
EU 2 BIO

- Χαρτογράφηση βιοζωνών στη διασυνοριακή περιοχή.
- Εκλαΐκευση της ιδέας της διασυνοριακής βιοζώνης σύμφωνα με τον 
χάρτη και στρατηγική προώθησης και να συμμετέχουν όσο το δυνατόν 
περισσότεροι συμμετέχοντες στην πρωτοβουλία.
- Προώθηση της εταιρικής προσέγγισης στη βιολογική γεωργία μέσω 
διμερών συναντήσεων και πρωτοβουλίες που σχετίζονται με τη βιολογική 
παραγωγή.

Ο γενικός στόχος του έργου είναι να διασφαλίσει τη δημιουργία μιας διασυνοριακής βιοζώνης 
για τη γεωργία, κτηνοτροφία και την υδατοκαλλιέργεια και να διασφαλίσει τη βιώσιμη 
λειτουργία της ως πιλοτικό μοντέλο για οργανισμούς και επιχειρήσεις στις περιοχές του 
Χάσκοβο της Βουλγαρίας και του Έβρου στην Ελλάδα.

То έργο „EURO bio REGION MARITZA EVROS“, με το ακρωνύμιο „EU 2 BIO“, 
υλοποιείται από το Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V-A “Ελλάδα-Βουλγαρία 
2014-2020” (Αρ. Αναφ. 6217, Σύμβαση Χρηματοδότησης B6.3a.02/13.01.2021) 

"Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 
εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα συνεργασίας Interreg 

V-A Ελλάδας-Βουλγαρίας 2014-2020". Το περιεχόμενο της φυλλάδιο αποτελεί 
αποκλειστική ευθύνη της Business Center-Maritza και σε καμία περίπτωση δεν 

μπορεί να ληφθεί υπόψη για τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των εμπλεκομένων 
μερών, της Διαχειριστικής Αρχής και της Κοινής Γραμματείας ».

Ειδικοί στόχοι του έργου:
- Μελέτη βιολογικής γεωργίας, κτηνοτροφίας και υδατοκαλλιέργειας στη διασυνοριακή 
περιοχή Χάσκοβο-Ευρου και καθορισμός των προοπτικών και των προβλημάτων για την 
ανάπτυξή τους.
- Έρευνα και προώθηση πρακτικών για βιώσιμες βιολογικές περιοχές στην Ευρώπη.
- Ανάπτυξη δέσμης εγγράφων που σχετίζονται με τη διαχείριση της βιοζώνης περιοχής - 
καταστατικό, σχέδιο για χρηματοπιστωτική σταθερότητα, 5ετές επιχειρηματικό σχέδιο και 
στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για τη δομή και τη διαχειριστική αρχή της ζώνης.



EU 2 BIO

- To elaborate bio area map suited to the Trans-border region’s needs.
- To promote the idea of trans-border bio-area in compliance with the 
developed map and strategy and to involve as many as possible 
participants in the initiative. 
- To promote the partnership approach in organic farming through 
bilateral meetings and initiatives related to organic production.

The main Project objective  is to ensure the establishment of a Trans-border Bio-ar-
ea for agriculture, stock breeding and aquacultures and secure its sustainable func-
tioning as a pilot model for organizations and companies in the regions of Haskovo, 
Bulgaria and Evros, Greece.

The Project „EURO bio REGION MARITZA EVROS“, with acronym „EU 2 BIO“ is 
implemented under the Cooperation Programme INTERREG V-A “Greece-Bulgar-
ia 2014-2020” (Ref. No 6217, SC No B6.3a.02/13.01.2021) 

The project is co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF) and 
by national funds of the countries participating in the Cooperation Programme 

INTERREG V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020”. The views expressed in this 
publication do not necessarily reflect the views of the European Union, the 

participating countries, the Managing Authority and the Joint Secretariat

Specific Project objectives: 
- To conduct research on the bio-organic agriculture, stock breeding and aquaculture 
industries in the trans-border region and outline the perspectives and problems for 
their development. 
- To research and promote working practices for sustainable organic regions in Europe. 
- To develop a package of documents related to the management of the bio zone - 
statute, financial stability plan, 5-year business plan and strategic guidelines for the 
structure of the governing body of the zone.


