
БРОШУРА
ПОДОБРЯВАНЕ НА

КОНКУРЕНТОСПОСОБ-
НОСТТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ
ВИНАРСКИ СТОПАНСТВА 

В СЪВРЕМЕННАТА ЕРА

6 европейски държави

12 винарни

6 курсове за обучение

200 участници
WinEraProject

https://www.facebook.com/WinEraProject


ПРОЕКТЪТ
WinEra беше двугодишен проект
за професионално образование
съфинансиран от програма
„Еразъм +“, който започна през
ноември 2018 г. и завърши през
април 2021 г.

Проектът имаше за цел да
насърчи конкурентоспособ-
ността на европейските винарни
чрез развитие на техните
умения в областта на
биологичното и биодинамичното
производство и маркетинг на
вино.

В неговото изпълнение бяха
включени шест партньори от
шест различни европейски
държави: Франция, Кипър,
Испания, Италия, България и
Хърватия.

Нашата амбиция е да осигурим
мултидисциплинарно и целево

разработено обучение по
биологично и биодинамично
производство и маркетинг на

вино в отговор на специфичните
нужди на винарните

ЗА КОГО Е?
винарни и винопроиз-
водители, които се
интересуват от биологично
и биодинамично
производство на вино

нови инвеститори, които се
интересуват от биологично
земеделие

земеделски кооперации,
сдружения, власти

организации, работещи с
винарни

НПО

студенти и младежи

центрове и доставчици на
ПОО



БЕЗПЛАТEН ДОСТЪП ДО
МАТЕРИАЛИТЕ по

ПРОЕКТА:
 

www.winera-project.eu

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС
с. Златитрап, обл. Пловдив, България

e-mail:haradinova@gmail.com &
ana.sharkova@gmail.com

Всички продукти и образователни
материали са разработени въз
основа на безплатен и неограничен
потребителски достъп.

Материалите са разработени по
начин, който да бъде използван от
широка аудитория: винопроиз-
водители, фермери и винарни, както
и нови инвеститори, обучителните
центрове и учебните заведения.

Резултатите са достъпни на
английски, френски, гръцки,
испански, италиански, български и
хърватски.

Платформа за електронно
обучение

Онлайн платформа, хостваща резултатите,
подходяща за комбинирано-обучение и
самообучение

Модел на обучение

Дидактическа методология за учебния
курс и наръчника за обучители

Ръководство за обучители

Ръководство в подкрепа на обучители за
използването на материалите по WinEra

Курс на обучение

Мултидисциплинарен курс с всички
аспекти, свързани с развитието на
биологичното и биодинамичното
лозарство и винопроизводство

Ръководство за сертифициране

Ръководство за това как да се
сертифицират вината като биологични и
биодинамични

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската
комисия по програма Еразъм +. Тази публикация
[съобщение] отразява само възгледите на автора и
Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е
използване на съдържащата се в нея информация.

РЕЗУЛТАТИТЕ КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ
РЕЗУЛТАТИТЕ

https://winera-project.eu/

