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Описание на сградата след повторната употреба/валоризация

Сега къщата е напълно реновирана.  
На партера оставят свободно пространство с гардероб и сервизни помещения.
На първия етаж е изградена кухня, място за кафе и залата на ресторанта.

Снимка на сградите

4. ОПИСАНИЕ НА ФЕРМАТА

• Адрес: Всички продукти, предлагани в ресторанта идват от 10 фермери - 8 от 
територията и 2 от други региони. Основните продукти са месо (агнешко, свинско, 
телешко, пилешко и заешко), овче сирене, сезонни зеленчуци, брашно от различни 
зърнени култури, олио, вино.

• Площ на фермата в хектари:  Всички доставчици на продукти са малки фермери 
(средно 5 дка)  

Описание на фермата преди процеса на повторна употреба/валоризация

Сайтът на ресторанта включва връзки към всичките 10 ферми, които предоставят 
продукти за ресторанта.

Описание на фермата след процеса на повторна употреба/валоризация

Структурата и производството на включените земеделски стопанства не са се 
променили след повторното използване на сградата. Въпреки това, следвайки нуждите 
на ресторанта, те са адаптирали своите планове за отглеждане на продукти и съответно 
- увеличаване на приходите си.

1. Въведение

Агро-ресторантът “Ла Фикая”, намиращ се в Масароза (провинция Лука) в северната част 
на Тоскана, е малък ресторант, управляван от местната асоциация на жените-фермери 
“Донне ин кампо”. Земеделските производителки от тази асоциация са създали през 
2012г. компания за агро-кетъринг, а след това откриват една стара изоставена къща, в 
която през 2015г. правят агро-ресторант, изцяло въз основа на продуктите от 10 ферми 
(http://www.agristorantelaficaia.it/). Жените от асоциацията управляват, както своите 
ферми, така и ресторантьорските дейности. 

2. Профил на промотора

• Име: Асоциация Доне ин Кампо Северна 
Тоскана - Отговорник Бенаси Паола
• Възраст: 49
• Пол: Жена
• Образование:  основно (до 8-ми клас)
• Семейно положение:  Омъжена
• Брой деца и тяхната възраст: -

3. Използвана повторно/валоризирана сграда

• Адрес – за определяне местоположението на сградата по карта: Via della Ficaia, 
524 – 55054 Massarosa (LU).

• Тип използвана повторно/валоризирана сграда: Една стара реставрирана къща 
на 2 етажа и с площ от 245 кв.м.  

• Цел за повторна употреба/валоризация:  Агро-ресторант.

Описание на сградата преди повторната употреба/валоризация

В миналото сградата е била използвана също като ресторант. След като предишното 
управление на сградата е прекратило своята дейност, Асоциация «Донне ин Кампо» 
наема и адаптира сградата.



Снимки на фермата

5. Процес на повторна употреба/валоризация

Процесът на реконструкция за повторно използване, реализиран от Асоциация «Донне 
ин Кампо» не е бил толкова труден, тъй като сградата е била използвана преди това 
за същата дейност. Все пак, с повторната употреба на сградата е избегнато вероятно 
бъдещо изоставяне.
Процесът на повторно използване е бил реализиран, запазвайки характеристиките на 
старата сграда.
Произтеклата от реновираната сграда дейност фактически е допълнение към 
земеделската. Фермерите работят, както в селското стопанство, така и в ресторанта, 
който е отворен само през почивните дни или по заявка за групово мероприятие.

Заплахи/предизвикателства

• Начин да се осигури оцеляването на типичната ферма на Тоскана: селското стопанство 
в тази част на Тоскана представлява малки ферми, включени в урбанизирана среда. 
Решението да се открие местен ресторант донася допълнителен доход на няколко 
малки предприятия.

• Възможност да се оцени ролята на жените в селското стопанство: В Тоскана много 
дейности, развити в рамките на  многофункционалността  на фермата (т.е. селски 
туризъм, социално земеделие) се управляват от жени, които са били в състояние 
да правят нововъведения в традицията и да преоткрият своите компетенции. В 
този смисъл, агро-ресторантът е оригинален и успешен опит.

• Мрежата, като начин за управление на бизнеса: Друг оригинален аспект на този опит 
е формата на управление. Тази дейност е била започната, чрез женско фермерско 
сдружение, а управлението е осигурено от група земеделски производители, 
продуктите идват от фермерска мрежа. 

   

Основни умения/компетентности

• Земеделие и отглеждане на селскостопанска продукция: компетентността на 
фермерите в отглеждане и развитие на земеделски продукти е необходимата 
основа, тъй като продуктите за ресторанта идват директно от производителите.

• Реставрация и кулинария: Компетенциите в тази област са предадени най-вече 
чрез традициите, но управлението на дейността за външни клиенти изисква също 
така познания в областта на услугите, хигиената и безопасността.

• Управление на мрежата: като се започне от добрите взаимоотношения, жените, 
които участват в този проект, са развили специални умения и компетенции в 
управлението на мрежата, много важни за вътрешната хармония в работната 
група, както и за логистичното и административно управление в отношенията с 
фермерите, предоставящи продукти. 

Съвет на промотора

Основното послание на промотора е следното: допълнителните изискванния, за да 
може да се реализира този вид опит, са:

• В селското стопанство ролята на главното дейстащо лице- жената може да 
бъде много важно допълнително предимство в производствената дейност, 
многофункционалността и управлението.

• Многофункционалността в селското стопанство е една голяма възможност за 
малките ферми и това е от съществено значение, за да се развият културата и 
добрите практики за работа в мрежа.

6. СЪОБРАЖЕНИЯ, УМЕНИЯ/КОМПЕТЕНЦИИ, ПРОЯВЕНИ 

В ПРОЦЕСА НА ВАЛОРИЗАЦИЯ И ПОВТОРНА УПОТРЕБА И 

ЗАПИТВАНИЯ/ВЪПРОСИ

Общи съображения
 
Това проучване представлява много добре различни аспекти от развитието на селското 
стопанство, базирани на малки ферми в Тоскана, които могат да бъдат обобщени, както 
следва:

• Ключовите думи в този случай със сигурност са “Жени”, “Мрежа”, “Качество” и 
“мултифункционалност”.

• Друга важна дума е “креативност”. Иновации може да означава прилагане на 
технологии и резултати от научни изследвания; но иновация е също, както е в този 



случай, творческата реализация на нещо, което се основава на традицията по нов 
начин.

Умения/компетенции от особено значение за процеса на повторна употреба/
валоризация

• Бизнес планиране: в този случай основният фокус на бизнес плана е бил насочен 
към организацията на мрежата и нейното управление.

• Комуникация и маркетинг: Повторното използване има за цел да увеличи 
приходите и да създаде бизнес, затова е било важно да се управлява маркетингова 
и комуникационна стратегия.                        

Запитвания/Въпроси

• Кой може да бъде най-добрият начин да се окачествят и оценят нашите продукти?
• Как можем да планираме дейността на нашия ресторант, само въз основа на 

продуктите на местни земеделски производители и как да дадем гаранция на 
клиентите, относно проследимостта на продуктите, използвани в нашата кухня?

• Как да се реализира, чрез ИКТ /Инфармационни и комуникационни технологии/, 
добро популяризиране на ресторанта?

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация  
отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена 
отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.
Проект №: 2015-1-BE01-KA202-013183

Съфинансиран от програма
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ПАРТНЬОРИ

www.facebook.com/revabproject/
WEB: www.revab-erasmus.eu/

www.twitter.com/REVAB_PRJ

European Landowners Organization
(Белгия)

www.europeanlandowners.org

ASAJA-Granada
(Испания)

www.asaja.com.es

Agritour Ltd
(България)

Confederazione Italiana Agricoltori 
Toscana
(Италия)

www.ciatoscana.eu

Hof und Leben GmbH
(Германия)

www.hofundleben.de

On Projects Advising SL
(Испания)

www.onprojects.es

СОЦИАЛНА МЕДИЯ & УЕБ СТРАНИЦА


