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ПРОЕКТ EFFIGE 
 
  

 
Проектът EFFIGE е финансиран по програма LIFE на Европейската комисия и има за цел да 
даде възможност на компаниите да измерят по прозрачен, ясен и ефективен начин, 
продуктовия си екологичен отпечатък. 
 
Европейските анализи и националните проучвания показват, че търсенето на устойчиви 
продукти все повече се увеличава: проектът LIFE EFFIGE цели да отговори на тази нужда 
чрез експериментално прилагане на Продуктов екологичен отпечатък (PEF), метод за 
измерване на екологичния отпечатък на стоки и услуги, насърчаван от Европейската 
комисия с препоръка 179/2013 / ЕС. 

 
Този метод, наречен Продуктов екологичен отпечатък (PEF), позволява да се измери какъв 
отпечатък оставя върху околната среда даден продукт през целия му жизнен цикъл - 
извличане на суровини, производство, употреба и приключване на живота. 

 
EFFIGE експериментира с този подход в четири основни сектора: леярство, 
дървообработваща и мебелна промишленост, хранително-вкусова промишленост и 
ресторантьорски услуги. Проектът въвлича голям брой компании, които се ангажират да 
намалят въздействието върху околната среда на техните стоки и услуги, чрез планиране 
на стратегически действия, насочени към по-устойчиво производство и повишаване на 
конкурентоспособността. 

 



ЦЕ�И 

EFFIGE допринася за раз�итието и разпространението на е�ропейс�ия е�о�огичен отпечатъ�, 
�ойто се пре�ърна � осно�ен приоритет � по�итичес�ата програма на Е�ропейс�ата 
�омисия по отношение на зе�ената и �ръго�ата и�ономи�а. Прое�тът има за це� да 
разпространи метод за измер�ане на проду�то�ия е�о�огичен отпечатъ� (PEF) � 
произ�одст�ените се�тори, �оито �се още не са ����чени � е�ропейс�ите изс�ед�ания. 

Партньорите по този прое�т работят по д�е осно�ни це�и: от едната страна разработ�ат 
научни изчис�ения и начини за нама�я�ане на е�о�огичния отпечатъ�, от друга страна те 
опреде�ят най-подходящите �омуни�ационни и мар�етинго�и инструменти за 
разпространя�ане на е�о�огичния отпечатъ� на проду�тите. То�а са пи�отни разработ�и, от 
�оито ще бъде �ъзмо�но да се изгот�ят пред�о�ения за PEF Category Rules (PEFCR), т.е. 
пра�и�а за �атегории, � �оито да се при�ага метода PEF. 

В рам�ите на прое�та EFFIGE, ще се измерят най-ма��о 22 проду�то�и е�о�огични 
отпечатъци, � четирите раз�ични �ериги за доста��и. Ще се създадат д�е работни групи, за 
да опреде�ят насо�и, �оито да подпомогнат �омпаниите да разпространят с�оя 
е�о�огичен проду�то� отпечатъ� (PEF) по �ъзмо�но най-добрия начин, интегрирай�и го с 
други инструменти за упра��ение на о�о�ната среда. 



ПАРТНЬОРИ ПО ПРОЕ�ТА 
 
 
 
 
 

Сътрудничест�ото ме�ду един от най-а�ти�ните уни�ерситети � ме�дународната 
изс�едо�ате�с�а дейност и предста�ите�и на едни от  най-�а�ните се�тори � Ита�ия  
поз�о�я�а на прое�та EFFIGE да постигне значими резу�тати на Е�ропейс�о ни�о, 
гарантира огромен принос за разпространя�ането на метода PEF и го пра�и по-
уни�ерса�ен, по-гъ��а� и по-�есно при�о�им за МСП.  
 
�оординатор на прое�та е Institute of Management of the Sant’Anna School of Advanced 
Studies. 
 
Техничес�и партньор по прое�та е Natonal Agency for new technologies, energy and 
sustainable economic development. 
 
Редом с тях заста�ат пет асоциации на произ�одите�и, предста��я�ащи значими 
произ�одст�ени се�тори : Dai Carulina и Consorzio Agrituristco Mantovano "Verdi Terre 
d'Acqua" – храните�но ��усо�а промиш�еност; Assofond – �еярст�о; FederlegnoArredo –  
дър�ообработ�аща и мебе�на промиш�еност; CAMST – �етъринг. 

 
 
 
 

 
 
 Instute of Management of the Sant’Anna School of Advanced Studies пред�ага
обучите�ни и изс�едо�ате�с�и програми, фо�усирани �ърху модернизацията и 
ино�ациите на национа�но и ме�дународно ни�о. Институтът по менид�мънт има 
д�е осно�ни це�и: да у�есня�а упра��ението на ино�ациите � индустрията  и част-
ните и пуб�ични се�тори; да предоста�я ино�ати�ни решения от г�една точ�а на 
научните изс�ед�ания и обучението на ��а�ифицирани �адри. 
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ENEA, the Natonal Agency for new technologies, energy and sustainablе economic 
development, е публичен орган, насочен към изследвания, иновации и 
предоставяне на модерни услуги в областта на енергетиката, околната 
среда и   устойчивото развитие. 

 
Dai Carulina SRLA  е дружество, което обединява шест фирми от район 
Санио, работещи в сферата на селското стопанство и хранителната 
промишленост (производство на зехтин, месо, колбаси, мляко и сирене). 
Развива различни видове услуги, включително и услуги за контрол на 
околната среда по цялата верига на доставки. 

Assofond  е италианската асоциация на леярите и представлява най-големите 
италиански леярни. Основана през 1948 г., тя се присъединява към 
Confindustria и European Foundry Association (CAEF). В нея членуват около 200 
компании. 

Consorzio Agrituristico Mantovano е мрежа от 350 ферми, основана през 
1998 г. Тя се намира в Мантуа и извършва дейности свързани с интегрирано 
популяризиране на селскостопански туристически ресурси и 
селскостопански продукти в Мантуа и Ломбардия. 
  
CAMST е най-голямата италианска кетъринг компания с оборот от 507 
милиона евро и 10 560 служители. Тя е специализирана във всички сектори 
за обществено хранене. 

 

FederlegnoArredo, е основана през 1945 г., част е от Confindustria и 
представлява италианските компании, работещи в сектор дървообработване 
и мебели: интегрирана икономическа верига (от суровина до завършен 
продукт), която създава продукти с висока добавена стойност.



 

СРОКОВЕ НА ПРОЕКТА

Ноември 2017 - Март 2018
 Изс�едо�ате�с�а дейност, насочена �ъм идентифициране на най-добрите пра�ти�и

    от при�агането на LCA (Оцен�а на �изнения ци�ъ�), т.е. �оги�ата на PEF
        � Е�ропа за �се�и референтен се�тор  

Март 2018 - Март 2019

Март 2019 - Юни 2020
 Опреде�яне на д�е работни групи, �оито ще се занима�ат 
     с �омуни�ационната ро�я на PEF и него�ото интегриране 
         със същест�у�ащи инструменти за по�ити�и за о�о�ната среда

              Опреде�яне на програма за подобрения

Юни 2020 - Юни 2021
   При�агане на интер�енции за подобря�ане
     
         Оцен�а на постигнатото е�о�огично подобрение 
             и ана�из на разходите/по�зите
          
                  Опреде�яне на насо�и за при�агане на  прое�та 
                     � други се�тори

                           Събиране на данни и разпространя�ане 
                               на постигнатите резу�тати

   
  Избор на предста�ите�ни проду�ти от раз�ичните се�тори,
      PEF изчис�ение, разработ�ане на PEFCR и идентифи�ация на дейст�ия
          за подобрения  
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