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Vis daugiau ir daugiau ūkininkų ir MVĮ kaimo
vietovėse visoje Europoje, stengiasi išgyventi
greitai besikeičiančioje žemės ūkio ir ekonominėje aplinkoje, o

didėjantį susidomėjimą

vietos ir nišiniais produktais vertina kaip galimybę tęsti savo veiklą. Nors vartotojai, pirmenybę teikia vietos, autentiškam ir sveikam
maistui, jie susiduria su sunkumais, jį gaunant.
Dalis importuojamų produktų, kurie šiuo metu
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atitinka augančią paklausą galėtų būti pakeičiami vietiniais produktais, tačiau rinkoje
dalyvaujantys vietos ir ekologiškų maisto produktų gamintojai turi tapti profesionalesni ir
konkurencingi.
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Marlo
KODĖL MARLO?
Vis daugiau ir daugiau ūkininkų ir MVĮ
kaimo vietovėse vi-

KAS YRA MARLO?
MARLO projektu siekiama gerinti kaimo
vietovių MVĮ konkurencingumą įvedant
metodinį mokymo įrankį vietinių ir ekologiškų maisto produktų rinkodaroje, ir skatinti tvarų kaimo vietovių vystymąsi.

soje Europoje, stengiasi išgyventi greitai
besikeičiančioje
žemės ūkio ir ekonominėje aplinkoje, o
didėjantį susidomėjimą vietos ir nišiniais produktais vertina kaip galimybę tęsti savo
veiklą. Nors

vartotojai, pirmenybę teikia

vietos, autentiškam ir sveikam maistui, jie
susiduria su sunkumais, jį gaunant. Dalis importuojamų produktų, kurie šiuo metu atitinka augančią paklausą galėtų būti pakeičiami
vietiniais produktais, tačiau rinkoje dalyvaujantys vietos ir ekologiškų maisto produktų
gamintojai turi tapti profesionalesni ir konkurencingi.

KĄ MARLO GALI PADARYTI DĖL JŪSŲ?
Vietinėms MVĮ dalyvaujančioms vietinio ir
ekologiško maisto produktų gamybos,
rinkodaros ir pardavimų ( žemės ūkio,
maisto gamybos, didmeninės ir mažmeninės prekybos sektoriaus, turizmo sektoriaus), MARLO suteiks galimybę mokytis
vietinių ir ekologiškų maisto prooduktų
rinkodaros, pagerinti gebėjimus ir kompetencijas toje srityje didinant tarpsektorinį bendradarbiavimą bei siekiant
plėtoti bendrus turistinius pasiūlymus ir
jų apimtį.
Projektas padės gerokai padidinti savo
mokymosi galimybes, tobulinti savo kvalifikaciją rinkodaros srityje ir padidinti
konkurencingumą. Jis taip pat prisidės
prie šio tipo įmonių veslo vystymo ir ekonomikos atkūrimo kaimo vietovėse partnerių šalyse.
Žmonėms iš vietinių bendruomenių MARLO padidins žinias kaip pateikti informaciją apie vietinius produktus, ypač turistams.

KAS SLEPIASI UŽ MARLO?

Projektas įgyvendinamas 7 partnerių iš
5 ES šalių, aprėpiančių nuo Šiaurės iki
Pietų Europos, konsorciumo (Ispanija,
Kipras, Italija, Latvija, Lietuva). Konsorciumą sudaro mokymo ir konsultavimo
organizacijos,
aktyvius
ekologinės
žemdirbystės ir turizmo asociacijos,
tokiu būdu sudarant galimybę derinti
skirtingus požiūrius ir patirtį siekiant
pasiekti numatomą projekto poveikį.
KAIP MARLO BUS GYVENDINTAS?
Darbas yra padalintas į 7darbo paketus, kurie
susideda iš tam tikrų veiklų. Projektas prasideda
darbo paketais“Metodinė sistema” (DP2) ir “Poreikių analizė” (DP3), kurie
yra kaip pagrindinė bazė toliau sekantiems
darbams. Toliau darbus tęsiame su ” Mokymosi programos pritaikymas”(DP4), bus pritaikyta mokymosi metodologija, turinys ir
įrankiai. “Testavimo ir įvertinimo”(DP5) –
darbo paketo metu tikslinei grupei bus pristatyta mokymosi programa, gauti jų atsakymai ir atsižvelgiant į nuomones pakoreguotas
turinys, metodologija bei kurso technininis
pristatymas.
Trys likę darbų paketai –
“Projekto valdymas ir koordinavimas” (DP1),
“Sklaida ir naudojimas” (DP6) ir “Kokybės
valdymas” trunka nuo pat projekto pradžios
iki pabaigos.

