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 Apague el motor de su vehículo si se detiene

Χτίζοντας το σύστημα Βιολογικής
Κτηνοτροφίας στην Ευρώπη
CALEFACIÓN/AIRE ACONDICIONADO
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 Observe el contador de agua de su hogar y si
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observa grandes variaciones, localice la posible
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και διαγενεακή προσεγγίση, μέσω της μετάβασης από τη
συμβατική γεωργία σε ένα σύστημα βιολογικής γεωργίας.

Το έργο LivOrg αποσκοπεί στην αύξηση της
ευαισθητοποίησης για τη βιολογική κτηνοτροφία και τη
επέκταση των συμμαχιών τομεακών δεξιοτήτων
προκειμένου να ανταποκριθεί ο τομέας και ρυθμιστές
πολιτικής της Ε.Ε. Στόχο αποτελεί η επέκταση των
δραστηριοτήτων και της αποτελεσματικής συνεργασίας
με βιοκαλλιεργητές και ενδιαφερόμενα μέρη.
Το LivOrg στηρίζεται σε μια πολυπαραγοντική
προσέγγιση, χάρη σε: α) ισχυρά δίκτυα μεταξύ εταίρων
και ενδιαφερόμενων μερών β) πρωτοβουλίες των ομάδων
στρατηγικής δικτύωσης του LivOrg γ) τις περιφερειακές,
εθνικές και ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες μεταξύ των
εταίρων, ομάδων-στόχων και ενδιαφερομένων μερών.
Το LivOrg προωθεί διακρατικά δίκτυα για την
επαγγελματική,
επιχειρηματική
και
εκπαιδευτική
κινητικότητα στη βιολογικής γεωργίας, με έμφαση στη
βιολογική κτηνοτροφία. Το έργο προωθεί εμπειρίες
επιχειρηματικής κινητικότητας σε όλη την Ε.Ε. για τη
βιολογικής γεωργίας μέσω του προγράμματος Erasmus για
Νέους Επιχειρηματίες, ένα πρόγραμμα ανταλλαγής που
δίνει επιχειρηματίες που σκοπεύουν να ξεκινήσουν μια
επιχείρηση ή έχουν ξεκινήσει πρόσφατα την ευκαιρία να
μάθουν από έμπειρους ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων
και σε άλλες χώρες της Ε.Ε.
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