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Mnogi kmetje v Evropi, ki se borijo za preživetje v hitro
spreminjajočem se kmetijskem in gospodarskem okolju,
vidijo v naraščajočem zanimanju za lokalne proizvode
oz. proizvode tržnih niš rešilno bilko in priložnost za
nadaljevanje kmetovanja.
Uspeh lokalnih proizvodov/proizvodov tržnih niš pa je
odvisen od ustreznih tržnih strategij in od proizvajalčeve
sposobnosti, da zadosti vsem evropskim in nacionalnim
zahtevam v zvezi s proizvodnjo, dokumentiranjem in
vsemi drugimi obvezujočimi postopki v procesu.

Namen projekta:
Pospešitev trajnostnega razvoja podeželskih območij z razvojem
kakovostnega in privlačnega poklicnega izobraževanja in
usposabljanja, sistemov ter praks vseživljenjskega učenja.

Glavni cilj projekta:
Prenos in izdelava orodij za metodološko usposabljanje v trženju z
namenom pospešitve promocije lokalnih in regionalnih proizvodov.

Rezultati projekta:
−
razvita orodja za metodološko usposabljanje v trženju (priročnik
za usposabljanje, delovni zvezek in spletno orodje) in
usposobljeni izobraževalci iz držav partneric za poučevanje
kmetov, zaposlenih v malih in srednje velikih podeželskih
podjetjih in učencev na strokovnih šolah na temo trženja in
promocije proizvodov tržnih niš, lokalnih in regionalnih
proizvodov;
−
uporabniku prijazno spletno orodje, na voljo na medmrežju
www.zemniekusaeima.lv kot vir informacij zainteresiranim
strankam, zlasti podeželskim malim in srednje velikim
podjetjem;
−
udeleženost in vpletenost različnih deležnikov pri razvoju
kakovosti in privlačnosti poklicnega izobraževanja in
usposabljanja, sistemov ter praks vseživljenjskega učenja in pri
izmenjavi izkušenj.

Paket orodij za metodološko usposabljanje v
trženju je oblikovan na podlagi rezultatov
predhodnih projektov in pobud. V projektu
Ponosen kmet je prenesenih, dodelanih in
sprejetih mnogo gradiv, ki so bila že
predhodno razvita. Projekt obenem tudi
prenaša izkušnje in znanje partnerjev v
različne evropske regije.
Projekt je usmerjen v končnega uporabnika
in se opira na pristope, ki temeljijo na znanju.
Cilj partnerstva je, da s povezovanjem
kakovostnih informativnih gradiv in informacij o najboljših praksah iz različnih kotičkov
Evrope, pokaže kmetom in podeželskim
podjetjem načine, kako naj najdejo svoj
prostor na tržišču, in jih motivira, da bodo
postali konkurenčni v novih gospodarskih
razmerah. Razviti proizvodi so vključeni v
sisteme formalnega in neformalnega
izobraževanja v državah partnericah.
Institucije poklicnega usposabljanja in
izobraževanja morajo nuditi izobraževanja,
ki ustrezajo evropskim in nacionalnim
zahtevam ter se nenehno prilagajati
spremembam v okolju.
Proizvodi projekta so namenjeni za pomoč
kmetom, da izpolnijo evropske in nacionalne
pravne zahteve, kar je pogosto glavna ovira
pri njihovem trudu, da bi vzpostavili nove
vrste kmetijske proizvodnje. Zato je dodana
vrednost projekta Ponosen kmet, sodoben
nasvet v obliki uporabniku prijaznih
izobraževalnih orodij.

V projektu sodeluje šest partnerjev:
Kmečki parlament (Latvija); EPLEFPA-CDFA&CFPPA (Francija); Konzorcij
CONFAO – Državni konzorcij za poklicno usposabljanje, nadgrajevanje,
usposabljanje in poklicno usmerjanje (Italija);Državni izobraževalni center
(Latvija); Fundacija za kulturo in ekologijo (Romunija) in Kmetijsko gozdarska
zbornica Slovenije. Partnerji so poklicne in kmetijske institucije vseživljenjskega
izobraževanja in svetovalne institucije, strokovna združenja, vladni organi in
nevladne organizacije z izkušnjami v kmetijskem sektorju kot tudi pri razvoju in
izvajanju poklicnega usposabljanja in izobraževanja in programih
vseživljenjskega izobraževanja.
Kmečki parlament je najmočnejša nevladna organizacija tržno usmerjenih
kmetovalcev v Latviji. Ima bogate izkušnje na področju odnosov z
javnostjo, lobiranjem in razvojem ter zagotavljanjem izobraževanja in
informacijskih storitev kmetijski skupnosti. Prav tako je udeležen v razvoju
sistema poklicnega izobraževanja in usposabljanja v kmetijskem sektorju
kot tudi pri oblikovanju zakonodajnega okvira za podeželsko podjetništvo.
CFPPA/CDFA Sainte Livrade sur Lot je francoski center za poklicno
usposabljanje in izobraževanje odraslih in delo vajencev. Ima 310
študentov, 340 vajencev in približno 150 odraslih učencev. CFPPA/CDFA
nudi izobraževanje, ki je primarno usmerjeno v kmetijsko proizvodnjo,
hortikulturo za sadje in zelenjavo, krajinarstvo in živilskopredelovalno.
industrijo.
CONFAO je Državni konzorcij za poklicno usposabljanje, ki povezuje 64
različnih italijanskih javnih srednješolskih institucij in zasebnih centrov za
poklicno usposabljanje. Združuje močno reprezentativen del sistema
poklicnega usposabljanja in ima močno podporo povezanih institucij, saj
jim pomaga voditi zahtevne procese inovacij in reform na področju
izobraževanja.
Poleg pobud za spodbujanje univerzitetnega in terciarnega izobraževanja
v povezavi z neobveznim poklicnim usposabljanjem in kvalitativnimi
zahtevami podjetniškega sveta, ima CONFAO višji cilj, usmerjen v
podporo povezanim institucijam pri njihovi zavezanosti, da bi zvišali
kakovost človeških virov in se tako soočili z izzivi vseživljenjskega učenja.
Državni izobraževalni center je javni zavod v okviru Ministrstva za šolstvo in
znanost Republike Latvije. Glavne aktivnosti: organiziranje razvoja,
potrjevanje in razvoj kurikuluma ter standardov za osnovno, splošno
sekundarno in poklicno izobraževanje, organiziranje in razvoj
nacionalnega preverjanja znanja, upravljanje centraliziranih preverjanj v
splošnem in poklicnem izobraževanju.

Fundacija za kulturo in ekologijo skrbi za promocijo organske kmetijske
pridelave v Romuniji. Na didaktični kmetiji, veliki 35 ha izvajajo tečaje in
poklicno usposabljajo mlade. Na kmetiji imajo krave mlekarice, žita,
zelenjavo, zelišča in začimbe ter jagodičevje. Proizvodnja obsega
pridelavo sira, kruha, lahkega peciva, paradižnikove mezge, čajev in
začimb, potekajo pa tudi programi trženja in povezovanja v mednarodne
mreže.
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je krovna interesna organizacija
fizičnih in pravnih oseb v Republiki Sloveniji, ki se ukvarjajo s kmetijstvom,
gozdarstvom in ribištvom.
Njena naloga je, da
varuje in zastopa
njihove interese, jim
svetuje in pospešuje
gospodarsko
učinkovite in okoljsko
varne dejavnosti.
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