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PRIEBEH REALIZÁCIE PROJEKTU

Webstránka

Analýza potrieb

Všetky sekcie projektovej webstránky
boli dokončené a dostupné vo všetkých
jazykoch partnerstva (španielčina,
portugalčina, gréčtina, rumunčina,
slovenčina a taliančina). Webstránka
predstavuje
silný
užívateľský
a
diseminačný nástroj, ktorý všetci
projektoví
partneri
predstavili
prostredníctvom
ich
vlastných
webstránok a iných informačných
kanálov.

Analýza potrieb, vypracovaná za
účelom prispôsobenia produktov k
aktuálnym potrebám cieľových skupín v
jednotlivých
krajinách,
bola
zrealizovaná
všetkými
partnermi
projektu a doručená koordinátorovi
počas
druhého
nadnárodného
stretnutia v meste Medgidia v
Rumunsku.
Štúdia, ktorá bude predstavovať
odrazový mostík pre zvyšok aktivít
projektu,
odhalila
problémy
v
jednotlivých sledovaných regiónoch a
takisto umožnila každému partnerovi
projektu vyselektovať obsah, na ktorý
sa budú zameriavať po zvyšnú dobu
trvania projektu.

Webstránka bude aj naďalej dopĺňaná v
rámci sekcií, venovaných odkazom na
organizácie a inštitúcie potenciálneho
záujmu vo vzťahu k partnerstvu a
cieľovým skupinám.

Projektoví partneri si zvolili nasledovné
témy:
 Mykos manuál:
Irma SL
 Chestnut-III Millenium manuál:
ADESPER
 IRIS manuál:
ADRAT
C.V.T. Aegeas
Agroinštitút Nitra
CEDER

Diseminačné aktivity

Všetky analýzy boli sumarizované
koordinátorom projektu a výsledná
analýza bola doručená partnerom
počas 3. Partnerského stretnutia.

Doposiaľ bolo zaznamenaných 4731
návštev na projektovej webstránke.

Do dnešnej doby realizovali partneri
celkovo 46 diseminačných aktivít na
miestnej a regionálnej úrovni, za
účelom šírenia informácií o projekte a
zapojením
ďalších
partnerských
organizácií.
Ohľadne masmédií a využitia nových
informačných
a
komunikačných
technológií, projekt bol diseminovaný
nasledovne:


9 internetových webstránok
organizácií, podieľajúcich sa na
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realizácií projektu, ale takisto
spolupracujúcich organizácií.
1 článok v miestnych gréckych
novinách.
4 články na internetových
portáloch
z
oblasti
poľnohospodárstva.
2
informačné
bulletiny
(newsletter).

ĎALŠIE PROJEKTY
Táto kapitola je zameraná na
disemináciu iných projektov a aktivít,
realizovaných
subjektami,
ktoré
spolupracujú na projekte MYRCAS..
V tomto newsletteri sme zvolili malý
grécky podnik na spracovanie bylín,
ktorý vo všetkých výrobných fázach
aplikuje ekologické postupy.
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Príručka správnych postupov
Väčšina partnerov projektu si zvolila
dve témy, ktorým sa budú ďalej
venovať, za účelom vypracovania
príkladov správnej praxe. Tieto témy
budú zaslané koordinátorovi projektu,
ktorý ich zakomponuje do záverečného
produktu a tento bude preložený do
všetkých jazykových verzií partnerstva.
Po spracovaní bude príručka správnych
postupov distribuovaná lektorom,
vzdelávacím autoritám a ostatným
špecifickým cieľovým skupinám, ktoré
boli
vyselektované
partnermi
(nekvalifikovaní mladí ľudia z vidieka,
vidiecke ženy, imigranti, ľudia so
špeciálnymi
potrebami
a ostatné
znevýhodnené skupiny).

Podnik
na
spracovanie
bylín
“Rozmarino” – integrovaná správna
prax
„Rozmarino“ je malý domáci podnik,
ktorý v roku 1998 založil Meni
Hadjipanagiotou. Obchod sa nachádza
v dedine vzdialenej približne 20 km od
mesta
Larissa, strediska regiónu
Thessaly. Obchod sa stal známym
najmä
medzi
ľuďmi
vyznávajúcimi prírodný životný štýl.
V súčasnosti predáva svoje výrobky
prostredníctvo internetu, ale aj
v rôznych obchodoch v celom Grécku
orientovaných na ekológiu a zdravý
životný štýl.

Zmeny v zložení partnerstva
Partner projektu 6, Provinzia di
Piacenza, z interných dôvodov odišiel
z projektového tímu. Bol nahradený
subjektom
Agricoltura
è
Vita
Appennino (AèVA srl), ktorý je zriadený
talianskou
poľnohospodárskou
konfederáciou provincií Lucca, Massa a
Pistoia.

„Rozmarino“ sa venuje ručnej výrobe
tradičných
mydiel
vyrábaných
z olivového oleja, bylín a esencií,
tradičných mastičiek z včelieho vosku
a rastlinných olejov na báze olivového
oleja. Mydlá ručne vyrábané v dielňach
nesú značku „výnimočnej kvality“.
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Vyrábajú
sa
podľa
klasického,
tradičného receptu zo 100% extra
panenského a panenského olivového
oleja, uhličitanu sodného a vody.
Obsahujú veľmi kvalitné zložky, ako
včelí vosk, minerály, morské riasy, íl,
mlieko, med, propolis, vlákniny, byliny
a esencie dodávajúce nenápadnú vôňu.
Neobsahujú
syntetické
farbivá,
parfumy, konzervačné ani penivé látky
a sú biologicky odbúrateľné.

Výrobky sa balia do papierových,
sklených a nebielených lepenkových
krabíc z recyklovaného papiera. Noviny,
tráva a bavlnené šnúry sa používajú pre
poštové balíky.
Pri kapacite okolo 30 000 vyrobených
kociek mydla za rok zásobuje podnik
svojou
činnosťou
miestny
trh
a podporuje
decentralizovaný,
životaschopný podnikateľský model.
www.rozmarino.gr

Podnik vyrába čisté produkty pre
osobnú hygienu a vzhľad, založené na
tradičných a prírodných materiáloch.
Keďže sa celý proces vykonáva ručne
a za pomoci bežného kuchynského
náradia, spotreba energie je minimálna.
Využívajú
sa
miestne
prírodné
materiály, súčasne sa podporuje
miestna ekonomika a propagujú sa
lokálne tradičné produkty.
Proces dozrievania mydla prebieha
v drevených formách pri izbovej teplote
po dobu približne dvoch mesiacov.
Počas výrobného procesu nedochádza
k tvorbe odpadu ani k znečisteniu vody,
pôdy alebo vzduchu. Časti bylín, ktoré
sa nevyužijú, sa kompostujú pre
potreby zeleninovej záhrady vlastníka
podniku.
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