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ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
Η 3η διακρατική συνάντηση του
σχεδίου πραγµατοποιήθηκε στο
Agroinstitut Nitra (Σλοβακία) στις
19 και 20 Οκτωβρίου και
ξεκίνησε µε µια εισαγωγή του
εκπροσώπου του συντονιστή.
Ακολούθως, ο εκπρόσωπος του
νέου φορέα AèVA έκανε µια
σύντοµη παρουσίαση του φορέα
του.
Ο εταίρος ΑΙΓΕΑΣ παρουσίασε
το
προσχέδιο
του
4ου
Ενηµερωτικού Δελτίου του
σχεδίου.
Κατόπιν δόθηκαν οδηγίες για το
5ο (AèVA) και το 6ο (IRMA SL)
ενηµερωτικό δελτίο από τον
συντονιστή
και
κάποιες
ηµεροµηνίες
συµφωνήθηκαν
ανάµεσα στους εταίρους για την
οριστικοποίηση των παραδοτέων.
Αµέσως µετά, όλοι οι εταίροι
παρουσίασαν εν συντοµία τις
δράσεις
δηµοσιότητας
και
διάχυσης, καθώς και την πορεία
της
υπογραφής
των
συµφωνητικών συνεργασίας.
Ακολούθως, το IRMA SL
παρουσίασε τα περιεχόµενα σε
σχέση µε τον Οδηγό Καλών
Πρακτικών και σε συµφωνία µε
τα υλικά που εστάλησαν από τους
εταίρους για την εκπόνηση αυτού
του παραδοτέου.

Τα
θέµατα
µοιράστηκαν
και
ανατέθηκαν στους εταίρους ως εξής:
IRMA SL
• Χρήση της µυκόρριζας σε
φυτώρια και φυτείες δέντρων.
• Οδηγός µανιταριών και ειδικός
στη µανιταρο-γαστρονοµία.
ADESPER
• Επεξεργασία και προώθηση του
κάστανου.
• Δράσεις που σχετίζονται µε την
καλλιέργεια
κάστανου
(µανιτάρια).
ΑΙΓΕΑΣ
• Δράσεις που σχετίζονται µε την
καλλιέργεια
κάστανου
(µελισσοκοµία).
• Οικολογικά τρόφιµα: Σήµα
ποιότητας,
συντήρηση
και
µετατροπή.
ADRAT
• Οικολογική
κτηνοτροφία
(αγελάδες).
• Η καλλιέργεια της καστανιάς
(εµβολιασµοί,
κλάδεµα,
πολιτιστικές πρακτικές…)
CEDER
• Βασικές
τεχνικές
της
οικολογικής γεωργίας (µόνιµη
καλλιέργεια και πολιτισµός,
τεχνικές
γονιµοποίησης,
κοµπόστ, πράσινα λιπάσµατα,
προστασία των ριζών των
φυτών, µεθοδολογίες εργασίας,
προστασία και εναλλαγή των
καλλιεργειών κ.α.)
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• Δράσεις που σχετίζονται µε
την
καλλιέργεια
της
καστανιάς (φαρµακευτικά
και αρωµατικά φυτά, µικρά
φρούτα).
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AGROINSTITUT NITRA
• Καλλιέργεια εδώδιµων και
φαρµακευτικών
µανιταριών.
• Οικολογική
γεωργία
(πρόβατα).
AèVA
• Οικολογική
καλλιέργεια
λαχανικών
(καρότα,
ντοµάτες,
λάχανα,
µαρούλια,
πατάτες,
πιπεριές,
κρεµµύδια,
φασόλια κ.α.)
• Καλλιέργεια τρούφας.
Αλλαγές στο εταιρικό σχήµα
Ο νέος εταίρος του σχεδίου
Agricoltura è Vita Appennino
(Aéva srl) ξεκίνησε τις δράσεις
του στα πλαίσια του σχεδίου.
Ιστοσελίδα και Διαδίκτυο
Επιπλέον της ιστοσελίδας και των
δεσµών που το σχέδιο Myrcas
έχει αναρτήσει στις ιστοσελίδες
των συµµετεχόντων οργανώσεων
και άλλων φορέων, προωθείται
επίσης η παρουσίαση του σχεδίου
και
σε
άλλες
ιστοσελίδες
κοινωνικής δικτύωσης, όπως το
Facebook και το LinkedIn.

Πιλοτικά σεµινάρια
Η δράση αυτή θα ολοκληρωθεί µέχρι
τον Φεβρουάριο του επόµενου έτους
και σύµφωνα µε τις θεµατικές των
πιλοτικών σεµιναρίων που επέλεξε ο
κάθε εταίρος.
Τα σεµινάρια θα έχουν ελάχιστη
διάρκεια
40
ωρών
και
θα
πραγµατοποιηθούν µε τη συµµετοχή
τουλάχιστον 9 ατόµων.
Το Aéva θα οργανώσει σεµινάριο το
οποίο θα απευθύνεται σε αγρότες και
θα επικεντρώνεται στην παροχή
εργασίας σε άτοµα µε αναπηρίες
(Agriculture Social). Το σεµινάριο θα
καλύπτει
θέµατα
οργανικής
καλλιέργειας και κοινωνικής ζωής.
Διάχυση άλλων σχεδίων
Η Φάρµα RIGOCCIOLI βρίσκεται στο
Carmignano, στην επαρχία Prato,
κοντά στα σύνορα µε τις επαρχίες της
Φλωρεντίας και της Pistoia, και ανήκει
στον
Συνεταιρισµό
Humanitas,
κοινωνικό συνεταιρισµό µε βάση στο
Prato, όµως συνεργάζεται στενά µε το
Carmignano.
Ο
συνεταιρισµός
Cooperativa
Humanitas, ο οποίος ιδρύθηκε στις
αρχές
της
δεκατίας
του
'80,
επικεντρώνεται στην ψυχο-κοινωνική
ενσωµάτωση ατόµων µε ψυχολογικά
προβλήµατα.
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Ένα σηµαντικό τµήµα της
παραγωγής
αντιπροσωπεύεται
από την καλλιέργεια λαχανικών
σε χωράφια και θερµοκήπια.
Κάποια
από
τα
λαχανικά
πωλούνται φρέσκα και κάποια
µεταφέρονται
στο
διπλανό
εργαστήρι
επεξεργασίας.
Το
εργαστήρι παράγει µαρµελάδες,
πατέ λαχανικών και πίκλες.
Ένα τµήµα της παραγωγής
έρχεται από την εξειδικευµένη
καλλιέργεια χουρµάδων (Ficheto),
την πρώτη υποδοµή αυτού του
είδους
στην
περιοχή
του
Carmignano.

Οι
περισσότεροι
χρήστες
του
εργαστηρίου
δηµιουργικής
απασχόλησης
είναι
συνήθως
εργαζόµενα άτοµα µε ιδιαίτερα
περιορισµένες
δυνατότητες
και
συνεπώς τους ανατίθενται σχετικά
εύκολες εργασίες: σπορά των φυτών
και καλλωπιστική ανθοκοµία, φροντίδα
και κόψιµο των φυτών, διατήρηση
µικρής
µονάδας
επεξεργασίας
λαχανικών, συµµετοχή στην λαϊκή
αγορά κ.α.
Άλλοι εργάτες αναλαµβάνουν ανάλογα
µε τις δυνατότητές τους περισσότερο
δύσκολες εργασίες.

Οι χουρµάδες καλλιεργούνται και
πωλούνται
νωποί,
γίνονται
µαρµελάδες,
αλλά
και
οι
«Αποξηραµένοι Χουρµάδες του
Carmignano".
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