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V rámci jednotlivých partnerov boli
navrhnuté nasledovné témy:

PRIEBEH
PROJEKTU

IRMA SL
 Využitie
mycorrhiza
v stromových škôlkach a sadoch.
 Mykologická príručka a expert
v myko-gastronómii.

REALIZÁCIE

III. nadnárodné stretnutie, ktoré sa
konalo 19. – 20. októbra na
Agroinštitúte
Nitra,
otvoril
zástupca predkladateľa projektu
(IRMA SL).
Následne
zástupca
nového
partnera, organizácie AèVA,
stručne predstavil svoj subjekt.
Partner z organizácie AEGEAS
prezentoval draft projektového
Newsletteru č. IV.
Ďalej
koordinátor
navrhol
obsahovú štruktúru pre V.
(AèVA) a VI. Newsletter (IRMA
SL), takisto boli stanovené
dátumy na vypracovanie týchto
newsletterov.
Potom všetci partneri stručne
prezentovali postup v rámci ich
diseminačných a publikačných
aktivít a vývin v rámci podpisov
dohôd o spolupráci s ďalšími
subjektmi.
Následne IRMA SL prezentovala
doteraz
vypracovaný
obsah
Príručky správnych postupov
a návrhy pre
ďalší postup
v príprave tohto produktu.

ADESPER
 Spracovanie
a marketing
gaštanov.
 Aktivity súvisiace s pestovaním
gaštanov (huby).
AEGEAS
 Aktivity súvisiace s pestovaním
gaštanov (včelárstvo).
 Ekologické potraviny: značka
kvality,
skladovanie
a spracovanie.
ADRAT
 Ekologický chov hospodárskych
zvierat (hovädzí dobytok).
 Pestovanie
gaštanov
(rez,
pestovateľské postupy …).
CEDER
 Základné postupy v ekologickom
poľnohospodárstve
(permakultúra,
hnojenie,
mulčovanie,
kompostovanie,
zelené
hnojenie,
pracovné
postupy, rotácia plodín, ochrana
rastlín...).
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 Aktivity
súvisiace
s pestovaním
gaštanov
(liečivé
byliny,
malé
ovocné plody).
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AGROINSTITUT NITRA
 Pestovanie jedlých húb
a húb na medicínske účely.
 Ekologický
chov
hospodárskych
zvierat
(ovce).
AèVA
 Ekologické
pestovanie
zeleniny (mrkva, rajčiny,
kapusta, šalát, zemiaky,
paprika,
cibuľa,
strukoviny... ).
 Pestovanie hľuzoviek.
Zmeny v zložení partnerstva

Pilotné kurzy
Od februára nasledujúceho roka sa
začnú vo všetkých partnerských
krajinách realizovať pilotné kurzy,
zamerané na témy, ktoré boli zvolené
jednotlivými partnermi.
Kurz bude v trvaní 40 hodín s účasťou
9 študentov.
Aéva zorganizuje kurz pre farmárov,
zameraný na podporu pracovných
príležitostí pre osoby s postihnutím.
Kurz sa bude sústrediť na otázky
ekologického
poľnohospodárstva
a spoločenského života.
ĎALŠIE PROJEKTY
Táto kapitola je zameraná na
disemináciu iných projektov a aktivít,
realizovaných
subjektmi,
ktoré
spolupracujú na projekte MYRCAS.

Nový partner Agricoltura è Vita
Appennino (Aéva srl) začal
s realizáciou
aktivít
v rámci
projektu.
Webstránka a internet
Ako
pridaná
hodnota
k projektovej webstránke Myrcas,
ďalším informáciám o projekte na
webstránkach partnerov a iných
subjektov, takisto informácie
o projekte na sociálnej sieti
Facebook
a
LinkedIn
sú
významným prínosom pre šírenie
informácií o projekte.

Farma RIGOCCIOLI sa nachádza v
Carmignano, v provincii Prato, blízko
hraníc
s provinciami
Florencia
a Pistoia. Vlastníkom farmy je družstvo

Agreement nº: ES/09/LLP-LdV/TOI/149060 - Project nº: 2009-1-ES1-LEO05-10359
Myrcas: Transference and adaptation of the new training itineraries for the qualification in the rural realm

AEGEAS C.V.T.

With the support of the Lifelong Learning Programme of the European Union

Humanitas, sociálne družstvo so
sídlom v Prate, no väčšinu
majetkov má v už spomínanej
obci Carmignano.
Družstvo Humanitas, založené
začiatkom 80-tych rokov, sa
zaoberá
psycho-sociálnou
rehabilitáciou ľudí s mentálnym
postihnutím.
Najväčšie zastúpenie na farme má
produkcia zeleniny, tak na
otvorených poliach, ako aj
v skleníkoch. Zelenina sa predáva
ako čerstvý produkt, ako aj
využíva na ďalšie spracovanie
v pridruženom podniku. Tento
spracovateľský podnik vyrába
džemy,
rôsoly,
zeleninové
nátierky a zeleninové nálevy.
Významná
časť
produkcie
pochádza z figovníkovej plantáže,
ktorá je prvou svojho druhu
v regióne Carmignano.
Figy sa využívajú na priamu
spotrebu, ako aj na výrobu džemu
a sušených fíg.

Väčšina účastníkov pracovnej terapie
sú ľudia so závažnejším mentálnym
postihnutím, preto sú im prideľované
iba ľahšie úlohy: sadenie rastlín, úprava
okrasných plôch farmy, základná
starostlivosť o rastliny, zber plodov
a podobne.
Ostatné práce na farme vykonáva tím
špecializovaných pracovníkov.
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