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Proiectul MYRCAS: transfer şi
adaptarea la itinerarii noi de
instruire pentru calificarea în mediul
rural
Scopul acestui document este de a
informa
permanent
despre
implementarea proiectului, cu privire la
activităţile care au fost realizate de la
începutul proiectului, precum şi cu
privire la planificarea de noi activităţi şi
/ sau întâlniri.

- Imbunătăţirea calitatii sistemului
european de educaţie şi formare
profesională.
- Transferarea rezultatelor la grupurile
rurale.
- Selectarea conţinuturilor inovatoare în
scopul de a atinge un nivel mai ridicat
de inserare a forţei de muncă.
- Adaptarea conţinutului la ariile
curriculare, în funcţie de nevoile
grupurilor ţintă.
- Transferarea conţinutului la noile
medii sociale, culturale şi lingvistice.
PARTENERI

MOTIVELE
PROIECTULUI

PENTRU

INITIEREA

Este un Leonardo da
Vinci – proiect de
transfer de inovatie,
derulat în cadrul
Programului
de
Învăţare Continuă – LLL şi cu o durată
de 18 luni.
Acesta
promovează
transferul
rezultatelor a trei proiecte anterioare,
care au fost dezvoltate ca proiecte-pilot
în cadrul programului Leonardo da
Vinci:
•
IRIS: Agricultura organica : o
inserţie inovatoare a forţei de muncă.
• MYKOS: Ciupercile ca o resursă
pentru ocuparea forţei de muncă,
dezvoltarea durabilă şi a diversificării
economice în mediul rural.
• CHESTNUT ÎN EUROPA - Mileniul
III: castanii un instrument de dinamism.

Asociatia Transnationala include 7
parteneri din 6 tari diferite:
• IRMA SL (León-Spania)
• ADESPER (León-Spania)
• ADRAT (Chaves-Portugalia)
• AEGEAS (Larissa-Grecia)
• CEDER (Medgidia-Romania)
• AGROINSTITUTUL KNITRA
(Nitra-Slovacia)
• PROVINCIA DI PIACENZA
(Piacenza-Italia)
O
TRANSNATIONALA

INTALNIRE

A avut loc in zilele
de
17
şi
18
noiembrie 2009 în
León
(Spania).
Această întâlnire de
lucru a fost utilă
pentru a organiza un
prim contact între parteneri. Promotorul
a prezentat toate aspectele tehnice şi
economice ale proiectului, precum şi
rezultatele prevăzute.
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PROIECTUL CASTANEA: Proiectpilot pentru utilizarea şi exploatarea
durabilă a castanilor din regiunea
parcului Natural Las Médulas, ca
instrument de dezvoltare rurală.
Pe
parcursul
anilor
2009-2010,
ADESPER va dezvolta un proiect in
regiunea parcului Natural Las Médulas.
Acest proiect intenţionează să arate
proprietariilor de castani şi actorilor
sociali ai zonei El Bierzo, că o
exploatare raţională si durabila
a
castanilor este posibilă şi compatibilă cu
sănătatea şi condiţiile optime de
productivitate.
Acesta a fost prezentat ca un proiectpilot demonstrativ de dezvoltare rurală,
astfel încât rezultatele sale pot fi folosite
apoi în întreg teritoriul Castilla si León,
ca o măsură exemplara.

Pentru a spori şi valorifica castanele
ca produse importante în diferite
pieţe, astfel încât valorificarea lor sa
aiba un impact direct în localităţile
de producţie, punand in aplicare
metode noi de piata şi industri noi
de prelucrare, prin măsuri de creare
de locuri de muncă.

ACTIUNI
•

Dezvoltarea unei plantaţii de castani
pilot cu plante tinere şi folosind
materiale de referinţă, fără boli, pentru
a demonstra fezabilitatea tehnică şi
economică (de achiziţionarea de
castani
de
calitate).
• Alegerea unei zone pilot cu copaci
adulţi infectaţi de boli. În aceasta zona,
actiunile agricole şi tratamentele
necesare vor fi puse în aplicare ca
acţiuni demonstrative, pentru a lupta
eficient
împotriva
acestei
boli.

OBIECTIVE
•

Oprirea abandonarii progresive a
agriculturii şi a utilizării forestiere a
castanilor, ca urmare a productivităţii lor
limitate.

• Dezvoltarea uni plan de valorificare a
castanilor
pentru
utilizarea
şi
exploatarea durabilă ca instrument
potenţial de dezvoltare rurală şi ca
instrument de ocuparea forţei de
muncă
si
de
creaţie.

• Stimularea şi îmbunătăţirea cultivarii
traditionale a castanilor

• Dezvoltarea unui plan de diseminare
pentru a afişa rezultatele obtinute

• Pentru a arăta că agricultura
castanilor este o alternativă fezabilă,
din punctul de vedere al mediului,
precum şi socio- economic, dar si
pentru a arăta că aceasta poate fi

folosita si ca un instrument de
dezvoltare durabila.
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