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•

•
Projekt
MYRCAS:
Prenos
a adaptácia
nových
vzdelávacích
návrhov pre kvalifikácie na vidieku
Cieľom tohto dokumentu je pravidelne
informovať o implementácii projektu,
o aktivitách, zrealizovaných od začiatku
trvania projektu, ako aj o plánovaných
aktivitách a / alebo stretnutiach.
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DÔVODY VZNIKU PROJEKTU
Tento
projekt
je
projekt Leonardo da
VinciPrenos
inovácií, realizovaný
v rámci
Programu
celoživotného
vzdelávania EK, s dĺžkou trvania 18
mesiacov.
Zabezpečuje
prenos
výsledkov
predchádzajúcich projektov, ktoré boli
realizované ako pilotné projekty v rámci
programu Leonardo da Vinci:
• IRIS:
Organické
poľnohospodárstvo:
inovačný
pracovný trh.
• MYKOS: Huby ako prostriedok
zamestnanosti, udržateľného rozvoja
a ekonomickej diverzifikácie vo
vidieckych oblastiach.
• CHESTNUT IN EUROPE – III
MILLENNIUM (les – gaštan v
Európe): Odborné vzdelávanie pre
pestovateľov gaštanov.
CIELE
•

Zlepšenie
kvality
systému
európskeho odborného vzdelávania,
prostredníctvom
prispôsobenia

•

•

a integrácie
inovatívnych výsledkov a obsahov.
Prenos
výsledkov
smerom
k vidieckym skupinám, s potrebou
špecifických
kvalifikácií,
súvisiacich s endogénnymi zdrojmi.
Výber
inovatívnych
obsahov
(manuáli,
didaktické jednotky,
pilotné kurzy atď., za účelom
dosiahnutia potrieb súčasného trhu
práce),aby sa naplnili požiadavky
prenosu inovácií.
Prispôsobenie
obsahu
k vzdelávacím osnovám, kultúre
a potrebám, ako aj k špecifickým
potrebám cieľových skupín.
Prenos obsahu smerom k novým
sociálnym, kultúrnym a jazykovým
prostrediam.

PARTNERSTVO
Partnerstvo pozostáva zo 7 partnerov zo
6 rôznych krajín:
• IRMA SL (León-Španielsko)
• ADESPER (León- Španielsko)
• ADRAT (Chaves-Portugalsko)
• AEGEAS (Larissa-Grécko)
• CEDER (Medgidia-Rumunsko)
• AGROINŠTITÚT
NITRA
(Nitra-Slovensko)
• PROVINCIA DI PIACENZA
(Piacenza-Taliansko)

I. NADNÁRODNÉ STRETNUTIE
Stretnutie
sa
zrealizovalo
počas 17. – 18.
novembra 2009
v meste
León
(Španielsko).
Toto pracovné
stretnutie slúžilo na vytvorenie prvých
kontaktov
medzi
jednotlivými
partnermi.
Predkladateľ
projektu
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prezentoval technické a ekonomické
aspekty projektu, ako aj očakávané
výsledky.
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PROJEKT CASTANEA: Pilotný
projekt, zameraný na zužitkovanie
a udržateľné využívanie gaštanov
v chránenej oblasti Las Médulas, ako
nástroj pre rozvoj vidieka.
Počas
rokov
2009-2010
bude
ADESPER realizovať projekt v
chránenej oblasti Las Médulas. Tento
projekt má za cieľ preukázať
pestovateľom a sociálnym agentom
oblasti El Bierzo, že udržateľné
a racionálne využívanie gaštanov je
možné a je v súlade s optimálnymi
zdravotnými
a produkčnými
podmienkami drevín.
Bol prezentovaný ako demonštratívny
pilotný projekt rozvoja vidieka, takže
následne môžu byť výsledky projektu
využité v celom regióne Castilla y León
ako názorný príklad.

CIELE
•

Zastavenie progresívneho upadania
využívania gaštanov v lesníctve
a poľnohospodárstve, kvôli ich
nedostatočnej produktivite.

•

Podporiť
a zlepšiť
pestovanie gaštanov.

•

Preukázať, že pestovanie gaštanov
je
realizovateľná
alternatíva
z environmentálneho, ako aj socioekonomického
uhla
pohľadu,

tradičné

•

a preukázať, že môže
byť využívané ako nástroj rozvoja
vidieka.
Zhodnotiť gaštany ako dôležité
produkty v rámci viacerých trhov,
že ich zhodnocovanie má význam
v produkčných
oblastiach,
využívajúc
nové
spôsoby
propagácie a nové spracovateľské
oblasti.

AKTIVITY
•

Založenie
pilotnej
gaštanice
z mladých
drevín
a využitie
referenčného materiálu bez chorôb,
na
preukázanie
technickej
a ekonomickej realizovateľnosti.

•

Výber pilotnej oblasti s dospelými
drevinami, infikovanými rakovinou
gaštanov. V rámci tejto oblasti budú
implementované potrebné opatrenia
na boj s chorobou.

•

Vytvorenie valorizačného plánu
gaštanov
na
ich
využívanie
a udržateľné využitie ako nástroja
pre
rozvoj
vidieka
a tvorbu
zamestnanosti.

•

Vývin diseminačného plánu na
prezentáciu
dosiahnutých
výsledkov.
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