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Πρόοδος του σχεδίου
Μετά
την
Πρώτη
Διακρατική
Συνάντηση η οποία πραγµατοποιήθηκε
στη León, οι εταίροι έλαβαν τα
πρακτικά της συνάντησης.
Τα πρακτικά δείχνουν τη δέσµευση του
κάθε
εταίρου
προκειµένου
να
υλοποιήσει τις δράσεις και να επιτύχει
τα προβλεπόµενα αποτελέσµατα.

Λογότυπο
Η πρώτη δράση του σχεδίου ήταν η
δηµιουργία ενός λογοτύπου που θα
αντιπροσώπευε τη φιλοσοφία του
σχεδίου.
Ο συντονιστής παρουσίασε 3 εκδοχές
κατά τη διάρκεια της Πρώτης
Διακρατικής Συνάντησης και µία από
αυτές επιλέχθηκε, µετά από συµφωνία
όλων των εταίρων. Το λογότυπο
χρησιµοποιείται
για
την
αναγνωρισιµότητα και την προβολή του
σχεδίου.

Ιστοσελίδα
Ακολούθως, ο συντονιστής του σχεδίου
(IRMA SL) ξεκίνησε τη δηµιουργία της
ιστοσελίδας του σχεδίου, η οποία και
ήταν
διαθέσιµη
στο
τέλος
Φεβρουαρίου. Η διεύθυνση της σελίδας
είναι
www.myrcas.com
και
ο
προβλεπόµενος στόχος του εργαλείου
είναι η διάχυση του σχεδίου στις οµάδες
στόχου και το ευρύ κοινό, καθώς και να
υποβοηθήσει τις δράσεις διάχυσης και
να µεταφέρει τα αποτελέσµατα µέσα
στο σχέδιο. Μέσω ενός τµήµατος
αφιερωµένου στα νέα, η οµάδα στόχου
θα µπορεί να ενηµερώνεται για την
πρόοδο του σχεδίου και θα µπορεί
επίσης να «κατεβάζει» τα ενηµερωτικά
δελτία του σχεδίου.
Μέσα στους µήνες Μάρτιο και Απρίλιο,
οι υπόλοιποι εταίροι του σχεδίου
Myrcas µετέφρασαν τις πληροφορίες
της ιστοσελίδας στις γλώσσες τους και
έτσι η ιστοσελίδα είναι πλέον διαθέσιµη
στις 6 γλώσσες των εταίρων και στα
Αγγλικά.
Ενηµερωτικό φυλλάδιο
Σε συνεργασία µε τον εταίρο
ADESPER, ο συντονιστής φορέας του
σχεδίου
Myrcas
ανέπτυξε
τα
περιεχόµενα
του
ενηµερωτικού
φυλλαδίου και τα µετέφρασε στα
Αγγλικά.
Αµέσως µετά, ένα προσχέδιο του
φυλλαδίου εστάλη στους άλλους
εταίρους,
προκειµένου
να
συνεισφέρουν µε τις γνώµες τους.
Τελικά, σχεδιάστηκε το έντυπο και
στην τελική του µορφή, µεταφράστηκε
σε όλες τις γλώσσες του σχεδίου. Η
επίσηµη παρουσίαση του ενηµερωτικού
φυλλαδίου θα πραγµατοποιηθεί κατά τη
διάρκεια της Δεύτερης Διακρατικής
Συνάντησης στη Ρουµανία.
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Ενηµερωτικά Δελτία
O συντονιστής (IRMA SL) εκπόνησε το
πρώτο Ενηµερωτικό Δελτίο, το οποίο
αναρτήθηκε άµεσα στην ιστοσελίδα του
σχεδίου σε µορφή pdf.
Οι υπόλοιποι εταίροι µετέφρασαν τα
περιεχόµενα στις γλώσσες τους και οι
εκδοχές αυτές αναρτήθηκαν στην
ιστοσελίδα.
Ο Ισπανός εταίρος ADESPER ετοιµάζει
το δεύτερο ενηµερωτικό Δελτίο.
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Μελέτη Αναγκών
Μία από τις σηµαντικότερες δράσεις
του σχεδίου είναι να εκπονήσει µελέτη
προκειµένου να αναγνωρίσει τις
ανάγκες κατάρτισης σε κάθε µία από τις
περιοχές των εταίρων. Είναι δράση που
έχει προβλεφθεί για την αρχή του
σχεδίου, καθώς τα αποτελέσµατά της θα
είναι χρήσιµα για τις µελλοντικές
δράσεις του σχεδίου.
Ο συντονιστής έχει επικεντρώσει τη
µελέτη του στην περιοχή του όρους
Leon (Ισπανία) και ο εταίρος
ADESPER έχει επικεντρωθεί στην
περιοχή Bierzo (León, Ισπανία).Άλλοι
εταίροι του σχεδίου που έχουν ήδη
τελειώσει τη µελέτη είναι το ADRAT,
το οποίο έχει επικεντρώσει τη µελέτη
του στην περιοχή Alto Támega
(Πορτογαλία), και το Agroinstitut Nitra
(Σλοβακία). Όλοι έχουν αποστείλει
σύντοµη περιγραφή στο συντονιστή του
σχεδίου Myrcas, συµπεριλαµβάνοντας
την περιγραφή της περιοχής, τη
µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε και
τα αποτελέσµατα που επιτεύχθηκαν. Ο
συντονιστής φορέας αναλύει τα
στοιχεία,
προκειµένου
να
χρησιµοποιήσει τα συµπεράσµατα για
µελλοντικές δράσεις του σχεδίου.

H “Naiciña Chestnuts” είναι µία
µικρή
επιχείρηση
µε
διεθνή
αντίκτυπο
Η επιχείρηση “Naiciña Chestnuts” θα
παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια της 2ης
Επιχειρηµατικής Ηµέρας της Γαλικίας,
σαν
παράδειγµα
επιτυχηµένης
αγροτικής επιχείρησης. Η επιχείρηση
δηµιουργήθηκε
ως
οικογενειακή
επιχείρηση, η οποία γνώρισε ιδιαίτερη
επιτυχία και πέτυχε µία από τις πρώτες
θέσεις στο χώρο της στις διεθνείς
αγορές.
Η οικογένεια Areán González από τη
Chantada
ασχολείται
µε
την
εµπορευµατοποί
ηση αγροτικών
προϊόντων από
το 1972. Το 1985
αποφάσισαν να
εισέλθουν στην
αγορά
του
κάστανου.
Αποφάσισαν να εξειδικευθούν στην
καλλιέργεια και διανοµή κάστανων και
επένδυσαν
στην
τεχνολογία,
ανανεώνοντας από τη µία τον
εξοπλισµό τους, αλλά και διατηρώντας
τον παραδοσιακό τρόπο επεξεργασίας.
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H “Naiciña Chestnuts” προσαρµόστηκε
στις απαιτήσεις των καταναλωτών,
τροποποιώντας τις συσκευασίες των
προϊόντων και προσθέτοντας νέα
προϊόντα µε βάση την ίδια πρώτη ύλη
και
περιλαµβάνοντας
νέα
επεξεργασµένα προϊόντα.

Σήµερα, η επιχείρηση
κατέχει σηµαντική θέση σε παγκόσµιο
επίπεδο. Τα προϊόντα της πωλούνται
στην Ισπανία και την Ευρώπη, αλλά και
τη Λατινική Αµερική.
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Ο
Miguel
Ángel
Areán
συνειδητοποίησε πως «Εάν δεν
στηριχθούµε στον εκσυγχρονισµό για
να ενδυναµώσουµε την προστιθέµενη
αξία των πρώτων υλών, οι αγορές θα
µας ξεχάσουν. Σε αυτή την αγορά δεν
υπάρχει θέση για απλούς πωλητές
προϊόντων».
Η επιχείρηση ξεκίνησε κυρίως από τα
προϊόντα
κάστανου.
Σήµερα,
η
οικογενειακή
επιχείρηση έχει
κάνει
πολλά
βήµατα µπροστά
στην
αλυσίδα
επεξεργασίας του
εν
λόγω
προϊόντος και παράγει αποξηραµένα
κάστανα, αποφλοιωµένα κατεψυγµένα
κάστανα και αλεύρι κάστανου (για το
τελευταίο προϊόν, είναι οι µόνοι
παραγωγοί σε ολόκληρη την Ισπανία).
Επίσης, παράγουν νέα προϊόντα όπως
κάστανα µε σιρόπι ή κρέµα ή πουρέ
από κάστανα, µεταξύ άλλων.
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