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După prima reuniune transnaţionala
care a avut loc în León, partenerii au
primit procesul-verbal al reuniunii.
Acesta arată angajamentul fiecarui
partener de proiect de a îndeplini acţiuni
pentru atingerea obiectivelor prevăzute
in cadrul proiectului.

Website
Apoi, promotorul (IRMA SL) a început
crearea site-ului proiectului, care a
inceput sa functioneze la sfârşitul lunii
februarie. Domeniul site-ul este
www.myrcas.com şi obiectivul prevăzut
de acest instrument este de a disemina
proiectul în rândul grupurilor ţintă şi a
publicului, precum şi de a contribui la
acţiunile de diseminare şi la transferul
rezultatelor în cadrul proiectului. Printro secţiune de ştiri specifice, grupurile
ţintă vor putea să urmărească
implementarea proiectului, fiind, de
asemenea, posibil a se descărca buletine
trimestriale publicate.
În lunile martie şi aprilie, restul
partenerilor de proiect Myrcas au tradus
informaţiile incluse în site in limbile lor
şi, prin urmare, site-ul este în prezent
disponibil în 6 limbi ale partenerilor şi
în limba engleză.

Logo

Brosura informativa
Promotorul proiectului Myrcas, în
colaborare cu partenerul ADESPER a
realizat conţinutul broşurii informative
şi le-a tradus în engleză.
Apoi, draftul de broşură a fost trimis la
alti parteneri, astfel încât acestia sa
poata oferi opiniile şi contribuţiile lor.
În sfârşit, broşură a fost realizata şi
broşura finală a fost tradusa în toate
limbile proiectului. Prezentarea oficială
a broşurii informative va avea loc în a
doua intalnire transnaţionala care se va
derula în România.
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Implementarea proiectului

Prima măsură pusă în
aplicare a fost de a
crea un logo al
proiectului care ar
reprezenta filosofia
proiectului.
Promotorul a prezentat trei modele în
timpul primei reuniuni transnaţionale,
iar unul dintre ele a fost selectat cu
acordul tuturor partenerilor. In prezent,
acesta este logo-ul care este folosit ca
simbol de identificare şi promovare a
proiectului.

Newsletters
Promotorul (IRMA SL) a elaborat
primul Newsletter, care a fost imediat
încărcat pe site-ul proiectului în format
pdf. Restul partenerilor au tradus
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conţinutul în limba lor şi aceste versiuni
au fost, de asemenea, încărcate pe site.
În prezent, ADESPER, partenerul
spaniol elaboreaza al doilea buletin
informativ.
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Nevoile studiului
Una dintre acţiunile principale ale
proiectului este de a elabora un studiu
pentru a detecta nevoilor de instruire în
fiecare din regiunile partenere. Este o
acţiune prevăzută pentru începutul
proiectului, deoarece rezultatele sale vor
trebui să se concentreze pe acţiunile
prevăzute în continuare.
Promotorul şi-a concentrat studiul său,
în zona de munte Leon (Spania) şiADESPER partenerul său si-a focalizat
studiul pe zona Bierzo (León, Spania).
Alţi parteneri care au terminat deja
studiul sunt ADRAT, care s-a
concentrat asupra regiunii Alto Tâmega
(Portugalia), şi Agroinstitut Nitra
(Slovacia). Toate acestea au trimis un
scurt rezumat la promotorul proiectului
Myrcas, inclusiv descrierea zonei,
metodologia utilizată şi rezultatele
obţinute. În prezent, promotorul
analizeaza toate datele, astfel încât să se
obţină principalele concluzii pentru
punerea în aplicare a acţiunilor noi.
“Naiciña Chestnuts" este o mica
afacere de familie cu un mare scop
internaţional
Intreprinderea "Naiciña Chestnuts" va fi
prezentata
în
a
doua
zi
a
intreprinzătorilor galicieni, ca un
exemplu de afaceri de succes in mediul
rural. Întreprinderea a fost creata ca o
afacere de familie, devenind cunoscuta
şi atingand unul dintre primele locuri
de pe piaţa internaţională în acest
domeniu.

În
Chantada,
familia
Areán González a fost dedicată
comercializării produselor agricole inca
din 1972. În 1985 ei au decis să intre pe
piaţă castanelor. Ei au decis să se
specializeze în elaborarea şi distribuirea
de castane şi au investit mult în
tehnologie,
actualizandu-si
echipamentelor lor în mod constant, dar,
în acelaşi timp, păstrând un proces de
elaborare tradiţional.

“Naiciña Chestnuts "a fost adaptata la
cerinţele consumatorilor, modificand
tipurile de containere şi diversificand
producţia, prin includerea de noi
produse bazate din aceleasi materii
prime şi, inclusiv noi produse
prelucrate.
Miguel Ángel Areán si-a dat seama că
"Dacă noi nu ne bazam pe
industrializare pentru a spori valoarea
adăugată a materiilor noastre prime,
pieţele de desfacere vor renunţa la noi.
Nu a fost nici un spaţiu în această piaţă
pentru simple produse de vanzare.
Intreprinderea a fost începuta ca agent
comercial dedicat, în principal pentru
productia de castane. In prezent,
afacerea familiei a făcut mulţi paşi
înainte în cadrul lanţului de prelucrare a
acestui produs şi
produce castane
uscate, castane decojite, congelate şi
făină de castan (pentru acest ultim
produs acestia sunt singurii producătorii
spanioli). Ei produc, de asemenea, noi
produse prelucrate, cum ar fi castane cu
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sirop sau piure de castane sau crema,
printre alte soiuri.

Intreprinderea este o prezenta puternica
pe piata international. Produsele sale
sunt vandute in toata Spania si Europa
si chiar in America Latina.
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