Ενμερωτικό ΔΕΛΤΙΟ 3
Μάϊος 2010

Δράσεις Διάχυσης

ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
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Συμφωνητικά Συνεργασίας
Το Συμφωνητικό Συνεργασίας αποτελεί
ένα επίσημο έγγραφο, το οποίο
υποστηρίζει την συμμετοχή άλλων
φορέων στο σχέδιο. Οι φορείς που το
έχουν υπογράψει προέρχονται από
διαφορετικούς οικονομικούς κλάδους
και ενδυναμώνουν τη δυνατότητα του
εταιρικού σχήματος, προκειμένου να
επιτύχει τη μεταφορά τεχνογνωσίας.
Το έγγραφο έχει ήδη υπογραφεί από
13 φορείς, οι οποίοι χωρίζονται στις
ακόλουθες κατηγορίες:
Φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης: 3
Δασικές υπηρεσίες και τμήματα: 1
Αναπτυξιακές Εταιρίες: 3
Ερευνητικά Ινστιτούτα: 1
Ενώσεις: 1
ΜΜΕ: 1
Άλλες Ενώσεις/ΜΚΟ:3

Οι δράσεις διάχυσης είναι ιδιαίτερα
σημαντικές, γιατί διασφαλίζουν την
επαφή των ομάδων στόχου και των
φορέων διαφόρων κλάδων με τα
αποτελέσματα και προϊόντα του
σχεδίου.
Υπήρξαν γι’ αυτές
προσεγγίσεις:

διαφορετικές

• Συναντήσεις εργασίας με τοπικές και
περιφερειακές οργανώσεις
• Θεματικά σεμινάρια για το κοινό
• Ενημερωτικές
συναντήσεις
με
καταρτιζομένους
Μέχρι στιγμής, οι δράσεις αυτές είχαν
αντίκτυπο σε μερικές εκατοντάδες
ανθρώπων, οι οποίων εκπροσωπούν
δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και
κάποιοι αποτελούν και τους τελικούς
δικαιούχους του σχεδίου.
Διάχυση μέσω των ΜΜΕ
Η διάχυση μέσω της χρήσης των ΜΜΕ
διευκολύνει την προσέγγιση ενός
διευρυμένου κοινού και είναι συνεχώς
διαθέσιμη, ιδίως μέσω του Διαδικτύου.
Το εταιρικό σχήμα χρησιμοποίησε τα
ακόλουθα:

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.

•
•
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Την ιστοσελίδα του σχεδίου
www.myrcas.com
Τις ιστοσελίδες των εταίρων
Άρθρα σε εφημερίδες
Ιστοσελίδες άλλων φορέων
Ενημερωτικά δελτία άλλων φορέων
Δελτία τύπου

Πέρα των εταίρων του σχεδίου,
παραβρέθηκαν και άλλα άτομα στη
συνάντηση, εκπρόσωποι του Δήμου
της Medgidia, του Δήμου της Constanza
και του Κέντρου Κατάρτισης της
Medgidia.
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Στο τέλος της συνάντησης, όλοι οι
εταίροι πραγματοποίησαν παρέμβαση
για την τοπική τηλεόραση αναφορικά
με το σχέδιο, τα οφέλη της διακρατικής
συνεργασία και τι περιμένει κάθε
εταίρος από τη συμμετοχή του.
Ο φορέας ο οποίος φιλοξένησε το
σχέδιο, το CEDER, προετοίμασε για την
τελευταία ημέρα μια ενδιαφέρουσα
εκδρομή, η οποία έδωσε της
2η Διακρατική Συνάντηση
H
2η
Διακρατική
Συνάντηση
πραγματοποιήθηκε την 11η και 12η
Μαΐου στη Medgidia στη Ρουμανία. Το
πρόγραμμα εργασίας περιλάμβανε τη
συζήτηση και ανάλυση διαφόρων
θεμάτων αναφορικά με την τεχνική
πρόοδο του σχεδίου (συμφωνητικά
συνεργασίας,
μελέτη
αναγκών,
διάχυση κ.α.) και άλλες σημαντικές
ερωτήσεις
για
την
μελλοντική
ανάπτυξή του (ορθές πρακτικές,
πιλοτικά
σεμινάρια,
οικονομικές
αλλαγές κ.α.)

δυνατότητα στους εταίρους να
επικοινωνήσουν και να επισκεφθούν
την Προστατευμένη Περιοχή του Δέλτα
του Δούναβη κοντά στην πόλη Tulcea,
έναν από τους τελευταίους φυσικούς
παραδείσους της Ευρώπης, κοντά στη
Μαύρη Θάλασσα.
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ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΥΣΗΣ
Το κεφάλαιο αυτό σκοπεύει να
παρουσιάσει και άλλα σχέδια και
πρωτοβουλίες, τα οποία υλοποιούνται
από φορείς που συνεργάζονται με το
σχέδιο MYRCAS. Σε αυτό το
ενημερωτικό δελτίο, παρουσιάζουμε
μία Πορτογαλική επιχείρηση που
ασχολείται
με
την
Οργανική
Μελισσοκομία.

Το μέλι έχει δυνατό άρωμα και σκούρο
χρώμα
και
είναι
απαράμιλλης
ποιότητας, ιδανικό για μαγειρική και
θεραπευτική χρήση.
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Barros & Fortunas Lda ‐ Apicultura em
Modo de Produção Biológico
Η μικρομεσαία επιχείρηση Barros &
Fortunas Lda ασχολείται με την
Οργανική Μελισσοκομία. Ιδρύθηκε
από τον Manuel Luís Barros και τον
Amadeu Fortunas, οι οποίοι στην ουσία
μεταμόρφωσαν το χόμπυ τους σε μία
επικερδή δραστηριότητα.

Ζούνε σε μικρά χωριά στην Περιφέρεια
Montalegre, στην περιοχή Alto Tâmega
και ξεκίνησαν να εμπορεύονται το μέλι
που παράγεται στην ορεινή περιοχή
που βρίσκεται στον Εθνικό Δρυμό
Peneda‐Gerês (PNPG). Σήμερα η
παραγωγή του είναι οργανική και
αποτελεί Προϊόν Προστατευόμενης
Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π).
Το μέλι παράγεται σε μία περιοχή στην
οποία κυριαρχεί βλάστηση της
οικογένειας Ericaceae (Erica australis,
Calluna vulgaris e Erica umbellata),
καθώς και άλλα άνθη και άγριοι
θάμνοι με θεραπευτικές ιδιότητες.

Παράλληλα
με
την
εμπορευματοποίηση του μελιού, η
επιχείρηση
παράγει
και
άλλα
προϊόντα, όπως μέλι με ξερά φρούτα.
Όταν αναζητούν άλλες πρώτες ύλες τις
οποίες δεν επεξεργάζονται οι ίδιοι,
όπως τα αποξηραμένα φρούτα,
αναζητούν πάντα το καλύτερο και
ποιοτικές επιχειρήσεις. Έχουν δύο
γραμμές παραγωγής, την κανονική και
εκείνη που θεωρείται «γκουρμέ».
Από την έναρξή της, η επιχείρηση έτυχε
αναγνώρισης σε διάφορες εκδηλώσεις
και κέρδισε βραβεία.
www.barrosefortunas.com
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