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Diseminačné aktivity
DiseminaVné aktivity sú veEmi dôležité
z hEadiska šírenia výsledkov projektu
a závereVných produktov špecifickým
cieEovým skupinám.

PRIEBEH REALIZÁCIE PROJEKTU
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Dohody o spolupráci
Dohoda o spolupráci je oficiálny
dokument, ktorým 9alšie subjekty
deklarujú záujem spolupracova? na
projektových aktivitách. Subjekty, ktoré
tento dokument podpísali, rôzneho
zamerania
z rôznych
sektorov,
podporujú
kapacitu
partnerstva
ohEadom šírenia plánovaných výsledkov
projektu. Dohoda
bola doteraz
podpísaná
14
organizáciami
z nasledujúcich oblastí:
Vzdelávacie inštitúcie: 3
Lesné hospodárstvo: 1
Rozvojové agentúry: 3
Výskumné inštitúcie: 1
Združenia: 1
Malé a stredné podniky: 1
Miestne samosprávy: 1
Iné združenia/NGO: 3

Na realizáciu diseminaVných aktivít boli
použité rôzne prístupy:
• Pracovné
stretnutia
s miestnymi
a regionálnymi organizáciami.
• Verejné semináre.
• InformaVné stretnutia.
Doteraz sme prostredníctvom týchto
aktivít oslovili niekoEko stoviek osôb,
tak z verejnej správy, ako aj súkromnej
sféry a jednotlivcov.
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Diseminácia
masmédií

prostredníctvom

Diseminácia prostredníctvom masmédií
podporuje šírenie informácií širokej
verejnosti, nakoEko sú neustále
dostupné, najmä pri využití internetu.
Partnerstvo využilo nasledujúce zdroje:

•
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•
•
•
•

•

Webstránka
projektu
(www.myrcas.com)
Webstránky jednotlivých partnerov
]lánky v tlaVených periodikách
Webstránky 9alších organizácií
Newslettery 9alších organizácií

Okrem partnerov projektu sa na
stretnutí
zúVastnili
zástupcovia
mestskej rady v Medgidii a Constanzy,
zástupcovia strednej školy Dobrogea
a Rozvojovej agentúry v Medidii.
Na záver stretnutia sa všetci partneri
zúVastnili krátkej tlaVovej konferencie
pre miestnu televíziu, poVas ktorej
struVne prezentovali projekt, výhody
medzinárodnej
spolupráce
a oVakávania partnerov.
HostiteE stretnutia, organizácia CEDER,
pripravil na posledný pracovný de`
zaujímavú exkurziu do prírodnej
rezervácie delty Dunaja v blízkosti
]ierneho mora, jednej z posledných
prírodných rajov Európy.

Oznámenia v tlaVi

II. nadnárodné stretnutie
2. nadnárodné stretnutie sa uskutoVnilo
11. až 12. mája v meste Medgidia
v Rumunsku.
Pracovné
stretnutie
zah_`alo diskusie a analýzy niekoEkých
oblastí, týkajúcich sa realizácie projektu
(dohody
o spolupráci,
analýza
vzdelávacích potrieb, diseminácia at9.)
a 9alšie podstatné otázky, významné
pre 9alší priebeh projektu (príruVka
správnych postupov, pilotný kurz,
finanVné otázky at9.).
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ĎALŠIE ŠÍRENIE PROJEKTU

Tento med má silnú výraznú chu?
a tmavú farbu s výnimoVnou kvalitou
pre bežnú spotrebu, ako aj podpornú
lieVbu ochorení.

Táto kapitola je zameraná na
disemináciu iných projektov a aktivít,
realizovaných
subjektami,
ktoré
spolupracujú na projekte MYRCAS.
V tomto prípade by sme radi
prezentovali
portugalský
podnik,
zaoberajúci
sa
ekologickým
poEnohospodárstvom.
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Barros & Fortunas Lda ‐ Apicultura em
Modo de Produção Biológico
Podnik Barros & Fortunas Lda je SME,
ktorého
hlavnou
nápl`ou
je
poEnohospodárska
produkcia
ekologickými spôsobmi hospodárenia.
Podnik bol založený Manuelom Luís
Barrosom a Amadeu Fortunasom, ktorí
pretransformovali ich záujmové aktivity
z poEnohospodárskej
oblasti
do
ekonomicky ziskových aktivít.

Po rozbehnutí podnikania zaVali
ponúka?
9alšie
produkty, aqko
napríklad med so sušeným ovocím. Pri
nákupe produktov od externých
dodávateEov, ako napríklad nákup
sušeného ovocia, kladú veEký dôraz na
kvalitu daného produktu a kvalitu
dodávateEa. V ponuke majú dve
základné línie produktov- základná je
pre bežného spotrebiteEa, druhá je
urVená pre gurmánov.

Zakladatelia podniku žijú v malej
dedinke v regióne Alto Tâmega; zaVínali
ako predajcovia medu, produkovaného
v horskej oblasti, nachádzajúcej sa
v Národnom
parku
Peneda-Gerês
(PNPG). V súVasnosti je ich produkcia
transformovaná na Visto ekologickú
produkciu a sú držiteEmi ochrannej
známky (DOP) medu Barroso.

Od založenia podnik získal množstvo
uznaní a vyhral niekoEko cien.
www.barrosefortunas.com

Med sa produkuje v regióne, kte
dominuje vegetácia z VeEade Ericaceae
(Erica australis, Calluna vulgaris a Erica
umbellata), ako aj iné kvetenstvo
s významnými lieVivými úVinkami.
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