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DESCRIEREA
Proiectul MYRCAS: "Transferul şi adaptarea itinerariilor noi de instruire pentru calificarea în
mediul rural" este un proiect Leonardo da Vinci pentru transferul de inovaţie, dezvoltat în cadrul
Programului de învăţare continuă, cu o perioadă de 18 luni.
Acesta prevede transferul rezultatelor proiectelor anterioare, care au fost dezvoltate ca
proiecte-pilot, în conformitate cu Programul Leonardo da Vinci:
• IRIS: Agricultura ecologica: o inserţie inovatoare a forţei de muncă.
• MYKOS: Ciupercile ca o resursă pentru ocuparea forţei de muncă, dezvoltarea durabilă şi
diversificarea economică în mediul rural.
• Castanii în EUROPA –Mileniul III: castanii ca un instrument de dinamizare.
OBIECTIVELE
Principalele obiective ale acestui proiect sunt:
• Îmbunătăţirea calităţii sistemului european VET, prin adaptarea şi integrarea rezultatelor
inovatoare şi a conţinutului.
• Transferarea rezultatelor la grupurile din mediul rural care au nevoie de calificare specifică în
funcţie legate de resursele endogene.
• Selectarea conţinutulurilor inovatoare (manuale, unităţi didactice, cursuri-pilot, etc ... pentru a
realiza introducerea efectivă pe piaţa forţei de muncă), astfel încât să îndeplinească cerinţele de
transfer.
• Adaptarea conţinutului la modelele curriculare, la cultură şi nevoi, în funcţie şi nevoile
grupului-ţintă.
• Transferarea conţinutului la noile medii sociale, culturale şi lingvistice.
PARTENERIATE
Parteneriatul include 7 instituţii din 6 ţări diferite:
IRMA S.L. - Institutul de Restaurare şi Mediu - Promotor şi coordonator al proiectului - Este un
IMM spaniol dedicat activităţilor de formare şi management a proiectelor legate de dezvoltarea
rurală, protecţia patrimoniului natural şi exploatarea durabilă a resurselor naturale.
Are o experienţă vastă în acţiuni de cooperare cu mulţi actori sociali, instituţii, întreprinderi şi
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autorităţi legate de mediul rural şi a lucrat în următoarele domenii: mediu, agricultură ecologică,
turismu ecologic, cultivarea de castane, cultivarea ciupercilor şi a alte activităţi conexe.
Experienţă: Irma S.L. a pregătit şi a participat în calitate de partener, coordonator sau promotor
în multe proiecte de la diferite programe europene şi naţionale: LEADER ADAPT, NOW,
HORIZON, YOUTHSTART, INTERREG, EQUAL, RAPHAEL, PRODER, LIFE, Leonardo, etc.
www.irmasl.com
ADESPER - Asociaţia pentru Dezvoltare Durabilă şi Promovarea Ocupării forţei de muncă Este o organizaţie non-profit spaniolă formată din mai multe agenţii sociale cu scopul dezvoltării
rurale şi locale. Ea are o vastă experienţă în domeniul dezvoltării rurale durabile în ceea ce
priveşte formarea profesională şi crearea de locuri de muncă. În acest fel, ea promovează
ocuparea forţei de muncă ca o modalitate de a evita o depopulare a zonelor rurale şi pentru a
îmbunătăţi condiţiile sociale şi economice în zonele rurale.
Experienţă: Asociaţia a participat activ la numeroase iniţiative în domeniul de aplicare a
următoarelor programe: Leonardo da Vinci, Fundaţia Biodiversitate, Equal, Leader şi
INTERREG. Ea are o experienţă vastă în dezvoltarea locală şi cooperarea transnaţională,
precum şi în gestionarea fondurilor comunitare.
www.adesper.com
ADRAT - Agenţia pentru Dezvoltarea Regiunii Alto Tâmega - Are experienţă în gestionarea
fondurilor UE încă de la înfiinţarea sa din 1990, cu scopul de a promova şi răspândi potenţialul
regiunii: promovarea şi susţinerea interesului regional, participarea la acţiunile întreprinderilor şi
a potenţialelor investiţii, stimularea culturii, acţiuni sociale şi de apărare a patrimoniului regional,
promovarea acţiunile de formare profesională, organizarea de colocvii, conferinţe şi seminarii
despre subiecte de interes regional.
Experienţă: Pentru a atinge aceste obiective ADRAT a lucrat în mai multe programelor
naţionale şi europene, cum ar fi: IQADE, Delos, predare / formare profesională a IMM-urilor,
INTERREG I, INTERREG II, Leader I, LEADER II, Essen, ECOS / OUVERTURE, PROTAD,
PRONORTE , Sapic, SPEC, AGRIS, egal, LEADER +, Ile, CPE, SIMC, FAIJE IV, Programul
867, PEDIP, IPP, IDL, PROCOM, Energy, RIME, ON, INTERREG III A, INTERREG III B Sudoe,
INTERREG III B Atlantic, INTERREG III C, Leonardo da Vinci, Tineret în Acţiune şi
INOVJOVEM.
www.adrat.pt
AEGEAS FPC - Centrul de Formare Profesională "Aegeas" a fost înfiinţat în 1993 şi de atunci a
furnizat servicii de formare profesională continuă, în principal pentru grupurilor sociale
vulnerabile (şomeri, familii monoparentale, persoane care se confruntă cu discriminarea socială,
persoanele cu handicap, etc), dar, de asemenea, adaptate şi pentru formarea profesională a
profesioniştilor şi a funcţionarilor publici.
FPC Aegeas este certificată de către Centrul Naţional de Acreditare pentru FormareA
Profesională Continuă (EKEPIS) şi desfăşoară, în medie, 20.000 ore de formare/an. Domeniul
său de expertiză de formare include următoarele sectoare: dezvoltare locală durabilă, mediu,
patrimoniu cultural, sănătate, forme alternative şi tradiţionale de turism, agricultura,
mass-media, etc.
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Experienţă: În efortul său de a relaţiona măsurile de formare şi ocupare a forţei de muncă cu
piaţa forţei de muncă reală, aceasta cooperează îndeaproape cu autorităţile locale şi a
întreprinderile şi, de asemenea, participă, fie ca lider sau partener în programe şi iniţiative
europene.
www.aegeaskek.gr
CEDER - Scopul principal al Centrului Regional de Dezvoltare Rurală Durabilă este de a creşte
capitalul social al populaţiei rurale, de consolidare a spiritului comunitar, de a promova acţiuni
locale, pe baza iniţiativelor locale ale cetăţenilor şi pentru a îmbunătăţi calitatea vieţii oamenilor
din mediul rural. CEDER, de asemenea, intenţionează: să ofere oportunităţi similare pentru
cetăţeni din punct de vedere al dezvoltării sociale şi personale, să crească dinamica teritoriilor
rurale prin creşterea calităţii resurselor umane, precum şi să refacă şi să susţină patrimoniului
natural, tradiţiile şi cultura.
Experienţă: Activităţile educative ale CEDER au sprijinul unei echipe de experţi în elaborarea şi
evaluarea programelor de studii, elaborarea de strategii educaţionale şi de de suporturi de
cursuri. Toţi experţii au experienţă în colaborare internaţională.
www.vivreurope.org
AGROINSTITUT Nitra - Este o instituţie de învăţământ cu mai mult de 40 de ani de tradiţie şi
este implicat în dezvoltarea de strategii de educaţie continuă şi a proiectelor, în principal în
sectorul agriculturii şi dezvoltării rurale, atât la nivel naţional şi internaţional.
Principalele obiective strategice ale instituţiei sunt:
• Dezvoltarea unui sistem eficient de educaţie continuă a sectorului agro-alimentar.
• Servicii de consultanţă.
Organizaţia noastră vă oferă cazare şi catering, închirieri de săli de conferinţă şi servicii de
bibliotecă.
Experienţă: Agroinstitut Nitra are, de asemenea, experienţă semnificativă în dezvoltarea şi
punerea în aplicare a proiectelor internaţionale bilaterale şi multilaterale (Programelor LLP
Leonardo da Vinci, Grundtvig, precum şi diferite programe bilaterale).
www.agroinstitut.sk
PROVINCIA DI PIACENZA - Provincia Piacenza este autoritatea locală în comunele de pe
teritoriul său şi regiunea Emilia Romagna, şi are grijă de interesele şi nevoile populaţiei.
Aceasta are 375 de angajaţi. Instituţia exercită funcţiile sale administrative în următoarele
domenii: protecţia mediului, promovarea şi dezvoltarea de activităţi culturale, agricultură,
învăţământ superior şi de formare profesională, acordarea asistenţei tehnice şi administrative
pentru organismele publice locale, precum şi elaborarea şi punerea în aplicare a programelor
de coordonare.
Experienţă: În ceea ce priveşte experienţa şi competenţele specifice legate de proiect, Provincia
Piacenza plănuieşte şi finanţează acţiuni de orientare profesională şi de formare profesională
cu care Provincia garantează: un sistem de instruire integrată, măsurile de combatere a
şomajului, un sistem de formare profesională pentru persoane cu hándicap, oameni şi
dezvoltarea unui sistem de formare pe tot parcursul vieţii.
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www.provincia.pc.it
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