Centrum för landsbygdsutveckling i Valle del ESE-Entrecabos i La
Espina, Spanien, är en organisation vars huvudsakliga verksamhet
syftar till utveckling av dess territorium, inklusive alla aspekter för att
uppnå detta mål. Organisationen omfattar fem kommuner i lanskapet
Asturien i Spanien. Dess kommuner ligger alla på landsbygden, med
mer eller mindre samma problem finns i alla landsbygdsområden i hela
Spanien: åldrande, utflyttning m.m. Huvudsakliga målgrupper är lokala
invånare med särskilt fokus på kvinnor och ungdomar.

The Rural Development Centre Valle del Ese-Entrecabos (SPAIN) is an
organization whose main purpose is the development of its territory,
including all aspects related to the achievement of that goal. The
organization covers five municipalities of the Community of Asturias,
in Spain. Those municipalities are all rural zones, with more or less the
same problems found in all the rural territories throughout Spain:
ageing, rural population drift,... Its priority target is the people from its
territory, paying special attention to women and young people.

ADESPER i Léon, Spanien, är en organisation för hållbar utveckling
och främjande av sysselsättning på landsbygden. Det är en spansk
ideell organisation som bildats av flera sociala aktörer inom ramen för
landsbygdsutveckling och lokal utveckling. Den har bred erfarenhet
inom området för hållbar landsbygdsutveckling inom områdena
utbildning och skapande av arbetstillfällen. På detta sätt främjar det
sysselsättning som ett sätt att förhindra avfolkning av landsbygden och
att förbättra sociala och ekonomiska förhållanden på landsbygden.

ADESPER – Association for Sustainable Development and Promotion
of Rural Employment (SPAIN) is a Spanish non-profit organisation
formed by several social agents in the scope of rural and local development. It has a wide experience in the field of sustainable rural development; it deals with the latter from a double point of view: training and
work creation. In this way, it fosters employment generation as a way to
avoid rural depopulation and to improve social and economic
conditions in the rural areas.

Litija Utvecklingscentrumi Slovenien har 10 års erfarenhet av lokal och
regional utveckling i centrala Slovenien. Deras viktigaste arbetsområden är utveckling inom landsbygd, turism och entreprenörskap. De är
samordnare i centrala Slovenien och ansvariga för den lokala aktionsgruppen "Hjärtat av Slovenien" inom Leader-programmet. Litija
Utvecklingscentrum är också initiativtagare till det regionala varumärket "Hjärtat av Slovenien" som är en grundpelare för främjandet av
området som framtida turistmål.

The Development Center of Litija (SLOVENIA) has 10 years of
experience in local and regional development in the Central Slovenia.
Their key work fields are rural, tourism and entrepreneurship development. They are coordinators of the Central Slovenia sub-region and
managers of the Local Action Group “Heart of Slovenia” for the
LEADER programme. The Development Centre of Litija is also the
initiator of the regional brand “Heart of Slovenia”, which is one of the
basis for the promotion of the area as future tourist destination.

Lettiska föreningen för landsbygdsturism i Riga, Lettland, fokuserar sin
verksamhet på utveckling av landsbygdsturism som en hållbar del av
landsbygdsekonomi. De omfattar produktutveckling för landsbygdsturism, utbildning och informationsarbete, utbyte och integration av
erfarenheter, genom medlemskap och nätverksaktiviteter med
organisationer i hela Europa. Utbildning och informationsarbete är en
av de viktigaste delarna i föreningen verksamhet. De har också
utvecklat utbildningsmaterial vars innehåll de kontinuerligt uppdaterar
som finns tillgänglig både online och i tryckt format. De arrangerar
även utbildningsseminarier och erfarenhetsutbyte för anordnare av
landsbygdsturism.

The Latvian Country Tourism Association (LATVIA) focuses its
activities on the development of the rural tourism sector as a sustainable part of the rural economy. They include rural tourism product
development, training and consultations actions, exchange and integration of experiences, through membership and networking activities
with organisations across Europe. Training and consultations are one of
the most important parts of the Association activities. They have also
developed a number of training literature titles, continuously updating
the contents and ensuring their availability both online and in printed
format. Training seminars and rural tourism provider experience
exchange are also organised by them.

Infocenter EOOD i Tryavna, Bulgarien, är ett licensierat yrkesutbildningscentrum. De har ett brett nätverk av kvalificerade yrkeslärare för
vuxna samt andra yrkesgrupper som påverkar upplägg, utveckling och
kvalitetsstyrning av yrkesutbildningssystem i hela Bulgarien och
Europa. Centret samarbetar med lokala, nationella och internationella
institutioner och med ansvariga av nationella myndigheter, kommuner
och andra lokala myndigheter. Deras uppdrag är att bidra till hållbar
ekonomisk utveckling genom att tillgodose lokala behov av utbildning,
information och tillgång till IKT och underlätta samverkan i grupper för
att utveckla innovativa metoder för forskning och utveckling. Som ett
resultat inriktar sig InfoCenter mot ett stort antal grupper och vuxenstuderande, främst på landsbygden och geografiskt missgynnade områden.
De är för närvarande involverade i ett antal nationella och europeiska
projekt.

INFOCENTER EOOD (BULGARIA) is a licensed VET Centre. They
keep a wide network of highly qualified vocational trainers of adults
and other professionals who are influencing the design, development
and quality management of vocational training systems throughout
Bulgaria and Europe. The centre works in partnership with local,
national and international institutions and with responsibles of national
agencies, municipalities and other local authorities. Their mission is to
contribute to sustainable economic development by: meeting local
needs of training, information and ICT access and facilitating the
interaction of groups to develop innovative approaches to research and
development. As a result, INFOCENTER targets a great variety of
groups and adult learners, mainly in rural and geographically disadvantaged areas. They are currently involved in a number of national and
European projects.

CFL - Centrum för flexibelt lärande (Sverige) är centrum för alla typer
av vuxenutbildning, yrkesutbildning och distansutbildning i
Söderhamns kommun, en kuststad i mellersta delen av Sverige. Organisationen har omkring 60 heltidsanställda och 900 studenter i hel- eller
deltidsstudier på olika nivåer, från grundläggande utbildning upp till
högre yrkesutbildning och universitetsnivå. Det har samordnat många
lokala och regionala projekt, både EU-projekt och nationella projekt.
CFL är ett av de vuxenutbildningscentra som valts ut som "best
practice" i Europa i en studie 2006 på initiativ av Europeiska kommissionen (GD Utbildning och kultur) och är nationellt centrum för
Unesco/UNEVOC i Sverige.

CFL - The Centre for Flexible Learning (SWEDEN) is a centre for all
types of adults, VET and distance education in the municipality of
Söderhamn, a coastal city in the rural northern part of Sweden. It has
about 60 full time staff and 900 students in part or fulltime studies on
various levels, from basic education up to higher VET and university
level. It has coordinated many local and regional projects, both EU and
domestic ones. CFL is one of life adult learning centres that has been
selected as “best practices” in Europe by a study 2006 initiated by the
European commission (DG Education and Culture), and is the national
centre for UNESCO/UNEVOC in Sweden.

Visit the project website, www.aktos.org
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AKTOS-projektet
AKTOS-projektet: "Överföring och spridning av goda exempel på modeller för yrkesutbildning på landsbygden" är ett Leonardo da Vinci - överföring av
innovationsprojekt, som utvecklats inom ramen för programmet för livslångt lärande och kommer att pågå under 18 månader.

Målet för projektet:
•
•

Den avser att överföra resultaten av ett tidigare projekt som har utvecklats som tematiska nätverk inom det tidigare Leonardo da Vinci-programmet:
FONTES: "Tematiska nätverk för att validera och sprida goda exempel och kvalitetsmodeller för yrkesutbildning på landsbygden".

•

Det viktigaste resultatet som kommer att överföras inom AKTOS-projektet kommer att en Guide över goda exempel ur det tidigare FONTES-projektet, som
avser att informeramålgrupperna om möjligheter till sysselsättning som genereras av olika närliggande resurser på landsbygden, som i många fall ännu
inte utnyttjas på rätt sätt.

•

Programmet för livslångt lärande
Programmet syftar till att genom livslångt lärande bidra till utvecklingen av EU som ett avancerat kunskapssamhälle med hållbar ekonomisk utveckling,
fler och bättre arbetstillfällen och större social sammanhållning. I synnerhet syftar det till att främja utbyte, samarbete och rörlighet mellan utbildningssystem och institutioner inom EU, så att de kan bli en världsledande referens på kvalitet. På detta sätt sker en modernisering och anpassning av utbildningssystemen i de deltagande länderna, särskilt inom ramen för de strategiska målen i Lissabonfördraget och ger ett direkt mervärde för enskilda medborgare
som deltar i utbyte och andra samarbetsåtgärder .
Leonardo da Vinci programmet – Yrkesutbildning
Leonardo da Vinci-programmet länkar samman policy med praktik inom området yrkesutbildning. Projekten sträcker sig från att ge enskilda personer
möjlighet att förbättra sin kompetens, kunskap och färdigheter genom en period utomlands, till samarbetet över Europa mellan intressenter inom yrkesutbildningen i syfte att öka attraktionskraften, kvalitet och verksamheten inom yrkesutbildning.
Multilaterala projekt - Överföring av innovation
Syftet med Leonardo da Vinci multilaterala projekt kallade"Överföring av innovation” är att förbättra kvalitet och attraktionskraft i det Europeiska yrkesutbildningssystemet, genom att anpassa och integrera innovativt innehåll och resultat från tidigare Leonardo da Vinci-projekt, eller från andra innovativa
projekt, till offentliga och/eller privata system för yrkesutbildning och företag på nationell, lokal, regional eller sektoriell nivå.
Processen för att överföra innovativt utbildningsinnehåll eller resultat innebär att:
• Identifiera och analysera målgruppens krav.
• Välja och analysera innovativt innehåll för att möta dessa krav och analysera möjligheten till överföring.
• Integrera (eller certifiera) det i europeiska, nationella, regionala, lokala och/eller sektoriella utbildningssystem och praxis.

The AKTOS Project
The AKTOS project: “Transfer and Dissemination of good practices models for professional training in the rural areas” is a Leonardo da Vinci - Transfer of
Innovation Project, developed within the framework of the Lifelong Learning Programme and with a total lifetime of 18 months.
It intends to transfer the results of a previous project that was developed as Thematic Network within the previous Leonardo da Vinci Programme:
FONTES: “Thematic network to validate and disseminate good practises and quality models of vocational training in rural areas”.

•

Överföra ett verktyg som integrerar innovativt innehåll och resultat.
Överföra detta material till en landsbygd som är i behov av
utbildning om utnyttjandet av lokala resurser.
Anpassa innehållet till behov och efterfrågan hos olika målgrupper.
Överföra innehållet till nya sociokulturella och språkliga sammanhang.
Främja medverkan av företag, branschorganisationer och arbetsmarknadens parter anknutna till yrkesutbildning och sysselsättning.
Främja jämlika möjligheter inom projektet.

Objectives of the project
• To carry out the transfer of a tool that integrates innovative
contents and results.
• To transfer these materials to rural communities in need of a
specific training related to the exploitation of the endogenous
resources.
• To adapt the contents to the needs and requirements of the
different target groups.
• To carry out the transfer action to new socio-cultural and linguistic
contexts.
• To promote the participation of companies, sectoral organisations
and social partners related to vocational training and employment.
• To promote equal opportunities in the action areas of the project.

Resultat som förväntas uppnås:
De huvudsakliga resultat som förväntas uppnås i AKTOS-projektet är:

Foreseen Results
The main foreseen results of the AKTOS project are:

•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

6 testtillfällen inom de åtgärdsområden som ingår i projektet.
30 samarbetsavtal med utbildningsmyndigheter och sociala aktörer.
24 informationsinsatser och andra marknadsföringsåtgärder.
1,800 kopior av den interaktiva guiden till goda exempel som
kommer att utarbetas under projektet
2,400 informationsbroschyrer av projektet.
4 digitala informationstavlor.
1 webbplats för projektet.
4 transnationella möten för alla parter.
Utvärderingsrapporter och slutrapport.

•
•
•
•
•
•
•

6 Testing actions developed in the action areas of the project.
30 Collaboration agreements with educational authorities and
social agents.
24 Dissemination actions and other publicity actions.
1.800 copies of the Interactive Good Practice Guide that will be
elaborated within the project lifetime.
2.400 Informative brochures of the project.
4 Digital information panels.
1 Website of the project.
4 Transnational sessions with the participation of all the partners.
Project final and assessment reports.

Projektets målgrupper:
De huvudsakliga målgrupperna är:

Target groups of the Project
The main target groups of the project are:

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Kvinnor på landsbygden.
Lågutbildade unga människor.
Marginaliserade grupper.
Funktionshindrade.
Sociala aktörer.
Utbildningsmyndigheter.

Rural women.
Non-qualified young people.
Marginal groups.
Disabled people.
Social agents from the sector.
Educational authorities.

Visit the project website, www.aktos.org
SVERIGE

The main result that will be transferred within the AKTOS project will be the Good Practises Guide of the previous FONTES project, that intends to inform
the users and target groups, about the employment possibilities generated by the different endogenous resources of the rural areas, which in many cases
are not yet properly exploited.
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The Lifelong Learning Programme (LLP)
The Programme aims to contribute through lifelong learning to the development of the EU as an advanced knowledge society, with sustainable economic
development, more and better jobs and greater social cohesion. In particular, it aims to foster interchange, co-operation and mobility between education
and training institutions and systems within the EU, so that they may become a world quality reference. In this way, it addresses the modernisation and
adaptation of education and training systems in the participating countries, particularly in the context of the strategic Lisbon agenda goals, and brings
European added value directly to individual citizens participating in its mobility and other co-operation actions.

LATVIA

The Leonardo da Vinci Programme – Vocational Education and Training (LdV)
The Leonardo da Vinci programme links policy to practice in the field of vocational education and training (VET). Projects range from those giving
individuals the chance to improve their competences, knowledge and skills through a period abroad, to Europe-wide co-operation between VET stakeholders in order to enhance the attractiveness, quality and performance of VET systems and practices.

Multilateral Projects - Transfer of Innovation
The aim of Leonardo da Vinci Multilateral Projects ‘Transfer of Innovation’ is to improve the quality and attractiveness of the European VET system, by
adapting and integrating innovative content or results from previous Leonardo da Vinci Projects, or from other innovative projects, into public and/or private
vocational training systems and companies at the national, local, regional, or sectoral level.
The process for transferring innovative training content or results will include the following:
• Identifying and analysing targeted user requirements.
• Selecting and analysing innovative content to meet these requirements and analysing the feasibility of transfer.
• Integrating (or certifying) it in European, national, regional, local and/or sectoral training systems and practices.

SLOVENIEN
SLOVENIA

SPANIEN
SPAIN

BULGARIEN
BULGARIA

