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Senaste nytt inom projektet

Andra projektmötet i DOLSKO, SLOVENIEN
Andra projektmötet ägde rum i Dolsko, Slovenen i april 13-14, 2011. Projektets
partner diskuterade framsteg och resultat - projektets broschyr, hemsida och
informationspaneler. Den andra dagen presenterade varje partner framsteg i
hemlandet, diskuterade kommande uppgifter och aktiviteter för att nå projektets
mål.
Under detta partnermöte ägde ett spridningstillfälle rum där specialister inom
området deltog tillsammans med intresserade privatpersoner. Syftet med mötet var
att bidra till diskussionen om nya arbetstillfällen på landsbygden.
Efter mötet genomfördes en andra intern utvärdering som överlämnades till
projektledaren.
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Projektets hemsida
Projektledare Ceder Valle del ESEENTRECABOS har lanserat projektets
hemsida där information om projektet finns
tillgänglig på 6 olika språk: engelska,
spanska, bulgariska, lettiska, slovenska och
svenska. Webbplatsen presenterar
projektets mål och viktiga aktiviteter. De
viktigaste dokumenten i projektet kommer
att finnas tillgänglig för nedladdning på
engelska och projektpartnernas språk.
Webbplatsen presenterades under det andra
partnermötet. Adressen till projektets
webbsida är: http://www.aktos.org/

Projektinformation på ADAM DATABAS
Projektinformationen har införts i
ADAM, Leonardo da Vinciprogrammet databas över projekt
och deras produkter.
Projektbeskrivning, sammanfattning,
uppgifter och mål samt förväntade
resultat presenteras där. Där finns
information om spridningstillfällen,
informationspaneler samt länk till
projektets hemsida. Informationen
om projektet uppdateras
regelbundet.
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Landsbygdsturism kan skapa arbetstillfällen

En grupp besökare väkomnas

Velomobiler kan vara kul även vintertid

Roligt på firmafesten

Intensivt jordbruk är en av de viktigaste ekonomiska
verksamheterna på landsbygden i Lettland, särskilt i den
centrala delen av landet där bönder huvudsakligen odlar
spannmål och raps. På bondgården "Bērziņi" växer potatis
och spannmål i område på 200 hektar. För att utöka
verksamheten beslutade ägarna att öppna gården för
besökare och erbjuda rådgivning och organisera seminarier
om potatis-, vete- och kornodling. De började också sälja
potatis på plats för besökare. Ägaren utvecklade också ett
utbildningsprogram för skolgrupper kallat "Lär känna det
vackraste i naturen". Besökare kan också se en samling
gamla mjölkbearbetningsmaskiner.
Hela familjen är involverad i denna turistverksamhet gårdsturer för såväl lokala som utländska grupper ges av
söner och döttrar i familjen. En stuga har byggts för
seminarier för att ta emot grupper. På gården har en
rastplats med bord, stolar och eldstad anordnats. Det finns
besökare som tycker om att fira sina barns födelsedagar eller
andra händelser utomhus. Allteftersom har familjen byggt en
enkel nöjespark som heter "Labyrinten" (www.labirinti.lv).
Utan någon större investering har de installerat
träkonstruktioner, som gungor och olika typer av utrustning
som tränar skicklighet och balans. Framgången ligger i det
faktum att utrustningen är enkel men tilltalande, och för varje
säsong finns det något nytt installerat – besökarna blir inte
uttråkade.
Ett antal lokaler kan användas även vintertid. Platsen är
populär för företagsevenemang, skolfester och även
bröllopsfester. Nu erbjuder parken aktiviteter och spel som
labyrinter, båtturer i dammen och kanalen, en utmanande
djungelled, vagnsturer, studsmatta, fotboll, volleyboll,
labyrintboll, ett spel på styltor, frisbygolf, flygande säckar,
minigolf, velomobiler. Det finns också en modern
campinganläggning. Tack vare engagemanget för turismen är
hela familjen sysselsatt, inklusive deras fem barn. Extra
personal anställs under den varma årstiden.
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