A kezdő gazdálkodók képzése rendkívül fontossá vált az
utóbbi években, és a becslések szerint az információ és a
szaktanácsadási szolgáltatás iránt megnyilvánuló igény a
vidéki területeken évről évre növekedni fog.
Pályázatunk célja, hogy információt és képzést biztosítson a
kezdő gazdálkodók részére tapasztalatcserével és ötletek
átadásával,
különböző
gazdálkodói
képzési
és
szaktanácsadási programok elemzésével és olyan közös
eszközök létrehozásával, amelyeket fel lehet majd használni
a tanfolyamok során, és amelyeket helyi, regionális,
országos és európai szinten is lehet terjeszteni találkozókon
és publikációkban egyaránt.
A “BEFARMEX” legfőbb célkitűzése: információgyűjtés
a gazdálkodókat támogató programokról, a vidékfejlesztési
programokról, az felnőttképzési és továbbképzési
programokról,
a
gazdaegyesületekről,
illetve
-szervezetekről, valamint a szaktanácsadási rendszerekről.
A
"BEFARMEX
Project"
első
értekezletét
Törökországban, Yozgat-ban, tartotta 2010. október 16. és
19. között. Ez volt a projekt első mobilitási cselekménye, 24
fő részvételével. A résztvevőknek lehetőségük nyílt egymás
megismerésére. Miután valamennyi résztvevő megérkezett,
október 17-én kezdődött az értekezlet a partnerintézmények
bemutatkozásával, hogy a résztvevők megismerhessék a
partnerintézmények elhelyezkedését, intézményi felépítését,
tevékenységi körét és céljait, ezáltal jobban megismerhessék
egymást. A megbeszélés, valamint a kulturális és szociális
tevékenységek valamennyi partner számára nagy
jelentőségűek és hasznosak voltak.
A következő napon, október 18-án a csoport látogatást tett
az önkormányzatnál és hivatalos szerveknél: a Tartományi
Mezőgazdasági Igazgatóságnál, a kormányzónál és a
polgármesternél. Délután egy tipikus vidéki településre
utazott a csoport, a Yozgat melletti "YAZIPINAR"-ba. Itt a
partnerek megtekinthették a lakóépületeket, a szarvasmarha
istállókat és a mezőgazdasági területeket. Az itt élő és
dolgozó emberek vendégül látták a csoportot abban a
teremben, ahol a tanfolyamokat tartják, és/vagy a
szaktanácsadókat és egyéb szakembereket fogadják, amikor
segítségre van szükségük.
Ebben a programban hét török, nyolc román, négy olasz,
két spanyol, két magyar és egy görög szakember vett részt. A
résztvevők névsora:
Janos PALOTAS (HU), Peter BARNA (HU),
Brian CHRISTINAKIS (ES), Elisabet GARCIA (ES),
Stanculeasa GABRIEL (RO), Stanculeasa DIANA
(RO), Buzatu CAMELIA (RO), Nuta ELENA (RO),
Neacsu MADALINA (RO), Banu CARMEN (RO),
Moanta MIHAELA (RO), Grigorescu VIRGINIA (RO),
Simona SDOGATI (IT), Kylene DE ANGELIS (IT),
Barbara MARIOTTI (IT), Patrizia LUPINI (IT),
Dr.Dimitris PAPAYIANNIS (GR), Ünal KOÇAK
TR), Şükrü KÖKSAL (TR), Şive KÖKSAL(TR),
Özgür MEMİŞ (TR), Enver TUFANER (TR), Mehmet
Emin AKSOY (TR), Uğur ÇINAR (TR), Erol ÖZEL (TR)
Elkészült a projekt honlapja, valamint a szórólapja is,
amelyeket a disszeminációs tevékenységek során
szándékozunk felhasználni.

Ezen kívül elkészült a felmérés a gazdálkodók igényeivel
kapcsolatban.
Valamennyi résztvevő egyetértett és megegyezett abban,
hogy a második értekezlet február 8. és 11. között
Görögországban kerüljön megrendezésre. Ezt követően a
résztvevők október 19-én elutaztak Yozgatból. Az
értekezleten kívül több kulturális és szociális programot is
szerveztünk, melynek részletes programja az alábbi volt:
16.10.2010
Érkezés a reptérre - szállodába
17.10.2010
08:00 Reggeli a szállodában
09:00 Értekezlet –bemutatkozások
11:00 Kávészünet
13:00 Ebéd
14:00 Értekezlet
15:30 Városnézés
- Látogatás a Çamlık-ban (Turkish Coffee)
- Yozgat Museum & Hayri İnal Mansion
- Çapanoğlu Mosque
- Óratorony
- Lise Street (Shop till you drop!!)
- Yozgat Kent Park
20:00 Visszaérkezés a szállodába
21:00 Vacsora (Desti Kebab)
18.10.2010
08:00 Reggeli a szállodában
09.00 Látogatások hivatalos szerveknél
- Tartományi Mezőgazdasági Igazgatóság
- Kormányzó
- Polgármester
12.30 Ebéd
13:30 Falulátogatás
(Gazdaképzés gyakorlati hely)
17:30 Hamam (török fürdő)
20:00 Visszaérkezés a szállodába
21:30 Vacsora

19.10.2010
Utazás a reptérre & búcsú
Bővebb információ:
E-mail: befarmex@yahoogroups.com
Facebook: BEFARMEX
Web: www.befarmex.com

