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Educarea şi formarea tinerilor fermieri a
devenit de o importanţă majoră în ultimii ani şi se
estimează că nevoia de informare şi de servicii de
consultanţă în beneficiul populaţiei rurale va creşte de
la an la an. Acest proiect –parteneriat are ca scop
furnizarea de educaţie şi informare către producătorii
agricoli începători, profitând de schimbul de experienţă, de idei, analiza diferitelor programe de formare a
agricultorilor, dezvoltarea instrumentelor comune, care
pot fi folosite în cursuri de formare şi diseminate la
nivel local, regional, naţional şi european, prin întâlniri
şi publicaţii.
Principalul obiectiv al proiectului este acela
de a colecta informaţii despre programele de subvenţionare a agriculturii, de dezvoltare rurală, cursuri de
formare şi seminarii, asociaţii de producători agricoli.
Prima întâlnire în proiectul BEFARMEX a
avut loc în oraşul Yozgat, Turcia, între 16 şi 19
octombrie 2010. La această primă mobilitate au luat
parte 24 de participanţi, activităţile desfăşurate dândule acestora posibilitatea de a se cunoaşte mai bine.
Discuţiile în cadrul proiectului au debutat în dimineaţa
zilei de 17 octombrie, după sosirea tuturor
participanţilor, cu prezentarea fiecărei instituţii
partenere, în scopul cunoaşterii structurilor
instituţionale, a tipului de activităţi desfăşurate şi a
principalelor obiective. Activităţile sociale şi culturale
desfăşurate au fost de mare importanţă pentru fiecare
dintre participanţi.
A doua zi, 18 octombrie, grupul a vizitat o serie de
autorităţi locale şi organisme publice, cum ar fi:
Direcţia Agricolă Yozgat, guvernatorul şi primarul
oraşului.În după-amiaza aceleiaşi zile, grupul a vizitat
o aşezare tipic rurală, situată lângă Yozgat,
“YAZIPINAR”. Partenerii au putut vedea adăposturi
pentru animale, terenuri cultivate, gospodării ale locuitorilor. Gazdele au ţinut întrunirea în aceeaşi locaţie
în care de obicei se ţin cursurile de formare şi/sau
primesc consultanţa specializată de care ei au nevoie.
La activităţi au luat parte şapte parteneri de proiect din
Turcia, opt din România, patru din Italia, doi din
Spania, doi din Ungaria şi unul din Grecia: Janos
PALOTAS şi Peter BARNA (Ungaria), Brian
CHRISTINAKIS şi
Elisabet GARCIA (Spania),
Stănculeasa GABRIEL, Stănculeasa DIANA, Buzatu
CAMELIA, Nuţă ELENA, Neacşu MĂDĂLINA,
Banu CARMEN , Moanţă MIHAELA şi Grigorescu
VIRGINIA(România), Simona SDOGATI, Kylene DE
ANGELIS , Barbara MARIOTTI şi Patrizia LUPINI
(Italia), Dr.Dimitris PAPAYIANNIS(Grecia), Ünal
KOÇAK , Şükrü KÖKSAL, Şive KÖKSAL, Özgür
MEMİŞ, Enver TUFANER, Mehmet Emin AKSOY ,
Uğur ÇINAR şi Erol ÖZEL(Turcia).
La masa discuţiilor, s-a hotărât crearea
paginii web, a programului proiectului, precum şi a
unui chestionar dedicat nevoilor producătorilor
agricoli. De asemenea, s-a decis ca următoarea
întâlnire de proiect să aibă loc între 8 şi 11 februarie

în Grecia.
Plecarea tuturor participanţilor la întâlnire a avut loc
în cursul zilei de 19 octombrie.
Pe agenda întâlnirii s-a aflat şi o serie de activităţi cu
caracter social şi cultural. Planul de activităţi a fost
următorul :
16.10.2010
Sosire la aeroport – plecare spre hotel
17.10.2010
08:00 Mic dejun la hotel
09:00 Întâlnire de proiect (I-a parte)
11:00 Pauză de cafea
13:00 Prânz
14:00 Întâlnire de proiect (partea a II-a)
15:30 Turul oraşului Yozgat
- Vizită la Çamlık (cafeneaua turcească)
- Muzeul Yozgat & Hayri İnal Mansion
- Moscheea Çapanoğlu
- Turnul cu ceas
- Lise Street ( zona comercială)
- Parcul Kent
20:00 Întoarcere la hotel
21:00 Cină (Desti Kebab)
18.10.2010
08:00 Mic dejun la hotel
09.00 Vizitatea autorităţilor locale
-Direcţia Agricolă a provinciei Yozgat
- Guvernatorul provinciei
- Primarul oraşului
12.30 Prânz
13:30 Vizitarea zonei rurale Yazipinar
(sat-pilot pentru formarea )
17:30 Hamam (baia turcească )
20:00 Întoarcere la hotel
21:30 Cină
19.10.2010
Plecare spre aeroport
Pentru mai multe informaţii, ne puteţi contact la:
E-mail: befarmex@yahoogroups.com

Facebook: BEFARMEX
Web: www.befarmex.com

