Despre Befarmex
Formarea tinerilor agricultori a căpătat o importanţă majoră în ultimii ani. Date recente arată că,
în majoritatea ţărilor, va fi nevoie de un număr sporit de agricultori debutanţi ce îi vor înlocui pe
cei care vor ieşi din sistem în anii următori.
Se estimează că necesarul de servicii de consultanţă şi informaţii pentru populaţia rurală va
creşte de la an la an. În prezent, concomitent cu limitarea suprafeţelor fertile, în majoritatea
ţărilor,creşterea rapidă a populaţiei este pe punctul de a produce un deficit alimentar. Pentru a veni
în întâmpinarea acestui excedent demografic, tinerii agricultori, în calitate de producători
alimentari ai viitorului, trebuie să primească echipamente adecvate, calificare şi formare pe teme de
agricultură, cum ar fi: culturile de producţie, creşterea animalelor, conservarea solului şi a apei,
precum şi alte aspecte ale agriculturii.
Parteneriatul nostru lansează provocarea de a furniza informaţii şi perfecţionări acestor
agricultori debutanţi şi are ca scop furnizarea de informaţii şi consiliere prin schimbul de
experienţă şi idei, prin analiza diferitelor programe de formare, prin dezvoltarea instrumentelor
comune ce pot fi folosite în cursuri de formare şi diseminare la nivel local, regional, naţional şi
european, prin întâlniri şi publicaţii.
Unul dintre motivele fertilităţii scăzute în agricultură este lipsa de consultanţă şi îndrumare din
zonele rurale. Pentru a veni în întâmpinarea acestei nevoi, în marea majoritate a ţărilor, fermierilor
li se pun la dispoziţie programe de formare profesională, cu aportul universităţilor şi al centrelor de
cercetare. Instrumentele comune ale unor astfel de programe sunt:
1. Demonstraţii,
2. Întâlniri,
3. Cursuri pentru agricultori,
4. Excursii tematice,
5. Conferinţe,
6. Expoziţii.
Suntem total de acord cu ideea că ridicarea nivelului de educaţie şi creşterea rolului
producătorilor agricoli vor contribui la dezvoltarea economică şi indirect la dezvoltarea ţării.

Obiectivele concrete sunt:
1) strângerea de informaţii despre:
a) Programele de dezvoltare a agriculturii;
b) Programele de dezvoltare rurală în diferite ţări UE;
c) Programe de formare şi seminarii educaţionale pentru personalul tehnic;
d) Organizaţii şi asociaţii ale agricultorilor;
e) Sisteme de formare pentru agricultori în diferite ţări UE.
2) dotarea tinerilor agricultori cu informaţiile şi competenţele necesare Programului de Extindere
a Agriculturii şi transformarea lor în practicieni voluntari ai acestui program;
3) analizarea nevoilor de formare ale producătorilor agricoli şi crearea de noi metode de a veni
în întâmpinarea acestora;

4) contribuţia la creşterea fertilităţii în agricultură şi, ca urmare, a venitului şi bunăstării
agricultorilor.
5) constituirea unei echipe de tineri întreprinzători agricoli, care va constitui un model pentru
agricultorii din zonă;
6) diseminarea de informaţii utile şi produse finale realizate de-a lungul acestui parteneriat, către
producătorii agricoli, prin intermediul Programului de Extindere a Agriculturii;
7) susţinerea organizaţiilor naţionale şi internaţionale, a centrelor de formare şi educare, precum
şi a camerelor pentru agricultori, pentru realizarea cooperării şi coordinării între ele;
8) instruirea agricultorilor despre producţia de alimente de înaltă calitate şi, în felul acesta,
creşterea competitivităţii lor;
9) ajutorul dat tinerilor fermieri pentru dezvoltarea culturilor agricole, pentru dobândirea
cunoştinţelor şi a competenţelor necesare utilizării mijloacelor agricole moderne şi pentru
realizarea transferului a ceea ce ei au învăţat către ceilalţi fermieri care nu se află în programul
educaţional.
10) ajutarea tinerilor fermieri să înţeleagă condiţiile lor actuale şi viitoare şi găsirea de soluţii la
problemele care pot apărea.

ABORDĂRI
Participanţii vor lucra în pereche şi în grup, iar comunicarea între formatori şi cursanţi va fi
bidirecţională şi extrem de eficientă. După însuşirea noilor metode agricole la cursurile de formare
pentru agricultori, ei vor participa la un forum dedicat problemelor acestora şi soluţiilor ce se vor
adopta. Instituţiile participante vor numi o echipă de proiect care va fi răspunzătoare de
următoarele:
•
•
•
•

comunicarea eficientă cu celelalte echipe;
pregătirea unei scurte prezentări a scopurilor şi obiectivelor proiectului la nivel local;
implementarea necesarului de activităţi la nivel local şi organizarea cerinţelor;
îmbunătăţirea cunoştinţelor cursanţilor precum şi a practicilor mobilizate în fiecare regiune
parteneră, în scopul integrării cu succes a publicului ţintă.

FOARTE IMPORTANT!

Acest proiect este finanţat de Comisia Uniunii Europene.
Autorul este în exclusivitate responsabil de această publicaţie, iar Comisia UE îşi declină
orice responsabilitate în privinţa conţinutului informaţiilor.

