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RAZVOJ PROJEKTA
Po prvem meddržavnem srečanju, ki je potekal v občini Cudillero 10. in 11.
novembra 2010, so bile vsem projektnim partnerjem posredovane naslednje informacije:
Zapisnik srečanja, ki vključuje podrobnosti glede razvoja
projekta ter zavezanost projektnih partnerjev za izvajanje
najrazličnejših aktivnosti z namenom doseganja ciljev projekta.
Po prejemu povratnih informacij in odobritev s strani vseh partnerjev
bo zapisnik podpisan pri naslednjem meddržavnem srečanju;
logotip projekta, ki je bil izbran na srečanju izmed dveh predlogov,
predstavljenih s strani nosilca projekta,
dokumenti opremljeni z uradnimi logotipi in besedili,
ki so potrebni za ustrezno izdelavo projektne dokumentacije:
glavni model, model pogodbe o sodelovanju, model finančnih pol,
model podizvajalcev;
1. interni evalvacijski vprašalnik o projektu in o sestanku,
ki so ga vsi partnerji izpolnili in vrnili nosilcu projekta.

INFORMATIVNA BROŠURA
Partner ADESPER je prispeval
vsebine za informativno brošuro.
Ko je vsebino odobril tudi nosilec projekta,
je bila brošura prevedena v angleščino.
Angleški osnutek je bil poslan vsem projektnim
partnerjem v vpogled, da bi pridobili povratne
informacije in odobritve.
Sledilo je oblikovanje, nato pa je bila brošura
prevedena še v ostale partnerske jezike.
Uradno bo brošura predstavljena na 2. meddržavnem
srečanju.
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INFORMACIJSKI PANEL
Nosilka projekta, razvojna skupina CEDER VALLE DEL ESE-ENTRECABOS,
je razvila in izdelala 1. informacijski panel za projekt, ki služi kot model za nadaljnje panele.
Angleško različico dokumenta so ostalim partnerjem posredovali v prevod.
Drugi informacijski panel je pripravil projektni partner ADESPER. Obe paneli bosta predstavljeni
na 2. meddržavnem srečanju.

SPLETNA STRAN
Nosilka in predlagateljica projekta, razvojna skupina CEDER VALLE DEL ESE-ENTRECABOS,
je vsem projektnim partnerjem poslala v vpogled vsebine za spletno stran,
da bi jih odobrili in prevedli v vse partnerske jezike. Na spletni strani bodo
predstavljeni glavni projektni cilji in aktivnosti, medtem ko si bo glavne dokumente, ki bodo na voljo
v partnerskih jezikih in angleščini, vsakdo lahko prenesel na računalnik.
Tudi spletno stran bodo prvič predstavili na 2. meddržavnem sestanku.
AKTIVNOSTI RAZŠIRJANJA IN OBVEŠČANJA JAVNOSTI TER SPORAZUMI O SODELOVANJU
Vsak izmed partnerjev mora za doseganje dogovorjenih rezultatov izvesti naslednje aktivnosti:
organizirati je potrebno najmanj 24 seminarjev razširjanja, 4 na partnerja;
podpisati je potrebno najmanj 30 sporazumov o sodelovanju, 5 na partnerja;
za namene oglaševanja projekta mora vsak partner organizirati
najmanj eno dejavnost obveščanja medijev.
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PRIMER EKOLOŠKEGA KMETIJSTVA
Kmetovanje z uporabo pesticidov in herbicidov povzroča abrazijo in nenehno degradacijo tal in izdelkov.
Ravno zato in zaradi vse večjega zavedanja o pomembnosti ekološkega in trajnostnega razvoja ekološko
kmetijstvo dandanes pridobiva na pomenu, tako pri tistih, ki se s tem šele začenjajo ukvarjati, kot tudi tistih,
ki so se v tovrstno obliko kmetovanja preusmerili iz tradicionalnih oblik.
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Primer slednjega je podjetje Arroyo Productos Ecológicos, SLL, kjer so se po več letih klasičnega kmetovanja
leta 2005 odločili, da se bodo začeli ukvarjati z ekološkim kmetijstvom. Obdobje preusmeritve je trajalo tri
leta, saj je bilo v tem obdobju potrebno iz tal odstraniti herbicide, pesticide, gnojile, itd. ter na različnih
tečajih, študijskih obiskih in z izvajanjem podobnih aktivnosti pridobiti znanje o ekološkem kmetovanju.

Dandanes kmetujejo po načelih naravnih ciklov in razvijajo številne kmetijske dejavnosti, kot npr.:
obdelovanje površinske plasti tal;
gnojenju s kompostom, ki ga pridelajo sami, z uporabo ostankom prejšnje letine ali zelenih gnojil;
naravno tretiranje proti boleznim pridelkov: ekstrakti kopriv, njivska preslica (Equisetum arvense),
propolis, mlečni serum, itd.;
kolobarjenje vsake 3 ali 4 leta;
vzdrževanje lastnih semen in avtohtonih sort.

Prizadevanja so že odobrila sadove; trenutno premorejo za več kot pet hektarjev ekološko
potrjenih površin, kjer imajo vinograde, sadovnjake, žita iz naslova suhega kmetovanja, hortikulturne izdelke
in manjši rastlinjak.
Imajo kar 44 različnih izdelkov (konzervirana hrana, začimbe, sveži
izdelki, stročnice in sadje). Ti so že postali zelo priljubljeni pri
potrošnikih, poleg tega pa je njihov paradižnikov sok na 17. sejmu
izdelkov v Leonu, ki je potekal decembra 2010, prejel nagrado za
inovativen izdelek.
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