Συγχρηματοδοτούμενο από το
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Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Παρουσίαση του Ευρωπαϊκού
έργου EcoChestnut!
Τα τελευταία 10 χρόνια η Ευρωπαϊκή αγορά κάστανου γνωρίζει μεγάλη ζήτηση
για βιολογικά κάστανα και προϊόντα κάστανου. Η αυξημένη αυτή ζήτηση δεν
μπορεί να καλυφθεί εντός ΕΕ, με αποτέλεσμα να γίνονται εισαγωγές κάστανου
από χώρες εκτός Ευρώπης.
Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, το πρόγραμμα EcoChestnut στοχεύει στην
αύξηση της ανταγωνιστικότητας των Ευρωπαίων παραγωγών κάστανου και των
παραγωγών προϊόντων κάστανου. Το EcoChestnut προσφέρει μία πρωτοπόρα
πλατφόρμα εκπαίδευσης που υποστηρίζει τόσο την προώθηση βιολογικής
παραγωγής κάστανου στην Ευρώπη, όσο και και την ανάπτυξη καλύτερων
πρακτικών μάρκετινγκ από τους παραγωγούς κάστανου.
•
Πώς να παράγεις βιολογικά κάστανα;
•
Πώς να χρησιμοποιήσεις βιολογικές και βιοδυναμικές θεραπείες στην
παραγωγή κάστανου;
•
Πώς να αναπτύξεις μία στρατηγική μάρκετινγκ;
•
Πώς να προωθήσεις στην Ευρώπη βιώσιμη αγροτική παραγωγή ως
κινητήρια δύναμη για την αγροτική ανάπτυξη;
To Ecochestnut υποστηρίζει τους παραγωγούς κάστανου και προϊόντων
κάστανου να μπουν στην αγορά οργανικού κάστανου και προϊόντων κάστανου.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα EcoChestnut θα είναι διαθέσιμο διαδικτυακά
σε όλες τις γλώσσες του έργου.

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα
του έργου EcoChestnut !
www.ecochestnut.eu
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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην
παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά
αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο
αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των
συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει
την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Ας γνωρίσουμε τους εταίρους του EcoChestnut!
Το έργο αναπτύσσεται από 7 εταίρους από την Ελλάδα, την Ισπανία, την
Πορτογαλία, τη Γαλλία και τη Βουλγαρία με εξειδικευμένη εμπειρία.

Petra Patrimonia Corsica από τη Γαλλία, υπεύθυνη του προγράμματος. Είναι
ένα πρόγραμμα υποστήριξης επιχειρήσεων σχεδιασμένο για επιχειρηματίες, με
σκοπό να διευκολύνει την ανάπτυξη και την ένταξή τους στην οικονομία της
αγοράς.. cde-petrapatrimonia.com
Polytechnic Institute of Braganca από την Πορτογαλία. Ένα δημόσιο ανώτατο
εκπαιδευτικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με αποστολή τη δημιουργία,
μετάδοση και διάδοση τεχνικών, επιστημονικών και επαγγελματικών γνώσεων.
portal3.ipb.pt/index.php/pt/ipb
Το Μεσογειακό Κέντρο Περιβάλλοντος από την Ελλάδα. Μία μη κυβερνητική
οργάνωση που προωθεί τη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη βασισμένη στη διατήρηση
και την ενίσχυση της
φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς . www.medcenv.org
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