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Въведение към проекта
за Европейския кестен
През последните 10 години на пазара на кестени в ЕС се наблюдава
силен растеж в търсенето на биологични кестенови продукти. Това
търсене е неудовлетворено по обем, така че трябва да се разчита на
внос извън ЕС, за да бъде задоволено.
В този контекст, EcoChestnut има за цел да повиши конкурентоспособността на европейските производители на кестени, предлагайки
иновативен процес на професионално обучение в подкрепа както на
развитието на биологично производство на кестени в Европа, така и на
развитието на по-добри маркетингови умения в производителите на
кестени.
• Как да произвеждаме кестените по биологичен начин?
• Как да използваме биологични и биодинамични лечения в
отглеждането на кестени?
• Как да се разработи маркетингова стратегия?
• Как да насърчаваме устойчивото земеделие като движеща сила за
развитието на селските райони в Европа?
Ecochestnut подпомага фермерите на кестени и производителите на
кестенови продукти да навлязат на пазара на био кестени и кестенови
продукти!!
Този обучителен курс EcoChestnut ще бъде достъпен онлайн на
всички езици на проекта.

Посетете новия уебсайт на
проекта EcoChestnut!
www.ecochestnut.eu
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Този проект е финансиран с подкрепата на
Европейската комисия. Това съобщение
отразява само възгледите на автора и
Комисията не може да носи отговорност за
каквото
и
да
е
използване
на
съдържащата се в него информация.

Да се запознаем с партньорите

по проекта !

Проектът е разработен от 7 партньори от Гърция, Испания, Порту-галия ,
Франция
и България, със специфичен
и допълващ
се опит :
Petra Patrimonia
Corsica , ръководител на проекта - Франция, е
организация за подкрепа на бизнеса, предназначена за предприе -мачи ,
за да улесни техния растеж и интеграция в пазарна икономика . cdepetrapatrimonia .com
Polytechnic Institute of Braganca – Португалия е университет с ясна и
определена мисия за създаване, предаване и разпространение на
технико -научни
и
професионални
знания .
portal 3.ipb .pt/index .php/pt/ipb
Mediterranean
Centre of Environment
– Гърция е организация с
нестопанска цел, която насърчава устойчивото местно развитие,
основано на опазване
и подобряване
и културното
Coopérative pour
le Développement на природното
наследство . wwwde
.medcenv
.org
l'emploi dans les métiers du
Regional Naturalpatrimoine
Park of Corsica – Франция представлява територия,
– France
която се простира на 51% от остров Корсика . Целтана парка е да защити и
cde-petrapatrimonia.com
валоризира богатото природно и културно наследство на района .
www .pnr .corsica Syndicat mixte du Parc naturel
régional de Corse - Parcu di Corsica –

University of Vigo
– Испания
е водещ университет, който се разраства като
France
www.pnr.corsica
международна референция за иновация
и научни изследвания .
www .uvigo .gal Universidad de Vigo –
Spain www.uvigo.gal

DAKOM – България, е частна организация в областта на консултации -те на
Politecnico
фирми . Един от Instituto
основните
й приоритети е да предлага и осъ-ществява
de Braganca – Portugal
проектни инициативи
на местно, национално и европейско ниво за
portal3.ipb.pt/index.php/pt/ip
насърчаване на bиновативни подходи . dakom -bg.com
Agricultural
cooperative
ofCentre
Melivia Гърция произвежда, пакетира и
DAKOM –
Mediterranean
популяризира основните
местни
Bulgaria
dakomof
Environment – производства в региона, на склона на
bg.com
Greece
планините Олимп
-Кисаво, които са кестен, череша и ябълка .Facebook:
www.medcenv.org
A.C.Melivoias Group
Farmers
Melivoia Agricultural
Association –
Greece
Facebook: A.C.Melivoias Group
Farmers

