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“Agropuzzle II” Puzzle pentru oamenii de afaceri din agricultură pentru a se ocupa de afaceri într-un mod
durabil II
Mai multe detalii: http://www.agropuzzle2.eu
Proiectul “Agropuzzle II” este un Parteneriat între instituţii/organizaţii din Republica
Cehă, Polonia, Portugalia, Slovacia, România, în cadrul programului LLP Leonardo da Vinci
(2013-2015) cu scopul dezvoltării actualizarea dar şi completarea profilului de competenţe
specifice şi formare profesională în domeniul agriculturii durabile şi agribussiness pentru
studenţii şi cadrele didactice participante cu scopul promovării transferului de cunoştinţe către
toţi actorii implicaţi în producţia agricolă şi dezvoltarea comunităţilor rurale.
Experienţa acestui proiect este un puzzle pentru oamenii de afaceri din agricultură, ca
o parte din afacerile de agro-servicii bazate pe tradiții şi tendințe moderne.
Proiectul oferă studenților din școlile publice și din alte organizații participante
oportunități pentru obținerea de informații dintr-o varietate de țări şi resurse pentru a gestiona
utilizarea acestora în propria afacere; ca ex: instrucțiuni și surse de inspirație.
Îmbunătățirea standardelor de viață prin politici și reforme, combinate cu sprijinul
practic în ceea ce privește capacitatea, instrumentele, tehnologia, infrastructura și accesul la
servicii de bază, ar trebui să fie o prioritate pentru eforturile naționale și internaționale, pentru
conservarea durabilă a mediului, a biodiversității și a resurselor naturale.
Prin acest proiect este evidențiată importanța factorilor de decizie în dezvoltarea și
promovarea resurselor existente și tradițiile locale, în preocuparea permanentă pentru inițierea
de noi idei de afaceri pentru întreprinderile mici și contactul permanent cu comunitatea rurală
și societatea civilă în ţările participante.
Parteneri:
1. Republica Cehă
Liceul Agricol şi Şcoala Superioară de Agricultură Masaryk, Opava
www.zemedelka.opava.cz
2. Republica Cehă
Organizatia non guvernamentală - Natura Opava
www.natura-opava.org
3. Polonia
Liceul agricol vocaţional Nr , Kedzierzyn Kozle
http://www.zs1.edu.pl
4. Portugal
Asociaţia de Dezvoltare Rurală din Portugalia
http://www.rude-adr.pt
5. Slovakia
Liceul agricol și servicii rurale
www.sposlv.szm.sk
6. Romania
Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, Facultatea de Agricultură
www.usamv.ro

