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Projekta apraksts: SmartFarmer projekta “Prasmīga saimniekošana
-inovatīvs rīks lauku attīstībai un ekonomikas izaugsmei” mērķis ir
izstrādāt apmācības programmu, ilgtermiņa Sperfoods elektronisko
platformu un mācību ceļvedi. Projekta rezultāti veicinās zināšanu
pārnesi, inovācijas un zināšanu izplatīšanu teritorijās, kurās audzē
izvēlētos Superfoods (piem. mellenes, dzērvenes u.c.).
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Projekta nosaukums “Prasmīga saimniekošana -inovatīvs rīks lauku
attīstībai un ekonomikas izaugsmei”
Projekta ilgums: 2013. gada 1.oktobris - 2015.gada 30.septembris

Lai sasniegtu noteiktos projekta mērķus, ir noteikti konceptuālie, kā
arī empīriskie principi Smartfoods jomā. Projekts nodrošinās
zināšanu apmaiņu un pieredzi izvēlētajos reģionos, kuri pārstāv
konsorcija partneri.
Projekta logo: Projekta logo izstrādāja projekta koordinators
Lauksaimniecības pētniecības institūts, kuru apstiprināja visi
partneri. Tas satur galvenās projekta idejas (prasmīgu
saimniekošanu), ar ievītu humoru, kuru pārstāv Smart (Godži)
Farmer aizņemts ar tehnoloģisko procesu (strādā ar planšeti).

Ziņu lapas redaktors
Lauksaimniecības pētniecības
institūts (Kipra)

Ziņu lapas izstrādātāji
George Adamides
Andreas Stylianou
Christoforos Kizourides
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Projekta mērķi
Galvenie SmartFarmer projekta mērķi:
a) iemesli, kāpēc Superfoods ražošana un tirdzniecība ir alternatīvi izdevīgs risinājums, ražotājiem, t.sk.
bioloģiskajiem saimniekiem;
b) konkurences priekšrocības, salīdzinājumā ar citiem bioloģiskiem produktiem.
SmartFarmer projekta mērķis ir uzlabot prasmes un kompetences cilvēkiem lauksaimniecības nozarē,
ieviešot mācību programmu Kiprā, Grieķijā, Latvijā, Spānijā un Portugālē, bet tajā pašā laikā veicinot lauku
attīstību projekta valstīs, jo īpaši, un Eiropā kopumā. Projekta pamatā ir ProudFarmer projekta
(http://www.zemniekusaeima.lv/en/38/) rezultātu pārnese, kurš tika pabeigts 2010.gadā un sniedza
inovatīvus rezultātus, kas ir veiksmīgi integrējušies formālajās mācību programmās partnervalstīs.
SmartFarmer mērķi ietver:
 Mācību metodiskā līdzekļa mārketingā (MTTM) mācību programmu analīzi, to pielāgojot mērķa grupu un
projekta valstu vajadzībām;
 pieredzes apmaiņu prasmīgā saimniekošanā un aunu (e-) mācību saturu;
 testēšanu un izvērtēšanu;
 informācijas sagatavošanu par projektu un projekta rezultātiem;
 atbilstoši mehānismi rezultātu izplatīšanai un tā tālākai izmantošanai.
Projekts tiek īstenots 7 partneru konsorcijā no 5 Eiropas Savienības valstīm, kas aptver valstis no ziemeļiem
līdz dienvidiem Eiropā (Kipra, Spānija, Latvija, Grieķija un Portugāle). Konsorcijs ietver izglītības un
apmācības organizācijas, iestādes, kas atbildīgas par lauku attīstību, tādējādi ļauj apvienot dažādus viedokļus
un pieredzi.

SmartFarmer projekta partneri
SmartFarmer projekta partneri: ir sekojoši:
P1 - Lauksaimniecības pētniecības institūts (ARI - Kipra)
P2 - KIPRAS Tehnoloģijas Universitāte (CUT - Kipra)
P3 - Biedrība "Zemnieku saeima” (ZSA - Latvija)
P4 - HAROKOPIO Atēnu Universitāte (HUA - Grieķija)
P5 - M.A.G.I. – Greek Superfoods Kooperatīvs (M.A.G.I. - Grieķija)
P6 - Attīstības un inovāciju tīkls (RCDI – Portugāle)
P7 - Fundacion Maimona (FM - Spānija)
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Projekta uzsākšana
Smartfarmer projekta uzsākšanas sanāksme notika 2013.gada 11.-12.
Novembrī Limasolā (Kipra). Piedaloties visiem projekta partneriem,
pirmajā sanāksmes dienā dalībnieki iepazīstināja sevi, saviem reģioniem
un organizācijām, kā arī pārrunāja projekta mērķus, darba programmu,
administratīvos un finanšu jautājumus.
Otrajā sanāksmes dienā projekta dalībnieki apmeklēja veiksmīgas
lauksaimniecības un pārtikas nozaru saimniecības Limasolas rajonā.
Vizīte sākās ar farmācijas un aromātiskie augu saimniecības
apmeklējumu, kuras īpašnieks ir Demetris Panayiotou Monagrouli
ciemā. Partneri pārrunāja ar Mr Panayiotou idejas un metodes, kuras
viņš izmanto, lai virzītu savus produktu tirgū un par aromātisko
garšaugu īpašībām.
Otrās vizītes ietvaros tika apmeklēta Michalis Kleopas granātābolu
saimniecība Asgata ciemā. Dalībnieki un lauksaimnieks apsprieda
saimniekošanas un mārketinga metodes starptautiskajā tirgū, un,
visbeidzot garšoja saimniecībā saražoto granātābolu sulu.

Projekta mājas lapa
SmartFarmer projekta mājas lapu izstrādāja projekta koordinators Lauksaimniecības pētniecības institūts (Kipra). Projekta mājas lapas
mērķis ir palielināt projekta atpazīstamību un projekta rezultātu
izplatīšanu.
SmartFarmer
projekta
mājas
lapu
apmeklēt
šeit:
http://www.smartfarmerproject.eu.

4

SmartFarmer Projekta

Kontaktinformācija
Lauksaimniecības pētniecības
institūts (Kipra):
Projekta koordinators
George Adamides
E-mail: gadamides@ari.gov.cy
Projekta vadītājs:
Andreas Stylianou
E-mail: a.stylianou@ari.gov.cy

Šī projekta finansējumu Mūžizglītības programmas ietvaros atbalsta
Eiropas Komisija. Šī publikācija atspoguļo tikai autora viedokli, un
Komisija neuzņemas atbildību par jebkādu ietvertās informācijas
izmantošanas veidu.

KIPRAS Tehnoloģijas Universitāte
(Kipra):
Petros Kosmas
E-mail: petros.kosmas@cut.ac.cy
Biedrība “Zemnieku Saeima”
(Latvija):
Inga Berzina
E-mail: Inga@zemniekusaeima.lv
HAROKOPIO Atēnu Universitāte
(Grieķija):
Despina Sdrali
E-mail: dsdrali@hua.gr
Grieķu Superfoods Kooperatīvs
(Grieķija):
Ioannis Galatoulas
E-mail: jgalatoulas@yahoo.gr
Attīstības un inovāciju tīkls:
Alexandra Mendonça
E-mail:
alexandra.mendonca@rcdi.pt
Fundacion Maimona (Spānija):
Leonor Martín
E-mail: lmartin@lossantos.org

http://www.smartfarmerproject.eu

