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MARLO TESTĒŠANAS UN
NOVĒRTĒŠANAS FĀZE
MARLO mācību līdzekli vērtēja vairāk nekā 74% dalībnieku ir
ar anketas palīdzību projekta minējuši, ka viņu cerības ir
mērķa
grupa,
lai
noteiktu
pārsniegtas.
iespējamos
uzlabojumus
un
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projekta

rezultātu Mācību līdzeklis ir atbilstīgs un

izmantošanu.

piemērots mērķa grupas

Šis posms tika izpildīts no 2015.

vajadzībām, un veicina izpratni

gada maija līdz gada jūnija

par mārketinga elementiem, lai

beigām 4 projekta valstīs: Kiprā,

izglītotu vietējos ražotājus un

Latvijā, Lietuvā un Spānijā.

tūrisma MVU par

Vairāk nekā 350 potenciālie

uzņēmējdarbības attīstību.

dalībnieki tika informēti par

Mācību līdzekli ir viegli lasīt, un

mācību materiāla testēšanu.

tas ir praktisks. Lai gan daži

Saņemto anketas skaits bija 65.

lietotāji ieteica var būt ir

Kopējais mācību līdzekļa
novērtējums ir ļoti pozitīvs:

nepieciešama tehniskā palīdzība,
izstrādājot konkrētus plānus un
pasākumus.
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Vairāk informācijas:
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MARLO PROJEKTA ILGTSPĒJA
Projekta darbības laikā, MARLO partneri



MARLO eko-menu.



MARLO izvēlēties savas pusdienas.



MARLO vietējie tīkli

ietekmi uz mērķa grupu pēc projekta



MARLO gastronomijas maršruts

beigām:



MARLO mājas lapa un zīmols



MARLO klātienes apmācība

bija noteikuši vairākas līnijas, lai
nodrošinātu, ka projekta rezultāti ir
maksimāli izmantoti un snieguši pozitīvu



MARLO mācību līdzeklis un
tiešsaistes pieeja.

MARLO KVALITĀTE
MARLO projekta ietvaros kvalitātes

interesentu, gan veicot iekšējo procesu

nodrošināšana ir veikta visa projekta laikā,

salīdzinošo pārskatīšanu un ārēju

lai uzraudzītu un novērtētu projekta vadību

novērtējumu, izmantojot izmēģinājuma

un īstenošanu, konsorciju un partnerības

testus. Abi pasākumi apliecināja lielo

pasākumus, aktivitātes un rezultātus, kā arī

projektu rezultātu kvalitāti un saskaņotību

izplatīšanu un atpazīstamību.

ar mērķa grupu vajadzībām. Galīgais

Projekta novērtējums ir bijis nepārtraukti

ziņojums par kvalitātes nodrošināšanu,

pozitīvs, ar labām atsauksmēm gan no

kvalitātes vadītājs iesniegs uzreiz pēc

partneriem un mērķa grupām. Pēdējo 6

projekta beigām un ietvers kopsavilkumu

mēnešu laikā ar projekta galvenajiem

par monitoringa un novērtēšanas darbībām

rezultātiem ir iepazinies lieks skaits

MARLO divu gadu īstenošanas laikā.

2.lapa

MARLO NOSLĒGUMA SEMINĀRS
Marlo pēdējā sanāksme notika Cáceres 

Rezultāti un secinājumi izmēģinājuma

(Spānija)

un novērtēšanas posmā, uzlabojumi

24.

un

25.

septembrī.

Arī

noslēguma konference tika organizēta tajā
pašā vietā un datumos, lai palielinātu

mācību līdzeklim.


sinerģiju un sadarbību starp partneriem,
starptautiski

ieinteresētajām

pusēm

un

konferenču dalībniekiem.
24.septembra
jautājumi bija:

3.lapa

rīta

tikšanās

galvenie

Izplatīšanas

statuss

un

darbības.


Ekspluatācija un ilgtspēja.



Administrēšanas jautājumi.



Marlo noslēguma pasākumi.

partneru

MARLO NOSLĒGUMA KONFERENCE
MARLO noslēguma konference notika 24. septembra personas un projekta partneri Caceres vecpilsētu ar
pēcpusdienā. Pirmo reizi reģionā Estremadūras,
Caceres pilsēta pulcēja ražotājus, izplatītājus,
šefpavārus, restorānu un tūrisma uzņēmumus no 7
Eiropas valstīm projekta noslēguma aktivitātē.
Tās mērķis bija dalīties un veicināt sadarbības tīklu
veidošanu starp producentiem, izplatītājiem,
šefpavāriem un restorāniem, kas strādā ar
bioloģiskās lauksaimniecības nozarē. Pasākums bija
plānots, lai veicinātu uzņēmējdarbības iespējas,
sadarbojoties lauksaimniecības un tūrisma nozarēm.
Pasākums sastāvēja no trim daļām:
Apaļā galda ar uzņēmējiem, diskutējot par
pašreizējo situāciju bioloģiskajā lauksaimniecībā un
sadarbības iespējām ar tūrisma nozari.
Apaļā galda laikā, starptautiskās ieinteresētās

4.lapa

gidu.
Sadarbība & Dalīšanos pieredzē. Šī aktivitāte
dalībniekiem deva iespēja tikties un apmainīties
pieredzē ar citiem apmeklētājiem.
Lai dalībniekus informētu par konferences
jaunumiem tika izstrādāta konferences mājas lapa:
conferenciafinalmarlo.jimdo.com
Šajā mājas lapā dalībniekiem informācija tika
atjaunināta regulāri, lai atvieglotu un veicinātu
sadarbību pasākuma laikā.
Vairāk nekā 80 cilvēki no 55 dažādām organizācijām
piedalījās pasākumā un viņu cerības par to tika
pārsniegtas, ko pierādīja novērtējuma anketas.

STARPTAUTISKAIS PAVĀRU ŠOVS
Starptautiskais

pavāru

šovs

tika

svinēts

pēc

konferences.
Dalībniekiem

bija

iespēja

baudīt

daudzveidīgu

tradicionālo ēdienu degustāciju no Lietuvas, Latvijas,
Kipras un Spānijas, kuru bija pagatavojuši profesionāli
un amatieri pavāri no šīm valstīm. Dalībnieki baudīja
interesantu

produktu

un

ēdienu

daudzveidību,

apvienojot dažāda veida ēdienus un kultūras.

Extremenian migas, super salāti, vistas Souvlaki un
maize kārtojuma deserts ir tikai daži piemēri no
ēdieniem, kuri tika pagatavoti šo svētku laikā.

5.lapa

MĀCĪBU BRAUCIENS UZ PASTORALIA

Piektdien, 25. septembrī, notika projekta mācību
brauciens uz Pastoralia Torta del Casar skaidrojošs centru. Pastoralia ir

Vizītes laikā partneri apmeklēja muzeju, kā

moderns, grafiskais muzejs, kas

arī baudīja ekskursiju pa siera rūpnīcu,,

parāda Torta del CASAR mīkstā siera izcelsmi

redzēju grafiti krāsotas sienas iekārtu atrašanās

un attīstību, kā arī arī ir viens no

vietā (apmēram 1km garumā) un garšoja

lielākajiem Torta del CASAR siera ražotājiem šajā vairāku veidu uzņēmumu ražoto sieru.
reģionā.

6.lapa

7.lapa

Partneri
PROJEKTA KOORDINATORS
Extremadura Tourism Cluster
Caceres, SPĀNIJA
www.clusterturismoextremadura.es
Kontaktpersona: Ms. Maria Blazquez
innovacion@clusterturismoextremadura.es
C.V. Agrotourism Co Ltd
Tochni, KIPRA
www.cyprusvillages.com.cy
Kontaktpersona: Mr Sofronis Potamitis
director@cyprusvillages.com.cy
Union “Farmers Parliament”
Riga, LATVIJA
www.zemniekusaeima.lv
Kontaktpersona: Ms Inga Berzina
inga.berzina@intraprojects.lv

X-Panel Ltd
Larnaca, KIIPRA
www.x-panel.eu

Kontaktpersona: Mr Elias Kouloumis
elias@x-panel.eu

Kaunas Science and Technology Park
Kaunas, LIETUVA
www.kaunomtp.lt
Kontaktpersona: t Ms Renata Steponaviciene
renata.steponaviciene@kaunomtp.lt

Lithuanian Countryside Tourism Association
Kaunas, LIETUVA
www.atostogoskaime.lt
Kontaktpersona: Mr Linas Zabaliunas
linas@atostogoskaime.lt

Eurocrea Merchant Srl
Milano, ITĀLIJA
www.eurocreamerchant.it
Kontaktpersona: Ms Silvia Farina
silvia.farina@eurocreamerchant.it

Ja Jūs esat lauksaimnieks un pārtikas ražotājs:– vai Jūs piedāvājat savus produktus vietējiem tūrisma uzņēmumiem?

Ja Jūs esat tūrisma uzņēmums - vai Jūs zināt, kas varētu sniegt autentisku vietējo gastronomijas

pieredzi Jūsu klientiem
Vai Jūs esat izmantojuši pieaugošās pārtikas tūrisma sektora sniegtās iespējas?
Ja Jūs esat lauksaimnieks, uzņēmējs, neliels uzņēmums lauku teritorijā vai tūrisma pakalpojumu sniedzējs un vēlaties iegūt
detalizētāku informāciju par mārketinga un sadarbības iespējām, aicinām sazināties ar projekta koordinatoru vai projekta partneri
savā valstī! Mūsu e-pasts: marloproject2014@gmail.com

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.
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