Podniesienie
na wyższy poziom
sieci współpracy
i wsparcie rozwoju
organizacji sektora
rolniczego w Europie

www.bondproject.eu

Budowanie wspólnych działań w
europejskim sektorze rolnictwa
PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ UE W RAMACH PROGRAMU “HORYZONT
2020”. GŁÓWNYM KOORDYNATOREM JEST UNIWERSYTET COVENTRY W WIELKIEJ
BRYTANII. W PROJEKCIE BIERZE UDZIAŁ 17 PARTNERÓW Z 12 KRAJÓW
EUROPEJSKICH.
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Nadrzędnym celem projektu jest
osiągnięcie wyższego poziomu współpracy
sieciowej oraz powstanie silniejszych
organizacji, a w dalszej perspektywie rozwój
zdrowegom bardziej produktywnego
i harmonijnego sektora rolnego w Europie.
Sposób w jaki rolnicy indywidualni
i dzierżawcy/zarządcy gospodarstw rolnych
będą prowadzić produkcję rolną oraz
umiejętność współpracy będą miały
decydujący wpływ na jakość europejskiej
żywność i na jakość krajobrazu wiejskiego.
BOND przyczyni się do uwolnienia,
wzmocnienia i skoordynowania ogromnego
potencjału zbiorowego działania, przyczyni
się powstania sieci współpracy osób, grup,
rolników i zarządców gospodarstw rolnych.
W efekcie powstaną silne, dynamiczne
i skutecznie działające organizacje.
Główne działania projektu obejmują:

• Wizyty studyjne w sześciu krajach UE w celu 		
poznania najlepszych praktyk;
• Baza wiedzy na temat modelowych
rozwiązań i najlepszych praktyk;
• Forum, na którym uczestnicy projektu z całej

Europy spotkają się, by wymienić się
doświadczeniami na temat lokalnych akcji
i stworzyć przyszłą sieć współpracy;
• Szkolenie trenerów wspierających rozwój
potencjału organizacji;
• 10 krajowych warsztatów tematycznych na
temat współpracy i sieci współpracy;
• 4 spotkania przy okrągłym stole na temat
polityki regionalnej z udziałem rolników,
dzierżawców/zarządców gospodarstw
rolnych i decydentów politycznych;
• Porozumienia między rolnikami a
decydentami w sprawie podjęcia konkretnych
działań wspierających współpracę;
• Forum Młodzieży, którego celem będzie 		
opracowanie wytycznych na przyszłość z
rekomendacjami dla decydentów.
BOND wyprodukuje film prezentujący
powiązanie między rolnictwem a przyrodą
i znaczenie tej zależności dla człowieka
i społeczeństw. BOND dostarczy narzędzi,
informacji, metod i sieci współpracy, dzięki
którym wzmocnione będą akcje i działania
lokalne oraz zbudowane mosty współpracy
między 34 krajami w Europie.

Projekt ten otrzymał finansowanie
z programu badawczo-innowacyjnego
“Horyzont 2020” Unii Europejskiej
w ramach umowy o dotację nr 774208
Niniejszy dokument odzwierciedla jedynie pogląd autora, a
Agencja i Komisja nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek
wykorzystanie informacji zawartych w tym dokumencie.

Bringing Organisations
& Network Development
to higher levels
in the Farming sector in Europe
www.bondproject.eu

art director Lucci | Canestrelli
photographer Gaetano Naccarato

