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Obiectivul general al proiectului este de a 
crește niveul de organizare, de a crea rețele 
și de a dezvolta pe termen lung un sector 
agricol European mai armonios și productiv. 

Hrana și spațiul rural va fi puternic influențat 
atât de către felul prin care se organizează 
agricultorii și administratorii de pământuri, 
cât și de abilitatea lor de a combina munca 
individuală cu cea colectivă. 
Proiectul BOND va contribui prin accelerarea, 
întărirea și organizarea acțiunilor colective și 
potențialul individual și de grup al agricultorilor 
și administratorilor de pământuri de a crea 
organizații puternice, dinamice și influente. 

Principalele activități ale proiectului includ:

• Stagii de studiu în șase țări UE pentru 
 a învăța din cazuri locale de succes;;
• Un registru on-line de studii de caz și povești 

de succes;
• Un forum unde participanții în proiect de 

pe întregul continent European se vor reuni 

pentru a împărtăși experiențele pe acțiuni 
colective și vor crea o rețea de colaborare 
pentru viitor;

• Sesiuni de formări ale formatorilor pentru 
 a dezvolta organizații mai puternice;
• Zece atelirere tematice naționale pentru 
 a dezvolta cooperare și pentru a crea rețele;
• Patru mese rotunde regionale cu agricultori, 

administratori de pământ și factori de decizie;
• Acorduri între agricultori și factori de decizie 

pe acțiuni specifice de susținere a muncii în 
cooperare;

• Un Forum pentru Tineret pentru dezvoltarea 
unei strategii și a unor recomandări pentru 
factorii de decizie.

Proiectul BOND va produce un film care va 
ilustra conexiunea între agricultori și natură 
și importanța lor pentru societatea largă. 
De asemenea, BOND va furniza unelte, 
experiențe, metode și rețele pentru a întări 
acțiunile colective și a stabili piloane de 
colaborare între 34 țări din Europa.
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