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Mer samhandling i landbrukssektoren
i Europa
BOND ER ET EU-FINANSIERT HORIZON 2020-PROSJEKT LEDET AV COVENTRY
UNIVERSITY I STORBRITANNIA, MED 16 PARTNERE FRA 12 EUROPEISKE LAND.
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Målet er å bygge nettverk og en større
grad av organisering, og utvikle sunn, mer
produktiv og harmonisk landbrukssektor
i Europa i et langsiktig perspektiv.
Europas matvarer og landskaper vil bli
sterkt påvirket av hvordan bønder og de
som forvalter arealer organiserer seg, og av
hvordan de evner å kombinere individuell
og felles virksomhet.
Prosjektet BOND har som mål å bidra til å
styrke og utvikle det store potensialet som
ligger i kollektiv handling og samarbeid,
ved etablering av sterke, dynamiske og
effektive organisasjoner.
Hovedaktivitetene i prosjektet:
• Studieturer i seks europeiske land for å
lære av lokale suksesshistorier
• En on-line tilgang til casestudier og
suksesshistorier
• Et forum hvor prosjektdeltakere fra hele
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Europa møtes for å dele erfaringer med
samhandling og etablere et nettverk for
framtidig samarbeid
Utdanne rådgivere i utvikling av sterkere
organisasjoner
Ti nasjonale tematiske verksteder for å
utvikle samvirke og nettverk
Fire regionale politiske
rundebordskonferanser med bønder,
arealforvaltere og beslutningstakere
Avtaler mellom bønder og
beslutningstakere om tiltak for å støtte
samarbeid
Et ungdomsforum for å utvikle et veikart
for framtiden med anbefalinger til
beslutningstakere

BOND vil produsere en film som illustrerer
bøndenes kontakt med naturen og deres
samfunnsbetydning generelt. Det vil tilby
verktøy, lærdom, metoder og nettverk for
å forsterke samhandling og bygge broer
for samarbeid mellom 34 land i Europa.
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