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Projekts 

Projekta “LeadFarm” ietvaros tiek  

attīstīta elastīga apmācību sistēma, 

lai atbalstītu jaunos 

lauksaimniekus attīstīt lauku 

uzņēmējdarbības prasmes. Kā arī 

popularizētu kooperatīvu kultūru un 

vērtības, lai nodrošinātu jaunajiem 

lauksaimniekiem labāku izpratni 

par kooperatīviem un palielinātu to 

iesaistīšanās un atbildības līmeni. 

 

Projekta mērķis ir arī iegūt paaudžu 

un dzimumu balansu 

lauksaimniecības kooperatīvos. 

 
Papildus šis projekts pārskatīs 

komunikācijas un sadarbības 

struktūras ar jaunajiem 

lauksaimniekiem, lai izveidotu 

labāko veidu, kā uzrunāt un 

sadarboties ar viņiem. 

 

 
Projekts sākās 2017.gada oktobrī 

un ilgs 24 mēnešus. Sadarbību 

veido pieci (5) partneri no 

dažādām ES valstīm.  

 
Projekta koordinators ir Īru 

kooperatīvo organizāciju 

asociācija (ICOS). 

 
Papildu informācija: 

www.leadfarm.eu vai e-pasts: 

info@leadfarm.eu 

 

ES iesaiste 

ICOS kā vadošais projekta 

partneris, prezentēja to COPA 

COGECA biedriem Briselē 

2018.gada aprīlī. 

 

 
Prezentācijas mērķis bija izcelt 

projekta mērķus un veidot 

turpmāku sadarbību ar jaunajiem 

lauksaimniekiem un kooperatīvu 

organizācijām.  

 
Papildu informatīvie pasākumi par 

projektu notika arī 2018.gada 

jūnijā, ko veicināja Dairigold 

kooperatīvā sabiedrība Īrijā un 

RABO banka. 

 

Ieskats projekta aktivitātēs tika 

sniegts 20 jauno lauksaimnieku 

delegācijai no Nīderlandes, kas 

apmeklēja Īriju. Tika organizētas 

diskusijas, lai noskaidrotu labāko 

saziņas veidu ar jaunajiem 

lauksaimniekiem un uzlabotu viņu 

iesaisti. Tikšanās laikā tika 

salīdzināta arī dzimuma vienlīdzība 

un iesaistes līmenis kooperācijā 

Nīderlandē. 

 

 

 

 

Meklē mūs 

Facebook 

Meklē mūs 

Twitter 
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Projekta partneri 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrā starpvalstu 

tikšanās 

Projekta otrā starpvalstu tikšanās 

notika 2018.gada 11.un 12.jūnijā 

Santiago de Compostela pilsetā, 

Spānijas ziemeļrietumos Galīcijas 

reģionā. 

 
Tikšanos organizēja un pārējos 

partnerus uzņēma Galīcijas 

reģiona lauku kooperatīvu 

apvienība AGACA (Asociación 

Galega do Cooperatives 

Agroalimentarias). 

 
Tikšanās pirmajā dienā 

galvenā uzmanība tika veltīta 

projekta ieviešanai, rezultātu 

progresam un projekta 

vadības jautājumiem.  

 

Otrā diena ietvēra ieinteresēto 

pušu tikšanos un diskusiju starp 

nozares līderiem, lai iegūtu viņu 

redzējumu saistībā ar projektu un 

tā aktivitātēm, kā arī lai uzsvērtu 

izaicinājumus, kas sastopami 

Galīcijas kooperācijas sektorā. Tās 

mērķis bija arī noteikt, kādas ir 

nozares vajadzības un kā projekts 

varētu atbalstīt šīs vajadzības un 

sniegt labākos risinājumus. 

 

Nākošā partneru tikšanās notiks 

Parīzē (Francijā) 2019.gada martā. 

Projekta vadošais partneris ir ICOS 

(Īru kooperatīvo organizāciju 

asociācija).  

 
Projekta Nr.: 

2017-1-IE01-KA202-025711 

 
Projekts tiek finansēts ar Eiropas 

Komisijas atbalstu. Publikācija 

attēlo autora viedokli, un tas 

nekādos apstākļos nav uzskatāms 

par Eiropas Komisijas oficiālo 

nostāju. 

  
 

Vispārējās datu aizsardzības regulas atruna 
 

Kopš 2018.gada 25.maija darbojas ES Vispārējā datu aizsardzības regula. Mūsu ziņu lapa tiek sūtīta e-pastā, lai 

informētu par LeadFarm projekta progresu. Ja jūs tas apmierina, jums nav jāveic nekādas darbības. Mēs 

turpināsim jums sūtīt LeadFarm projekta jaunumus. Ja jūs vairāk nevēlaties saņemt šos e-pastus, lūdzu, nosūtiet 

e-pastu uz info@leadfarm.eu, lai mēs izņemtu jūsu e-pastu no vēstuļu saņēmēju saraksta.  

mailto:info@leadfarm.eu

