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Το έργο Bee-conomy που χρηματοδοτείται
από το πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας
"Ελλάδα–πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία
της Μακεδονίας 2007-2013"
έχει αρχίσει να υλοποιείται!

Οι πρώτες δράσεις που ολοκληρώνονται είναι
η προετοιμασία της αίθουσας που πρόκειται
να φιλοξενήσει το σχολείο μελισσοκομίας στον
Εξαπλάτανο, η προμήθεια ενός οχήματος καθώς
και του απαραίτητου εξοπλισμού, με σκοπό την
ασφαλή υλοποίηση των δυο κύκλων μαθημάτων
που προβλέπονται.
Τα μαθήματα θα απευθύνονται σε επαγγελματίες
μελισσοκόμους που έχουν ανάγκη ειδικών θεμάτων μελισσοκομίας καθώς και σε άνεργους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να ασχοληθούν με
τη μελισσοκομία επαγγελματικά.
Οι δυο κύκλοι μαθημάτων θα συνοδευτούν από
πλήθος άλλων δράσεων που στοχεύουν στην
προώθηση των προϊόντων μέλισσας της
Αλμωπίας, τα οποία είναι εξαιρετικής ποιότητας
και μπορούν να αποτελέσουν μοχλό τοπικής
ανάπτυξης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην έρευνα
και στην πιστοποίηση της ποιότητας των
προϊόντων της Αλμωπίας.
Για περισσότερες λεπτομέρειες,
επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας
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The project Bee-conomy
that is co-funded by the IPA Cross Border
Cooperation Programme
"Greece–the Former Yugoslav Repubic
of Macedonia 2007-2013" has started!

The ﬁrst actions that are being implemented are the preparation of the classroom
that will host the Bee-School in Exaplatanos, the supply of a vehicle and the
provision of the necessary equipment for
the safe implementation of
the two courses.
The trainees will be professional
bee-keepers that need update of their
knowledge in special issues of apiculture
and additionally unemployed that are
interested to deal with beekeeping
in the future.
The two courses will be accompanied with
several other actions that target at the
promotion of bee - products in Almopia,
that are of great quality and can contribute to the local development. Emphasis is
given to the research and the certiﬁcation
of the quality of the products in Almopia.
For more details,
please visit our website
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