Curs gratuit de instruire în irigaţii avansate
Acest curs este realizat în cadrul Proiectului:
I4ALL – Produse VET / eVET avansate, bazate pe Edutainment, destinate pentru marea masa a
fermierilor și a persoanelor defavorizate: cu învațare lenta, oameni saraci, și sunt concentrate pe
conținutul innovator de formare, procedurile, cele mai bune practice si echipamentele, pentru irigare.
„ Advanced, Edutainment based, VET / eVET products, destined to the large amount of farmers and
to disadvantaged: slow learners, poor people, and focused to the innovative training content,
procedures, best practice & equipment, for irrigation”.
Acronym: I4ALL ( IRRIGATIONS FOR ALL ).
Numar Proiect: 2013 -1-RO1-LEO05-28763
Coordonator Proiect Romania: IPA SA Romania [RO]
Tipul Proiectului: Leonardo da Vinci – Transfer de Inovare
Durata Proiecului: 24 luni, inceand cu 1 Noiembrie 2013
Proiectul vizeaza transferul de cunostinte/operatii/interventii noi si inovatoare din domeniul irigatiilor
pentru culturile agricole. În cadrul proiectului se va realiza manualul denumit ”MAREA CARTE A
IRIGATIILOR INOVATIVE PENTRU TOTI”, disponibil gratuit tuturor participantilor la cursurile
de instruire.
Informații suplimentare se pot obține pe web site-ul proiectului:
http://www.ipa.ro/projint/SITE_I4ALL/SITE-I4ALL-RO.pdf
PARTENERII PROIECTULUI
P0 – IPA SA – S.C. pentru Cercetare, Proiectare și Producție de Echipamente și Instalații de
Automatizare [Bucharest, RO]
http://www.ipa.ro/
P1-UCO – University of Cordoba, [Cordoba, ES]
http://www.uco.es/internacional/extranjeros/
P2 – UNINA Università degli Studi di Napoli, Federico II [Neapole, IT]
http://www.international.unina.it/
P3 – USAMV Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti [Bucharest,
RO]
http://www.usamv.ro/
P4 – CCIAGR – Camera de Comert, Industrie si Agricultura Giurgiu [Giurgiu, RO]
http://www.cciagr.ro/
P5 – CRA – ACM Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura, Centro di Ricerca
per l’Agrumicoltura e le Colture Mediterranee [ IT]
http://sito.entecra.it/
P6 – LAT Colegiul Agricol “Nicolae Cornateanu” , [Tulcea, RO], partener tacut
http://colagrnctl.licee.edu.ro/

P7 – LAC Colegiul Agricol “Sandu Aldea”, [Calarasi,RO]
http://www.sandualdeacl.com/
P8 – LAB Colegiul Agricol “Viaceslav Harnaj, [Bucharest, RO]
http://colegiulharnaj.ucoz.ro/
P9 – UCV Universitatea din Craiova, Facultatea de Agricultura si Horticultura, [Craiova, RO]
http://www.agro-craiova.ro/

