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Projekt Överblick 
LeadFarm-projektet utvecklar ett 
flexibelt utbildningssystem för att 
stödja unga jordbrukare i 
utvecklingen 
sina lantbruksföretag och att främja 
samverkande kultur och värderingar 
för att ge en bättre 
förståelse för kooperativet för de 
unga bönderna och därmed öka 
deras engagemang och engagemang 
i kooperativ. 
 
Projektet syftar också till att främja 
jämställdhetsbalansen i 
kooperativets styrelse och andra 
kooperativa organ. 
 
Dessutom kommer projektet att 
granska kommunikations- och 
engagemangsstrukturerna med unga 
jordbrukare för att skapa det bästa 
sättet att samarbeta med unga 
jordbrukare framöver.

 
Projektet startade i oktober 2017 
och kommer att pågå i totalt 24 
månader. Konsortiet är tillverkat 
upp av fem (5) partners från olika 
EU-länder. 
 
Koordinator för projektet är Irish Co-
operative Organization Society Ltd. 
 
För mer information om projektet, 
besök www.leadfarm.eu eller 
kontakta oss via e-
post på 
info@leadfarm.eu 

 
EU Engagemang 

 
ICOS som huvudpartner i projektet 
som presenterades för medlemmar 
av COPA COGECA i Bryssel i april 
2018.

 
Syftet med presentationen var att 
belysa projektets mål och att etablera 
ytterligare engagemang med unga 
jordbrukare och kooperativa 
organisationer. 
 
Ytterligare orienteringar om projektet 
hölls också i juni 2018, underlättat av 
Dairygold Co-operative Society i Irland 
och RABO Bank. 
 
En översikt över projektet gavs en 
delegation av 20 unga holländska 
jordbrukare som besöker Irland, och 
diskussioner hölls för att upprätta 
strukturer för bästa praxis för att 
kommunicera och engagera 
med unga bönder. Sessionen 
användes också som en metod 
av benchmarking av kooperativt 
engagemang och könsbalans i 
Nederländerna.

 
 
 

Find us on 
Facebook here 

Find us on 
Twitter here 
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Andra Trans National 
Meeting 
Projektets andra transnationella 
möte ägde rum den 11 till 12 juni 
2018 i Santiago de 
Compostela, i den galiciska 
regionen i norra västra Spanien. 
 
Mötet var värd av Asociación 
Galega do Cooperatives 
Agroalimentarias - AGACA. 
 
Kärnfokus för den första dagen 
ägnades åt operationellt 
genomförande, framsteg 
om leveranser och projektledning.

 
Den andra dagen involverade en 
intressentverkstad, som innebar 
ett diskussionsforum för 
branschledare, för att få sina 
åsikter i relation till projektet och 
för att lyfta fram de utmaningar 
som finns för den galiciska 
kooperativa sektorn. Det syftade 
också till att fastställa första hand 
vad industriens behov är och hur 
projektet kan stödja sådana 
behov. 

 

Nästa formella möte i 
styrkommittén kommer att äga 
rum i Paris, Frankrike, mars 
2019.

Koordinator för projektet är Irish 
Co-operative Organization Society. 

 

Projektnr: 

2017-1-IE01-KA202-025711 

 

Detta projekt har finansierats med 
stöd från Europeiska 
kommissionen. Denna publikation 

återspeglar endast författarens 
åsikter och kommissionen kan 
inte hållas ansvarig för 
användning, som kan göras av 
informationen i den.

 

  
 

GDPR-överensstämmelse 
Från och med den 25 maj 2018 är EU: s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) i kraft. Våra nyhetsbrev skickas 
via e-post för att göra dig medveten om hur LeadFarm-projektet utvecklas. Om du är nöjd med e-
postmeddelandena du får från oss behöver du inte vidta några åtgärder. Vi fortsätter att skicka uppdateringar via 
e-post för att hålla dig informerad om LeadFarm-projektet. Om du inte längre vill ta emot dessa e-
postmeddelanden, skicka e-post till info@leadfarm.eu så tar vi bort din e-postadress direkt från vår e-postlista. 
 
Om du har frågor angående dina uppgifter, vänligen kontakta projektkoordinatoren på billy.goodburn@icos.ie 


