Czego dotyczy projekt?
Projekt partnerski ma na celu zwiększenie
kompetencji i wydajności przedsiębiorstw
działających w rozwijającym się sektorze
smaków i zapachów* oraz dostosowanie
ich do przemian gospodarczych i potrzeb
rynkowych.
Dzięki współpracy organizacji z różnych
krajów Unii Europejskiej pracujących w
branży, działania przez nich podejmowane
mogą pomóc lokalnym przedsiębiorstwom
w dążeniu do rozwoju.
* sektor smaków i zapachów – sektor gospodarki
obejmujący miejsca pracy związane z lokalnymi
produktami, np. roślinami aromatycznymi,
leczniczymi, kosmetykami, produktami rolnospożywczymi itp.

Do kogo jest skierowany?
Projekt skierowany jest do lokalnych
przedsiębiorstw i producentów oraz
organizacji
wspierających
czy
też
współpracujących z przedsiębiorstwami
działającymi w sektorze smaków i
zapachów,
np.:
izby
gospodarcze,
stowarzyszenia, instytucje szkoleniowe,
uniwersytety itp.

Dane kontaktowe:
Biuro Deinde sp. z o. o.
ul. Narutowicza 57/4,6
20-016 Lublin
tel. + 48 81 533 63 32
info@deinde.pl
www.deinde.pl
Dane rejestrowe:
Deinde sp. z o.o.
ul. Cyprysowa 21/18
20-224 Lublin

Deinde Sp. z o.o.
zaprasza do współpracy
w ramach międzynarodowego
projektu partnerskiego

„Zawody związane ze

smakami i zapachami”
(Flavours and Fragrances Jobs)

Więcej informacji o projekcie:
Anna Jesionek
leonardo@deinde.pl
http://www.ffjobs.eu/home
https://www.facebook.com/flavorsfr
agrances

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym
Komisji Europejskiej.
Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autora
i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za
umieszczoną w niej zawartość merytoryczną.

Cele projektu:

Działania w ramach projektu:

 wymiana doświadczeń w zakresie
szkoleń i potencjału zatrudnienia
w branżach związanych ze
zmysłem smaku i zapachu (tzw.
sektor PAMP, z j. franc. - miejsca
pracy związane z lokalnymi
produktami,
np.
roślinami
aromatycznymi,
leczniczymi,
kosmetykami, produktami rolnospożywczymi itp.)
 wzmocnienie i promowanie miejsc
pracy w ww. sektorze
 ocena potrzeb szkoleniowych
w ww. branży
 opracowanie oferty szkoleniowej
dostosowanej
do
lokalnych/
regionalnych,
krajowych
oraz
europejskich
przepisów
dot.
sektora smaków i zapachów, a
także
do
stopnia
rozwoju
i promocji sektora w danym kraju
partnerskim
 zdobywanie
i
certyfikacja
umiejętności i kwalifikacji w branży
smaków i zapachów
 stworzenie
europejskiej
sieci
organizacji
zajmującej
się
problematyką sektora smaków
i zapachów

 badania i ankiety oraz spotkania
i warsztaty dotyczące umiejętności
i potrzeb szkoleniowych firm
działających w sektorze smaków
i zapachów
 przygotowanie oferty szkoleń
dostosowanych do potrzeb danego
podmiotu
 promocja i rozwój produktów
lokalnych z sektora smaków
i zapachów
 wspólna praca nad uznawaniem
kwalifikacji niezbędnych do pracy
w ww. sektorze
Planowane rezultaty:
 zwiększenie wiedzy i umiejętności
w zakresie szkoleń i potencjału
zatrudnienia
w
branżach
związanych
ze
smakami
i zapachami w krajach partnerskich
 opracowanie strony internetowej/
bloga
dotyczącego
tematyki
projektu
 opracowanie podręcznika dobrych
praktyk w sektorze smaków
i zapachów

Partnerzy projektu:

Deinde Ltd – Lublin, Polska

CDE Petra Patrimonia Alpes du Sud –
Forcalquier, Francja (koordynator)

Boutique de gestion – Cayenne,
Guyane, Francja

AID L’ESCALE – Tournai, Belgia

Agroinštitút Nitra, štátny podnik –
Nitra, Słowacja

ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ EPIRUS SA – Ioannina, Grecja
W ramach partnerstwa realizowane
są
międzynarodowe
spotkania
mające na celu np. dyskusje
tematyczne, prezentacje, wizyty
studyjne u lokalnych producentów
i przedsiębiorstw, podczas których
można
zaprezentować
swoje
produkty lub usługi oraz nawiązać
nowe kontakty handlowe, w tym
międzynarodowe.

Jeśli są Państwo
zainteresowani współpracą,
zachęcamy do kontaktu!

