II Newsletter (Dezembro 2018):
1. Mobilidade em Itália
O desenvolvimento rural beneficia do intercâmbio de competências e boas práticas apoiadas pelo
programa Erasmus +. Esta é a mensagem que os GAL participantes do projeto Rural SKILLS querem
transmitir aos territórios envolvidos. O GAL MontagnAppennino organizou a Semana de Formação dos
Técnicos em julho de 2018, no âmbito do projeto Erasmus +, do qual é beneficiário principal.
Para mais informações: http://ruralskills.eu/training-events.html
2. Boas Práticas em Itália
Durante a ação de mobilidade no território do GAL MontagnAppennino, os participantes puderam
visitar alguns dos projectos mais importantes, financiados pelo programa LEADER em programas
anteriores.
Para mais informações: http://ruralskills.eu/good-practices.html
3. Mobilidade na Croácia
Porque é importante participar nas ações de mobilidade? As organizações envolvidas no programa de
mobilidade, em particular o pessoal técnico dos GAL e respetivos Stakeholders, têm a oportunidade
de reforçar a sua capacidade de operar a nível internacional, obter melhores competências de gestão,
maior acesso a oportunidades de financiamento e acesso a projetos da UE, melhorar a capacidade de
preparar e gerir projetos e eventos, e adquirir a capacidade de desenvolver projetos inovadores com
parceiros de todo o mundo.
Por conseguinte, os representantes dos GAL envolvidos no projeto participaram na ação de mobilidade
organizada na Croácia entre os dias 5 e 10 de novembro na região de Medimurje. Adquiriram
experiência e familiaridade com exemplos de promoção do desenvolvimento rural e de métodos de
implementação da estratégia dos grupos de ação local na região, bem como projetos e métodos de
trabalho do GAL “Međimurski doli i bregi”.
Para mais informações: http://ruralskills.eu/training-events.html

4. Futuros eventos
Nesta altura os parceiros estão a preparar o próximo evento de formação do projeto Rural SKILLS: a
semana da mobilidade que terá lugar em Portugal, nos territórios do LAG ADRAT e CoraNE, no
nordeste do país. O evento de formação será organizado conjuntamente pelos dois GAL de 25 a 30
de março de 2019.

