Erasmus+ este programul prin care UE sprijină educația, formarea, tineretul și sportul în Europa.
Dispune de un buget de 14,7 miliarde EUR, bani cu ajutorul cărora peste 4 milioane de europeni vor
putea câștiga experiență și avea acces la studii, formare și voluntariat în străinătate.
Experiența și materialele produse pe parcursul proiectului au un impact pozitiv și asupra cooperativelor, nu
numai la nivel local, dar și la nivel național în România și Franța, Grecia, Estonia . Acesta va contribui la
promovarea practicilor de bună guvernare în cooperativele agricole și dezvoltarea competențelor, prin formarea
managerilor și schimbul de practici noi și inovatoare, inclusiv abordări multidisciplinare. Mai mult, proiectul va
contribui la incluziunea socială a fermierilor din mediul rural prin intermediul cooperativelor, o categorie extrem
de afectată de sărăcie. Modelul de întreprindere cooperativă este o abordare inovatoare și practică în
promovarea valorilor comune, egalitate prin care fermierii angajați în întreprinderi cooperatiste își dezvoltă
competențele sociale și civice.

Echipa executivă UNCSV s-a implicat începând din 2020 în realizarea și depunerea acestui proiect, dar a fost
aprobat abia în 2021, la a doua redepunere. Proiectul va dura 24 de luni și va include 3 programe de training
profesional, câte 5 zile pe fiecare țară, începând cu Noiembrie 2022 în Grecia, Februarie 2023 în Estonia și
Noiembrie 2023 în Franța, unde vor putea participa 25 președinți/directori executivi de cooperative membre
UNCSV și o conferință finală de prezentare a rezultatelor proiectului.
Prin proiectul Bune practici de guvernare în cooperative agricole – GGPAC dorim să obținem:
1. Instruirea și perfecționarea managerilor de cooperative din UNCSV privind guvernanța strategică și
managementul cooperativelor, pentru a crește eficiența și randamentul formelor de asociere cu rol
economic;
2. Să proiectăm și să dezvoltăm împreună un toolkit privind organizarea, operațiunile și guvernanța
cooperativelor agricole;
3. Un set de instrumente pentru Managementul Relațiilor dintre membrii cooperativei și un Ghid de Studii de
Caz din fiecare țară.

