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Celem projektu LivOrg jest podnoszenie świadomości ekologicznego
zarządzania zwierzętami hodowlanymi oraz rozszerzenie
sektorowego sojuszu na rzecz umiejętności, aby wyjść naprzeciw
oczekiwaniom sektora i twórców polityk w UE. Celem jest
rozszerzenie działania sektorowego sojuszu na rzecz umiejętności
poprzez wzmocnienie skutecznej współpracy pomiędzy rolnikami
ekologicznymi a partnerami.
LivOrg opiera się na podejściu wielostronnym, głównie poprzez:
a) silne więzi pomiędzy partnerami, b) inicjatywy strategicznych
grup networkingowych LivOrg opartych na umiejętnościach,
c) inicjatywy na poziomie regionalnym, krajowym i europejskim
organizowane tematycznie wśród partnerów i grup docelowych.
LivOrg promuje międzynarodowe sieci mobilności zawodowej,
przedsiębiorczej i szkoleniowej w obszarze ekologicznego rolnictwa
ze szczególnym uwzględnieniem zawodów występujących
w ekologicznym zarządzaniu zwierzętami hodowlanymi. Projekt
sprzyja mobilności przedsiębiorczej w UE w celu zdobywania
doświadczenia w systemie ekologicznego rolnictwa poprzez
Program Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców. Jest to program
umożliwiający początkującym lub przyszłym przedsiębiorcom
praktyczną naukę u doświadczonych właścicieli małych
przedsiębiorstw w krajach UE.
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