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CarboNostrum Proje Ortaklığı:

Bu proje 2021-1-PT01-KA220-VET-000033188, Avrupa Komisyonu’nun desteğiyle finanse edilmiştir. 
Bu broşür sadece yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon burada yer alan bilgilerin herhangi 
bir şekilde kullanılmasından sorumlu tutulamaz.

NE
Bu projenin temel amaci, 

CarboNostrum HUB’a, Akdeniz 
ekosistemlerinin verimsiz 
ve bozulmuş topraklarinda 
iklim değişikliğini azaltma 

ve uyum çözümlerini hayata 
geçirmek için kullanicilari 

mümkün olan en iyi araç ve 
bilgilerle donatmak üzere 
Eğitim/Eğitim kaynaklari 

sağlamaktir.

NİYE 
CarboNostrum projesi, iklim 

değişikliği ve çölleşmeyle etkin bir 
mücadele için, yöntemlerin ekonomik 

uygulanabilirliklerini artirmak ve 
kimsenin geride birakilmadiği, 

sürdürülebilir ve bir gelecek oluşturmayi 
amaçlamaktadir. Akdeniz Bölgesi’ndeki 

küçük toprak sahiplerini ve yeni çiftçileri 
arazi yönetimi uygulamalarini yeniden 

ele almalari ve değiştirmeleri için 
güçlendirmeyi amaçliyor.

KİME
Küçük ölçekli bir çiftçiyseniz, 

genç veya yeni bir tarim 
üreticisiyseniz CarboNostrum 

projesi tam size göre!

Ayrica bir Tarim Kooperatifi 
üyesi iseniz,Yerel Kalkinma 

Ajanslari veya Kirsal 
bir Belediye iseniz bizi 

CarboNostrum projemizi 
izlemeye devam ediniz.

https://carbonostrum.eu

NE ZAMAN
CarboNostrum eğitim araçlarinin ne zaman 

kullanima sunulacağini merak ediyor musunuz? 
Aşağidaki zaman çizelgesine bakiniz:

https://carbonostrum.eu
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22 OCAK

22 ARALIK 
İklim değişikliğinin yol açtığı 

zorluklara ve İklim-Akıllı Tarım için 
önlemlerin uygulanmasının faydalarına 

odaklanan eğitim kaynakları.

Örnek-olayÇalışmaları

22 EKIM 
Akdeniz Ekosistemlerinde 

uygulanacak İklim-Akıllı Tarım 
konusunda en iyi uygulamalar.

ElKitabı

23 HAZIRAN 
Toprağı ve ekosistemleri aktif 

olarak koruyan İklim-Akıllı 
tarım uygulamalarında çiftçileri 

bilgi, beceri ve yeterliliklerle 
güçlendirecek yenilikçi bir 

karma kurs.

OnlineKurs

23 EKIM 
Karbon döngüsünü etkileyen iklim ve 
biyofiziksel faktörler hakkında hayati 
bilgilerle donatılmış Avrupa çapında 
hazırlanan etkileşimli görsel harita.

WebGis

23 ARALIK 
PT, ES, IT, El ve TR’de

Konferans&Çalıştaylar

24 NISAN
PT, ES, IT, El ve TR’de

WebSemineri

22 MAYIS 
Akdeniz ekosistemlerinde iklim 

değişikliğinin etkilerini azaltma ve 
yeni duruma uyum stratejilerinin 

geliştirilmesini teşvik eden ve tüm 
kaynakları içeren etkileşimli bir araç.

CarboNostrumHUB

DEĞIŞEN DÜNYADA İKLIM-AKILLI TARIM
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