
LA CORTE SOC. AGR.COOP. 

AZONOSÍTÓ 
ADATOK 

Cím/Ország 
Via Emilia Ovest 101, 41123 

Modena 

OLASZORSZÁG 

 
Jogi szervezeti forma 
Mezőgazdasági szövetkezet.  

Másodszintű szövetkezet (a 

tagok mezőgazdasági 

szövetkezetek, melyek tagjai 

gazdálkodók) 

 
Weboldal link 
https://www.cortedaibo.it/ 

Kapcsolat 
+39051 832583 

cortedaibo@libero.it 

 
VIDEO, PPT, egyéb (a szövetkezetet bemutató 
interaktív anyagok) 
Corte d’Aibo – Szüret 2018-ban  

https://www.youtube.com/watch?v=Aq1s0rOxa0Q 

(képek) 

ALAP- 
INFORMÁCIÓK 

Alapítás éve 
1988 

 
Leírás/fő tevékenységek 
A szövetkezet fő tevékenysége a bioborok előállítása. A bor kizárólag a gazdaságok saját 

szőlőjéből és a legújabb technológiával készül, az Olasz Ökológiai Mezőgazdasági 

Szövetség által meghatározott szabályok szerint, és a helyszínen palackozzák.  

A rendkívül kedvező hegylábi fekvés miatt a szövetkezet jelentős figyelmet fordít a borok 

minőségére és jellegzetességeinek megőrzésére, amelyet a számos hazai és nemzetközi 

díj, rangos elismerés is igazol. 

A szövetkezet egy szállást és éttermi szolgáltatásokat kínáló parasztházat is működtet. 

Az étterem jól ismert kiváló ételeiről, melyeket a szövetkezet saját borával szolgálnak fel. 

A közelmúltban átalakított pajtában magánrendezvények, esküvők, bankettek, 

találkozók stb. szervezhetők. 

 
Főbb érdekelt felek (tagok, ügyfelek, termelők) 
n.a. 

 
Földrajzi lefedettség  
(szolgáltatás/áruk előállítása; 
piacok/fogyasztók/kedvezményezettek) 
n.a. 

 
Bevételek 
2019-ben 2 millió euro. 

SZERVEZET/ 
TULAJDONOSI 
SZERKEZET 

Tulajdonosi szerkezet 
A szövetkezet 34 hektáros területet bérel. 

12 taggal rendelkezik. 

 
Szavazási folyamat 
Egy tag, egy szavazat. 

 
A tagság előnyei 
A bevétel felosztása költségek felmerülésének helye szerint. 



IRÁNYÍTÁS ÉS A 
TAGOK 
RÉSZVÉTELE 

Szervezeti felépítés 

Elnök, igazgatótanács, közgyűlés 

 
A Közgyűlésen kívüli fórumok száma, működése 

Rendszeres találkozók az ágazati vezetőkkel. 

 
Az Igazgatóság összetétele és működése 

n.a. 

 

AZ 
ALAPELVEKHEZ 
KAPCSOLÓDÓ 
JÓ 
GYAKORLATOK 

 
1. ALAPELV. ÖNKÉNTES ÉS 
NYÍTOTT TAGSÁG 
 
 
5. ALAPELV. OKTATÁS, 
KÉPZÉS ÉS TÁJÉKOZTATÁS 
 
 
6. ALAPELV. 
EGYÜTTMŰKÖDÉS A 
SZÖVETKEZETEK KÖZÖTT 
 
 
 
 
7. ALAPELV.  
A KÖZÖSSÉGÉRT VALÓ 
FELELŐSSÉG 

 
A La Corte egy kisméretű Szövetkezet, amely lehetővé 

teszi, hogy a tagok személyes, napi szintű 

kapcsolatokat alakítsanak ki egymással. 

 

A szövetkezet a fenntarthatósággal és a biodinamikus 

mezőgazdasággal kapcsolatos képzést biztosít tagjai 

számára. 

 

2015-ben a La Corte részt vett a helyi vállalkozások 

térség felvirágoztatását célzó hálózatának 

(Vivivalsamoggia) létrehozásában. 

Ezen túlmenően a szövetkezet felajánlotta támogatását 

más, helyi, harmadik szektorbeli szervezeteknek az 

indulási szakaszban. 

 

A szövetkezet megalakulása óta erősen elkötelezett a 

környezeti fenntarthatóság szemlélete mellett. 

Ökológiai mezőgazdasági gyakorlatokat alkalmaz, és 

évek óta foglalkozik biodinamikus gazdálkodással. A 

La Corte befektet a megújuló energiákba és a 

fenntartható technológiába, hogy ügyfeleinek kellemes 

környezetben, természetes alapanyagokból készült, 

egészséges termékeket és szolgáltatásokat kínálhasson. 

 


