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Bun venit la Ediția din Iulie 2022 a buletinului informativ 

DEMETER 
Recent, am participat la prima noastră întâlnire fizică din ultimii doi ani dedicată 

proiectului, pentru a discuta progresele înregistrate și pentru a descrie activitatea 

din perioada următoare. A fost minunat să fim din nou la aceeași masă și să 

împărtășim idei! 

În această ediție a buletinului informativ, vă prezentăm o actualizare asupra unora dintre activitățile 

noastre recente. Vă prezentăm raportul final al rezultatelor sondajului "Vocea Fermierului" cu privire 

la factorii de stimulare și barierele în calea adoptării tehnologiilor agricole inteligente. De asemenea, 

includem informații despre unele evenimente recente la care am luat parte, cum ar fi Adunarea 

Generală a WFO - World Farmers’ Organisation (OMF) și târgul FarmConect România. 

Vă prezentăm detalii despre câștigătorii apelului nostru deschis #2 DEPLOY și despre proiectele pilot 

pe care aceștia le realizează în cadrul DEMETER.  

Ca întotdeauna, dacă aveți întrebări, vă rugăm să ne contactați la info@h2020-demeter.eu și să ne 

urmăriți pe rețelele de socializare pentru cele mai recente actualizări ale proiectului. 

 

Kevin Doolin |Coordonator de proiect  

 

 

 

Vocea Fermierului (The Farmer’s Voice) – Raport Final 
DEMETER urmează o abordare multi-actor (MAA), asigurându-se că soluțiile tehnice nou dezvoltate 

răspund nevoilor utilizatorilor finali. Fermierii reprezintă un grup cheie de părți interesate în cadrul 

https://h2020-demeter.eu/webinar-the-farmers-voice-drivers-and-barriers-to-technology-adoption/
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ecosistemului DEMETER. Prin urmare, înțelegerea nevoilor, intereselor și preocupărilor acestora în 

ceea ce privește tehnologiile digitale este esențială pentru un rezultat pozitiv al proiectului. Având în 

vedere acest lucru, DEMETER a creat un sondaj online pentru a înțelege mai bine barierele și factorii 

care stau la baza adoptării tehnologiilor agricole inteligente. În urma seminarului web de comunicare 

a rezultatelor, care a avut loc pe 31 martie, am realizat un raport care cuprinde concluziile obținute. 

 

Citiți mai multe aici. 
 

 

Câștigătorii Apelului Deschis #2 DEPLOY 
 

Apelul deschis DEMETER nr. 2 - DEPLOY are ca scop creșterea gradului de informare privind 

propunerea de valoare DEMETER prin finanțarea unor consorții mici de 2-3 parteneri care să 

implementeze proiecte-pilot noi, de mare valoare, în sectorul agroalimentar. Aceste proiecte pilot se 

concentrează pe utilizarea metodologiilor și tehnologiilor DEMETER, răspunzând unor nevoi clare ale 

fermierilor, cu un accent deosebit pe regiunile geografice ale UE care nu sunt reprezentate în prezent 

în cadrul proiectelor pilot DEMETER. Astfel, se extinde acoperirea tehnologică și/sau comercială a 

proiectului, în vederea digitalizării și stimulării sectorului agroalimentar european. Ca urmare a 

procesului de evaluare, au fost selectați 5 piloți/propuneri, dintre cele 60, pentru a se alătura 

proiectului DEMETER. 

 

Citiți mai multe aici. 
 

 

 

Fermierii din cadrul proiectului pilot DEMETER își împărtășesc feedback-ul 

Sondajul privind satisfacția utilizatorilor DEMETER a fost realizat la sfârșitul lunii aprilie 2022 pentru a 
evalua runda nr. 1 a pilotului din perspectiva fermierilor. Sondajul s-a adresat utilizatorilor finali ai 
produselor/soluțiilor dezvoltate în cadrul fiecăruia dintre cele 20 de proiecte pilot DEMETER. În 
această manieră, au fost colectate date de răspuns de la 86 de fermieri pilot. Sondajul, a cărui 
completare a durat circa 20 de minute, a inclus diverse întrebări de evaluare și întrebări deschise 
pentru a evalua soluțiile pilot din punct de vedere al utilității, ușurinței de utilizare, interoperabilității 
percepute, barierelor în calea adoptării lor pe termen lung, aplicării practice, experienței utilizatorilor 
și valorii economice. 

https://www.youtube.com/watch?v=FVVFjZjjmZ8
https://h2020-demeter.eu/demeter-survey-on-the-barriers-and-drivers-to-smart-farming-technology-adoption/
https://h2020-demeter.eu/demeter-open-call-2-winners-announced/
https://h2020-demeter.eu/launching-the-stakeholder-open-collaboration-space/
https://h2020-demeter.eu/understanding-user-requirements-for-the-socs-platform/
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Citiți mai multe aici.  

 

Secțiunea "Pentru fermieri" a site-ului web DEMETER 
Suntem încântați să lansăm secțiunea "Pentru fermieri" a site-ului DEMETER. Aceasta conține 

informații relevante pentru fermieri. Ca parte a abordării noastre multi-actor (MAA), încercăm să 

implicăm fermierii interesați de tehnologiile digitale pentru a le înțelege mai bine nevoile, interesele 

și preocupările.  Printre activitățile tipice ale MAA la care ar putea participa fermierii se numără 

interviurile, atelierele online și testele de utilizare. 

 

Citiți mai multe aici. 
 

 

 

Campania noastră de publicitate de la Aeroportul din Bruxelles, care a urmat distincției cu premiul 

.eu, s-a încheiat :(  

În imagine, o selecție de fotografii pe care le-am primit în timpul campaniei de la persoanele care au 

trecut prin aeroport. Mulțumim mult EURid pentru premiul fantastic. 

 

 

https://h2020-demeter.eu/demeter-pilot-user-satisfaction-survey/
https://h2020-demeter.eu/for-farmers/
https://h2020-demeter.eu/how-to-deploy-a-real-world-agriculture-data-space/
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DEMETER la Adunarea Generală a OMF 

DEMETER a participat la Adunarea Generală a Organizației Mondiale a Fermierilor (World Farmers' 

Organisation - WFO) de la Budapesta din iunie 2022. Proiectul a fost prezentat la un stand de 

expoziție și în cadrul sesiunii "Soluții inovatoare și modele de afaceri pentru a permite o 

transformare digitală a agriculturii determinată de fermieri", în cadrul căreia Srdjan Krčo, CEO al 

DunavNET, a explicat principalele obiective ale proiectului DEMETER, rezultatele obținute până în 

prezent și lecțiile învățate. De asemenea, a prezentat rolul important al DEMETER în transformarea 

digitală a sectorului agroalimentar european prin adoptarea tehnologiilor IoT avansate, a științei 

datelor și a agriculturii inteligente, asigurând astfel viabilitatea și sustenabilitatea pe termen lung ale 

acestuia. 

 

Citiți mai multe aici. 

 

 

 

DEMETER la FarmConnect Romania 
Rezultatele sondajului DEMETER – Vocea Fermierilor au fost prezentate la târgul FarmConnect din 

România în iunie 2022. Târgul FarmConnect România s-a născut din nevoia fermierilor de a păși în 

arena publică și de a-și prezenta activitatea, explicând consumatorilor particularitățile unui lanț 

alimentar din ce în ce mai complex. De asemenea, acest târg are un rol specific în sporirea 

interacțiunilor dintre fermieri și companiile din industrie și facilitează schimbul de informații, 

cunoștințe și experiență privind bunele practici și utilizarea tehnologiilor de ultimă generație în 

agricultură. Panelul dedicat transformării digitale a agriculturii românești s-a desfășurat în două 

sesiuni, având în vedere interesul deosebit al publicului și în concordanță cu importanța acordată 

subiectului de către Comisia Europeană privind echiparea fermierilor în vederea producerii de 

alimente mai calitative cu mai puține resurse. 

Citiți mai multe aici.  

 

 

 

https://h2020-demeter.eu/demeter-at-world-farmers-organization-general-assembly/
https://h2020-demeter.eu/demeter-at-farmconnect-romania/
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Provocarea impactului global THRIVE  
Urgența crizei climatice este mai evidentă ca niciodată, iar inovarea disruptivă este esențială pentru 

crearea unui viitor mai durabil, prosper, incluziv, sănătos și echitabil. Provocarea impactului global 

THRIVE este o căutare globală a celor mai inovatoare startup-uri care promovează un viitor mai durabil 

pentru agricultură. 

Citiți mai multe aici.  

 

Știri și evenimente recente 

 
DEMETER la Săptămâna IoT 

DEMETER a participat la Săptămâna IoT 2022, care a 

avut loc în Dublin, Irlanda, în perioada 20-23 iunie. 

Săptămâna IoT este o conferință de 4 zile în cadrul 

căreia lideri din lumea afacerilor, tehnologiei, științei 

și mediului academic aștern lumină asupra viitorului 

tehnologiei și a impactului acesteia asupra afacerilor și vieții. DEMETER a avut un stand de expoziție și 

a prezentat la mai multe sesiuni. 

Vedeți mai multe aici  

 

 Apelul deschis #1 – Webinarul câștigătorilor  

Ați ratat cumva recentul nostru webinar în care am 

prezentat câștigătorii apelului nostru deschis nr. 1, 

DEVELOP? Cinci provocări specifice au fost abordate și 

finanțate în cadrul apelului deschis. În total, 9 startup-

uri și IMM-uri din domeniul agritech au fost selectate ca 

fiind câștigătoare. În cadrul webinarului, fiecare dintre 

câștigători și-a prezentat soluția și modul în care aceasta s-a integrat în DEMETER.        

Citiți mai multe aici. 

 

 

Evenimentul final SmartAgriHubs  

Proiectul SmartAgriHubs a confirmat că evenimentul 

său final va avea loc la Lisabona, în perioada 26-28 

septembrie 2022. Echipa DEMETER este încântată să 

participe la Zilele de Sinergie ale evenimentului cu 

ateliere de lucru, precum și la zona de expoziție a 

pieței. 

Vedeți aici  

https://thriveagrifood.com/thrive-global-impact-challenge/
https://h2020-demeter.eu/demeter-participates-in-iot-week-2022/
https://www.youtube.com/watch?v=VfF-ye4v4DY
https://h2020-demeter.eu/smartagrihubs-final-event/
https://www.youtube.com/watch?v=1PgQQAENM-g
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Summit-ul Smart Agrifood 2022 

Summitul Smart Agrifood, un eveniment de referință 

pentru crearea de ecosisteme inovatoare în cadrul 

sectorului agroalimentar european, va avea loc pe 29 și 

30 septembrie la Malaga, Spania. Acesta este unul dintre 

cele mai mari evenimente de inovare agroalimentară din 

Europa. 

Vedeți aici  

 

 

Conferința OCDE privind dezvoltarea rurală 

Cea de-a 13-a ediție a Conferinței OCDE privind dezvoltarea 

rurală 2022, care are ca temă "Construirea de zone rurale 

durabile, rezistente și prospere", se va desfășura în Irlanda, 

în perioada 28-30 septembrie. Seria de conferințe oferă un 

forum pentru ca principalii oficiali politici să se angajeze în 

dialog, consolidând în același timp rețelele existente și 

încurajând schimbul de cunoștințe privind politica rurală în 

cadrul OCDE. 

Vedeți aici  

 

 

Economie Agri-Tech pentru un viitor durabil 

Cel de-al 5-lea simpozion online privind economia 

Agri-Tech pentru un viitor durabil va avea loc în 

perioada 19-20 septembrie la Universitatea Harper 

Adams, Anglia. Simpozionul oferă o oportunitate 

pentru toți cei interesați de acest subiect de a-și 

dezbate cercetările și de a face schimb de idei. Centrul 

pentru Inovare Eficientă în Agricultură găzduiește, de asemenea, o sesiune specială în cadrul 

evenimentului. 

Vedeți aici  

 

www.h2020-demeter.eu 

Abonați-vă: https://h2020-demeter.eu/Newsletter/  

https://www.smartagrifoodsummit.com/
https://www.oecd.org/rural/rural-development-conference/
https://infer-research.eu/events/5th-symposium-on-agri-tech-economics-for-sustainable-futures/
http://www.h2020-demeter.eu/
https://h2020-demeter.eu/Newsletter/
https://www.youtube.com/watch?v=1PgQQAENM-g

