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 Bine ați venit la cea de-a 6-a ediție a buletinului informativ 

DEMETER. 
 

În această ediție, sunt încântat să vă împărtășesc detalii despre seminarul nostru 

web "Vocea fermierului", care va avea loc pe 31 martie, pentru a prezenta 

rezultatele sondajului nostru și pentru a discuta unele dintre problemele cheie 

identificate. 

În această lună vom lansa, de asemenea, Spațiul deschis de colaborare a părților interesate 

DEMETER (SOCS), așa că citiți mai departe pentru a afla mai multe despre SOCS și despre activitățile 

noastre de atelier.    

De asemenea, includem o actualizare a apelului nostru deschis nr. 2 DEPLOY, care s-a încheiat pe 16 

februarie. 

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 - Webinar 

 

https://h2020-demeter.eu/webinar-the-farmers-voice-drivers-and-barriers-to-technology-adoption/
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DEMETER, în asociere cu SVG Ventures | THRIVE, organizează un eveniment online intitulat "Vocea 

fermierului: Discutând despre factorii care determină barierele în calea adoptării tehnologiei", care 

va avea loc pe 31 martie, între orele 15.00 și 16.30 (România). În cadrul seminarului web vor fi 

prezentate rezultatele recentului sondaj DEMETER care a avut ca scop o mai bună înțelegere a 

nevoilor, intereselor și preocupărilor fermierilor în ceea ce privește adoptarea și utilizarea 

tehnologiilor agricole inteligente. 

Fermierii și furnizorii de tehnologie se vor alătura unui grup de discuții pentru a analiza unele dintre 

problemele cheie descoperite în urma sondajului și ce se poate face în continuare pentru a încuraja 

adoptarea tehnologiei. 

 

Citiți mai multe aici. 
 

 

Lansarea spațiului de colaborare deschisă a părților 

interesate 
 

În martie, va fi lansat și adoptat în ecosistemul extins din jurul DEMETER spațiul deschis de colaborare 

a părților interesate (SOCS), platforma noastră de creare și gestionare a comunității de inovare de tip 

multi-actor, dedicată tuturor părților interesate (fermieri, consilieri și furnizori). Acest spațiu digital a 

fost conceput pentru a conecta utilizatorii și organizațiile, valorificând competențele, tehnologiile și 

cunoștințele acestora prin furnizarea unui portofoliu de servicii care să sprijine schimbul de bune 

practici, interacțiunile sociale, crearea de comunități și procesele de co-creare. 

Punerea în aplicare a SOCS a fost puternic influențată de metodologia MAA (Multi-Actor Approach) 

adoptată în cadrul DEMETER încă de la început, colectând contribuții și feedback printr-o serie de 

ateliere de lucru și interviuri cu părțile noastre interesate (aparținând categoriei fermierilor sau 

dezvoltatorilor). 

Citiți mai multe aici. 
 

 

 

Cerințele utilizatorilor pentru platforma SOCS 

https://h2020-demeter.eu/webinar-the-farmers-voice-drivers-and-barriers-to-technology-adoption/
https://h2020-demeter.eu/launching-the-stakeholder-open-collaboration-space/
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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Au fost organizate mai multe ateliere de lucru pentru a înțelege mai bine atât cerințele fermierilor, cât 

și ale furnizorilor de servicii tehnice în ceea ce privește spațiul deschis de colaborare al părților 

interesate (SOCS) DEMETER.  Obiectivul a fost de a colecta feedback de la potențialii utilizatori finali, 

astfel încât SOCS să poată fi perfecționat pentru a se potrivi mai bine tuturor părților interesate. 

Feedback-ul s-a referit la caracteristicile platformei, la feedback-ul privind ușurința de utilizare și la 

generarea de idei pentru caracteristici noi și îmbunătățite. Atelierele de lucru s-au desfășurat pe Zoom 

și au utilizat Miro, o platformă de colaborare vizuală.  

La începutul atelierului, participanților le-a fost prezentată platforma SOCS. Moderatorul atelierului 

a făcut o prezentare generală a platformei și le-a prezentat participanților obiectivele pe care 
platforma dorește să le atingă. În continuare, moderatorul atelierului a trecut în revistă fiecare 

secțiune a platformei, prezentând participanților caracteristicile și fluxurile de lucru. 

Citiți mai multe aici.  
 

 

Cum se implementează în mod concret un spațiu de date 

agricole din lumea reală 
În acest articol, partenerul nostru de proiect, Engineering, discută despre cum să implementeze în practică un spațiu de 

date agricole din lumea reală.  

Inovarea bazată pe date joacă un rol esențial în transformarea actuală a societății și a organizațiilor 

noastre, începând cu datele provenite de la utilizatorii implicați în utilizarea instrumentelor de rețele 

sociale, a aplicațiilor web și mobile, a dispozitivelor purtabile și a altor aplicații bazate pe internet. 

Ambiția celei mai recente Strategii UE privind datele este legată de ideea de a exploata următorul val 

de inovare bazată pe date care provine din datele de afaceri și industriale. În acest scop, Comisia a 

propus, în cadrul strategiei sale privind datele, un regulament privind guvernanța europeană a datelor,  

care va juca un rol esențial în asigurarea rolului de lider al UE în economia globală a datelor. 

Regulamentul va permite utilizatorilor să dețină controlul asupra datelor lor, atât strategia privind 

datele, cât și regulamentul privind guvernanța UE în materie de date încurajând crearea de spații 

europene comune de date în sectoare esențiale (cum ar fi sănătatea, mediul, energia, agricultura, 

mobilitatea, finanțele, producția, administrația publică și competențele). Spațiile de date pot fi văzute 

ca ecosisteme digitale interconectate care sunt capabile să garanteze o disponibilitate tot mai mare a 

datelor, oferind acces și partajare sigure și fiabile, prin intermediul unor platforme digitale cu 

standarde și guvernanță clare și comune. 

Citiți mai multe aici. 
 

 

https://h2020-demeter.eu/understanding-user-requirements-for-the-socs-platform/
https://h2020-demeter.eu/how-to-deploy-a-real-world-agriculture-data-space/
https://h2020-demeter.eu/how-to-deploy-a-real-world-agriculture-data-space/
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Actualizare DEMETER Apelul deschis #2  

Pentru a extinde aria de acoperire a propunerii de valoare DEMETER, dincolo de cele 20 de proiecte 

pilot din sectorul agroalimentar aflate în curs de desfășurare, DEMETER a lansat apelul deschis nr. 2 - 

DEPLOY pentru a finanța consorții mici de 2-3 parteneri pentru implementarea unor proiecte pilot 

noi, de mare valoare, în sectorul agroalimentar. 

 

Apelul deschis DEMETER nr. 2 - DEPLOY a fost disponibil între 14 decembrie 2021 și 16 februarie 

2022. În total, au fost demarate 94 de aplicații și 60 au fost finalizate, ceea ce corespunde unei rate 

de depunere de 64%. 

 

Citiți mai multe aici. 

 

 

În cadrul proiectului nostru pilot "Ferma lucrurilor în exploatațiile extensive de bovine" sunt 

implementate tehnologii inovatoare, cum ar fi sistemele de senzori și de supraveghere, precum și un 

nou software pe ochelari și un ceas inteligent, pentru a îmbunătăți bunăstarea și sănătatea 

animalelor în fermele de lapte. Acest proiect pilot analizează, de asemenea, modul în care sănătatea 

animalelor poate afecta calitatea și informațiile despre produsele procesate.  

Vizualizați aici 

https://h2020-demeter.eu/demeter-open-call-2-update/
https://www.youtube.com/watch?v=__8Ari5S0RI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=__8Ari5S0RI&feature=youtu.be
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Evaluarea evenimentului "Schimbarea feței agriculturii 
La 17 februarie, DEMETER și SmartAgriHubs și-au unit forțele pentru a găzdui un eveniment intitulat 

"Schimbarea feței agriculturii - discuții despre tineret, gen și digitalizare în agricultură". Evenimentul 

a fost împărțit în două sesiuni. În primul rând, auzind direct de la fermieri despre experiențele lor și, 

în al doilea rând, aflând ce tipuri de sprijin și formare sunt disponibile din partea organizațiilor de 

fermieri, a consilierilor agricoli și a centrelor de inovare digitală. După fiecare sesiune, participanții 

au fost invitați să adreseze întrebări grupului de vorbitori și să participe la o sesiune interactivă 

Mentimeter.  

Citiți mai multe aici.  

Știri și evenimente recente 

 
Apelul deschis H2020 FAIRshare 

Termenul limită pentru depunerea propunerilor în 

cadrul proiectului H2020 FAIRshare Open Call este 

14 martie.  Apelul de finanțare are ca scop sprijinirea 

consilierilor agricoli europeni pentru a adopta 

instrumente și tehnologii digitale. 

Vedeți mai multe aici  

 

 

Ziua Internațională a Femeii 

Am rugat câteva dintre femeile participante la 

DEMETER să ne împărtășească experiențele lor de 

lucru în agricultură și tehnologie și, de asemenea, să 

analizăm ce se poate face mai mult pentru a 

#OpriPrejudecățile. 

       Citiți mai multe aici. 

 

https://h2020-demeter.eu/a-review-of-the-changing-face-of-agriculture-event/
https://irl.eu-supply.com/ctm/Supplier/PublicPurchase/207324/0/0?returnUrl=ctm/Supplier/publictenders&b=ETENDERS_SIMPLE
https://h2020-demeter.eu/supporting-international-womens-day/
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EURid pregătește videoclipul DEMETER 

Ca urmare a premiului pentru "Cel mai bun site web 

în categoria "O lume mai bună"" la premiile .eu Web 

Awards, EURid a lucrat cu noi pentru a crea un 

videoclip care să prezinte obiectivele noastre. 

Vizualizați aici  

 

 

Săptămâna IOT 2022 

În cadrul Săptămânii IoT sunt planificate mai multe 

activități sub genericul Smart Agriculture: când 

tehnologia întâlnește și transformă agricultura. 

Consultați programul complet. 

Vizualizați aici  

 

www.h2020-demeter.eu 

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

https://www.youtube.com/watch?v=1PgQQAENM-g
https://sites.grenadine.co/sites/iot/en/iotweek-2022/schedule
http://www.h2020-demeter.eu/
https://h2020-demeter.eu/Newsletter/
https://www.youtube.com/watch?v=1PgQQAENM-g

