
 

N EWS L E T T E R

PRIMA ÎNTÂLNIRE A

PARTENERIATULUI

Prima întâlnire transnațională a
partenerilor  a fost găzduită de
partenerul bulgar și coordonatorul de
proiect Fundația Via Pontica (VPF) la
Sofia, în decembrie 2019. Agenda
întâlnirii de două zile a inclus
prezentări ale partenerilor din 5 țări
(Bulgaria, Cipru, România, Grecia și
Turcia ) prezentarea strategiei de
implementare și management al
proiectului și coordonarea
activităților viitoare. Condus de
coordonatorul proiectului VPF,

consorțiul a finalizat planul de a
contacta părțile interesate din
proiect și de a realiza sondajul /
chestionarul care vizează (dar nu se
limitează la): a) nivelul de
conștientizare în ceea ce privește
hidroponica și acvaponica în fiecare
țară parteneră, b) oportunitățile
existente pentru educație pe acest
subiect, c) politici și d) extragerea
celor mai bune practici. Mai multe
informații: https://bit.ly/3lSdUD8

CHESTIONARUL

În ciuda faptului că COVID-19 a introdus
provocări dure în ceea ce privește mobilitatea
proiectului și procedurile de sarcini, consorțiul
a reușit să finalizeze sondajul și a atins
obiectivul eșantion până la sfârșitul lunii iulie
2020. Rezultatele sondajului au indicat faptul
că nivelul de conștientizare și practicile
variază foarte mult între țările partenere.

Consorțiul a efectuat o analiză a rezultatelor,
care a îmbunătățit considerabil înțelegerea
partenerilor cu privire la starea actuală a
hidroponiei și a aquaponicii, popularitatea și
spațiul pentru dezvoltarea agriculturii urbane
inteligente · Cel mai potrivit canal de
extindere în domeniu și ce măsuri trebuie să
fie luate, adică prin organisme publice,

organizații ale societății civile sau prin
aplicații industriale · Provocări actuale,

identificate de părțile interesate și
profesioniștii din sectorul agricol din țările
partenere Sprijiniți-ne cercetările accesand
sondajul aici: https://bit.ly/3pWzs47
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REZULTATELE
CERCETĂRII 

Analiza rezultatelor cercetării
vizează îmbunătățirea cunoștințelor
asupra stării actuale, popularității și
spațiului pentru dezvoltarea
agriculturii urbane inteligente,

precum și evaluarea celui mai
potrivit canal de extindere și ce
măsuri trebuie luate, adică prin
organisme publice, organizații ale
societății civile sau prin aplicații
industriale. https://bit.ly/IO1report

A DOUA  ÎNTÂLNIRE A

PARTENERIATULUI

Fundația SATEAN a organizat a
doua întâlnire a parteneriatului de
proiect. Datorită pandemiei Covid-

19, evenimentul a avut loc online în
perioada 5-6 noiembrie 2020. Mai
multe detalii aici:
https://bit.ly/TPM2online
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PE VIITOR

Dezvoltarea manualului proiectului
- manualul va fi un ghid rapid
practic cu informații despre
agricultura inteligentă și în special
despre acvaponică și hidroponică.


