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ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΕΤΑΙΡΩΝ
Η 1η Διακρατική Συνεδρία Εταίρων
έλαβε μέρος στη Βουλγαρία, Σόφια το
Δεκέμβριο 2019, όπου οι εταίροι
φιλοξενήθηκαν από τον οργανισμό-

συντονιστή του έργου Via Pontica

Foundation (VPF). Η ατζέντα της
διήμερης συνεδρίας περιλάμβανε
γνωριμία μεταξύ των εταίρων από
5 χώρες (Βουλγαρία, Κύπρος, Ρουμανία,

Ελλάδα και Τουρκία), ανασκόπηση
στρατηγικών  διαχείρισης του έργου
καθώς και συντονισμό για μελλοντικές
δραστηριότητες.

Οι εταίροι τελειοποίησαν τη στρατηγική
επικοινωνίας με ενδιαφερόμενα μέρη
ώστε να διεξαχθεί έρευνα για συλλογή
πληροφοριών σχετικά με (μεταξύ
άλλων): α) το επίπεδο γνώσεων σχετικά
με την Υδροπονία και Ενυδρειοπονία
στην κάθε χώρα-εταίρο, β) τις
υπάρχουσες ευκαιρίες για επιμόρφωση,

γ) πολιτικές και δ) καλές πρακτικές. Για
περισσότερεσ πληροφορίες:

https://bit.ly/3lSdUD8

Η ΕΡΕΥΝΑ
Παρά τις προκλήσεις που παρουσιάστηκαν
λόγω της πανδημίας COVID-19, η ομάδα
κατάφερε να διεξάγει επιτυχώς την έρευνα
και να συλλέξει πληροφορίες από
ικανοποιητικό δείγμα των ομάδων-στόχων
μέχρι το τέλος Ιουλίου 2020. Τα
αποτελέσματα έδειξαν πως οι γνώσεις και
πρακτικές όσον αφορά το θέμα του έργου
διαφέρουν πολύ από χωρα σε χώρα. Η
ανάλυση των αποτελεσμάτων βοήθησε στο
να γίνει κατανοητή η υπάρχουσα κατάσταση
στον τομέα της Υδροπονίας και
Ενυδρειοπονίας στις χώρες εταίρους, αλλά
και το περιθώριο ανάπτυξης smart farming

σε αστικά περιβάλλοντα. Μπορείτε να
υποστηρίξετε την έρευνα μας
συμπηρώνοντας το ερωτηματολόγιο μας
εδώ:

https://bit.ly/3pWzs47
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 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΕΡΕΥΝΑΣ
 H έρευνα βοήθησε στο να
αναγνωριστούν/καθοριστούν οι
ομάδες-στόχοι στις οποίες θα
απευθυνεθέι το έργο, τα μέσα
δικτύωσης/επικοινωνίας αλλά και
οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν
οι επαγγελματίες και
ενδιαφερόμενα μέρη του τομέα της
Αγροκαλλιέργειας στις χώρες
εταίρους.

https://bit.ly/IO1report 

ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΕΤΑΙΡΩΝ
Ο οργανισμός-εταίρος SATEAN

Foundation οργάνωσε και
συντόνισε την δεύτερη συνεδρία
εταίρων. Λόγω της πανδημίας
Covid-19, η συνεδρία έλαβε μέρος
διαδικτυακά στις 5 και 6 Νοεμβρίου
2020.

Περισσότερες λεπτομέριες εδώ: 

https://bit.ly/TPM2online
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ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΑ
Θα ακολουθήσει η ανάπτυξη του
Εγχειριδίου του Έργου - το Εγχειρίδιο
θα αποτελεί ένα πρακτικό, γρήγορο
οδηγό με πληροφορίες για το Smart

Farming και ειδικότερα τους τομείς
της Υδροπονίας και Ενυδρειοπονίας.


