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Viitorii fermieri în lumina reflectoarelor
„Viitori fermieri în lumina reflectoarelor” este o inițiativă
care dorește să inspire și să încurajeze viitoarele
generații de fermieri pe termen lung. Website-ul
promovează proiecte și acțiuni inspiraționale, prin clipuri
și alte mijloace media, despre tineri fermieri care – în
ciuda dificultăților – au reușit să pună pe picioare
proiecte și idei inovatoare, viabile și de durată. Aflați
mai multe

Membri unui grup irlandez au
vizitat recent Franța pentru a
observa cum colaborează și își
coordonează fermierii resursele,

Sesiune pentru trei noi Focus Grupuri
Nu uitați să vă înscrieți până pe 6 septembrie pentru a face parte din unul dintre cele
trei noi Focus Grupuri EIP-AGRI:
 Transferul carbonului de la sursa de canalizare în agricultură
 Horticultură circulară
 Creșterea producției și utilizarea energiei regenerabile în cadrul fermei

Agricultura ecologică funcționează
Grupul de lucru EIP-AGRI Agricultura ecologică
funcționează' organizat în luna iunie la Hamburg, a fost
primul grup de lucru tematic dedicat Grupurilor
Operaționale (GO) care funcționează la acest moment.
Prin intermediul expoziției organizate cu ajutorul GO, al
vizitelor la fermele care fac parte din GO, cât și prin multe
alte activități interactive, participanții au făcut schimb de
experiențe, impresii despre probleme întâmpinate și
despre nevoile Grupurilor Operaționale din agricultura
ecologică.
Descărcați prezentările și alte documente din
cadrul atelierelor.

Știați că…Serviciul European de Evaluare a publicat informații
privind evaluarea inovării ? Pentru mai multe detalii, vă invităm
să citiți Știrile despre evaluare rurală ale Serviciului European de
Evaluare (click pe textul albastru)

Lansarea pe piață a produselor inovatoare
Eurostars susține proiectele inovatoare internaționale
care sprijină dezvoltarea produselor, proceselor și
serviciilor inovatoare care contribuie la îmbunătățirea
traiului. Participanții pot fi IMM-uri, institute de
cercetare, universități și întreprinderi mari, însă liderul
de proiect trebuie să fie un IMM în C&D (cercetare și
dezvoltare) dintr-o țară Eurostars. Sesiunea se încheie
pe 14 septembrie, înscrierile se fac aici .

Biocombustibili solizi durabili
Proiectul recent finalizat, s-a concentrat pe promovarea implicării sectorului agricol în
furnizarea durabilă a biocombustibililor solizi în Europa prin sprijin tehnic și consolidarea
capacității. La momentul actual există numeroase publicații și rezultate disponibile pentru
cei implicați în industria-agro și care își doresc să-și diversifice activitățile devenind
producători de biomasă solidă. Mai multe detalii aici .

C&D pentru o agricultură durabilă în bazinul mediteraneean
Schimbările climatice vor reduce precipitațiile în bazinul mediteraneean, ceea ce va
conduce la noi provocări față de cele existente în domeniul durabilității agricole și
siguranței alimentare. Statele UE și cele mediteraneene au creat în acest sens PRIMA, un
parteneriat pentru eforturi comune privind cercetarea națională și inovarea referitoare la
combaterea acestor probleme. Citiți mai multe .

4D4F- tehnici bazate pe senzori în
sistemele de producere a lactatelor
Rețeaua tematică 4D4F, finanțată prin Horizon 2020, se
concentrează pe tehnici bazate pe senzori în sistemele
de producere a lactatelor. Prin intermediul rapoartelor
de cercetare și a rezultatelor unui chestionar completat
de fermieri, consultanți și cercetători din 9 state
europene analizează cele mai utilizate tipuri de senzori și
identifică nevoile pentru cercetări și dezvoltare
ulterioare. Descărcați raportul .

Instrumente de surse deschise și gratis privind managementul
resurselor de apă
Proiectul FREEWAT finanțat prin HORIZON 2020 are în vedere elaborarea de instrumente
de surse deschise și oferite gratis privind managementul resurselor de apă. Proiectul a
lansat de curând ‘FREEWAT platform v.0.4’, un software gratuit care poate sprijini
fermierii, prin faptul că include module referitoare la managementul apei și deficitul de
apă și în special referitor la pânza de apă freatică. Mai multe informații.

GRAB 14 iunie 2017
1a reuniune europeană privind #GO_EIP din #organic în
Hamburg. 8% cu specific #bio la finalul anului 2016.
@EIPAGRI_SP #EIP_OG

