Δελτίο Τύπου
Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) διοργανώνει ξανά το βραβείο «Καλλιέργεια με
Δορυφόρο» (‘Farming by Satellite’) …και το επεκτείνει στην Αφρική
Φοιτητές, σπουδαστές και νεαροί αγρότες προσκαλλούνται να συμμετάσχουν για ακόμη μια φορά
σε ένα μεγάλο διαγωνισμό με θέμα τη χρήση δορυφορικής τεχνολογίας στην γεωργία για τη
βελτίωση της παραγωγής, την αύξηση της παραγωγικότητας και του κέρδους, και την μείωση των
αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον.
Το βραβείο «Καλλιέργεια με Δορυφόρο» αξίας €13,000 είναι μια πρωτοβουλία της European GNSS
Agency (GSA), η οποία είναι υπεύθυνη για τις Ευρωπαϊκές δορυφορικές δραστηριότητες, και
χρηματοδοτείται από την κατασκευαστική εταιρία αγροτικού μηχανολογικού εξοπλισμού CLAAS, και
την εμπειρογνώμονα εταιρία στην προστασία καλλιεργειών Bayer CropScience.
Σκοπός του διαγωνισμού είναι να προωθήσει την χρήση δορυφορικής πλοήγησης στην γεωργία και
τα οφέλη της για τους τελικούς χρήστες. Μεμονωμένα άτομα ή ομάδες μπορούν να υποβάλλουν
μελέτες περιπτώσεων (case studies), ή νέες ιδέες και καινοτομίες, ειδικά όσες βασίζονται στο
σύστημα European Geostationary Navigation Overlay Service (EGNOS), το μελλοντικό σύστημα
Γαλιλαίος (GALILEO) και το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Παρατήρησης της Γης (European Earth
Observation Programme) Κοπέρνικος (Copernicus).
Ο νικητής του εναρκτήριου διαγωνισμού «Καλλιεργώντας με Δορυφόρο» ήταν ο Robert Fillingham,
διδακτορικός φοιτητής από το πανεπιστήμιο HarperAdamsστο Ηνωμένο Βασίλειο, ο οποίος δήλωσε:
«Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προσφέρει μια μεγάλη ευκαιρία να ακουστούν οι καινοτόμες ιδέες
σας από κορυφαίους εμπειρογνώμονες του κλάδου και πιθανώς να προωθηθούν για περαιτέρω
εξέλιξη και αξιοποίηση. Η νίκη μου στο βραβείο ήταν μια εκπληκτική εμπειρία η οποία μου
προσέφερε πολλές ευκαιρίες, για αυτό λοιπόν μην διστάζετε και ξεκινήστε να γράφετε!»
Ο Gian-Gherardo Calini, Επικεφαλής του Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς της GSA λέει: «Θέλουμε να
χτίσουμε πάνω στην επιτυχία του προηγούμενου διαγωνισμού και να ενθαρρύνουμε ακόμα
περισσότερες συμμετοχές υψηλής ποιότητας. Πάνω από 100 εγγραφές ελήφθησαν την
προηγούμενη χρονιά από 25 χώρες, και αυτή τη χρονιά με την επέκταση στην Αφρική περιμένουμε
ακόμα μεγαλύτερη συμμετοχή. Προσδωκούμε σε δημιουργικές λύσεις και ιδέες που χρησιμοποιούν
«δωρεάν» δορυφορική τεχνολογία η οποία μπορεί να ωφελήσει τους αγρότες ανά την υφήλιο.

Επιπλέον, προσδωκούμε σε συμμετοχές από επαγγελματίες και εμπορικές ομάδες, καθώς και
φοιτητές και σπουδαστές γεωργικών, κηπουρικών, βιολογικών σχολών και σχολών επιστημών της
ζωής.
Πλήρη στοιχεία και πληροφορίες για τον διαγωνισμό είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο
www.farmingbysatellite.eu. Τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να εγγραφούν πριν τις 10
Φεβρουαρίου 2014 ώστε να λάβουν τον πλήρη οδηγό συμμετοχής και να είναι έτοιμα να
καταθέσουν την συμμετοχή τους μέχρι τις 14 Απριλίου 2014.
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