
 
 
Дана 28. фебруара 2020. у Централној згради Универзитета у Новом Саду одржава се 
иницијални (Kick-off) састанак пројекта AgTech7 (Knowledge Alliance of Agribusinesses, 
Academia and Business Angels for Disruptive Farm-to-Fork Agri-Tech Training – Савез знања 
између агробизниса, академске заједнице и бизнис анђела за иновативну агритек обуку 
„од њиве до трпезе“), који се реализује у оквиру програма Erasmus+ Kључне акције 2: 
сарадња у области иновација и размена примера добре праксе, подпрограма Савези знања 
(Knowledge Alliance). 

Први пут је Република Србија у конкурсном року 2019. године учествовала у статусу 
програмске земље поставши пуноправна чланица ЕРАЗМУС+ програма. Универзитет у 
Новом Саду је први универзитет у Србији који руководи пројектом из подпрограма Савеза 
знања.  

Универзитет у Новом Саду координира конзорцијумом кога чине следећи партнери: 
Биосенс институт Универзитета у Новом Саду, Мастрихт Универзитет из Холандије, 
Европска мрежа бизнис анђела из Белгије, Истраживачки центар Југоисточне Европе из 
Грчке, Компанија Neuropublic Information Systems and Technologies из Грчке, Јашар 
Универзитет из Турске и Компанија Çamlı Feed Animal Husbandry Co. из Турске. 

Циљеви пројекта подразумевају блиску сарадњу привреде, академске заједнице и 
инвеститора на модернизовању и реализацији наставног плана и програма у следећим 
областима: Аналитика података у информационим системима за управљање фармама, 
Blockchain технологија за транспарентност вредност-ланац у области хране, Финансијске 
иновације за повећање доступности агрохране у области финансирања и осигурања, 
Информационе технологије и роботика за повећање приноса и побољшање ефикасности 
ресурса, Вештачка интелигенција у оптимизацији ланца снабдевања, Технике маркетинга у 
неуронауци за промену исхране и персоналног брендирања, Lean startup за пословне 
подухвате у области агротехнике уз примену интердисциплинарног приступа (инжењерски 
потенцијали и могућности у агробизнису) за студенте европских високошколских 
институција, in-house инкубаторе, предузетнике у агробизнису и инвеститоре анђеле. 

Резултати пројекта AgTech7 премостиће јаз између студената европских високошколских 
установа/истраживачких и in-house инкубатора, предузетника у области агробизниса и 
инвеститора када је у питању будући иновативни потенцијал агритек модела "од њиве до 
трпезе". Кроз реализацију пројекта, успоставиће се јаки механизми обуке на европском 
нивоу и омогућити интердисицплинарна размена знања између високошколских 
установа/истраживачких и in-house инкубатора, предузетника у области агробизниса и 
инвеститора у области агротехнике (нпр. иновације у инжењерству, предузетничке вештине, 
пренос знања у области пољопривреде).  

  


