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București, 19 octombrie 2020 

COMUNICAT DE PRESĂ 

APAR ORGANIZEAZĂ PRIMUL HACKATHON ROMÂNESC DE INOVARE  
AGROALIMENTARĂ 

 
 
ASOCIAȚIA PENTRU PROMOVAREA ALIMENTULUI ROMÂNESC – APAR are deosebita plăcere 
să vă invite să  participați la RO AgriFood Hacking – HAR 2020, un hackathon interactiv menit să 
ajute sectorul agroalimentar să găsească soluții digitale la problemele legate de criza COVID-19. 
Pentru a răspunde acestor provocări, APAR a aderat la un consorțiu format din peste 164 de parte-
neri din sectorul agroalimentar european, participând la proiectul  SmartAgriHubs, în cadrul instru-
mentului Horizon 2020-RUR-2018-1. Proiectul își propune, ca obiectiv general, să realizeze digita-
lizarea agriculturii europene prin promovarea unui ecosistem de inovare agricolă dedicat excelen-
ței, durabilității și succesului. 
 
La nivel național, în cadrul acestui proiect, APAR în calitate de HUB de inovare digitală, va organiza 
primul hackathon din Romania - RO AgriFood Hacking - HAR 2020 dedicat sectorului 
agroalimentar, in perioada 13-15.11.2020, online, pe ZOOM. Obiectivul principal este de a 
genera soluții digitale inovatoare imediate care să răspundă la efectele crizei COVID-19 și să utilizeze 
oportunități potențiale pentru a lupta împotriva repercusiunilor pandemiei in sectorul agroalimentar. 
 
La RO AgriFood Hacking - HAR 2020 sunt invitați să se înscrie studenți, freelancers, designeri de 
software, programatori, startup-uri, manageri de proiect, pasionați de evenimente de tip hackathon, 
provenind din diverse arii de activitate care se vor organiza în maxim 15 echipe formate din 2-5 
persoane cu abilități și cunoștințe complementare.  
Juriul format din reprezentanți ai autorităților, mediului academic universitar si experți în domeniu 
vor selecta cele mai bune 3 soluții digitale a 3 echipe ce vor fi recompensate cu premii în valoare 
de 1000 € fiecare, destinate implementării soluțiilor câștigătoare, precum si mentorat pe 
parcursul următoarelor 6 luni pentru dezvoltarea și implementarea celor 3 proiecte câștigătoare! 
 
APAR propune pentru hackathon 5 teme de interes major: 

TEMA 1. Instrumente digitale pentru valorificarea inovativă a produselor agroalimentare de 
calitate (lanț scurt de aprovizionare, scheme de calitate etc). 
TEMA 2. Asigurarea blockchain în securizarea informațiilor legate de trasabilitatea produ-
selor agroalimentare de calitate. 
TEMA 3. Soluții digitale pentru combaterea practicilor neloiale privind calitatea duală a pro-
duselor agroalimentare, creșterea gradului de transparentizare a datelor și a încrederii con-
sumatorului în produse. 
TEMA 4. Instrumente inovative digitale pentru utilizarea IoT și a imaginilor satelitare cu 
scopul reducerii costurilor administrative aferente procesului de evaluare a producțiilor agricole, 
a pagubelor produse fermierilor în urma calamităților naturale. 
TEMA 5. Soluții digitale pentru managementul dialogului civil în sectorul agroalimentar. 
 

 
În cazul în care sunteți interesat să participați la hackathon, vă puteți înscrie pana pe data 
de 10 noiembrie 2020, accesând VREAU SĂ MĂ ÎNSCRIU - HAR2020.  
 
 
Dacă doriți să aflați mai multe informații, ne puteți contacta: 
Asociația pentru Promovarea Alimentului Românesc –APAR-Str. I.C. Brătianu nr. 97 A, Mogoșoaia, Ilfov 
Website: www.apar-romania.ro/platforma/har2020/     
E-mail: hackathon@apar.ro  
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