El projecte europeu
ClearFarm té
l’objectiu d’explotar
les noves possibilitats
tecnològiques per
augmentar el benestar
animal a tota la
cadena de producció
i contribuir així, a una
producció sostenible
del bestiar porcí i
lleter, els dos sistemes
ramaders amb més
producció a Europa.
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Aquest projecte ha rebut fons del programa de
recerca i innovació Horizon 2020 de la Unió Europea
sota l’acord núm. 862919.
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Una plataforma per controlar el
benestar animal en les granges
de porcs i vaques lleteres

Treball en xarxa per millorar
el benestar animal

148.191
Caps de porcs a Europa

22.904

Caps de vaques lleteres a Europa

4.124 M€

Mercat de la tecnologia ramadera de precisió el 2024

Informació
a l’abast de
grangers i
persones
consumidores
ClearFarm desenvoluparà i validarà
una plataforma que recollirà dades de
diferents sensors sobre el benestar dels
animals i oferirà la informació treballada
als grangers i als consumidors per
facilitar la seva presa de decisions.
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Indicadors econòmics,
ambientals, de salut i benestar

Consumidors, productors, reguladors i responsables polítics estan involucrats des de
l’inici en el disseny de la plataforma ClearFarm. A través de metodologies de design
thinking i co-creació, el projecte vol reunir tots els actors rellevants, perquè les seves
necessitats, idees i sensibilitats estiguin plenament representades, i assegurar que la
plataforma tecnològica que es desenvolupi s’ajusti als seus requisits.
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Augment del la
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