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Streszczenie 

Niniejszy dokument jest Deliverable D9.5 - Strona internetowa projektu AGRICORE, projektu 
AGRICORE, finansowanego w ramach programu badawczego i innowacyjnego Unii 
Europejskiej Horyzont 2020 w ramach umowy o dotację nr 816078 i przedstawia rozwój 
strony internetowej projektu. 

Ten wynik jest generowany zgodnie z zadaniem 9.3: Działania komunikacyjne zawarte w 
pakiecie roboczym 9: Komunikacja i rozpowszechnianie AGRICORE. Zadanie to obejmuje 
opracowanie m.in. materiałów komunikacyjnych, wewnętrznych i zewnętrznych stron 
internetowych projektu. W tym dokumencie opisano tworzenie obu stron oraz dodatkowej 
wygenerowanej dla klastra AGRIMODELS. 

Ogólnie rzecz biorąc, celem tego dokumentu jest udokumentowanie procesu wdrażania trzech 
witryn, a mianowicie: https://www.agricore-project.eu, https://www.agrimodels-cluster.eu 
oraz wewnętrznej strony projektu stronie internetowej.   
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Wnioski 

Dokument zawiera wszystkie informacje związane z tworzeniem stron internetowych projektu 
AGRICORE (publicznych i prywatnych) oraz strony klastra AGRIMODELS. Dzięki terminowej 
publikacji tych stron internetowych konsorcjum zapewnia zewnętrznym interesariuszom łatwy 
sposób na zapoznanie się z pracami wykonywanymi w ramach projektu AGRICORE (i innych 
uczestniczących w klastrze), a także łatwy sposób na kontakt właściwe osoby w tych 
konsorcjach. 

Przy sporządzaniu niniejszego raportu wzięto pod uwagę następujące rezultaty: 

Numer 
Dokumentu  

Tytuł 
dokumentu  

Beneficjent 
wiodący 

Rodzaj Poziom 
rozpowsze
chniania 

Termin 
realizacji 

D9.4 AGRICORE 
corporate 
identity 
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Innovation 

Strony internetowe, 
wypełnianie 
patentów itp. 

Publiczny M04 
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IDENER Strony internetowe, 
wypełnianie 
patentów itp. 

Publiczny M04 

 


