
USAMV CLUJ-NAPOCA - DEPARTAMENTUL CERCETARE, INOVARE ŞI TRANSFER TEHNOLOGIC 

                  Traducere (document pentru uz intern) 

 

1 SFS-01b-2014: Tackling losses from terrestrial animal diseases 

 

APELUL: SFS-01b-2014 - FIȘĂ DE PREZENTARE 

 
 
Tematica: Combaterea pierderilor prin boli ale animalelor terestre 
 

DESCRIEREA TEMATICII 
 

Provocarea specifică: având în vedere cererea tot mai mare de alimente derivate din animale și presiunea 
crescândă asupra utilizării terenurilor, este de așteptat în continuare intensificarea și extinderea producției 
animaliere. Dezvoltarea sectorului zootehnic, la nivel global și UE, este o provocare deoarece aceasta, în 
cadrul sistemelor, pune presiune asupra mediului, sănătății umane și bunăstării animalelor. Schimbările 
climatice reprezintă o presiune suplimentară pentru sustenabilitatea (de exemplu, productivitate, sănătate) 
sistemelor de creștere a animalelor. Este necesară creșterea eficienței, în același timp cu reducerea 
amprentei ecologice și creșterea calității, de exemplu, valoarea nutritivă. Sistemele de creștere a animalelor 
generează produse de valoare pentru consumul uman, inclusiv unele din resurse care nu pot fi altfel 
transformate în alimente (de exemplu, sisteme bazate pe iarba). De asemenea, acestea sprijină dezvoltarea 
comunităților rurale. Sistemele extensive de creștere a animalelor pot contribui la managementul și 
întreținerea ecosistemelor și pot crește biodiversitatea. 

Mijloacele de a îmbunătăți sustenabilitatea și productivitatea sistemelor de creștere a animalelor terestre 
trebuie să fie gândite prin reproducere, nutriție și sănătate. Ar putea fi dezvoltate noi fenotipuri, legat de 
productivitatea sustenabilă a animalelor, și integrate în scheme de reproducere. Hrănirea de precizie 
(precision feeding) ar putea crește eficiența producției prin adaptarea cu precizie a necesităților și furnizării 
de hrană pentru animale individuale. Dezvoltarea de hrană nouă sau alternativă, în special ca sursă de 
proteine, are potențialul de a reduce la minimum dependența de importuri și de a crește auto-suficiența 
europeană. Bolile animalelor reduc eficiența producției de animale și au un impact major în ceea ce 
privește costurile economice și de bunăstare a animalelor. Vaccinarea poate fi o modalitate eficientă de a 
controla bolile și pentru a reduce utilizarea de antimicrobiene. Este necesară cunoașterea mai profundă, 
pentru a dezvolta vaccinuri mai sigure, mai ieftine, mai noi, multivalente și mai eficiente. 

Sistemele de creștere trebuie să fie (re)concepute într-un mod holistic, pentru a reconcilia cel mai bine 
diversele cerințe privind productivitatea, sustenabilitatea și valorile societale, pentru acum și pentru viitor. 

Scopul: Propunerile vor trebui să abordeze una din următoarele probleme (B): 

B. [2014] Tackling losses from terrestrial animal diseases 

Scopul este de a înțelege mai bine interacțiunea dintre sistemul imunitar la porcine, păsări și rumegătoare 
și patogenii specifici acestora, în special agenții patogeni asociați cu pierderi mari de producție, și de a 
dezvolta vaccinuri inovatoare și multivalente, luând în considerare variabilitatea individuală de reacție la 
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vaccin și diferitele etape de dezvoltare. Se poate previziona atât utilizarea de vectori de vaccin existenți și 
noi (inclusiv vaccinuri DNA & DIVA), împreună cu sisteme de livrare noi și ușor de utilizat, și adjuvanți 
eficienți, cu scopul de a promova începerea mai devreme a protecției și o durată mai lungă a imunității. Noi 
biomarkeri și fenotipuri ar fi valoroase pentru a ajuta strategiile de creștere pentru o rezistență crescută la 
boli. 

Propunerile vor trebui să dezvolte cel puțin două vaccinuri la nivel demonstrative și să vizeze cel puțin 
păsările de curte și/sau porci nivel, și/sau rumegătoare. Este de așteptat implicarea industriei farmaceutice 
veterinare, pentru a translata rezultatele constatate în produse vandabile. Va trebui să se asigure o 
implicare semnificativă a IMM-urilor. În conformitate cu obiectivele strategiei UE pentru cooperare 
internațională în domeniul cercetării și inovării și, în special, cu implementarea dialogului UE-China, 
propunerile sunt încurajate să includă participanți din țări terțe, în special din China 1. 

Comisia consideră că propunerile care solicită o contribuție din partea UE în intervalul de 7-9 milioane de 
euro pentru (B) ar permite abordarea într-un mod adecvat a acestei provocări. Cu toate acestea, aceasta nu 
exclude prezentarea și selectarea propunerilor care solicită alte sume. 

Impactul așteptat: Propunerile vor trebui să arate modul în care unele, sau toate, din următoarele 
impacturi vor fi realizate: 

 Noi trăsături de eficiență să fie încorporate în schemele de reproducere ale diferitelor specii de 
fermă, care să permită selecția animalelor mai adaptate la schimbările de mediu 

 Să facă Europa lider în re-utilizarea subproduselor și a resurselor bogate în proteine, pentru hrana 
animalelor 

 Minimizarea riscului pentru sănătatea publică prin prevenirea și controlul bolilor la animale și 
reducerea utilizării antibioticelor în perspectiva "One health" 

 Nivel crescut al nivelului de bunăstare a animalelor 

 Eficiență și profitabilitate crescute ale agriculturii animale 

 Îmbunătățirea sustenabilității generale și a capacității de inovare a sectorului zootehnic  

 Acceptare societală crescută 

Tipul de acțiune: Acțiuni de cercetare și inovare (RIA) 

 

Pagina Apelului: 
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Documente utile: 

 Regulamentul Nr. 1290/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (norme de participare); 

 Formularul Propunere de proiect (Proposal template, indicaţii privind completarea); 

 Documente de referinţă H2020 (Manualul H2020, Work Programmes, Baza legală, etc.); 

                                                           
1
  Aceasta fără a aduce vreun prejudiciu regulilor generale privind finanțarea entităților legale din țări terțe, așa cum sunt 

prezentate în part A a anexei la Work programme 

http://en.wikipedia.org/wiki/One_Health
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2333-sfs-01b-2014.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0081:0103:RO:PDF
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/call_ptef/pt/h2020-call-pt-ria-ia_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html#h2020-work-programmes
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/main/h2020-wp1415-food_en.pdf

