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APELUL: SFS-07a-2014 - FIȘĂ DE PREZENTARE 

 
 
Tematica: Resursele tradiționale pentru diversitate agricolă și lanțul alimentar 
 

DESCRIEREA TEMATICII 
 

Provocarea specifică: diversitatea genetică în agricultură și silvicultură - atât în cadrul cât și între specii - 
este de obicei recunoscută ca o pre-condiție pentru a asigura securitatea alimentară, productivitatea, 
precum și capacitatea de adaptare a culturilor, pădurilor și a animalelor vis- à -vis de amenințările biotice și 
abiotice în environmente în schimbare. De aceea, lărgirea bazei genetice a culturilor, arborilor forestieri și 
animalelor, precum și diversificarea producției este esențială. Acest lucru necesită eforturi coordonate 
pentru a îmbunătăți conservarea, accesul și utilizarea unei game largi de resurse genetice conservate în 
condiții ex - situ și in-situ/on-farm. Rasele de animale locale, plantele de pădure și culturile sunt o sursă 
deosebit de importantă a variației genetice deoarece acestea sunt asociate cu un număr de caractere 
favorabile, cum ar fi robustețea, adaptarea la condițiile locale - de multe ori marginale - sau atribute 
organoleptice și de sănătate. De asemenea, ele oferă baza pentru produse cu o identitate regională pentru 
care este crescut interesul consumatorilor. În ciuda acestor beneficii utilizarea lor a fost în scădere, în parte 
din cauza productivității mai mici în comparație cu rase și varietăți cu randament mai mare și creşteri mai 
uniforme, moderne. Ameliorarea raselor locale și a culturilor oferă oportunități de diversificarea în 
agricultură, împreună cu noi deschideri pentru produse regionale, de înaltă calitate, și pentru dezvoltarea 
economică. 

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

A. [2014] Traditional resources for agricultural diversity and the food chain 

Propunerile vor trebui să întărească descrierea și evaluarea, precum și managementul și performanța 
soiurilor şi raselor locale, împreună cu sistemele lor respective de farming și producție (semințe). Măsurile 
desfăşurate, vor trebui potențial să se întindă de la cercetare la demonstrație și diseminare, precum și la 
dezvoltarea de scheme de producție sustenabile (ecologic și economic). Propunerile vor trebui să aibă o 
dimensiune socio - economică relevantă, derivată din cunoaşterea din sectoarele formale şi informale, 
încurajând crearea de rețele în cadrul și între regiuni, și vizarea lanțului de valorificare pentru produsele 
regionale de înaltă calitate. În general, activitățile vor trebui să capteze mai sistematic valoarea a diverse 
resursele genetice până în prezent neexploatate și să încurajeze utilizarea lor mai largă în activitățile de 
reproducere, în farming și în lanțul alimentar. Propunerile vor trebui să vizeze fie animale fir resurse 
genetice de cultură (inclusiv din arborii forestieri, ca relevante în activitățile de farming). Propunerile vor 
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trebui să intre sub conceptul de "abordare multi - actor" 1 şi să permită implicarea adecvată a sectorului 
farming în activitățile propuse. 

Comisia consideră că propunerile care solicită o contribuție din partea UE în intervalul de 3-4 milioane de 
euro pentru (A) 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: 

 Management in-situ/on-farm îmbunătățit și evaluarea resurselor genetice de c[tre sectorul farming 

 Câștiguri în productivitate și economice în sistemele farming specializate din sectoarele 
convenționale și organice 

 Promovarea culturilor și raselor tradiționale și/sau insuficient utilizate (și a “rudelor” lor sălbatice, 
unde este relevant) 

 Creșterea disponibilității de produse diverse, de înaltă calitate, de exemplu cu beneficii pentru 
sănătate sporite pentru consumatori 

 Beneficii economice pentru fermieri, alte tipuri de IMM-uri și sectoare economice regionale, prin 
extinderea sau crearea de noi produse și piețe 

 Adaptarea mai largă a creșterii de animale și cultivării de plante (culturi, arbori forestieri pentru 
agricultură/agro - silvicultură), la limitarea sau schimbarea condițiilor agro - climatice, de exemplu 
prin consolidarea robusteții prin utilizarea de trăsături adaptive din soiuri și rase locale 

 Calitate îmbunătățită și scop al colecțiilor europene ex - situ și colecțiilor in - situ/farm 
management 

 Metodologii îmbunătățite pentru management, conservare, caracterizare și evaluarea resurselor 
genetice 

 Transfer crescut de material genetic în programe de reproducere, practice de farming sau 
forestiere, de exemplu identificarea de caracteristici utile (variație) în colecții 

 Cresterea gradului de constientizare asupra valorii resurselor genetice, angajamentul utilizatorilor 
finali și contribuția la implementarea angajamentelor internaționale în domeniu (de exemplu, 
Tratatul internațional privind resursele genetice vegetale pentru alimentație și agricultură, 
ITPGRFA) 

                                                           
1
  Vezi definiția pentru “abordarea multi-actor”, din footnote 1 din prezentarea acestei părți din Work programme. (Abordarea 

multi- actor vizează inovarea bazată mai mult pe cerere, prin implicarea reală și suficientă a diferiți actori (utilizatorii finali precum 
fermieri/grupuri de fermieri, pescari/grupuri de pescari, consultanți, întreprinderi , etc ), de-a lungul proiectului: de la participarea în 
planificarea muncii și experimentelor, execuția lor, în sus până la diseminarea rezultatelor și posibila fază de demonstrație. Alegerea 
adecvată a actorilor-cheie cu tipuri complementare de cunoștințe (științifice și practice), ar trebui să fie reflectată în descrierea 
propunerilor de proiecte și să ducă la o implementare largă a rezultatelor proiectului. Abordarea multi- actor este mai mult decât o 
cerință puternică de diseminare, sau ceea ce poate livra un larg bord al părților interesate: aceasta ar trebui să fie ilustrată printr-o 
cantitate și calitate suficiente ale activităților de schimb de cunoștințe și un rol clar în muncă pentru diferiții actori. Acest lucru ar 
trebui să genereze soluții inovatoare, care este mult mai probabil să fie aplicate datorită fertilizării-încrucișate a ideilor între actori, 
co- crearea și generarea de co- proprietate pentru eventualele rezultate. Un proiect multi- actor trebuie să ia în considerare modul 
în care obiectivele propunerii de proiect și planificarea sunt orientate spre nevoile/problemele și oportunitățile utilizatorilor finali și 
complementarității cu cercetarea existentă. Facilitarea între actori și deschiderea de a implica actori/grupuri de actori suplimentare 
în timpul proiectului , de exemplu, grupurile operaționale relevante EIP, este puternic recomandată). 

ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/011/i0510e/i0510e.pdf
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/011/i0510e/i0510e.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/main/h2020-wp1415-food_en.pdf
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 Utilizarea mai extinsă a resurselor genetice în agricultură și silvicultură 

 Contribuția de ansamblu la securitatea alimentară prin sprijinirea inovațiilor în creșterea animalelor 
și farming 

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

 

Pagina Apelului:  

 SFS-07a-2014: Traditional resources for agricultural diversity and the food chain 

Documente utile: 

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

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

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

 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2324-sfs-07a-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

