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APELUL: SFS-15-2014 - FIȘĂ DE PREZENTARE 

 
 
Tematica: Proteinele viitorului 
 

DESCRIEREA TEMATICII 
 

Provocarea specifică: în multe părți ale lumii cererea tot mai mare de carne și alte surse alimentare bogate 
în proteine reprezintă o preocupare tot mai mare, având în vedere cifrele privind populația în creștere, 
problemele de sustenabilitate a mediului și de utilizare a terenurilor, precum și preocupările privind 
securitatea alimentară. Întrebările legate de metodele optime de producție și de procesare, localizarea (UE 
sau în altele), efectele asupra sănătății, impactul asupra mediului, precum și aspectele juridice, rămân fără 
răspuns. În cazul în care trebuie să fie asigurată securitatea alimentară globală, împreună cu 
sustenabilitatea mediului și socio-economică, acceptare din partea consumatorilor de surse de proteine 
sustenabile noi și/sau îmbunătățite, precum și alți factori legați de preluarea de către piață, necesită 
clarificări suplimentare. 

Scopul: va trebui să fie asigurată o abordare multidisciplinară, care să acopere întregul lanț alimentar (de la 
producție la consum) și ar trebui să fie luate în considerare surse noi și/sau existente de proteine. De 
asemenea, ar trebui să fie luate în considerare potențialul pieței pentru producător și valoare adăugată 
pentru consumator, împreună cu parametrii de siguranță alimentară și de calitate, aspectele de 
reglementare, de sănătate și riscurile și beneficiile legate de alimentație, precum și chestiuni legate de gen 
(inclusiv testele de siguranță alimentară, specifice după gen). Ar trebui să fie incluse activități adecvate de 
diseminare și asimilarea de cunoaștere, precum și participarea industriei, cu un accent special pe IMM-uri. 
În conformitate cu obiectivele strategiei UE pentru cooperare internațională în domeniul cercetării și 
inovării, se încurajează ca propunerile să includă participanților stabiliți în țări terțe 1. Ar trebui să fie 
efectuată o evaluare a sustenabilității în conformitate cu manualul ILCD 2. Propunerile ar trebui să se 
concentreze pe modul în care surse noi și/sau adaptate de proteine pot oferi alternative inovatoare, cost-
eficiente și cu utilizarea eficientă a resursei, la sursele tradiționale, cu un impact mult mai pozitiv asupra 
sănătății umane, asupra mediului și a biodiversității. 

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

                                                           
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. 

2
  International Reference Life Cycle Data System; http://lct.jrc.ec.europa.eu/pdf-directory/ 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/main/h2020-wp1415-food_en.pdf
http://lct.jrc.ec.europa.eu/pdf-directory/
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Impactul așteptat:  

 O creștere semnificativă a calității proteinelor și a sustenabilității producției și procesării acestora. 

 Un suport pentru politicile UE în domeniul agriculturii, nutriției, sănătății, mediului, dezvoltării și 
securității alimentare sustenabile, prin creșterea absorbției pe piață a proteinelor existente și/sau 
noi care contribuie la o dietă sănătoasă. 

 O întărire a cercetării internaționale, cooperării industriale și a economiei UE, cu un accent special 
pe IMM-uri și pe prelucrarea pe scară mică a produselor alimentare. 

 O creștere de noi oportunități de piață, pe termen scurt și mediu, măsurată în termeni de cotă de 
piață, cifră de afaceri, ocuparea forței de muncă și proprietate intelectuală. 

 O contribuție clară la inovarea socială ca urmare a Fair Trade/comerț mai echitabil, precum și o 
creștere a sustenabilității socio-economice și de mediu. 

 

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

 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2330-sfs-15-2014.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

