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APELUL: SFS-17-2014 - FIȘĂ DE PREZENTARE 

 
 
Tematica: Soluții inovative pentru prelucrarea novatoare durabilă a produselor alimentare 
 

DESCRIEREA TEMATICII 
 

Provocarea specifică: în ultimele decenii s-a desfășurat o activitate de cercetare semnificativă privind 
tehnologii inovative de prelucrare a alimentelor, cu scopul de a combate agenții patogeni, reducerea 
alterării și deșeurilor, optimizarea eficienței proceselor, reducerea nevoii de conservanți chimici, 
îmbunătățirea funcționalității produselor alimentare și îmbunătățirea proprietăților nutriționale și 
senzoriale ale produselor alimentare, ca răspuns la cererile diferitelor nișe de consumatori și piețe, de 
asemenea în termeni ai accesibilității. Cu toate acestea, riscurile asociate expansiunii au împiedicat adesea 
demonstrațiile la scară reală ale viabilității soluțiilor inovative, iar eșecuri și barierele de piață au împiedicat 
adoptarea de către industrie și pe piață a rezultatelor promițătoare ale cercetării și inovării în procesarea 
novatoare a produselor alimentare. O cale de a sprijini sustenabil securitatea alimentară este prin 
demonstrarea și aplicarea pentru prima dată pe piața de soluții eco-inovatoare în procasarea novatoare 
sustenabilă a produselor alimentare. 

Scopul: Propunerile ar putea include activități, cum ar fi crearea de prototipuri, testarea, demonstrarea și 
pilotarea în (aproape) mediul operațional, precum și producția experimentală, toate cu scopul de a 
deschide calea pentru replicarea ulterioară pe piață. Propunerile pot, eventual, să includă activități de R&D 
limitate. În cazurile în care există eșecuri clare de piață sau bariere pentru preluare, propunerile pot conține 
activități cum ar fi validarea beneficiilor pentru utilizatorii/cumparatorii primei aplicații în condițiile de 
operare din viața reală, validarea performanței tehnice și economice la nivel de sistem, standard de 
validare, precum și activități de pregătire a adoptării de către piață și asigurarea accesului optim și 
diseminarea rezultatelor. Participarea IMM-urilor este încurajată. 

Comisia consideră că propunerile care solicită o contribuție din partea UE în intervalul de 2 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. 

Impactul așteptat:  

 Desfășurarea mai largă și mai rapidă a soluțiilor inovatoare pentru prelucrarea novatoare 
sustenabilă a produselor alimentare, ca rezultat al unei mai mari acceptări de către utilizatori, o 
vizibilitate mai mare a soluțiilor inovative și crearea de piețe scalabile. 
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 Îmbunătățirea competitivității, precum și a oportunității, pentru creșterea, diversificarea și crearea 
de locuri de muncă pentru sectorul food al UE (echipament), în general și IMM-urilor, în special 

 

Tipul de acțiune: Acțiuni de inovare (IA) 

 

Pagina Apelului:  

 SFS-17-2014: Innovative solutions for sustainable novel food processing 

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/2331-sfs-17-2014.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

