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Esența apelului

• Sistemele alimentare durabile, sănătoase și incluzive, intersectoriale și sistemice

• Abordări participative, integrarea cu domeniile de politică și guvernare. 
Sistemele alimentare trebuie să fie înțelese ca acoperind, „de la fermă la 
furculiță”, toate sectoarele și disciplinele relevante, inclusiv protecția mediului

• Soluții care maximizează co-beneficii în raport cu cele patru priorități ale 
Inițiativei Food 2030 R&I:

nutriție și sănătate, inclusiv siguranța alimentară;

durabilitatea climatică și a mediului;

circularitate și eficiență a resurselor;

inovare și abilitarea comunității



Domenii și cerințe directe ale apelului
Fair, healthy and environment-friendly food systems from 
primary production to consumption
 resurse naturale, 

 producție primară , 
 alimente, 

procesare și ambalare, 

 distribuție și vânzare cu amănuntul a alimentelor,  

servicii alimentare, 

Tehnologii și produse alimentare,

Consumul de alimente,
 siguranța alimentară, 

nutriția și sănătatea publică,

fluxuri de deșeuri alimentare.



Apelul (R&I) are drept obiectiv de bază de a accelera tranziția
către sisteme alimentare durabile, sănătoase și incluzive prin: 

• eradicarea deficiențelor de micronutrienți în grupurile vulnerabile ale populației;

• dezvoltarea de noi alimente de înaltă calitate, sănătoase, procesate minim și
durabile;

• evaluarea alimentelor inovatoare și noi pe baza surselor alternative durabile de
proteine;
• prevenirea și reducerea pierderilor și risipei de alimente;

• deblocarea și maximizarea potențialului microbiomului de a îmbunătăți siguranța
alimentară

• crearea de rețele și schimbul de cunoștințe privind fraudele și siguranța
alimentară
• influența schimbărilor climatice asupra siguranței alimentelor;

• dezvoltarea de noi strategii și metode de detectare a produselor derivate din 
noua genomică și consolidarea rezilienței sistemelor alimentare ;

• promovarea științei și crearea de instrumente inteligente pentru îmbunătățirea
dietelor.



R&I via:
• reducerea impactului asupra mediului și poluarea din lanțurile valorice

alimentare ( „Mediu curat și poluare zero”);

• Contribuție la transformarea sistemelor alimentare urbane, inclusiv prin utilizarea
de soluții bazate pe natură ( „Rezilient, incluziv,comunități rurale, de coastă și
urbane sănătoase și verzi”); 

• îmbunătățirea guvernanței sistemelor alimentare și dezvoltarea digitală bazată
pe ecosisteme de inovare pentru sisteme alimentare durabile, sănătoase și
incluzive ( „Guvernare inovatoare, observații de mediu soluții digitale în sprijinul
Green Deal’).

R&I în cadrul parteneriatului „Sisteme alimentare durabile pentru oameni și
planetă” va ajuta să:

• reducă lacunele de cunoștințe în materie de sănătate și alimentație și să ofere
soluții inovatoare, de ex. inovare socială, care oferă co-beneficii pentru nutriție, 
mediu, climă,

• circularitate și comunități. Va stimula investițiile și va contribui la dezvoltarea
Spațiului european de cercetare pentru a sprijini transformarea sistemelor
alimentare durabile de la local la global.



Următoarele apeluri din acest program de lucru vor 

contribui la această destinație:













Call - Fair, healthy and environmentally-friendly food 
systems from primary production to consumption









https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search


Pentru a acceda la condițiile Programului

Horizon Europe - Work Programme 2023-2024 Food, 
Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and 

Environment 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-
2027/horizon/wp-call/2023-2024/wp-9-food-bioeconomy-natural-resources-
agriculture-and-environment_horizon-2023-2024_en.pdf

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/

Va dorim succese!
https://research-and-
innovation.ec.europa.eu/document/9224c3b4-f529-4b48-
b21b-879c442002a2_ro

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2023-2024/wp-9-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-and-environment_horizon-2023-2024_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/

