
116 Αποσπάσεις

FRIETS Συµµετέχουσες
χώρες

01
ΣΤΑ∆ΙΟ

H2020-MSCA-RISE-2020,  
Βιώσιµη βελτιστοποίηση της αξιακής αλυσίδας φρέσκων και
αποξηραµένων µούρων προστιθέµενης αξίας µέσω της ενσωµάτωσης
στρατηγικών Γεωργίας Ακριβείας και καινοτόµων µεθόδων αφυδάτωσης
και βρώσιµης επικάλυψης

Στάδια Υλοποίησης του έργου FRIETS

Γεωργία Ακριβείας-Ενσωµάτωση τεχνολογιών ψηφιακής
διαχείρισης και παρακολούθησης

02
ΣΤΑ∆ΙΟ Ανάκτηση βιοδραστικών ενώσεων

ΣΤΑ∆ΙΟ
04

∆ιαδικασίες αφυδάτωσης

Προσδιορισµός διάρκειας ζωής

Επιχειρηµατική µοντελοποίηση & Ανάλυση Κύκλου Ζωής

∆ιαχείριση κινδύνου

03
ΣΤΑ∆ΙΟ

05
ΣΤΑ∆ΙΟ

06
ΣΤΑ∆ΙΟ

07
ΣΤΑ∆ΙΟ

08
ΣΤΑ∆ΙΟ

Ενθυλάκωση βιοδραστικών ενώσεων

Καινοτόµα (πρωτότυπα) µούρα µε βρώσιµη επικάλυψη µέσω της χρήσης
συστατικών µικρο-/µακροφυκών - παραγωγή λειτουργικών έξυπνων σνακ



  Ανάπτυξη ενός νέου συστήµατος παραγωγής που βασίζεται στις εφαρµογές της Γεωργίας Ακριβείας,    
 χρησιµοποιώντας τεχνολογίες ψηφιακής παρακολούθησης και βρίσκοντας τις βέλτιστες πρακτικές για την   
 παραγωγή υψηλής ποιότητας µούρων, επιτυγχάνοντας παράλληλα µια βιώσιµη παραγωγή     
  Ανάπτυξη καινοτόµων διεργασιών πράσινης εκχύλισης για βιώσιµη ανάκτηση βιοδραστικών ενώσεων από   
 φυτά και βότανα   
  Ανάπτυξη καινοτόµων τεχνολογιών για την προστασία των βιοδραστικών ουσιών   
  Ανάπτυξη τροποποιηµένων µεθόδων ωσµωτικής αφυδάτωσης, χρησιµοποιώντας εναλλακτικά ωσµωτικά µέσα  
 για αύξηση της διάρκεια ζωής των µούρων, αντικαθιστώντας τα συµβατικά άλατα και σάκχαρα, οδηγώντας σε  
 πιο υγιεινά τρόφιµα 
  Ανάπτυξη βρώσιµων επικαλύψεων µε βελτιωµένα χαρακτηριστικά, αξιοποιώντας τις σηµαντικές ιδιότητες των  
 µικρο - και µακροφυκών 
  Η Ανάλυση Κύκλου Ζωής και η Ανάλυση Κόστους Κύκλου Ζωής θα εφαρµοστούν σε ολόκληρη την αλυσίδα  
 αξίας για τον προσδιορισµό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τον εντοπισµό των σηµείων που προκαλούν  
 τις σοβαρότερες περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις., παρέχοντας βιώσιµες λύσεις µε λογικό κόστος

        13 εταίροι           5 Ευρωπαϊκές χώρες         48 µήνες

       

Βασικά στοιχεία έργου FRIETS

Οι Καινοτοµίες του έργου FRIETS

 Οι νέοι ερευνητές θα λάβουν εκπαίδευση υψηλής ποιότητας σε τοµείς που δεν συναντώνται    
 διαφορετικά στο εργασιακό περιβάλλον       
 Οι αποσπασµένοι εργαζόµενοι θα ενισχύσουν τη γεωγραφική τους κινητικότητα στην ΕΕ, θα αναπτύξουν  
 νέες ερευνητικές και µεταβιβάσιµες δεξιότητες, θα εκτεθούν σε νέα ερευνητικά περιβάλλοντα και θα  
 διευρύνουν τις επαγγελµατικές προοπτικές τους   
  Οι ερευνητές θα κατανοήσουν σε βάθος τις απαιτήσεις του κλάδου που µετατρέπει τη γνώση σε   
 προϊόντα και υπηρεσίες επόµενης γενιάς  
  Το προσωπικό των ΜΜΕ θα επωφεληθεί από τα αποτελέσµατα της έρευνας ώστε να ενισχύσει και να  
 προσθέσει αξία στα προϊόντα και τις διαδικασίες των εταιρειών και ενδεχοµένως να επεκτείνει τον   
 κατάλογο προϊόντων των εταιρειών καθώς και να διευρύνει τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας τους

Αντίκτυπος του έργου FRIETS

              8 Πακέτα Εργασίας          15 Παραδοτέα           116 Αποσπάσεις     

                 529 Mήνες αποσπάσεων         2.43 εκατ. € Συνεισφορά ΕΕ

Το έργο έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Horizon 2020
research and innovation της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στο πλαίσιο του Marie Skłodowska-Curie grant agreement No 101007783


