
116-il Sekondament

FRIETS Parteċipanti
Pajjiżi

01
PASS

H2020-MSCA-RISE-2020,  
Ottimizzazzjoni sostenibbli tal-katina tal-valur ta’ frott
tal-artab frisk u mqadded b’valur miżjud permezz tal-integrazzjoni
ta’ strateġiji ta’ ġestjoni tal-Agrikoltura ta’ Preċiżjoni u deidratazzjoni
innovattiva u kisi li jittiekel

Il-Passi ta’ FRIETS

L-integrazzjoni tal-biedjata’precizjoni ta’ teknologiji
tal-gestjoni digitali u tas-sorveljanza

02
PASS L-irkupru ta’ komposti bijoattivi

PASS
04

Processi ta’ deidratazzjoni

Id-determinazzjoni tal-iskadenza

L-immudellar tan-negozju u l-Valutazzjoni tac-Ciklu tal-Ħajja

Il-gestjoni tar-riskju

03
PASS

05
PASS

06
PASS

07
PASS

08
PASS

L-inkapsulament ta’ komposti bijoattivi

Frott artab miksi li jittiekel(prototip) gdid bl-użu ta’ komponenti ta’
mikroalgi/makroalgi–il-produzzjoni ta’ ikliet ħfief intelligenti u funzjonali



  L-iżvilupp ta’ sistema ta’ produzzjoni ġdida bbażata fuq prattiki agrikoli ta’ preċiżjoni, bl-użu ta’ teknoloġiji  
 ta’ monitoraġġ diġitali u s-sejbien tal-aħjar prattiki biex jinkiseb frott artabta’ kwalità għolja, filwaqt li   
 tinkiseb produzzjoni sostenibbli     
  L-iżvilupp ta’ tekniki innovattivi ta’ estrazzjoni ekoloġika għal irkupru sostenibbli ta’ bijoattivi minn pjanti  
 u ħxejjex aromatiċi   
  L-iżvilupp ta’ teknoloġiji innovattivi għall-protezzjoni ta’ sustanzi bijoattivi   
  L-iżvilupp ta’ tekniki ta’ deidratazzjoni osmotika mmodifikata, bl-użu ta’ aġenti alternattivi biex titwal   
 id-data għall-iskadenza ta’ ħafna frott artab, permezz tas-sostituzzjoni tal-imluħa u z-zokkor konvenz 
 jonali, li jwassal għal ikel iktar tajjeb għas-saħħa 
  L-iżvilupp ta’ kisi li jista’ jittiekel bi proprjetajiet ta’ ġarr avvanzati u mtejbin, u fl-istess ħin jittieħed   
 vantaġġ mill-proprjetajiet sinifikanti tal-mikroalgi u tal-makroalgi 
  Se tiġi applikata analiżi LCA u LCC matul il-katina tal-valur sħiħa għad-determinazzjoni tal-impatti amb  
 jentali u l-identifikazzjoni ta’ punti problematiċi, li tipprovdi soluzzjonijiet sostenibbli bi spiża raġonevoli

        13-il imsieħeb       5 pajjizi Ewropej         48 xahar

       

Il-Fatti tal-Progett FRIETS

L-Innovazzjonijiet ta’ FRIETS

 Ir-riċerkaturi żgħażagħ se jirċievu taħriġ ta’ kwalità għolja f’oqsma li kieku ma jinstabux f’ambjent  
 ta’ xogħol       
 Is-sekondati se jtejbu l-mobilità ġeografika tagħhom fl-UE, jiżviluppaw sett ġdid ta’ ħiliet ta’   
 riċerka u li huma trasferibbli, ikunu esposti għal ambjenti ġodda ta’ riċerka u l-perspettivi tal-karri 
 era tagħhom jitwessgħu   
  Ir-riċerkaturi se jifhmu fil-fondir-rekwiżiti tal-industrija waqt li jitrasformaw l-għarfien għall-pro 
 dotti u s-servizzi tal-ġenerazzjoni li jmiss  
  Il-persunal tal-SMEs se jieħdu vantaġġ mir-riżultati tar-riċerka biex isaħħu u jżidu valur lill-pro 
 dotti u l-proċessi tagħhom u possibilment jespandu l-IP u/jew il-portafoll tal-prodotti tagħhom

L-Impatt ta’ FRIETS

Dan il-proġett irċieva finanzjament mill-programm ta’ riċerka u innovazzjoni
tal-Unjoni Ewropea, Orizzont 2020,fil-qafas tal-ftehim tal-għotja Marie
Skłodowska-Curie Nru 101007783

 8 Pakketti tax-Xogħol          15-il Rizultat tangibbli            116-il Sekondament     

      529 Xahar ta’ sekondamenti         Kontribuzzjoni tal-UE ta’ € 2.43 miljun


