
116 Deplasari

01
PASUL

H2020-MSCA-RISE-2020,  
Optimizarea sustenabila a lantului alimentar al fructelor de
padure proaspete si uscate cu valoare adaugata prin integrarea
Strategiilor de management al agriculturii de precizie, dezhidratare
inovativa si invelis comestibil

Pasii FRIETS

Agricultura de precizie-Integrarea tehnologiilor digitale
de management si supraveghere

02
PASUL Recuperarea compusilor bioactivi

PASUL
04

Procese de deshidratare

Determinarea termenului de valabilitate

Modelarea afacerii si evaluarea ciclului de viata

Managementul riscului

03
PASUL

05
PASUL

06
PASUL

07
PASUL

08
PASUL

Încapsularea compusilor bioactivi

Prototip nou de fructe de padure comestibile cu învelis folosind componente
ale micro/macroalgelor - productie de gustari inteligente functionale

FRIETS Participarea
Țări



  Dezvoltarea unui nou sistem de producție bazat pe practici agricole de precizie, folosind tehnologii de   
 monitorizare digitală și găsirea celor mai bune practici pentru a obține fructe de pădure de înaltă calitate,  
 realizând în același timp o producție durabilă     
  Dezvoltarea de tehnici inovatoare de extracție ecologică pentru recuperarea durabilă a substanțelor   
 bioactive din plante și ierburi   
  Dezvoltarea tehnologiilor inovatoare pentru protejarea substanțelor bioactive   
  Dezvoltarea tehnicilor de deshidratare osmotică modificate, folosind agenți alternativi pentru a crește   
 durata de valabilitate a mai multor fructe de pădure, înlocuind sărurile și zaharurile convenționale, ceea ce  
 duce la obținerea unor alimente mai sănătoase 
  Dezvoltarea învelișurilor comestibile cu proprietăți avansate și îmbunătățite, profitând de proprietățile  
 semnificative ale micro - și macroalgelor 
  Analizarea LCA și LCC aplicate de-a lungul întregului lanț alimentar pentru determinarea impactului asupra  
 mediului și identificarea hotspot-urilor, oferind soluții durabile la un cost rezonabil

        13 Parteneri         5 Tari europene               48 de luni

       

Date despre proiectul FRIETS

Inovatii FRIETS 

 Tinerii cercetători vor primi o pregătire de înaltă calitate pe care nu ar putea să o regăseascăaltfel  
 în mediul de lucru       
 Persoanele detașate își vor îmbunătăți mobilitatea geografică în UE, își vor dezvolta un nou set de  
 competențe de cercetare transferabile, vor fi expuși la noi medii de cercetare și își vor extinde   
 perspectivele de carieră   
  Cercetătorii vor înțelege în profunzime cerințele industriei care transformă cunoștințele în produse  
 și servicii de ultimă generație  
  Personalul IMM-urilor va profita de rezultatele cercetării pentru a-și consolida și adăuga valoare  
 produselor și proceselor și eventual pentru a-și extinde IP și/sau portofoliul de produse

Impactul FRIETS

              8 Pachete de lucru          15 Livrabile              116 Detasari     

                     529 Luni de detasare         2.43 M € Contributie UE

Acest proiect a primit finanțare din programul de cercetare și inovare Orizont 2020
al Uniunii Europene în cadrul acordului
de grant Marie Skłodowska-Curie nr 101007783


