Ποιότητα και ακεραιότητα στα τρόφιμα:μία πρόκληση γιάεπικοινωνία στην
διατροφική αλυσίδα και την έρευνα σχετικάμε την διαφάνεια
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ
Αριθμός συμβολαίου: FP7-KBBE-2009-245003

Σκοπός του έργου
Σκοπός του έργου ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ είναι να συνεισφέρει στην ανάπτυξη της
διαφάνειας στον τομέα τροφίμων δίνοντας έμφαση στην κατανόηση των δυσκολιών,
οριοθετώντας την παρούσα καλύτερη γνώση πάνω στο θέμα, κάνοντας τα ενδιαφερόμενα
μέρη γνώστες των ελλείψεων και των αναγκών που υπάρχουν και δημιουργώντας ένα
πλαίσιο έρευνας γιά την διευκόλυνση των μελλοντικών ερευνητικών πρωτοβουλιών.
Εισαγωγή στο έργο
‘Εχει ήδη δοθεί έμφαση στην κύρια σχέση της διαφάνειας σαν κριτικό παράγοντας και ανάγκη
γιά παράδοση της κατάλληλης υποστήριξης απο την έρευνα και την Στρατηγική έρευνητική
ατζέντα της Ευρωπαικής Πλατφόρμας Τεχνολογίας ’Τρόφιμα για Ζωή’ απο την οποία το έργο
αυτό εξελίχθηκε (http://etp.ciaa.be/asp/home/welcome.asp).
Ο στόχος του έργου ‘εγκειται:
•
Στην ανάλυση, τεκμηρίωση, και διάδοση της παρούσας γνώσης
(συμπεριλαμβανομένης της γνώσης απο προηγούμενες έρευνες, γνώση ειδικών και
εμπειρίες απο τις καλύτερες πρακτικές) για λύσεις και ανάγκες διαφάνειας.
•
Στην πραγματοποίηση της γνώσης με την βοήθεια επικοινωνίας της
διατροφικής αλυσίδας και του περιβάλλοντος που χρειάζεται για την χρήση των
λύσεων και την επιτυχία τους.
Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να συνεισφέρουν στις δημόσιες συζητήσεις και να
εκτιμήσουν τα αποτελέσματα. Αυτό θα πραγματοποιηθεί με την βοήθεια συμβουλών απο
όλους τους ενδιαφερόμενους σε όλη την Ευρώπη δια μέσου των Εθνικών Πλατφόρμων
Τεχνολογιών.
Η ιδέα του έργου
WP 1: Διαχείρηση του έργου
WP 2: Σκοπιμότητα και ιχνηλασιμότητα
WP 3: Ποιότητα και ασφάλεια
WP 4: Ακερειότητα και βιωσιμότητα
WP 5: Σινιάλα διαφάνειας και εμπιστοσύνη
WP 6: Καλύτερη πρακτική και επίδοση
WP 7: Ολοκλήρωση και συντονισμός
WP 8: Εκμετάλευση και διάδοση αποτελασμάτων
Αποτελέσματα του έργου
Μία γενική διαδικασία ετοιμάστηκε για ανάλυση και για ανάπτυξη λύσεων
•
διαφάνειας για όλα τα πεδία που πρέπει να εφαρμοστούν με κάποια ευκαμψία στον
προσδιορισμό των λεπτομερειών
•
Πρόχειρη εκδοχή καταγραφής με παραδείγματα ‘Καλύτερης Πρακτικής’ τα
οποία θα έρθουν πρός συζήτηση.

Αναμενόμενα αποτελέσματα
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•
Πλατφόρμα βασισμένη στο Ιντερνέτ που θα είναι διαθέσιμη γιά συμβουλές και
διάδοση των αποτελεσμάτων
•
Περίληψη επιτομής της καλύτερα υπάρχουσας γνώσης που υπάρχει σήμερα
σε σχέση με την διαφάνεια
•
Στρατηγική ερευνητική ατζέντα για τον προσδιορισμό των ελλείψεων, των
μελλοντικών αναγκών έρευνας και ερευνητικών προτεραιοτήτων που έχουν σχέση με
το θέμα.
•
Οδηγός για τις καλύτερες πρακτικές σχετικές σε σχέση με τη διαφάνεια
•
Φωτογραφικό σχεδιάγραμμα με πληροφορίες της κυρίου σχήματος
–
Συμφωνία για ανταλαγή πληροφοριών μεταξύ των προμηθευτών του
συστήματος
–
ανάπτυξη ενός Ευρωπαικού δικτύου επικοινωνίας
–
διευκόλυνση της αλληλεπίδρασης ανάμεσα στις υπάρχουσες και
αναπτυσόμενες πρωτοβουλίες της διαφάνειας
•
Διαδικασία γιά αναλύσεις περιπτώσεων διαφάνειας σε διαφορετικά πεδία για
επιτυχείς πρακτικές
•
Αποτελέσματα GAP ανάλυσης για την αντιπαραβολή των στάνταρ ποιότητας
με τις ανάγκες των σινιάλων, λύσεις για προμηθευτές, στάνταρ προμηθευτές, κ.α.
Συστάσεις για διαφορετικούς εμπλεκόμενους όπως η βιομηχανία, ειδικά οι μικρομεσαίες
επιχειρήσεις, οι δημιουργοί πολιτικής, οι καθιερωμένοι προμηθευτές κ.α.
•
Υλικό για εκπαίδευση σχετική με συνιστώμενες πρακτικές διαφάνειας
•
Συγκεκριμένες πληροφορίες καταναλωτών για πιθανή χρήση πληροφορίων
διαφάνειας
Γεγονότα για συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων που μπορούν να βοηθήσουν
• Διάσκεψη ενδιαφερομένων
Μαιος 2010
• Συμβουλές μέσω διαδικτύου
γίνονται συνεχώς σχετικές με τα κύρια
έγγραφα Σεπτέμβριος 2010, Δεκέμβριος
2010, Φεβρουάριος 2011
• Ανάπτυξη υλικού για εκπαίδευση και οδηγίες
Μαιος 2011
στους αντιπροσώπους των Εθνικών Πλατφόρμων
Τεχνολογιών ώστε να χρησιμοποιήσουν αυτό το υλικό
• Οργάνωση εθνικών workshops για όλους τους
από Ιούνιο 2011 μέχρι Οκτώβριο 2011
ενδιαφερόμενους στις χώρες των συμμετεχόντων στο
έργο
• Ευρωπαικό workshop- παρουσίαση της
Ιούνιος 2011
στρατηγικής ερευνητικής ατζέντας
• Workshop πραγματοποίησης του έργου που
Σεπτέμβριος 2011
προέρχεται απο τους ενδιαφερόμενους
• Ευρωπαική Πλατφόρμα Διαφάνειας
απο Ιούνιο 2010
Τα αποτελέσματα θα διαδοθούν με την βοήθεια του δικτύου των Εθνικών Πλατφόρμων
Τεχνολογίας της Ευρωπαικής Πλατφόμας ‘Τροφή για Ζωή’.
Συντονιστής έργου: Συντονιστής είναι το Πανεπιστήμιο της Βόννης Rheinische FriedrichWilhelms (Γερμανία)
Εταίροι του έργου: είναι κέντρα αριστείας σε έρευνα και ανάπτυξη που συνεργάζονται με το
τομέα των τροφίμων

Rheinische Friedrich-Wilhelms, Πανεπιστήμιο της Βόννης- Γερμανία

Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft e.V. - Γερμανία

Τεχνικό Πανεπιστήμιο Βερολίνου, Γερμανία

Ευρωπαικός Όμιλος για τη Ασφάλεια Τροφίμων – Βέλγιο

Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB- Σουηδία

Πανεπιστήμιο Ααρους - Δανία

Πανεπιστήμιο Σίτυ- Αγγλία

RLabs Έρευνες Αγοράς- Ελλάδα

Πανεπιστήμιο Γκέντ- Βέλγιο

Κάμπτεν BRI Magyarország” Nonprofit Kft- Ουγγαρία
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Επιπλέον ενδιαφερόμενοι που έχουν εμπλακεί: Όμιλος SAFE, άλλοι προσκεκλημένοι ειδικοί
και όλοι οι ενδιαφερόμενοι είναι ευπρόσδεκτοι.
Περισσότερες πληροφορίες
Καθ. Gerhard Schiefer - Rheinische Friedrich-Wilhelms Πανεπιστήμιο Βόννης (Γερμανία)
Tel: +49-228-733500; Fax: +49-228-73343; Email: schiefer@uni-bonn.de
Δρ. András Sebők - „Campden BRI Magyarország” Nonprofit Kft. (Ουγγαρία) Tηλ: +36 1 433
1470; Fax: +36 1 433 1480; Email: a.sebok@campdenkht.com
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