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A projekt célkitűzése
A TRANSPARENT_FOOD projekt átfogó célja, hogy hozzájáruljon az ágazat átláthatóságának javításához annak összetettsége
megértésének támogatásával, a jelen kutatási háttér megismerésével, a tapasztalatok hasznosításával, az érdekeltek
tájékoztatásával a hiányosságokról és a kutatási igényekről, illetve egy a jövőbeni kutatási kezdeményezéseket elősegítő
kutatási keretprogram kidolgozásával.
A projekt kiemelt témái:
•a meglévő jelenlegi ismeretek (beleértve a szakirodalmat, szakértői ismereteket és a legjobb gyakorlati tapasztalatokat)
elemzése, dokumentációja és közzététele az átláthatósággal kapcsolatos igényekről és megoldásokról;
•mindezek megvalósítása a lánc kommunikáció eszközeivel, és a megoldások sikeres alkalmazásához szükséges környezet
kialakítása.

A projekt felépíése
WP 1: Projekt irányítás
WP 2: Megvalósíthatóság és nyomonkövethetőség
WP 3: Minőség és biztonság
WP 4: Integritás és fenntarthatóság
WP 5: Jelzések az átláthatósághoz és a bizalomhoz
WP 6: Legjobb gyakorlat és megvalósítás
WP 7: Integráció és koordináció
WP 8: Eredmények hasznosítása és közzététele

Tervezett rendezvények, ahol a résztvevők közreműködhetnek
•Stakeholders Implementation Conference
2010. Május
•Web konzultáció
Folyamatosan
•Oktatási anyagok és útmutató a NTP képviselőinek
2011. május
•Nemzeti workshop-ok szervezése a minden érdekelt számára
2011. június - 2011. október
•Európai workshop – a Stratégiai Kutatási Terv bemutatása
2011. június
•„Stakeholder Implementation” workshop
2011. szeptember
•Európai Transzparencia (átláthatósági) Platform
2010. júniustól
Az eredmények az Európai Technológia Platform „Élelmiszer az Életért” hálózatán keresztül kerülnek
közzétételre.
Projekt Koordinátor: Rheinische Friedrich-Wilhelms Universität Bonn (Germany)
Prof. Dr. Gerhard Schiefer - Rheinische Friedrich-Wilhelms Universität Bonn
(Germany)
Tel: +49-228-733500; Fax: +49-228-73343; Email: schiefer@uni-bonn.de
Projekt Partnerek:
•Rheinische Friedrich-Wilhelms Universität Bonn – UBO/Germany
•Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft e.V. – KTBL/Germany
•Technische Universität Berlin - TUB/Germany
•European Association for Food Safety (SAFE consortium) – SAFE/Belgium
•Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB – SIK/Sweden
•Aarhus Universitet - AU/Denmark
•City University London – City/Great Britain
•RLabs Market Research Ltd – Rlabs/Greece
•Ghent University – UGENT/Belgium
•”Campden BRI Magyarország” Nonprofit Kft. – CCH/Hungary

Projekt honlap: www.transparentfood.eu

”Campden BRI Magyarország” Nonprofit Kft. 1096 Budapest, Haller u. 2.
Tel: (36 1) 433 1470; Fax: (36 1) 4331480; e-mail: campden@campdenkht.com www.campden .hu

