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PROJECT AIM
• Scop: cresterea competitivitatii producătorilor de alimente
tradiţionale prin identificarea proceselor inovative care să
garanteze siguranţa produselor dar si satisfacerea
cerinţelor generale de consum şi aşteptările specifice ale
consumatorilor faţă de produsele alimentare tradiţionale
• Obiective specifice:
• Dezvoltarea si implementarea unui sistem integrat de invatare
si instruire pe tot parcusul vietii
• Promovarea cooperarii şi a mobilitatii între cercetători şi IMMuri în domeniul de evaluare a autenticităţii produselor
alimentare tradiţionale, ca mijloc de îmbunătăţire a transferului
de cunoştinţe şi bune practici.
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CONSORTIU
Licee,
universi
tati

IBA Bucuresti

Siveco Romania

CTC Spania

UCP-ESB
Portugalia
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Prioritate LdV la nivel european
 Incurajarea cooperarii intre sistemul VET si persoane
lucratoare (LEO-TraInno-7)

Contributie la prioritatile nationale
 Promovarea dezvoltarii profesionale in domeniul stiintelor
vietii
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Obiective specifice

Identificarea şi analiza intereselor grupurilor ţintă: IMM-uri din sectorul
produselor alimentare tradiţionale
Dezvoltarea unei strategii pentru valorificarea activităţii grupului ţintă
Creşterea competitivitatii IMM-urilor producătoare de produse tradiţionale
prin implementarea programelor de instruire (sesiuni de instruire, cursuri)
Sprijinirea participanţilor în programul de formare şi alte activităţi conexe care
vizează dobândirea şi utilizarea de cunoştinţe, aptitudini şi calificări în vederea
facilitării dezvoltării personale
Facilitarea dezvoltarii de practici inovatoare în domeniul educaţiei şi formării
profesionale
Sprijinirea dezvoltarii de servicii, pedagogii şi practici de învăţare pe tot
parcursul vieţii, inovatoare bazate pe ICT
Transferul de cunoştinţe într-o formă de conţinut inovator către producătorii
de alimente tradiţionale, organizaţiile VET şi alte părţi interesate.
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TRANSFER OF INNOVATION
Proiectul va asigura transferul de inovatie din Spania si
Portugalia catre Romania:
(1) In acelasi sector de activitate: produse traditionale,
procesare, calitate, legislatie etc.
(2) Dinspre vest spre tarile din estul Europei.
CTC Spania:

UCP-ESB Portugalia:

•Tehnologii alimentare inovative
importante pentru imbunatatirea
proceselor/crearea de noi produse;
•Instruire specializata
practici de fabricatie;

in

bune

•Informatii
privind
produselor alimentare
garanta siguranta;

analiza
pentru a

•Organizarea fabricilor in clustere.

• Experienta anterioara in proiecte
europene (TRUEFOOD)
•Orientarea pe activităţi eficiente de
transfer tehnologic pentru IMM-uri din
sectorul alimentar, cu accent special pe
producătorii de produse alimentare
tradiţionale
•Program de instruire pentru IMM-uri:
legislatia europeana in domeniul
calitatii, sigurantei si controlului
produselor alimentare”.
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