Štart nového projektu Horizont 2020 s názvom CO-FRESH – Vytváranie udržateľných
a konkurencieschopných hodnotových reťazcov v ovocinárskom a zeleninárskom sektore v Európe
S potešením oznamujeme začiatok projektu CO-FRESH, inovačného projektu financovaného
z programu Horizont 2020. Jeho cieľom je podpora udržateľnejších a efektívnejších hodnotových
reťazcov v agropotravinárskom sektore. Projekt s trvaním 42 mesiacov a celkovým rozpočtom 7,5
milióna Eur prepojí kľúčových aktérov z pilotných agropotravinárskych hodnotových reťazcov;
združenia (farmárov, potravinárov, družstvá, spotrebiteľov); expertov z oblasti technologických
(vrátane digitálnych) a netechnologických (vrátane sociálnych, organizačných a inštitucionálnych)
riešení; ako aj expertov na environmentálne a spoločenské vedy, ekonomickú udržateľnosť
a spotrebiteľské správanie.
Počnúc najnovšími technologickými a netechnologickými prístupmi, ako aj súčasnými príkladmi dobrej
praxe a kľúčovými faktormi úspechu vyplývajúcimi z analýz inovatívnych hodnotových reťazcov, COFRESH navrhuje vyvinúť techniky a nástroje na redizajn agropotravinárskych hodnotových reťazcov.
Prostredníctvom kolaboratívnych a systémových prístupov budú nástroje aplikované v 7 pilotných
aktivitách reprezentujúcich rôzne ovocinárske a zeleninárske hodnotové reťazce naprieč Európou
(vrátane proteínových plodín pre potravinárstvo a krmivá). CO-FRESH využije prístup intervenčného
výskumu – výskumnú metódu skúmajúcu účinky intervencie na požadovaný výsledok, s cieľom štúdia
modelov kolektívnych inovačných aktivít v rámci rôznych organizácií aj medzi nimi.
Hlavným cieľom projektu CO-FRESH je (re)dizajn a pilotné otestovanie inovatívnych systémových
prístupov k agropotravinárskym hodnotovým reťazcom s cieľom rozšíriť tieto inovácie na európskej
úrovni. Tieto inovatívne prístupy zlepšia ekonomickú, sociálnu a environmentálnu výkonnosť, ako aj
efektívnosť týchto hodnotových reťazcov, a to prostredníctvom inteligentnej integrácie
technologických, sociálnych, organizačných, manažérskych a inštitucionálnych inovácií, a zároveň
prispejú k ich lepšej udržateľnosti.
Konzorcium projektu CO-FRESH, vedené španielskym Centrom pre technológie a bezpečnosť potravín
CNTA, zahŕňa 26 partnerov z 10 európskych krajín: Univerzita v Hohenheime (DE), Tecnoalimenti SCPA
(IT), Univerzita v Gente (BE), Univerzita vo Wageningene (NL), Univerzita v Boloni (IT), Varšavská
univerzita (PL), Actalia Association (FR), Centrum výskumu ekonomiky a rozvoja agrpotravinárstva
UPC-IRTA (ES), Le Terre di Zoe (IT), Florette Iberica SLU (ES), Stichting Food Valley (NL), Regionálna
poľnohospodárska komora v Pays de la Loire (FR), Ekoowoc (PL), Pilze-Nagy Kereskedelmi es
Szolgaltato KFT (HU), COEXPHAL - Združenie organizácií výrobcov ovocia a zeleniny v Almérii (ES),
Generálna konfederácia talianskeho poľnohospodárstva (IT), FruitVegetablesEUROPE (BE), Kislepteku
Termekeloallitok Es Szolgaltatok Orszagos Erdekkepviseletenek Egyesulete (HU), Európske
spoločenstvo spotrebných družstiev (BE), Cooperatives Europe asbl (BE), Bioeconomy Cluster (SK),
Výskumný ústav ekologického poľnohospodárstva (HU), Enco SRL (IT), Výskum telekomunikačných a
informačných systémov (GR), Innogestiona Ambiental (ES).

Informácie o projekte:
Číslo projektu: 101000852
Začiatok projektu: 01/10/2020
Trvanie projektu: 42 mesiacov

Pre viac informácií kontaktujte:
- Inés Echeverría Goñi (koordinátor projektu CO-FRESH, CNTA), e-mail: iecheverria@cnta.es, tel.: + 34
948 670 159
- Katarína Blicklingová (Bioeconomy Cluster), email: info@bioeconomy.sk, tel.: +421 904 997 577

