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Участь НУБіП у проекті FOODSAFETY4EU (H2020-FNR-08-2020)

Для визначення шляхів співпраці 29 січня
2021 року в рамках проекту
FOODSAFETY4EU – MULTI-STAKEHOLDER
PLATFORM FOR FOOD SAFETY IN EUROPE
(Grant agreement ID: 101000613;
https://cordis.europa.eu/project/id/10100
0613 (H2020-FNR-08-2020)) відбулася
зустріч усіх партнерів по проекту та
представників дослідницьких
лабораторій та управлінь з безпеки
харчових продуктів, зокрема від України
– УЛЯБП АПК Національного університету
біоресурсів та природокористування
України та державної служби України з
питань безпечності харчових продуктів та
захисту споживачів.

Про проект FoodSafety4EU – це спільна акція для підтримки
Європейської комісії (ЄК) у формуванні системи безпеки харчових
продуктів майбутнього. Протягом 3 років проект надасть рішення
для підтримки ЄС у його зусиллях узгодити дослідження, політику
та інновації з потребами та перспективами суспільства та
покращити безпеку харчових продуктів у Європі.
Наша мета Ми спроектуємо, розробимо та випустимо платформу з
багатьма зацікавленими сторонами та інноваційні цифрові
інструменти, щоб допомогти громадянам, науковцям, компаніям,
ЄК, EFSA та органам з безпеки харчових продуктів спільно
розробляти та формувати майбутню Систему безпеки харчових
продуктів у Європі.
Наш підхід Залучення, участь, обмін інструментами та ідеями є
основою нашої акції! Починаючи з 23 партнерів із 12 країн-членів
ЄС та асоційованих країн, ми хотіли б відкрити нашу мережу для
найбільш актуальних голосів громадянського суспільства,
споживачів, компаній, молодих акторів та наповнювати платформу
видатним внеском!









Основною метою заходу було ознайомлення з інформацією стосовно безпеки
харчових продуктів – головного пріоритету для Європейської комісії.
Мета FOODSAFETY4EU – забезпечити високий рівень захисту здоров’я людей за
допомогою безпечних продуктів харчової промисловості – найбільшого в Європі
сектору виробництва та зайнятості. Проект FOODSAFETY4EU, що фінансується ЄС,
розробить, розробить та випустить платформу з багатьма зацікавленими сторонами
для майбутньої Європейської системи безпеки харчових продуктів (FSS). Платформа
має на меті створити мережу суб’єктів FSS на національному, європейському та
міжнародному рівнях. Це дасть їм змогу ефективно отримувати доступ до ресурсів та
даних, синхронізувати стратегії досліджень безпеки харчових продуктів, обмінюватися
та обмінюватися науковими знаннями та сприятиме прозорому спілкуванню щодо
ФСС. Платформа FOODSAFETY4EU дозволить максимізувати співпрацю в рамках
системи та з громадянським суспільством, сприяючи спільному створенню стратегій
та їх перетворенню в політику та програми фінансування
(https://padlet.com/login13/FoodSafety4EUnetworks).

https://padlet.com/login13/FoodSafety4EUnetworks


Учасниками заходу від НУБіП були Валерій Ушкалов і Лілія Виговська (УЛЯБП АПК) та Лілія Калачнюк
(кафедра біохімії і фізіології тварин імені академіка М.Ф. Гулого факультету ветеринарної медицини).





Нові елементи в Horizon Europe
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/strategy_on_resear
ch_and_innovation/presentations/horizon_europe/ec_rtd_he-investing-to-shape-our-
future.pdf

Європейська комісія опублікувала короткий посібник з наданними
поясненнями окремих важливих деталей програми Горизонт Європа, які
доцільно взяти до уваги потенційним заявникам. Цей документ стане
корисним у підготовці заявки на проект та пошуку партнерів, а також для
кращого розуміння особливостей нової Рамкової Програми ЄС.
Завантажити посібник можна за посиланням: https://cutt.ly/lmVLDUR

Всі відкриті і майбутні конкурси програми Горизонт
Європа: https://cutt.ly/OnL9lMs

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_innovation/presentations/horizon_europe/ec_rtd_he-investing-to-shape-our-future.pdf
https://cutt.ly/lmVLDUR
https://cutt.ly/OnL9lMs
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Рекомендації підготовки успішної заявки

Перед тим як починати складати проектну заявку, доцільно знайти відповіді на такі питання:

1. Чому саме цей проект має вирішальне значення для галузі та європейської спільноти?

2. Чи має цей проект європейські виміри?

3. Що він привнесе в Європу?

4. Чи вже є вирішення даної проблеми, розглядуваної в проекті, у Європі чи світі?

5. Чому саме ваша організація має займатися даним проектом?

6. Чому реалізація проекту має відбутися саме зараз?

Готуючи проектну заявку, слід пам’ятати:

1. Вона має відповідати обраному виклику (call) на 100%.

2. Рішення, що пропонується для поставленого завдання, має бути детально висвітлене.

3. Слід уважно вивчити всі робочі документи до даної програми (робочу програму, умови участі, додатки тощо).



Принципи процесу написання проектної заявки:
1. Доцільно призначити особу, відповідальну за організаційну
складову написання заявки (координація, збір та впорядкування інформації, яку надають партнери).
2. Необхідно сформувати короткий, але вичерпний зміст, який
буде основою для подальших переговорів та який включає такі елементи:
– конкурс, за яким подається заявка, та тема;
– у разі необхідності – підтип конкурсу;
– чітко сформульована основна мета проекту;
– попередній розподіл роботи на тематичні складові;
– розмежовані права та обов’язки кожного партнера;
– сформована назва дослідницької пропозиції, що відповідає інформації, викладеній у заявці, та яка найкраще узагальнює цю інформацію;
– акронім, який легко запам’ятовується;
– загальне планування з метою розробки ефективної стратегії управління проектом.
3. При написанні заявки слід чітко дотримуватися всіх вимог, які
вказані щодо конкурсу (наприклад, заявка має бути не довшою за
встановлені вимоги. Якщо кількість сторінок більша за допустиму, анкета не розглядатиметься експертами).
4. Заявка має бути чіткою, зрозумілою, написаною грамотною англійською мовою.
5. Усі поля заявки треба обов’язково заповнити (якщо ж інформація відсутня, то слід так і написати).
6. Заявка має містити відповіді на всі поставлені питання її технічної частини.
7. Обов’язковим є дотримання етичних вимог, як і вимог дотримання авторських прав та уникнення плагіату.
8. Рекомендовано подавати інформацію систематизовано, стисло.
9. Доцільно оформити заявку таким чином, щоб вона привертала увагу читаючих та спонукала на подальший розгляд даної пропозиції.
10. При цьому не бажано:
- починати написання заявки без знання всіх умов та деталей проекту
- подавати заявку, якщо вона не повністю відповідає вимогам програми
- переоцінювати свої можливості
- недооцінювати важливість та якість презентації проектної заявки
- використовувати багато графічної інформації
11. Не слід використовувати багато кольорів (пам’ятайте, що в кінцевому варіанті заявка буде чорно-білою).




