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РП 1

Најнови знаења

РП 2

Систем на знаења за истражување
спроведени кај потрошувачите на храна во ЗЗБ

Задача 3: Студии на случај
РП 4
РП 5

РП 6

РП 7
РП 8

РП 9

• Развивање на мрежа на универзитети, институти,
средни училишта, организации на потрошувачи,
НВО и приватни претпријатија кои се активни во
полето на науката за храна на потршувачите и кои
се способни да започнат заеднички истражувачки
активности (вмрежување).
•Имање подобро разбирање за потрошувачите
на храна од ЗЗБ со фокус на продуктите со
позитивни нутритивни карактеристики (овошје
и здравје/диететска храна) и одржливост
(органски и традиционални прехранбени
продукти).
4 студии на тие пазари плус едно квантитативно
истражување систематски ќе се изведат од
организациите од ЗЗБ како механизам на
„учењето преку спроведената активност“.

Методолошки разгледувања; фино
прилагодување на алатките и водичите
Имплементацијата на студиите на
потрошувачите за овошје инутритивна
рамнотежа
Имплементацијата на студиите на
потрошувачите за производи со
здравствени насоки
Очекувања на потрошувачите во однос на
органските производи
Ставови на потрошувачите, очекувања и
однесување во однос на традиционалните
храни
Квантитативно истражување кај
потрошувачите

Задача 5: Управување со проектот
РП 11 Дисеминирање на резултатите
РП 12 Управување со проектот

• Развивање на компетентноста и разбирањето
на
јавните
организации,
приватните
претпријатија и НВО во ЗЗБ во однос на науката
за храна на потршувачите (тренинг).

Задача 1: Теоретски дел и рамки

Задача 4: Едукативна програма
РП 10 Обука

Основна цел на проектот Фокус – Балкан е да
се подобри компетентноста и разбирањето во
областа на науката за храна на потрошувачите
во ЗЗБ. Научниот резултат од истражувањето
ќе даде важен придонес кон јавното здравје и
заштитата на потрошувачите и кон достигање
на целите на Седмата Истражувачка Рамковна
Програма (FP7). Посебни цели се:

СТРУКТУРА НА ПРОЕКТОТ

Задача 2: Вмрежување
РП 3 Градење на мрежи

ВОВЕД И ЦЕЛИ

ОБУКА И ВМРЕЖУВАЊЕ
Ќе се организира формална обука за клучните
истражувачки организации во ЗЗБ за да им се
овозможи да се запознаат со најновите методологии,
практичните техники и теории. Тренинг активностите
организирани во секоја ЗЗБ, ќе бидат наменети за
широк круг на организации од јавниот и приватниот
истражувачки сектор, НВО и асоцијации на
потрошувачи. Ќе бидат дизајнирани 6 регионални
средби за обука од страна на партнерите во проектот
и придружните организации. Два отворени семинари
ќе соберат заедно широк спектар на претставници од
заинтересираните страни, вклучително претставници
на синџирот на снабдување со храна и креатори на
политики. Сé заедно, овие актери ќе бидат поканети
да учествуваат во „Мрежата на Науката за храна на
потрошувачите од Балканот“.

РЕЗУЛТАТИ И ПУБЛИКАЦИИ
Истражувачкиот дел на програмата би
требало да води до подобрување на локалната
соработка и техничката компетенција. Со
Проектот ќе се постигне анализа за движењата
и детерминантите за однесувањето при
конзумирањето на храна во земјите на
западен Балкан (ЗЗБ), на база на соработка
помеѓу Европската Унија и Универзитетите
во југоисточна Европа и малите и средни
претпријатија (МСП), со вклучување на
организациите на потрошувачи кои ќе бидат
главни играчи во ширувањето на резултатите.
Истражувањето целосно ќе биде дел од
процесот на стекнување на знаења: пазарот
и студиите за потрошувачи (прашалници,
собирање на податоци и процесите на
синтеза) ќе се спроведуваат најмногу од
учесници од ЗЗБ со силна поддршка на
експертите во рамките на конзорциумот.
Во однос на вештини и знаења поврзани
со науката за потрошувачи на храна во
ЗЗБ, корисниците на проектот од ЗЗБ ќе се
запознаат со различни варијабли кои влијаат
врз перцепцијата на храната и ќе создадат
достапни податоци за однесувањето на
потрошувачите кон специфични групи на
храна. Тоа ќе резултира со публикација
за добиените резултати од проектот преку
извештаи, летоци, брошури, трудови и листа
на публикации.

