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Proiectul  INOVOPRODFARM are ca  obiectiv  transferul  de cunoştinţe,  produse  şi tehnologii

pentru produse şi ingrediente active naturale şi inovative pentru care există interes real pe piaţă, de la

ICCF-INCDCF Bucureşti către IMM-uri cu profil de activitate în domeniul produselor sanogene.

Pe termen scurt şi mediu, proiectul urmăreşte transferul de cunoştinţe teoretice, practice şi de

know-how  pentru  produse  farmacologic  active  din  trei  direcţii  de  expertiză  ale  ICCF  Bucureşti,

respectiv 

1)suplimente alimentare, 

2)fitodermatocosmetice si 

3)produse antimicrobiene şi antifungice baza pentru formule de igienă şi curăţenie naturale,

utilizand ca ingrediente active 

i)extracte  vegetale  obţinute  din  plante  medicinale,  fructe  de  pădure  şi  subproduse

agroalimentare, 

ii)produse derivate din bio(nano)tehnologii microbiene (de exemplu celuloză bacteriană)

şi iii)produse opoterapice.

Pe  termen  lung,  proiectul  INOVOPRODFARM  urmareşte  mai  buna valorificare  a  resurselor

vegetale  regenerabile  din  FLORA  ROMÂNIEI  despre  care  se  ştie  că  este  unică  şi  foarte  bogată  în

compuşi activi cu valoarea fitoterapeutică ridicată, prin produse (fito)farmaceutice cu valoare adăugată

mare, respectând necesitatea fundamentală de autorizare a acestora în baza unei evaluări analitice şi

farmacotoxicologice obiective şi legale, în acord cu produsele şi practicile din UE. 

Principiile tehnologice  care stau la baza implementării  la beneficiarii  proiectului (IMM-uri de

profil)  a  acestor  produse  si  ingrediente  active  naturale  se  bazează pe  o  cascadă  de  valorificare

integrală  a  materiilor  prime vegetale  utilizând  metode de extracţie  şi  prelucrare  care  ţin  cont  de

caracteristicile  chimice  şi  sensibilitatea  compuşilor  activi de  interes,  rezultatul  final  constând  în

extracte si  produse standardizate (cu o caracterizare fizico-chimică calitativă şi cantitativă adecvată

fiecarui tip de produs activ), de înaltă calitate.

Rezultatele estimate  ale proiectului INOVOPRODFARM  sunt: a)creşterea capacităţii agenţilor

economici  privind  implementarea  şi  dezvoltarea  de  tehnologii  noi  şi  competitive; b)îmbogăţirea

portofoliului  agenţilor  economici  cu  produse  sanogene  de  înaltă calitate,  demonstrate  în  ceea  ce

priveşte eficacitatea lor în cadrul unui institut de cercetare cu tradiţie de peste 50 de ani în domeniul

produselor farmacologic active naturale si sintetice, respectiv c)valorificarea superioară a resurselor

naturale autohtone din categoriile plante medicinale, fructe de pădure şi subproduse agroalimentare

în trei direcţii generatoare de produse sanogene cu valoare adăugată mare.

Proiectul  INOVOPRODFARM pune astfel  la dispoziţie  un număr de  20 de FIŞE DE PRODUSE

ACTIVE  NATURALE NOI SI  INOVATIVE din oferta de expertiză a  ICCF Bucureşti,  disponibile  pentru

implementare  la  IMM-uri  cu  profil  de  activitate  în domeniul  proiectului,  de  asemenea  oferă

posibilitatea  dezvoltării  de  produse  sanogene  din  portofoliul  IMM-urilor,  în  funcţie  de  nevoile  şi

necesităţile acestora. 

Valoarea totală a proiectului este de 16.019.298 lei, din care 13.308.798 lei asistenţă financiară

nerambursabilă, 11.142.125,69 lei valoare eligibilă nerambursabilă acordată din FEDR şi 2.166.672,31

lei valoare eligibilă nerambursabilă acordată din bugetul naţional.


