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Projekt SALSA podejmuje problematykę wyzwań związanych z zapewnieniem 

bezpieczeństwa żywnościowego w krajach Europy oraz Afryki. Głównym celem projektu jest 

ocena znaczenia drobnych gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw przetwórstwa  

rolno-spożywczego w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego w tych regionach. 

Projekt w szczególności skupia się na ukazaniu zróżnicowania systemów żywnościowych 

oraz sytuacji drobnych gospodarstw rolnych w wybranych krajach Europy i Afryki. 

SALSA ma umożliwić stworzenie mechanizmu wzmacniania znaczenia drobnych 

gospodarstw rolnych jako dostawców żywności, a przez to wspierać zrównoważony rozwój 

bezpieczeństwa żywnościowego i bezpiecznej żywności. Regiony, w których prowadzi się 

badania cechuje znaczne zróżnicowanie warunków społeczno-ekonomicznych. Pozyskane 

wyniki badań umożliwią lepsze zrozumienie znaczenia drobnych gospodarstw rolnych  

i przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego w kontekście sytuacji gospodarczej oraz 

struktur systemu żywnościowego, w których funkcjonują. 

Główne cele projektu: 

1. Dogłębna i kompleksowa ocena aktualnej roli drobnych gospodarstw rolnych  

i przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego w zapewnianiu bezpieczeństwa 

żywnościowego i bezpiecznej żywności w Europie oraz w wybranych regionach Afryki. 

2. Ocena mechanizmu, który - w różnej skali - pomoże wzmocnić rolę tych podmiotów. 

Ocena w jakim stopniu i w jaki sposób drobne gospodarstwa rolne są w stanie zareagować  

na przewidywany w najbliższych latach wzrost popytu na żywność, pasze, paliwa, włókna  

w warunkach coraz bardziej ograniczonych zasobów naturalnych. 



3. Określenie roli drobnych gospodarstw rolnych w zapewnianiu bezpieczeństwa 

żywnościowego i bezpiecznej żywności w latach 2030/2050. 

4. Przygotowanie zestawu zaleceń oraz narzędzi dla decydentów z poszczególnych krajów. 

Opracowane zalecenia i wybrane narzędzia mają wspierać znaczenie drobnych gospodarstw 

rolnych w zapewnianiu bezpieczeństwa żywnościowego i bezpiecznej żywności. Ponadto 

umożliwią one lepszą współpracę i prowadzenie badań przez badaczy i instytucje z różnych 

krajów. 

5. Przygotowanie, wdrożenie i dbanie o stały rozwój wspólnej platformy (Community of 

Pracice -CoP) umożliwiającej wymianę informacji pomiędzy uczestnikami projektu SALSA. 

Platforma taka będzie także narzędziem do wyrażenia opinii drobnych gospodarstw rolnych 

na temat zapewniania bezpieczeństwa żywnościowego i bezpiecznej żywności. 

 

 


