
Domeniul RIS3: 
Textile și IT&C

Nișe de specializare: 
Procese & aplicații high-tech în textile; 
Modernizare industrială; 
Trasabilitate și Big Data

Program de finanțare:
Horizon 2020  

Perioada de implementare: 
Mai 2021  – Octombrie 2024

Buget: 
9 600 448,50 € 

Coordonator proiect:
FRATELLI PIACENZA S.P.A., IT

Parteneri proiect din România: 
Asociația Mai bine
TrotușTex SRL 

Consorțiul reunește 31 parteneri 
din 8 țări UE și 3 din afara UE

Articol transmis de:
Elvys Sandu
President
Mai bine

Asociația Mai bine

POVEȘTI DE SUCCES
Regiunea Nord-Est

M A R T I E  2 0 2 3  |  N U M Ă R  1 5

TRICK
Empower Circular Economy through

Blockchain data traceability
 



Scop
TRICK sprijină adoptarea, urmărirea și demonstrarea practicilor durabile prin intermediul unui
sistem inovator și circular de gestionare a informațiilor despre produsele textile și
alimentare. Bazat pe Blockchain, este capabil să furnizeze părților interesate din lanțurile de
aprovizionare și consumatorilor finali toate datele relevante necesare punerii în aplicare a
unor practici de eliminare a deșeurilor și pentru a face alegeri de cumpărare conștiente.

Obiective principale
Principalul obiectiv al proiectului este dezvoltarea unei platforme complete, fiabile și
standardizate, accesibile IMM-urilor pentru colectarea de date securizate prin Blockchain.
Această platformă va permite întreprinderilor să colecteze date securizate privind produsele, iar
prin intermediul unei piețe virtuale să ofere serviciile necesare și datele generate părților terțe
interesate de soluții și modele de afaceri certificate. Confidențialitatea datelor și protecția
vieții private vor fi garantate prin exploatarea contractelor inteligente ale Blockchain, cu
diferite niveluri de acces și granularitate a informațiilor pentru diferite grupuri țintă de părți
interesate.

Pagina de web 
Proiect TRICK: https://www.trick-project.eu/

TRICK își va testa sistemul de
management al informațiilor

în două dintre cele mai
relevante, complexe și

poluante sectoare economice,
cu relevanță ridicată pentru

sustenabilitate:

Textile-Imbracaminte,
domeniu principal, cu un pilot în

fabricarea tradițională,
completat de un pilot paralel în
îmbrăcăminte de lucru tehnică

Alimentație,
domeniu secundar pentru
replicarea rezultatelor din

domeniul textil

Fiecare pilot este centrat pe o potențială soluție circulară cu
valoare economică semnificativă. Cazurile provin din medii reale
de producție și vor furniza coordonate cheie pentru serviciile
TRICK și indicatorii de performanță pentru evaluarea sistemului.
Piloții vor demonstra impactul așteptat al TRICK asupra tranziției
europene către economia circulară, oferind informațiile necesare
pentru lansarea și exploatarea noilor abordări durabile, atât de
către producători, cât și de către consumatori.

Consumatorii și celelalte părțile interesate pot astfel să depășească opacitatea
lanțului valoric cu ajutorul unor informații fiabile și securizate despre produse și
modul în care acestea au fost fabricate, PEF și amprenta asupra mediului,
reciclare și practici circulare, protecția sănătății, condițiile sociale ale
lucrătorilor, combaterea contrafacerii și fluxurile de materii prime. În acest
sens, pilotul TRICK pe Textile-Îmbrăcăminte va acoperi toate fazele
principale ale producției circulare printr-o implementare concretă a
fluxurilor circulare în afaceri reale, având ca obiectiv final eliminarea
deșeurilor.

Obiective cheie
Realizarea unui roadmap pentru
economie circulară, bazat pe
cerințele părților interesate

Servicii comerciale
standardizate pentru
trasabilitate și transparență

Colectarea de date printr-o
arhitectură bazată pe
Blockchain

Piață virtuală liberă pentru
soluții digitale certificate

https://www.trick-project.eu/

