III FORUM INNOWACJI
Lubelskie Region - healthy land of food and forests
Budowanie innowacyjnych łańcuchów wartości w obszarze żywności i agroleśnictwa
w regionach
w ramach projektu EmpInno S3 – Empowering for Innovation and Growth in Medium-Sized
Cities and Regions (Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020)
Wtorek, 16 kwietnia 2019 r.
Lubelskie Centrum Konferencyjne w Lublinie, ul. Artura Grottgera 2, Sala audytoryjna S1
Inteligentne specjalizacje poprzez proces przedsiębiorczego odkrywania prowadzą do transformacji
gospodarczej. Dlatego też istotne jest wyznaczenie i monitorowanie łańcuchów wartości
w regionie. Elementem wspólnym procesu integracji działań jest poszukiwanie najważniejszych
czynników, które prowadzą do wymiany wiedzy i innowacji w regionie.
Sektor rolno-spożywczy jako całość stoi przed poważnymi wyzwaniami, które wynikają ze zmian
w środowisku gospodarczym i pozagospodarczym sektora. Dostępność bezpiecznej i zdrowej
żywności nabrała nowego wymiaru w świetle stale rosnącej populacji globalnej i obaw związanych
ze środowiskiem i zrównoważonym rozwojem. Technologia znacznie zmieniła modele biznesowe,
łańcuchy wartości i wydajność w tym sektorze. By odpowiedzieć na nowe trendy i wyzwania
potrzebne jest rozwijanie innowacji dedykowanych temu sektorowi.
W związku z powyższym, kluczowe jest stworzenie odpowiednich warunków, aby wzmocnić
istniejący potencjał dla efektywnych i otwartych ekosystemów innowacji. Współpraca na poziomie
regionalnym i międzyregionalnym ułatwia wymianę technologii i wiedzy, co przekłada się na nowe
produkty i usługi.
AGENDA SPOTKANIA
08:30-9:00- rejestracja uczestników
Otwarcie spotkania: Zbigniew Wojciechowski Wicemarszałek Województwa Lubelskiego
Moderator spotkania: Józef Szopiński
Część pierwsza – Innowacyjne łańcuchy wartości w obszarze żywności
09:00-09:30 - Funkcjonowanie europejskich systemów certyfikacji żywności w Polsce - szanse
i wyzwania.
prof. dr hab. Edward Majewski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

*Agenda może ulec drobnym modyfikacjom, o możliwych zmianach będziemy informować na bieżąco

09:30-10:00 - Żywność wysokiej jakości - kontekst europejski, globalne możliwości rynkowe.
Maciej Bartoń, Uniwersytet Warszawski, koordynator EIT Food
10:00-10:40 - Podkarpackie Smaki czyli o tym jak w Podkarpackiem tworzymy sieci gospodarczej
współpracy.
Ewelina Nycz i Krzysztof Zieliński, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”
10:40 - 11:10 - przerwa kawowa
11:10 - 12:20 - Panel dyskusyjny: Jakość żywności w Województwie Lubelskim - wyzwania dla nauki
i biznesu.
Prelegenci:
1) Maciej Bartoń, Uniwersytet Warszawski, koordynator EIT Food
2) Monika Grzeszuk, Specjalista ds. B&R, Spółdzielcza Mleczarnia Spomlek
3) dr Aleksandra Kowalska, Katedra Zarzadzania Jakością i Wiedzą, UMCS
4) Dominika Kozarzewska, Grupa Producentów Owoców „Polskie Jagody” Sp. z o.o
5) dr inż. Paweł Krawiec, Horti Team
12:20-12:30 - Podsumowanie pierwszej części spotkania - moderator
12:30-13:00 - Lunch
Część druga: Innowacje – efekt współpracy na rzecz biogospodarki
13:00 -13:40 – Sustainable & circular bioeconomy, the European way (Biogospodarka drogą dla
Europy).
dr Kesheng Shu, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy
w Puławach
13:40 -13:55 – Lubelski Klaster Ekoenergetyczny - forum regionalnej współpracy na rzecz
biogospodarki.
Małgorzata Gałczyńska, Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny
13:55 - 14:15 – Tomaszowski Klaster Energii – lokalnie na rzecz osiągania niezależności
energetycznej.
dr hab. Jerzy Kozyra, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut
Badawczy w Puławach, Projekt BioEcon
14:15 -14:35 – Agroleśnictwo źródłem innowacji w rolnictwie.
dr Robert Borek i dr Paweł Radzikowski, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Projekt AFINET
*Agenda może ulec drobnym modyfikacjom, o możliwych zmianach będziemy informować na bieżąco

14:35 -14:50 – Europejska platforma drewna odpadowego.
dr Magdalena Borzęcka, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut
Badawczy w Puławach, Projekt BioReg
14:50-15:00 –Podsumowanie III Forum Innowacji - moderator

*Agenda może ulec drobnym modyfikacjom, o możliwych zmianach będziemy informować na bieżąco

