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INFORMACJA O PROJEKCIE 

Nazwa kodowa:  

Transfer technologii w rozwoju 
gospodarczym na przykładzie  
sektora rolno - spożywczego 

 

Opis projektu: 
 

Głównymi tematami konferencji są: 

 stan sektora spożywczego w regionie łódzkim, szanse i zagrożenia stojące przed sektorem 

 trendy krajowe i światowe 

 transfer technologii 
 

Województwo Łódzkie posiada typowo rolniczy charakter. Użytki rolne to aż 1,25 mln ha, co stanowi prawie 70% 
ogólnej powierzchni województwa i jest to najwyższy wskaźnik w kraju. Przemysł rolno-spożywczy 
reprezentowany jest przez blisko 3 tys. jednostek zatrudniających około 42 tys. osób. 
W ciągu ostatnich kilku lat obserwuje się stały wzrost liczby gospodarstw ekologicznych, przyrost powierzchni 
ekologicznych, zwiększenie liczby przetwórni i upraw ekologicznych oraz wzrost powierzchni upraw  
z certyfikatem. Sektor rolniczy jest strategicznym obszarem dla rozwoju regionu łódzkiego.  
Departament ds. Przedsiębiorczości występuje w roli animatora innowacyjnych rozwiązao wśród przedsiębiorców 
sektora rolno - spożywczego, ze szczególnym uwzględnieniem klastrów oraz grup producenckich.  
Konferencja poza przedstawieniem ogólnej sytuacji w obszarze ekologicznego rolnictwa i przetwórstwa rolno - 
spożywczego, postara się przybliżyd uczestnikom kwestie związane z bezpieczeostwem żywności, popularyzacją 
rolnictwa ekologicznego, współpracą biznesu z nauką, trendami i nowymi technologiami w żywieniu w XXI w. 

 
  Konferencja zostanie poprowadzona w formie wykładów tematycznych oraz paneli dyskusyjnych. 

 

Termin:  25 października 2010 

Miejsce: Instytut Europejski 

Uczestnicy, zaproszenie goście: 
władze regionalne i lokalne, producenci, przedsiębiorcy, organizacje 
producentów 

 

Program: 

9:30 – 10:00 Rejestracja uczestników 

10:00 – 10:15 
 
 

 
Uroczyste otwarcie KONFERENCJI 
 

Referaty wprowadzające 

10:15 – 10:40 

Ranga innowacyjności w rozwoju gospodarczym na przykładzie sektora rolno – 
spożywczego  
 
 

 
10:45 – 11.05 

        

Polityka Unii Europejskiej wobec 
rolnictwa ekologicznego,  
 

Konferencja prasowa 
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11:05 – 11:40 

Przedstawienie ogólnej sytuacji ekologicznego rolnictwa i przetwórstwa rolno-
spożywczego w regionie łódzkim 
 
 
 

11.40 – 12.00 Przerwa kawowa 

Część plenarna: 

12:00 – 13:00 

Temat: Transfer technologii w regionie na przykładzie sektora rolno – spożywczego. 
 
Działalnośd jednostek wspierających transfer technologii; Bariery prawne, gospodarcze 
 i społeczne wpływające na poziom transferu technologii; co zrobid, żeby wzmocnid 
transfer technologii oraz poprawid poziom innowacyjności w regionie w sektorze rolno - 
spożywczym? Jakie instrumenty prawne i finansowe mogłyby zdynamizowad rozwój  firm 
z sektora rolno-spożywczego? Czy budowa klastrów dynamizuje rozwój  sektora rolno-
spożywczego. Wpływ nauki na rozwój sadownictwa, warzywnictwa i przetwórstwa i jej 
rola w podnoszeniu innowacyjności sektora.  Innowacyjnośd determinantą 
konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłu spożywczego 
 
 

13.00 – 13.20 Przerwa kawowa 

13:20 – 14:20 

Temat: Określenie głównych trendów w żywności i żywieniu w XXI w. Bariery 
ograniczające rozwój sektora. 
 
Jakie branże i produkty polskiego sektora rolno-spożywczego mają największe szanse 
rozwoju w warunkach zintegrowanej Europy? Współczesne trendy w rozwoju rynku  
i konsumpcji żywności. Rola marketingu żywności. Innowacyjnośd w handlu żywnością 
Kwestia zarządzania i uaktywnienia kapitału ludzkiego. Dominacja drobnych producentów 
na rynku i brak kooperacji między nimi. Umiejętnośd umieszczenia produktu na rynku 
(kwestie marketingu, logistyki, samoorganizacji grup producenckich).  
 
 

14.30 – Lunch 

15.30 – Zakooczenie konferencji 
 

patronat medialny 
Konferencja została objęta patronatem medialnym magazynu Newsweek Polska 
oraz polskiej edycji magazynu Forbes. 
 

osoby do kontaktu  

Agata Sarzała, 042 291 98 46, fax. 042 291 98 41, agata.sarzala@lodzkie.pl 
Anna Kowalewska, 042 291 98 46, fax. 042 291 98 41, 
anna.kowalewska@lodzkie.pl 
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