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Partner KSOW Piotr Korwin Kochanowski oraz Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
zs. w Bratoszewicach zapraszają do aktywnego udziału w warsztatach 

oraz wyjeździe studyjnym w ramach realizacji operacji:
pn. Poszukiwanie i przygotowanie potencjalnych członków grup operacyjnych

 w województwie łódzkim.

Celem projektu jest identyfikacja i przygotowanie podmiotów województwa łódzkiego do powołania Grupy
na  rzecz  innowacji  (EPI)  w  zakresie  produkcji,  przetwarzania,  standaryzacji,  promocji  i  efektywnego
dostarczania  do  klientów/konsumentów  żywności  najwyższej  jakości.  Rozpoznanie  i  przygotowanie
podmiotów  odbędzie  się  podczas  4  warsztatów  organizowanych  w  4  podregionach  województwa
łódzkiego, aby dotrzeć i przygotować co najmniej 120 przedstawicieli podmiotów z sektora publicznego 
i   prywatnego w   zakresie innowacji  i  współpracy na  rzecz  produkcji   żywności   wysokiej  jakości  
w województwie łódzkim. Wytypowani liderzy uczestniczyć będą w wyjeździe studyjny w dniach 24-26
września 2017 r. 
Projekt skierowany jest do sektora prywatnego: rolników indywidualnych i prowadzących gospodarstwa
rolne oraz firm przetwórczych i logistycznych; sektora publicznego: przedstawicieli jednostek samorządu
terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz jednostek naukowych: szkół wyższych, uczelni publicznych 
i prywatnych, instytutów badawczych i innych. 

1. Warsztaty nt.: „Innowacje w produkcji, przetwórstwie, logistyce, marketingu i sprzedaży 
żywności wysokiej jakość”
Program jednodniowych warsztatów: 
8.00 –   8.30 – Rejestracja uczestników 
8.30 – 10.00 – Warsztat na temat innowacji w produkcji żywności wysokiej jakości w gospodarstwach 

rolnych 
10.00 – 10.30 – Przerwa kawowa i dyskusje kuluarowe 
10.30 – 12.00 - Warsztat na temat innowacji w przetwórstwie i logistyce żywności wysokiej jakości
12.00 – 13.00 – Obiad i dyskusje kuluarowe
13.00 – 14.30 - Warsztat na temat marki oraz standaryzacji produkcji i oznakowania żywności wysokiej 

jakości
14.30 – 15.00 - Przerwa kawowa i dyskusje kuluarowe
15.00 - 16.30 - Warsztat na temat współpracy, powiązań kooperacyjnych i integracji podmiotów na rzecz 

dostarczania do klientów zidentyfikowanych partii żywności najwyższe jakości
16.30 – 17.00 – Wypełnienie i zebranie ankiet
Warsztaty odbędą się: 28 sierpnia (poniedziałek) – Skierniewice, 29 sierpnia (wtorek) – Łódź, 

            30 sierpnia (środa) - Piotrków Trybunalski, 31 sierpnia (czwartek) – Kościerzyn
Liczba uczestników warsztatów ograniczona  – 30 osób w każdej z lokalizacji (łącznie 120 osób)
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2. Wyjazd  studyjny  nt.  „Dobre  praktyki  w  produkcji  przetwórstwie  i  marketingu  i  sprzedaży
żywności wysokiej jakości”

24 Września  - Wyjazd z Bratoszewic do  Tyńca
Tyniec - Warsztat z zakresu przywództwa i budowy przewag (2 godz. wykładowe tj. 2 x 45 minut)

25 września – Tyniec i przejazd do Wisłok Wielki 
Warsztaty i prezentacja sprzedaży żywności wysokiej jakości na przykładzie marki Produkty Benedyktyńskie
(2 godz. wykładowe tj. 2 x 45 minut)
Wizyta w Muzeum w Tyńcu – ponad 1000 lat innowacji w rolnictwie (1,5 godz.)
Tworzenie lokalnych przewag i organizacji współpracy grup na rzecz innowacji (2 godz. wykładowe 2 x 45 
minut) 
Przejazd do Wisłok Wielki 

26 września - Wisłok Wielki 
Warsztat  z  zakresu  hodowli  bydła,  produkcji  i  wykorzystania  wołowiny  najwyższej  jakości,  w  raz  
z przetwórstwem, logistyką oraz Cykl od pola do stołu (2 godz. wykładowe 2 x 45 minut)
Warsztat – zwiedzanie gospodarstwa – dobre praktyki hodowlane (1,5 godz.)
Powrót do Bratoszewic

Uczestnicy  wyjazdu  studyjnego  liderzy  grup  zostaną  wybrani  podczas  warsztatów  organizowanych
w dniach 28-31 sierpnia 2017 roku. Liczba uczestników wyjazdu studyjnego 38 osób. 

Efektem działania będzie przygotowanie podmiotów, do powołania grupy operacyjnej na rzecz innowacji
-  EPI  zgodnie  z  celami  KSOW  -  Wspierania  Innowacji  w  rolnictwie,  produkcji  żywności,  leśnictwie
i na obszarach wiejskich. 

Wszystkich  zainteresowanych  poszukiwaniem  nowych  kontaktów  i  partnerów  do  współpracy  zachęcamy
do rejestracji w bazie Partnerów KSOW.  Poniżej link do rejestracji w bazie partnerów  KSOW 
http://ksow.gov.pl/ksow/formularz-zgloszeniowy.html
Ponadto prosimy o rejestrację w Bazie Partnerów Sieci na Rzecz Innowacji w Rolnictwie i Na Obszarach Wiejskich (SIR)
która  została  utworzona  zgodnie  z  §  3  pkt  6  i  9  Rozporządzenia  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  w  sprawie
funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1552). Baza ułatwia Partnerom tworzenie sieci kontaktów w ramach SIR na poziomie
krajowym, regionalnym jak i lokalnym, a innym użytkownikom pomoże w znalezieniu podmiotów zainteresowanych
wdrożeniem innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Partnerem SIR mogą być zarówno jednostki naukowo-
badawcze, przedsiębiorstwa, samorządy, szkoły zawodowe jak i osoby fizyczne, w tym naukowcy, rolnicy oraz wszyscy,
których działania są ukierunkowane na wprowadzanie i promocje innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.
Rejestracja jest bezpłatna. Poniżej link do rejestracji w bazie partnerów SIR:
http://195.205.152.135/sir/rejestracja.php
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