
 
 

 
Serdecznie zapraszamy producentów i przetwórców warzyw na warsztaty 
szkoleniowe  
 

„TRADYCYJNA I INTEGROWANA PRODUKCJA 
  ORAZ INNOWACYJNE METODY PRZECHOWYWANIA WARZYW” 
 

organizowane w ramach projektu UE “Traditional Food Network to improve the 
transfer of knowledge for innovation – TraFooN”,  
które odbędą się 6 kwietnia 2016 roku w PODR w Boguchwale (sala C). 
 

Instytut Ogrodnictwa jest członkiem międzynarodowego konsorcjum realizującego projekt "Traditional 
Food Network to improve the transfer of knowledge for innovation -TraFooN".  Konsorcjum składa się 
z 26 partnerów z: Austrii, Belgii, Czech, Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Niemiec, Polski, Portugalii, 
Serbii, Słowenii, Szwajcarii i Włoch. Ponadto z konsorcjum współpracuje 9 narodowych Platform 
Technologii Żywności (w tym Polska) i 22 stowarzyszenia producentów żywności. Koordynatorem 
konsorcjum jest Uniwersytet Hohenheim ze Stuttgartu w Niemczech.  
Projekt jest finansowany przez Komisję Europejską w ramach 7. Programu Ramowego. Jego celem jest 
utworzenie paneuropejskiej sieci współpracy pomiędzy jednostkami badawczo-rozwojowymi 
i producentami żywności tradycyjnej polegającej na wymianie wiedzy i informacji w zakresie 
technologii, jakości, marketingu, certyfikacji i regulacji prawnych. W ramach konsorcjum Instytut 
Ogrodnictwa ze Skierniewic jest odpowiedzialny za koordynację prac w zakresie produktów 
tradycyjnych z warzyw i grzybów. Więcej informacji o projekcie jest dostępne na stronie 
http://www.trafoon.eu 
Polska jest jednym z największych producentów żywności w Europie. Aby utrzymać tę pozycję 
na bardzo konkurencyjnym rynku, niezbędne jest jednak wdrażanie innowacyjnych technologii 
zmniejszających koszty i podnoszących jakość. Konieczne jest także wdrażanie nowoczesnych technik 
marketingu i promocji polskiej żywności poza granicami kraju. Dlatego ważne jest, aby w działania 
planowane w ramach projektu "TraFooN" włączyli się polscy producenci i przez to przyczynili się 
do spopularyzowania naszej tradycji kulinarnej i naszej wyśmienitej żywności.  
Gorąco zapraszamy Państwa do współpracy i wzięcia udziału w warsztatach. 

 
Organizatorzy: 

 

  
Instytut Ogrodnictwa  

    w Skierniewicach 

 

                Podkarpacki Ośrodek Doradztwa  

                        Rolniczego w Boguchwale 

 
  

 

 

Osoby do kontaktu: 
 
Instytut Ogrodnictwa  
prof. dr hab. Lech Michalczuk  
e-mail: lech.michalczuk@inhort.pl 
tel.  46 8345350 
dr inż. Iwona Sowik    
e-mail: iwona.sowik@inhort.pl 
tel. 46 8345381 

 

PODR  

Dyrektor mgr inż. Jerzy Jakubiec 

mgr inż. Maria Kopiec 

tel. 17 8701576 

e-mail: maria.kopiec@podrb.pl 
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