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Wspólnota Wiedzy i Innowacji
Food4Future

W gospodarce globalnej wiedza jako nośnik postępu i kreowania
innowacyjności, a przez to wzrostu konkurencyjności i rozwoju
gospodarczego, ma najwyższą wartość. Kluczowymi elementami
w łańcuchu gospodarczym są technologie, które w myśl zasad
zarządzania jakością podlegają niekończącym się procesom doskonalenia, przyczyniając się do kreowania innowacji. Stosowanie rozwiązań innowacyjnych w gospodarce i praktyczne ich wykorzystanie uwarunkowane jest skutecznym transferem wiedzy z ośrodków
naukowo-badawczych do praktyki [4-7, 10, 12, 14].

W

krajach rozwiniętych gospodarczo coraz bardziej widoczna jest tendencja do
intensyfikacji więzi między jednostkami
przemysłowymi, ośrodkami naukowymi
i władzami samorządowymi. Idea rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego jest jednym z celów działania Komisji
Europejskiej. Stan taki stymuluje rozwój nauki i techniki,
a także działania na rzecz wzrostu efektywności prac badawczych. Tworzą się więc określone powiązania kooperacyjne,
w których współpracujące podmioty, niezależne ekonomicznie i odmienne organizacyjnie, łączy określony charakter
współzależności techniczno-produkcyjnych [8, 11].

INNOWACJE W RAMACH
partnerstwa publiczno-prywatnego
Ogólnoświatowe trendy, w tym wzrastająca konkurencyjność między jednostkami naukowo-badawczymi w obszarze
transferu wiedzy i technologii oraz preferencje dla tzw. Smart
specialization, stawiają nowe cele uczelniom wyższym, instytutom badawczym oraz administracji samorządowej i państwowej opracowującej programy strategiczne w latach 2014-2020 i dalej do 2027 r. Istotnym elementem funkcjonowania
efektywnego systemu transferu wiedzy jest tzw. trójkąt wiedzy,
którego schemat ideowy zaprezentowano na rysunku.
Przyjmuje się, że zaplecze naukowo-badawcze, w tym
instytuty badawcze i uniwersytety uczestniczące w realizacji
zadań w ramach trójkąta wiedzy, powinny spełniać tzw. warunek Excellence. Warunek ten powinien zapewniać nie tylko
doskonałość w nauce czy edukacji, ale także możliwość tworzenia wartości dodanej w nauce. Dynamika zmian polityki
UE w zakresie innowacji i przedsiębiorczości, nowe zadania
zdefiniowane dla Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT), a także nowatorski program badań Horyzont 2020
wskazują, że zdecydowanie powinna się poprawić systemowa
współpraca między nauką a gospodarką. Realizacja tego celu
będzie możliwa przez powoływanie kreatywnie działających
podmiotów nowych struktur w ramach Wspólnot Wiedzy i Innowacji (WWiI) Knowledge Innovation Communities – KIC.

HORYZONT 2020
i jego cele w ramach EIT
Politycznym rozwiązaniem idei innowacji i konkurencyjności jest strategia „Europa 2020” i wpisujący się w jej za-
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STRESZCZENIE:
Sprawne funkcjonowanie poszczególnych ogniw tzw. trójkąta wiedzy,
łączącego edukację, badania naukowe
i innowacje dla biznesu, to cel
polityki Unii Europejskiej prowadzonej
w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, a zmierzającej do
efektywnego wykorzystania potencjału
intelektualnego i środków finansowych
pochodzących z budżetu państwa,
struktur unijnych oraz przedsiębiorców
SUMMARY:
The efficient functioning of the individual
links in the “knowledge triangle”, linking
education, research and innovations
for business constitutes the EU policy
objective, conducted within the frames
of public-private partnership and aimed
at the effective use of the potential of
the intellectual and financial resources
from both the State budget and the EU
structures and entrepreneurs in economic
sphere. The article presents the solutions
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ze strefy gospodarczej. W artykule
przedstawiono rozwiązania, jakie
w strukturach Unii Europejskiej mają
służyć poprawie konkurencyjności
gospodarki w państwach Wspólnoty.
Przedstawiono również inicjatywę
polskiego środowiska naukowego
zmierzającą do aktywnego włączenia
się w działalność wspólnoty Wiedzy
i Innowacji – Knowledge Innovation
Communities (KIC).

in the European Union structures that are
intended to improve the competitiveness
of the economy in the Member States of
the Community. It also shows the Polish
initiative of the scientific community to
become actively involved in the activities of
Knowledge Innovation Communities (KIC).
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łożenia program UE pod nazwą Horyzont 2020. Zakres tego
programu uwzględnia zadania, jakie ma do wykonania Europejski Instytut Innowacji i Technologii, którego jedną z form
realizacji są tzw. Wspólnota Wiedzy i Innowacji (KIC).
Wspólnota Wiedzy i Innowacji to międzynarodowe
porozumienie uczelni, instytutów i firm koordynowane
przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii z siedzibą w Budapeszcie. Modelem sieci współpracy Wspólnoty
Wiedzy i Innowacji są uczelnie wyższe, ośrodki badawcze,
MŚP, duże przedsiębiorstwa, władze publiczne, organizacje non profit tworzące platformy tematyczne. Utworzone
wspólnoty KIC muszą mieć osobowość prawną w formie
stowarzyszenia wg prawa holenderskiego lub belgijskiego
lub też występować jako spółki europejskie (firmy). Czas
trwania KIC przewiduje się na 7 lub 14 lat.
Zasadniczym celem KIC są nowoczesne działania służące rozwojowi gospodarki przez programy badawcze o cechach innowacyjności i konkurencyjności oraz programy
edukacyjne. Nauka i badania powinny służyć rozwiązywaniu
problemów gospodarczych, przez transfer wiedzy, rozwój
biznesu i konkurencyjność, a odpowiednie systemy edukacyjne powinny wspierać społeczeństwo w korzystaniu
z postępu i innowacji. Działalność Wspólnot Wiedzy i Innowacji będzie skupiała się na:
wdrażaniu innowacyjnej działalności i realizacji inwestycji
ukierunkowanych na badania, edukację w dziedzinach
interdyscyplinarnych oraz działania stymulujące rozpowszechnianie i wykorzystanie otrzymanych wyników,
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zaawansowanych badań w dziedzinach
o istotnym znaczeniu społeczno-gospodarczym dla
Wspólnoty i mających rzeczywisty potencjał innowacyjności,
organizowaniu działalności szkoleniowej i edukacyjnej,
rozpowszechnianiu dobrych praktyk w dziedzinie zarządzania.
W ramach programu działań Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii przewidziano funkcjonowanie
Wspólnot Wiedzy i Innowacji w systemie gospodarczym
Unii Europejskiej. Dotychczas utworzono – KIC Klimatyczny i KIC Energetyczny. Kolejne wspólnoty będą tworzone
do 2018 r. w trzech etapach.
Etap I. W 2014 r. powstaną Wspólnoty Wiedzy i Innowacji
w następujących dziedzinach:
innowacje dla zdrowego stylu życia i aktywnego starzenia się,
surowce – trwałe ich poszukiwanie, wydobycie, przetwarzanie, recykling i substytucja.
Etap II. W 2016 r. powstaną wspólnoty:
Food4Future – zrównoważonego łańcucha dostaw od
zasobów do konsumentów,
wartości dodanej w produkcji.
Etap III. W 2018 r. powstanie Wspólnota Mobilności w miastach.
W późniejszym okresie – do 2020 r. – powstaną Wspólnoty Wiedzy i Innowacji w dziedzinach: Manufacturing –
przemysłu samochodowo-maszynowego oraz inteligentne
i bezpieczne społeczeństwo.
Nowoczesna forma kooperacji z udziałem uniwersytetów i instytutów badawczych jest ukierunkowana na
współpracę z administracją państwową i samorządową oraz
na tworzenie powiązań kooperacyjnych z gospodarką poprzez struktury klastrowe, parki technologiczne. Wsparcie
tych działań będzie również realizowane przez tworzenie
uniwersyteckich spółek celowych, w tym spółek Spin off,
Spin out oraz komercjalizację wyników badań.
Komisja Europejska ustaliła, że każda z tworzących się
Wspólnot Wiedzy i Innowacji będzie miała sześć centrów
zarządzania, tzw. centrów kolokacji (Colocation Centre
– CLC). Ustalono też kryteria selekcji Wspólnot Wiedzy
i Innowacji [15] z uwzględnieniem następujących zakresów
działania i kompetencji:
strategii – trójkąt wiedzy, integracja, wartość dodana,
synergia, innowacyjność oraz partnerstwo.
operacyjności – systemy zarządcze, w tym CLC, biznes
i przedsiębiorczość, model i plan finansowy,
oddziaływania i wpływy – konkurencyjność, kapitał
ludzki, komunikacja, wdrożenia itp.

luty 2014 l tom 68

Politycznym rozwiązaniem idei innowacji
i konkurencyjności
jest strategia „Europa
2020” i wpisujący się
w jej założenia program UE pod nazwą
Horyzont 2020.

ności wymaga dostosowania się do oczekiwań konsumentów i ich przyzwyczajeń. Jakość i bezpieczeństwo produkcji,
środowisko oraz zarządzanie zasobami wody, odpadami
i energią są kluczowymi obszarami działań dla gospodarki żywnościowej, a także znaczącymi uwarunkowaniami
zmieniających się potrzeb i stylu życia europejskich konsumentów [1-3, 9, 13].
Kreowanie nowego stylu życia wśród obywateli Unii
Europejskiej wynika ze starzenia się ludności naszego kontynentu. Zakłada się, że w 2030 r. ponad 30% ludności przekroczy wiek 60 lat, a w konsekwencji w 2050 r. liczba osób
w wieku ponad 80 lat może przekroczyć 30% [1-3, 12]. Fakt
ten zobowiązuje do szczególnych wysiłków na rzecz utworzenia unijnej polityki żywieniowej z perspektywą na kolejne
lata z myślą o ochronie zdrowia obywateli oraz obniżeniu
kosztów leczenia chorób metabolicznych powodowanych
nieprawidłowym odżywianiem.
Głównym celem takiej polityki jest promowanie zdrowia przez zrównoważoną dietę oraz stosowanie naturalnych
biologicznie aktywnych substancji w żywieniu. Bardzo ważnym zadaniem jest ochrona konsumenta przez monitoring
łańcucha produkcji żywności, a także opracowanie specjalnego programu edukacyjnego w trosce o zdrowie każdego
obywatela. Działania te stanowią istotną część europejskiego
programu doskonalenia jakości życia, któremu służy Europejska Platforma Technologiczna – Food for Life, a także
konsorcjum FoodBest i tworzący się KIC – Food4Future.
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niej działać w tym sektorze bez gruntownej wiedzy z zakresu narodowe porozumieZłożony i skomplikowany łańcuch produkcji żywności
biochemii, mikrobiologii, medycyny, technologii itp. Wdrażanie nie uczelni, instytutów i jej dystrybucji sprawia, iż problemu tego nie da się rozwiąbĊdzie moĪliwa przez powoáywanie z kreatywnie
zać za pomocą dotychczas stosowanych środków. Sprostanie
wiedzy o żywności w systemach edukacyjnych jest kluczowym i firm koordynowane
działaniem na rzecz zdrowego społeczeństwa [13].
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wyzwaniu
wymagać
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Wiedzy
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(WWiI) Knowl
Europejski przemysł żywnościowy to przede wszystkim Instytut Innowacji
szego łączenia wysiłków oraz koordynacji inicjatyw, zmiemałe i średnie firmy (MŚP), a także duże przedsiębiorstwa i Technologii z siedzibą rzających do promowania i urzeczywistniania efektywnej
rozwijające współpracę międzynarodową. Produkcja żyw- w Budapeszcie.
współpracy nauki i przemysłu.
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WSPÓŁPRACA ORGANIZACJI
naukowych z przemysłem spożywczym
Współpraca między organizacjami naukowymi a przemysłem żywnościowym będzie głównym elementem w rozwiązywaniu społecznych problemów w ww. obszarach,
zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim. Systematyczny rozwój wyspecjalizowanych w problematyce
żywnościowej parków naukowo-technologicznych, branżowych klastrów oraz ich współpraca z międzynarodową siecią
najbardziej doświadczonych w tej dziedzinie instytutów,
uniwersytetów, centrów badań przemysłowych będzie kluczem do wykorzystania innowacyjnych rozwiązań [4].
Po wielu doświadczeniach kraje UE dostrzegły problem
i rozbieżności pomiędzy potrzebą konkurencyjności na rynkach a dbałością o zdrowie i jakość życia obywateli. W tej sytuacji jedną z ważniejszych inicjatyw jest utworzenie dwóch
obszarów Wspólnot Wiedzy i Innowacji (KIC), tj.:
innowacje dla zdrowego stylu życia i aktywnego starzenia się,
żywność dla przyszłości – zrównoważony łańcuch
dostaw od zasobów do konsumentów.
W tworzeniu europejskiego KIC „Żywność dla przyszłości” (Food4Future) zasadnicze znaczenie ma Europejskie
Konsorcjum FoodBest, co odzwierciedla cele UE w najbliższej przyszłości, bowiem w nazwie tego konsorcjum zawiera się istota jego działań i aktywności – FoodBEST (B
– Business, E – Education&Enterpreneurship, S – Science,
T – Technology).
Konsorcjum FoodBest po powołaniu Wspólnoty Wiedzy
i Innowacji Food4Future zaplanowało utworzenie sześciu
centrów kolokacji (CLC), w tym:  skandynawskie – Dania,
Szwecja, DACH – Niemcy, Austria, Szwajcaria,  Włochy,
 Francja, Hiszpania, Portugalia, Wielka Brytania, Irlandia,
 kraje Beneluksu.
Polska, ze względu na duży potencjał w produkcji
i eksporcie żywności, a także potencjał naukowy, podjęła
działania w tworzeniu Stowarzyszenia „Polska żywność
dla przyszłości” z zamiarem docelowym utworzenia własnego centrum kolokacji. Jednak wcześniej powinno nastąpić połączenie z jednym z planowanych już CLC. Według
wstępnego rozeznania mógłby to być CLC DACH. Jednak
aby takie działania były realne, Stowarzyszenie to powinno
jak najszybciej rozpocząć działalność.

JAK TWORZONO KIC Food4Future
Proces tworzenia KIC Food4Future na terytorium UE
rozpoczął się w 2009 r. Niestety, nie doceniono wagi tego
procesu w polskich gremiach kompetencyjnych. Spowodowało to, że w pierwszej fazie pominięto ten ważny program,
a w konsekwencji jedynie przedstawiciele tzw. starej UE-15
zorganizowali się i utworzyli ww. konsorcjum FoodBEST
wraz z sześcioma centrami kolokacji. W tej sytuacji Polska
i pozostałe kraje, które w 2004 r. przystąpiły do Unii, nie
znalazły się w strukturach konsorcjum. Sytuacja taka wskazywała na wyraźną dyskryminację, choć trzeba przyznać, że
na własne życzenie. Od lutego 2013 r. rozpoczęła się ostra
batalia o włączenie Polski do grupy krajów uprzywilejowanych. Dzięki intensywnym działaniom Polskiej Grupy
Inicjatywnej na czele z Uniwersytetem Przyrodniczym we
Wrocławiu, polskich przedsiębiorstw produkcji żywności
oraz dzięki osobistemu wsparciu ministrów, w tym Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zorganizowano w dniach 10-11 marca 2013 r. we Wrocławiu
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spotkanie poświęcone utworzeniu polskiego konsorcjum
„Żywność dla przyszłości”. Koordynację nad tworzeniem
polskiego konsorcjum/stowarzyszenia przejął Uniwersytet
Przyrodniczy we Wrocławiu. We wrocławskim spotkaniu
uczestniczył dr Jan Maat, przewodniczący europejskiego
konsorcjum FoodBEST, który z uznaniem odniósł się do
zaangażowania blisko 30-osobowej grupy inicjatywnej oraz
wysokiego poziomu przygotowania środowiska wrocławskiego, w tym Wrocławskiego Parku Technologicznego,
Uniwersytetu Przyrodniczego, a przede wszystko klastera
NUTRIBIOMED.
Od tego czasu prowadzone były intensywne działania
i prace mające na celu wzmocnienie polskiej pozycji negocjacyjnej wobec konsorcjum FoodBest, w ramach którego ubiegamy się o uczestnictwo we Wspólnocie Wiedzy
i Innowacji (KIC) Food4Future. Dzięki powszechnemu
poparciu inicjatywy utworzenia polskiego konsorcjum/
/stowarzyszenia „Żywność dla przyszłości” było możliwe
prowadzenie negocjacji z przedstawicielami FoodBest.
W tych negocjacjach oprócz Uniwersytetu Przyrodniczego
we Wrocławiu uczestniczyli przedstawiciele kierownictwa
Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach oraz Instytutu
Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności w Olsztynie, a także
kierownictwo Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie i SGGW w Warszawie. Szczególnie dużego
wsparcia tej inicjatywie udzielił prof. A. Babuchowski, stały
przedstawiciel rządu RP w Brukseli. Bardzo ważne dla tego
przedsięwzięcia było też wsparcie polskich przedsiębiorstw,
m.in. takich jak Mlekpol, Maspex, Tarczyński, Polska Federacja Producentów Żywności, Polskie Zrzeszenie Producentów
Bydła Mięsnego i wiele innych jednostek gospodarczych. Za
kluczowe należy uznać uczestnictwo polskich przedstawicieli w konferencji w Budapeszcie w dniach 14-15 marca
2013 r., która była poświęcona ideom KIC Food4Future
i jego organizacji.

Zasadniczym celem
KIC są nowoczesne
działania służące
rozwojowi gospodarki przez programy
badawcze o cechach
innowacyjności i konkurencyjności oraz
programy edukacyjne.

Produkcja żywności
w Polsce ma szansę
stać się kluczową
dla naszego kraju
specjalizacją.

OBSZARY AKTYWNOŚCI POLSKI
w procesie budowy KIC Food4Future
Produkcja żywności w Polsce ma szansę stać się kluczową dla naszego kraju specjalizacją. Mamy nowoczesny
przemysł przetwórstwa żywności. Polskie rolnictwo podlega
stałemu procesowi modernizacji, ale jednocześnie część
producentów surowców rolnych działa w rozdrobnionych
strukturach, skupiając się często na produkcji ekologicznej,
która ostatnio zaczyna mieć coraz większy udział w rynku
produktów żywnościowych. Polskie instytucje badawcze
oraz przemysł żywnościowy w ostatnich latach inwestują
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W ramach programu
działań Europejskiego
Instytutu Innowacji
i Technologii przewidziano funkcjonowanie Wspólnot Wiedzy
i Innowacji w systemie gospodarczym
Unii Europejskiej.

Zasadnicze znaczenie
w działaniach
platform ma przemysł
rolno-spożywczy,
zarówno w postaci
dużych holdingów,
jak i małych i średnich
przedsiębiorstw we
współpracy ze środowiskami naukowo-badawczymi.

Polska, ze względu
na duży potencjał w produkcji
i eksporcie żywności,
a także potencjał
naukowy, podjęła
działania w tworzeniu Stowarzyszenia
„Polska żywność dla
przyszłości”.

Szczególne zainteresowanie powinien
wzbudzać rozwój tzw.
Smart specializations,
tworzących nowe
obszary Technologii
i rynku.
8

setki milionów euro w doskonalenie bazy naukowej oraz
technologii przetwórstwa w celu wytwarzania produktów
służących poprawie jakości życia. Wyzwaniem dla polskiej
produkcji żywności nie musi być bezwzględna konkurencja
na rynku europejskim w obszarze podstawowej produkcji,
ale uzupełnianie nisz rynkowych, w tym wytwarzanie produktów specjalnej wartości i wysokiej jakości. Temu celowi
powinno służyć wdrażanie innowacyjnych technologii oraz
wytwarzanie nowej generacji produktów żywnościowych
i suplementów diety z uwzględnieniem prewencji wobec
chorób cywilizacyjnych.
Szczególne zainteresowanie powinien wzbudzać rozwój
tzw. Smart specializations, tworzących nowe obszary technologii i rynku. Specyfika polskiego rynku żywnościowego
ma powiązania kulturowe z państwami Europy Środkowej
i Wschodniej, co umożliwia znaczne rozszerzenie rynków
i specjalności, w tym produktów regionalnych oraz tradycyjnych.
Uwzględniając istniejące konsorcjum FoodBest i przyszłe
powołanie europejskiego KIC Food4Future, a także polskie
aspiracje, koniecznością staje się połączenie zorganizowanych struktur, obejmujących najważniejszych przedstawicieli
całego sektora przemysłu żywnościowego i dystrybucji żywności oraz sektora naukowo-badawczego, w jeden organizm
o wspólnych celach i dążeniu do integracji w ramach europejskiego systemu biznesu żywnościowego.

ZADANIA STOWARZYSZENIA
„Żywność dla przyszłości”
Stowarzyszenie „Żywność dla przyszłości” powinno aktywizować swoje działania w następujących obszarach:
uznawanie za działania priorytetowe transferu wiedzy
i technologii z uwzględnieniem sieci powiązań kooperacyjnych, w tym klastrowych, zapewniających wielokierunkowy przepływ informacji między instytucjami
naukowymi, parkami technologicznymi i przedsiębiorstwami.
rozwijanie i doskonalenie aktywności w trójkącie: nauka – edukacja – innowacje w działaniach biznesowych
z włączeniem instytucji naukowych w system gospodarczy oraz wykorzystanie systemów edukacyjnych
w kształtowaniu wiedzy społeczeństwa o budowie konkurencyjnego biznesu.
realizowane badania w instytucjach naukowo-badawczych muszą znaleźć odzwierciedlenie we wdrażaniu
innowacyjnych technologii w przedsiębiorstwach na
rzecz przyspieszenia rozwoju gospodarki żywnościowej
i jej konkurencyjności.
aktywizowanie działań związanych z bezpieczną produkcją żywności, monitoringiem łańcucha produkcyjnego z uwzględnieniem potrzeb konsumenta oraz doskonaleniem bezpieczeństwa i jakości życia.
wykorzystanie polskich możliwości geograficznych
i specyfiki regionalnej oraz osiągnięć naukowych na
rzecz doskonalenia produkcji surowców pochodzenia
roślinnego i zwierzęcego w celu uzyskania najwyższej
jakości wyrobów przy minimalizowaniu kosztów produkcji.
dążenie do maksymalizacji wartości dodanej przez doskonalenie technologii procesowych oraz zmniejszenie
zużycia wody i energii, a także rozwijanie innowacyjnych
technologii bezodpadowych.
monitorowanie potrzeb klientów, łącznie z ich personalizacją, w celu doskonalenia systemów dystrybucyjnych
służących zadowoleniu konsumentów.
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rozwijanie tzw. Smart specialization w obszarze produk-

cji żywności specjalnej, nowej żywności, suplementów
diety i preparatów biomedycznych z uwzględnieniem
naturalnych surowców oraz produktów z ukierunkowaniem na walkę i prewencję chorób cywilizacyjnych.
rozwijanie polskiego przemysłu nowej generacji opakowań żywności, w tym opakowań inteligentnych i biodegradowalnych oraz pozwalających przedłużać trwałość
produktów i gwarantować bezpieczeństwo w łańcuchu
produkcji żywności.
przygotowanie wszelkich podstaw do powiązań kooperacyjnych i współpracy „polskiej sieci kolokacji” KIC w UE
na rzecz wzrostu konkurencyjności w skali międzynarodowej i globalnej.
PODSUMOWANIE:
Utworzenie centrów kolokacji KIC Food4Future w UE jest strategicznie ważną
aktywnością mającą na celu dystrybucję działań naukowych, edukacyjnych, innowacyjnych, biznesowych i budżetowych na rzecz europejskiego przemysłu żywnościowego.
Jest to przedsięwzięcie polityczno-finansowe dla agrobiznesu oraz transferu wiedzy
w skali europejskiej, stąd duże zainteresowanie państw zachodnioeuropejskich (w tym
wielkich koncernów), a także Polski. Działanie KIC Food4Future będzie bazowało na
katalogu „Foodbest catalogue of business opportunity areas”. Wyodrębniono w nim 30
obszarów biznesowych „Business opportunity areas (BOAs)”, które są wyznacznikiem
działań dla centrów kolokacji KIC Food4Future. Wśród ww. obszarów można wymienić m.in.: doskonalenie produkcji surowców rolnych, zdrowie i fizjologia żywienia oraz
choroby cywilizacyjne, preferencje konsumenckie, nutraceutyki i dodatki bioaktywne,
doskonalenie produkcji z uwzględnieniem bezpieczeństwa w łańcuchu żywnościowym,
w tym aspektów mikrobiologicznych, nowe technologie, innowacje, automatyzacja, logistyka, innowacyjny rynek żywności, produkty uboczne, oszczędność wody i energii,
produkty regionalne, nowoczesne opakowania.
Spotkanie w Budapeszcie wskazuje na istnienie w Europie swoistego podziału
tzw. dwóch prędkości, na państwa zachodnie oraz pozostałe. Polska próbuje znaleźć
swoje miejsce w grupie elitarnej. Jeśli uda się stworzyć centrum kolokacji KIC Food4Future we Wrocławiu, będzie to oznaczać, że w zakresie agrobiznesu i nauk rolniczych
znaleźliśmy się w tej elitarnej grupie. Idea podjęta przez Polską Grupę Inicjatywną jest
wspierana przez przemysł żywnościowy, zaplecze naukowo-badawcze i administrację
rządową. Centrum to byłoby jednym z najbardziej prestiżowych osiągnięć Polski, dających w przyszłości, a zwłaszcza w zakresie programu Horyzont 2020, znaczące wpływy
finansowe. Przede wszystkim miałoby to wpływ na postęp naukowo-badawczy oraz
przyspieszenie gospodarcze w obszarze transferu wiedzy.
Podstawowym zamiarem Stowarzyszenia „Żywność dla przyszłości” jest zbudowanie w Polsce lepszej sieci powiązań dla rozproszonej dotychczas i słabo skoordynowanej działalności różnych instytutów i centrów badawczych w zakresie żywności
i zdrowia oraz skoncentrowania ich działalności na wspólnych celach strategicznych.


Prof. dr hab. inż. T. Trziszka – prorektor ds. nauki
i innowacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,
prof. dr hab. inż. E. K. Chyłek – przedstawiciel
Rzeczpospolitej Polskiej w Stałym Komitecie ds.
Badań w Rolnictwie przy Dyrektoriacie Generalnym
R&I Komisji Europejskiej, Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
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XXV Kongres Techników Polskich
Środowisko techniczne wyznacza standardy cywilizacyjnego rozwoju, będąc motorem postępu technologicznego
i gospodarczego. Tworzy ono jego nie tylko materialne,
ale również wartości kulturowe. Polscy inżynierowie wielokrotnie udowadniali, że stać ich na własne pomysły, na
rozwiązania wdrażane do praktyki gospodarczej.
Pierwszy Zjazd Techników Polskich odbył się w 1882 r.
w Krakowie. Ostatni, XXIV Kongres odbył się w dwuetapowo
w latach 2010/2011 pod hasłem „Technika – społeczeństwu
wiedzy”. Głównym jego przesłaniem było wzmocnienie roli
twórczych środowisk technicznych i ich integracja oraz określenie kierunków rozwoju dziedzin techniki mających wpływ
na poprawę konkurencyjności gospodarki.
Jubileuszowy, XXV Kongres odbędzie się w okresie ważnych dla ruchu stowarzyszeniowego jubileuszy: rocznicy 180lecia powstania polskiego ruchu stowarzyszeń technicznych;
110-lecia Warszawskiego Domu Technika NOT i Krakowskiego Domu Technika (1906 r.); 70-lecia Naczelnej Organizacji
Technicznej, 60-lecia Muzeum Techniki i Przemysłu NOT oraz
150-lecia „Przeglądu Technicznego”, wydawanego od 1866 r.
najstarszego czasopisma w Europie.
XXV Kongres Techników Polskich odbędzie się w pierwszym roku realizacji Programu Operacyjnego „Inteligentny
Rozwój”, a jego mottem będzie „Technika dla młodzieży,
młodzież dla techniki”.
Celem Kongresu będzie ukazanie zawodu inżynierskiego
i technika specjalisty jako drogi i szansy kariery zawodowej
dla młodego pokolenia. Kongres ma pokazać formy i metody kształcenia młodych techników i inżynierów, pobudzania
ich kreatywności i innowacyjności przez wszystkie podmioty
oświatowe i biznesowe. Ma też pokazać wkład społecznego
ruchu i pozarządowych organizacji - stowarzyszeń technicznych - we wprowadzaniu Europejskiej Karty Zawodowej
(Karty Inżyniera).
Do współorganizacji Kongresu FSNT NOT zaprosiła Akademię Inżynierską w Polsce, Konferencję Rektorów Polskich
Uczelni Technicznych, Radę Główną Instytutów Badawczych,
Polską Akademię Nauk, Polską Akademię Umiejętności oraz
organizacje biznesowe.
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