Zapraszamy na warsztaty szkoleniowe
„DOSKONALENIE TRANSFERU INFORMACJI I WIEDZY MIĘDZY NAUKĄ A
PRAKTYKĄ RYBACKĄ”
Organizowane przez Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej PAN w Gołyszu oraz
Wydział Nauk o Środowisku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
w ramach projektu 7th PR UE TRAFOON (Traditional Food Network to improve the transfer of
knowledge for innovation)
Ustroń-Gołysz, 15 - 16 września 2016
Warsztaty adresowane są do producentów żywności pochodzącej z rybackich
gospodarstw śródlądowych, hodowców ryb oraz przetwórców stosujących tradycyjne metody
produkcji i przetwórstwa, do przedstawicieli organizacji producenckich sektora rybackiego,
przedstawicieli uczelni, placówek naukowych pracujących na rzecz rybactwa oraz administracji
samorządowej obszarów zależnych od rybactwa. Celem warsztatów jest analiza obecnej sytuacji
w zakresie identyfikacji potrzeb innowacyjnych w sektorze rybackim, w zakresie przepływu
informacji między nauką i praktyką oraz próba wskazania rozwiązań jakie powinny poprawić
transfer informacji i wiedzy między nauką a praktyką. Wprowadzeniem do dyskusji oraz
głębszej analizy problemu będą wystąpienia zaproszonych specjalistów. Wykłady prowadzone
będą w języku polski.
INFORMACJE OGÓLNE
1. Warsztaty rozpoczną się 15 września (czwartek) o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej
hotelu „Jaskółka”, ul. Zdrojowa 10, 43-450 Ustroń. W dniu 16 września (piątek), w
drugim dniu warsztatów, zajęcie odbywać się będą w sali konferencyjnej Zakładu
Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej PAN w Gołyszu, Zaborze, ul. Kalinowa 4, 43-420
Chybie.
2. Kartę zgłoszenia należy przesłać do 10 września 2016 pocztą lub drogą elektroniczną na
podany poniżej adres kontaktowy.
3. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego organizatorzy zastrzegają sobie możliwość
zamknięcia listy Uczestników przed podanym terminem.
4. Osoby zakwalifikowane do udziału w warsztatach otrzymają drogą elektroniczną
potwierdzenie na podany w Karcie zgłoszenia adres e-mailowy
5. Organizatorzy zapewniają bezpłatnie: nocleg (z 15 na 16 września) w hotelu „Jaskółka”
oraz wyżywienie w trakcie trwania warsztatów.
6. Uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia warsztatów.
Wszelkich informacji udziela (kontakt):
Andrzej Pilarczyk
Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej PAN w Gołyszu
ul. Kalinowa 2, 43-520 Chybie
e-mail: andrzej.pilarczyk@golysz.pan.pl
www.golysz.pan.pl
tel. 33 8561551 w.36, tel. kom. 798 852197, fax: 33 8589292

- PROGRAM 15 września (czwartek)
„Doskonalenie transferu informacji i wiedzy między nauką a praktyką rybacką
wykorzystującą tradycyjne metody produkcji” – sala konferencyjna - hotel „Jaskółka”, ul.
Zdrojowa 10, 43-450 Ustroń
13.00 - 13.30 – rejestracja uczestników, obiad
14.00 – otwarcie Warsztatów, przywitanie uczestników, informacje organizacyjne
14.15 – wykład „System transferu wiedzy dla sektora rolno-spożywczego i możliwe
kierunki jego doskonalenia” – prof. dr hab. Józef Kania, Uniwersytet Rolniczy Kraków
15.15 – wykład „Planowane działania Departamentu Rybołówstwa MGMiŻŚ
dotyczące wykorzystania badań naukowych i prac rozwojowych w sektorze rybackim” –
Adam Sudyk, Departament Rybołówstwa MGMiŻŚ
16.15 – przerwa na kawę
16.30 – wykład „Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich jako
kierunek poprawy wykorzystania wyników badań naukowych w rolnictwie” – mgr inż.
Jacek Lupa, Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie
17.30 – wykład „Programy Operacyjne UE jako instrumenty wsparcia innowacji w
rybactwie - przegląd najważniejszych osiągnięć” - dr inż. Andrzej Lirski, prof. dr hab. Jacek
Wolnicki, IRŚ Olsztyn
18.30 – podsumowanie, dyskusja, zakończenie pierwszego dnia warsztatów
19.00 – kolacja
16 września (piątek)
„System identyfikacji potrzeb innowacyjnych w sektorze rybackim oraz jego wykorzystanie w
poprawie przedsiębiorczości i doskonaleniu programów szkoleniowych” – sala konferencyjna
Zakładu Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej PAN w Gołyszu, ul. Kalinowa 4, Zaborze, 43-520 Chybie
9.30 – 9.45 – rejestracja uczestników
10.00 – wykład „Identyfikacja oczekiwań oraz potrzeb innowacyjnych sektora
rybackiego” – Marek Ferlin, Polskie Towarzystwo Rybackie
10.45 – wykład „Kształtowanie oferty edukacyjnej dla sektora rybackiego” – dr
inż. Jerzy Śliwiński, SGGW Warszawa
11.30 – przerwa na kawę
12.00 – wykład ”Wykorzystanie wyników badań naukowych w praktyce rybackiej przykład wdrożenia zrealizowany w ramach projektu Trafoon” – dr hab. Piotr Gomułka, dr
inż. Jarosław Król, Katedra Ichtiologii UW-M w Olsztynie
12.45 - wykład “Znaczenie działań związanych z promocją ryb i rybactwa dla
poprawy przepływu informacji w sektorze” – Zbigniew Szczepański, Towarzystwo Promocji
Ryb „Pan Karp”
13.30 – wykład „Praktyczne rozwiązywanie identyfikowanych problemów rybactwa
– znaczenie i funkcjonowanie Państwowej Straży Rybackiej” – prof. dr hab. Janusz Guziur,
UW-M w Olsztynie
14.15 - podsumowanie, dyskusja, zakończenie warsztatów
14.30 – obiad

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W WARSZTATACH
PROJEKTU „TRAFOON”
„DOSKONALENIE TRANSFERU INFORMACJI I WIEDZY MIĘDZY NAUKĄ A
PRAKTYKĄ RYBACKĄ”
Ustroń-Gołysz, 15 – 16 września 2016
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