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HARMONOGRAM WARSZTATÓW  

09.00 – 10.00 Rejestracja i powitanie uczestników  

10:00 – 10:45 Założenia i realizacja projektu TRAFOON  
 Jarosław Król, UWM Olsztyn  

10:45 – 11:30 Chemioterapeutyki w leczeniu ryb - ustawodawstwo, 
 dostępność, monitoring pozostałości Piotr Gomułka UWM 
 Olsztyn  

11:30 – 12:15 Nowe trendy w produkcji pasz dla ryb  
 Małgorzata Woźniak UWM Olsztyn  

12:15 – 13:00 SRIA (Strategic Research & Innovation Agenda) – 
 wnioski dotyczące potrzeb MŚP sektora akwakultury 
 wynikające z realizacji projektu TRAFOON Piotr Hliwa, 
 UWM Olsztyn  

13:00 – 14:00 Dyskusja panelowa i zakończenie szkolenia  

14:30 Zapraszamy na obiad 
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ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W SZKOLENIU 
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REJESTRACJA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA 

LISTA OBECNOŚCI 

ODBIÓR MATERIAŁÓW 

Dwie listy   



Transfer wiedzy i innowacji w produkcji żywności 
metodami tradycyjnymi – założenia 

i realizacja projektu „TRAFOON” 

Jarosław Król 

Mścice/Koszalin, 22 kwietnia 2016 r. 

Warsztaty szkoleniowe : 
Jakość i bezpieczeństwo żywności  

pochodzącej z akwakultury 
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Konsorcjum 
30 podmiotów 

z 14 krajów 
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Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań 
Żywności PAN w Olsztynie 

Wydział Nauk o Środowisku UWM  
w Olsztynie 

Instytut Ogrodnictwa  
w Skierniewicach 

Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki 
Rybackiej PAN w Gołyszu 
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wytwarzana zgodnie z dziedzictwem kulinarnym (przez co najmniej 
trzy pokolenia), wykazującą specyfikę odróżniającą ją od podobnych 
produktów tej samej kategorii w zakresie: 

1) stosowania tradycyjnych składników (surowców) dla uzyskania 
końcowego produktu, 

2) stosowania tradycyjnego sposobu produkcji i/lub metody ich 
przetwarzania, 

3) powiązania z konkretnym lokalnym obszarem, regionem lub krajem. 

Definicja żywności tradycyjnej 
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Główne cele projektu Trafoon: 

• transfer wiedzy i wdrożenie wyników badań naukowych do MŚP, 

• wspieranie adaptacji MŚP do dynamicznie zmieniających się 
warunków na rynku, 

• wspieranie nowych strategii i programów innowacyjnych, 

• rozwój sieci umożliwiających transfer wiedzy i wspieranie 
przedsiębiorczości. 

Żywność produkowana metodami tradycyjnymi 
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Obszar działania grupy roboczej RYBY 
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Ankiety SWOT Spotkania 

Lista potrzeb związana z działalnością MŚP 
dywersyfikacja produkcji akwakultury, 

zwiększenie produkcji pochodzącej z akwakultury (RAS + jakość produktu), 

zastosowanie innowacyjnych technologii w hodowli ryb, 

zastosowanie zrównoważonych technik żywienia gatunków ryb hodowlanych, 

ograniczenie presji zwierząt rybożernych w obrębie obiektów hodowlanych, 

zwiększenie naturalnej odporności ryb na choroby, 

wzmożenie działań dotyczących zdrowotności ryb hodowlanych, 

Szkolenia 

Panel informacyjny 

SRIA 
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• dywersyfikacja produkcji akwakultury, 

• zwiększenie produkcji pochodzącej z akwakultury (RAS + jakość produktu), 

• zastosowanie innowacyjnych technologii w hodowli ryb, 

• zastosowanie zrównoważonych technik żywienia gatunków ryb hodowlanych, 

• ograniczenie presji zwierząt rybożernych w obrębie obiektów hodowlanych, 

• zwiększenie naturalnej odporności ryb na choroby, 

• wzmożenie działań dotyczących zdrowotności ryb hodowlanych,  

Lista potrzeb związana z działalnością MŚP 
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Szkolenia 
grupy roboczej 

RYBY  

Innowacyjność w tradycyjnej technologii produkcji ryb 
– Ustroń, czerwiec 2015 
 
Ochrona zdrowia ryb w aspekcie jakości  
i bezpieczeństwa żywności – Olsztyn, wrzesień 2015 
 
Jakość i bezpieczeństwo żywności pochodzącej  
z akwakultury – Ogonki, Iława, Koszalin, kwiecień 2016 
 
Sprzedaż bezpośrednia i przetwórstwo przeznaczone na 
rynek lokalny na przykładzie gospodarstw rybackich – 
Radom, czerwiec 2016 
 
Transfer informacji między R&D i MŚP działającymi 
w zakresie hodowli ryb – Ustroń, wrzesień 2016 
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www.trafoon.org 

PANEL INFORMACYJNY PROJEKTU 
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www.trafoon.org 
PANEL INFORMACYJNY PROJEKTU 

www.trafoon.eu 
STRONA INTERNETOWA PROJEKTU 
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Materiały szkoleniowe Monografia 

Harmonogram 
Abstrakty prezentacji 

Artykuły 

www.trafoon.org 
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prosimy o wypełnienie  
formularza oceny  
naszego szkolenia 
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prosimy o wypełnienie  
ankiety dotyczącej SRIA 


