Z okazji nadchodzących Świąt zespół Projektu życzy
wszystkim czytelnikom Newlettera
radości i spokoju oraz dobrego zdrowia w Nowym 2010 Roku

Żywność i żywienie w XXI wieku – wizja rozwoju polskiego sektora
spożywczego – relacja z konferencji
Ponad stu naukowców i przedstawicieli polskich firm spożywczych spotkało się
4 grudnia 2009 r. na Politechnice Łódzkiej na konferencji Żywność i żywienie w XXI
wieku – wizja rozwoju polskiego przemysłu spożywczego, aby przedyskutować
przyszłość badań i kierunki rozwoju technologii dla tego sektora. Zapraszamy do
zapoznania się z relacją i fotogalerią z konferencji [więcej]
Promocja projektu w radiu i TV
27 grudnia 2009 r. w godzinach popołudniowych na antenie TVP3 odbędzie się
emisja pierwszego programu telewizyjnego „Jedz, by lepiej żyć”. To pierwszy
program w cyklu, realizowanym w ramach promocji projektu. O kolejnych będziemy
Państwa na bieżąco informować.
4 grudnia 2009 r. gośćmi porannej rozmowy w Radiu Łódź były panie profesor: Anna
Rogut (SWSPiZ) i Maria Koziołkiewicz (PŁ). Rozmowa koncentrowała się na
tematach związanych z konferencją.
Zostań ekspertem
Przypominamy o trwającej rekrutacji ekspertów biorących udział w tzw. rundach
delfickich. Badanie to ma na celu weryfikację hipotez technologicznych (procesowych
i produktowych), wypracowanych we wcześniejszych analizach. W metodzie tej
Państwa wiedza zostanie wykorzystana do oceny prawdopodobieństwa realizacji
scenariuszy rozwoju przemysłu spożywczego i zasad racjonalnego żywienia.
Rejestracji można dokonać wchodząc w zakładkę "baza ekspertów".
Ekspertem może zostać każdy zainteresowany rozwojem tego sektora. [więcej]
Posiedzenie Komitetu Społecznego
4 grudnia w Łodzi odbyło się drugie posiedzenie Komitetu Społecznego w projekcie
„Żywność i żywienie w XXI wieku – wizja rozwoju polskiego sektora spożywczego”.
Uczestnicy spotkali się o godz.15.00 na Politechnice Łódzkiej. Komitet spotkał się w
celu zatwierdzenia opracowań dotyczących obecnego stanu wiedzy.

5-lecie Instytutu EEDRI przy SWSPiZ
Miło nam poinformować, że 20 listopada 2009 roku odbyła się uroczystość jubileuszu
5-lecia Instytutu Badań nad Przedsiębiorczości a i Rozwojem Ekonomicznym EEDRI
przy SWSPiZ – partnera w projekcie „Żywność i żywienie w XXI wieku - wizja rozwoju
polskiego sektora spożywczego” [więcej]
Promocja książki „Partnerstwo dla innowacji”
20 listopada 2009 r. odbyła się promocja najnowszej publikacji Instytutu EEDRI
„Partnerstwo dla innowacji”. Książka jest dostępna w wersji elektronicznej na stronie
Instytutu. Można ją otrzymać bezpłatnie składając mailowe zamówienie pod adres
promocja@eedri.pl

