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Instytut Innowacji Przemysłu Mleczarskiego   
1 lutego 2010 roku Zarząd Spółdzielni Mleczarskiej „Mlekpol” w Grajewie otworzył 
działalność Centrum Badawczo-Rozwojowego pod nazwą Instytut Innowacji 
Przemysłu Mleczarskiego sp. z o.o. z siedzibą w Mrągowie. Na stanowisko Prezesa 
Zarządu Instytutu został powołany  Tadeusz Szczęsny, a Przewodniczącym Rady 
Naukowo-Technicznej został prof. dr hab. Andrzej Babuchowski. - Mając na uwadze 
dotychczasową pomyślną współpracę liczymy na jej kontynuowanie z Państwem w 
ramach nowego podmiotu Instytutu Innowacji Przemysłu Mleczarskiego. – czytamy w 
notatce informacyjnej, sygnowanej przez Prezesa Zarządu SM „Mlekpol”. 

Nowopowstały Instytut przejmuje wszystkie dotychczasowe zadania Działu Innowacji 
i Rozwoju S.M. „Mlekpol”.  

 
„Jem, by lepiej żyć” w Internecie i TV 
Tych z Państwa, którzy mają dostęp do TVP3 Łódź, zachęcamy do obejrzenia 
kolejnego odcinka programu „Jem, by lepiej żyć”, który zostanie wyemitowany we 
wtorek, 23 lutego 2010 r. o godz. 19.00. Tematyka najbliższego odcinka poświęcona 
będzie żywieniu dzieci i młodzieży.  
Jednocześnie tych z państwa, którzy nie widzieli poprzedniego odcinka, dotyczącego 
nutrigenomiki i nutrigenetyki, zapraszamy na stronę internetową projektu, gdzie są 
dostępne programy emitowane w styczniu i grudniu.  
 
 
Promocja prasowa 
W ostatnim okresie ukazały się artykuły prasowe nt. projektu w lutowych numerach 
dwóch miesięczników branżowych: Przemysł spożywczy (tytuł „Żywność i żywienie w 
XXI w.”) oraz Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny. ( tytuł: „Żywność i 
żywienie w XXI w.-wizja rozwoju polskiego sektora spożywczego)” Jednocześnie 
informujemy, że ten drugi tytuł będzie promowany na konferencji Stowarzyszenia 
Producentów Owoców i Warzyw (26-27.03.10), targach EuroLab w Warszawie (3-
5.03.10) oraz AUTOMATICON w Warszawie (23-26.03.10) 
 
 
Akademia Zarządzania Innowacjami 
Informujemy, że Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania - 
Instytut Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym EEDRI prowadzi 
projekt szkoleniowy „Akademia Zarządzania Innowacjami”, przeznaczony dla osób 
zatrudnionych w firmach województwa łódzkiego, zainteresowanych 
podniesieniem swoich kwalifikacji i umiejętności w zakresie zarządzania 
innowacjami, w oparciu o internetowe narzędzie SAT, rekomendowane przez 
Komisję Europejską. Zapraszamy na stronę internetową projektu 
www.innowacyjni.com.pl  

http://zywnoscizywienie.pl/index.php?option=com_remository&Itemid=61&func=select&id=4&orderby=4
http://zywnoscizywienie.pl/index.php?option=com_remository&Itemid=61&func=startdown&id=10
http://zywnoscizywienie.pl/index.php?option=com_remository&Itemid=61&func=select&id=4&orderby=4
http://www.innowacyjni.com.pl/

