
Celem projektu jest rozwinięcie potencjału uprawy owoców w regionie Morza 
Bałtyckiego w celu zapewnienia dostępności zdrowych, wysokiej jakości owoców  
i produktów z owoców przez innowacje oparte na badaniach naukowych,  
a w konsekwencji poprawy konkurencyjności i zrównoważonego charakteru sieci  
owocowej na Łotwie, Litwie, w Polsce i Szwecji.

Akronim projektu: InnoFruit.
Partner wiodący: Łotewski Państwowy Instytut Uprawy Owoców, Łotwa.
Partnerzy projektu: 3 (Łotwa), 2 (Polska), 1 (Litwa), 1 (Szwecja).
Całkowity budżet projektu: 1,5 mln euro.

Tytuł projektu: Wspieranie działań innowacyjnych 
niezwiązanych z technologią i zwiększanie zdolności  
innowacyjnej w sektorze uprawy i przetwarzania owoców 
w wybranych państwach regionu Morza Bałtyckiego
ang. Advancement of non-technological innovation  
performance and innovation capacity in the fruit growing 
and processing sectors in selected Baltic Sea countries
Priorytet: 1. Potencjał dla innowacji
Cel szczegółowy: 1.1 Infrastruktura badań i innowacji

Podsumowanie

Mimo że na Litwie i Łowie prowadzone są zaawansowane badania w dziedzinie uprawy  
i przetwarzania owoców, transfer wiedzy i innowacji w tych państwach jest ograniczony  
ze względu na brak odpowiednich systemów doradztwa, powolny rozwój stowarzyszeń produ-
centów owoców oraz niskie zdolności absorpcyjne małych i średnich przedsiębiorstw.

Celem wzajemnej wymiany wiedzy i wzajemnego uczenia się partnerów projektu jest realizacja 
określonego celu projektu zakładającego zwiększenie liczby małych i średnich przedsiębiorstw 
zajmujących się uprawą owoców przez wykorzystanie i wdrożenie technologicznych i innego 
rodzaju innowacji w ramach nowopowstałej sieci gospodarstw demonstracyjnych.

Komplementarne kompetencje organizacji badawczych, organizacji pozarządowych, zrzeszeń 
przedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorstw tworzących konsorcjum projektu ułatwi 
skuteczny rozwój i wykorzystanie bazy demonstracyjnej oferowanej przez otwartą sieć.

Działania realizowane w ramach projektu doprowadzą także do opracowania wytycznych 
dla tworzenia zbliżonych upraw demonstracyjnych w pozostałych państwach, bardziej  
skutecznych narzędzi komunikacji dla różnych grup interesariuszy, lepszej dostępności nowych 
obiektów demonstracyjnych dla spółek uprawiających i przetwarzających owoce, a także 
sformułowania zaleceń dotyczących polityki transferu wiedzy i technologii w sektorze uprawy 
owoców i sektorze spożywczym.

Oczekuje się, że projekt zwiększy zdolności innowacyjne spółek działających w regionie 
Morza Bałtyckiego, w szczególności w zakresie innowacji procesowych, organizacyjnych  
 marketingowych, umożliwiając im wejście na nowe rynki i ponowne pozycjonowanie swoich 
produktów. Udoskonali także profil organizacji badawczych w dostarczaniu odpowiednich 
usług upowszechniania przy jednoczesnym zwiększaniu ich zdolności badawczych i bazy  
technologicznej. Projekt przyczyni się do postępu i zrównoważonego rozwoju sektora  
biogospodarki opartej na wiedzy, m.in. przyczyniając się do zmniejszania różnic regionalnych w 
ramach makroregionu.


