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Základní informace o projektu
•

celý název projektu: Analysis for Improvement of the Food Safety Training in
the Food and Agricultural Sector

•

akronym: AIFooST

•

patří mezi projekty, které získaly grantovou podporu v rámci projektů
partnerství Leonardo da Vinci z Programu celoživotního učení

•

smlouva č. CZ/13/LLP-LdV/PS/P/134070 ze 14. 8. 2013

•

pro PK ČR první projekt tohoto typu (zkušenosti se 7. R. P. nebo CIP-IEE)

•

délka trvání projektu – 2 roky, ukončení k 30. 9. 2015
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Cíle projektu
•

vytvoření mezinárodního společenství složeného ze společností a
organizací agro-potravinářského sektoru, bezpečnosti potravin a
odborného vzdělávání za účelem výměny zkušeností a spolupráce v rámci
odborného vzdělávání pracovníků agro-potravinářského průmyslu v oblasti
bezpečnosti potravin

•

zmapování aktuálního stavu, požadavků a potřeb týkajících se odborného
vzdělávání a přípravy pracovníků v oblasti bezpečnosti potravin a hygieny

•

zlepšení úrovně odborného vzdělávání, znalostí pracovníků, posílení
využití moderních vzdělávacích metod apod.

•

spolupráce s iniciativou EK „Better Training for Safer Food“
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Konsorcium projektu
•

Betelgeux (Španělsko)
–

•
•
•

koordinátor projektu

Lebensmittelversuchsanstalt (Rakousko)
Potravinářská komora České republiky (ČR)
Universidade do Porto (Portugalsko)
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Průběh projektu
•

jednání projektového konsorcia
– Valencie, 17. – 18. října 2013
– Vídeň, 8. – 9. května 2014
– Praha, 18. – 19. září 2014 (v přípravě)

•

dotazníkové šetření v oblasti bezpečnosti potravin
– příprava dotazníku → překlad → distribuce → sběr dat →
vyhodnocení

•

v současné době probíhá příprava AIFooST Guide
– materiál určený pro management společností a lektory
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Diseminace výsledků projektu
•

informace o projektu na webových stránkách
– koordinátor: http://www.betelgeux.es/proyectos/aifoost/
– PK ČR: http://foodnet.cz v sekci Projekty EU/CZ → Leonardo da Vinci
– výroční zpráva PK ČR, ČTPP – v české a anglické verzi

•

členové PK ČR (cca 160 subjektů) a členové ČTPP (cca 100 subjektů)
informováni o projektu a jeho výsledcích prostřednictvím jednání jejich
pracovních skupin, mailingu, newsletteru apod.

•

v přípravě AIFooST Guide

•

s ohledem na rozpočet budou realizovány další aktivity k šíření výsledků
projektu
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Děkuji za pozornost.

Mgr. Iva Caklová
Potravinářská komora České republiky
Počernická 96/272, 108 03 Praha 10 – Malešice
Tel./fax: +420 296 411 187, Mobil: +420 733 532 460
E-mail: caklova@foodnet.cz
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