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Opracowano na podstawie informacji udostępnionych na stronach internetowych Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego oraz 
informacji przekazanych pocztą elektroniczną do CDR w Brwinowie Oddział w Warszawie Dział Innowacji w Rolnictwie 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

Materiał opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie 

Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
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Tytuł: Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla brokerów innowacji 

oraz pracowników CDR i ODR wspierających prace związane 

z wdrażaniem działania Współpraca 
 

Organizator: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie 

Data: 5-6 kwietnia 2018 roku 

Miejsce: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie 

Forma: spotkanie informacyjno-szkoleniowe 

Opis:  

Spotkanie skierowane było do brokerów innowacji oraz pracowników CDR i ODR 

wspierających prace związane z wdrażaniem działania „Współpraca” w ramach PROW 

2014-2020. W spotkaniu uczestniczyło 50 osób, w tym zaproszeni goście z Ministerstwa 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

W programie omówiono propozycje zmian Rozporządzenia MRiRW z 23 grudnia 2016 roku 

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej 

w ramach działania „Współpraca” objętego PROW 2014-2020 oraz doświadczenia 

z pilotażowego naboru wniosków w ramach działania. Kolejne sesje poświęcone były 

omówieniu prac realizowanych przez brokerów w  województwach ze szczególnym 

uwzględnieniem działań na rzecz najbliższego, wrześniowego naboru wniosków do 

działania „Współpraca”. Ponadto pracownicy SIR z CDR omówili proces składania wniosków 

oraz przebieg prac związanych z wyborem operacji, składanych w ramach konkursu 

nr 2/2018 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą 

realizowane w 2018 roku w ramach dwuletniego Planu operacyjnego na lata 2018-2019. 

Spotkanie było także okazją do wielu kuluarowych dyskusji na tematy związane z rolą Sieci 

na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich we wdrażaniu działania 

„Współpraca”. 
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Zdjęcia: 

  

 
Więcej informacji: http://sir.cdr.gov.pl/2018/04/09/spotkanie-informacyjno-szkoleniowe-dla-

brokerow-innowacji-oraz-pracownikow-cdr-i-odr-wspierajacych-prace-zwiazane-z-wdrazaniem-

dzialania-wspolpraca/ 

 

Tytuł: Wspieranie procesu tworzenia partnerstw na rzecz innowacji 

w serowarstwie 
 

Organizator: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie 

Data: 24-25 kwietnia 2018 roku 

Miejsce: Minikowo 

Forma: warsztaty/szkolenie 
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Opis:  

W Centrum Dziedzictwa Kulinarnego i Turystyki Wiejskiej odbyły się warsztaty serowarskie 

zrealizowane w ramach projektu „Wspieranie procesu tworzenia partnerstw na rzecz 

innowacji w serowarstwie”.  Do Minikowa przyjechali rolnicy, głównie hodowcy krów 

mlecznych z całego województwa kujawsko-pomorskiego. Większość z nich posiada już 

pewne doświadczenie w wytwarzaniu serów, co miało swoje odzwierciedlenie podczas 

fachowych dyskusji i zaangażowaniu uczestników. Głównym prowadzącym warsztaty był 

Pan Sylwester Wańczyk, który jest doświadczonym serowarem z Krzeszowa. Uczestnicy 

szkolenia mogli porównać technologię wytwarzania serów podpuszczkowych typu Gouda 

i Feta. Wielkim zaskoczeniem dla wszystkich była prostota wytwarzania serów kwasowo-

podpuszczkowych. Niezmiernie istotna była możliwość zadawania pytań, które głównie 

dotyczyły problemów z jakimi borykają się każdego dnia serowarzy w swojej pracy. 

Fachowa wiedzy Pana Wańczyka oraz jego otwartość zrobiły duże wrażenie na uczestnikach 

warsztatów. W przerwach technologicznych, które są nieodłączną częścią produkcji serów, 

toczyły się dyskusje m.in. na temat opłacalności i legalizacji produkcji serów. Warsztaty 

utwierdziły uczestników w przekonaniu, że serowarstwo jest kierunkiem, w którym 

chcieliby się dalej rozwijać. 

 

Zdjęcia: 

  

   

Więcej informacji: http://www.kpodr.pl/wspieranie-procesu-tworzenia-partnerstw-na-rzecz-

innowacji-w-serowarstwie/ 
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Tytuł: Współpraca na rzecz innowacyjności w pszczelarstwie 
 

Organizator: Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu 

Data: 24-27 kwietnia 2018 roku 

Miejsce: Czechy 

Forma: wyjazd studyjny 

Opis:  

Wyjazd dedykowany był dla osób zajmujących się pszczelarstwem w województwie 

wielkopolskim. Uczestnicy mogli wysłuchać interesujących wykładów przygotowanych 

przez prelegentów z Centrum Kształcenia Pszczelarskiego z następującego zakresu: 

• funkcjonowanie Związku Pszczelarzy w Czechach, 

• metody i efekty hodowlane produkcji matek pszczelich, 

• zasady i przepisy dotyczące relokacji pasiek wędrownych, 

• praktyka postępowania w przypadku zatrucia pszczół, 

• metody zwalczania Varroa Destructor. 

Po zajęciach teoretycznych pszczelarze udali się na zajęcia warsztatowe do pasiek 

Centrum. W trakcie wizyt zaprezentowano pracę przy ulach, sprzęt stosowany 

w pasiekach, sposoby walki z chorobami pszczół, walkę z Varroa Destructor między innymi 

poprzez zadymianie. 

Wyjazd był okazją do spotkania, wymiany doświadczeń, a być może implementacji dobrych 

rozwiązań stosowanych w gospodarstwach pasiecznych w Czechach. O znaczeniu podjętej 

tematyki świadczyło widoczne zainteresowanie i aktywny udział w dyskusjach oraz 

prowadzonych zajęciach praktycznych uczestników wyjazdu studyjnego. 

 

Zdjęcia: 
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Więcej informacji: http://www.wodr.poznan.pl/sir/aktualnosci/item/8462-relacja-z-wyjazdu-

studyjnego-pt-wspolpraca-na-rzecz-innowacyjnosci-w-pszczelarstwie 

http://www.wodr.poznan.pl/sir/aktualnosci/item/8462-relacja-z-wyjazdu-studyjnego-pt-wspolpraca-na-rzecz-innowacyjnosci-w-pszczelarstwie
http://www.wodr.poznan.pl/sir/aktualnosci/item/8462-relacja-z-wyjazdu-studyjnego-pt-wspolpraca-na-rzecz-innowacyjnosci-w-pszczelarstwie

