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I. CZYM SĄ INNOWACJE I JAK JE WDRAŻAĆ W ROLNICTWIE?

Realizowane inwestycje przez rolników często mają charakter odtworzeniowy lub dotyczą zakupu 
nowszych modeli maszyn już posiadanych przez rolników, a brakuje kroków zmierzających do pod-
niesienia konkurencyjności gospodarstwa i optymalizowanie produkcji poprzez wdrażanie innowacji. 
Dlatego innowacje są przyszłością dla polskiego rolnictwa.

Wzrost innowacyjności został zidentyfikowany w PROW 2014-2020 jako jedna z głównych po-
trzeb na drodze do rozwoju rolnictwa. Innowacyjność może w istotny sposób wpływać na poprawę 
produktywności oraz wzrost konkurencyjności sektora rolnego, jak również na polepszenie jakości 
produktów, co z kolei może przyczynić się do zwiększenia dochodów rolników. Jednocześnie roz-
wiązania innowacyjne mogą sprzyjać dostosowaniu działalności rolniczej do potrzeb środowiska.

Rozważając czy są potrzebne innowację kolejnym krokiem jaki należy podjąć jest wyjaśnienie 
czym naprawdę są innowacje. Innowacja to każda zmiana wprowadzona w gospodarstwie, która coś 
ulepsza, daje nową jakość lub pozwala stworzyć nowy produkt (bądź usługę). Innowacją może być 
wprowadzenie nowej metody produkcji, otwarcie nowego rynku zbytu, czy zdobycie nowego źródła 
surowców, jak również wprowadzenie nowego sposobu organizacji pracy.

Analizując pojęcie innowacji należy zwrócić uwagę, że innowacja nie jest tym samym co wynala-
zek, który jest efektem prowadzenia badań i eksperymentów naukowych i stanowi produkt lub proces, 
dzięki czemu powstaje nowe rozwiązanie jakiegoś problemu. Wynalazek stanie się innowacją wtedy, 
kiedy będzie możliwe jego wdrożenie na rynku. Ponadto wynalazek należy rozpatrywać w ujęciu 
kategorycznym – skoro coś jest wynalazkiem, to znaczy, że nikt tego wcześniej jeszcze nie odkrył. 
Natomiast innowacja ma charakter względny, ponieważ np. to, co jest innowacją w gospodarstwie 
jednego rolnika, niekoniecznie będzie innowacją u innego. 

II. MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA INNOWACJI W RAMACH PROW 2014-2020

W mediach i prasie można spotkać się z wszem obecną promocją innowacji oraz zachętą do 
jej wdrażania w rolnictwie oraz branżach przemysłu. Często zainteresowane podmioty nie mogą 
znaleźć odpowiedzi, skąd uzyskać dofinansowanie na wdrażanie innowacji. 

Potencjalny Beneficjent z branży rolniczej może skorzystać z działań Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020), który jest kontynuacją poprzedniego programu 
z lat 2007-2013. 

Celem głównym PROW 2014 – 2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone 
zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój tery-
torialny obszarów wiejskich. W ramach budżetu na WPR 2014-2020 Polska otrzyma 42,4 mld euro, 
czyli o 8% więcej niż na poprzednie siedem lat. Jest to tym ważniejsze, że całkowity budżet UE na 
Wspólną Politykę Rolną na lata 2014 - 2020 jest niższy o 12% niż w poprzednich siedmiu latach.

Wybrane działania PROW 2014-2020, w których występują preferencje na działania innowacyjne:
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n Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników;
n Modernizacja gospodarstw rolnych;
n Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw;
n Przetwórstwo i marketing produktów rolnych;
n Tworzenie grup i organizacji producentów w rolnictwie i leśnictwie.

1. Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników:

n pomoc przyznaje się w związku z rozpoczynaniem prowadzenia gospodarstwa rolnego. Wspar-
cie dotyczy rozwoju działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym, a także przygotowania do 
sprzedaży wytwarzanych w gospodarstwie produktów rolnych; 

n działanie tylko dla młodych rolników; 
n dodatkowe punkty za innowacyjność; 
n Beneficjent - Młody rolnik – osoba, która, nie ukończyła 40 roku życia; posiada odpowied-

nie kwalifikacje zawodowe; po raz pierwszy rozpoczyna URZĄDZANIE gospodarstwa rolnego, 
W OKRESIE nie wcześniej niż 18 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o pomoc. 

n Pomoc ma formę premii – 100 000 zł;
n Pomoc wypłacana jest w dwóch ratach: pierwsza rata w wysokości 80% kwoty pomocy, druga 

rata w wysokości 20% kwoty pomocy; 
n Pierwsza i druga rata zostaną wypłacone maksymalnie w ciągu 5 lat od przyznania pomocy; 
n Pierwsza rata zostanie wypłacona po spełnieniu przez beneficjenta, w terminie 9 miesięcy od 

dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy, warunków z zastrzeżeniem dopełnienia których 
została wydana. 

2. Modernizacja gospodarstw rolnych:

Obszary wsparcia:
n Obszar A – rozwój produkcji prosiąt;
n Obszar B – rozwój produkcji mleka krowiego;
n Obszar C – rozwój produkcji bydła mięsnego;
n Obszar D – związany z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą 

profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem war-
tości dodanej produktu.

Podstawowe wymagania:
n Wielkość ekonomiczna gospodarstwa ubiegającego się o dofinansowanie inwestycji powinna 

mieścić się w przedziale od 10 tys. euro do 200 tys. euro;
n Należy uzyskać odpowiednią ilość punktów, która pozwoli na zakwalifikowanie rolnika na liście;
n Po podpisaniu umowy należy wykonać inwestycję w założonych we wniosku etapach z zachowa-

niem zasad konkurencyjności;

Rolnik musi przestrzegać zobowiązań po zakończeniu inwestycji. Realizacja operacji przyczyni 
się do poprawy ogólnych wyników gospodarstwa oraz do wzrostu wartości dodanej brutto w gospo-
darstwie (GVA) o co najmniej 10% w odniesieniu do roku w którym złożono wniosek przez okres 5 lat 
od dnia przyznania pomocy.
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Rolnik może maksymalnie otrzymać:
n 900 tys. zł – w obszarze A; 
n 500 tys. zł – w obszarach B, C i D pod warunkiem inwestycji zakładającej budowę lub moderni-

zację budynku inwentarskiego lub magazynu paszowego;
Refundacja 50% kosztów kwalifikowanych lub 
Refundacja 60% kosztów kwalifikowanych w przypadku gdy:
– osoba fizyczna w dniu złożenia wniosku ma nie więcej niż 40 lat, prowadzi gospodarstwo 

rolne jako kierujący nie dłużej niż 5 lat i jest tzw. „Młodym Rolnikiem”,
– osoby wspólnie wnioskujące.
 

3. Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw: 
Pomoc przyznaje się rolnikowi albo małżonkowi rolnika, który: 

n  jest posiadaczem gospodarstwa rolnego o powierzchni użytków rolnych co najmniej 1 ha lub nie-
ruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej 
zwanym dalej „gospodarstwem”, którego wielkość ekonomiczna wynosi mniej niż 10 tys. euro;

n która podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rol-
nik albo małżonek rolnika nieprzerwanie przez co najmniej ostatnie 24 miesiące poprzedzające 
miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy i w tym zakresie nie prowadził innej działalności 
gospodarczej;

n która nie ma ustalonego prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy lub niezdolności 
do pracy w gospodarstwie;

n prowadzi na terytorium RP, osobiście i na własny rachunek, produkcję roślinną lub zwierzęcą, 
w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego, produkcję warzyw-
niczą, roślin ozdobnych, grzybów uprawnych, sadownictwa itp.; z wyłączeniem chowu i hodowli 
ryb, zwaną dalej „działalnością rolniczą”, w celach zarobkowych;

Pomoc przyznaje się na operację:
n obejmującą restrukturyzację gospodarstwa w zakresie produkcji żywnościowych lub nieżywno-

ściowych produktów rolnych lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych 
w gospodarstwie;
polegającą na:
– przeprowadzeniu inwestycji w środki trwałe oraz
– udziale w szkoleniach lub
– korzystaniu z usług doradczych, lub
– udziale w zorganizowanych formach współpracy producentów rolnych, w szczególności 

w celu dostarczania na rynek większych ilości produktów i przygotowania ich do sprzedaży, 
lub

– realizacji innych działań niezbędnych do przeprowadzenia restrukturyzacji gospodarstwa.
W wyniku realizacji której nastąpi wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa:
n do co najmniej 10 tys. euro,
n co najmniej o 20% w stosunku do wielkości wyjściowej.

Realizacja operacji przyczyni się do restrukturyzacji gospodarstwa, jeżeli ma na celu poprawę 
jego konkurencyjności i zwiększenie jego rentowności przez wzrost wielkości ekonomicznej gospo-
darstwa, w szczególności w wyniku zmiany rodzaju prowadzonej produkcji rolnej.
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Pomoc przyznaje się w wysokości 60 tys. zł. jednak nie więcej niż równowartość 15 tys. euro, 
i wypłaca się ją w dwóch ratach:
n pierwsza rata – w wysokości 80% całkowitej wartości pomocy, ale nie więcej niż 48 tys. zł;
n druga rata – w wysokości 20% całkowitej wartości pomocy, ale nie więcej niż 12 tys. zł. 

4. Przetwórstwo i marketing produktów rolnych
Beneficjent:

n Rolnik będący osobą fizyczną, domownik lub małżonek tego rolnika.
n Jest ubezpieczony w KRUS w pełnym zakresie.
n Podejmuje wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych.
n W okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku nie był wpisany do CEiDG lub KRS.

Pomoc przyznaje się na operacje polegające na podejmowaniu wykonywania działalności go-
spodarczej w zakresie przetwórstwa.

Forma pomocy:
n Refundacja 50% kosztów kwalifikowanych;
n Maksymalne wsparcie wynosi 300 tys. zł;
n Minimalna wysokość pomocy może wynieść 10 tys. zł.

Premiowane branże:
n Przetwarzanie i konserwowanie mięsa;
n Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu;
n Produkcja wyrobów z mięsa, wyłączając wyroby z mięsa drobiowego;
n Produkcja soków z owoców i warzyw;
n Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw;
n Przetwórstwo mleka i wyrób serów;
n Wytwarzanie produktów przemiału zbóż;
n Sprzedaż hurtowa zboża;
n Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw;
n Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa;
n Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych.

5. Tworzenie grup i organizacji producentów w rolnictwie i leśnictwie.
n Jest to organizacja zrzeszająca rolników produkujących jeden produkt lub grupę produktów;
n Głównym celem grupy jest wprowadzanie na rynek produktów wytworzonych w gospodarstwach 

członków;
n Grupa prowadzi działalność jako przedsiębiorca mający osobowość prawną (np. spółki z o.o. lub 

spółdzielni).

Jak się tworzy grupy producentów rolnych?
n Wybór formy prawnej: spółdzielnia, stowarzyszenie, zrzeszenie, spółka z o.o., spółka akcyjna.
n Zarejestrowanie przedsiębiorstwa zgodnie z obowiązującymi przepisami.
n Rejestracji spółek prawa handlowego lub spółdzielni dokonuje się w wydziale gospodarczym sądu.
n Przygotowanie planu biznesowego grupy na 5 lat. Rejestracja przedsiębiorstwa jako grupy pro-

ducentów w Agencji Rynku Rolnego.
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Inne źródła finansowania działań innowacyjnych:
n NCBR – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju;
n PARP – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości;
n WRPO – Wojewódzkie Regionalne Programy Operacyjne;
n PO WER 2014 - 2020 – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój;
n PO Inteligentny Rozwój; 
n PO Polska Wschodnia.

III. ZALETY Z WDRAŻANIA INNOWACJI W ROLNICTWIE

Przed wdrażaniem innowacji istnieje szereg barier hamujących rozwój innowacyjności w rolnictwie. 
Należą do nich m.in. specyfika rolnictwa, strach przed nowością, wysoka średnia wieku rolników i niższy 
poziom wykształcenia w porównaniu z mieszkańcami miast oraz niedobór środków finansowych.

Próbując rozwiązać problem stworzono Europejskie partnerstwo innowacyjne w dziedzinie rol-
nictwa (EIP - AGRI), które działa na rzecz konkurencyjnego i zrównoważonego rolnictwa i leśnictwa, 
aby sektory te mogły osiągać więcej przy mniejszym zużyciu zasobów. EIP stwarza dla zaintereso-
wanych innowacyjność rolników szerokie możliwości nawiązania współpracy, znalezienia partnerów, 
dzielenia się wiedzą i wymiany doświadczeń w zakresie innowacji w rolnictwie. Stworzone możliwo-
ści w obecnym okresie programowania PROW 2014-2020 dają szanse na zbudowanie sprawnego 
systemu transferu innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Główne zalety z wdrażania innowacji w rolnictwie:
– wprowadzenie nowych rozwiązań technologicznych, wydajniejszych odmian roślin uprawnych;
– większe ceny i stabilniejsza sprzedaż produktów rolnych;
– tworzenie grup operacyjnych poprzez powiązań między rolnikami i jednostkami naukowymi;
– podniesienie konkurencyjności;

IV. SIEĆ NA RZECZ INNOWACJI W ROLNICTWIE I NA OBSZARACH WIEJSKICH (SIR)

4.1. Czym jest SIR?
Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) jest to „układ” różnych insty-

tucji, które będą ułatwiały i usprawniały wdrażanie innowacji w rolnictwie. W skład sieci wchodzi 
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, jako jednostka centralna i koordynująca oraz woje-
wódzkie ośrodki doradztwa rolniczego, które tworzą sieć w każdym województwie.

Celem powstania SIR jest stworzenie sieci kontaktów i powiązań między rolnikami, przedsiębior-
cami, podmiotami doradczymi oraz jednostkami naukowymi, dzięki czemu będzie mogła nastąpić 
wymiana wiedzy fachowej oraz dobrych praktyk w zakresie innowacji w rolnictwie. Jednostki tworzą-
ce SIR będą brały również udział w tworzeniu grup operacyjnych.

Struktura SIR tworzą:
• Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie (CDR);
• Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego;
• Grupy robocze, grupy tematyczne.
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4.2. Grupy operacyjne
Grupa operacyjna jest to grupa osób założona do realizacji konkretnego celu w zakresie inno-

wacji. Jej zadaniem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania dla konkretnych odbiorców. Grupy 
operacyjne na rzecz innowacji tworzone są przez co najmniej dwa różne podmioty należące do róż-
nych kategorii:
n Kategoria A: rolnicy, posiadacze lasów, jednostki naukowe, przedsiębiorcy sektora rolnego lub 

spożywczego, przedsiębiorcy sektorów działających na rzecz sektora rolnego i spożywczego;
n Kategoria B: podmioty doradcze, konsumenci i ich organizacje, jednostki samorządu terytorialne-

go, organizacje branżowe i międzybranżowe działające w obszarze łańcucha żywnościowego.

Grupa operacyjna musi posiadać formę prawną umożliwiającą zawarcie umowy i podejmowanie 
zobowiązań; dopuszcza się dwie formy prawne: spółka z o.o. lub konsorcjum.

Na swoje funkcjonowanie i realizację założonych celów grupa operacyjna może uzyskać wspar-
cie w ramach działania „Współpraca” z PROW 2014-2020.

V. ROLNICTWO PRECYZYJNE – OSIĄGNIĘCIA ORAZ PRZYKŁADY
   WDROŻONYCH INNOWACJI W GOSPODARSTWACH ROLNYCH

Rolnictwo precyzyjne (Precision Agriculture) – zespół technologii tworzących system rolniczy, 
który dostosowuje wszystkie elementy agrotechniki do zmiennych warunków na poszczególnych 
polach uprawnych. Rolnictwo precyzyjne jest strategią gospodarowania polegającą na korzystaniu 
z technologii informacyjnych do przetwarzania danych pochodzących z różnych źródeł w decyzje 
operacyjne związane z produkcją roślinną.

Rośnie coraz większe zainteresowanie rolnictwem precyzyjnym. Jest to dość obszerny temat, ale 
wzrastająca liczba przeprowadzonych badań wskazuje na profity z jego zastosowania poprzez podnie-
sienie jakości uprawy roli, zmniejszenie nakładów i kosztów pracy oraz pozytywny wpływ na środowisko. 

W produkcji roślinnej jedną z podstawowych zabiegów agrotechnicznych jest nawożenie, które 
ma za zadanie dostarczenie niezbędnych makro i mikro składników niezbędnych do wegetacji ro-
śliny. Zgodnie z zasadami zrównoważonego nawożenia, prawidłowe nawożenie polega na dostar-
czeniu roślinom składników pokarmowych w odpowiednich proporcjach i ilościach umożliwiających 
uzyskanie maksymalnych plonów o pożądanej jakości konsumpcyjnej lub przetwórczej. Rolnictwo 
precyzyjne stwarza możliwość precyzyjnego stosowania nawozów w dawkach dokładnie dopasowa-
nych do potrzeb nawożenia w danym punkcie pola.

Powyższa koncepcja jest możliwa dzięki bardzo dynamicznemu rozwojowi, który bezpośrednio 
wiąże się z postępem w dziedzinie nawigacji satelitarnej, zmiennego dawkowania nawozów, ma-
powania plonów oraz precyzyjnym prowadzeniu maszyn. Zmienne dawkowanie jest możliwe m.in. 
dzięki wcześniejszemu badaniu gleby i mapie plonów zróżnicowanych w obrębie pola. Na podstawie 
tych danych rolnik może zaplanować zabiegi nawożenia i ochrony roślin. 

Wobec stale rosnących kosztów produkcji rolnej oraz uwagi nakierowanej na wpływ rolnictwa na 
jakość środowiska, nawożenie precyzyjne wzbudza coraz większe zainteresowanie. 
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Rolnictwo precyzyjne jest jednym z przykładów innowacji, która ulepsza i usprawnia pracę 
poprzez poprawę jakości i wydajności produkcji roślinnej, zmniejszenie wysokości nakładów i opty-
malizację zużycia pestycydów, co przekłada się na ochronę środowiska.

Jednym z głównych atutów zastosowania tej innowacji jest podniesienie konkurencyjności 
gospodarstw, które mogą pochwalić się innowacyjnym zapleczem technicznym, dzięki któremu wła-
ściciel ma możliwość zdalnego zarządzania i kontrolowania pracy w gospodarstwie o każdej porze 
dnia i nocy. Precyzyjne wykonywanie nawożenia, siewu i zbioru płodów rolnych jest możliwe dzięki 
zastosowaniu nawigacji GPS oraz kompatybilnych urządzeń typu: autopilot czy automatyczna stero-
wanie sekcją opryskiwacza, które wykonują pracę z dokładnością nawet do 1,5 cm.

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie zorganizował 26 
września 2017 r. wyjazd studyjny pt. „Upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań rolnictwa precyzyj-
nego w gospodarstwach rolnych” do miejscowości Brożówka w powiecie giżyckim. 

 
Tematyka seminarium poświęcona była promowaniu i wprowadzaniu innowacji w gospodar-

stwach rolnych, które przekładają się na wzrost jakości produkcji oraz podnoszą ich konkurencyjność 
na arenie międzynarodowej. W wyjeździe studyjnym wzięło udział łącznie 47 osób. Uczestnikami 
wyjazdu byli doradcy i rolnicy którzy mogli zapoznać się ze sprzętem oraz z korzyściami płynącymi 
z zastosowania rolnictwa precyzyjnego w gospodarstwach. Do wyjazdu szczególnie zapraszano mło-
dych rolników do 35 roku życia, którzy są zainteresowani powyższymi zagadnieniami i/lub planują 
wdrażać systemy rolnictwa precyzyjnego w swoich gospodarstwach.

Podczas wyjazdu uczestnicy mogli zapoznać się nie tylko z technologią rolnictwa precyzyjnego, 
ale również z zagadnieniem innowacji w rolnictwie, czym jest Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na 
obszarach wiejskich, które przedstawił koordynator wojewódzki SIR Pan Arkadiusz Tabaka. Kolejną 
częścią programu było przedstawienie możliwości pozyskania środków finansowych na wdrażanie 
innowacji w gospodarstwach rolnych m.in. z działania Współpraca w ramach PROW 2014-2020. 
Głównym punktem programu była prezentacja gospodarstw rolnych położonych w gminie Kruklanki: 
Gospodarstwo Rolno-Hodowlane w Brożówce Edward Przyłucki oraz Gospodarstwo Rolne Arkadiusz 
Przyłucki.

Właściciel gospodarstwa rolnego Pan Edward Przyłucki przyjął uczestników wyjazdu w swoim 
dworku przedstawiając historie powstania gospodarstwa oraz efekty i profity z wdrażania rolnictwa 
precyzyjnego w swoim gospodarstwie. Następnie razem z Panem Arkadiuszem Przyłuckim i oso-
ba obsługującą sprzęt w gospodarstwie przeprowadzili pokaz polowy, który przedstawił nawożenie 
i uprawę roli za pomocą nawigacji do jazdy równoległej wspomaganej autopilotem.
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