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SIEĆ NA RZECZ INNOWACJI W ROLNICTWIE
I NA OBSZARACH WIEJSKICH
Wzrost innowacyjności ma kluczowy wpływ na rozwój polskiego rolnictwa, ponieważ 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 rozwiązania innowacyjne mogą sprzyjać dostosowaniu
działalności rolniczej do potrzeb środowiska.
W tym miejscu należy wyjaśnić, co rozumie się pod pojęciem innowacji. 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.
Należy jednak zwrócić uwagę, że innowacja nie jest tym samym co wynalazek, 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.
Sektor rolny znacznie odstaje od innych sektorów gospodarki w obszarze innowacyjności, co
znajduje odzwierciedlenie w takich wskaźnikach jak: produktywność pracy i ziemi, udział nakładów na środki trwałe, średnia wieku i poziom wykształcenia rolników oraz dostęp do Internetu
na obszarach wiejskich. Niewystarczające są także powiązania między sektorem nauki a rolnictwem. Biorąc to pod uwagę, nowy PROW, m.in. w działaniach inwestycyjnych, będzie realizował
ten istotny cel przekrojowy Wspólnej Polityki Rolnej, jakim jest innowacyjność.
Dlatego właśnie, w celu usprawnienia wdrażania innowacji w rolnictwie poprzez poszczególnie działania PROW 2014-2020 powołano „Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich” (SIR), która stanowi powiązanie różnych instytucji i ma za zadanie usprawniać
wdrażanie innowacji w rolnictwie. Trzon SIR tworzy Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
(CDR) oraz Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego, które tworzą sieć w każdym województwie.
Głównym motywem powstania SIR jest stworzenie sieci kontaktów i powiązań między
rolnikami, przedsiębiorcami, podmiotami doradczymi oraz jednostkami naukowymi, dzięki
czemu będzie mogła nastąpić wymiana wiedzy fachowej oraz dobrych praktyk w zakresie innowacji w rolnictwie. Jednostki tworzące SIR będą brały również udział w tworzeniu grup operacyjnych.
WMODR z siedzibą w Olsztynie 2016 r.
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Środki finansowe dostępne w ramach SIR będą przeznaczane na organizację szkoleń, warsztatów, wyjazdów studyjnych oraz innych form, które będą służyły lepszemu wdrażaniu innowacji.
Ze środków w ramach SIR będą mogli korzystać również partnerzy zewnętrzni, którzy złożą odpowiednie wnioski na realizację operacji dotyczących innowacji. Sieć ma charakter otwarty i aby
zostać partnerem zewnętrznym SIR należy zarejestrować się na odpowiednim formularzu dostępnym na stronie internetowej CDR (www.cdr.gov.pl). Operacje prowadzone w ramach SIR przez
ośrodki doradztwa rolniczego i partnerów zewnętrznych będą realizowane w postaci dwuletnich
planów operacyjnych na lata: 2016-2017, 2018-2019, 2020-2021 i 2022-2023.
Z tych środków nie będą jednak finansowane inwestycje ani prace wdrożeniowe w zakresie innowacji w konkretnych gospodarstwach lub firmach z branży rolno-spożywczej, ponieważ
temu będzie służyło działanie „Współpraca” funkcjonujące w ramach PROW 2014-2020. Z tego
działania będą mogły korzystać grupy operacyjne składające się z rolników, przedsiębiorców,
jednostek naukowych, podmiotów doradczych, które będą musiały mieć formę prawną pozwalającą na zaciąganie zobowiązań. Zadaniem grup operacyjnych będzie opracowanie innowacyjnego rozwiązania dla konkretnych odbiorców (np. rolników wchodzących w skład grupy). Pomocą
w tworzeniu grup operacyjnych będą służyć brokerzy innowacji, którzy są zatrudnieni w każdym
Wojewódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego.
Działalność SIR ma przyczynić się do bardziej efektywnego wdrażania wyników (efektów)
badań naukowych dotyczących rolnictwa, a także innowacyjnych technologii, w gospodarstwach
rolnych, co z kolei przełoży się na prowadzenie bardziej wydajnych gospodarstw rolnych. Aby ten
efekt został zrealizowany w ramach SIR powstanie platforma wymiany wiedzy i dobrych praktyk
pomiędzy poszczególnymi członkami Sieci, dzięki czemu będzie mógł następować szybki przepływ informacji dotyczących konkretnych rozwiązań innowacyjnych.
SIR stanowi element Europejskiego Partnerstwa na rzecz Innowacji (EPI), w związku z czym
podobne Sieci jak w Polsce będą funkcjonowały w pozostałych państwach członkowskich.
W ramach funkcjonowania EPI, poprzez platformę wymiany informacji, do Polski będą docierały
również dobre przykłady w zakresie innowacji w rolnictwie wdrożone w innych państwach UE.
Funkcjonowanie SIR ma przybliżyć rolnikom i mieszkańcom obszarów wiejskich tematykę
innowacji i przedstawić im możliwości realizacji projektów innowacyjnych, tym bardziej, że rolą
brokerów innowacji będzie wskazywanie źródeł finansowania tych projektów nie tylko z funduszy
PROW 2014-2020, ale także z innych programów, jak np. Infrastruktura i Środowisko lub Inteligentny Rozwój.
Zadania CDR w Brwinowie w ramach SIR:
q koordynacja wdrażania SIR na poziomie krajowym;
q współpraca z jednostką centralną w zakresie identyfikacji partnerów KSOW działających
w ramach SIR na poziomie krajowym i międzynarodowym;
4
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q identyfikacja potrzeb i problemów związanych z funkcjonowaniem SIR na poziomie krajowym
oraz przekazywanie ich jednostce centralnej;
q opracowanie, we współpracy z jednostką centralną, kryteriów oceny stosowanych przy wyborze operacji związanych z SIR, zgłaszanych do dwuletnich planów operacyjnych;
q udział w Grupie Roboczej, Grupach Tematycznych i w strukturach innych podmiotów związanych z SIR;
q ułatwianie partnerom KSOW tworzenia sieci kontaktów w ramach SIR na poziomie krajowym;
q opracowanie metodyki tworzenia i identyfikowania operacji dotyczących SIR oraz gromadzenie i rozpowszechnianie informacji na temat tych operacji;
q utworzenie i prowadzenie baz danych zawierających operacje, wyniki badań naukowych
i prac rozwojowych oraz przykłady dobrych praktyk w zakresie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich;
q współpraca z jednostką centralną w prowadzeniu na portalu KSOW bazy danych partnerów
KSOW w zakresie dotyczącym SIR;
q gromadzenie i rozpowszechnianie informacji na temat sieci EPI, na temat odkryć naukowych
i nowych technologii mających znaczenie dla innowacji oraz wymiana wiedzy w zakresie
innowacji z innymi państwami;
q prowadzenie działań promocyjnych na rzecz innowacji w rolnictwie, produkcji żywności,
leśnictwie i na obszarach wiejskich;
q zbieranie od WODR i partnerów KSOW działających w ramach SIR propozycji działań do
planu działania i operacji do dwuletnich planów operacyjnych w zakresie dotyczącym SIR
w województwie,
q opracowanie projektu planu działania i projektów dwuletnich planów operacyjnych w zakresie dotyczącym SIR;
q realizacja planu działania na poziomie krajowym w zakresie dotyczącym SIR na podstawie
dwuletnich planów operacyjnych;
q podnoszenie wiedzy i umiejętności partnerów KSOW w zakresie zarządzania operacjami
wykorzystującymi wyniki badań naukowych i prac rozwojowych oraz sposobów współpracy
w ramach tych operacji;
q opracowanie, we współpracy z WODR, co pół roku informacji i co dwa lata sprawozdania
z realizacji dwuletnich planów operacyjnych oraz co roku sprawozdania z realizacji planu
działania w zakresie dotyczącym SIR;
q zapewnienie świadczenia usług przez brokerów innowacji, o których mowa w Programie,
zwanych dalej „brokerami”, w ramach CDR na poziomie krajowym;
q współpraca z jednostkami naukowymi, instytucjami i organizacjami, działającymi na rzecz
innowacji, siecią EPI oraz z innymi państwami w zakresie innowacji.
WMODR z siedzibą w Olsztynie 2016 r.
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Zadania Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego (16) w ramach SIR:
wyszukiwanie i aktywizowanie partnerów KSOW do współpracy w zakresie wdrażania operacji innowacyjnych w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich
w województwie;
identyfikacja potrzeb i problemów związanych z funkcjonowaniem SIR w województwie oraz
przekazywanie ich CDR i jednostkom regionalnym;
ułatwianie partnerom KSOW tworzenia sieci kontaktów w ramach SIR w województwie;
współpraca z CDR, w szczególności przy prowadzeniu baz danych, w zakresie dotyczącym
województwa, zbieraniu propozycji działań i operacji oraz opracowaniu informacji i sprawozdań.
gromadzenie i rozpowszechnianie wyników badań naukowych i prac rozwojowych, a także
informacji na temat wdrażania nowych rozwiązań oraz dobrych praktyk w zakresie innowacji
w województwie;
informowanie o możliwości współpracy w ramach operacji w ramach SIR w województwie;
uczestnictwo w wojewódzkich grupach roboczych i grupach tematycznych,
przygotowanie, we współpracy z brokerami i partnerami KSOW działającymi w ramach SIR,
propozycji działań do planu działania i operacji do dwuletnich planów operacyjnych w zakresie dotyczącym SIR w województwie oraz przekazywanie ich CDR;
realizacja planu działania w województwie w zakresie dotyczącym SIR na podstawie dwuletnich planów operacyjnych;
podnoszenie wiedzy i umiejętności partnerów KSOW i działających w ramach SIR w województwie, w zakresie przygotowania i realizacji operacji wykorzystujących wyniki badań
naukowych i prac rozwojowych;
zapewnienie świadczenia usług przez brokerów w ramach WODR w województwie;
zapewnienie udziału doradców w grupach operacyjnych Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego oraz stała współpraca z tymi grupami.
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DZIAŁANIE „WSPÓŁPRACA”
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Planowany termin uruchomienia działania to I kwartał 2017 r.
Cele działania „Współpraca”
Większe zaangażowanie partnerów, w tym sektora nauki w innowacje w rolnictwie,
Wzmocnienie powiązania sektora rolno - spożywczego z nauką,
Zwiększenie konkurencji, dochodowości i uczestnictwa w rynku producentów rolnych,
Efekt synergii w zakresie innowacji,
Realizacja celu przekrojowego promującego innowacyjność,
Promowanie operacji korzystnie wpływających na środowisko naturalne, łagodzenie zmian
klimatu w tym efektywne wykorzystanie zasobów, ograniczanie emisji w rolnictwie, leśnictwie,
Promowanie rolnictwa ekologicznego oraz tradycyjnych metod produkcji.

Środki przeznaczone na wsparcie tego działania wynoszą: 57 999 730 €.
Przewidywana liczba grup operacyjnych, które otrzymają wsparcie: 90.
Czego dotyczy wsparcie?
q Funkcjonowania grup operacyjnych,
q Realizacji projektów przez te grupy
Projekty wspierane w ramach tego działania powinny dotyczyć opracowań nowych rozwiązań w zakresie nowych produktów, praktyk, procesów, technologii, metod organizacji i marketingu w sektorze rolniczym, spożywczym i leśnym.
Beneficjentami działania będą grupy operacyjne na rzecz innowacji utworzone z co najmniej
dwóch różnych podmiotów należących do następujących różnych kategorii:
q rolnicy,
q właściciele lasów,
q jednostki naukowe oraz uczelnie,
q przedsiębiorcy,
q podmioty świadczące usługi doradcze.
Grupa operacyjna może być:
q osobą prawną lub
q jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której odpowiednia ustawa
przyznaje zdolność prawną lub
q działa jako grupa osób fizycznych lub osób prawnych, lub jednostek nieposiadających osobowości prawnej, na podstawie umowy regulującej warunki współpracy w ramach tej grupy,
reprezentowanych przez jeden z tych podmiotów.
WMODR z siedzibą w Olsztynie 2016 r.
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Grupa operacyjna na rzecz innowacji musi posiadać ustalone procedury wewnętrzne, które zapewniają przejrzystość działania, określają sposób podejmowania decyzji, zabezpieczają
przed wystąpieniem konfliktu interesów. Grupa powinna zostać powołana w celu realizacji konkretnej operacji i posiadać:
q harmonogram realizacji operacji,
q opis spodziewanych wyników,
q opis założeń przyjętych w celu osiągnięcia celów realizowanej operacji oraz priorytetów polityki rozwoju obszarów wiejskich,
q plan finansowy wraz z zestawieniem rzeczowo – finansowym operacji obejmującym poszczególne zadania operacji wraz z opisem,
q akt ustanawiający grupę określający:
n formę prawną/organizacyjną grupy,
n sposób podejmowania decyzji wewnątrz grupy,
n podział zadań zaplanowanych w ramach operacji między podmioty tworzące grupę,
n zasady ponoszenia odpowiedzialności przez te podmioty z tytułu realizowanych zadań,
n ponadto akt ustanawiający grupę zawiera zasady podziału praw nabytych w trakcie realizacji operacji i do dnia upływu 5 lat od dnia otrzymania płatności końcowej, między
podmioty wchodzące w skład grupy operacyjnej,
n sposób reprezentowania grupy.
Pomoc przyznaje się na operacje, której przedmiotem jest opracowanie i wdrożenie nowego
lub znacznie udoskonalonego produktu (załącznik nr 1 do Traktatu), lub nowych lub znacznie
udoskonalonych praktyk, procesów, technologii lub metod organizacji lub marketingu dotyczących produkcji lub przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów objętych załącznikiem
1 do Traktatu.
Kwota i stawki wsparcia:
q Całkowita maksymalna wielkość wsparcia operacji w zakresie bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych 10 000 000 zł;
q Koszty ogólne i bieżące funkcjonowanie grupy mogą stanowić nie więcej niż 2 000 000 zł;
q Łącznie maksymalna wartość wsparcia może wynieść 12 000 000 zł.
Wsparcie udzielane jest w okresie maksymalnie 3 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (wynikających z uzasadnionego okresu realizacji operacji) okres wsparcia może ulec
wydłużeniu.
Koszty kwalifikowalne obejmują:
8
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q do 100% kwoty wydatków kwalifikowalnych związanych z kosztami ogólnymi oraz bieżącymi
kosztami funkcjonowania grupy operacyjnej, oraz kosztami promocji rezultatów operacji,
q 90% kwoty wydatków kwalifikowalnych związanych z prowadzeniem prac badawczych związanych z realizacją operacji,
q 50% kwoty pozostałych wydatków kwalifikowalnych

q
q
q
q

Warunki otrzymania pomocy:
przy tworzeniu grupy operacyjnej ważny jest nie tyle jej skład co przedmiot działania,
nie ma ograniczeń co do wielkości przedsiębiorstw uczestniczących w grupie,
działanie grup operacyjnych na rzecz innowacji ma przyczyniać się do rozwoju rolnictwa,
rezultat/y działania grupy muszą być upowszechniane i publicznie dostępne dla wszystkich
zainteresowanych

Operacje mogą dotyczyć między innymi produktów, procesów, technologii czy praktyk bezpośrednio związanych z produkcją lub przetwarzaniem produktów rolnych (np. innowacje w zakresie nawozów, środków ochrony roślin, maszyn, urządzeń do produkcji rolnej, przetwórstwa czy
pasz). Przedmiotem operacji mogą być też innowacje udoskonalające istniejące rozwiązania
lub przenoszące istniejące rozwiązania do nowych warunków (geograficznych, środowiskowych,
organizacyjnych), w których nie były stosowane, lub zwiększające ich użyteczność.

q
q
q
q
q

Kryteria wyboru operacji:
potencjał innowacyjny operacji,
analiza techniczna kosztów oraz korzyści,
potencjalna skala oddziaływania rezultatów operacji (korzyści ekonomiczne, społeczne, zasięg, zastosowania - geograficzny, branżowy itp.),
stopień przyczyniania się do realizacji priorytetów przekrojowych UE w zakresie ochrony
środowiska i zmian klimatu,
zróżnicowanie partnerów w grupie.

WMODR z siedzibą w Olsztynie 2016 r.
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TARGI AGROMEK 29 LISTOPADA - 2 GRUDNIA 2016 R.
Agromek to największe w Europie Północnej targi rolnicze!
Targi odbywają się co dwa lata w MCH Messecenter Herning. Są one ważnym miejscem
spotkań dla branży rolniczej, jej dostawców, klientów i partnerów biznesowych. Tutaj, w jednym
miejscu spotykają się przedstawiciele z siedmiu sektorów.

q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

Fakty z targów Agromek, które odbyły się w roku 2014:
Wystawcy: 563
Goście: 46,919 w tym odwiedzający z zagranicy: 6,444
Powierzchnia wystawiennicza (m2): 48248
Goście i odwiedzający wystawili targom Agromek 2014 ocenę 4,1 (w skali 1-5, gdzie 5 oznacza najlepszy),
82% odwiedzających zdecydowało się na zakup sprzętu lub wskazało wpływ targów na decyzję o zakupie kupowania,
81% spędziło cały dzień lub więcej na targach Agromek,
98% odwiedzających przyznało, że ponownie odwiedzi targi Agromek.
Wystawcy wystawili targom Agromek 2014 ocenę 3,9 (w skali 1-5, gdzie 5 oznacza najlepszy)
71% jest zadowolonych z liczby osób odwiedzających stoisko ich firmy,
88% jest zadowolonych z zainteresowania osób zwiedzających stoisko ich firmy,
90% przyjmowało gości z zagranicy.
Wystawcy ocenili zainteresowanie ze strony zagranicznych gości na 3,2 (w skali 1-5, gdzie 5
oznacza najlepszy).
21% z nich nawiązało współpracę po spotkaniu na targach,
95% wystawców ponownie weźmie udział w targach Agromek.
Targi są otwarte w dniach 29 listopada - 2 grudnia 2016 r. w następujących godzinach:
Wtorek: 9.00-17.00
Środa: 9.00-20.00
Czwartek: 9.00-17.00
Piątek: 9.00-17.00

Aby ułatwić zwiedzającym dostęp do interesujących stoisk i pełen przegląd tego, co można
znaleźć na targach Agromek wystawcy zostali podzieleni na sektory:
Sektor maszyn rolniczych:
q brony, pługi i wały,
10
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q
q
q
q
q
q
q
q

siewniki,
rozrzutniki obornika i gnojowicy,
opryskiwacze,
systemy nawodnieniowe,
kombajny do zbioru ziemniaków i warzyw,
ładowacze i przyczepy,
elektronika i urządzenia pomiarowe dla rolnictwa,
części i akcesoria.

Sektor ciągników i kombajnów:
q ciągniki,
q kombajny,
q prasy i urządzenia,
q części i akcesoria.
Sektor zarządzania uprawami:
q przechowalnictwo,
q komunikacja,
q suszenie,
q środki produkcji i pasze,
q nawozy mineralne i inne,
Sektor urządzeń do hodowli zwierząt:
q sprzęt dla dojenia,
q urządzenia do karmienia,
q wentylacja,
q zagospodarowanie obornika,
q budowa pomieszczeń inwentarskich,
q czyszczenie i narzędzia,
q zwalczanie szkodników.
Sektor energii:
q piece,
q energia odnawialna,
q piece opalane słomą,
q automatyczne systemy grzewcze,
q energia słoneczna i wiatrowa.
WMODR z siedzibą w Olsztynie 2016 r.
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Sektor: Wiedza i usługi:
q rozwój,
q badania,
q finanse,
q edukacja,
q consulting.
Sektor budownictwa
Maszyny i sprzęt budowlany:
q koparki,
q ładowarki,
q mini koparki i mini ładowarki,
q wywrotki,
q spychacze,
q maszyny i urządzenia do przeładunku materiałów,
q części do maszyn budowlanych,
q dźwigi i urządzenia podnoszące.
Sprzęt drogowy:
q solarki,
q pługi śnieżne,
q zamiatarki,
q piaskarki,
q urządzenia GPS do kontrolowania posypywania solą.
Inne maszyny:
q maszyny do parków i terenów zielonych,
q obkaszarki poboczy,
q kosiarki rotacyjne
q noże pionowe,
q kosiarki bijakowe
q zamiatarki, odkurzacze do liści.
Agromek to miejsce gdzie można nabyć nową wiedzę, inspirację i skorzystać z wymiany doświadczeń. Dlatego targi obfitują w inspirujące zajęcia, seminaria i imprezy, które mają na celu
zaktualizowanie wiedzy, wzmocnienie sieci kontaktów i zapewnienie niezapomnianych przeżyć.
12
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Oto kilka tematów seminarium, które odbędą się podczas targów:
„Innowacje w inżynierii rolniczej”
Po sukcesie w 2014 roku, Agromek znów będzie gospodarzem międzynarodowego seminarium na temat postępu i innowacji w inżynierii rolniczej. Seminarium odbywa się we współpracy
z NJF, która jest stowarzyszeniem naukowców rolnych w krajach skandynawskich i bałtyckich.
Głównym celem seminarium jest zwiększenie i wzmocnienie współpracy producentów
rolnych, jednostek badawczych i instytucji naukowych, firm, osób z branży usług doradczych,
a także innowacji, między krajami skandynawskimi i bałtyckimi w celu poprawy wydajności produkcji rolniczej i hodowli zwierząt. W roku 2014 w seminarium wzięło udział ponad 130 osób
i zakończyło się ono wielkim sukcesem.
Grupą docelową są inżynierowie, naukowcy, doradcy, rolnicy i studenci, jak i pracownicy firm
prezentujących się na targach Agromek.
Agromek jest także gospodarzem kilku seminariów dotyczących zwierząt gospodarskich,
podczas których poruszane są istotne kwestie związane z nowoczesną produkcją zwierzęcą:
„Systemy zarządzania na przykładzie duńskich gospodarstw mlecznych”
W nowoczesnych gospodarstw mlecznych właściciel musi być dobrym menedżerem zarówno zwierząt jak i personelu. Ze względu na rosnącą liczbę krów i pracowników, menedżer musi
posiadać wiedzę w czasie rzeczywistym o wydajności produkcji: zarówno produkcji mleka, jak
i reprodukcji, zdrowia i żywienia.
Inne tematy:
„Compact TMR sposobem na zwiększenie wydajności i efektywności produkcji mleka”
„Zrównoważona produkcja drobiu - bio rafinowane białka trawy”
„Luźne trzymanie macior karmiących - z perspektywy duńskiej”
„Stosowanie antybiotyków w hodowli trzody chlewnej w Danii - czy możliwa jest hodowla bez
tego?”

WMODR z siedzibą w Olsztynie 2016 r.

13

WYJAZD STUDYJNY - BROSZURA INFORMACYJNA

ODWIEDZANE MIEJSCA I INSTYTUCJE
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
Strategia Rozwoju Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie obejmuje działania zaplanowane do realizacji
w latach 2012-2020.
Wyznaczone strategiczne cele Wydziału właściwie korespondują z nadrzędną Strategią
Rozwoju Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Realizowane
i planowane działania Wydziału wpisują się w misję i wizję Uczelni, zwiększając szansę na osiągnięcie postawionych celów. Wyznaczone cele obejmują kluczowe dla wyższej uczelni obszary
działalności w taki sposób, aby Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa mógł sprostać
zewnętrznym wyzwaniom rozwojowym, przy maksymalnym wykorzystaniu posiadanego potencjału i świadomości zagrożeń płynących ze zmian w gospodarce regionalnej, krajowej i światowej.
Postawione cele strategiczne Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa będą realizowane w warunkach dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości społeczno-gospodarczej, pod
silną presją niekorzystnych dla szkolnictwa wyższego prognoz demograficznych i przy stabilizującej się prawdopodobnie polityce państwa w dziedzinie nauki i szkolnictwa wyższego. Realizacja założonych celów jest w znacznym stopniu uwarunkowana efektywnością funkcjonowania
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz kondycją społeczno
- ekonomiczną Szczecina i regionu.
Na efektywność realizacji strategicznych celów Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, w znacznym stopniu będą wpływały posiadane zasoby w postaci pracowników wydziału,
głównie kadry naukowo-dydaktycznej, studentów, bazy materialnej i systemów zarządzania tymi
zasobami.
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ma uprawnienia do nadawania stopni naukowych:
q doktora i doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie agronomii,
q doktora i doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie inżynierii rolniczej,
q doktora nauk rolniczych w zakresie ochrony i kształtowania środowiska,
q doktora nauk rolniczych w zakresie ogrodnictwa.
Wydział Rolniczy powstał w 1954 roku w chwili powołania Wyższej Szkoły Rolniczej
w Szczecinie. 26.10.2001 roku jego nazwa zmieniła się na obecną.
14
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Na Wydziale jest zatrudnionych 95 nauczycieli akademickich, w tym:
q 16 z tytułem naukowym profesora zatrudnionych na stanowisku: profesora zwyczajnego (9),
profesora nadzwyczajnego (7)
q 54 doktorów habilitowanych zatrudnionych na stanowisku: profesora nadzwyczajnego (11),
adiunkta (43),
q 25 doktorów zatrudnionych na stanowisku: adiunkta (22), st. wykładowcy (3).
Ponadto na Wydziale pracuje 72 pracowników niebędących nauczycielami akademickimi,
w tym 35 pracowników naukowo-technicznych i inżynieryjno-technicznych, 8 pracowników administracji oraz 29 pracowników obsługi.
Na Wydziale odbywa studia doktoranckie (obecnie studia III stopnia) 83 słuchaczy Wydziałowego Studium Doktoranckiego, prowadząc w niewielkim wymiarze zajęcia dydaktyczne.
Wg stanu na dzień 30.11.2015 na Wydziale studiuje 850 studentów, w tym 738 na studiach
stacjonarnych.
Uniwersytet w Aarhus
Departament Agroekologii
Departament Agroekologii prowadzi badania na temat interakcji pomiędzy klimatem, glebą,
światem roślin, zwierząt i ludzi w agroekosystemach dla rozwoju zdrowia, zrównoważonego rozwoju i ekologicznej produkcji żywności, paszy, energii i bioproduktów.
Ludność świata rośnie, zarówno pod względem liczebności i zamożności. Obie te wartości
prowadzą do coraz większej presji na światowe zasoby naturalne. Rosnąca liczba ludności musi
mieć zagwarantowaną zdrową i odżywczą żywność oraz energię wytworzoną w zgodzie z naturą,
warunkami klimatycznymi i zasobami.
Badania w Zakładzie Agroekologii obejmują szeroki zakres tematów związanych ze zrównoważonym rozwojem rolnictwa. Ogólnym celem departamentu jest prznależność do elity instytucji
badawczych zajmujących się agroekosystemami. Może to nastąpić w ramach tworzenia, rozwoju i stosowania przełomowych rozwiązań dla rozwoju biogospodarki i społeczeństwa zarówno
w kraju jak i za granicą.
Naczelnym celem jest bezpieczeństwo żywności. W świetle zmian klimatycznych i globalnego zapotrzebowania na ekologizację, jest duże zapotrzebowanie na badania, które realizują
zasady agroekologiczne i zapewniają bezpieczeństwo żywności.
Obszary badań:
Departament zajmuje się przede wszystkim badaniami w dziedzinie klimatu, jakości gleby,
bioenergii, oceny środowiska przyrodniczego, integrowanej ochrony roślin, technologii środowiska wodnego i systemów produkcyjnych.
WMODR z siedzibą w Olsztynie 2016 r.
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Prowadzone są zarówno badania podstawowe - doświadzczalne jak i we współpracy z badaczami z Uniwersytetu w Aarhus oraz innych uczelni i instytucji badawczych w Danii i za granicą.
Wydział współpracuje również z sektorem rolnym i firmami prywatnymi.
Około 270 pracowników podzielonych jest na sześć sekcji badawczych i sekcji terenowych,
zlokalizowanych w trzech stacjach badawczych.
Departament Agroekologii określił cztery główne obszary badawcze. To flagowe obszary, nad którymi departament pracuje szczególnie mocno, i których badania i wyniki są zgodne
z krajowymi i globalnymi wyzwaniami i celami.
Departament ma dostęp do unikalnych urządzeń badawczych, w tym stanowisk badawczych,
laboratoriów, obiektów pół-polowych, komór klimatycznych, stacji meteorologicznych, pól, plantacji, szklarni, uli itp. Uniwersytet Aarhus oraz Departament Agroekologii mają silną pozycję międzynarodową w obrębie nauk rolniczych.
W roku 2015 Aarhus University zajął 10 miejsce w rankingu uczelni rolniczyczych na krajowej
Taiwan University (NTU) w globalnym rankingu był numerem 9 w dziedzinie nauk o żywności
oraz nauk rolniczych w rankingu USA.
Królewska Akademia Weterynaryjno - Rolnicze we Frederiksberg
Wydział Nauki na Uniwersytecie w Kopenhadze
Wydział Nauki na Uniwersytecie w Kopenhadze to największa instytucja badawcza, naukowa i edukacyjna w Danii. Zatrudnia 4500 pracowników i 95000 studentów studiów inżynierskich
i magisterskich na 11 kierunkach.
Najważniejszym zadaniem Wydziału jest przyczynienie się do rozwiązania głównych wyzwań stojących przed szybko zmieniającym się światem ze zwiększoną presją dot. zasobów
naturalnych i istotnych zmianach klimatycznych, zarówno w kraju jak i na świecie.
Jednocześnie, Wydział musi przyczyniać się do generowania wzrostu gospodarczego, a tym
samym zapewnić społeczeństwu dobrobyt. To odbywa się w ścisłej współpracy ze środowiskiem
biznesu i władz publicznych, organizacji i innych uczelni, zarówno w Danii, jak i za granicą.
Wydział powstał 1 stycznia 2012 roku i jest połączeniem Wydziału Nauk Przyrodniczych
(LIFE) oraz byłego Wydziału Nauk (NAT).
Neutralna klimatycznie wyspa Samsø
Dziesięć lat temu wyspa Samsø została wybrana, by dzięki wsparciu państwa zostać pierwszą wyspą o neutralnym bilansie CO2. Duńska wyspa Samsø jest nazywana również „mekką
dla obrońców klimatu”, ponieważ żyjący tam mieszkańcy wytwarzają więcej energii, niż sami jej
zużywają.
16
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Eksperyment na Samsø - zero emisji CO2.
Wyspa Samsø jest niczym naukowe laboratorium, które duński rząd wybrał na miejsce realizacji społecznego, ekologicznego i technicznego eksperymentu. Dawniej na wyspę Samsø
trzeba było statkami dostarczać olej opałowy, a prąd docierał tam liniami energetycznymi poprowadzonymi z elektrowni węglowych. Odbijało się to w statystykach dotyczących klimatu.
Na każdego mieszkańca wyspy, których nazywa się Samsingerami, przypadało rocznie jedenaście ton emitowanego do atmosfery gazu cieplarnianego, jakim jest dwutlenek węgla. Finansowany przez duńskie państwo eksperyment miał to zmienić. Zadanie było pozornie proste - polegało
na tym, by te jedenaście ton zredukować do zera w ciągu dziesięciu lat. Eksperyment zakończył
się sukcesem. Już kilka lat później mieszkańcy wyspy zaczęli produkować więcej energii, niż im
było potrzeba. Jak donoszą różne media, liczne generatory wiatrowe pokrywają nie tylko własne
potrzeby energetyczne, lecz produkuje się za ich pomocą również prąd, który jest eksportowany
do innych części kraju.
Wyspa Samsø - klasyczny region rolniczy
Z wielu maleńkich, duńskich wysp Samsø jest jedną z większych. Żyje na niej i pracuje ponad
4300 osób, a 250 z nich zajmuje się rolnictwem. Jak donoszą różne media, wyspa jest klasycznym regionem rolniczym. Oznacza to, że rolnicy pracują przeważnie konwencjonalnie, rzadziej
prowadzą uprawy organiczne. Mieszkańcy zaś powiadają o sobie, że są bardzo uparci.
Działania na rzecz klimatu
Aby obniżyć emisję CO2 na wyspie, mieszkańcy zainwestowali w ciepłownie, pracujące
na lokalną biomasę. Biomasa? To po prostu słoma i tak zwany pelet, czyli trociny. Od 2000
roku wyspę zaopatruje w prąd również jedenaście turbin wiatrowych, z których każda ma moc
jednego megawata. Domy i mieszkania na liczącej 114 km2 powierzchni wyspie, położonej na
północ od regionu Fünen (na stałym lądzie), ogrzewane są za pomocą tak zwanych kolektorów
słonecznych i wymienionej już wcześniej biomasy. Jak donoszą liczne media, mieszkańcy zostali poza tym przeszkoleni przez doradców energetycznych na temat sposobów oszczędzania
energii. Również lokalne firmy sanitarne uzyskały specjalne certyfikaty, umożliwiające wdrożenie
wspieranych finansowo przez państwo „zielonych technologii” zarówno w firmach, jak i w domach
prywatnych. Poza tym lokalna komunikacja publiczna musiała się dostosować do wymagań
w zakresie ochrony klimatu. Tak więc normalną komunikację autobusową zastąpiono energooszczędnym systemem telebusów, które jeżdżą tylko wtedy, gdy jest taka potrzeba.
Klucz do sukcesu? Zaangażowanie!
Pomimo wsparcia ze strony państwa większą część inwestycji w nowe technologie pokryli
sami mieszkańcy wyspy Samsø.
WMODR z siedzibą w Olsztynie 2016 r.
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Według informacji podawanych przez media jedna czwarta mieszkańców nabyła udziały
w turbinach wiatrowych. Byli też tacy, którzy posunęli się jeszcze o krok dalej i kupili i zamontowali swoje własne turbiny wiatrowe. Samsø stanowi więc przykład udanego eksperymentu, który
z pewnością wart jest naśladowania (źródło: http://www.yaacool-eko.pl).
HERNING
Herning położone jest w Zachodniej Jutlandii, na płaskim terenie, w odległości 52 km na
wschód od Morza Północnego (Vesterhavet). Chociaż istnieją dowody na to, że w okolicy dzisiejszego Herning zamieszkiwali ludzie już w epoce żelaza, w czasach wikingów i później, ale
prawdziwy rozwój miasta zaczął się dopiero w latach 1800-nych. Jeszcze w roku 1688 do Herning należało 9 luźno rozrzuconych dworów i jeden kościół. Ok. roku 1840 udało się mieszkańcom Herning, wtedy jeszcze nielicznym (21 osób w roku 1839), żeby nowa droga mająca
łączyć Ringkøbing z Silkeborgiem przechodziła przez Herning. W roku 1851 zbudowano drogę
do Holstebro, a w 1862 drogę do Vejle.
W roku 1873 w Herning została uruchomiona przędzalnia wełny z napędem parowym.
W 1873 roku zostało Herning połączone linią kolejową z Silkeborgiem. Rozwój przemysłu włókienniczego przyciągał ludzi do pracy. Postało tutaj centrum włókiennicze Danii, które było bardzo silne aż do początków lat 1990. Herning otrzymało prawa miejskie w roku 1913.
W Herning miejsce włókiennictwa zastępuje informatyka i inne nowoczesne gałęzie przemysłu i usług. Miasto posiada duże obszary targowo-wystawowe, gdzie organizowane są międzynarodowe imprezy targowe. Przy okazji targów rozwinęła się gastronomia i hotelarstwo. Herning
ma bardzo dużą ofertę kulturalną i sportową.
Atrakcje:
Herning Kunstmuseum/Muzeum Sztuki w Herning - w dzielnicy Birk, na wsch. od miasta,
mieści się ono w bardzo specjalnym budynku o kształcie przeciętego pierścienia . Muzeum posiada cenne zbiory (głównie) duńskich artystów z XX wieku. Znajduję w nim dzieła Roberta
Jacobsena, Richarda Mortensena, Piero Manzoniego. Muzeum znane jest jako organizator wielu
wystaw sztuki z całego świata. Założycielem i mecenasem tego muzeum był fabrykant Aage
Damgaard, właściciel fabryk wókienniczych w Herning.
Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum/Muzeum Carla-Henninga Pedersena
i Elsy Alfelt - w dzielnicy Birk, na wsch. od miasta, zawiera dzieła tych dwojga malarzy należących do artystów z duńskiej grupy Cobra. Ściany zewnętrzne budynku ozdobione są płytami
ceramicznymi z rysunkami Carla-Henninga Pedersena. Carl-Henning i Else byli małżeństwem.
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Herning Kirke/Kościół główny - w centrum miasta, zbudowany w roku 1889 w stylu neogotyckim z elementami romańskimi. Chrzcielnica z granitu pochodzi ze starego średniowiecznego
kościoła w Herning.
Torvet/Rynek - najstarsze budynki m.in. budynek hotelu Eydes z 1893 roku i budynek banku
Hedebanken z 1912 roku położone są przy rynku.
Herning Museum/Muzeum w Herning - ulica Museumsgade 32, muzeum regionalne Herning
i okolicy i równocześnie skansen z żywymi zwierzętami.
Danmarks Fotomuseum/Muzeum Fotografii, na ulicy Museumsgade 28
Den japanske Have/Ogród Japoński - Bjødstrupvej 31 - ogród w stylu japońskim z roślinami
miniaturami, z rzeźbami, stawkami, wodospadami itp.
Okolica:
Haunstrup - 10 km na zach., Znajduje się tutaj mały ogród zoologiczny i wesołe miasteczko
„Park Zoo”.
Aulum - 18 km na pn.-zach., Małe miasto. W starym wiatraku z 1908 roku prezentowane są
wystawy sztuki.
Gjellerup - 6 km na pn.-wsch., Znajduje się tutaj najstarszy opatrzony datą budynek w Danii.
Jest nim kościół z 1140 roku, na którym wypisano datę jego powstania.
Søby Brunkulslejer og Brunkulsmuseum/Odkrywka i muzeum wydobywania węgla brunatnego w czasie II wojny światowej - 12 km płd.-wsch
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WYJAZD STUDYJNY
„Stymulowanie zrównoważonych środowiskowo innowacji
w rolnictwie w woj. warmińsko-mazurskim w wyniku transferu
wiedzy nt. innowacyjnych technologii i rozwiązań dla rolnictwa
osiągniętego poprzez udział w międzynarodowej imprezie
targowej promującej innowacje dla rolnictwa.”
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