„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja opracowana przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie
współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach II Schematu Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

I Szczyt Polskich
Grup Operacyjnych EPI
14-15 września 2021 r., Łódź

Bezpieczna
Ferma
Bezpieczna Ferma - innowacja produktowa, procesowa
i marketingowa związana z chowem kurcząt
brojlerów

http://bezpiecznaferma.pl

Okres realizacji: 31.01.2022

Bezpieczna Ferma - innowacja produktowa, procesowa
i marketingowa związana z chowem kurcząt
Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie Hodowców Drobiu
i Producentów Jaj
SKŁAD
KONSORCJUM

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja
Śniadeckich w Bydgoszczy
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Minikowie

Olszewsky Spółka z o.o.
4 rolników

Bezpieczna Ferma - innowacja produktowa, procesowa i
marketingowa związana z chowem kurcząt

CEL
PROJEKTU
OPIS

Wdrożenie systemu jakości pod nazwą Bezpieczna Ferma
w celu uzyskania surowca rzeźnego - mięsa kurcząt
brojlerów - o podwyższonej jakości przy prowadzeniu chowu
i żywienia z zastosowaniem kopalin naturalnych.
Planowane jest także promowanie tego systemu oraz
surowca w ramach innowacyjnych działań marketingowych

Bezpieczna Ferma - innowacja produktowa, procesowa
i marketingowa związana z chowem kurcząt

1.
REZULTATY

Opracowanie i wdrożenie systemu nadzorowanej produkcji
„Bezpieczna Ferma”, tj. udoskonalonej technologii dotyczącej
produkcji brojlerów z wykorzystaniem najbardziej optymalnych
proporcji i sposobów zastosowania mieszanki kopalin naturalnych
w ramach procesu żywienia kurcząt (dodanie kopalin
w najskuteczniejszej dawce do paszy), w ramach mikroklimatu
kurnika, w którym przebywają (zastosowanie w najskuteczniejszej
dawce do ściółki), w ramach dezynsekcji (zapylanie kopalinami) redukcji populacji owadów.

Bezpieczna Ferma - innowacja produktowa, procesowa
i marketingowa związana z chowem kurcząt

2.
REZULTATY

Uzyskanie udoskonalonych produktów: lepszej jakości
kurczaka rzeźnego w stosunku do standardowych metod
produkcji.

Bezpieczna Ferma - innowacja produktowa, procesowa
i marketingowa związana z chowem kurcząt

3.
REZULTATY

Wdrożenie nowych metod marketingu dotyczących
produkcji, przetwarzania i wprowadzania do obrotu
produktów poprzez przeprowadzenie innowacyjnej
kampanii marketingowej dotyczącej Bezpiecznej
Fermy

Bezpieczna Ferma - innowacja produktowa, procesowa
i marketingowa związana z chowem kurcząt

4.
REZULTATY

Upowszechnienie uzyskanych rezultatów poprzez różne kanały
dystrybucji informacji tj. publikacje, czasopisma, konferencje, spotkania.

Efektem działań marketingowych będzie ustalenie czy konsumenci
i dystrybutorzy są zainteresowani dostawą mięsa drobiowego
wyprodukowanego przy zastosowaniu systemu Bezpieczna
Ferma.

Pradawne
Ziarno
Innowacje w uprawie, przetwórstwie i wprowadzaniu na rynek
pierwotnych form pszenic okrągłoziarnowej i perskiej
o podwyższonej wartości odżywczej

www.pradawneziarno.pl

Okres realizacji: 15.05.2018 – 31.03.2021

Innowacje w uprawie, przetwórstwie i wprowadzaniu na rynek
pierwotnych form pszenic okrągłoziarnowej i perskiej
o podwyższonej wartości odżywczej
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J.
Śniadeckich w Bydgoszczy
SKŁAD
KONSORCJUM

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Minikowie
Wytwórnia Makaronów BIO Aleksandra Babalska
Spółdzielnia Produkcji Spożywczej „TOSTA”

Województwo Kujawsko-Pomorskie (Urząd Marszałkowski)
rolnicy prowadzący gospodarstwa ekologiczne

Innowacje w uprawie, przetwórstwie i wprowadzaniu na rynek
pierwotnych form pszenic okrągłoziarnowej i perskiej
o podwyższonej wartości odżywczej

CEL
OPIS
PROJEKTU

Opracowanie i wdrożenie innowacji w zakresie technologii
uprawy, przetwórstwa i wprowadzenia do obrotu
innowacyjnych produktów z pierwotnych form pszenic
okrągłoziarnowej i perskiej o podwyższonej wartości
odżywczej.

Innowacje w uprawie, przetwórstwie i wprowadzaniu na rynek
pierwotnych form pszenic okrągłoziarnowej i perskiej
o podwyższonej wartości odżywczej

1.
REZULTATY

Opracowano nowe technologie uprawy pierwotnych form
pszenic okrągłoziarnowej i perskiej w systemie
niskonakładowym integrowanym i ekologicznym. Powstały
one w oparciu o ścisłe doświadczenia polowe, w których
wykonano ocenę plonowania, zachwaszczenia, porażenia
przez choroby i występowanie szkodników w zależności
od testowanych czynników agrotechnicznych.

Innowacje w uprawie, przetwórstwie i wprowadzaniu na rynek
pierwotnych form pszenic okrągłoziarnowej i perskiej
o podwyższonej wartości odżywczej

2.
REZULTATY

Opracowano nowe procesy produkcji i innowacyjne
produkty – chleby, makaron i płatki z przerobu ziarna
pszenicy okrągłoziarnowej i perskiej.
Produkty te charakteryzują się podwyższoną wartością
odżywczą, głównie dzięki unikalnym cechom gatunkowym
oraz niestosowaniu przemysłowych środków produkcji
w produkcji ekologicznej.

Innowacje w uprawie, przetwórstwie i wprowadzaniu na rynek
pierwotnych form pszenic okrągłoziarnowej i perskiej
o podwyższonej wartości odżywczej

3.
REZULTATY

Opracowano nową metodę marketingu, dotyczącą
wprowadzania na rynek innowacyjnych produktów
z pszenic okrągłoziarnowej i perskiej o podwyższonej
wartości odżywczej

LODRON

Poprawa wykorzystania potencjału produkcyjnego pastwisk dla
bydła mlecznego i mięsnego przez zastosowanie systemu
wspomagania decyzji i zarządzania
www.lodron.lodr.konskowola.pl

Okres realizacji: 11.12.2019 – 31.03.2021

Poprawa wykorzystania potencjału produkcyjnego pastwisk dla
bydła mlecznego i mięsnego przez zastosowanie systemu
wspomagania decyzji i zarządzania

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w
Końskowoli
SKŁAD
KONSORCJUM

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

Firma Handlowo-Usługowa „ACTRA”

Poprawa wykorzystania potencjału produkcyjnego pastwisk dla
bydła mlecznego i mięsnego przez zastosowanie systemu
wspomagania decyzji i zarządzania

CEL
PROJEKTU
OPIS

Poprawa wykorzystania potencjału produkcyjnego pastwisk
przez usprawnienie procesów decyzyjnych w chowie bydła.
Efektem prowadzenia monitoringu będzie prognozowanie
ilości dostępnej paszy i szacowanie dynamiki przyrostu
masy roślinnej w celu precyzyjnego zarządzania stadem,
ułatwienie planowania produkcji i uzyskanie dobrej jakości
paszy.
Zastosowanie innowacyjnych technologii szacowania
i monitoringu plonu z wykorzystaniem dronów
oraz przygotowanie aplikacji komputerowej.

Poprawa wykorzystania potencjału produkcyjnego pastwisk dla
bydła mlecznego i mięsnego przez zastosowanie systemu
wspomagania decyzji i zarządzania

REZULTATY

Stworzenie narzędzi ułatwiających monitorowanie plonu oraz aplikacji
pozwalającej na optymalne wykorzystanie przez bydło dostępnej paszy
na pastwisku.
Określenie powierzchni zniszczonej przez dzikie zwierzęta ułatwi
planowanie produkcji oraz proces szacowania szkód na użytkach
zielonych i w uprawach kukurydzy.

W wyniku prowadzonych badań powstanie prototyp drona wyposażony
w urządzenia telemetryczne oraz mobilna aplikacja komputerowa, która
ułatwi zarzadzanie pastwiskiem i zapewni większe bezpieczeństwo
produkcji.

Grupa
Wołowina
Budowa systemu powiązań w obszarze innowacyjnych
technologii odchowu cieląt oraz opasu końcowego

http://grupawolowina.pl

Okres realizacji: 09.12.2019 – 08.12.2021

Budowa systemu powiązań w obszarze innowacyjnych
technologii odchowu cieląt oraz opasu końcowego

Łukasz Karmowski

SKŁAD
KONSORCJUM

Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w
Minikowie

Biosynergia.pl sp. z o.o.
9 rolników

Budowa systemu powiązań w obszarze innowacyjnych
technologii odchowu cieląt oraz opasu końcowego

CEL
PROJEKTU
OPIS

Zbadanie i wdrożenie nowoczesnych specjalistycznych
technologii odchowu cieląt i opasu koncowego w polskich
gospodarstwach (nowa technologia).
Projekt polega na wprowadzeniu innowacyjnej,
udoskonalonej technologii związanej z profilaktyką
zdrowotną, żywieniem oraz monitorowaniem dobrostanu
zwierząt, które przyczynią się do poprawy efektywności
odchowu cieląt oraz uzyskania zestandaryzowanego,
powtarzalnego produktu finalnego poprzez innowacyjne
zmiany w końcowej fazie opasu bydła.

Budowa systemu powiązań w obszarze innowacyjnych
technologii odchowu cieląt oraz opasu końcowego

REZULTATY

W ramach projektu wprowadzono szereg innowacji produktowych
technologicznych i organizacyjnych mających na celu zmniejszenia
upadków cieląt w pierwszym okresie odchowu do 5%, ograniczenia
stosowania antybiotykoterapii na rzecz profilaktyki i prewencji
schorzeń, zacieśnienia współpracy między dostawcami cieląt
(głównie hodowcami bydła mlecznego) i propagowanie wdrażania
systemów szczepień dla krów od których cielęta będą trafiały do
opasu, poprawę wskaźników produkcyjnych - dobowe przyrosty,
wykorzystanie paszy, wdrożenie systemów monitorujących na
bieżąco dobrostan zwierząt (kolczyki biosensoryczne).

Budowa systemu powiązań w obszarze innowacyjnych
technologii odchowu cieląt oraz opasu końcowego

REZULTATY

W zakresie finiszu końcowego projekt przyczynił się do wdrożenia
innowacji uzyskania bardziej zestandaryzowanego i powtarzalnego
produktu finalnego, poprawy przyrostów w zależności od genotypu
zwierząt od 1300-1700g/dobę, zmniejszenia antybiotykoterapii
na rzecz profilaktyki chorób, zmniejszenie upadków w tym okresie
do 2%.

Woda
dla Kujaw
Innowacyjny system monitoringu i prognozowania
agrometeorologicznego oraz operacyjnego planowania
nawodnień w gospodarstwach rolnych na Kujawach

http://wodadlakujaw.pl

Okres realizacji: 31.07.2020 – 30.07.2022

Innowacyjny system monitoringu i prognozowania
agrometeorologicznego oraz operacyjnego planowania
nawodnień w gospodarstwach rolnych na Kujawach
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Państwowy
Instytut Badawczy
SKŁAD
KONSORCJUM

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w
Minikowie
3 rolników

Innowacyjny system monitoringu i prognozowania
agrometeorologicznego oraz operacyjnego planowania
nawodnień w gospodarstwach rolnych na Kujawach

CEL
PROJEKTU
OPIS

Opracowanie i wdrożenie w gospodarstwach rolnych
członków grupy operacyjnej położonych na Kujawach
innowacyjnego w skali regionu i kraju systemu monitoringu
i agrometeorologicznego oraz operacyjnego planowania
nawodnień.
System będzie służył do wspomagania podejmowania
decyzji dotyczących prac agrotechnicznych
w gospodarstwie, w szczególności nawadniania.

Innowacyjny system monitoringu i prognozowania
agrometeorologicznego oraz operacyjnego planowania
nawodnień w gospodarstwach rolnych na Kujawach

REZULTATY

Opracowany system dostarczy użytkownikowi
informacji o aktualnych warunkach meteorologicznych,
wilgotności gleby i stanie rozwoju roślin.
Pozwoli również na precyzyjne określanie dawek wody
pod aktualne potrzeby roślin oraz planowanie nawodnień
na okres najbliższych kilku dni, jak również planowanie
innych prac agrotechnicznych (np. siew, nawożenie,
ochrona roślin).

Original
Food
Dostosowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii
uzdatniania wody w zamkniętym systemie nawadniania wraz
z wykorzystaniem biologicznych środków ochrony
i biostymulatorów na przykładzie żurawiny wielkoowocowej

www.originalfood.pl

Okres realizacji: 18.12.2019 – 30.04.2022

Dostosowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii
uzdatniania wody w zamkniętym systemie nawadniania wraz
z wykorzystaniem biologicznych środków ochrony
i biostymulatorów na przykładzie żurawiny wielkoowocowej
ORIGINAL FOOD SP. Z O.O.
SKŁAD
KONSORCJUM

FIELDSTONE INVESTMENTS SP. Z O.O.
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Fundusze Pomocowe Wiesław Wasilewski
6 rolników
Fundacja Na Zdrowie

Dostosowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii
uzdatniania wody w zamkniętym systemie nawadniania wraz z
wykorzystaniem biologicznych środków ochrony i
biostymulatorów na przykładzie żurawiny wielkoowocowej

CEL
PROJEKTU
OPIS

Opracowanie i wdrożenie systemu oczyszczania wody w oparciu
o innowacyjne technologie filtracji wody wraz z wprowadzeniem
biologicznych stymulatorów i biologicznych środków ochrony roślin
w obiegu zamkniętym na plantacji żurawiny z wykorzystaniem
innowacyjnego systemu wspierania decyzji w uprawie żurawiny
wielkoowocowej metodą „na mokro”.

Dostosowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii
uzdatniania wody w zamkniętym systemie nawadniania wraz
z wykorzystaniem biologicznych środków ochrony
i biostymulatorów na przykładzie żurawiny wielkoowocowej

REZULTATY

Zwiększenie aktywności biologicznej podłoża wytworzonego
z piasku, poprzez zastosowanie biologicznych preparatów
przyśpieszających wzrost roślin jak i zwiększających jakość
konsumpcyjną owoców oraz ograniczających zagrożenia uprawy
przez fitopatogeniczne drobnoustroje porażające system
korzeniowy jak i części nadziemne roślin oraz owoce w stosunku,
do których brak jest odpowiednich środków ochrony.
Poprawa równomierności i wybarwienia żurawiny, wywołana
aplikacją biostymulatorów naturalnych jest korzystnym zjawiskiem
nie tylko dlatego, że zwiększy się akceptacja owoców przez
potencjalnych nabywców czy odporność roślin na czynniki stresu.

TOP CEBULA
Technika i technologia bezzagonowej produkcji cebuli
systemem ścieżek technologicznych

http://topcebula.pl

Okres realizacji: 01.02.2021 – 31.12.2022

Technika i technologia bezzagonowej produkcji cebuli
systemem ścieżek technologicznych

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy – Państwowy
Instytut Badawczy w Falentach
SKŁAD
KONSORCJUM

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w
Warszawie
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w
Minikowie

MPS-GREEN Sp. z o.o.
2 rolników

Technika i technologia bezzagonowej produkcji cebuli
systemem ścieżek technologicznych

CEL
PROJEKTU
OPIS

Opracowanie i wdrożenie do praktyki rolniczej, nowej
technologii i metody organizacji, produkcji cebuli lepszej
jakości i większej wartości użytkowej, wykorzystując
innowacyjne konstrukcje maszyn specjalnie w tym celu
opracowanych.

Technika i technologia bezzagonowej produkcji cebuli
systemem ścieżek technologicznych

REZULTATY

Nowa technologia przyczyni się do zwiększenia
stabilnych i zrównoważonych dostaw (produkcji) cebuli
lepszej jakości i większym plonie z jednostki powierzchni
plantacji oraz o większej efektywności ekonomicznej.
Efektem niewymiernym będzie ograniczenie
negatywnego wpływu uprawy cebuli na środowisko
naturalne.

Gardena

Innowacyjne rozwiązania w uprawie, przechowalnictwie
i wprowadzaniu na rynek polskiej odmiany ziemniaka wysoko
odpornej na Phytophthora infestans

http://projektgardena.pl

Okres realizacji: 15.03.2020 – 30.11.2022

Innowacyjne rozwiązania w uprawie, przechowalnictwie
i wprowadzaniu na rynek polskiej odmiany ziemniaka wysoko
odpornej na Phytophthora infestans
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy
SKŁAD
KONSORCJUM

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Minikowie
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB w
Radzikowie
Hodowla Ziemniaka Zamarte spółka z o.o. – Grupa IHAR
„Wiśniewscy” spółka z o.o.
rolnicy (konwencjonalni i ekologiczni)

Innowacyjne rozwiązania w uprawie, przechowalnictwie
i wprowadzaniu na rynek polskiej odmiany ziemniaka wysoko
odpornej na Phytophthora infestans

CEL
PROJEKTU
OPIS

Celem głównym operacji jest upowszechnianie
prośrodowiskowych, innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie
poprzez opracowanie dedykowanych metod uprawy
i przechowywania oraz marketingu dla innowacyjnej odmiany
ziemniaka „Gardena”, wysoko odpornej na zarazę ziemniaka.

Innowacyjne rozwiązania w uprawie, przechowalnictwie
i wprowadzaniu na rynek polskiej odmiany ziemniaka wysoko
odpornej na Phytophthora infestans

REZULTATY

Dzięki nowym technologiom uprawy odmiany odpornej
na zarazę ziemniaczaną (ekologicznej, konwencjonalnej,
na sadzeniaki, na cele jadalne) możliwa będzie poprawa
efektywności produkcji, poszerzenie rynków zbytu oraz
uzyskanie przewagi konkurencyjnej na rynku.

Wiśnia
Bez Pestki
Innowacja technologiczna metod organizacji i marketingu
w zakresie drylowania wiśni w sposób taki, aby struktura
owocu była naruszona w jak najmniejszym stopniu we
współpracy z Politechniką Świętokrzyską

http://wisniabezpestki.pl

Okres realizacji: 01.01.2021 – 31.12.2022

Innowacja technologiczna metod organizacji i marketingu
w zakresie drylowania wiśni w sposób taki, aby struktura
owocu była naruszona w jak najmniejszym stopniu we
współpracy z Politechniką Świętokrzyską

SKŁAD
KONSORCJUM

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Modliszewicach

Politechnika Świętokrzyska

Suszarnia Owoców, Warzyw i Ziół Maria Chmielewska

Innowacja technologiczna metod organizacji i marketingu
w zakresie drylowania wiśni w sposób taki, aby struktura
owocu była naruszona w jak najmniejszym stopniu we
współpracy z Politechniką Świętokrzyską

CEL
PROJEKTU
OPIS

Zaprojektowanie, wytworzenie oraz wdrożenie innowacyjnej
technologii drylowania wiśni jako owocu miękkiego
polegającego na usunięciu wewnętrznej części owocu
pestkowca (pestki), w sposób taki, aby struktura owocu była
naruszona w jak najmniejszym stopniu.

Dzięki zachowaniu prawie nienaruszonej struktury owocu
(w owocu zostanie wycięty z jednej strony niewielki otwór
pozwalający na usunięcie pestki) będzie możliwość
wykorzystania drylowanych wiśni w procesie np.
kandyzowania, suszenia, rodzynkowania, mrożenia.

Innowacja technologiczna metod organizacji i marketingu
w zakresie drylowania wiśni w sposób taki, aby struktura
owocu była naruszona w jak najmniejszym stopniu we
współpracy z Politechniką Świętokrzyską

REZULTATY

Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii oraz prototypu
urządzenia do drylowania wiśni, która zapewni minimalne
uszkodzenie struktury wewnętrznej i zewnętrznej drylowanego
owocu.
Innowacyjna technologia jak i uzyskany produkt, dedykowany
w przemyśle owocowym jak suszenie, kandyzowanie czy
cukierniczym, charakteryzować się będzie wysoką jakością fizyczną
i zawierający więcej substancji odżywczych i smakowych.

Innowacja technologiczna metod organizacji i marketingu
w zakresie drylowania wiśni w sposób taki, aby struktura
owocu była naruszona w jak najmniejszym stopniu we
współpracy z Politechniką Świętokrzyską

REZULTATY

Prototypowe urządzenie do drylowania wiśni, nie wymaga wysokich
nakładów energetycznych, znacząco ograniczy zużycie wody
w procesie drylowania poprzez mycie owoców z jednoczesnym
ustawieniem ich do cięcia co będzie innowacją technologiczną.
Pozwoli to, na dywersyfikacje produktów, czyli poszerzenie oferty
asortymentowej przedsiębiorcy wchodzącego w skład grupy
operacyjnej o nowy rodzaj produktu jakim jest drylowana wiśnia
o jak najmniej uszkodzonym kształcie fizycznym i o znacznie
większych walorach smakowych i odżywczych.

OZON

Opracowanie technologii oczyszczania ozonem roślin
przyprawowych

www.grupaozon.pl

Okres realizacji: 18.02.2021 – 31.12.2022

Opracowanie technologii oczyszczania ozonem roślin
przyprawowych

EIG FINANCE SP. Z O.O.
SKŁAD
KONSORCJUM

POLITECHNIKA ŁÓDZKA

VEGA DRY SP. Z O.O.

Opracowanie technologii oczyszczania ozonem roślin
przyprawowych

CEL
PROJEKTU
OPIS

Opracowanie i wdrożenie innowacji w zakresie oczyszczania roślin
przyprawowych przy udziale ozonu.
Przeprowadzone zostaną badania oraz wykonane instalacje
prototypowe umożliwiające wypracowanie najlepszych rozwiązań
technologicznych i organizacyjnych, skutkujących opracowaniem
znacząco zmienionych produktów i metod marketingowych

Opracowanie technologii oczyszczania ozonem roślin
przyprawowych

REZULTATY

Operacja zakończy się wdrożeniem do praktyki gospodarczej
Spółki Vega Dry opracowanych i sprawdzonych rozwiązań
w zakresie oczyszczania roślin przyprawowych przy udziale ozonu.

Opisana zostanie innowacyjna metoda przetwórcza, możliwa
do zastosowania w skali przemysłowej (gospodarczo uzasadniona,
rentowna) przez podmioty zajmujące się przetwarzaniem roślin
przyprawowych.

Opracowanie technologii oczyszczania ozonem roślin
przyprawowych

REZULTATY

Przeprowadzenie innowacyjnych działań marketingowych
w końcowym etapie realizacji projektu pozwoli osiągnąć wymierne
korzyści gospodarcze Spółce Vega Dry.

Realizacja projektu umożliwi pierwsze w Polsce wdrożenie
innowacyjnej metody oczyszczania roślin przyprawowych przy
użyciu ozonu w skali przemysłowej, zaoferowanie na rynek
znacznie udoskonalonych produktów rolnych
(roślin przyprawowych o wysokiej czystości mikrobiologicznej,
zachowanych wartościach odżywczych i wysokich walorach
organoleptycznych, możliwych do zachowania w okresie
przechowywania).

Bazydrill
Innowacyjne rozwiązania techniczne w siewniku do podsiewu
użytków zielonych służące poprawie ilości i jakości paszy dla
przeżuwaczy oraz ochronie gleb, wód i klimatu

www.bazydrill.lodr.konskowola.pl

Okres realizacji: 10.02.2021 – 30.11.2022

Innowacyjne rozwiązania techniczne w siewniku do podsiewu
użytków zielonych służące poprawie ilości i jakości paszy dla
przeżuwaczy oraz ochronie gleb, wód i klimatu

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
SKŁAD
KONSORCJUM

Mechanika Maszyn i Urządzeń Rolniczych – Zygmunt
Babiński
Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie
6 rolników

Innowacyjne rozwiązania techniczne w siewniku do podsiewu
użytków zielonych służące poprawie ilości i jakości paszy dla
przeżuwaczy oraz ochronie gleb, wód i klimatu

CEL
PROJEKTU
OPIS

Poprawa efektywności podsiewu użytków zielonych oraz jakości
i ilości paszy dla zwierząt poprzez wykorzystanie nowych rozwiązań
technicznych w siewniku oraz zastosowanie w mieszankach
nasiennych (oprócz traw i bobowatych), także gatunków z grupy
ziół. Celem dodatkowym jest ochrona gleb, wód i klimatu.

Innowacyjne rozwiązania techniczne w siewniku do podsiewu
użytków zielonych służące poprawie ilości i jakości paszy dla
przeżuwaczy oraz ochronie gleb, wód i klimatu

REZULTATY

Poprawa efektywności podsiewu użytków zielonych, mniejsze
straty nasion i nawozów, mniejsze straty wilgotności gleby,
oszczędność paliwa oraz większa wydajność pracy i mniejsze jej
nakłady.
Wykonany podsiew poprawi jakość i ilość paszy, zmniejszy emisję
amoniaku i stary azotu (w tym zanieczyszczenie wód azotanami),
zapewni lepszą ochronę gleb przed procesami nadmiernej
mineralizacji, mniejsze straty węgla organicznego.

LZOTOP
Opracowanie i wdrożenie pilotażowej linii technologicznej do
zapobiegania emisji lotnych związków organicznych
powstających w wysokotemperaturowym procesie wytopu
tłuszczu z materiału zwierzęcego Kategorii III

http://lzotop.pl

Okres realizacji: 01.01.2021 – 31.12.2021

Opracowanie i wdrożenie pilotażowej linii technologicznej do
zapobiegania emisji lotnych związków organicznych
powstających w wysokotemperaturowym procesie wytopu
tłuszczu z materiału zwierzęcego Kategorii III
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „AgroTop" sp. z o.o.
SKŁAD
KONSORCJUM

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie im. S.
Staszica

Via Logica sp. z o.o.

Opracowanie i wdrożenie pilotażowej linii technologicznej do
zapobiegania emisji lotnych związków organicznych
powstających w wysokotemperaturowym procesie wytopu
tłuszczu z materiału zwierzęcego Kategorii III

CEL
PROJEKTU
OPIS

Cel nadrzędny wyznacza zmianę jakościową wyrażoną poprzez
spadek emisji odorowych lotnych związków organicznych
o co najmniej 90%. Skala oddziaływania zmiany jakościowej dotyczy
zarówno najbliższego otoczenia - zakładu, jak i otoczenia dalszego okolicy i całego środowiska.

Opracowanie i wdrożenie pilotażowej linii technologicznej do
zapobiegania emisji lotnych związków organicznych
powstających w wysokotemperaturowym procesie wytopu
tłuszczu z materiału zwierzęcego Kategorii III

1.
REZULTATY

Opracowany i wdrożony we własnym przedsiębiorstwie prototyp
linii pilotażowej do usuwania LZO z emisji gazów odorowych
emitowanych w procesie produkcji tłuszczu z materiału
zwierzęcego kategorii III ze szczególnym uwzględnieniem
elementów skórno- mięsnych.

2.

Ochrona środowiska naturalnego poprzez znaczne obniżenie
i/lub eliminację emisji LZO do atmosfery co najmniej o 90%.

Opracowanie i wdrożenie pilotażowej linii technologicznej do
zapobiegania emisji lotnych związków organicznych
powstających w wysokotemperaturowym procesie wytopu
tłuszczu z materiału zwierzęcego Kategorii III

3.
REZULTATY

Obniżenie kosztów poprawy jakości powietrza dzięki wykorzystaniu
istniejącej infrastruktury
(włączenie do linii Zakładowej Oczyszczalni Ścieków).

4.

Produkcja i uzupełnienie brakującej puli zastępczego źródła
węgla złożonego z LZO rozpuszczonych i przyswajanych przez
zawiesinę osadu czynnego w reaktorach SBR.

Opracowanie i wdrożenie pilotażowej linii technologicznej do
zapobiegania emisji lotnych związków organicznych
powstających w wysokotemperaturowym procesie wytopu
tłuszczu z materiału zwierzęcego Kategorii III

5.
REZULTATY

Obniżenie kosztów eksploatacyjnych Przyzakładowej Oczyszczalni
Ścieków poprzez eliminację stosowania reagentów chemicznych
(kwas octowy, metanol, KEMCARBO) uzupełniających źródło węgla
w technologii osadu czynnego.

6.
Przedstawienie szerokiej wiadomości nowej strategii eliminacji
emisji lotnych związków organicznych dedykowanej dla zakładów
przetwarzających wysokotemperaturowa materiał pochodzenia
zwierzęcego kategorii III będący w początkowej fazie rozkładu
biologicznego ze szczególnym uwzględnieniem elementów skórno
mięsnych.

EPI Kwiaty
Cebulowe
Wdrożenie ulepszonego produktu, innowacyjnej technologii i metod
organizacji produkcji w produkcji cebulowych roślin ozdobnych przy
wykorzystaniu wysokociśnieniowego zamgławiania komór
chłodniczych nadtlenkiem wodoru stabilizowanego srebrem

http://epikwiatycebulowe.pl

Okres realizacji: 03.2020 – 12.2022

Wdrożenie ulepszonego produktu, innowacyjnej technologii i metod
organizacji produkcji w produkcji cebulowych roślin ozdobnych przy
wykorzystaniu wysokociśnieniowego zamgławiania komór
chłodniczych nadtlenkiem wodoru stabilizowanego srebrem

Instytut Ogrodnictwa - Państwowy Instytut
Badawczy
SKŁAD
KONSORCJUM

Gospodarstwo Ogrodnicze Jacek Wiśniewski Spółka
Jawna
2 Gospodarstwa Ogrodnicze
Emi Agro Emilia Waszkiewicz

Wdrożenie ulepszonego produktu, innowacyjnej technologii i metod
organizacji produkcji w produkcji cebulowych roślin ozdobnych przy
wykorzystaniu wysokociśnieniowego zamgławiania komór
chłodniczych nadtlenkiem wodoru stabilizowanego srebrem

CEL
PROJEKTU
OPIS

Opracowanie i wdrożenie znacznie udoskonalonych produktów,
nowych technologii i metod organizacji w produkcji doniczkowych
kwiatów cebulowych - hiacyntów, narcyzów i tulipanów.
Opracowanie innowacyjnej metodyki zamgławiania nadtlenkiem
wodoru stabilizowanego srebrem niestosowanej i nieprzebadanej
w produkcji cebulowych kwiatów doniczkowych, prowadzące
do uzyskania produktu wolnego od grzybów saprofitycznych.

Wdrożenie ulepszonego produktu, innowacyjnej technologii i metod
organizacji produkcji w produkcji cebulowych roślin ozdobnych przy
wykorzystaniu wysokociśnieniowego zamgławiania komór
chłodniczych nadtlenkiem wodoru stabilizowanego srebrem

1.
REZULTATY

Opracowanie i wdrożenie znacznie udoskonalonego produktu
rolnego, w postaci kwiatów cebulowych - hiacyntów, narcyzów
i tulipanów o lepszych parametrach zdrowotności jakości i czystości
roślin.

Wdrożenie ulepszonego produktu, innowacyjnej technologii i metod
organizacji produkcji w produkcji cebulowych roślin ozdobnych przy
wykorzystaniu wysokociśnieniowego zamgławiania komór
chłodniczych nadtlenkiem wodoru stabilizowanego srebrem

2.
REZULTATY

Opracowanie i wdrożenie nowej innowacyjnej technologii produkcji
całkowicie eliminującej zaprawianie cebul i opryskiwanie
fungicydami produkowanych z nich roślin w trakcie ich pędzenia
z zastosowaniem nadtlenku wodoru stabilizowanego srebrem

Wdrożenie ulepszonego produktu, innowacyjnej technologii i metod
organizacji produkcji w produkcji cebulowych roślin ozdobnych przy
wykorzystaniu wysokociśnieniowego zamgławiania komór
chłodniczych nadtlenkiem wodoru stabilizowanego srebrem

3.
REZULTATY

Wdrożenie nowej organizacji produkcji w zakresie pędzenia
cebulowych roślin ozdobnych, poprzez wprowadzenie zamgławiania
komór chłodniczych.

4.
Wdrożenie nowej organizacji produkcji w gospodarstwie
ogrodniczym poprzez produkcję kwiatów ciętych w tunelach
foliowych z cebul pędzonych w nowej technologii
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współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach II Schematu Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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