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INSPIRUJĄCE POMYSŁY
System nadzoru ula pszczelego
Grupa Operacyjna EPI „System nadzoru ula pszczelego” powołana w ramach działania
„Współpraca” postawiła sobie za cel opracowanie i przygotowanie urządzenia gotowego do
zastosowania w skutecznej walce z „dręczem pszczelim” wraz z metodyką działań dla
pasieczników. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom możliwe będzie zdalne pozyskanie
informacji o pojawieniu się chorób w rodzinie pszczelej a poprzez użyte instrumenty
zwalczania warrozy wewnątrz ula, można będzie ograniczyć jej występowanie w środowisku
życia pszczół. Proponowane rozwiązania mają pomóc w poprawieniu zdrowotności pszczół
i dzięki temu produkcyjności rodzin pszczelich. Więcej

Innowacyjna obora - wypychacz obornika
W gospodarstwie w miejscowości Zabiele (gmina Jaświły) po raz pierwszy wdrażany jest
patent ŁUKOMET nr 215144 na rurowy „Wypychacz obornika”. W tym wypadku jest to
innowacyjne rozwiązanie podziemnego transportu obornika na płytę obornikową odległą
o ponad 50 m od budynku obory. Taki czysty transport nie będzie powodował obecnego
zanieczyszczania obejścia a sam proces formowania na płycie obornikowej „kopca”
obornika cały czas od spodu (jak kretowisko) znacznie ograniczy emisję odorów
i szkodliwych dla środowiska gazów z zewnętrznej, raz obeschniętej warstwy. Więcej
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Zielony Punkt Rolny
„Zielony Punkt Rolny” to miejsce we Wrocławiu umożliwiające dystrybucję produktów
rolnych oraz środków spożywczych wytwarzanych przez dolnośląskich rolników,
bezpośrednio konsumentom finalnym. Utworzone w ramach Grupy Operacyjnej EPI
miejsce umożliwi wspólną sprzedaż żywności wysokiej jakości, wytwarzanej na niewielką
skalę przez dolnośląskich rolników i producentów regionalnej, tradycyjnej i ekologicznej
żywności bezpośrednio konsumentom. Więcej

INFORMACJE BIEŻĄCE
VIII posiedzenie Grupy Tematycznej ds. innowacji w rolnictwie i na
obszarach wiejskich
W dniu 21 grudnia 2021 r. odbyło się w formule online VIII posiedzenie
Grupy Tematycznej ds. innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich,
działającej przy grupie roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.
Wystąpienia podczas posiedzenia koncentrowały się przede wszystkim
na osiągnięciach w regionach i na szczeblu krajowym w sieciowaniu
i promowaniu innowacyjnych rozwiązań dla rolnictwa i obszarów
wiejskich. Podkreślono, że rozwiązanie zastosowane od roku 2015
w Polsce – tworząc w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
(KSOW) wyspecjalizowaną Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) i umieszczenie jej
w systemie publicznego doradztwa rolniczego – uznawane jest na szczeblu unijnym jako wartościowe i skuteczne
rozwiązanie. Więcej
Przykłady innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie
Działalność rolnicza, w dzisiejszym rozumieniu tego określenia, od swoich
początków podlega procesom rozwojowym i unowocześnianiu.
Począwszy od stosowania coraz bardziej wygodnych i efektywnych
narzędzi, poprzez rozszerzanie palety roślin uprawnych, po GMO w
obecnych czasach. Najbardziej widoczny i spektakularny jest rozwój
techniczny. Porównując proste narzędzia do uprawy roli, z nowoczesnymi
agregatami uprawowymi, nierzadko sterowanymi z wykorzystaniem
technologii satelitarnej, trudno sobie dziś wyobrazić, że zaczęło się od tak
prostych narzędzi. W parze z techniką rozwijała się również technologia.
Zmianom i unowocześnieniu poddane zostały technologie zarówno
uprawy, jak i chowu zwierząt. Uzyskiwane obecnie wydajności z hektara,
czy przyrosty dobowe w chlewni, nie wspominając o drobiarstwie, w porównaniu z początkami działalności sprzed
wieków, dzieli przepaść. Wkład w unowocześnianie działalności rolniczej wniósł również przemysł chemiczny. Trudno
sobie dziś wyobrazić wysokowydajne uprawy bez wspomagania nawozami mineralnymi i środkami ochrony roślin.
Nie bez znaczenia pozostaje również ogromny postęp biologiczny. Poprzez odpowiedni dobór do krzyżowania
i prowadzenie planowej selekcji, udało się wyhodować rasy i odmiany o pożądanych cechach. W obecnych czasach
przeciętnemu „zjadaczowi chleba”, trudno sobie wyobrazić, że można jeszcze coś unowocześnić. A jednak ... Więcej

Zmiana rozporządzenia o Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
W dniu 20 grudnia 2021 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej opublikowano
rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 2355).
W większości, wprowadzone zmiany dotyczą konkursu dla Partnerów KSOW. Więcej
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Narzędzia informatyczne mogą podnieść rentowność gospodarstw! Relacja z
warsztatów EIP-AGRI
Od kilku lat w przestrzeni publicznej coraz głośniej słychać, że optymalizacja
produkcji rolniczej, a w efekcie zwiększenie rentowności tej produkcji, nie będzie
możliwa bez wsparcia informatycznego. Coraz więcej podmiotów dostarcza
usługi cyfrowe dla rolników i coraz większa liczba danych o produkcji jest
dostępna do analizy. Ale jak efektywnie wykorzystać jedno i drugie? O tym
dyskutowali uczestnicy warsztatów Farm data for better farm performance,
zorganizowanych w dniach 9-10 grudnia br. przez EIP-AGRI. Więcej
Rada Ministrów przyjęła Plan Strategiczny dla WPR
Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia projektu Planu
Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027. „Plan Strategiczny
to ogromne środki dla polskiego rolnictwa w nowej perspektywie finansowej. To
25 mld euro, z czego ponad 17 mld w ramach I filara, czyli na płatności
bezpośrednie i blisko 8 mld euro na inwestycje w gospodarstwach” – podkreślił
wicepremier, Minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk podczas,
wspólnej z Premierem Mateuszem Morawieckim, konferencji prasowej po
posiedzeniu Rady Ministrów. Więcej
O innowacjach w grudniowym newsletterze EIP-AGRI
Zachęcamy do zapoznania się z grudniowym wydaniem biuletynu Europejskiego
Partnerstwa Innowacyjnego na rzecz Wydajnego i Zrównoważonego Rolnictwa (EIPAGRI), koordynującego wspieranie innowacji w sektorze rolno-spożywczym na
szczeblu europejskim. W bieżącym numerze m.in. informacje na temat
zapobiegania marnowaniu wody dzięki technologiom bezprzewodowym we
Włoszech, opracowany przez irlandzką Grupę Operacyjną program mający na celu
wspieranie i utrzymanie działalności rolniczej, przy jednoczesnym doprowadzeniu
do poprawy jakości wody w skali zlewni lokalnej rzeki. Więcej
Więcej bieżących informacji, nowinek i ciekawostek z zakresu innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich
na stronie internetowej SIR – zobacz aktualności

DZIAŁANIA SIR
Zestawienie projektów SIR zrealizowanych w III kwartale 2021 r.
Trzeci kwartał 2021 roku, to okres który był wypełniony dużą intensywnością
działań w ramach SIR. Zarówno zespoły wojewódzkie, jak i zespół krajowy SIR
zrealizowały wiele interesujących projektów, o różnych formach pozyskiwania
i dzielenia się wiedzą oraz doświadczeń, także w zakresie łączenia Partnerów do
realizacji projektów wdrożeniowych. Tematyka projektów pokrywała wiele
sektorów produkcji rolniczej i produkcji żywności. Te najpopularniejsze: produkcja
mleczarska, bydło ras mięsnych, trzoda chlewna, poprzez pszczelarstwo,
winiarstwo, organizację krótkich łańcuch dostaw żywności, a kończąc na
innowacyjnych w skali nie tylko Polski, agroleśnictwie czy lokalnych partnerstwach
wodnych. Więcej

FINANSOWANIE
II nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Współpraca” na tworzenie krótkich
łańcuchów dostaw
Od dnia 31 grudnia 2021 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o
pomoc w ramach działania „Współpraca” na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw. O finansowanie mogą ubiegać
Grupy Operacyjne na rzecz innowacji (EPI). Nabór potrwa do dnia 31 stycznia 2022 r. Więcej
PROW
2014-2020
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Małe przetwórstwo i rolniczy handel detaliczny (RHD) - nabór wniosków wydłużony!
Do dnia 28 stycznia 2022 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmować
wnioski o „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”
w ramach tzw. małego przetwórstwa lub rolniczego handlu detalicznego (RHD). Pierwotnie ten nabór miał zakończyć
się 29 grudnia 2021 r. Więcej
PROW
2014-2020

Nowe tematy konkursowe w pięciu misjach Horyzont Europa ogłoszone
Komisja Europejska opublikowała uaktualniony Program Pracy Misje 2021-2022 zawierający nową
tematykę konkursową na rok 2021. Część konkursów została oficjalnie otwarta 22 grudnia 2021 r.,
część ruszy 11 stycznia 2022 r. (w zależności od misji) z terminami składania wniosków do kwietnia 2022 r. Więcej
HORYZONT
EUROPA

Nabór projektów Inicjatywy Środkowoeuropejskiej IŚE na II połowę 2022 r.
Sekretariat Wykonawczy Inicjatywy Środkowoeuropejskiej (IŚE) opublikował zaproszenie do
składania wniosków o granty Funduszu Współpracy IŚE na projekty lub działania, których realizacja
planowana jest na II połowę 2022 r. Głównym założeniem działalności IŚE jest wsparcie pozaunijnych członków
Inicjatywy przez członków UE w integracji europejskiej i realizacji SDG. Zainteresowane podmioty mogą składać
wnioski od 10 grudnia 2021 r. do 10 lutego 2022 r. Więcej
IŚE

WYDARZENIA
Wydarzenia z zakresu wdrażania innowacji w rolnictwie, leśnictwie, produkcji żywności i na obszarach
wiejskich zaplanowane na miesiąc styczeń 2022 – zobacz kalendarz

Warte uwagi:
Tworzenie krótkich łańcuchów dostaw - konsultacje online z brokerami innowacji
Brokerzy innowacji z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
zapraszają do udziału w cyklicznych spotkaniach online dotyczących
wyjaśnienia kluczowych aspektów związanych z naborem wniosków
o przyznanie pomocy w ramach działania „Współpraca” – tworzenie
krótkich łańcuchów dostaw.
Konsultacje będą odbywały się przez cały styczeń.
Pierwsze spotkanie odbędzie się już 5 stycznia 2022 r., a na Państwa pytania
będzie odpowiadał krajowy broker innowacji – Pan Aleksander Bomberski.
Więcej

Opracowano przez:
Zespół Innowacji w Rolnictwie ds. obsługi SIR
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie
ul. Rakowiecka 36 lok. 150, 02-532 Warszawa
tel. 22 274 23 27, e-mail: warszawa@cdr.gov.pl

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