
 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 

Zdrowy Drób – innowacyjne metody produkcji drobiu 
Grupa Operacyjna EPI „Zdrowy Drób-innowacyjne metody produkcji drobiu” realizując projekt 
w ramach działania „Współpraca” projektuje, bada i będzie upowszechniać wdrażanie 
innowacyjnej technologii produkcji drobiu z zastosowaniem preparatów mających na celu 
eliminację antybiotyków. Sukces projektu będzie umożliwiał zmniejszenie zanieczyszczenia 
środowiska i oszczędności energii wynikające z poprawy parametrów produkcyjnych. 

Niewątpliwą korzyścią z takiego działania będzie zrównoważona środowiskowo technologia, która zostanie 
zaprezentowana w instrukcji wdrożeniowej dla hodowców i producentów drobiu.  Więcej 

 
Lubuskie Angusowo  
Lubuskie Angusowo to mała farma powstała w 2014 r. w województwie lubuskim, w okolicach 
Zielonej Góry. Na prawie 18 ha, całkowicie ogrodzonych siatka leśną, utrzymywane jest bydło 
rasy Angus Czerwony, świnie Mangalic, kozy, króliki, kurki nioski oraz w okresie wegetacyjnym 
brojlery. To gospodarstwo regeneratywne  tworzone przez właścicieli, Państwa Karinę i Tomasza 
Jakielów, w oparciu o ideę, aby produkować  jak najlepszej jakości żywność jaką tylko można 
wytworzyć w polskich warunkach  w połączeniu z dbałością o kondycję gleby oraz umiejętnym 

gospodarowaniem jej zasobami. Zwierzęta hodowane na farmie mają stworzone doskonałe warunki bytowe w myśl 
motta „Dać zwierzętom jak najlepsze życie, by tylko jeden dzień w całym ich życiu był nieszczęśliwy”. Więcej 
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W dniu 12 stycznia br. został ogłoszony konkurs nr 6/2022 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji 

(projektów), które będą realizowane w 2022 i 2023 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2022–2023. Jest to już 

6. konkurs skierowany do partnerów sieci, począwszy od 2017 roku. W ramach bieżącego konkursu będzie możliwość realizacji 

operacji na poziomie regionalnym i krajowym. Wnioski o wybór operacji należy składać w dniach od 14 do 28 lutego 2022 r. Więcej 

https://sir.cdr.gov.pl/2022/01/11/zdrowy-drob-innowacyjne-metody-produkcji-drobiu/
https://www.youtube.com/c/LubuskieAngusowo/about
https://twitter.com/SIR_siec
https://www.facebook.com/SiecSIR
https://sir.cdr.gov.pl/
https://www.youtube.com/channel/UC6jrpiejdVsmtd8Zrx2AiRg
https://ksow.pl/aktualnosc/ogloszenie-o-konkursie-nr-6-2022-dla-partnerow-krajowej-sieci-obszarow-wiejskich-ksow-na-wybor-operacji-ktore-beda-realizowane-w-2022-i-2023-r-w-ramach-dwuletniego-planu-operacyjnego-na-lata-2022-2023
https://ksow.pl/aktualnosc/ogloszenie-o-konkursie-nr-6-2022-dla-partnerow-krajowej-sieci-obszarow-wiejskich-ksow-na-wybor-operacji-ktore-beda-realizowane-w-2022-i-2023-r-w-ramach-dwuletniego-planu-operacyjnego-na-lata-2022-2023


 

INFORMACJE BIEŻĄCE 

Innowacyjny system ekologicznej produkcji gęsiny  
Grupa Operacyjna EPI „Idziemy GęśECO” realizuje w ramach działania „Współpraca” projekt, 
którego celem jest opracowanie innowacyjnej technologii chowu ekologicznego gęsi  
w oparciu o pasze objętościowe z użytków zielonych poddanych renowacji z zachowaniem 
bioróżnorodności siedlisk. Rezultat projektu, czyli opracowana koncepcja renowacji TUZ 
będzie mogła być wykorzystywana również przy hodowli innych zwierząt w celach 
żywieniowych, w szczególności innego drobiu. Opracowany, ekologiczny, innowacyjny 

system chowu/tuczu gęsi, służący produkcji gęsiny o podwyższonych parametrach dietetycznych, będzie mógł być 
wprowadzany w innych gospodarstwach. Poprawa stosunków wodnych i opracowanie odpowiedniej mieszanki traw, 
motylkowatych i ziół będzie służyło zapewnieniu dobrej bazy paszowej gospodarstwa, ale również utrzymaniu 
bioróżnorodności na użytkach zielonych. Więcej 
 

 
  
Gospodarstwa opiekuńcze – na czym to polega i jakie są przykłady krajowych 
inicjatyw? 
W dniu 18 stycznia 2022 r. odbyła się konferencja prasowa z udziałem wicepremiera 
Henryka Kowalczyka i wiceminister Anny Gembickiej. Tematem spotkania były 
gospodarstwa opiekuńcze. Gospodarstwa opiekuńcze to projekt realizowany od 
2019 r. przez konsorcjum w składzie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie o/Kraków, Uniwersytet Jagielloński i 
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Zachęcamy do pobrania publikacji. Więcej 
 

 
O innowacjach w styczniowym newsletterze EIP-AGRI  
Zachęcamy do zapoznania się ze styczniowym wydaniem biuletynu Europejskiego 
Partnerstwa Innowacyjnego na rzecz Wydajnego i Zrównoważonego Rolnictwa 
(EIP-AGRI), koordynującego wspieranie innowacji w sektorze rolno-spożywczym 
na szczeblu europejskim. W bieżącym numerze m.in. informacje na temat 
pilotażowego projektu dotyczącego innowacyjnej renowacji zdegradowanych 
obszarów leśnych, wirtualnej wizyty w gospodarstwie rolnym w Portugalii,  
w której rolnictwo precyzyjne wykorzystywane jest jako sposób na ograniczanie 
stosowania pestycydów i związane z nimi zagrożenia. Więcej 
 

 
Projekt badawczy Grupy Operacyjnej „Słomka ze słomy” nagrodzony w 
konkursie! 
Słomka do napojów ze słomy zajęła pierwsze miejsce w Polsce w konkursie 
„Najciekawsze Innowacyjne rozwiązania w rolnictwie” za 2021 rok , 
organizowanym przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział 
w Radomiu w ramach „Forum Wiedzy i Innowacji”. „Słomka ze słomy” to 
projekt badawczy realizowany w ramach działania „Współpraca” przez 
Grupy Operacyjną EPI w województwie świętokrzyskim. Więcej  

 
AKIS w centrum uwagi EIP-AGRI 
Wiedza i innowacje odgrywają kluczową rolę, aby pomóc rolnikom, leśnikom 
i mieszkańcom obszarów wiejskich w sprostaniu obecnym i przyszłym 
wyzwaniom. Aby zapewnić łączność odpowiednich osób i wymianę wiedzy 
między wszystkimi, którzy ją wykorzystują i wytwarzają w całej UE potrzebne 
są skuteczne „systemy wiedzy i innowacji w rolnictwie” (AKIS).  Strona 
internetowa Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego na rzecz Wydajnego 
i Zrównoważonego Rolnictwa (EIP-AGRI), ma teraz dedykowaną podstronę, 
która stawia AKIS w centrum uwagi. Dzięki niej uzyskasz dostęp  m.in. do 
istotnych informacji,  wyników działań EIP-AGRI, wydanych publikacji, 

dobrych praktyk oraz innowacyjnych projektów w zakresie AKIS. Więcej 
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https://sir.cdr.gov.pl/2022/01/27/innowacyjny-system-ekologicznej-produkcji-gesiny-o-podwyzszonych-walorach-dietetycznych/
https://sir.cdr.gov.pl/2022/01/19/gospodarstwa-opiekuncze-na-czym-to-polega-i-jakie-sa-przyklady-krajowych-inicjatyw/
https://sir.cdr.gov.pl/2021/12/15/grudniowy-newsletter-eip-agri-juz-dostepny-zapraszamy-do-lektury/
https://sir.cdr.gov.pl/2022/01/21/projekt-badawczy-grupy-operacyjnej-slomka-ze-slomy-nagrodzony-w-konkursie/
https://sir.cdr.gov.pl/2022/01/04/akis-w-centrum-uwagi-eip-agri/
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Innowacyjna liofilizacja truskawek sposobem na smaczniejsze i zdrowsze owoce 
Zespół prof. Adama Figla z Instytutu Inżynierii Rolniczej Uniwersytetu 
Przyrodniczego we Wrocławiu otrzymał dotację z Narodowego Centrum Badań  
i Rozwoju na opracowanie innowacyjnej technologii liofilizacji truskawek.  
Dzięki tej metodzie owoce zachowają pełniejszy smak i zapach oraz wartość 
odżywczą. Więcej    
 
 

Fundusz gwarancji EFRROW dla gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw rolno-
spożywczych – Polska 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako Instytucja Zarządzająca utworzyła 
Fundusz Gwarancji Rolnych (skrót FGR) na podstawie umowy z podmiotem 
wdrażającym, Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK). Fundusz Gwarancji 
Rolnych jest to pierwszy na rynku fundusz gwarancyjny dedykowany dla całego 
sektora rolnego, tj. zarówno dla przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-
spożywczego, jak i po raz pierwszy dla producentów produkcji podstawowej 
(rolników). Na podstawie współpracy Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i 
Banku Gospodarstwa Krajowego opracowano pierwszą publikację pt. „Fundusz gwarancji EFRROW dla gospodarstw 
rolnych i przedsiębiorstw rolno-spożywczych, Polska” poświęconą instrumentom finansowym w ramach PROW 2014-
2020 w Polsce. Więcej 

 
Elektroniczne wnioski w ramach działań leśnych PROW 2014-2020 
Rolnicy i właściciele lasów będą mogli elektronicznie składać wnioski  
o przyznanie pomocy z tytułu kosztów założenia w ramach poddziałania 8.1 
„Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” oraz wnioski  
o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 8.5 „Wsparcie na inwestycje 
zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska”. 
Więcej 
 
 

Radykalne uproszczenia dla rolników – zgłoś propozycję zmian! 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi realizuje obecnie projekt strategiczny, 
którego celem jest zmniejszenie wymagań biurokratycznych  
i ułatwienie zakładania lub prowadzenia  działalności rolniczej oraz 
działalności związanej z rolnictwem. MRiRW chce, aby rolnicy i pozostali 
mieszkańcy wsi korzystali z wysokiej jakości usług publicznych, dzięki czemu 
zostanie też uwolniona wiejska działalność gospodarcza. W związku z 
powyższym, zachęcamy do pomocy w opracowaniu listy niezbędnych do 
wprowadzenia zmian w obowiązujących procedurach lub prawie, które 
pozwolą zrealizować zakładany cel projektu, w tym również wprowadzą ułatwienia dla małych i średnich 
gospodarstw rolnych w Polsce. Więcej 
 
Więcej bieżących informacji, nowinek i ciekawostek z zakresu innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich  
na stronie internetowej SIR – zobacz aktualności 
 
 

Projekty SIR zrealizowane w IV kwartale 2021 
Czwarty kwartał 2021 roku to szereg działań i aktywności wszystkich jednostek 
tworzących struktury Sieci SIR. W tym okresie, działania SIR skupiały się przede 
wszystkim w zakresie innowacyjnych rozwiązań i współpracy partnerskiej dotyczącej 
bioróżnorodności, w tym rozwojowi pszczelarstwa, optymalizacji zarządzania 
zasobami wody w partnerstwach wielu podmiotów, skracania łańcucha dostaw 
żywności zgodnie ze strategią od pola do stołu. Ponadto zorganizowano szkolenia 
podnoszące kompetencje relacyjne brokerów innowacji, którzy stanowią nową 
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https://sir.cdr.gov.pl/2022/01/19/innowacyjna-liofilizacja-truskawek-sposobem-na-smaczniejsze-i-zdrowsze-owoce/
https://sir.cdr.gov.pl/2022/01/24/fundusz-gwarancji-efrrow-dla-gospodarstw-rolnych-i-przedsiebiorstw-rolno-spozywczych/
https://sir.cdr.gov.pl/2022/01/27/elektroniczne-wnioski-w-ramach-dzialan-lesnych-prow-2014-2020/
https://sir.cdr.gov.pl/2022/01/27/radykalne-uproszczenia-dla-rolnikow-zglos-propozycje-zmian/
https://sir.cdr.gov.pl/


 

FINANSOWANIE 

formę działalność doradczej.  Tych i jeszcze więcej tematów dotyczących agrotechniki, produkcji roślinnej czy 
zwierzęcej znajdziecie Państwo w Zestawieniu projektów zrealizowanych w IV kwartale 2021 r. przez Centrum 
Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego,  w ramach Planu 
Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie 
i na obszarach wiejskich, do którego przeczytania serdecznie zachęcamy. Więcej 
 
Tworzenie Krótkich Łańcuchów Dostaw Żywności – 
konsultacje online z brokerami innowacji 
W związku z trwającym w dniach 31.12.2021-31.01.2022 r. 
naborem wniosków o przyznanie pomocy  w ramach działania 
„Współpraca” w zakresie tworzenia krótkich łańcuchów 
dostaw, brokerzy innowacji z Centrum Doradztwa Rolniczego 
w Brwinowie - Pan Aleksander Bomberski, Pani Karolina 
Grzybowska i Pan Przemysław Lecyk, w styczniu br. 
przeprowadzili cykliczne konsultacje w formie online dla osób 
zainteresowanych utworzeniem Grup Operacyjnych EPI w 
powyższym zakresie. W spotkaniach wzięło udział ponad 230 
osób. Brokerzy innowacji szczegółowo przybliżyli 
uczestnikom zapisy rozporządzenia dotyczącego działania 
„Współpraca”, a także odpowiadali na liczne pytania uczestników dotyczące naboru, tworzenia wniosku o przyznanie 
pomocy, realizacji i rozliczania projektu oraz wątpliwości związanych z dofinansowaniem.  
 
 
 
 

Konkurs dla Partnerów KSOW nr 6/2022  
W dniu 12 stycznia br. został ogłoszony konkurs nr 6/2022 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich (KSOW) na wybór operacji (projektów), które będą realizowane w 2022 i 2023 r. w ramach 

dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2022–2023. W ramach bieżącego konkursu jest możliwość realizacji 
operacji na poziomie regionalnym i krajowym. Wnioski o wybór operacji należy składać w dniach od 14 do 28 lutego 
2022 r. Więcej 
 

Klaster 6 - zmiana terminów zakończenia naboru 2022  
Komisja Europejska wydłużyła terminy składania wniosków w sześciu konkursach w klastrze 6: 
żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko.  W pięciu konkursach termin 

wydłużono o tydzień (z 15 lutego do 23 lutego), a w jednym konkursie (governance) wydłużono o 3 tygodnie – do 10 
marca 2022.Więcej 
 

Masz pomysł albo już tworzysz innowacyjne rozwiązania w sektorze rolno-spożywczym? Zgłoś się 
do programu EIT Food Seedbed! 
Program EIT Food Seedbed wspiera osoby, które mają pomysły na założenie firm typu start-up/spin-

off w obszarach związanych z sektorem rolno-spożywczym albo już prowadzą takie firmy. Beneficjenci uzyskają 
wsparcie merytoryczne (szkolenia i mentoring) oraz finansowe. Aplikujący do programu powinni przedstawić 
innowacyjny pomysł, który ma potencjał wprowadzenia korzystnych zmian w sposobach wytwarzania, dostarczania, 
spożywania żywności i/lub przetwarzania powstałych w tych procesach odpadów. Oprócz typowych rozwiązań rolno -
spożywczych, start-upy mogą działać w obszarach wspierających wytwarzanie żywności, w tym: maszyny i urządzenia 
dla rolnictwa i przetwórstwa, logistyka, opakowania, rozwiązania informatyczne, redukcja odpadów z łańcucha 
żywności, usługi biznesowe czy innowacje społeczne. Termin zgłoszeń upływa 28 lutego 2022 r. Więcej 
 

Nagroda dla najlepszego europejskiego projektu w zakresie przedsiębiorczości wiejskiej  
Nagroda Famigro przyznawana jest corocznie młodemu europejskiemu przedsiębiorcy, który wnosi 
szczególny wkład w gospodarkę i środowisko wiejskie. Nagradzane są inicjatywy biznesowe, które 

przyczyniają się do rozwoju wsi, szanując środowisko i przyczyniając się do społecznej odpowiedzialności. Nagroda w 
wysokości 5000 € daje szerokie możliwości upowszechniania rozwiązania. Termin składania wniosków 1 marca 
2022 r . Więcej 
 

EIT Food 

Famigro 

PROW  
2014-2020 

HORYZONT 
EUROPA 
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https://sir.cdr.gov.pl/2022/01/25/projekty-sir-zrealizowane-w-iv-kwartale-2021/
https://ksow.pl/aktualnosc/ogloszenie-o-konkursie-nr-6-2022-dla-partnerow-krajowej-sieci-obszarow-wiejskich-ksow-na-wybor-operacji-ktore-beda-realizowane-w-2022-i-2023-r-w-ramach-dwuletniego-planu-operacyjnego-na-lata-2022-2023
https://www.kpk.gov.pl/klaster-6-zmiana-terminow-zakonczenia-naboru-2022?fbclid=IwAR30NxZYly9FFr_SxekZ6Pf7im_oy6eCpu0j0e17QNQJi4inCGgdnpoiJ3E
https://www.gov.pl/web/ncbr/sprawdz-swoj-pomysl-na-biznes-w-sektorze-rolno-spozywczym-z-eit-food-seedbed
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.europeanlandowners.org%2Fimages%2FFamigro_Award_App_Form_2022_1.docx&wdOrigin=BROWSELINK


 

WYDARZENIA 
 
 

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

 

Warte uwagi: 

Forum trzody chlewnej 
Zachęcamy do wzięcia udziału w konferencji pt. „Forum trzody chlewnej”, 
organizowanej przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
w Minikowie. Konferencja odbędzie się  on-line w dniu 1 marca br. w godzinach 
10:00-15:00 na platformie ClickMeeting. Wykładowcami podczas forum będą 
profesorowie z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Szkoły Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Państwowego Instytutu Weterynaryjnego 
– PIB w Puławach, Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Bydgoszczy, specjalista 

z Polskiej Federacji Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS, okręg północny z siedzibą w Bydgoszczy oraz 
przedstawiciele Grupy Operacyjnej Europejskiego Partnerstwa na Rzecz Innowacji w Rolnictwie – GO EPI-AGRI ‒ 
„System jakości gwarancją dobrej wieprzowiny”. Więcej 

 
 
Seria spotkań brokerskich dedykowanych poszczególnym Misjom  w programie 
Horyzont Europa 
W związku z dużym zainteresowaniem tematyką Misji w Programie Horyzont 
Europa, zachęcamy do udziału w spotkaniach brokerskich dedykowanych 
poszczególnym Misjom. Odbędą się one w dniach 8-14 lutego 2022 r. na platformie 
B2Match. 
Organizatorem spotkań jest Scientific and Technological Research Council of Turkey 
(TÜBİTAK), który we współpracy z partnerami organizuje następujące wydarzenia: 

✓ 8 lutego 2022 – International Networking Event: Restore Our Ocean and Waters & A Soil Deal for 
Europe Missions 

✓ 10 lutego 2022 – International Networking Event: Adaptation to Climate Change & Climate-Neutral 
and Smart Cities Mission 

✓ 14 lutego 2022 – Cancer Mission International Brokerage Event Więcej 

 
 

 
 
 

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

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 
 

Skład i redakcja – Iwona Ryć i.ryc@cdr.gov.pl 
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https://sir.cdr.gov.pl/wydarzenia-kalendarz/
https://sir.cdr.gov.pl/wydarzenia-kalendarz/
https://www.kpodr.pl/events/forum-trzody-chlewnej/
https://www.kpk.gov.pl/seria-spotkan-brokerskich-dedykowanych-poszczegolnym-misjom
mailto:warszawa@cdr.gov.pl
mailto:i.ryc@cdr.gov.pl

