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Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie opracowało
cykl filmów „Wirtualne wizyty w zagrodach edukacyjnych”, który przedstawia wybrane możliwości realizacji w zagrodach
edukacyjnych zróżnicowanych celów edukacyjnych, wychowania i kształcenia zalecanych w dokumentach programowych
Ministerstwa Edukacji i Nauki. Na cykl filmów składa się 16 odcinków, po jednym przykładzie z każdego województwa. Obejrzyj

INSPIRUJĄCE POMYSŁY
Satelitarne innowacje rolnicze
Grupa Operacyjna „SatAgro” w ramach działania „Współpraca” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, pracuje nad optymalizacją nawożenia
i nawadniania przy użyciu danych satelitarnych. Optymalizacja nawożenia wpływa
pozytywnie na zarządzanie glebą w kontekście bilansu mikro i makro elementów, oraz
minimalizację sytuacji nadmiernego nawożenia przede wszystkim azotowego. Prowadzi to
również do optymalizacji nawadniania poprzez bardziej efektywne magazynowanie wody
w niskich i średnich warstwach gleby. Więcej

Bezpieczna Ferma - innowacja produktowa, procesowa i marketingowa
związana z chowem kurcząt brojlerów
Grupa Operacyjnej EPI „Bezpieczna Ferma” pracowała nad wdrożeniem 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. Działania obejmowały również promowanie tego systemu oraz surowca
w ramach innowacyjnych działań marketingowych. Wyniki pilotażu pokazały, że „Bezpieczna
Ferma” to lepsza konwersja paszy przy jednoczesnych większych przyrostach masy. To
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ograniczenie choroby stóp ptaków (FPD) oraz lepsza jakość mięsa. To także ograniczenie emisji szkodliwych gazów
i spowolnienie uwalniania azotu do gleby. Odpowiedzialny hodowca, wdrażając system „Bezpieczna Ferma” troszczy
się o zwierzęta, dba o klimat i chroni środowisko. Więcej

Odbudowa relacji w krótkich łańcuchach dostaw
Hiszpańska Grupa Operacyjna EPI „Madrid-KmRegión” promuje krótkie łańcuchy dostaw jako
szansę dla rolnictwa rodzinnego i społecznego w regionie Madrytu. W ramach swoich
działań, Grupa Operacyjna postawiła sobie za cel zaprojektować, wdrożyć i ocenić szereg
strategii pilotażowych: otwarte farmy, etykieta zrównoważonego rozwoju, obserwatorium
krótkiego kanału marketingowego, finansowanie. Więcej

INFORMACJE BIEŻĄCE
Programy komputerowe i aplikacje mobilne w praktyce rolniczej
Cyfryzacja usług i nowe narzędzia informatyczne wprowadzane na rynek w znaczący
sposób zmieniają funkcjonowanie społeczeństwa. Zmiany te widoczne są także
w odniesieniu do rolnictwa. Rolnik korzysta z dostępnych rozwiązań cyfrowych,
choćby analizując ceny na produkty rolne, składając wniosek np. do ARiMR czy urzędu
gminy, bądź analizując efekty produkcyjne we własnym gospodarstwie rolnym.
Korzystanie z programów komputerowych czy aplikacji mobilnych pozwala na lepszą
organizację pracy w gospodarstwie poprzez oszczędność czasu w prowadzeniu wymaganej dokumentacji. Pomaga
również w podejmowaniu decyzji dotyczących stosowania nawozów czy środków ochrony roślin. Zachęcamy
do zapoznania się z nową broszurą na temat programów komputerowych i aplikacji mobilnych wspierających
prowadzenie produkcji rolniczej, opracowanej przez przez Centrum Doradztwa Rolniczego Poznań. Więcej
O innowacjach w lutowym newsletterze EIP-AGRI
Zachęcamy do zapoznania się z lutowym 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: doradztwa
i AKIS w Słowenii, podziękowania EIP-AGRI za zgłoszenia uczestnictwa do nowych
Grup Fokusowych, filmy z najlepszymi praktykami w dziedzinie leśnictwa, Europejskie
Żywe Laboratorium Agroekologiczne i Sieć Infrastruktury Badawczej. Więcej

Prowadzisz produkcję ekologiczną lub realizujesz
innowacyjny
i zrównoważony projekt? Zgłoś się do konkursu o unijne nagrody ekologiczne!
Chcesz pomóc zwiększyć świadomość społeczną na temat produkcji
ekologicznej w UE? Chcesz pomóc zwiększyć przystępność cenową lub
dostępność produktów ekologicznych w UE? Czy w tym celu opracowałeś
i wdrożyłeś lub nadal wdrażasz doskonały, innowacyjny i zrównoważony
projekt, który można powielić? Czy chcesz, aby więcej ludzi dowiedziało się
o tym projekcie? Jeśli odpowiedź na którekolwiek z powyższych pytań brzmi
„tak”, zgłoś się do udziału w konkursie o unijne nagrody ekologiczne, organizowanym przez Komisję Europejską,
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Europejski Komitet Regionów, Copa-Cogeca i europejską grupę IFOAM.
Więcej
Biogospodarka o obiegu zamkniętym – materiały informacyjne EIP-AGRI
Sieć EIP-AGRI aktywnie wspiera rolników, promując możliwości oparte na obiegu
zamkniętym, dostosowane do ich potrzeb oraz dzieląc się innowacyjnymi technologiami
i praktykami. Wszystkie te działania zgromadziły ekspertów z całej Europy
reprezentujących różne zawody, od rolników, naukowców, przedsiębiorców, po władze
regionalne. Więcej
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Rolnictwo węglowe
W dniu 15 grudnia 2021 r. Komisja Europejska opublikowała komunikat na temat
przywrócenia zrównoważonego obiegu węgla w przyrodzie, który jest pierwszym
krokiem w kierunku tzw. rolnictwa regeneratywnego. Podkreślić należy, że
ustanowienie zrównoważonego obiegu węgla w gospodarce i ekosystemach UE
stanowi długoterminowe przedsięwzięcie, które wymaga jednak podjęcia
skoordynowanych działań już teraz. W komunikacie KE skoncentrowano się na
działaniach krótkoterminowych nakierowanych na zwiększanie skali upraw
sprzyjających pochłanianiu dwutlenku węgla przez glebę m.in. poprzez stworzenie nowego, ekologicznego modelu
biznesowego, który nagradzać będzie takie metody gospodarowania gruntami, które zwiększą sekwestrację, czyli
zatrzymanie dwutlenku węgla w żywej i/lub martwej materii organicznej. Ten cel rolnicy mogą osiągnąć przez
poprawę absorbcji dwutlenku węgla oraz ograniczenie jego uwalniania do atmosfery. Więcej

II edycja konkursu fotograficznego „Nowoczesna polska wieś”
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa już po raz drugi organizuje
konkurs fotograficzny „Nowoczesna polska wieś”, który podobnie jak jego
ubiegłoroczna edycja, zakłada przedstawienie za pomocą zdjęć zmian, które
dokonały się na polskiej wsi, ale także piękna terenów wiejskich. ARiMR zależy
na zdjęciach rolników korzystających z nowoczesnych maszyn czy urządzeń,
fotografiach pokazujących piękno polskich pól i terenów wiejskich. Zachęcamy
do uczestnictwa i przesyłania zdjęć nowoczesnych budynków, w których
prowadzona jest produkcja rolnicza – chlewni, obór czy kurników. Agencja jest również zainteresowana materiałami
prezentującymi prace polowe, ilustrującymi życie kulturalne i społeczne współczesnej wsi. Więcej
Więcej bieżących informacji, nowinek i ciekawostek z zakresu innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich
na stronie internetowej SIR – zobacz aktualności

DZIAŁANIA SIR
Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach
wiejskich nieustannie kładzie duży nacisk na
inicjatywy
wspierające
tworzenie
Grup
Operacyjnych EPI i wyjaśnianie zasad realizacji
projektów przez te Grupy w ramach działania
„Współpraca” Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020. Ważnym elementem
tej
działalności
Sieci
są
wydarzenia
upowszechniające wiedzę, ale i rezultaty realizacji
takich projektów. Każdy nabór wniosków
o przyznanie pomocy w ramach działania
„Współpraca” poprzedzony jest szkoleniem pn.
„Partnerstwo dla rozwoju”. Dotychczas zorganizowano już 4 cykle tych szkoleń. Piąta edycja „Partnerstwa dla
rozwoju” planowana jest na miesiąc kwiecień br. i odbędzie się w Katowicach, Warszawie i Szczecinie. Już teraz
krajowy zespół SIR, zarówno koordynatorzy jak i brokerzy innowacji aktywnie pracują nad organizacją ww.
wydarzenia. Zachęcamy do bieżącego śledzenia strony internetowej SIR oraz profili SIR w mediach
społecznościowych. Już niebawem więcej informacji na temat tego wydarzenia.

FINANSOWANIE
HORYZONT
EUROPA

Finansowanie dla Grup Operacyjnych w ramach programu „Horyzont Europa”
Obecny program Horyzont Europa oferuje wiele możliwości dla Grup Operacyjnych. Mogą one być
częścią ogólnounijnych projektów wieloaktorowych lub sieci tematycznych i doradczych. Tego typu
projekty muszą wspierać potrzeby i możliwości wynikające z praktyki. Wnioski do 10 marca 2022 r.
Więcej
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Ochrona i odbudowa stanu gleby w Europie
Komisja Europejska poszukuje innowacyjnych pomysłów na poprawę ochrony i odbudowy stanu
gleby w Europie. Całkowity dostępny budżet wynosi 62 mln EUR. Termin składania wniosków
projektowych o dofinansowanie z programu „Horyzont Europa” upływa 24 marca 2022 r. Więcej
HORYZONT
EUROPA

Wsparcie finansowe dla europejskich doradców rolniczych w zakresie korzystania z cyfrowych
narzędzi
Konsorcjum projektu FAIRshare prowadzi obecnie otwarty nabór na dofinansowanie wspierające
doradców rolniczych i leśnych w praktycznym zaangażowaniu i wdrażaniu narzędzi cyfrowych poprzez opracowanie
szeregu tzw. przypadków użytkowników (UC). Wnioskodawcami mogą być jednostki doradztwa rolniczego, grupa
doradców w ramach usługi doradczej lub grupa niezależnych doradców. Dotychczas wiele UC zostało już
utworzonych w ramach projektu FAIRshare, jednak konsorcjum projektowe zamierza sfinansować kolejne 13 UC
o wartości 30 000 euro każda. Termin składania wniosków 14 marca 2022 r . Więcej
FAIRshare

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

Warte uwagi:
Sieć Innowacji — Innowacje społeczne (Social innovation)
Krajowe Sieci Obszarów Wiejskich Estonii i Finlandii organizują wspólnie
cykl czterech warsztatów tematycznych pod nazwą „Sieć innowacji”
(Network to innovate”), które odbędą się w formule online w okresie do
maja 2022 r. Zapraszamy na drugi z nich, odbywający się 15 marca br.,
o temacie: Innowacje społeczne (Social innovation). Warsztaty
prowadzone będą w języku angielskim. Warsztaty oferują możliwość
poznania nowych i inspirujących przykładów projektów, spotkania
z ekspertami i profesjonalistami, wymianę wiedzy oraz nawiązanie
nowych kontaktów. Przedstawiane podczas warsztatów projekty
i przedsiębiorstwa promują rzeczywiste przykłady tego, co obecnie aktualne w sferze rolnictwa, produkcji żywności
i na obszarach wiejskich w regionie nordycko-bałtyckim. 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
Skład i redakcja – Iwona Ryć i.ryc@cdr.gov.pl

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