
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Innowacje organizacyjne dla rozwoju Krótkich Łańcuchów Dostaw 
Żywności 

Grupa Operacyjna EPI pn. „Innowacje dla lokalnych rynków rolnych” realizuje w ramach 
działania „Współpraca” projekt, którego celem jest wypracowanie, przetestowanie 
i pilotażowe wdrożenie innowacyjnego modelu organizacyjnego dla rozwoju lokalnych rynków 
rolnych, w oparciu o nowatorskie rozwiązania informatyczne, biznesowe oraz instytucjonalne. 

Model ma umożliwić małym producentom żywności przetworzonej i nieprzetworzonej , zwiększyć skuteczność 
sprzedaży swoich produktów bezpośrednio konsumentom, a z kolei, konsumentom umożliwić trwały dostęp  
do wysokiej jakości żywności lokalnej, wiadomego pochodzenia. Testowanie opracowanych rozwiązań odbędzie się 
w dwóch lokalizacjach: Dolny Śląsk i Małopolska. Więcej 
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Działanie „Współpraca” dotyczy wsparcia dla tworzenia i funkcjonowania Grup Operacyjnych na rzecz innowacji (EPI) w rozumieniu  
art. 56 i 57 Rozporządzenia EFRROW, które w ramach działalności realizują projekty polegające na opracowywaniu  

i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich do praktyki . 
 Kliknij tutaj i poznaj polskie Grupie Operacyjne EPI 

https://sir.cdr.gov.pl/2021/10/18/innowacje-organizacyjne-dla-rozwoju-krotkich-lancuchow-dostaw-zywnosci/
https://twitter.com/SIR_siec
https://www.facebook.com/SiecSIR
https://sir.cdr.gov.pl/
https://www.youtube.com/channel/UC6jrpiejdVsmtd8Zrx2AiRg
https://sir.cdr.gov.pl/dzialanie-wspolpraca/
https://sir.cdr.gov.pl/akty-prawne/
https://sir.cdr.gov.pl/partnerzy/pr_szukaj.php?par=1
https://sir.cdr.gov.pl/partnerzy/pr_szukaj.php?par=1


 

INFORMACJE BIEŻĄCE 

Innowacyjne technologie w winnicy i winiarni wspierające ograniczenie 

dodatku siarki do win gronowych 

Grupa Operacyjna EPI „Wino bez siarki” pracuje nad wdrożeniem innowacyjnej technologii 

uprawy winorośli, w oparciu o taki sposób zrównoważonego gospodarowania środkami 

ochrony roślin, aby obecność pozostałości siarki na owocach została obniżona. Kolejne 

zadanie badawcze to zadanie związane z technologią produkcji wina i obniżeniem 

zawartości siarki na etapie produkcji moszczu i wina. Rezultatem finalnym projektu będzie opracowanie technologii 

produkcji wina (od winnicy do sommeliera), w którym zawartość siarki będzie istotnie obniżona w stosunku  

do produktów tradycyjnych na rynku. Więcej 

 

 

 
Poznańscy naukowcy stworzą innowacyjną usługę informatyczną dla rolnictwa 
przyszłości  
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wraz z Uniwersytetem 
Przyrodniczym w Poznaniu i firmą POLDRONE Sp. z o. o. z Gniezna stworzą 
innowacyjną usługę informatyczną dla rolnictwa przyszłości – SenseCrops. 
Konsorcjum zdobyło grant Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach 
konkursu Szybka Ścieżka „Agrotech”. Więcej  
 

 
Popularyzowanie biogospodarki  
Zachęcamy do zapoznania się z wydaniem nr 28 Przeglądu Obszarów Wiejskich UE, które 
w całości poświęcone jest zagadnieniu popularyzacji biogospodarki. W związku 
z intensywnym poszukiwaniem sposobów, dzięki którym społeczeństwo może zarządzać 
swoimi zasobami naturalnymi w sposób zrównoważony, obszary wiejskie w całej Europie są 
coraz lepiej przygotowane na czerpanie korzyści z biogospodarki. Wprowadzenie nowej 
unijnej strategii dotyczącej biogospodarki ma na celu dalsze przyspieszenie tego procesu. 
Więcej 
 
 

Działania na rzecz klimatu na obszarach wiejskich  
Działania w dziedzinie klimatu, zwłaszcza łagodzenie zmiany klimatu, mogą 
zapewnić sektorowi pierwotnemu, społecznościom wiejskim i przedsiębiorstwom 
możliwości, dzięki którym staną się one bardziej zrównoważone, odporne 
i konkurencyjne. Te zainteresowane strony zaangażowane w rozwój obszarów 
wiejskich mogą wnieść istotny wkład w realizację Europejskiego Zielonego Ładu, 
tj. planu działania na rzecz zrównoważonej gospodarki. Więcej  
 

 
 
Październikowy newsletter EIP-AGRI już dostępny! Zapraszamy do lektury! 
Zachęcamy do zapoznania się z październikowym 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 znajdziecie Państwo m.in. informacje o Grupie 
Operacyjnej z Bułgarii, która utworzyła mobilny zespół badaczy odwiedzający hodowle 
owiec i przeprowadzający badania w gospodarstwach, a także wiele innych ciekawych 
pomysłów, zaproszeń i dofinansowań w zakresie innowacyjnych wdrożeń w Europie. 
Więcej  
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https://sir.cdr.gov.pl/2021/03/19/innowacyjne-technologie-w-winnicy-i-winiarni-wspierajace-ograniczenie-dodatku-siarki-do-win-gronowych/
https://sir.cdr.gov.pl/2021/10/18/poznanscy-naukowcy-stworza-innowacyjna-usluge-informatyczna-dla-rolnictwa-przyszlosci/
https://sir.cdr.gov.pl/2021/11/02/popularyzowanie-biogospodarki/
https://sir.cdr.gov.pl/2021/10/07/dzialania-na-rzecz-klimatu-na-obszarach-wiejskich/
https://sir.cdr.gov.pl/2021/10/13/pazdziernikowy-newsletter-eip-agri-juz-dostepny-zapraszamy-do-lektury/


 

DZIAŁANIA SIR 

FINANSOWANIE 

Liderzy praktyk rolnictwa regeneratywnego  
Regeneratywna rewolucja w rolnictwie to europejska inicjatywa będąca szansą dla 

rozwoju i zdobycia wiedzy w zakresie innowacyjnego podejścia do rolnictwa 

i produkowanej żywności. Ale przede wszystkim dla środowiska naturalnego, 

przywracając jego właściwy stan. Poznajmy liderów tych praktyk. Zachęcamy  

do zapoznania się z artykułem udostępnionym na stronie internetowej farmer.pl  

pn. „Liderzy praktyk rolnictwa regeneratywnego. Wizytówki gospodarstw ”. W artykule został opisany przebieg 

projektu „Regeneratywna rewolucja w rolnictwie” oraz  gospodarstwa szóstki finalistów.  Więcej 

 
Więcej bieżących informacji, nowinek i ciekawostek z zakresu innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich  
na stronie internetowej SIR – zobacz aktualności 
 
 

6 lat działalności SIR 

Nowoczesne rozwiązania, transfer wiedzy z nauki do praktyki 

oraz łączenie podmiotów i osób zainteresowanych wdrożeniami 

innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich to klucze do 

dynamicznego rozwoju polskiej produkcji rolniczej i polskiej wsi. 

Od sześciu lat aktywnie wspiera je SIR – Sieć na rzecz innowacji 

w rolnictwie i na obszarach wiejskich, efektywnie koordynowana 

przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz 

aktywnie wdrażana przez Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa 

Rolniczego. Tysiące uczestników wydarzeń, setki 

merytorycznych spotkań sieciujących i tyle samo  wydanych 

publikacji, to jedynie zarys aktywności SIR na poziomie 

poszczególnych województw, całego kraju oraz w zakresie 

współpracy międzynarodowej. Więcej 

 

Wykorzystanie innowacji w gospodarowaniu na trwałych 

użytkach zielonych  

W dniach 21-22 oraz 28-29 września 2021 r. Centrum 

Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu 

zorganizował w ramach Sieci na rzecz innowacji  

w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) szkolenia 

połączone z wizytą studyjną pn.  „Wykorzystanie innowacji 

w gospodarowaniu na trwałych użytkach zielonych”. Celem 

wydarzenia było upowszechnianie innowacyjnych 

rozwiązań i stosowania dobrych praktyk w zakresie 

wykorzystania trwałych użytków zielonych jako 

wartościowej paszy w żywieniu bydła i oraz gospodarowania w zakresie pielęgnacji, zbioru i konserwacji pasz na 

trwałych użytkach zielonych/użytkach zielonych. Wydarzenie obejmowało dwa dni szkoleniowe . Więcej  

 

 

Wkrótce nabór wniosków na małe przetwórstwo i Rolniczy Handel Detaliczny  

Od 30 listopada br. będzie można ubiegać się o wsparcie na tzw. na małe przetwórstwo i rolniczy handel detaliczny 

(RHD). Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski do 29 grudnia 2021 r. Więcej 
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https://sir.cdr.gov.pl/2021/11/02/liderzy-praktyk-rolnictwa-regeneratywnego/
https://sir.cdr.gov.pl/
https://sir.cdr.gov.pl/2021/10/22/siec-na-rzecz-innowacji-w-rolnictwie-i-na-obszarach-wiejskich-sir-ma-juz-6-lat/
https://sir.cdr.gov.pl/2021/10/01/wykorzystanie-innowacji-w-gospodarowaniu-na-trwalych-uzytkach-zielonych-relacja/
https://www.gov.pl/web/arimr/wkrotce-nabor-wnioskow-na-male-przetworstwo-i-rhd


 

WYDARZENIA 

 
Nabór wniosków o „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”  
Od 31 października br. zakłady przetwórcze mogą składać wnioski o „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie 
produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”. Jest to tzw. duży nabór. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski do 29 listopada 2021 r. Więcej 
 
Najnowsza lista grantów i stypendiów dla naukowców  
Zestawienie grantów badawczych i stypendiów zagranicznych dla młodych i doświadczonych badaczy z każdej 
dziedziny nauki , które jest już dostępne na stronie EURAXESS Polska. Tradycyjnie oferty pochodzą z różnych źródeł 
krajowych i zagranicznych z całego świata oraz dotyczą programów wyjazdowych jak i przyjazdowych do Polski. 
Więcej 
 

 

 

 

Wydarzenia z zakresu wdrażania innowacji w rolnictwie, leśnictwie, produkcji żywności i na obszarach 
wiejskich zaplanowane na miesiąc LISTOPAD 2021 – zobacz kalendarz 

Warte uwagi: 

VI Forum Wiedzy i Innowacji w Rolnictwie 
Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu w dniach 24-25 listopada 2021 r. 
organizuje konferencję pn. „VI Forum Wiedzy i Innowacji w Rolnictwie”, na którą 
serdecznie zapraszamy. Przedsięwzięcie zostało objęte patronatem honorowym 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Głównym celem wydarzenia jest stworzenie 
płaszczyzny do dyskusji oraz wymiany doświadczeń, wiedzy i informacji 
o innowacyjnych rozwiązaniach w rolnictwie, a także promocja tych rozwiązań 
w praktyce. Forum będzie też okazją do nawiązania kontaktów oraz tworzenia 
potencjalnych partnerstw innowacyjnych w rolnictwie i na obszarach wiejskich. 
Podczas Forum zostaną omówione zagadnienia dotyczące między innymi innowacji 
w rolnictwie na rzecz Europejskiego Zielonego Ładu, strategicznych wyzwań  
dla polskiego rolnictwa w świetle nowej WPR oraz działań Sieci Innowacji w 
Rolnictwie. W programie przewidziano, m.in. panel dyskusyjny nt. Strategia „Od pola 
do stołu” w praktyce oraz cztery panele tematyczne: 
 

• Innowacyjne rozwiązania oraz dobre praktyki w zakresie ograniczenia stosowania środków ochrony roślin;  

• Innowacyjne rozwiązania oraz dobre praktyki w zakresie ograniczenia stosowania nawozów;  

• Innowacyjne rozwiązania w zakresie redukcji emisji pochodzących z hodowli zwierząt gospodarskich; 

• Innowacyjne rozwiązania oraz dobre praktyki dla rozwoju rolnictwa ekologicznego.  
Ponadto w ramach konferencji zaplanowano przeprowadzenie konkursu „Najciekawsze innowacyjne rozwiązania 
w rolnictwie”. Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli nauki, doradztwa rolniczego, instytucji 
pracujących na rzecz rolnictwa, rolników, mieszkańców obszarów wiejskich, pracowników administracji rządowej, 
przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego, przedstawicieli organizacji pozarządowych. Zgłoszenia uczestnictwa 
należy dokonać do dnia 18 listopada 2021r. Więcej 
 
 
DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCY ROLNEGO 2021  
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu oraz Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
w Poznaniu serdecznie zapraszają 18 listopada 2021 r. o godz. 10.00 na konferencję online DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCY 
ROLNEGO 2021 pod hasłem: „Innowacyjność i współpraca kluczem do poprawy konkurencyjności gospodarstw 
rolnych”. Konferencja jest objęta patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Do udziału 
w konferencji zapraszamy rolników, doradców rolniczych, przedstawicieli grup operacyjnych EPI, przedsiębiorców 
sektora rolnego, przedstawicieli nauki, brokerów innowacji, przedstawicieli organizacji samorządowych 
i pozarządowych. Celem konferencji jest zaprezentowanie innowacyjnych rozwiązań możliwych do wdrożenia 
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https://www.gov.pl/web/arimr/rusza-tzw-duzy-nabor-wnioskow-o-wsparcie-inwestycji-w-przetwarzanie-produktow-rolnych-obrot-nimi-lub-ich-rozwoj
https://www.kpk.gov.pl/granty-i-stypendia-dla-naukowcow-pazdziernik-2021
https://sir.cdr.gov.pl/wydarzenia-kalendarz/
https://sir.cdr.gov.pl/wydarzenia-kalendarz/
https://sir.cdr.gov.pl/wydarzenia-kalendarz/
https://cdr.gov.pl/aktualnosci-instytucje/3968-vi-forum-wiedzy-i-innowacji-w-rolnictwie


 

w gospodarstwie rolnym warunkujących wzrost dochodu rolniczego oraz wymiana wiedzy i doświadczeń w tym 
zakresie. 
Konferencja obejmuje obrady plenarne, a w nich: 

• Ogłoszenie wyników II edycji Ogólnopolskiego Konkursu 
„Doradca Roku”, 

• Wspólna Polityka Rolna – nowa odsłona – wyzwania i szanse 
dla Polski, 

• Producent rolny w łańcuchu dostaw żywności – aspekty 
prawne i nowe wyzwania związane z Europejskim Zielonym 
Ładem, 

• Debata: Krótkie Łańcuchy Dostaw – Współpraca rolników 
z lokalnymi sklepami i firmami, 

• oraz panele dyskusyjne: produkcja roślinna, produkcja 
zwierzęca. 

Konferencja organizowana jest w ramach realizacji operacji Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach 
wiejskich. Wiecej 
 
 
Konferencja „Regeneratywna rewolucja w rolnictwie”  
 
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 16 listopada 2021 roku odbędzie się 
konferencja pn. „Regeneratywna rewolucja w rolnictwie”, na którą 
serdecznie zapraszamy! 
Konferencja jest częścią projektu „Regeneratywna rewolucja 
w rolnictwie” realizowanego przez EIT Food CLC North-East – 
Europejski Instytut Innowacji i Technologii wraz z Centrum Doradztwa 
Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu. Głównym celem 
wydarzenia jest wymiana wiedzy i informacji z zakresu rolnictwa 
regeneratywnego, oraz przedstawienie działań w ramach projektu 
„Regeneratywne Rewolucja w Rolnictwie” - wsparcie rolników 
w zakresie wdrażania praktyk agrotechnicznych, wymiany wiedzy i zdobycia umiejętności z zakresu rolnictwa 
regeneratywnego. Udział w konferencji jest bezpłatny. Konferencja odbędzie się w Warszawie. Zgłoszenia 
uczestnictwa należy dokonać do dnia 10 listopada 2021 r. 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 
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https://cdr.gov.pl/aktualnosci-instytucje/3964-dzien-przedsiebiorcy-rolnego-2021
https://cdr.gov.pl/aktualnosci-instytucje/3962-konferencja-regeneratywna-rewolucja-w-rolnictwie

