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Od 31 grudnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmować
wnioski o pomoc w ramach działania „Współpraca” na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw. Wsparcie finansowane
jest z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Mogą się o nie ubiegać Grupy Operacyjne
na rzecz innowacji (EPI). Szczegóły

INSPIRUJĄCE POMYSŁY
Różeniec górski - innowacyjna uprawa, innowacyjny surowiec
Grupa Operacyjna EPI pn. „Rhodiola”, w skład której wchodzą Politechnika Białostocka, Podlaski
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowe oraz gospodarstwo rolne, realizuje w ramach
działania „Współpraca” projekt, którego celem jest poprawa efektywności uprawy rośliny
leczniczej Różeńca górskiego (Rhodiola rosea L.), poprzez zastosowanie biotechnologicznej
metody mikroklonalnego rozmnażania rzadkich gatunków roślin, a także znacznie udoskonalonej
technologii cięcia i suszenia surowca - kłączy z korzeniami. Celem następczym jest opracowanie i wdrożenie innowacji
w zakresie nowego produktu - ekstraktu z Różeńca górskiego. Spodziewanym rezultatem zaplanowanych w projekcie
działań jest zwiększenie efektywności i wzrost jakości uprawy rośliny leczniczej Różeńca . Więcej

Wytwarzanie spersonalizowanych serów twarogowych o zwiększonych
właściwościach prozdrowotnych
Grupa Operacyjna EPI pn. „Spersonalizowane sery twarogowe” w ramach projektu „Innowacja
technologiczna, procesowa i produktowa w zakresie wytwarzania spersonalizowanych serów
twarogowych o zwiększonych właściwościach prozdrowotnych we współpracy z Instytutem
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Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego”, pracuje nad produkcją serów
twarogowych z wykorzystaniem własnych-środowiskowych bakterii kwasu mlekowego. Przede wszystkim
najważniejszych bakterii ludzkiego przewodu pokarmowego, należących do rodzaju Lactobacillus i Bifidobacterium,
na pilotażowej linii technologicznej. Wykorzystanie drobnoustrojów w innowacyjnej technologii produkcji przyczyni
się do uksztaltowania specyficznych cech sensorycznych i prozdrowotnych serów o walorach immunostymulujących
dedykowanych osobom starszym. Więcej

INFORMACJE BIEŻĄCE
EIP-AGRI poszukuje ekspertów do 3 nowych Grup Fokusowych!
Europejskie Partnerstwo Innowacyjne na rzecz Wydajnego i Zrównoważonego Rolnictwa
(EIP-AGRI), poszukuje ekspertów do trzech nowopowstających Grup Fokusowych EIPAGRI. Serdecznie zachęcamy polskich przedstawicieli do zgłaszania swoich kandydatur
do pracy w poniższych Grupach fokusowych:
• Sustainable ways to reduce the use of pesticides in pome and stone fruit production
(Zrównoważone sposoby na ograniczenie stosowania pestycydów w produkcji owoców
ziarnkowych i pestkowych)
• Digital tools for sustainable nutrient management (Cyfrowe narzędzia do
zrównoważonego zarządzania składnikami odżywczymi)
• Nature-based solutions for water management under climate change conditions
(Środowiskowo zorientowane rozwiązania w zakresie gospodarki wodnej w warunkach
zmiany klimatu)
Osoby posiadające wiedzę naukową lub praktyczne doświadczenie w dziedzinie nad którą dana Grupa pracuje, mogą
składać swoje aplikacje do dnia 11 stycznia 2022 r. Więcej
Komisja Europejska przyjęła nową strategię mającą na celu poprawę jakości gleb
W dniu 17 listopada 2021 r. Komisja Europejska przedstawiła nową strategię UE
w zakresie podnoszenia jakości gleby, jako jednego z kluczowych elementów
Europejskiego Zielonego Ładu i Strategii Bioróżnorodności do 2030 r., w celu rozwiązania
kryzysu klimatycznego i zwiększania różnorodności biologicznej. Więcej

Parlament ostatecznie zatwierdza reformę Wspólnej Polityki Rolnej
W dniu 23 listopada br. Parlament zatwierdził nową unijną politykę rolną. Dzięki reformie
wspólna polityka rolna będzie bardziej ekologiczna, sprawiedliwsza, bardziej elastyczna
i przejrzysta. W trakcie negocjacji nad kształtem reformy europosłowie podkreślili, że
wzmocnienie bioróżnorodności i zgodność z unijnymi przepisami i zobowiązaniami
środowiskowo-klimatycznymi będą kluczowe dla wprowadzenia nowej wspólnej polityki
rolnej (WPR), która zacznie obowiązywać od 2023 r. Komisja Europejska oceni, czy krajowe
plany strategiczne WPR są zgodne z tymi zobowiązaniami. Rolnicy będą musieli postawić
na praktyki korzystne dla klimatu i środowiska. Państwa członkowskie będą musiały zapewnić, że co najmniej 35%
budżetu na rozwój obszarów wiejskich oraz co najmniej 25% płatności bezpośrednich zostanie przeznaczone na
działania środowiskowo-klimatyczne. Więcej
Do pobrania listopadowy newsletter EIP-AGRI. Zapraszamy do lektury!
Zachęcamy do zapoznania się z listopadowym 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 innowacyjnym projekcie niemieckiej Grupy Operacyjnej „InnoLAWI”,
w trakcie którego badano wyzwania na obszarach wiejskich i innowacje społeczne,
tworząc możliwości zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych w sektorze rolnym.
Więcej
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Wypowiedz się na temat dobrostanu zwierząt w UE!
Komisja Europejska prowadzi konsultacje społeczne na temat dobrostanu
zwierząt w Unii Europejskiej, w celu poznania poglądów społeczeństwa na
temat obecnych przepisów i możliwości ich ulepszenia. Otrzymane uwagi
i komentarze zostaną uwzględnione w przeglądzie unijnego prawodawstwa
dotyczącego dobrostanu zwierząt – części europejskiej strategii „Farm2Fork”
(„Od pola do stołu”). Konsultacje społeczne w tym temacie potrwają do
22 stycznia 2022 r. Więcej
Zrównoważone systemy żywności. Poradnik dla Innowatorów.
Zrównoważone systemy żywności mają fundamentalne znaczenie dla zapewnienia
przyszłym pokoleniom bezpiecznej żywności i zdrowego odżywiania. Aby przejść
w kierunku zrównoważonego rozwoju, wiele działań związanych z systemem
żywności musi zostać zrekonstruowanych, a niezliczone podmioty na całym świecie
zaczynają działać lokalnie. Podczas gdy niektóre zmiany są łatwiejsze niż inne,
umiejętność poruszania się po nich w celu promowania zrównoważonych praktyk
konsumpcyjnych i produkcyjnych wymaga złożonych umiejętności. Podręcznik FAO
„Enabling sustainable food systems. Innovators’ handbook” został napisany dla tzw.
„innowatorów zrównoważonych systemów żywności” przez grupę innowatorów
z Azji, Afryki, obu Ameryk i Europy, którzy prowadzą inicjatywy mające na celu
uprawę, dzielenie się, sprzedaż i konsumpcję bardziej zrównoważonej żywności w ich
lokalnych środowiskach. Więcej
Więcej bieżących informacji, nowinek i ciekawostek z zakresu innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich
na stronie internetowej SIR – zobacz aktualności

DZIAŁANIA SIR
Dzień Przedsiębiorcy Rolnego 2021
W dniu 18 listopada 2021 r. już po raz XVII odbyła się
konferencja Dzień Przedsiębiorcy Rolnego 2021 pod
patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, zorganizowana przez Centrum Doradztwa
Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu we
współpracy z Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa
Rolniczego w Poznaniu pn.: ,,Innowacyjność i współpraca
kluczem do poprawy konkurencyjności gospodarstw
rolnych”. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 700 osób,
w tym: rolnicy, doradcy rolniczy, przedstawiciele grup
producenckich,
przedsiębiorcy
sektora
rolnego,
przedstawiciele nauki, brokerzy innowacji, pracownicy
okręgowych stacji chemiczno-rolniczych, Izb Rolniczych
przedstawiciele organizacji samorządowych i pozarządowych. Więcej

Wademekum gospodarowania wodą w rolnictwie – materiał
filmowy
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie
w ramach projektu SIR „Nuka doradza praktyce rolniczej” zrealizował
film pt. „Wademekum gospodarowania wodą w rolnictwie”. Materiał
filmowy obejmuje dwie części, z których pierwsza poświęcona jest
interpretacji wybranych zagadnień Prawa wodnego, natomiast druga
retencji wodnej będącej kluczowym elementem w realizacji
wymogów tego Prawa. Więcej
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FINANSOWANIE
Pod koniec grudnia rusza II nabór wniosków o przyznanie pomocy na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw
Od 31 grudnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmować
wnioski o pomoc w ramach działania „Współpraca” na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw. O finansowanie mogą
ubiegać Grupy Operacyjne na rzecz innowacji (EPI). Więcej
Małe przetwórstwo i Rolniczy Handel Detaliczny – czas na wnioski!
Od 30 listopada br. można ubiegać się o wsparcie na tzw. na małe przetwórstwo i rolniczy handel detaliczny (RHD). Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) przyjmuje wnioski do 29 grudnia 2021 r. Więcej

Termin naboru wniosków na tzw. duże przetwórstwo wydłużony do 29 grudnia
Jeszcze do 29 grudnia 2021 r. ARiMR będzie przyjmować wnioski o „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów
rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” w ramach tzw. dużego przetwórstwa. Pomoc skierowana jest do przedsiębiorstw
zajmujących się wytwarzaniem pasz bez GMO oraz podmiotów specjalizujących się w produkcji i sprzedaży ziół.
Więcej
Rusza pomoc na inwestycje w lasach prywatnych
W dniu 22 listopada 2021 r. ARiMR rozpoczęła przyjmowanie wniosków od zainteresowanych inwestowaniem w lasy.
Pomoc dostępna w ramach „Wsparcia na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla
środowiska” finansowana jest z budżetu PROW 2014-2020 i można się o nią starać do końca roku. Więcej

WYDARZENIA
Wydarzenia z zakresu wdrażania innowacji w rolnictwie, leśnictwie, produkcji żywności i na obszarach
wiejskich zaplanowane na miesiąc grudzień 2021 – zobacz kalendarz
Warte uwagi:
„Zielonka, kiszonka, mleko”- konferencja online
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zaprasza na konferencję
online „ZIELONKA – KISZONKA – MLEKO”, która odbędzie się w dniu 14 grudnia 2021 roku.
Więcej
Dolnośląski Targ Rolny – 18 grudnia 2021 | OSTATNIE TARGOWANIE W TYM ROKU!
18 grudnia 2021 dolnośląscy Dostawcy-Wystawcy, jak zawsze, zaopatrzeni w swoje
wyśmienite produkty, będą czekać na Państwa na terenie Dolnośląskiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu przy ulicy Zwycięskiej 8. Start od godz. 9:00.
Prosto od producentów – owoce, warzywa, kiszonki, soki, octy, wędliny, sery, miody,
jajka, przetwory słoikowe słodkie i wytrawne, wypieki, świeże rybki, naturalne
kosmetyki, piękna ceramika, praktyczna sztuka drewna. 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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