
 

 

 

 

 

 

Teledetekcja wkracza na pola!  

Rewolucja technologiczna w rolnictwie trwa. Ostatnie dziesięciolecie wyróżnia się szybką 
elektronizacją i automatyzacją stosowanych w świecie przemysłu technologii produkcji. 
Sprzyja temu olbrzymi postęp w zakresie transferu informacji oraz zdecydowane 
przyspieszenie prac nad zastosowaniem w praktyce sztucznych sieci neuronowych (SSN). 
Grupa Operacyjna „Teledis” pracuje nad zastosowaniem bliskiej teledetekcji i sztucznych 
sieci neuronowych (SSN) w diagnostyce i ocenie zdrowotności plantacji wybranych 
odmian w gatunkach zbóż – pszenicy i pszenżycie. Więcej 

 

„Leśny Klub Kolacyjny”. Z natury innowacyjne - alternatywne źródła dochodu 

Pod tą nazwą kryje się propozycja spędzenia niezapomnianych chwil, w urokliwych 
okolicznościach przyrody i przy jej akompaniamencie. Pomysłodawcy projektu 
z województwa lubuskiego zorganizują dla Państwa wyjątkowe spotkanie rodzinne, 
biesiadę dla grona przyjaciół, lub plener dla osób pragnących realizować się artystycznie. 
Autorskie menu przygotowane jest w oparciu o najlepsze regionalne produkty nabywane 
bezpośrednio od lokalnych ekologicznych rolników i producentów żywności. W ten 
sposób upowszechniana jest idea, w myśl której należy korzystać z tego, co nas otacza, 
zamiast kupować w markecie lub transportować z daleka. Tak więc w kuchni Leśnego 
Klubu Kolacyjnego znajdują się kozie sery, wina, tłoczone na zimno oleje z rzepaku, 
słonecznika i lnu, zioła, kwiaty i warzywa od lubuskich rolników i przetwórców. Więcej 
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https://sir.cdr.gov.pl/2021/05/17/teledetekcja-wkracza-na-pola-projekt-grupy-operacyjnej-epi-teledis/
https://www.youtube.com/watch?v=7u7vYeo6FZA&t=2s
https://twitter.com/SIR_siec
https://www.facebook.com/SiecSIR
https://sir.cdr.gov.pl/
https://www.youtube.com/channel/UC6jrpiejdVsmtd8Zrx2AiRg


 

INFORMACJE BIEŻĄCE 

Innowacje w produkcji mleka krowiego surowego 

Grupa Operacyjna Zielone Mleko realizuje projekt pn. „Innowacje w produkcji mleka 

krowiego surowego, jego przetwórstwie i wprowadzaniu na rynek serów 

dojrzewających o podwyższonych walorach odżywczych“, którego przedmiotem jest 

utworzenie grupy współpracujących ze sobą różnych podmiotów, działających 

w otoczeniu szeroko rozumianego rolnictwa. Ostatecznym celem jej działalności jest 

z jednej strony maksymalizacja dochodów osiąganych w gospodarstwach rolników 

producentów mleka, produkcję mleka o wysokiej jakości biologicznej, a z drugiej 

strony przedstawienie konsumentom oferty innowacyjnych produktów żywnościowych w postaci serów 

dojrzewających produkowanych z tego mleka. Więcej 

 

 
Agroleśnictwo szansą na różnicowanie działalności w gospodarstwie – 
doświadczenia projektu AGFORWARD 
Zastosowanie systemów agro-leśnych w gospodarstwie umożliwia nie tylko 
zwiększenie produktywności użytków rolnych, ale również wpływa na 
stabilizację gospodarstwa. Jednocześnie systemy agro-leśne przyczyniają się 
m.in. do zahamowania erozji wietrznej i wodnej gleby, pomagają zatrzymać 
wodę w gruncie, chronią wody powierzchniowe, podnoszą odporność 
gospodarstw na zmienność środowiska i rynku. Istniejące badania wskazują, że właściwe stosowanie zasad 
i praktyk agro-leśnych jest kluczowym sposobem wspomagania rolnictwa Unii Europejskiej w celu osiągnięcia 
bardziej zrównoważonych metod produkcji żywności, przynoszących zarówno zyski dla rolników, jak i korzyści dla 
środowiska. Potwierdzeniem tego są wyniki opracowane na podstawie projektu AGroFORestry that Will Advance 
Rural Development – AGFORWARD, zrealizowanego w latach 2014-2017. Więcej 
 
 

Dobre praktyki w gospodarowaniu wodą 
W dniach 28-29 kwietnia 2021 r. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie 
zorganizowało konferencję online pt. „Dobre praktyki w gospodarowaniu wodą 
w rolnictwie i na obszarach wiejskich”, w ramach operacji KSOW na lata 2020-
2021. Uczestników konferencji powitał Ireneusz Drozdowski – dyrektor Centrum 
Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Konferencję poprowadził profesor 
Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa- PIB w Puławach. Więcej 

 
Plan działania UE na rzecz eliminacji zanieczyszczeń wody, powietrza i gleby 
W dniu 12 maja 2021 r. Komisja Europejska przyjęła plan działania UE na rzecz 
eliminacji zanieczyszczeń wody, powietrza i gleby. Jest on istotnym 
elementem Europejskiego Zielonego Ładu i głównym tematem tegorocznego 
Zielonego Tygodnia. Przedstawiono w nim całościową wizję, zgodnie z którą 
do 2050 r. zanieczyszczenia na świecie zostaną ograniczone do poziomów, 
które nie będą już szkodliwe dla zdrowia ludzi i naturalnych ekosystemów. 
Opisano w nim także kroki, jakie należy podjąć, aby ten cel osiągnąć. W planie 
tym połączono wszystkie strategie polityczne UE, które są istotne w kontekście zwalczania zanieczyszczeń 
i zapobiegania im, ze szczególnym naciskiem na wykorzystanie do tego celu rozwiązań cyfrowych Więcej 
 

Zapewnienie przestrzegania prawa ochrony środowiska na obszarach wiejskich  
Komisja Europejska opracowała przewodnik pn. „Zapewnianie przestrzegania 
prawa ochrony środowiska na obszarach wiejskich”. Składający się z dziewięciu 
punktów plan działania Komisji, mający na celu poprawę przestrzegania unijnego 
prawa ochrony środowiska i poprawę zarządzania, odnosi się do niektórych 
systemowych i przekrojowych podstawowych przyczyn niedostatecznego 
wdrażania prawa ochrony środowiska. W niniejszym Vademecum omówiono 
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https://sir.cdr.gov.pl/2021/05/14/innowacje-w-produkcji-mleka-krowiego-surowego/
https://sir.cdr.gov.pl/2021/05/05/agrolesnictwo-szansa-na-roznicowanie-dzialalnosci-w-gospodarstwie-doswiadczenia-projektu-agforwar/
https://sir.cdr.gov.pl/2021/05/11/dobre-praktyki-w-gospodarowaniu-woda-relacja-z-konferencji/
https://sir.cdr.gov.pl/2021/05/13/plan-dzialania-ue-na-rzecz-eliminacji-zanieczyszczen-wody-powietrza-i-gleby/
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wyzwania związane z zapewnieniem przestrzegania prawa ochrony środowiska w praktyce – na obszarach 
wiejskich. Więcej 
 
Więcej bieżących informacji, nowinek i ciekawostek z zakresu innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich 

na stronie internetowej SIR – zobacz aktualności 

 

 

Jesteś rolnikiem innowatorem? Weź udział w konkursie i zaprezentuj swoją innowację!  

 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie, w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie 

i na obszarach wiejskich  ogłosił  ogólnokrajowy konkurs „Moje własne innowacje”. Konkurs ma na celu 

promowanie małych innowacji, które zostały opracowane przez samych rolników lub członków ich rodzin i mają 

funkcjonalne zastosowanie w codziennej pracy. Ostatni rok, czas pandemii i kryzysu gospodarczego, był okresem 

ciężkim dla społeczności, jednak kreatywność i aktywne postawy polskich rolników pozwalały na wprowadzanie 

ciekawych, a przede wszystkim praktycznych rozwiązań bez konieczności angażowania dużych zasobów, w tym 

także finansowych. 

Wymyśliłeś, opracowałeś i wdrożyłeś własne, innowacyjne rozwiązanie w  gospodarstwie rolnym? Jesteś 

właścicielem, współwłaścicielem, zarządzającym lub domownikiem tego gospodarstwa oraz masz ukończone 

18 lat? Jeśli tak to weź udział w konkursie „Moje własne innowacje” i wygraj nawet 6 000 zł!  

W ramach konkursu przewidziane są trzy kategorie dotyczące zaprojektowanych od podstaw lub znacznie 
zmodyfikowanych innowacyjnych rozwiązań w zakresie : 

❖ Maszyny i urządzenia. 
❖ OZE, racjonalne gospodarowanie zasobami wody, gospodarka o obiegu zamkniętym. 
❖ Zarządzanie i organizacja gospodarstw rolnych. 

Nagrody - w ramach każdej z kategorii Konkursu Organizator przewiduje nagrody i wyróżnienia pieniężne 
w następujących wysokościach: miejsce I – 6.000 zł, miejsce II – 5.000 zł, miejsce III – 4.000 zł,  wyróżnienie – 
1.000 zł.   

Zgłoszenia w postaci wypełnionej karty zgłoszenia, fotografii i/lub filmu prezentujących Państwa własne innowacje 
należy przekazać do Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie do dnia 30 czerwca br. 
Więcej informacji, w tym regulamin konkursu  
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https://sir.cdr.gov.pl/2021/05/14/zapewnienie-przestrzeganie-prawa-ochrony-srodowiska-na-obszarach-wiejskich-przewodnik/
https://sir.cdr.gov.pl/
https://sir.cdr.gov.pl/2021/05/14/jestes-rolnikiem-innowatorem-wez-udzial-w-konkursie-i-zaprezentuj-swoja-innowacje-wygraj-nawet-6-000-zl/


 

FINANSOWANIE 

WYDARZENIA 

                                                                    

Wsparcie finansowe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: 

Premie dla młodych rolników i restrukturyzacja małych gospodarstw – przedłużony termin! 
Termin przyjmowania wniosków w ramach dwóch poddziałań finansowanych z budżetu PROW 2014-2020 został 
wydłużony o miesiąc. Do 30 czerwca br. o bezzwrotną premię mogą ubiegać się młodzi rolnicy, a także osoby 
zainteresowane restrukturyzowaniem małych gospodarstw. Więcej 
 

Nabór wniosków o wsparcie na zalesianie 
Od 1 czerwca do 2 sierpnia br. odbywać się będzie nabór wniosków o przyznanie wsparcia na zalesienie w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wsparcie na zalesienie przyznawane jest rolnikom, 
którzy są właścicielami lub współwłaścicielami gruntów przeznaczonych do zalesienia lub gdy grunty te stanowią 
własność małżonka. Beneficjentem w zakresie kosztów założenia uprawy leśnej mogą być również jednostki 
samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw. Więcej 
 
Nabór wniosków o dopłaty z tytułu zużytego materiału siewnego 
Od 25 maja do 25 czerwca 2021 r. w ramach pomocy de minimis można ubiegać się o dopłatę z tytułu zużytego do 
siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. Wnioski należy składać do kierownika 
biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. 
Więcej 

 

 

Wydarzenia Sieci SIR zaplanowane na miesiąc czerwiec 2021 – zobacz kalendarz 

Warte uwagi: 

III Forum „Sieciowanie Partnerów SIR” – zgłoszenia do 1 czerwca 2021 r.! 

Już po raz trzeci Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, w ramach Sieci 

na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR), organizuje 

Forum „Sieciowanie Partnerów SIR”, które jest unikalnym w skali kraju 

wydarzeniem gromadzącym w jednym miejscu przedstawicieli świata nauki, 

praktyki, biznesu i doradztwa oraz dającym możliwość wymiany wiedzy i 

doświadczeń pomiędzy nimi.  Ideą wydarzenia jest przede wszystkim aktywne 

łączenie Partnerów Sieci SIR w celu realizacji wspólnych, mniejszych bądź większych projektów, które pozwalają 

osiągać zamierzone cele oraz pokonywać kolejne wyzwania związanie z wdrażaniem innowacji w sektorze rolno-

spożywczym. Forum zapewni Państwu niepowtarzalną okazję do przedyskutowania tematu współpracy pomiędzy 

różnymi podmiotami oraz analizę potencjalnych problemów z tym związanych, a także zapoznanie się 

z  inspirującymi doświadczeniami i pomysłami prezentowanymi przez zaproszonych na wydarzenie prelegentów. 

 

III Forum „Sieciowanie Partnerów SIR” odbędzie się w dniach 15-16 czerwca br. we Wrocławiu, w Hotelu Ibis Styles 

Wrocław Centrum (Plac Konstytucji 3 maja 3). Więcej informacji, w tym karty zgłoszenia 

 
 
 
 
 

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

Opracowano przez: 
Zespół Innowacji w Rolnictwie ds. obsługi SIR 

Centrum Doradztwa w Brwinowie Oddział w Warszawie 
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa 

Tel. 22 623 28 49, e-mail: warszawa@cdr.gov.pl 
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https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/premie-dla-mlodych-rolnikow-i-restrukturyzacja-malych-gospodarstw-wnioski-do-30-czerwca.html
https://www.arimr.gov.pl/ogloszenia-prezesa-arimr/artykuly/ogloszenie-prezesa-arimr-w-sprawie-mozliwosci-skladania-wnioskow-o-przyznanie-wsparcia-na-zal.html
https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/nabor-wnioskow-o-doplaty-z-tytulu-zuzytego-materialu-siewnego.html
https://sir.cdr.gov.pl/wydarzenia-kalendarz/
https://sir.cdr.gov.pl/wydarzenia-kalendarz/
https://sir.cdr.gov.pl/wydarzenia-kalendarz/
https://sir.cdr.gov.pl/2021/05/24/wez-udzial-w-iii-forum-sieciowanie-partnerow-sir/

