
 

 

 

 

  

 

 

 

Przyjazna dla klimatu polska wołowina i wieprzowina wysokiej jakości 

Konsorcjum w skład którego wchodzą organizacje producentów mięsa, Instytut 
Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej 
Akademii Nauk oraz rolnicy, realizuje projekt w ramach działania „Współpraca”, którego 
rezulatem będzie m.in. opracowanie tzw. kalkulatora efektywności klimatycznej. 
Kalkulator emisji gazów cieplarnianych pozwoli na oszacowanie, a następnie 
zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych z produkcji zwierzęcej. Narzędzie będzie 
testowane w ramach dwóch krajowych systemów jakości żywności dedykowanych 
produkcji mięsnej: QAFP (wieprzowina i drób) i QMP (wołowina) .  Więcej 

 

Winnica na kawałku ziemi  

W Trzebiechowie, urokliwej wsi położonej w pradolinie Odry, znajduje się niewielka 
przydomowa winnica Państwa Elżbiety i Jacka Ciporów. Swoją przygodę z uprawą 
winorośli zaczęli dwanaście lat temu. Długi czas zajęło „komponowanie” winnicy, 
uczenie się trudnego i wymagającego rzemiosła oraz wytwarzania tego 
szlachetnego trunku. Dziś uprawiają przede wszystkim szczepy deserowe wpisujące 
się w warunki terenowe i klimatyczne tj. regent, rondo, johaniter, solaris i ulubiony 
hibernal. Tworzą wino tylko na własny użytek. Jak twierdzą gospodarze, winnica 
jednoczy rodzinę i ściąga przyjaciół. Od sześciu lat w czerwcu organizują imprezę 
„Art na winnicy”, na którą przybywają artyści wszelkich sztuk. Chcą by ten ich 
kawałek ziemi służył ludziom, był miejscem spotkania człowieka z człowiekiem, by 
ludzie otwierali się na siebie i potrafili spędzać ze sobą czas . Więcej 

 

Lipiec 2021 

Flesz SIR 

INSPIRACJE FINANSOWANIE WYDARZENIA DZIAŁANIA SIR 

INSPIRUJĄCE POMYSŁY 

INFORMACJE 

BIEŻĄCE 

1 

Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) daje możliwość wielopodmiotowej współpracy przy wdrażaniu  
innowacji. Zgodnie z hasłem „Razem możemy więcej”, w ramach SIR organizowane są wydarzenia sieciujące i ułatwiające nawiązanie 

współpracy, ale także dostarczane są narzędzia wspomagające transfer wiedzy i wyników badań naukowych do praktyki.  
 

 

https://kalkulatorco2.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=7CUlinDkPVc&t=12s
https://twitter.com/SIR_siec
https://www.facebook.com/SiecSIR
https://sir.cdr.gov.pl/
https://www.youtube.com/channel/UC6jrpiejdVsmtd8Zrx2AiRg


 

INFORMACJE BIEŻĄCE 

Innowacyjna odmiana ziemniaka „Gardena”, wysoko odporna na zarazę  

Grupa Operacyjna „Gardena” w ramach działania „Współpraca” opracowuje nowe 

technologie uprawy odmiany ziemniaka odpornej na zarazę ziemniaczaną 

(ekologiczną, konwencjonalną, na sadzeniaki, na cele jadalne), dzięki którym możliwa 

będzie m.in. poprawa efektywności produkcji, poszerzenie rynków zbytu oraz 

uzyskanie przewagi konkurencyjnej na rynku.  Więcej 

 

 

 
Model gospodarstwa opiekuńczego w Polsce coraz bliżej  
Konsorcjum w składzie: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Centrum 
Doradztwa Rolniczego w Brwinowie o/Kraków, Uniwersytet Jagielloński i 
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, wypracowało model gospodarstwa 
opiekuńczego i strategię jego wdrażania. Obecnie przygotowuje go do 
zastosowania praktycznego w Polsce. Stworzenie sieci gospodarstw 
pełniących funkcje opiekuńcze pozwoli na sprostanie wyzwaniom przed 
jakimi stoi polska wieś, które związane są ze starzeniem się 
społeczeństwa, koniecznością podnoszenia jakości życia mieszkańców 
obszarów wiejskich oraz poszukiwaniem dodatkowych źródeł dochodów 
dla właścicieli gospodarstw rolnych. Więcej 
 
 

Inwestycje w systemy nawadniające w gospodarstwie rolnym. Przewodnik 
dla rolnika 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowało broszurę pn. „Inwestycje 
w systemy nawadaniające w gospodarstwie rolnym. Przewodnik dla rolnika“. 
Przeciwdziałanie negatywnym skutkom susz w produkcji rolniczej polega 
głównie na nawadnianiu upraw. Podstawą decyzji o realizacji nawodnień 
powinien być rachunek ekonomicznej efektywności tego przedsięwzięcia.  
Więcej 
 

 
Sprawdź jakie uprawy występują w Twojej gminie – skorzystaj z nowego 
narzędzia ARiMR!  
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła pod 
adresem https://rejestrupraw.arimr.gov.pl/ nowe narzędzie pod nazwą 
„Powierzchnia upraw w gminach”. Można w nim wyszukać gatunki oraz 
powierzchnie upraw lub grup upraw (np. warzywa) dla wybranej lokalizacji 
(województwo, powiat, gmina) lub dla całego kraju. Użytkownik może 
również przeglądać i pobierać informacje za lata 2020 i 2021 (dane będą 
aktualizowane) bez konieczności posiadania loginu i hasła. Więcej 
 
 

Jak ograniczyć zanieczyszczenia wód azotem pochodzenia rolniczego? 
Przeczytaj raport! 
Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa na podstawie badań 
ankietowych przeprowadzonych wśród doradców rolnych i rolników 
uczestniczących w projekcie „Ograniczenie zanieczyszczenia azotem 
pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód“, opracowała raport, 
który zawiera opis przeprowadzonych działań edukacyjnych, waloryzuje ich 
efektywność, ale również wskazuje na stan wiedzy i świadomość rolników, 
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https://projektgardena.pl/
https://sir.cdr.gov.pl/2021/06/21/model-gospodarstwa-opiekunczego-w-polsce-coraz-blizej/
https://sir.cdr.gov.pl/2021/05/27/inwestycje-w-systemy-nawadniajace-w-gospodarstwie-rolnym-przewodnik-dla-rolnika/
https://rejestrupraw.arimr.gov.pl/
https://sir.cdr.gov.pl/2021/06/07/sprawdz-jakie-uprawy-wystepuja-w-twojej-gminie-skorzystaj-z-nowego-narzedzia-arimr/
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stopień skomplikowania i przestrzegania Programu azotanowego oraz kształtujące się w jego zakresie potrzeby. 
Więcej 
 
Więcej bieżących informacji, nowinek i ciekawostek z zakresu innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich 
na stronie internetowej SIR – zobacz aktualności 
 
 

III Forum „Sieciowanie Partnerów SIR” 

W dniach 15-16 czerwca br. w ramach Sieci na rzecz 

innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich 

odbyło się III Forum „ Sieciowania Partnerów SIR” 

zorganizowane przez Centrum Doradztwa 

Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie. 

Forum jako unikalne w skali kraju wydarzenie 

zgromadziło w jednym miejscu przedstawicieli 

świata nauki, praktyki, biznesu i doradztwa oraz 

dało możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń 

pomiędzy nimi. Ideą wydarzenia było 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.  

Program wydarzenia zapewnił 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. Jednym 

z elementów, zapewniającym wymianę wiedzy 

i informacji, była debata dotycząca obecnego i przyszłego 

wpływu wdrażanych innowacji na funkcjonowanie i  

konkurencyjność polskiego rolnictwa. W trakcie 

spotkania odbyły się również prelekcje i warsztaty. Więcej  

 

 

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

Ruszyła modernizacja: aż pięć naborów wniosków w jednym terminie  
Od 21 czerwca 2021 r. można ubiegać się o wsparcie finansowe na „Modernizację gospodarstw rolnych", i to we 
wszystkich pięciu jej obszarach. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje  wnioski 
do 19 sierpnia 2021 r. Więcej 
 
Nabór wniosków o wsparcie na zalesianie  
Od 1 czerwca do 2 sierpnia br. odbywa się 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 zalesi enia 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 
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https://sir.cdr.gov.pl/2021/06/14/jak-ograniczyc-zanieczyszczenia-wod-azotem-pochodzenia-rolniczego-przeczytaj-raport/
https://sir.cdr.gov.pl/
https://sir.cdr.gov.pl/2021/06/25/sprawdz-o-czym-dyskutowano-podczas-iii-forum-sieciowanie-partnerow-sir/
https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/modernizacja-gospodarstw-piec-naborow-wnioskow-w-jednym-terminie.html
https://www.arimr.gov.pl/ogloszenia-prezesa-arimr/artykuly/ogloszenie-prezesa-arimr-w-sprawie-mozliwosci-skladania-wnioskow-o-przyznanie-wsparcia-na-zal.html


 

WYDARZENIA 

Wsparcie finansowe Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości:  

 
Platforma startowa: Wschodni Akcelerator Biznesu 
Do 31 lipca br. każdy pomysłodawca (zespół pomysłodawców), który założy działalność gospodarczą w jednym z 
województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-
mazurskiego, może ubiegać się o dofinansowanie  w branżach ekologia, żywność i produkty rolno-spożywcze, 
IT/ICT. Wsparciem jest program inkubacji, który składa się z dwóch rodzajów usług - podstawowych i 
specjalistycznych. Usługi specjalistyczne dotyczą specyficznych potrzeb technologicznych i biznesowych 
poszczególnych startupów. Nie są ograniczone zamkniętym katalogiem, w związku z czym startup ma szansę 
otrzymać „szyte na miarę” usługi. W wyniku tego procesu powstać powinien prototyp i model biznesowy 
przedsięwzięcia. Więcej 

 

 

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

Warte uwagi: 

Dolnośląski Targ Rolny  

Trzydzieści stoisk z regionalną żywnością ‒ przetwory, miody, owoce, 
warzywa, kiszonki, soki, wędliny, kiełbasy, rękodzieło i wiele innych 
produktów. Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we 
Wrocławiu zaprasza na Targowisko Dolnośląski Targ Rolny stworzony 
przy współpracy Zespołu tematycznego. Dwadzieścia tegorocznych 
edycji Targowiska jest organizowanych cyklicznie w soboty na terenie 
Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą we 
Wrocławiu, przy ul. Zwycięskiej 8, przy obiekcie hotelowym AGRO, w 
godz. 9 00-13.00. W miesiącu lipcu targowisko odbędzie się w dniach 
17 i 31 lipca 2021 r. Więcej 
 

Wyjazd studyjny pn. „Dużo zdrowego miodu od pszczelego rodu – 
innowacyjne rozwiązania w gospodarstwach pasiecznych” 
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie 
w ramach projektu pn. „Dużo zdrowego miodu od pszczelego rodu – 
innowacyjne rozwiązania w gospodarstwach pasiecznych” organizuje 
wyjazd studyjny do województw małopolskiego i świętokrzyskiego 
w dniach 14.07.2021 – 16.07.2021 r. Do udziału w wyjeździe 
zapraszamy pszczelarzy, rolników, mieszkańców obszarów wiejskich, 
przedstawicieli doradztwa rolniczego, pracowników naukowych 
zainteresowanych pszczelarstwem z terenu województwa kujawsko-

pomorskiego zainteresowanych tematyką innowacji w pasiekach.  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. Wspólna 30, 00-930 Warszawa 

tel. 22 623 28 49, e-mail: warszawa@cdr.gov.pl 
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https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/platforma-startowa-wschodni-akcelerator-biznesu?fbclid=IwAR3A-7x0TWl4bBkkMMZKZy5FVyBMzVMHo0bQSVmZE3ZKHTDckm-9W2H-aDM#opis
https://sir.cdr.gov.pl/wydarzenia-kalendarz/
https://sir.cdr.gov.pl/wydarzenia-kalendarz/
http://www.dodr.pl/zapowiedzi,987-targowisko-dolnoslaski-targ-rolny-juz-27-lutego
https://www.kpodr.pl/

