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Horyzont Europa to największy w historii Unii Europejskiej program wspierający badania naukowe i innowacje. Jego budżet
na lata 2021-2027 wynosi ponad 95 mld euro. Celem Polski w programie Horyzont Europa jest pełniejsze wykorzystanie
potencjału krajowej nauki i wzmocnienie polskiego ekosystemu innowacji poprzez wzrost udziału w finansowaniu ze środków
programów ramowych UE. Ogłoszone konkursy to pierwsza szansa na realizację planu zwiększenia udziału Polski
w prestiżowym programie. Sprawdź szczegóły

INSPIRUJĄCE POMYSŁY
Udoskonalenia technologiczne w procesie produkcji premiksów zwierzęcych
Konsorcjum składające się z 3 podmiotów: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Izba
Gospodarcza Handlowców, Przetwórców Zbóż i Producentów Pasz oraz Cargill Poland sp. z o.o.
utworzyło Grupę Operacyjną EPI pn. „PREcisionMIX 2.0”, która opracuje i wdroży na skalę
przemysłową znaczące udoskonalenie technologiczne w procesie produkcji premiksów
zwierzęcych. Celem wdrażanej technologii jest istotne zwiększenie poziomu automatyzacji,
szybkości i precyzji procesu mikronaważania i mikrodozowania substancji i składników produktów
premiksowych przy jednoczesnej poprawie bezpieczeństwa procesów wytwórczych z korzyścią dla środowiska pracy
i środowiska naturalnego. Więcej

Zdrowie i uroda z natury
Pani Marta Jarmaczek-Sitak jest doktorem ekologii, botanikiem, specjalizującym się w ekologii
łąk i pastwisk oraz problemach ich ochrony. Od kilku lat prowadzi działalność edukacyjną,
uświadamiając dorosłych i dzieci o bogactwie otaczającej nas przyrody. Dla znacznej większości
społeczeństwa chwastem jest każda roślina, której nie posadzili w ściśle określonym miejscu.
Ale tak naprawdę to o tym, czy coś jest chwastem, zależy od naszego nastawienia do danej
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rośliny. Tak oto dzikie rośliny w ogrodzie Pani Marty mogą stać się dla nas źródłem pożywienia, zdrowia i urody. Im
więcej dzikich gatunków spontanicznie rosnących w naszym warzywniku, na łące pod domem, to ta dzika przyroda
może być dla nas sklepem spożywczym, apteką lub alternatywnym źródłem dodatkowego dochodu gospodarstwa.
Znajomość otaczającej nas przyrody i życie z nią w zgodzie może stać się sposobem na nową dochodową działalność.
Więcej

Innowacyjna technologia fermentacji śruty rzepakowej jako paszy dla trzody chlewnej
Grupa Operacyjna „Śruta rzepakowa w żywieniu trzody chlewnej” w ramach działania
„Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
opracowuje innowacyjną technologię fermentacji śruty rzepakowej jako paszy dla trzody
chlewnej.
Fermentowana śruta
o podwyższonej
wartości
pokarmowej
i z obniżoną zawartością składników goryczkowych będzie mogła być zastosowana jako
pasza, zastępując importowaną modyfikowaną genetycznie śrutę sojową. Nastąpi
również poprawa zdrowotności zwierząt i jakości mięsa. Więcej

INFORMACJE BIEŻĄCE
„Gotowi na 55” – realizacja celów klimatycznych UE na 2030 r.
Komisja Europejska przyjęła pakiet wniosków, w celu dostosowania polityki UE
w dziedzinie klimatu, energii, użytkowania gruntów, transportu i
opodatkowania w taki sposób, aby obniżyć emisję gazów cieplarnianych netto o
co najmniej 55%. do 2030 r. – w porównaniu z poziomami z 1990 r. Takie
obniżenie poziomu emisji w najbliższej dekadzie to zasadniczy warunek, który
może sprawić, by Europa stała się pierwszym na świecie kontynentem
neutralnym dla klimatu do 2050 r. Wnioski Komisji stanowią narzędzia
prawodawcze, które służą realizacji celów zawartych w Europejskim prawie o klimacie oraz gruntownej transformacji
naszej gospodarki i społeczeństwa. Więcej

Technologia w służbie rolnikom, czyli jak wygląda zaplecze projektu eDWIN?
eDWIN to jeden z największych projektów służących cyfryzacji
i unowocześnianiu polskiego rolnictwa. Ale jego realizacja byłaby bardzo trudna
bez współpracy Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu
z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym, gdzie znajdują się
centrum obliczeniowe oraz serwery projektu. W projekcie eDWIN
wykorzystywane są nowoczesne technologie informatyczne. Celem projektu
jest wdrażanie innowacji oraz cyfryzacja rolnictwa. Więcej

Przeglądarka nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa uruchomiona!
W ramach Programu „Polski Ład”, realizując projekt pn. „Więcej ziemi dla
rolników”, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa opublikował na platformie
eRolnik usługę przeglądania działek Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.
Narzędzie to umożliwia przegląd nieruchomości zarządzanych przez KOWR oraz
ich identyfikację pod względem położenia, powierzchni czy też formy
rozdysponowania. Aby skorzystać z bazy należy wejść na stronę internetową
KOWR lub bezpośrednio na platformę eRolnik. W katalogu możemy przeglądać
dane po województwach, powiatach, gminach i obrębie konkretnej
miejscowości. Więcej
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Seria broszur na temat Rural Inspiration Awards 2019-2021 już dostępna!
Konkurs Rural Inspiration Awards (RIA) to ogólnounijny konkurs promujący dobre
praktyki dotyczący rozwoju obszarów wiejskich, organizowany przez Europejską Sieć
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD) w okresie programowania 2014–2020.
W ramach tej inicjatywy w latach 2019-2020 doceniono projekty będące źródłem
inspiracji, realizacji konkretnych projektów przy wsparciu finansowania ze środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).
Celem konkursu jest zwiększenie widoczności zarówno samych projektów, jak
i wkładu polityki rozwoju obszarów wiejskich. Konkurs przyczynia się również do promowania transferu wiedzy
i tworzenia sieci kontaktów wśród zainteresowanych stron zaangażowanych w rozwój obszarów wiejskich. ENRD
przygotowała serię trzech broszur w celu zaprezentowania nagrodzonych i wyróżnionych projektów poprzez
przedstawienie aktualnych informacji na temat ich rezultatów oraz osiągnięć, które mogą stanowić źródło inspiracji.
Więcej
Więcej bieżących informacji, nowinek i ciekawostek z zakresu innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich na
stronie internetowej SIR – zobacz aktualności

DZIAŁANIA SIR
Innowacyjne narzędzia ICT do planowania rozwoju gospodarstw
W dniu 30 czerwca br. w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach
wiejskich odbyło się seminarium terenowe „Innowacyjne narzędzia ICT do
planowania rozwoju gospodarstw szansą na wzrost konkurencyjności polskiego
rolnictwa” zorganizowane przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Oddział w Warszawie we współpracy z Polskim Zrzeszeniem Producentów Bydła
Mięsnego.
Wydarzenie odbyło się na terenie Rolniczego Zakładu Doświadczalnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Oborach i dotyczyło tematyki rozwiązań teleinformatycznych wspierających produkcję rolniczą. W seminarium
udział wzięli rolnicy, naukowcy, przedstawiciele biznesu, doradztwa, administracji rządowej i samorządowej. Ideą
seminarium było przede wszystkim zwiększenie poziomu wiedzy dotyczącej
innowacyjnych metod zarządzania produkcją rolniczą, w tym roślinną
i zwierzęcą,
przy
wykorzystaniu
nowoczesnych
narzędzi
teleinformatycznych, zarówno tych obecnie dostępnych na polskim rynku,
oraz takich, które funkcjonują w fazie prototypu lub pilotażu. Warte
podkreślenia jest to, że prezentowane rozwiązania mogą wpływać
pozytywnie na opłacalność produkcji poprzez monitorowanie
i optymalizację jej kosztów. Wydarzenie było również doskonałym
miejscem do prowadzenia dyskusji w zakresie rozwoju narzędzi
informatycznych wspierających produkcję rolniczą, dostępności do informacji o tej produkcji będących obecnie
w wielu systemach i bazach danych oraz integracji takich danych na poziomie rolnika. Więcej

FINANSOWANIE
Wsparcie dla Kół Gospodyń Wiejskich za promowanie szczepień przeciw COVID-19
Od 23 lipca do 15 września 2021 r. Biura Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmują
wnioski o udzielenie pomocy finansowej dla Koła Gospodyń Wiejskich na realizację do 30 września 2021 r. wydarzenia
mającego na celu wsparcie lokalnej społeczności w zakresie dostępności szczepień przeciwko COVID-19. Więcej
Refundacja wydatków na bioasekurację
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działając na podstawie § 13e ust. 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn.zm.) informuje, iż od dnia 6.08.2021 r. do dnia 27.08.2021 r.
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producenci rolni, którzy prowadzą gospodarstwo rolne, w którym utrzymywane są świnie, mogą składać wnioski
o udzielenie pomocy o charakterze pomocy de minimis w rolnictwie na refundację 50% wydatków poniesionych
w danym roku kalendarzowym na zakup mat dezynfekcyjnych, sprzętu do wykonania zabiegów dezynfekcyjnych,
dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz produktów biobójczych, środków dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych,
odzieży ochronnej i obuwia ochronnego oraz wydatków poniesionych na zabezpieczenie budynków, w których
utrzymywane są świnie przed dostępem zwierząt domowych. Więcej

Wsparcie na budowę biogazowni rolniczych i małych elektrowni wodnych
20 lipca 2021 r. ruszył nabór wniosków o dofinansowanie dla biogazowni rolniczych i małych elektrowni wodnych
w ramach Programu Priorytetowego „Agroenergia” realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej. Celem programu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze
rolniczym. Więcej

WYDARZENIA
Wydarzenia z zakresu wdrażania innowacji w rolnictwie, leśnictwie, produkcji żywności i na obszarach
wiejskich zaplanowane na miesiąc sierpień 2021 – zobacz kalendarz
Warte uwagi:
Innowacyjna wieś – konkurs dla rolników i przedsiębiorców – zgłoszenia
do 31 sierpnia 2021
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu zaprasza do
wzięcia udziału w konkursie pn. „Innowacyjna wieś”, organizowanym
w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.
Celem konkursu jest promocja i wspieranie znaczenia działań
innowacyjnych, prowadzonych przez gospodarstwa rolne oraz inne
podmioty prowadzące działalność gospodarczą dla rozwoju przestrzeni
wiejskiej.
Uczestnikami konkursu mogą być producenci rolni wpisani do ewidencji
producentów rolnych prowadzonej przez Agencję Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa, którzy są właścicielami i/lub współwłaścicieli
gospodarstw rolnych, także domownicy tych gospodarstw. Do konkursu
mogą zgłaszać się również indywidualni przedsiębiorcy wpisani do
centralnej ewidencji działalności gospodarczej, którzy prowadzą działalność gospodarczą na obszarach wiejskich.
Konkurs trwa od 19 lipca do 30 września 2021 roku. Termin przesyłania zgłoszeń upływa 31 sierpnia 2021 roku.
Zwycięzcy otrzymają nagrody pieniężne. Więcej

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

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