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1. 
Podsumow



 

   

 

1. Podsumowanie 

Seminarium EIP-AGRI „Nowe umiejętności w cyfrowym rolnictwie” odbyło się w Aranjuez (Hiszpania) w dniach 

5 i 6 lutego 2020 r. Wydarzenie to zostało zorganizowane przy współpracy z hiszpańskim Ministerstwem 

Rolnictwa, Rybołówstwa i Żywności. Wzięło w nim udział 149 uczestników z 27 krajów europejskich. 

 
Na przestrzeni ostatnich 6 lat odbyło się kilka wydarzeń EIP-AGRI, w ramach których podjęto temat możliwości 

i wyzwań związanych z cyfryzacją rolnictwa. Pomimo przyznania, że cyfryzacja europejskiego rolnictwa 

rzeczywiście ma miejsce, wydarzenia te pokazały, że zakres, w jakim nowe technologie są wykorzystywane w 

terenie, jest w rzeczywistości ograniczony. Wśród wymienianych kluczowych barier dla szerszego 

wykorzystania technologii powraca jedna: brak odpowiedniej wiedzy i umiejętności. Uczestnicy warsztatów 

EIP-AGRI „Wspieranie rolników w erze cyfrowej: rola AKIS” zastanawiali się, jak pomóc rolnikom i 

współpracującym z nimi doradcom w zrozumieniu, które narzędzia cyfrowe najlepiej nadają się do ich 

działalności. To seminarium pociągnęło trwającą dyskusję o krok dalej: świadomość i motywacja są oczywiście 

kluczowe, ale muszą być poparte odpowiednimi kompetencjami. 

 
Seminarium miało zatem na celu przyczynienie się do opracowania i wdrożenia podejść i narzędzi, 

które mogą pomóc rolnikom i doradcom rolnym w rozwijaniu umiejętności potrzebnych w obliczu 

transformacji cyfrowej w rolnictwie. Kwestie te zostały potraktowane w trzech etapach. Najpierw uczestnicy 

zidentyfikowali sześć głównych dziedzin kompetencji i umiejętności, których rolnicy będą potrzebować, aby 

skutecznie wykorzystać transformację cyfrową. Co ciekawe, tylko dwie z nich są typowo „cyfrowe” (sekcja 4). 

Rozwiązanie problemu niedoboru umiejętności cyfrowych nie jest prostą sprawą; potrzebne jest sprzyjające 

środowisko, aby wysiłki na rzecz rozwoju umiejętności były owocne. Dyskusje podczas seminarium 

doprowadziły do zidentyfikowania czterech kategorii elementów takiego sprzyjającego środowiska: na 

poziomie technologicznym, AKIS, instytucjonalnym i społecznym (sekcja 5). Na koniec uczestnicy seminarium 

wymienili rozmaite źródła, a także podejścia i narzędzia, które wspierają rozwój różnych rodzajów umiejętności 

i kompetencji (sekcja 6). Można wyciągnąć jeden główny wniosek: konieczna jest perspektywa holistyczna. 

Nie ma jednej specyficznej umiejętności, którą należy rozwijać, lecz cały ich „pakiet”, a robić to należy nie 

tylko poprzez pojedyncze, krótkoterminowe działania, lecz przez kompleksowe podejście, które sprzyja synergii 

i elastyczności. Uczestnicy zwrócili uwagę na sześć kluczowych elementów takiego podejścia: powinno ono 

dotyczyć kilku dziedzin umiejętności; być systemowe i strategiczne; opierać się na współpracy; 

wykorzystywać komplementarny zestaw narzędzi; być progresywne i elastyczne; i wreszcie, 

działać w kontekście i na podstawie kontekstu. 
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https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-eip/files/field_event_attachments/eip-agri_sem_newskills_participants_list_final.pdf
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/event/eip-agri-workshop-enabling-farmers-digital-age
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/event/eip-agri-workshop-enabling-farmers-digital-age


 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Wstęp 

Rozwiązania cyfrowe są coraz częściej stosowane w różnych sektorach administracji i gospodarki, co zwiększa 

zapotrzebowanie na umiejętności cyfrowe. W przyszłości będą one wymagane w 9 na 10 miejsc pracy, podczas 

gdy 169 mln Europejczyków - 44% ludności UE - nie posiada żadnych podstawowych umiejętności 

informatycznych. Aby sprostać tej potrzebie, różne unijne instrumenty i inicjatywy polityczne promują 

szkolenia w zakresie umiejętności cyfrowych w wielu sektorach gospodarki, np. inicjatywy w ramach Nowego 

europejskiego programu na rzecz umiejętności  lub nadchodzącego programu „Cyfrowa Europa”. 

 
Technologie cyfrowe są kluczem do inteligentniejszego, bardziej konkurencyjnego i zasobooszczędnego 

sektora rolnego, a poprzednie wydarzenia EIP-AGRI ukazały wspólny obraz sytuacji: cyfryzacja europejskiego 

rolnictwa naprawdę ma miejsce. Unijni rolnicy korzystają już z szeregu rozwiązań cyfrowych, które mogą 

pomóc ich gospodarstwom w osiągnięciu bardziej zrównoważonego rozwoju i produktywności. Jednakże 

zakres, w jakim nowe technologie są wykorzystywane w terenie, jest w rzeczywistości ograniczony. Wciąż 

istnieją bariery uniemożliwiające powszechne stosowanie nowych technologii. Wśród nich centralne miejsce 

zajmuje brak odpowiedniej wiedzy i umiejętności. Problem ten został również wyraźnie podkreślony w 

deklaracji w sprawie „inteligentnej i zrównoważonej przyszłości cyfrowej europejskiego rolnictwa i obszarów 

wiejskich”, która została podpisana przez 26 państw UE w kwietniu 2019 r. 

 
Aby w pełni wykorzystać potencjał, jaki oferują rozwiązania cyfrowe, rolnicy i współpracujący z nimi doradcy 

muszą wiedzieć, jakie narzędzia cyfrowe najlepiej nadają się do ich działalności i jak z nich korzystać. 

 
W kwietniu 2018 r. warsztaty EIP-AGRI „Wspieranie rolników w erze cyfrowej: rola AKIS” skupiły 

się na pierwszej z tych kwestii, stwarzając miejsce do refleksji nad odpowiednią motywacją i wiedzą konieczną 

do korzystania z dostępnych technologii cyfrowych. Podczas warsztatów wykazano również, że „profil cyfrowy” 

rolnika, czyli połączenie poziomów świadomości i umiejętności, odgrywa kluczową rolę w przyswajaniu 

technologii cyfrowych. 

 
Seminarium w Aranjuez "Nowe umiejętności w cyfrowym rolnictwie" rozwinęło tę dyskusję: świadomość 

i motywacja są oczywiście kluczowe, ale same te czynniki nie pozwolą na latanie dronami czy obsługę robotów. 

Muszą one być poparte odpowiednimi kompetencjami. Ponadto w zdigitalizowanym sektorze rolno-

spożywczym takie kompetencje i umiejętności szybko się zmieniają. Aby wypełnić tę lukę i zwiększyć 

wykorzystanie technologii cyfrowych w europejskim rolnictwie i na obszarach wiejskich, seminarium wyszło 

od uznania potrzeby podnoszenia i zmiany kwalifikacji w sektorze rolniczym. 

 

1 „The digital skills gap in Europe” (Komisja Europejska, 2017) 
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https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=en
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/europe-investing-digital-digital-europe-programme
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-member-states-join-forces-digitalisation-european-agriculture-and-rural-areas
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/event/eip-agri-workshop-enabling-farmers-digital-age


 

   

Seminarium miało na celu przyczynienie się do opracowania i wdrożenia podejść i narzędzi, które mogą pomóc 

rolnikom i doradcom rolnym w rozwijaniu umiejętności potrzebnych w obliczu transformacji cyfrowej rolnictwa. 

Cel ten był realizowany w trzech etapach: 

 
• Luka w umiejętnościach: jeśli chodzi o „umiejętności”, nie wszyscy mogą je rozumieć w ten sam 

sposób. Co właściwie rozumiemy pod pojęciem „umiejętności”? W kontekście cyfrowego rolnictwa pierwsza 

może przyjść na myśl zdolność do obsługi zaawansowanych technologicznie maszyn. Ale to tylko jeden z 

możliwych aspektów. Być może nawet nie najważniejszy. Dyskusje w pierwszym dniu seminarium skupiały 

się na wyjaśnieniu tej kwestii. 

• Rozwijanie właściwych umiejętności: następnie uczestnicy zastanawiali się nad możliwymi 

sposobami rozwijania umiejętności, których rolnicy potrzebują najbardziej. Otworzył się wachlarz 

możliwości na wszystkich poziomach i etapach życia: kształcenie i szkolenie formalne i nieformalne, 

podstawowe i zaawansowane, krótkoterminowe lub trwające całe życie. 

• Wspieranie synergii na rzecz trwałego wpływu: wreszcie zbadano również sposoby łączenia 
narzędzi i podmiotów na rzecz długoterminowych interwencji i skutków. Inwestowanie w szkolenia i 
podnoszenie kwalifikacji to przykłady możliwych działań długofalowych. 

 
W przypadku tego ostatniego punktu uczestnicy zwrócili szczególną uwagę na potencjalną rolę Wspólnej 

Polityki Rolnej (WPR) obecnie i po 2020 roku. Przyszłe plany strategiczne WPR2
 będą musiały określić swój 

wkład w modernizację sektora poprzez dzielenie się wiedzą, innowacje i wspieranie cyfryzacji, przy czym 

podstawą będzie dobrze funkcjonujący system wiedzy i innowacji w dziedzinie rolnictwa (AKIS). Szczególnym 

celem seminarium była pomoc wszystkim osobom zaangażowanym w opracowywanie planów strategicznych 

WPR w państwach członkowskich w przyjęciu szerszej perspektywy, jeśli chodzi o rozwój umiejętności 

rolników. Kształcenie i szkolenie należy uznać za ważny element dobrze funkcjonującego AKIS, wspierającego 

cyfryzację w rolnictwie. 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

2 Zgodnie z wnioskiem KE dotyczącym przyszłej wspólnej polityki rolnej 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2018:392:FIN


 

   

3. Seminarium 

Seminarium EIP-AGRI „Nowe umiejętności w cyfrowym rolnictwie” odbyło się w Aranjuez (Hiszpania) w dniach 

5 i 6 lutego 2020 r. Zostało ono zorganizowane przy współpracy z hiszpańskim Ministerstwem Rolnictwa, 

Rybołówstwa i Żywności. 

 
W wydarzeniu wzięło udział w sumie 149 uczestników z 27 krajów europejskich. Najliczniej reprezentowane 

były instytucje zarządzające programami rozwoju obszarów wiejskich, doradcy i naukowcy. Czwartą najliczniej 

reprezentowaną grupą byli rolnicy, w liczbie 12 uczestników. 

 
Program seminarium został zorganizowany zgodnie z trzema głównymi etapami wymienionymi w poprzednim 

rozdziale. W ciągu dwóch dni zaprezentowano wiele inspirujących inicjatyw. Uczestnicy omówili kluczowe 

pytania tego wydarzenia, współpracując ze sobą w kilku interaktywnych sesjach roboczych. 

Seminarium rozpoczęło się od powitania gości przez Luisa Planasa Puchadesa, Ministra Rolnictwa, 

Rybołówstwa i Żywności Hiszpanii, po którym głos zabrała María Ángeles Benítez Salas, zastępca Dyrektora 

Generalnego ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisji Europejskiej. 

Po uroczystym otwarciu wygłoszono dwa przemówienia inauguracyjne, które wyznaczyły kierunek seminarium. 

Najpierw Emily Gray z Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) przedstawiła przegląd stanu 

umiejętności sektorowych w zakresie transformacji cyfrowej. Następnie Ethan Cleary z irlandzkiego 

stowarzyszenia rolników Irish Farmers' Association przedstawił aktualny stan świadomości i wykorzystania 

technologii rolniczej wśród irlandzkich rolników. 

 
W pierwszym dniu wydarzenia 12 rolników przedstawiło swoje praktyczne doświadczenia 

z wykorzystaniem technologii cyfrowych w swoich gospodarstwach i wyjaśniło, w jaki sposób zdobyli potrzebne 

kompetencje i umiejętności cyfrowe. Podczas drugiego dnia seminarium zaprezentowano kompleksowy 

zestaw inicjatyw i działań mających na celu rozwój umiejętności cyfrowych rolników (i ich doradców). W 

sumie w trakcie wydarzenia wystąpiło 39 mówców. Ponadto zaprojektowano dwie interaktywne sesje, aby 

zastanowić się i przedyskutować wcześniejszy wkład, jak również omówić sposób, w jaki przyszłe plany 

strategiczne WPR mogą wspierać rozwój umiejętności w zakresie transformacji cyfrowej. 

 
Opinie uczestników na temat seminarium były bardzo pozytywne. Prawie 85% respondentów ankiety 

ewaluacyjnej przeprowadzonej na miejscu oceniło część merytoryczną wydarzenia na 4 lub 5 punktów na 5 

możliwych. 
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https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-eip/files/field_event_attachments/eip-agri_sem_newskills_participants_list_final.pdf
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-eip/files/field_event_attachments/eip-agri_sem_newskills_programme_final_10022020.pdf
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-eip/files/field_event_attachments/2020-sem-new_skills_for_digital_farming_posters_final_all_lr.pdf
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-eip/files/field_event_attachments/eip-agri_sem_new_skills_for_digital_farming_inspirational_journey.pdf
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-eip/files/field_event_attachments/eip-agri_sem_new_skills_for_digital_farming_inspirational_journey.pdf


 

   

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

Emily Gray z OECD przedstawiła na początku Seminarium przegląd 

stanu umiejętności sektorowych w zakresie transformacji cyfrowej. 

Przyznała, że cyfrowa transformacja rolnictwa odbywa się na szeroką 

skalę, od rozwiązań prostych do zaawansowanych technologicznie. 

Według niej rolnicy potrzebują przekrojowych umiejętności, aby przyjąć, 

wdrożyć i bezpiecznie obsługiwać technologie cyfrowe w zmieniającym 

 
   

 

się, skomplikowanym środowisku, które wymaga podejmowania złożonych decyzji.  

Jednak rolnicza siła robocza prezentuje na ogół niski poziom umiejętności i ma 

niewielki kontakt ze światem cyfrowym. Na koniec mówczyni zwróciła uwagę na sześć 

wyzwań związanych z kształceniem i szkoleniem zawodowym w rolnictwie: 

 
1. Rozwijanie umiejętności poznawczych i „miękkich”, jak również technicznych 
umiejętności rolniczych 

2. Zapewnienie możliwości uczenia się przez całe życie 

3. Usuwanie przeszkód utrudniających udział w edukacji rolniczej oraz kształceniu 
i szkoleniu zawodowym 

4. Zapewnienie dostosowania edukacji rolniczej oraz kształcenia i szkolenia zawodowego 

do potrzeb sektora 

5. Włączanie narzędzi i aplikacji cyfrowych do edukacji rolniczej oraz kształcenia 
i szkolenia zawodowego 

6. Przeciwdziałanie różnicom w umiejętnościach, które mogą powodować, że niektórzy 
rolnicy pozostaną w tyle 

sfinansow
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https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-eip/files/field_event_attachments/eip-agri_sem_new_skills_for_digital_farming_gray.pdf


 

   

 

4. Jakich umiejętności i kompetencji potrzebują 
rolnicy i leśnicy w cyfrowym rolnictwie? 

Na przestrzeni ostatnich 6 lat odbyło się kilka wydarzeń EIP-AGRI, w ramach których podjęto temat możliwości 

i wyzwań związanych z cyfryzacją rolnictwa. Wśród wymienianych kluczowych barier dla szerszego 

wykorzystania technologii powraca jedna: brak odpowiedniej wiedzy i umiejętności. 

 
W kwietniu 2018 r. uczestnicy warsztatów EIP-AGRI w Jurmali zastanawiali się nad tym, jak pomóc 

rolnikom i doradcom, którzy z nimi pracują w zrozumieniu, które narzędzia cyfrowe są najlepiej dostosowane 

do ich działalności. Rolnicy, doradcy, sieci obszarów wiejskich, władze publiczne oraz dostawcy technologii 

informacyjno-komunikacyjnych dyskutowali o wyzwaniach i możliwościach, jakie stwarzają nowe technologie 

cyfrowe dostępne dla rolników. Dyskutowali również na temat poziomu zrozumienia i właściwej motywacji 

niezbędnych do ich stosowania. W ramach tego wydarzenia podjęto próbę dokonania pierwszej klasyfikacji 

potrzeb informacyjnych (zob. sprawozdanie). 

 

Umiejętności w zakresie rolnictwa cyfrowego a umiejętności cyfrowe 
 

Kontynuując dyskusję, uczestnicy seminarium EIP-AGRI w Aranjuez zwrócili uwagę na imponującą listę 

kompetencji i umiejętności, których rolnicy będą potrzebować, aby skutecznie korzystać z transformacji 

cyfrowej. Pojawiły się jednak różne opinie na temat tego, które kompetencje i umiejętności są kluczowe. 

Niektórzy uczestnicy skupili się na elemencie nastawienia i zauważyli, że zdolność rolników do zmiany własnego 

sposobu myślenia jest podstawą transformacji cyfrowej. Inni opowiadali się za modelem rolnika o wysokim 

poziomie „technologicznym”, który jest w stanie w pełni wykorzystywać (i zrozumieć) nowe technologie w 

swojej działalności. 

 
Podsumowując, uczestnicy zidentyfikowali sześć głównych dziedzin kompetencji i umiejętności. Tylko dwie z nich 
są typowo „cyfrowe”. Te sześć dziedzin umiejętności można ułożyć według ich miejsca w procesie przyswajania 
technologii: 

 
• Postawa i otwartość umysłu 

• Kompleksowe zarządzanie 

• Komunikacja i współpraca 

• „Znajdywanie połączeń” 

• Umiejętność posługiwania się technologią cyfrową 

• Zaawansowane umiejętności cyfrowe3 

 

POSTAWA I OTWARTOŚĆ UMYSŁU 
 

Otwartość na nowe technologie była kluczową „umiejętnością” we wszystkich grupach dyskusyjnych.  Wiąże 

się to z ciekawością i innowacyjną postawą, które ułatwiłyby proces uczenia się. Z drugiej strony, brak zaufania 

do rozwiązań cyfrowych może blokować ich wykorzystanie. Pomimo tych wszystkich możliwości, rolnicy mogą 

postrzegać technologie cyfrowe jako zamienniki, a nie czynniki wspomagające i dlatego mogą obawiać się ich 

wpływu. Dlatego też budowanie zaufania jest kluczem do postrzegania rozwiązań cyfrowych jako środka do 

osiągnięcia celów gospodarstwa, a nie jako celu samego w sobie. Pewność siebie może również zachęcić 

rolników do inwestowania w badania i próby. 

 
3 W tym miejscu termin ten nie odnosi się do „zaawansowanych umiejętności” rozumianych zgodnie z założeniami programu „Cyfrowa 

Europa”, ale do zaawansowanych umiejętności w ogóle. 
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KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE 
 

Wykorzystanie technologii cyfrowych oznacza zmianę w zarządzaniu gospodarstwem, która może obejmować 

zarówno niewielkie dostosowania w niektórych działaniach, jak i poważne zmiany w sposobie organizacji 

produkcji. W tym sensie skuteczna i solidna integracja tych technologii w dużym stopniu zależy od ogólnej 

strategii gospodarstwa oraz dobrego zrozumienia potrzeb, które należy zaspokoić i potencjalnych korzyści 

płynących z nowych rozwiązań. Szerokie umiejętności menedżerskie, takie jak myślenie strategiczne, 

określanie potrzeb i ustalanie priorytetów, analiza danych, zarządzanie czasem, przydzielanie zadań czy ocena 

alternatywnych rozwiązań, to kompetencje, które z pewnością mogą poprawić wykorzystanie technologii 

cyfrowych. Pozwolą one rolnikom na opracowanie nowych lub dostosowanie istniejących planów biznesowych, 

przy jednoczesnym zrozumieniu wpływu wdrażania technologii na codzienną działalność. W gruncie rzeczy 

oznacza to, że rolnicy muszą wiedzieć na jakim etapie znajduje się ich gospodarstwo, dokąd chcą zmierzać i w 

jaki sposób technologie cyfrowe mogą wspierać to przejście. 

KOMUNIKACJA I WSPÓŁPRACA 
 

„Potrzeba [rolników] niekoniecznie polega na samodzielnej obsłudze technologii 

informacyjnych, ale na współpracy z zespołem, który świadczy takie usługi”. Ta wypowiedź jednego 

z uczestników podsumowuje powtarzającą się ideę, która ukształtowała się podczas seminarium. Uczestnicy 

konsekwentnie podkreślali znaczenie umiejętności miękkich, zwłaszcza tych związanych z komunikacją i 

współpracą, dla ułatwienia cyfrowej transformacji rolników. Rolnicy nie działają sami, a ich gospodarstwa są 

otwartymi systemami, które wchodzą w interakcje z wieloma podmiotami. Wykorzystanie technologii 

cyfrowych zależy w szczególności od współpracy z wieloma z nich, a rolnicy odnoszą wyraźne korzyści z 

posiadania sieci dobrych kontaktów i umiejętności ich wykorzystania do nauki i wprowadzania innowacji. Tak 

więc kompetencje związane z rozmową, współtworzeniem, współpracą, kooperacją, zdolnością adaptacji (do 

innych), działaniem w sieci kontaktów itp. były wymieniane wielokrotnie. Wskazywano również na potrzebę 

znajomości języka angielskiego na poziomie podstawowym, gdyż język ten jest wciąż dominujący w wielu 

rozwiązaniach informatycznych. 

 
Krótko mówiąc, ten zestaw kompetencji pozwoliłby rolnikom w pełni korzystać z fachowej wiedzy osób w 

ich otoczeniu. 

Opinie uczestników na temat kluczowych umiejętności – według słów kluczowych 
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„ZNAJDYWANIE POŁĄCZEŃ” 
 

Ta dziedzina w dużym stopniu opiera się na powyższych umiejętnościach i koncentruje się na procesie 

identyfikacji i integracji dostępnych technologii cyfrowych w gospodarstwie. Jak ujął to jeden z uczestników, 

chodzi o możliwość "powiązania narzędzi cyfrowych z własną działalnością". Rolnicy muszą posiadać 

informacje/wiedzę na temat technologii, które są dostępne na rynku. Następnie muszą oni zidentyfikować 

i ocenić technologie najbardziej odpowiednie dla swoich potrzeb, posiadać informacje na temat kosztów 

i korzyści każdego narzędzia oraz wiedzieć, jak interpretować związaną z nim analizę kosztów i korzyści. W 

tym procesie ważne jest, aby wiedzieć, gdzie lub komu zadać kluczowe pytania, które pomogą podjąć decyzje. 

Jak już wspomniano: rolnicy nie są sami, ale są zintegrowani i działają w środowisku AKIS. Wreszcie rolnicy 

muszą zintegrować nowe rozwiązanie informatyczne z własnym kontekstem operacyjnym, możliwościami i 

wiedzą rolniczą. 

UMIEJĘTNOŚĆ POSŁUGIWANIA SIĘ TECHNOLOGIĄ CYFROWĄ 
 

W tej dziedzinie odnajdujemy podstawowe kompetencje w zakresie zarządzania urządzeniami cyfrowymi 

(smartfon, komputer), prostymi aplikacjami (e-mail, WhatsApp, Facebook, YouTube, wyszukiwanie w sieci, 

proste aplikacje rolnicze itp.) i interfejsami podstawowego sprzętu. Zrozumienie cyfrowych podstaw pozwoli 

rolnikom na zarządzanie bardziej zaawansowanym oprogramowaniem i sprzętem w przyszłości. W nawiązaniu 

do tego aspektu podstawowych umiejętności cyfrowych, niektórzy uczestnicy zastanawiali się nad 

następującym faktem: „umiejętności cyfrowe nie są problemem rolników per se, ale problemem społecznym; 

pytanie więc brzmi czy należy się tym zająć w szczególności w sektorze rolniczym”. 

ZAAWANSOWANE UMIEJĘTNOŚCI CYFROWE 
 

Obejmują one umiejętności i wiedzę w zakresie korzystania z bardziej specjalistycznego oprogramowania, 

takiego jak systemy informacji geograficznej, bazy danych i arkusze kalkulacyjne. Do tej grupy zaliczają się  

również kompetencje w zakresie specjalistycznego oprogramowania i aplikacji dla 

gospodarstw/maszyn/operacji, umiejętność integrowania i analizowania danych z różnych źródeł informacji 

i wreszcie wiedza na temat zarządzania danymi (prawa własności, prawa autorskie, bezpieczeństwo). 

Niemniej jednak niektórzy uczestnicy zalecali, aby „nie skupiać się na tym, by wszyscy rolnicy stali się 

specjalistami w dziedzinie technologii, ale raczej polegać na wyspecjalizowanych doradcach informatycznych i 

wymianie wiedzy między rolnikami o większych i mniejszych umiejętnościach technologicznych”. 

 
Uczestnicy zostali również poproszeni o zagłosowanie na trzy najważniejsze umiejętności. Nie było zgody co 

do konkretnego zestawu umiejętności, ale trzy grupy zyskały największe poparcie: postawa, zarządzanie i 

podstawowe „umiejętności cyfrowe”. Zaraz za nimi znalazły się umiejętności komunikacyjne i "w znajdywaniu 

połączeń". 

 
 

Wszystkie chmury słów można znaleźć na stronie internetowej wydarzenia. 

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-eip/files/field_event_attachments/eip-agri_sem_new_skills_for_digital_farming_word_clouds.pdf


 

   

 

 
Rys. 2 Umiejętności potrzebne rolnikom do transformacji cyfrowej 
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Ethan Cleary z Irish Farmers’ Association przedstawił główne wyniki 

kompleksowego badania przeprowadzonego w Irlandii. Jego celem 

było uzyskanie lepszej wiedzy na temat obecnego stanu świadomości 

i wykorzystania technologii rolniczej, zidentyfikowanie barier i bodźców, 

które rolnicy napotykają w korzystaniu z technologii oraz zbadanie roli 

szkoleń i edukacji. Główne wnioski to: 

 
• Wykorzystanie technologii i zaufanie do niej: poziom wykorzystania technologii jest 

wysoki, a rolnicy są do niej pozytywnie nastawieni. Większość ankietowanych rolników 

posiada smartfon (84%) i laptop (69%). Ponadto 46% rolników twierdzi, że 

wykorzystuje je do pracy w gospodarstwie, a kolejne 40% planuje zrobić to w 

przyszłości. Jednak tylko nieliczne rozwiązania cyfrowe są faktycznie wdrażane. 

• Bariery: 55% badanych jako główną barierę wskazuje słabą jakość łączy 

szerokopasmowych lub ich brak. Kolejną barierą są koszty inwestycji początkowej oraz 

koszty wsparcia i utrzymania technologii. 60% badanych umieściło dostęp do wsparcia 

i szkoleń w pierwszej trójce wymienianych barier. 

• Wsparcie i zachęty: media rolnicze, doradcy i inni rolnicy są wymieniani jako główni 

inicjatorzy wdrażania technologii. Jeśli chodzi o zwiększenie wykorzystania technologii, 

główne czynniki, które zostały zidentyfikowane, to obniżenie kosztów ogólnych, lepsza 

łączność i większe wsparcie dla szkoleń. 

• Edukacja i szkolenia: 25% osób, które ukończyły szkolenia, ukończyło kursy z zakresu 

technologii cyfrowego rolnictwa. Dostosowane do potrzeb szkolenia bezpośrednie, 

grupy dyskusyjne w gospodarstwach i doradcy w zakresie technologii rolniczych są 

preferowanymi formami wsparcia rolników w przyjmowaniu technologii. 
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https://www.ifa.ie/wp-content/uploads/2019/11/Digital-Ag-Tech-Adoption-Attitudes.pdf


 

   

1

3 

 

5. Środowisko sprzyjające rozwojowi umiejętności 

Rozwiązanie problemu niedoboru umiejętności cyfrowych nie jest prostą sprawą. Konieczne jest stworzenie 
sprzyjającego otoczenia, aby wysiłki na rzecz rozwoju umiejętności przyniosły efekty. 

 
Uczestnicy seminarium szczegółowo omówili główne elementy takiego „sprzyjającego środowiska”. Można 

pogrupować te elementy w cztery poziomy: technologiczny, AKIS, instytucjonalny i społeczny. 
 

POZIOM TECHNOLOGICZNY 
 

Nie jest niczym zaskakującym, że uczestnicy uznali środowisko technologiczne za ważny czynnik zapewniający 

postęp w rozwoju umiejętności. Dotyczy to kilku aspektów: 

 
• Łączność na obszarach wiejskich: pełny zasięg i przystępne cenowo łącza szerokopasmowe. 

• Adekwatność dostępnych rozwiązań cyfrowych: według uczestników łatwość w obsłudze, prostota 

i ukierunkowanie na rzeczywiste potrzeby gospodarstwa (użyteczność) są kluczowymi elementami, które 

sprawiają, że produkt lub usługa cyfrowa są dostosowane do potrzeb rolników. 

• Kompatybilność i standardy umożliwiające integrację systemów i narzędzi, a także możliwie jak największe 

unikanie starzenia się technologii. 

• Analiza kosztów i korzyści narzędzi cyfrowych, nie tylko z perspektywy ekonomicznej, ale również z 
perspektywy środowiskowej i społecznej. 

 
Dlatego też istnieje silna współzależność między technologią a rozwojem umiejętności. Z jednej strony 

przyswajanie rozwiązań cyfrowych wymaga pewnych umiejętności, ale jednocześnie rozwój umiejętności 

wymaga atrakcyjnej, niezawodnej i skutecznej oferty technologicznej. W tym sensie mamy do czynienia z 

„pozytywnym efektem spirali”, w którym technologia i umiejętności rozwijają się razem i wzajemnie 

wzmacniają. 

 
W związku z tym, większość wyzwań związanych z rozwojem umiejętności, które zostały zidentyfikowane przez 
rolników przemawiających podczas pierwszego dnia wydarzenia, dotyczyła również środowiska 
technologicznego. 
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SYSTEMY WIEDZY I INNOWACJI W DZIEDZINIE ROLNICTWA (AKIS) 
 

Wg. uczestników spotkania drugim elementem „sprzyjającego środowiska” są AKIS, które stanowią kluczowe 

źródło umiejętności i kompetencji. Mogą one dostarczyć wiele działań służących rozwijaniu umiejętności. 

Ponadto, dobrze funkcjonujące AKIS zapewniają ciągłą aktualizację kompetencji rolników. Warto zauważyć, że 

niektóre z kluczowych umiejętności potrzebnych rolnikom do transformacji cyfrowej (patrz sekcja 4) są 

zarazem niezwykle istotne dla aktywnego zaangażowania w AKIS. Są to zatem dwie strony tego samego 

medalu: zaangażowanie i udział rolników w silnych AKIS doprowadzi do właściwego rozwoju umiejętności, co 

z kolei będzie sprzyjać cyfryzacji. 

 
Uczestnicy wymienili kilka pożądanych cech i właściwości, które mogą zapewnić AKIS taką rolę wspierającą. 

Większość z nich skupia się na wymiarach współpracy i interakcji, które prowadzą do lepszego dzielenia się 

wiedzą i procesu innowacji opartego na współpracy. 

 
Aby uzyskać więcej informacji na temat roli AKIS w transformacji cyfrowej, zob. sprawozdanie z 

warsztatów EIP-AGRI „Wspieranie rolników w erze cyfrowej: rola AKIS”. 
 

WSPARCIE INSTYTUCJONALNE 
 

Uczestnicy seminarium uznali, że odpowiednie środowisko instytucjonalne jest również warunkiem 

sprzyjającym rozwojowi umiejętności. Wyraźnie odnieśli się do trzech aspektów, w których instytucje publiczne 

w ogóle, a rządy w szczególności, mogą pomóc w zmniejszeniu luki w umiejętnościach. 

 
Po pierwsze, odgrywają one bezpośrednią rolę w określaniu ram prawnych dla różnych kwestii 

technologicznych (na przykład regulacji dotyczących dronów, prywatności danych, norm, zapewnienia 

konkurencyjnego rynku usług cyfrowych itp.) Po drugie, administracja publiczna może przewidzieć różne 

rodzaje zachęt, a w szczególności takie, które wspierają rolników w pokonywaniu barier związanych z ryzykiem 

i zyskiem lub które rekompensują, przynajmniej częściowo, koszty związane z krzywymi uczenia się. Ponadto 

mogą one odegrać znaczącą rolę we wdrażaniu infrastruktury informatycznej na obszarach wiejskich. Wreszcie 

rządy i inne instytucje publiczne mogą brać aktywny udział w procesie cyfryzacji poprzez bezpośrednie 

dostarczanie użytecznych danych i narzędzi cyfrowych. 
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https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/publications/eip-agri-workshop-enabling-farmers-digital-age
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https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/publications/eip-agri-workshop-enabling-farmers-digital-age


 

   

 

DZIEDZINA SPOŁECZNA 
 

Uczestnicy odnieśli się do szerszych aspektów społecznych jako nadrzędnej warstwy umożliwiającej cyfryzację, 

zarówno z perspektywy sektorowej, jak i terytorialnej. W szczególności opowiadali się za zaangażowaniem 

wszystkich grup rolników, a zwłaszcza kobiet, osób starszych i młodzieży. 

 
Równouprawnienie płci poprawi zarządzanie gospodarstwem i jednocześnie wesprze rozwój umiejętności. 

Młodsze pokolenia czują się bardziej komfortowo z nowymi technologiami, ale należy sprawić, aby postrzegały 

rolnictwo jako interesujący sektor do pracy. Mogą poszukiwać społeczeństwa otwartego (rolniczego) i poczucia 

swobody działania w nim. Pozwoliłoby im to zmaksymalizować ich zdolność innowacyjną, która jest bardzo 

potrzebna w szybko zmieniającym się środowisku, jakim jest środowisko technologiczne. Z drugiej strony, 

cyfrowy wymiar sektora może przyciągnąć młodzież. W odniesieniu do starszych pokoleń podkreślano potrzebę 

budowania zaufania do technologii. 

 
Wreszcie w jednej z bardziej ogólnych uwag wskazano, że warunkiem wstępnym koniecznym do spełnienia 

pozostałych warunków jest uznanie wartości związanych z systemami żywnościowymi oraz zrozumienie roli 

rolników przez społeczeństwo. W szczególności potrzebne jest uznanie potrzeby zajęcia się luką w 

umiejętnościach podczas transformacji cyfrowej. „W przeciwnym razie rolnicy pozostaną daleko w tyle” - 

powiedział jeden z uczestników. 
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6. Idąc naprzód: podejścia i narzędzia do rozwoju 
umiejętności 

Część seminarium poświęcona była określeniu ścieżek podnoszenia kwalifikacji. 

 
Ta część została wprowadzona przez obszerną sekwencję prezentacji i wywiadów pokazujących 

różnorodność projektów, narzędzi i działań, które rozwijają pewien rodzaj umiejętności dla cyfrowego 

rolnictwa. Ta „inspirująca podróż” składała się z czterech bloków (zob. załącznik 2 aby sprawdzić pełną listę 

przedstawionych inicjatyw). 

 
Pierwszy blok dotyczył formalnego kształcenia i szkolenia. Przedstawiono przypadki, w których cyfryzacja jest 

włączona do programów kształcenia zawodowego i szkoleń dla (przyszłych) młodych rolników i doradców. 

Ponadto w tej części zbadano potencjał mobilizacji zasobów za pośrednictwem projektów Erasmus+ w zakresie 

poprawy kluczowych kompetencji i umiejętności oraz wspierania współpracy i wymiany wiedzy w całej Europie. 

 
Drugi blok koncentrował się na formalnej i nieformalnej edukacji i szkoleniach dotyczących działań na poziomie 

gospodarstwa. Omówiony został szereg działań: od uczenia się w grupach rówieśniczych po demonstracje, 

pilotaże, próby terenowe i inne formy wymiany wiedzy, które umieszczają rolników w centrum. 

 
Następnie kontynuowano temat, łącząc go z szerszymi systemami wiedzy i innowacji w rolnictwie (AKIS). 

Prezentacje pokazały różne sposoby, w jakie ekosystem innowacji może wspierać podnoszenie kwalifikacji 

rolników (i ich doradców), a także zilustrowały, jak krótkoterminowe i odizolowane interwencje mogą sumować 

się i razem wywierać szerszy wpływ. Doradcy i usługodawcy odgrywają kluczową rolę w osiąganiu tego celu, 

ale oni również muszą podnieść swoje kwalifikacje. Ponadto prezentacja kilku projektów w ramach programu 

„Horyzont 2020” pokazała wartość dodaną europejskich projektów badawczych. Wreszcie w trzecim bloku 

zastanawiano się, w jaki sposób zestaw narzędzi WPR może wspierać rozwój umiejętności. Czwarty i ostatni 

blok prezentacji koncentrował się na wykorzystaniu narzędzi cyfrowych do rozwijania umiejętności („uczenie 

się o narzędziach cyfrowych i z ich użyciem”). 

 
Po tym inspirującym przeglądzie uczestnicy wymienili źródła, podejścia, narzędzia i działania, które służą 

rozwojowi różnych rodzajów umiejętności i kompetencji, w różnych konfiguracjach. Z tego ćwiczenia możemy 

wyciągnąć jeden główny wniosek: potrzebna jest perspektywa holistyczna. Nie ma jednej specyficznej 

umiejętności, którą należy rozwijać, lecz cały ich „pakiet”; a robić to należy nie tylko poprzez pojedyncze, 

krótkoterminowe działania, lecz przez kompleksowe podejście, które sprzyja synergii i elastyczności. 

 
Dobrze współbrzmi to z deklaracją w sprawie cyfrowej przyszłości rolnictwa i obszarów wiejskich, w której 

wzywa się państwa członkowskie UE do wspierania synergii między istniejącymi narzędziami politycznymi 

służącymi podnoszeniu kwalifikacji rolników i mieszkańców obszarów wiejskich. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-eip/files/field_event_attachments/eip-agri_sem_new_skills_for_digital_farming_inspirational_journey.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-member-states-join-forces-digitalisation-european-agriculture-and-rural-areas
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GDZIE ROLNICY MOGĄ ZDOBYĆ POTRZEBNE IM UMIEJĘTNOŚCI? 
 

Uczestnicy wymieniali cały wachlarz źródeł/dostawców kompetencji oraz środków/narzędzi. Prawie wszystkie 

wymienione źródła należą do jednej z następujących kategorii: 

 
• (rozszerzona) wspólnota rolnicza 

• doradcy 

• organizacje edukacyjne i szkoleniowe 

• dostawcy rolni 

• organizacje rolnicze 

 
Co ciekawe, organizacje badawcze i/lub technologiczne, a także administracja publiczna nie były na ogół 

wymieniane jako podmioty odgrywające ważną rolę w tej kwestii. 

 
Pierwsza kategoria obejmuje samych rolników (poprzez samokształcenie i sieci typu P2P) oraz ich otoczenie 

społeczne, w tym pracowników gospodarstw rolnych, rodziny, przyjaciół, sąsiadów itp., a przede wszystkim 

osoby, które można uznać za lokalnych „influencerów” lub „czempionów cyfrowego rolnictwa”. 

 
Ta grupa dostawców kompetencji została uznana za szczególnie ważną w procesie ułatwiania zmian w sposobie 

myślenia i poprawy podstawowych umiejętności cyfrowych. Wspomniano również o międzypokoleniowej 

wymianie wiedzy oraz o korzystnej roli, jaką odgrywa zaufanie. Z taką samą intensywnością wyróżniono rolę 

doradców i/lub usług doradczych, zarówno publicznych, jak i prywatnych. 

 
Organizacje edukacyjne oraz zajmujące się kształceniem i szkoleniem zawodowym zostały wskazane jako 

drugie najważniejsze źródło umiejętności. Formalna edukacja w szkołach powinna zapewniać umiejętności 

przekrojowe na całe życie, szczególnie dla młodszych pokoleń, podczas gdy organizacje zajmujące się 

kształceniem zawodowym oferowałyby bardziej konkretne szkolenia. 

Czwarta grupa obejmuje dostawców/dystrybutorów środków produkcji rolnej (usługi, produkty, maszyny itp.). 

Wreszcie wymieniono również organizacje rolnicze (spółdzielnie, stowarzyszenia rolników, izby rolnicze itp.) 

jako potencjalne źródła rozwoju umiejętności. 

 
Wymienione środki, kanały i narzędzia były zróżnicowane pod względem rodzaju i zakresu. Ogólnie rzecz 

biorąc, uczestnicy nadali takie samo znaczenie nauczaniu cyfrowemu i bezpośredniemu. Na pierwsze z nich 

składa się szeroki wachlarz materiałów internetowych (filmików, tutoriali i przewodników, dokumentów 

technicznych itp), sieci i platformy społecznościowe, media i telewizja online, grupy dyskusyjne i aplikacje 

peer-to-peer (począwszy od zwykłego korzystania z WhatsAppa lub Facebooka po bardziej zaawansowane 

narzędzia), kursy e-learningowe i online (np. MOOC - masowe, otwarte kursy internetowe) oraz usługi 

doradcze online. Jeśli chodzi o podejście bezpośrednie, podkreślono rolę przeprowadzanych na miejscu 

demonstracji oraz grup dyskusyjnych i spotkań w gospodarstwach. Ponadto uczestnicy podsumowali różne 

dostępne szkolenia i kursy, dni informacyjne i wizyty studyjne, programy wymiany, warsztaty i seminaria oraz 

inicjatywy współpracy. 

  



 

   

 

DROGI DO ROZWOJU UMIEJĘTNOŚCI 
 

Podnoszenie kwalifikacji w sektorze rolnym nie polega jedynie na przeprowadzeniu serii pojedynczych, 

krótkoterminowych interwencji. Był to bardzo wyraźny sygnał od uczestników, gdy poproszono ich o 

„zbudowanie” podejścia do rozwoju umiejętności. 

 
Zintegrowane podejścia, które zostały opracowane, oraz różnorodność modeli przedstawionych przez 

uczestników sprawiają, że nie jest możliwe krótkie podsumowanie propozycji bez utraty cennych uwag i 

szczegółów. Niemniej jednak niektóre elementy można uogólnić i uwypuklić: 

 
• Uwzględnienie kilku dziedzin umiejętności: Umiejętności i kompetencje potrzebne do transformacji 

cyfrowej obejmują różne dziedziny (w tym postawy i motywacje), a najistotniejsze z nich należy rozważyć 

i zająć się nimi wspólnie, a nie pojedynczo. 

• Podejście systemowe i strategiczne: Inwestowanie w szkolenia i podnoszenie kwalifikacji to nie tylko 

interwencje krótkoterminowe. Aby osiągnąć trwałe rezultaty, konieczne jest połączenie odpowiednich 

podmiotów i ustanowienie synergii z istniejącą polityką i narzędziami w strategicznych ramach. Było to 

również jedno z kluczowych przesłań seminarium EIP-AGRI na temat „Wielopoziomowych 

strategii cyfryzacji rolnictwa i obszarów wiejskich” , które odbyło się w grudniu 2018 r. w Antwerpii 

(Belgia). 

• Oparcie o współpracę: Rozwój umiejętności jest zdecydowanie kwestią współpracy pomiędzy różnymi 

podmiotami. Dobrze funkcjonujący AKIS może odegrać w tym kluczową rolę. I odwrotnie, wyższe 

umiejętności na poziomie gospodarstw (i doradców) wpłyną korzystnie na wyniki AKIS. 

• Wykorzystanie komplementarnego zestawu narzędzi: Nie ma uniwersalnych rozwiązań, a niektóre 

narzędzia lub środki mogą być bardziej odpowiednie dla określonych typów interesariuszy lub umiejętności, 

które mają być rozwijane. Ponadto gotowość i zdolność podmiotów do stosowania poszczególnych narzędzi 

jest zróżnicowana. Te dwa punkty powinny się zatem wzajemnie uzupełniać. 

• Postępowość i elastyczność: Okres projektowania, przygotowywania i wdrażania różnych działań w 

zakresie podnoszenia kwalifikacji jest bardzo zróżnicowany. Dostosowanie głównego programu nauczania 

do potrzeb rolnictwa cyfrowego może zająć miesiące lub lata i wymaga ciągłej aktualizacji. 

W przeciwieństwie do tego, stworzenie grupy WhatsApp wśród grupy rolników w celu wymiany 

doświadczeń na temat korzystania z GPS zajmuje mniej niż minutę i jest (prawie) nieskończenie trwałe. 

Należy to rozważyć przy podejmowaniu decyzji, jakie działania i dla jakich umiejętności powinno się 

promować. 

• Podejmowanie działań w kontekście i na podstawie kontekstu: Na proces przyswajania 

umiejętności ma wpływ środowisko technologiczne, instytucjonalne i, w ogólniejszy sposób, społeczne. 

Niektóre działania mogą być dostosowane do promowania bardziej korzystnych warunków podnoszenia 

kwalifikacji na tych poziomach. 

 
Rys. 4 Przykłady podejść do rozwoju umiejętności opracowanych przez uczestników 
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https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/event/eip-agri-seminar-multi-level-strategies-digitising
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/event/eip-agri-seminar-multi-level-strategies-digitising
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/event/eip-agri-seminar-multi-level-strategies-digitising


 

   

 

7. Jaki wkład mogą mieć plany strategiczne WPR? 

Cyfryzacja odgrywa również ważną rolę w przyszłej WPR, która położy silny nacisk na dzielenie się wiedzą, 

wspieranie procesu cyfryzacji i zachęcanie do jej przyjęcia w rolnictwie i na obszarach wiejskich. W związku 

z tym, uczestnicy zostali poproszeni o zastanowienie się i zidentyfikowanie kluczowych pomysłów lub 

elementów, które będą dalej rozwijane podczas seminarium. Chodziło o kluczowe pomysły, które zostały 

uznane za istotne dla przyszłych planów strategicznych WPR ze względu na pomoc rolnikom w rozwijaniu 

kompetencji potrzebnych do transformacji cyfrowej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 5 Pomysły na wspieranie rozwoju umiejętności w planach strategicznych WPR 
 

Pomysłów było bardzo wiele: uczestnicy zaproponowali około 50 potencjalnych działań, które należy rozważyć 

w ramach Planów Strategicznych WPR. Nie jest zaskoczeniem, że prawie połowa tych sugestii wyraźnie odnosi 

się do rozwoju umiejętności i zwiększania świadomości, w szczególności skupiając się na: wspieraniu wymiany 

wiedzy w modelu P2P i demonstracji w gospodarstwach rolnych; wzmocnieniu usług doradczych i ich 

unowocześnieniu w celu sprostania wyzwaniom związanym z transformacją cyfrową; budowaniu połączeń z 

działaniami edukacyjnymi i szkoleniowymi oraz, w sposób ogólny, wspieraniu nowych, interaktywnych metod 

uczenia się. Ponadto sugestie dotyczące planów WPR obejmowały również różne sposoby promowania 

wykorzystania technologii cyfrowych, w tym poprawę łączności, zachęty dla rolników do udziału w 

specjalistycznych szkoleniach oraz różnorodne potencjalne środki mające na celu konsolidację ekosystemu 

sprzyjającego rozwojowi technologii cyfrowych i partnerstw na różnych poziomach (zob. rys. 5). 
 

4 Więcej informacji na temat ośrodków innowacji cyfrowych (DIH) można znaleźć w sprawozdaniu końcowym z seminarium EIP-AGRI pt. 
„Ośrodki innowacji cyfrowych: upowszechnianie cyfrowych rozwiązań w rolnictwie”, które odbyło się w Kilkenny (Irlandia) 

w 2017 r., jak również w głównych ramach  dla DIH stworzonych przez KE. 
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Zachęty do szkoleń 

• Powiązanie wsparcia finansowego dla zakupu 

urządzeń/narzędzi z odpowiednimi 

szkoleniami 

• Więcej szkoleń, więcej wsparcia 

• Zachęcanie do podnoszenia poziomu wykształcenia 

rolników 

Działania związane z rozwojem 
umiejętności 

• Peer-to-peer: wspieranie 

gospodarstw/rolników 

prowadzących pokazy, grup 

dyskusyjnych, hackathonów 

• Usługi doradcze: szkolenie 

trenerów, umiejętności facylitacji, 

usługi doradztwa cyfrowego 

• Wspieranie formalnego 

kształcenia i szkolenia 

• Promowanie nowych i 

interaktywnych metod 

szkoleniowych 

• Międzynarodowa/transgraniczna 

mobilność i programy wymiany 

• Kampanie medialne 

zwiększające świadomość 

Zachęty do korzystania z technologii cyfrowych 

• Wspieranie lepszej łączności 

• Powiązanie wsparcia finansowego / zachęt finansowych 
z wymogiem cyfryzacji gospodarstw rolnych 

• Wspieranie rozwoju narzędzi / twórców narzędzi 

• Wspieranie inwestycji w rozwiązania cyfrowe 

• Monitorowanie i ocena wpływu 

• Udostępnianie danych i kapitalizacja 

Ekosystem, współpraca i partnerstwo 

• Wspieranie powiązań między politykami i programami: WPR i program ERASMUS, edukacja i 

transfer wiedzy, strategie cyfrowe i szkolenia rolnicze itp. 

• Wspieranie ośrodków innowacji cyfrowej4 jako podmiotów ułatwiających transformację cyfrową 

• Promowanie cyfryzacji poprzez krajowe i regionalne AKIS 

• Wspieranie współpracy i wielopodmiotowego podejścia do cyfryzacji, czyli grup operacyjnych EIP-
AGRI. Łączenie różnych zestawów umiejętności i kompetencji. 

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/event/eip-agri-seminar-digital-innovation-hubs
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/event/eip-agri-seminar-digital-innovation-hubs
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-innovation-hubs


 

   

 

Załącznik 1. Rolnicy prezentujący swoje 
doświadczenia 

• Knud Bay Smidt (Dania) – obejrzyj wideo z relacją 

• Boris Brestnichki (Bułgaria) 

• Miguel Cachão (Portugalia) – obejrzyj wideo z relacją 

• Saverio Delsante (Włochy) 

• Vincenza Ferrara (Włochy) 

• Laura Girdžiūtė i Gedminias Urbonavičius (Litwa) 

• Gediminas Kontrimavičius i Aušrius Kučinskas (Litwa) – obejrzyj wideo z relacją 

• Maja Kósa (Serbia) – obejrzyj wideo z relacją 

• Thomas Lagkas (Grecja) 

• Juan Olivares (Hiszpania) 

• Yolène Pagès (Francja) 

• Agnès Papone (Francja) 

• Jolanda Raaijmakers i Peter Paree (Holandia) 
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Pobierz broszurę z plakatami 

 
Obejrzyj playlistę YouTube, zawierającą wideo wszystkich rolników 

https://youtu.be/x2Vz-CE65_8
https://youtu.be/wnAFEQ-HdK8
https://youtu.be/PqTXSnQnhFs
https://youtu.be/C4F6BEDOt-o
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-eip/files/field_event_attachments/2020-sem-new_skills_for_digital_farming_posters_final_all_lr.pdf
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQHsDjdmgjNMa-clgDzSPg2ChtrWuEIlO


 

   

 

Załącznik 2. Działania i narzędzia służące rozwijaniu 
umiejętności: przedstawione inicjatywy 

 
Działania Organizacja/Projekt – Os. przedstawiająca 

1. Kształcenie i szkolenie formalne: ukierunkowanie na przyszłych rolników 
 
W jaki sposób klasyczna edukacja i szkolenia mogą rozwiązać problem niedoboru umiejętności 
cyfrowych w rolnictwie? 

Uwzględnienie cyfryzacji w programach kształcenia i 

szkolenia zawodowego dla (przyszłych) młodych rolników 

i doradców. Skupienie się na podstawowej wiedzy i 

praktycznym zrozumieniu narzędzi cyfrowych w celu 

rozwijania szeregu umiejętności i rozwiązywania 

problemów w gospodarstwach rolnych. 

Bygholm Agricultural College (Dania)  

– Lotte Ipsen 

Szkoła średnia w Fonteboa (Hiszpania)  

– Constante Lorenzo 

Mobilizowanie zasobów za pośrednictwem programu 

Erasmus+ w celu poprawy kluczowych kompetencji i 

umiejętności, przygotowania do przyszłego (cyfrowego) 

zatrudnienia, wspierania współpracy i wymiany wiedzy w 

całej Europie oraz między organizatorami kształcenia, 

szkoleń i innymi podmiotami. 

Erasmus+ SFATE Szkolenie w zakresie 

inteligentnego rolnictwa na rzecz zatrudnienia 

(UE) – Miguel Cordero 

Erasmus+ SEED Inteligentna edukacja w 

zakresie przedsiębiorczości i rolnictwa 

cyfrowego (UE) 

– Sonia Mendoza 

2. Kształcenie i szkolenie pozaformalne/nieformalne: z klasy na pole 
 

Nacisk na naukę w modelu P2P 

Jeden do jednego lub wiele do wielu. Zwiększa 

świadomość i zaufanie do nowoczesnych technologii. 

Skierowany do wszystkich poziomów umiejętności: 

uczniów, początkujących, doświadczonych (wcześni 

naśladowcy). Wzajemne uczenie się łączące 

kompetencje i pokolenia. 

EIT „Food” Kształcenie dla wdrażania 
technologii (UE) 

– Tetiana Pavlenko 

Erasmus+ Wisefarmer (UE) 

– Mihaly Csoto 

Podejścia wielopodmiotowe (takie jak Grupy Operacyjne) 

maksymalizują wykorzystanie uzupełniającej się wiedzy, 

wspierają aktywny udział wszystkich podmiotów od 

początku do końca, koncentrują się na rzeczywistych 

potrzebach rolników. Idealnym rozwiązaniem jest 

zaangażowanie partnerów edukacyjnych/szkoleniowych 

(metodologia + rozpowszechnianie wyników). 

Grupy dyskusyjne i zajmujące się wymianą 
wiedzy, Global Sustain (Grecja)  

– Christoforos Pavalkis 

Grupa operacyjna EIP „Pig Health Lern 
Netzwerk” (Niemcy)  

– Hubert Gerhardy 

 

Skupienie się na demonstracji, pilotażach, próbach itp. z rolnikami w centrum uwagi 

Szkolenie rolników w warunkach rzeczywistych. 

Szeroki wachlarz dostawców: centra badawcze i 

technologiczne, usługi doradcze, dostawcy technologii, 

projekty europejskie itp. 

Rolnicy rozumieją, jak działają technologie i jakie korzyści 

mogą przynieść. 

Dostawcy technologii doskonalą swoje narzędzia i 

aplikacje w oparciu o wymagania użytkowników. 

Punktem wyjścia są zawsze potrzeby i wiedza rolników. 

Living Lab w ILVO (Belgia)  

– Jürgen Vangeyte 

H2020 FARMDEMO (UE) 

– Peter Paree 

Future Intelligence FINT (Grecja) 

– Harris Moysiadis 

FarmHack (Holandia)  

– Josien Kampa 
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https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/%23project/2016-1-ES01-KA202-025429
https://www.digitalseed.eu/
https://www.eitfood.eu/Education/projects/educating-for-technology-take-off
https://www.wisefarmer.eu/
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/find-connect/projects/entwicklung-eines-lern-netzwerks-zur-verbesserung
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/find-connect/projects/entwicklung-eines-lern-netzwerks-zur-verbesserung
https://farmdemo.eu/hub
http://www.f-in.gr/


 

   

 

3. Tworzenie połączeń z systemami wiedzy i innowacji w dziedzinie rolnictwa 
(AKIS) 

 
„Ekosystem” innowacji wspierający podnoszenie kwalifikacji (dla wszystkich) 

Wyzwanie: krótkoterminowe, odosobnione interwencje. 

Dla szerszego oddziaływania: łączenie odpowiednich 

podmiotów (rolników, doradców, badaczy, instruktorów, 

usługodawców, administracji publicznej itp.), zasobów 

i tworzenie synergii między istniejącymi narzędziami. 

Wartość dodana projektów europejskich. 

Doradcy i usługodawcy są kluczowi w budowaniu tego 

„ekosystemu”. Ale oni również muszą się dokształcać 

(„trenuj trenera”). 

H2020 SmartAgriHubs (UE) 

– George Beers 

Wspieranie rozwoju umiejętności rolników 

(Holandia) – Caroline van der Weerdt 

HUB4AGRI Centrum Innowacji Cyfrowych dla 

Rolnictwa (Portugalia) – Maria Margarida Segard 

H2020 Fairshare (UE) – Tom Kelly 

H2020 I2Connect (UE) – Miguel De Porras 

Działania szkoleniowe Johna Deere – Thomas 
Engel 

LIFE F3 : Farm Fresh Fruit 

(Hiszpania) – Lars T. Berger 

 
Skoncentrowanie na WPR: „zestaw narzędzi” do rozwoju umiejętności cyfrowych 

Jaką rolę odgrywa WPR w rozwoju umiejętności 

cyfrowych? Środki rozwoju obszarów wiejskich oferują 

szereg narzędzi, które należy stosować w sposób 

ukierunkowany i synergiczny, aby zaspokoić 

podstawowe i bardziej zaawansowane potrzeby: 

• Transfer wiedzy i informacji (szkolenia zawodowe, 

nabywanie umiejętności, pokazy, działania 

informacyjne, wymiana/wizyty w gospodarstwach) 

• Doradztwo 

• Współpraca (grupy operacyjne EIP-AGRI) 

• Przywództwo 

Działania 1 i 2 PROW mające pomóc 

rolnikom w składaniu wniosków drogą 

elektroniczną (Estonia) 

– Leho Verk 

Projekt edukacyjny LFI Cyfryzacja w rolnictwie 

i leśnictwie (Austria) 

– Martin Hirt 

Warsztaty komputerowe dla osób po 50 roku 

życia wykluczonych cyfrowo – Stowarzyszenie 

„Partnerstwo Północnej Jury” LGD (Polska) 

– Jerzy Motłoch 

4. Nauka o narzędziach cyfrowych i przy ich użyciu 
 

Koncentracja na e-learningu, e-źródłach, e-platformach itp. 

Nie tylko nauka korzystania z narzędzi cyfrowych, 

ale też wykorzystywanie narzędzi cyfrowych do 

nauki. 

 
Technologie cyfrowe mogą zwiększyć możliwości rozwoju 

umiejętności w szkołach, na uczelniach wyższych i przez 

całe życie. 

 
Platformy cyfrowe, portale itp. są źródłem materiałów 

do nauki online i pomagają łączyć ludzi, którzy tworzą i 

wykorzystują wiedzę 

VIVEA mieszane szkolenie cyfrowe 

(Francja) – Beatrice Dingli 

JAMK University of applied sciences – 

Cyfrowe zasoby e-learningowe (Finlandia) 

– Anne-Mari Malvisto 

Erasmus+ E-szkolenie w zakresie 

biokontroli (UE) –  Laurent Dedieu 

Grupa Operacyjna EIP „Bramy innowacji” 

(Litwa) – Gintare Kucinskiene 

H2020 Euraknos - H2020 Eureka 

– Hercules Panoutsopoulos 
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https://smartagrihubs.eu/
http://hub4agri.com/
https://www.h2020fairshare.eu/
https://cordis.europa.eu/project/id/863039
https://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=7200
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/%23project/2018-1-FR01-KA202-047892
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/%23project/2018-1-FR01-KA202-047892
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/find-connect/projects/žinių-kaupimo-perdavimo-žemės-ūkio-technologijų
https://www.euraknos.eu/


 

   

 

Załącznik 3. Ważne dokumenty 
 
 

• Broszura EIP-AGRI Kształtowanie cyfrowej (r)ewolucji w rolnictwie 

• Broszura EIP-AGRI Systemy wiedzy i innowacji w dziedzinie rolnictwa 

• Magazyn Agrinnovation - Wydanie nr 6 - czerwiec 2019 

• Magazyn Agrinnovation - wydanie nr 5 - październik 2018 

• Broszura informacyjna EIP-AGRI Ewolucja cyfrowa 

• Broszura informacyjna EIP-AGRI Rolnictwo precyzyjne 

• Broszura informacyjna EIP-AGRI Analiza porównawcza 

• Broszura informacyjna EIP-AGRI na temat rozwoju umiejętności 

• Broszura informacyjna EIP-AGRI na temat możliwości cyfrowych dla produkcji podstawowej 

• Broszura informacyjna EIP-AGRI na temat możliwości cyfrowych dla łańcuchów wartości w 
rolnictwie 

• Seminarium EIP-AGRI na temat wielopoziomowych strategii digitalizacji rolnictwa i 

obszarów wiejskich: raport końcowy 

• Warsztaty EIP-AGRI Wspieranie rolników w erze cyfrowej: raport końcowy 
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Wszystkie prezentacje, dokumenty źródłowe, plakaty projektów i inne wyniki tego 

seminarium są dostępne na stronie internetowej EIP-AGRI 

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/event/ eip-agri-seminarium-new-skills-digital-

farming 

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/publications/eip-agri-brochure-shaping-digital-revolution
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/publications/eip-agri-brochure-agricultural-knowledge-and
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/publications/agrinnovation-magazine-issue-n°-6-june-2019
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/publications/agrinnovation-magazine-issue-n°-5-october-2018
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/publications/eip-agri-factsheet-digital-evolution
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/publications/eip-agri-factsheet-precision-farming
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/news/eip-agri-factsheet-benchmarking
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/publications/eip-agri-factsheet-skills-development
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/publications/eip-agri-factsheet-digital-opportunities-primary
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/publications/eip-agri-factsheet-digital-opportunities
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/publications/eip-agri-factsheet-digital-opportunities
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/publications/eip-agri-workshop-enabling-farmers-digital-age
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/publications/eip-agri-workshop-enabling-farmers-digital-age
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/publications/eip-agri-workshop-enabling-farmers-digital-age
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/publications/eip-agri-workshop-enabling-farmers-digital-age
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/publications/eip-agri-workshop-enabling-farmers-digital-age
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/publications/eip-agri-workshop-enabling-farmers-digital-age


 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Europejskie partnerstwo innowacyjne na rzecz wydajnego i 
zrównoważonego rolnictwa (EIP-AGRI) jest jednym z pięciu europejskich 
partnerstw innowacyjnych zainicjowanych przez Komisję Europejską w 
celu promowania szybkiej modernizacji poprzez intensyfikację działań w 
zakresie innowacji. 

 

EIP-AGRI ma na celu katalizowanie procesu innowacji w sektorach 
rolnictwa i leśnictwa poprzez łączenie badań z praktyką – w ramach 
projektów badawczych i innowacyjnych, jak również poprzez sieć EIP-
AGRI. 

 

Europejskie partnerstwa innowacyjne mają na celu usprawnienie, 
uproszczenie i polepszenie koordynacji istniejących instrumentów i 
inicjatyw oraz, w razie potrzeby, uzupełnienie ich o odpowiednie działania. 
Dwa konkretne źródła finansowania są szczególnie ważne dla EIP-AGRI: 

 

• unijny program ramowy w dziedzinie badań i innowacji „Horyzont 2020”, 
• unijny program rozwoju obszarów wiejskich. 
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Dołącz do sieci EIP-AGRI i zarejestruj się na stronie www.eip-agri.eu 

 

 

 

www.eip-agri.eu | +32 2 543 73 48 | servicepoint@eip-agri.eu | Koning Albert II-laan 15 Hendrik 

Consciencegebouw | 1210 Bruksela | Belgia 

http://www.eip-agri.eu/
http://www.eip-agri.eu/
mailto:servicepoint@eip-agri.eu

