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Od 30 kwietnia 2022 r. w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie się można ubiegać o wsparcie na operacje, których
przedmiotem jest opracowanie i wdrożenie innowacji w ramach działania „Współpraca”. Pomoc pochodzi z budżetu Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, a maksymalne dofinansowania jakie można uzyskać to nawet 12 mln zł. Więcej

INSPIRUJĄCE POMYSŁY
Innowacyjna trawa z symbiontem o podwyższonej trwałości i odporności
Grupa Operacyjna EPI „Nova Trawa” realizuje w ramach działania „Współpraca” objętego PROW
na lata 2014-2020 projekt, którego celem jest wprowadzenie na rynek innowacyjnej trawy
z symbiontem o podwyższonej trwałości i odporności oraz opracowanie technologii produkcji
i strategii marketingowej. Główną korzyścią dla producentów rolnych będzie możliwość uprawy
odmiany o wyższej wartości użytkowej. Z kolei innowacja technologiczna obejmująca proces wszczepienia endofita
do rośliny pozwoli na skrócenie czasu tworzenia i wprowadzenia na rynek nowych odmian traw modyfikowanych
symbiotycznie. Więcej

Naturalnie w Malinówce
W Drągowinie koło Nowogrodu Bobrzańskiego, w województwie lubuskim, Państwo Świderscy
prowadzą gospodarstwo naturalne „Malinówka”. Malinówka to przede wszystkim pasieka,
agroturystyka, młyn, ale również miejsce spotkań. Pasieka prowadzona jest w taki sposób, aby jak
najmniej „przeszkadzać” pszczołom – dzięki czemu pszczoły produkują doskonały miód. Państwo Świderscy w swoim
gospodarstwie prowadzą także warsztaty pszczelarskie dla dzieci i dorosłych z użyciem odpowiednich strojów,
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na których można zobaczyć z bardzo bliska życie rodziny pszczelej. Oprócz pszczół Państwo Świderscy mają również
owce – wrzosówki szare rogate, kozy oraz rozmaity drób. Malinówka to też mała leśna piekarenka, w której czarują
się prawdziwe chleby żytnie na zakwasie, bez jakichkolwiek dodatków – składają się tylko z dobrych myśli, mąki
żytniej, wody i soli. Pan Sylwester wraz z rodziną stara się sezonowo przetwarzać to, co daje im natura – produkują
różne przetwory, od syropów ziołowych, przez konfitury, octy, zakwasy na żury i barszcze oraz musztardy. Więcej
informacji oraz obejrzyj film jak Malinówska wykorzystuje chwasty w kuchni

INFORMACJE BIEŻĄCE
Innowacyjna technologia szansą dla alergików
Zespół naukowców z Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka Szkoły Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego – pod kierunkiem prof. dr hab. Agnieszki Wierzbickiej,
opracował przełomową technologię produkcji wyrobów spożywczych o kontrolowanej
alergenności. Innowacyjne rozwiązanie zostało nie tylko nagodzone, ale także
opatentowane. Więcej
O innowacjach w setnym - marcowym newsletterze EIP-AGRI
Zachęcamy do zapoznania się z marcowym wydaniem biuletynu Europejskiego
Partnerstwa Innowacyjnego na rzecz Wydajnego i Zrównoważonego Rolnictwa (EIPAGRI), koordynującego wspieranie innowacji w sektorze rolno-spożywczym na szczeblu
europejskim. Z uwagi na przypadający w dniu 22 marca Światowy Dzień Wody, marcowy
numer biuletynu poświęcony był głównie tematyce wody w rolnictwie i na obszarach
wiejskich, m.in. informacje o: belgijskim projekcie mającym na celu przeciwdziałanie
suszom i powodziom na obszarze dorzecza rzeki Aa oraz przywrócenie równowagi
między rolnictwem, wodą i przyrodą, dedykowanej tematyce wody podstronie internetowej EIP-AGRI, a także
o nowych projektach realizowanych w ramach programu Horyzont Europa w zakresie gospodarki wodnej. Więcej
Globalne negocjacje w sprawie bioróżnorodności
W dniach 14–29 marca UE uczestniczyła we wznowionych, globalnych spotkaniach
dotyczących różnorodności biologicznej, aby dokonać postępów w opracowywaniu
globalnych ram różnorodności biologicznej na okres po 2020 r. – nowego globalnego
porozumienia służącego powstrzymaniu i odwróceniu procesu utraty roślin, zwierząt
i ekosystemów naszej planety. Rozmowy w Genewie to ostatnia oficjalna sesja, podczas
której rządy będą mogły negocjować globalne, dziesięcioletnie porozumienie, zanim jeszcze w tym roku zostanie ono
przyjęte na COP15 – konferencji ONZ w sprawie różnorodności biologicznej, która odbędzie się w Kunming w Chinach.
Ramy te będą stanowić wytyczne dla globalnych działań na rzecz przyrody i ludzi, które mają zasadnicze znaczenie
w przeciwdziałaniu zmianie klimatu i budowaniu sprawiedliwszego, bezpieczniejszego i zdrowszego świata dla
wszystkich i wszędzie. Więcej
„AKIS: Wzmacnianie przepływu wiedzy i innowacji w Europie” – pobierz broszurę
Wiedza i innowacje odgrywają kluczową rolę, aby pomóc rolnikom, leśnikom
i mieszkańcom obszarów wiejskich w sprostaniu obecnym i przyszłym wyzwaniom.
Aby zapewnić łączność odpowiednich osób i wymianę wiedzy między wszystkimi,
którzy ją wykorzystują i wytwarzają w całej UE potrzebne są skuteczne systemy
wiedzy i innowacji w rolnictwie – AKIS. Sprawnie funkcjonujący system wymiany
wiedzy i innowacji jest warunkiem przyspieszenia restrukturyzacji i modernizacji
rolnictwa. Zachęcamy do zapoznania się najnowszą broszurą EIP-AGRI w tym temacie. Więcej
Polskie doświadczenia w rozwoju inteligentnych wiosek
W dniu 24 marca br. odbyło się webinarium pn. „Inteligentne wioski – polskie
doświadczenia i wizja rozwoju”, którego celem było przedstawienie koncepcji
funkcjonowania oraz działalności polskich projektów związanych z inteligentnymi
wioskami. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Estońską Sieć Obszarów Wiejskich
we współpracy z Polską Siecią Obszarów Wiejskich (KSOW). Więcej
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Jak rozwijać agroleśnictwo, aby zwiększyć wydajność i rentowność rolnictwa?
Przeczytaj raport Grupy Fokusowej EIP-AGRI
Agroleśnictwo, definiowane tutaj jako praktyka łączenia roślinności drzewiastej
z systemami upraw i/lub hodowli, jest historycznym podejściem do rolnictwa, które
jest odkrywane na nowo. Praktyki agroleśnictwa mają potencjał do regeneracji,
poprawy i zwiększenia usług ekosystemowych na poziomie lokalnym i krajobrazowym
oraz do poprawy produktywności i rentowności rolnictwa. Praktyki te można
zastosować do tworzenia rentownych systemów przy jednoczesnym wychwytywaniu dwutlenku węgla, poprawie
bioróżnorodności, kontrolowaniu erozji i poprawie zarządzania zasobami wodnymi. Grupa Fokusowa zbadała
wyzwania, możliwości, istniejące praktyki i sposoby dalszego rozwoju systemów agroleśnych w Europie. Więcej
Dobre praktyki mające wpływ na rozwój obszarów wiejskich
Zapraszamy do zapoznania się z trzecim wydaniem publikacji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi pn. „Dobre praktyki mające wpływ na rozwój obszarów wiejskich”, która zawiera przykłady
operacji zrealizowanych w różnych częściach Polski, w ramach planu operacyjnego Krajowej Sieci
Obszarów Wiejskich. Zaprezentowane w materiale operacje zawierają wiele inspirujących
pomysłów i inicjatyw z zakresu zastosowania innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie
i 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

DZIAŁANIA SIR
Wspólne działanie sprzyja innowacjom
W Europie dużo mówi się o współpracy na rzecz innowacji w rolnictwie.
Polska nie odstaje na tym tle od innym krajów. Aby wspierać
wielopodmiotowe podejście na rzecz innowacji, w Polsce funkcjonuje
Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, której celem
jest wspieranie innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz
tworzenie wielopłaszczyznowej sieci kontaktów. Na czym w praktyce
polegają te działania, kim są brokerzy innowacji i co jest wyjątkowego w działaniu sieciowym, w rozmowie
prowadzonej przez red. Marię Sikorską, wyjaśnia Iwona Obojska-Chomiczewska – kierownik Zespołu Innowacji
w Rolnictwie ds. Obsługi SIR. Obejrzyj
Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla pracowników Wojewódzkich
Ośrodków Doradztwa Rolniczego oraz Centrum Doradztwa Rolniczego
w Brwinowie wykonujących i wspierających zadania na rzecz SIR
W dniach 30-31 marca br. w Brwinowie odbyło się spotkanie
ogólnopolskiego zespołu SIR, którego celem była wymiana wiedzy,
doświadczeń oraz dobrych praktyk z zakresu funkcjonowania i realizacji
zadań SIR oraz wspierania tworzących się Grup Operacyjnych EPI.
W trakcie spotkania omówiono m.in. nowe warunki naboru wniosków
w ramach działania „Współpraca” dla Grup Operacyjnych EPI
realizujących projekty badawczo-rozwojowe. Dokonano analizy aktualnych inicjatyw przygotowywanych na VI nabór
w ramach ww. działania. Dodatkowo zaprezentowano wyniki projektu Liaison realizowanego w ramach Horyzont
2020 dotyczącego realizacji projektów innowacyjnych oraz przedyskutowano sprawy bieżące Sieci SIR.

FINANSOWANIE
Działanie „Współpraca” – nabór ogłoszony!
Od 30 kwietnia 2022 r. w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie się można
ubiegać o wsparcie na operacje, których przedmiotem jest opracowanie i wdrożenie innowacji
w ramach działania „Współpraca”. O pomoc mogą starać się grupy operacyjne EPI, działające na obszarach wiejskich
na rzecz innowacji w rolnictwie. Wnioski o pomoc do 15 czerwca 2022 r. należy dostarczyć do Centrali ARiMR. Więcej
PROW
2014-2020

3

Premie dla młodych rolników
O 150 tys. zł na rozpoczęcie samodzielnego gospodarowania będzie się można starać w Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 31 marca do 29 maja 2022 r. Z premii dla młodych
rolników mogą skorzystać osoby, które m.in. w dniu złożenia wniosku mają nie więcej niż 40 lat, posiadają
odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub zobowiążą się do ich uzupełnienia w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia
decyzji o przyznaniu pomocy. Więcej
PROW
2014-2020

Modernizacja gospodarstw: dwa nabory wniosków w jednym terminie
Od 29 marca 2022 r. można ubiegać się o wsparcie finansowe na „Modernizację gospodarstw
rolnych” w dwóch obszarach – rozwój produkcji prosiąt oraz nawadniania
w gospodarstwie. Wnioski będą przyjmowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa do dnia 27 maja 2022 r. Więcej – modernizacja oraz więcej – nawadnianie
PROW
2014-2020

EIT Food Test Farms
Program EIT Food Test Farms ma na celu łączenie startupów, które chcą zweryfikować swoje
innowacyjne rozwiązania rolnicze z rolnikami, w gospodarstwie rolnym lub na polu, w celu
przeprowadzenia projektu pilotażowego. Okres składania wniosków w edycji 2022 programu Test Farms trwa
od 1 marca do 29 kwietnia br. Więcej
EIT Food

WYDARZENIA
Wydarzenia z zakresu wdrażania innowacji w rolnictwie, leśnictwie, produkcji żywności i na obszarach
wiejskich zaplanowane na miesiąc kwiecień 2022 – zobacz kalendarz
Warte uwagi:
Partnerstwo dla rozwoju V - szkolenia dotyczące działania „Współpraca” i tworzenia
Grup Operacyjnych EPI
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie, w ramach Sieci
na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR), organizuje bezpłatny
cykl 3 szkoleń pn. „Partnerstwo dla rozwoju V”, którego celem jest merytoryczne
przygotowanie potencjalnych beneficjentów działania „Współpraca” w ramach
PROW 2014-2020, do złożenia wniosku o przyznanie pomocy oraz przekazanie
praktycznej wiedzy niezbędnej do tworzenia Grup Operacyjnych EPI i realizacji
projektów przez te Grupy (przygotowanie do VI naboru wniosków). Harmonogram szkoleń:
•
20-21 kwietnia 2022 r., Szczecin – szkolenie skierowane do uczestników z województw: kujawskopomorskiego, lubuskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego;
•
25-26 kwietnia 2022 r., Warszawa – szkolenie skierowane do uczestników z województw: lubelskiego,
łódzkiego, mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego;
•
28-29 kwietnia 2022 r., Katowice – szkolenie skierowane do uczestników z województw: dolnośląskiego,
małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego.
Zapraszamy osoby zainteresowane lub przygotowujące się do złożenia wniosku w ramach działania „Współpraca”,
do udziału w szkoleniach! Więcej
Opracowano przez:
Zespół Innowacji w Rolnictwie ds. obsługi SIR
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie
ul. Rakowiecka 36 lok. 150, 02-532 Warszawa
tel. 22 274 23 27, e-mail: warszawa@cdr.gov.pl
Skład i redakcja – Iwona Ryć i.ryc@cdr.gov.pl

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