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Ramowy program konferencji  

 „Innowacyjne narzędzia ICT wspierające optymalizację produkcji i rozwoju 

gospodarstw rolnych” 

 

Łódź, 16-17.05.2022 r.  
 

 I dzień konferencji  

10:30 – 11:30 Rejestracja uczestników, serwis kawowy  

11:30 – 11:45  Otwarcie konferencji i przedstawienie celów konferencji – Dyrektor Centrum 
Doradztwa Rolniczego w Brwinowie  

11:45 – 12:15  Prezentacja Sieci SIR oraz działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  

12:15– 13:15 
 

Rozwiązania IT wspierające rozwój rolnictwa na przykładzie projektów 
realizowanych przez Grupy Operacyjne EPI, finansowych ze środków działania 
„Współpraca” – Lodron, Wirtualne Pole, ThermoEye 

13:15 – 13:45 Wykorzystanie narzędzi IT wspomagających efektywność ekonomiczną produkcji 
rolniczej w Hiszpanii, z uwzględnieniem rezultatów projektów finansowych  
ze środków europejskich oraz modele transferu tych rozwiązań do praktyki  

13:45 – 14:45 Obiad  

14:45 – 15:05  Platforma bioinformatyczna AGROBANK – narzędzie ICT wspierające 

bioróżnorodność funkcjonalną w gospodarstwach rolnych  

15:05 – 15:45 Prezentacja działań związanych z teledetekcją i paszportyzacją żywności   

15:45 – 17:00 Przerwa kawowa połączona z prezentacją rozwiązań ICT na stoiskach 
wystawienniczych  

17:00 – 19:00 Sesja networkingowa w poniższych grupach tematycznych: 

• IT w produkcji roślinnej (rolnictwo precyzyjne, drony, zobrazowania 
satelitarne)  

• IT w produkcji zwierzęcej (sensory douszne, monitoring behawioru, 
czujniki mikroklimatu)   

• IT wspomagające zrównoważoną produkcję (kalkulatory emisyjności, 
monitoring zasobów, optymalizacja środków produkcji)  

• Internet rzeczy w ekosystemie dostaw żywności (traceability, 
blockchain)  

• Integracja systemów informatycznych oraz transfer danych  
 

19:00 – 20:00 Kolacja 
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 II dzień konferencji 

08:00 – 9:00   Śniadanie  

09:00 – 10:00 Podsumowanie rezultatów sesji networkingowej wraz z dyskusją  

10:00 – 11:00 Prezentacja polskich akceleratorów i inkubatorów dla sektora rolno-spożywczego  

11:00 – 11:30 Przerwa kawowa  

11:30 – 12:30 Prezentacja rozwiązań IT oferowanych przez Partnerów SIR   

12:30 – 13:15 Warsztaty pt.  „W jaki sposób można wzmocnić rozwój polskich rozwiązań IT dla 
sektora rolno-spożywczego (m.in. wsparcie instytucjonalne, finansowe, 
doradcze)?”  

13:15 – 13:35 Podsumowanie warsztatów – prowadzący warsztaty 

13:35 – 13:45 Podsumowanie i zakończenie konferencji – Dyrektor CDR  

13:45 – 15:00 Obiad 

 


