
 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

Serowarnia na Wzgórzu 
Państwo Będkowscy na Śląsku prowadzą gospodarstwo rolne, w którym produkują rzemieślniczo sery 
o wysokiej jakości, wykorzystujac receptury znane od pokoleń. Gospodarstwo jest członkiem Grupy 
Operacyjnej EPI „Sery Zagrodowe”, realizującej w ramach działania „Współpraca” objętego PROW 
2014-2020, projekt pn. „Wytwarzanie serów zagrodowych z mleka krowiego i koziego 
w województwie śląskim we współpracy z Instytutem Biotechnologii Przemysłu Rolno – Spożywczego 

im. Wacława Dąbrowskiego jako innowacja produktowa, procesowa i technologiczna i marketingowa”. Celem 
projektu jest opracowanie i wdrożenie technologii produkcji zagrodowych serów twarogowych podpuszczkowych 
dojrzewających twardych, miękkich, wędzonych i niewędzonych z wykorzystaniem lokalnych szczepów bakterii kw. 
mlekowego wyizolowanych z sera z ukwaszonego mleka krowiego. Więcej o projekcie oraz obejrzyj film  

 
ThermoEye – innowacyjny system ochrony dobrostanu trzody chlewnej 
Grupa Operacyjna EPI „ThermoEye” realizowała w ramach działania „Współpraca” projekt pn. 
„ThermoEye – innowacyjny system ochrony dobrostanu trzody chlewnej”, którego głównym celem 
było opracowanie rozwiązań polepszających proces hodowli trzody chlewnej. Jednym  

z opracowanych rozwiązań jest system analizujący temperaturę zwierząt mierzonych bezobsługowo i bezdotykowo 

INSPIRUJĄCE POMYSŁY 

Zapraszamy do udziału w IV edycji konkursu Rural Inspiration Awards! Tegoroczna edycja konkursu odbywająca się pod 

hasłem „Młodzież jest przyszłością”, ma promować znaczenie i wartość młodzieży w procesie budowania lepszej 

przyszłości - ekologicznej, innowacyjnej, o większej odporności, sprzyjającej włączeniu społecznemu i zaawansowanej 

cyfrowo.  Termin składania zgłoszeń upływa 1 lipca 2022 roku. Więcej 
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https://seryzagrodowe.odr.net.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=oogOkru2oAE
https://ksow.pl/aktualnosc/mlodziez-jest-przyszloscia-zapraszamy-do-konkursu-rural-inspiration-awards
https://twitter.com/SIR_siec
https://www.facebook.com/SiecSIR
https://sir.cdr.gov.pl/
https://www.youtube.com/channel/UC6jrpiejdVsmtd8Zrx2AiRg
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w trybie ciągłym. Dodatkowy element, który był rozwijany podczas realizacji projektu wspiera poprawę dobrostanu 
zwierząt oraz pokazuje ogólną kondycję stada z wykorzystaniem kamer monitoringu i analizy wizyjnej ruchliwości. 
Głównymi korzyściami płynącymi dla adresata wyników projektu  jest możliwość inteligentnego oraz zdalnego dozoru 
stada. Dzięki wykorzystaniu panelu ThermoEye, prowadzący stado może obserwować pojawiające się negatywne 
czynniki w dobrostanie zwierząt tj. wzrost temperatury oraz zmiany w ich zachowaniu. Dzięki temu rolnik może 
podjąć działania zapobiegające dalszej eskalacji ujemnych czynników zaburzających prawidłowy wzrost oraz 
dobrostan stada. Więcej  
 

 
 

Aplikacja eDWIN to wsparcie dla rolników. Będzie dostępna już od 3 czerwca!  
Nowa platforma doradcza eDWIN, która ułatwi codzienną pracę rolników na polu 
oraz przyczyni się do poprawy jakości produkowanej żywności, zostanie 
udostępniona dla wszystkich chętnych w piątek, 3 czerwca. Dzięki niej rolnicy będą 
szybko otrzymywali powiadomienia o szkodnikach, zagrożeniach na polu lub 
załamaniach pogody. Platforma powstała dzięki współpracy 19 partnerów z całej 
Polski. Więcej  
 

O innowacjach w majowych newsletterze EIP-AGRI  
Zachęcamy do zapoznania się z majowym wydaniem biuletynu Europejskiego 
Partnerstwa Innowacyjnego na rzecz Wydajnego i Zrównoważonego Rolnictwa (EIP-
AGRI), koordynującego wspieranie innowacji w sektorze rolno-spożywczym na szczeblu 
europejskim. W bieżącym numerze m.in.: zdrowa żywność i krótkie łańcuchy dostaw na 
podstawie działań Grupy Operacyjnej z Litwy, cyfrowe narzędzie do budowania obrazu 
żyzności gleby, zrównoważone uprawy przemysłowe,  dlaczego wydajność paszy ma 
znaczenie? Więcej  
 

Projekt LIAISON – konferencja kończąca realizację projektu dotyczącego 
wdrażania innowacji w rolnictwie i leśnictwie  
W dniach 26-27 kwietnia 2022 r. w Pruszkowie odbyła się konferencja końcowa 
projektu LIAISON – Zwiększenie Innowacyjności w Rolnictwie: Powiązanie Aktorów, 
Instrumentów i Polityk poprzez Sieć” (ang. “Better Rural Innovation: Linking Actors, 
Instruments and Policies through Networks — LIAISON”). Celem projektu była 
analiza mechanizmów wdrażania projektów opartych na zasadach 

wielopodmiotowości (Multi actors approach) i współtworzenia (co-creation). Projekt realizowany był od roku 2018 
do końca kwietnia br. Więcej  
 
Odstępstwo od zakazu prowadzenia produkcji na ugorach w roku 2022 w ramach 
zazielenienia 
Na wniosek Polski i innych państw członkowskich Komisja Europejska wydała decyzję 
umożliwiającą rolnikom w Polsce skorzystanie z odstępstwa od zakazu prowadzenia 
produkcji na ugorach w roku 2022 w ramach zazielenienia. Zgodnie z decyzją ugory 
te można wykorzystać do produkcji żywności i pasz. Powodem odstępstwa jest 
zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego w UE w obliczu konfliktu zbrojnego  
w Ukrainie. Więcej  
 

Postaw na jakość. Postaw na glebę – mobilne laboratorium na Krajowych Dniach 
Pola 2022. Mobilne laboratorium od ANWILU ponownie odwiedzi 10 polskich 
miejscowości, w tym również Krajowe Dni Pola w Poświętnem,  w których eksperci 
spotkają się z rolnikami i podzielą się z nimi rekomendacjami w zakresie 
precyzyjnego nawożenia, dostosowanego do uprawy i rodzaju gleby. Głównym 
celem akcji jest ponowne zwrócenie uwagi rolników na to, jak istotnym dla 
uzyskania wysokiego i dobrego jakościowo plonu, jest świadome i precyzyjne 

nawożenie, dostosowane zarówno do rodzaju uprawy, jak i gleby.  Więcej 
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https://sir.cdr.gov.pl/2022/05/22/thermoeye-innowacyjny-system-ochrony-dobrostanu-trzody-chlewnej-sprawozdanie-z-realizacji-projektu/
https://sir.cdr.gov.pl/2022/05/25/aplikacja-edwin-to-wsparcie-dla-rolnikow-bedzie-dostepna-juz-od-3-czerwca/
https://sir.cdr.gov.pl/2022/05/24/majowe-wydanie-newslettera-eip-agri-juz-dostepne/
https://sir.cdr.gov.pl/2022/05/09/projekt-liaison-konferencja-konczaca-realizacje-projektu-dotyczacego-wdrazania-innowacji-w-rolnictwie-i-lesnictwie/
https://sir.cdr.gov.pl/2022/05/04/odstepstwo-od-zakazu-prowadzenia-produkcji-na-ugorach-w-roku-2022-w-ramach-zazielenienia/
https://sir.cdr.gov.pl/2022/05/31/postaw-na-jakosc-postaw-na-glebe-mobilne-laboratorium-na-krajowych-dniach-polach-2022/
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Więcej bieżących informacji, nowinek i ciekawostek z zakresu innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich  
na stronie internetowej SIR – zobacz aktualności 
 
 
 
 

Relacja i materiały z konferencji „Innowacyjne narzędzia ICT 
wspierające optymalizację produkcji i rozwoju gospodarstw 
rolnych” 
W dniach 16-17 maja br. w ramach Sieci na rzecz innowacji  
w rolnictwie i na obszarach wiejskich odbyła się konferencja pn. 
„Innowacyjne narzędzia ICT wspierające optymalizację produkcji 
i rozwoju gospodarstw rolnych” zorganizowane przez Centrum 
Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie.  
Wydarzenie, które odbyło się w Łodzi, było pierwszym tego typu 
wydarzeniem w Polsce, w którym udział wzięli rolnicy, naukowcy, 
przedstawiciele biznesu, doradcy rolniczy, przedstawiciele 
administracji rządowej i samorządowej, a dotyczyło rozwiązań 
teleinformatycznych wspierających produkcję rolniczą.  
 
Celem konferencji było przede wszystkim zwiększenie poziomu 
wiedzy dotyczącej innowacyjnych rozwiązaniach wspierających 
prowadzenie i podejmowanie decyzji w produkcji rolniczej, w tym 
roślinnej i zwierzęcej, przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi 
teleinformatycznych, zarówno tych już obecnie dostępnych na 
polskim i europejskim rynku, oraz takich, które funkcjonują w 
fazie prototypu lub pilotażu. Warte podkreślenia jest to, że 
prezentowane rozwiązania wpływają pozytywnie na opłacalność 
produkcji poprzez monitorowanie i optymalizację jej kosztów, a 
jednocześnie pozwalają zmniejszać presję środowiskową. 
Wydarzenie było również doskonałym miejscem do prowadzenia 

dyskusji w zakresie wielokierunkowego rozwoju narzędzi informatycznych wspierających produkcję rolniczą, 
dostępności do informacji o tej produkcji będących obecnie w wielu systemach i bazach danych oraz integracji takich 
danych z przeznaczeniem do wykorzystania przez producentów rolnych. Więcej 
 
 
 
 

Działanie „Współpraca” – nabór wniosków przedłużony! 
Termin składania wniosków o wsparcie na operacje, których przedmiotem jest opracowanie 
i wdrożenie innowacji w ramach działania „Współpraca” został przedłużony o dwa tygodnie, do 29 

czerwca 2022 roku. O taką pomoc mogą ubiegać się grupy operacyjne EPI, a limit wsparcia dla jednego beneficjenta 
to nawet 12 mln zł. Więcej 
 

Innowacje związane z ochroną żywych zasobów morza – nabór wniosków 
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie 
w zakresie działania 1.3 „Innowacje związane z ochroną żywych zasobów morza” w ramach 

Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, 
konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. Wniosek 
o dofinansowanie można złożyć w terminie od 6 czerwca 2022 r. do 20 czerwca 2022r.  Więcej 
 

Modernizacja gospodarstw rolnych – nabór wniosków przedłużony! 
Do 27 czerwca 2022 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski 
o wsparcie finansowe na „Modernizację gospodarstw rolnych” w dwóch obszarach – rozwój 

PROW 
2014-2020 

PROW 
2014-2020 

PROW 
2014-2020 
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https://sir.cdr.gov.pl/
https://sir.cdr.gov.pl/2022/05/25/relacja-i-materialy-z-konferencji-innowacyjne-narzedzia-ict-wspierajace-optymalizacje-produkcji-i-rozwoju-gospodarstw-rolnych/
https://www.gov.pl/web/arimr/wspolpraca--wiecej-czasu-na-zlozenie-wniosku
https://www.gov.pl/web/arimr/innowacje-zwiazane-z-ochrona-zywych-zasobow-morza?fbclid=IwAR0tO_LqDYOf8v8L7XCZF_xhFPFXPvRMpZq5SqjiLqVNRleLuXv_u9aEAF0


 

WYDARZENIA 

produkcji prosiąt oraz nawadnianie w gospodarstwie. Pierwotny termin składania dokumentów wyznaczony na 
27 maja został wydłużony o miesiąc. Więcej 
 

Innowacje na talerzu! NCBR ogłosił I konkurs NUTRITECH 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłosiło I konkurs w ramach Programu rządowego 
NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu. 

Przedsiębiorcy i naukowcy mogą uzyskać atrakcyjne granty m.in. na opracowanie nowoczesnych rozwiązań 
żywieniowych stanowiących podstawę zdrowej diety, a także istotnych w leczeniu i profilaktyce chorób, w tym 
chorób cywilizacyjnych. Środki na dofinansowanie projektów wyłonionych w konkursie to 100 mln zł. Nabór 
wniosków w konkursie prowadzony będzie od 6 lipca do 30 września br., do godz. 16:00. Więcej  
 
 
 

 

 

Wydarzenia z zakresu wdrażania innowacji w rolnictwie, leśnictwie, produkcji żywności i na obszarach 
wiejskich zaplanowane na miesiąc czerwiec 2022 – zobacz kalendarz 

Warte uwagi:  

Grupy operacyjne (EPI) instrumentem wsparcia rozwoju 
rolnictwa – konferencja poprzedzajaca Krajowe Dni Pola 
 
W ramach Krajowych Dni Pola 2022 organizowane są 
konferencje online poprzedzające wydarzenie. Jedna z nich 
poświęcona będzie Grupom Operacyjnym EPI. W trakcie 
spotkania omówione zostaną m.in. role i zadania Grup 
Operacyjnych w kontekście współpracy wielopodmiotowej  
oraz kwestie zaangażowania podmiotów naukowych 
w wypracowaniu praktycznych i nowatorskich rozwiązań 
istniejących problemów, wzmacniających powiązanie sektora 
rolno-spożywczego z sektorem badawczo-rozwojowym. 
Dodatkowo odbędzie się prezentacja działalności Grup 
Operacyjnych: Minikiwi mały wielki owoc, Bazydrill, 
Spersonalizowane Sery twarogowe, Original Food, EPI Kwiaty 

Cebulowe, Pradawne Ziarno, Gardena, NOVA TRAWA. Zachęcamy wszystkich zaitneresowanych do udziału. 
Konferencja odbędzie się w dniu 9 czerwca br. 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. 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 
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https://www.gov.pl/web/arimr/modernizacja-gospodarstw-rolnych--termin-przyjmowania-wnioskow-o-wsparcie-na-inwestycje-w-produkcje-prosiat-i-nawadnianie-wydluzony-o-miesiac
https://www.gov.pl/web/ncbr/100-mln-zl-na-innowacje-w-zywieniu-ncbr-oglasza-i-konkurs-nutritech?fbclid=IwAR2a_tlWCBtOpWTWiQhzDYHbIdfN8tauCB11Ulsoywd7GW54gdnoydKmVYI
https://sir.cdr.gov.pl/wydarzenia-kalendarz/
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