
 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 

 
Innowacyjna technologia wytwarzania piwa ekologicznego zawierającego 
drobnoustroje probiotyczne 
Konsorcjum w składzie: Biała Wrona Sp. z o.o. Sp. k., Spółdzielnia Produktów Rolnictwa 
Ekologicznego „Dolina Mogilnicy”, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu oraz Centrum 
Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu, w ramach działania „Współpraca” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, opracowuje wdrożenie 

i upowszechnienie nowatorskiego/innowacyjnego ekologicznego piwa o charakterze probiotyku zawierającego żywe 
komórki drożdży probiotycznych Saccharomyces cerevisiae var. bouladii. Piwo to zostanie utrwalone na drodze 
refermentacji prowadzonej z udziałem drożdży S. boulardii. Takie piwo probiotyczne nie jest obecne na polskim ani 
międzynarodowym rynku. Więcej 

 
Pasza z wprowadzonego do uprawy w Polsce nowego gatunku rośliny 
paszowej – wieloletniego prosa rózgowatego  
Grupa Operacyjna EPI „Pasza z Prosa” opracowuje i wdroża nowy produkt – paszę pochodzącą 
z wprowadzonego do uprawy w Polsce nowego gatunku rośliny paszowej: wieloletniego prosa 
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Komisja Europejska ogłosiła dwa nowe konkursy w ramach europejskiej misji „Soil health and food”, które wspierają 

wdrażanie komunikatu KE w sprawie zrównoważonych cykli węglowych oraz przyszłych ram regulacyjnych dotyczących 

certyfikacji w zakresie usuwania dwutlenku węgla, a tym samym przyczyniania się do projektowania  

i wdrażania praktyk związanych z rolnictwem węglowym w Europie.   

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 27 września 2022 r.  Więcej 

https://sir.cdr.gov.pl/2022/06/23/innowacyjna-technologia-wytwarzania-piwa-ekologicznego-zawierajacego-drobnoustroje-probiotyczne/
https://twitter.com/SIR_siec
https://www.facebook.com/SiecSIR
https://sir.cdr.gov.pl/
https://www.youtube.com/channel/UC6jrpiejdVsmtd8Zrx2AiRg
https://sir.cdr.gov.pl/2022/06/02/komisja-europejska-oglosila-dwa-nowe-konkursy-w-zakresie-rolnictwa-weglowego/
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rózgowatego (Panicum virgatum), w celu zaproponowania rolnikom alternatywnego źródła pozyskania paszy 
objętościowej. Proso rózgowate może być uprawiane na obszarach spełniających minimalne wymagania klimatyczne 
i glebowe, gdzie utrudnione jest uprawianie innych roślin: zbożowych, pastewnych i objętościowych. Roślina ta 
stanowić będzie dla polskich rolników nowe alternatywne źródło wartościowej paszy objętościowej (siana) 
niezbędnej do wyżywienia zwierząt gospodarskich, uzyskiwanej w warunkach zachodzących zmian klimatu. 
Jednokrotny zakup nasion, uprawa gleby, wysiew umożliwiają zbiór plonów przez kilkanaście lat przy minimalnym 
nakładzie finansowym i robocizny. Taką alternatywą mogą być zainteresowane koła łowieckie oraz inne podmioty 
których celem jest wykorzystanie stanowisk śródleśnych do celów paszowych, w tym jako pasy ochronne dla 
nasadzeń drzew. Więcej  
 

 
 

Polskie Grupy Operacyjne EPI – cykl filmów 
W ramach Krajowych Dni Pola 2022, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego  
w Warszawie opracował cykl filmów prezentujących działania wybranych polskich 
Grup Operacyjnych EPI, realizujących projekty w ramach działania „Współpraca” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zachęcamy 
do zapoznania się z materiałami filmowymi, w których przedstawiono Grupy 
Operacyjne EPI: Bazydrill, Pradawne Ziarno, Nova Trawa, Minikiwi - Mały Wielki 
Owoc, Spersonalizowane Sery Twarogowe, Gardena, EPI Kwiaty Cebulowe, Original 
Food. Więcej  
 

 
Rozstrzygnięcie konkursu nr 6/2022 dla Partnerów KSOW!  
Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich zakończyła ocenę wniosków złożonych 
w konkursie nr 6/2022 przez Partnerów KSOW, wyłaniając operacje, które będą 
realizowane w 2022 i 2023 roku, w ramach dwuletniego planu operacyjnego na 
lata 2022-2023. Sprawdź listę rankigową operacji. Więcej  
 
 

Lepsze gospodarowanie składnikami odżywczymi – weź udział w konsultacjach 
społecznych 
Do 26 sierpnia 2022 r. Komisja Europejska prowadzi konsultacje w sprawie 
opracowania planu działania na rzecz lepszego gospodarowania składnikami 
odżywczymi (Integrated Nutrient Management Action Plan). W ramach 
Europejskiego Zielonego Ładu, strategii „Od pola do stołu”, strateg ii na rzecz 
bioróżnorodności oraz w planie działania Unii Europejskiej dotyczącym gospodarki 
o obiegu zamkniętym zapowiedziano, że Komisja Europejska opracuje plan 
działania w zakresie lepszego gospodarowania składnikami odżywczymi, w celu 

wsparcia w osiągnięciu wyznaczonych celów na 2030 r. tj. ograniczenia utraty składników odżywczych o co najmniej 
50%, a tym samym ograniczenie stosowania nawozów o co najmniej 20% przy jednoczesnym zapewnieniu, by nie 
doszło do pogorszenia żyzności gleby. Więcej  
 
 

Pierwsza w Polsce publikacja o agroleśnictwie  
Zachęcamy do zapoznania się z publikacją pt. „Agroleśnictwo  – innowacyjne 
rozwiązania w rolnictwie”. Publikacja powstała w ramach Sieci na rzecz innowacji 
w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Dr Barbara Baj-Wójtowicz (Uniwersytet 
w Oxfordzie) i prof. Ewa Osińska  (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie) z Grupy Operacyjnej EPI – Lubelskie Zioła „Agroleśnictwo w Dolinie 
Zielawy” zebrały i zredagowały materiały do tej niezwykle potrzebnej publikacji , 
wydanej przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu. 
Recenzent : prof. Elżbieta Radzka z Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny w 
Siedlcach. Przedmiotowa publikacja to przykład współpracy naukowców, 

rolników, doradców rolnych i brokerów innowacji. Więcej 

https://sir.cdr.gov.pl/2022/06/01/pasza-z-wprowadzonego-do-uprawy-w-polsce-nowego-gatunku-rosliny-paszowej-wieloletniego-prosa-rozgowatego/
https://sir.cdr.gov.pl/2022/06/28/polskie-grupy-operacyjne-epi-cykl-filmow/
https://sir.cdr.gov.pl/2022/06/27/rozstrzygniecie-konkursu-nr-6-2022-dla-partnerow-ksow/
https://sir.cdr.gov.pl/2022/06/21/lepsze-gospodarowanie-skladnikami-odzywczymi-wez-udzial-w-konsultacjach-spolecznych/
https://sir.cdr.gov.pl/2022/06/16/pierwsza-w-polsce-publikacja-o-agrolesnictwie/
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Relacja z II posiedzenia Grupy Fokusowej EIP-AGRI „Nature-Based 
Solutions for water management under climate change 
Zachęcamy do zapoznania się z relacją z II posiedzenia Grupy Fokusowej 
„Nature-Based Solutions for water management under climate change” 
działającej w ramach EIP-AGRI, które odbyło się w dniach 1-2 czerwca 
w Szwecji (Malmö). Podczas spotkania eksperci pracowali m.in. nad tzw. 
„minipapers” stanowiącymi część raportu końcowego grupy eksperckiej. 
W grupie eksperckiej Polskę reprezentują 2 osoby. Więcej 
 
 

O innowacjach w czerwcowym newsletterze EIP-AGRI  
Zachęcamy do zapoznania się z czerwcowym 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.: zrównoważone strategie 
zastępowania środków ochrony roślin w produkcji owoców pestkowych  
na przykładzie działań hiszpańskiej Grupy Operacyjnej, wykorzystanie danych  
do zarządzania wpływem środowiskowym z produkcji zwierzęcej we Francji , 
leśnictwo w UE. Więcej  
 
  

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 „II Szczyt Polskich Grup Operacyjnych EPI 
– KŁŻ” 
W dniach 13-14 czerwca br. w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie 
i na obszarach wiejskich odbyła się konferencja pn. „II Szczyt Polskich Grup 
Operacyjnych EPI – KŁŻ”, zorganizowana przez Centrum Doradztwa 
Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie.  
Wydarzenie, które odbyło się w Łodzi, było pierwszym tego typu 
wydarzeniem w Polsce, dedykowanym Grupom Operacyjnych EPI, 
realizującym projekty poświęcone Krótkim Łańcuchom Dostaw Żywności 
(KŁŻ). W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele ww. grup, 
przedstawiciele jednostek doradztwa rolniczego, administracji publicznej 

oraz rolnicy.  Celem wydarzenia było w szczególności ułatwienie nawiązywania kontaktów i wymiany doświadczeń 
między funkcjonującymi Grupami Operacyjnymi KŁŻ, rolnikami produkującymi i dostarczającymi żywności 
bezpośrednio konsumentom ostatecznym, w ramach RHD, MLO czy sprzedaży bezpośredniej, a także podmiotami 
zajmującymi się tematyką skracania łańcuchów dostaw żywności.   Konferencja była również doskonałą okazją do 
zapoznania się z aktualnymi i przyszłymi możliwościami dofinansowania projektów i działań marketingowych 
związanych z tematyką konferencji, w ramach programów krajowych i unijnych oraz aktualnymi przepisami prawa  
w zakresie sprzedaży i dostaw bezpośrednich dotyczących KŁŻ. Więcej 
 

Projekty SIR zrealizowane w I kwartale 2022 
Zapraszamy do zapoznania się z projektami zrealizowanymi w I kwartale 
2022 r. przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz 
Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego,  w ramach Planu 
Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2022-2023 
w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. 
Zestawienie przedstawia szereg działań i aktywności wszystkich jednostek 
tworzących struktury Sieci , ale również Partnerów SIR w zakresie 
innowacyjnych rozwiązań i współpracy partnerskiej. Więcej 
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https://sir.cdr.gov.pl/2022/06/08/relacja-z-ii-posiedzenia-grupy-fokusowej-eip-agri-nature-based-solutions-for-water-management-under-climate-change/
https://sir.cdr.gov.pl/2022/06/15/czerwcowe-wydanie-newslettera-eip-agri-juz-dostepne-zapraszamy-do-lektury/
https://sir.cdr.gov.pl/
https://sir.cdr.gov.pl/2022/06/15/relacja-i-materialy-z-ii-szczytu-polskich-grup-operacyjnych-epi-klz/
https://sir.cdr.gov.pl/2022/06/03/projekty-sir-zrealizowane-w-i-kwartale-2022/
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Zalesianie i tworzenie terenów zalesionych  
Do 1 sierpnia br. trwa nabór wniosków o wparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych, 
finansowane z budżetu PROW 2014-2020. W tym roku, po raz pierwszy w ramach tej formy 

pomocy, można ubiegać się również o dofinansowanie na tworzenie zadrzewień śródpolnych.  Więcej 
 

Wsparcie dla małych gospodarstw 
Do 14 lipca 2022 r. oddziały regionalne ARiMR przyjmują wnioski o wsparcie na restrukturyzację 
małych gospodarstw. W trwającym naborze o uzyskanie bezzwrotnej premii finansowanej 

z budżetu PROW 2014-2020 rolnicy ubiegają się już o niemal 16,5 mln zł.  Więcej 
 
 
 
 

 
Nagroda UE dla Kobiet Innowatorek! 
Komisja Europejska ogłosiła konkurs „Nagroda UE dla Kobiet Innowatorek”, który jest skierowany 
do kobiet – przedsiębiorców stojących za przełomowymi innowacjami. W ten sposób UE stara się 
zwiększać świadomość potrzeby większej liczby kobiet - innowatorek i tworzyć wzory do 
naśladowania dla kobiet i dziewcząt na całym świecie. Nagroda jest przyznawana kobietom, które 

wywarły największy wpływ na ekosystem innowacji UE, przekształcając pomysły w nowe i zaawansowane produkty 
i usługi z korzyścią dla ludzi i naszej planety. Termin nadsyłania zgłoszeń do dnia 18 sierpnia 2022 r. Więcej 

 
II ogólnopolski konkurs filmowy „Świat się kręci wokół wsi”  
Zachęcamy do udziału w II ogólnopolskim, amatorskim konkursie filmowym „Świat się kręci wokół 
wsi”. Nagraj i przyślij swój film. Pokaż, jak zmienia się polska wieś.  Formularze zgłoszenia 
przyjmowane są przez MRiRW do dnia 28 września 2022 r., a filmy do 30 września 2022 r. Więcej 
 

 

 

 

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

 

 

 
 

   
 

„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/posadz-drzewa-na-slabych-gruntach-rolnych-lub-miedzy--sprawdz-warunki-uzyskania-wsparcia
https://www.gov.pl/web/arimr/wsparcie-dla-malych-gospodarstw--wciaz-mozna-starac-sie-o-60-tys-zl-bezzwrotnej-premii
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2022-womeninnovatorsprize?fbclid=IwAR0Y7T0uAuZaoVt-Vp_WeNbrXSYP3Uv0lkylxdU7Vs3R-p4vrQlDllyWJ5Y
https://sir.cdr.gov.pl/2022/06/24/wez-udzial-w-ii-ogolnopolskim-konkursie-filmowym-swiat-sie-kreci-wokol-wsi/
https://sir.cdr.gov.pl/wydarzenia-kalendarz/
https://sir.cdr.gov.pl/wydarzenia-kalendarz/
mailto:warszawa@cdr.gov.pl
mailto:i.ryc@cdr.gov.pl

