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Wykaz innowacyjnych rozwiązań  
 

zgłoszonych w II edycji ogólnopolskiego konkursu  pn. „Moje własne innowacje”,  
współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II  Pomocy 

Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”  
Programu Rozwoju  Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 

  

Lp. 

Nr zgłoszenia 
nadany przez 

Centrum 
Doradztwa 

Rolniczego w 
Brwinowie 
Oddział w 
Warszawie 

Imię i 
nazwisko 

Zgłaszającego 
 
  

Data 
złożenia 

zgłoszenia
/Data 

wpływu 
zgłoszenia 

do CDR 
O/Warszawa 

Nazwa innowacyjnego rozwiązania  
/ krótki opis 

 
 
  

Kategoria 
zgłoszonego 

innowacyjnego 
rozwiązania 

  

1 

1/2022/MWI 
Grzegorz 

Dziarnowski 
13.10.2022 

Kamera na rozrzutnik z podglądem obrazu na 
monitorze w kabinie ciągnika to przydatne 

rozwiązanie, który znacznie poprawia 
wydajnośćpracy przy wywozie obornika. 

Zainstalowana kamera na rozrzutniku to przede 
wszystkim wysoki komfort prowadzenia prac. 

Pozwala bowiem na bieżący obszaru pracy 
rozrzutnika, a zatem i na kontrole tej maszyny, bez 
konieczności obracania się na fotelu operatora. W 

opisywanym rozwiązaniu zwiększa się 
bezpieczeństwo i wydajność pracy. Dzięki 

możliwości podglądu obszarów. które ciężko 
dojrzeć z pozycji operatora, ryzyko uszkodzenia 

maszyny, czy potrącenia osób pracujących w 
otoczeniu maszyny znacznie się zmniejsza. Taki 

sam system zastosowałem w kombajnie 
zbożowym, gdzie podgląd jest na tył kombajnu, 

silnik i pasy młocarni. 

Innowacyjne 
rozwiązania cyfrowe 

wspierające produkcję 
lub zarządzanie 

finansami w 
gospodarstwach 

rolnych 

2 

2/2022/MWI Jakub Filipek 07.10.2022 
Sterownik do przewoźnej suszarni zboża i 

kukurydzy wraz z monitorem zdalnym 
Maszyny i urządzenia 

3 
3/2022/MWI 

Tomasz 
Kosmala 

13.10.2022 Agregator uprawowo - siewny (własnej produkcji) Maszyny i urządzenia 

4 

4/2022/MWI 
Włodzimierz 

Majka i 
Tadeusz Graca 

14.10.2022 Ule do chowu i hodowli rodzin trzmieli Maszyny i urządzenia 

5 

5/2022/MWI 
Andrzej 

Falkowski 
06.09.2022 Akwaponika uprawą przyszłości Maszyny i urządzenia 
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6 

6/2022/MWI 
Ryszard 

Kamiński 
27.10.2022 Małej skali komputer paszujący LOGO! Maszyny i urządzenia 

7 

7/2022/MWI 
Marcin 

Majewski 
26.10.2022 

Dystrybucja produktów przez własny sklep 
internetowy z pełnymi płatnościami online, bez 

konieczności zakładania firmy przez rolników  

Innowacyjne formy 
bezpośredniej 

sprzedaży żywności 

8 

8/2022/MWI 
Dorota 

Słomkowska 
26.10.2022 

Prowadzenie przydomowego sklepu zrzeszającego 
lokalnych producentów oraz dystrybuowanie i 

promocja własnych produktów mięsnych 

Innowacyjne formy 
bezpośredniej 

sprzedaży żywności 

9 

9/2022/MWI 
Jarosław 

Abramowski 
27.10.2022 Segregator bydła - separator przepędowy Maszyny i urządzenia 

10 

10/2022/MWI 
Weronika 
Rybińska 

27.10.2022 
"Lokalne przysmaki Olsztyn" - salon sprzedaży 

bezpośredniej żywności pochodzącej prosto od 
producenta 

Innowacyjne formy 
bezpośredniej 

sprzedaży żywności 

11 
11/2022/MWI 

Marcin 
Dziarnowski 

27.10.2022 Innowacyjny rębak Maszyny i urządzenia 

12 
12/2022/MWI Łukasz Adamek 28.10.2022 

AgroKamera - uniwersalny system pomiaru 
temperatury  

Maszyny i urządzenia 

13 

13/2022/MWI 
Robert 

Krzemiński 
31.10.2022 

Wędrowny system hodowli kóz i przewoźna 
dojarnia 

Maszyny i urządzenia 

14 

14/2022/MWI Tomasz Jakiel 31.10.2022 
Mobilny kurnik zarządzany poprzez sieć GSM i 

UMTS 

Innowacyjne 
rozwiązania cyfrowe 

wspierające produkcję 
lub zarządzanie 

finansami w 
gospodarstwach 

rolnych 

15 

15/2022/MWI 
Krzysztof 
Kowalski 

31.10.2022 
Innowacyjna bezpośrednia sprzedaż z 

gospodarstwa: oleje tłoczone na zimno 
produkowane w gospodarstwie  

Innowacyjne formy 
bezpośredniej 

sprzedaży żywności 

 


