
 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
Polski system zarządzania jakością kulinarną wołowiny - dochodowy dla rolników 

Grupa Operacyjna EPI „3G” realizuje w ramach działania „Współpraca” projekt , którego celem 
jest opracowanie i wdrożenie nowej technologii do predykcji jakości kulinarnej (smakowitości) 
elementów kulinarnych w celu zarządzania jakością kulinarną wołowych elementów 
handlowych, w tym budowania marek handlowych mięsa wysokiej jakości. Efektem będą nowe 
produkty o gwarantowanej jakości kulinarnej np. steki o jakości dobrej, bardzo dobrej 
i premium. Opracowana nowa technologia doprowadzi do wytworzenia innowacyjnych 
produktów z mięsa wołowego, uwzględniając różne metody obróbki cieplnej. Narzędzie będzie 

zastosowane w nowej technologii w kontroli jakości. Więcej 
 

AgroKamera – uniwersalny system pomiaru temperatury u zwierząt 
W związku z potrzebą usprawnienia detekcji gorączki w gospodarstwie oraz brakiem 
odpowiedniej kalibracji zwykłych pirometrów, których pomiar jest niedokładny oraz delikatny 
ruch zwierzęcia powoduje błąd w pomiarze, Pan Łukasz  Adamek, Laureat II edycji konkursu 
„Moje własne innowacje”, zorganizowanego w ramach SIR, postanowił opracować tanie 
rozwiązanie oparte na sensorze termowizyjnym, które będzie adaptowało się do otoczenia 
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Ponad 100 przedstawicieli polskich Grup Operacyjnych EPI, w tym rolników, doradców, naukowców i przedsiębiorców, 

przez dwa dni wymieniało się doświadczeniami w realizacji projektów, które dotyczą opracowania i wdrażania 

innowacyjnych rozwiązań w produkcji rolniczej, przetwórstwie czy dystrybucji produktów rolno-spożywczych.  

Dwa dni pełne aktywności takich tak prelekcje prezentujące osiągnięcia Grup Operacyjnych EPI, debata o sukcesach 

współpracy i planach na przyszłość oraz sesje sieciujące – to tylko część tego wydarzenia, które odbyło się  

w dniach 29-30 listopada w Warszawie. Więcej  

https://sir.cdr.gov.pl/2022/11/21/polski-system-zarzadzania-jakoscia-kulinarna-wolowiny-dochodowy-dla-rolnikow/
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/2022/12/01/ii-szczyt-polskich-grup-operacyjnych-zakonczony-sukcesem-zapoznaj-sie-z-relacja-i-pobierz-materialy/
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oraz umożliwiało pomiar na komfortową i bezpieczną odległość. Dzięki temu uniknie niebezpiecznych sytuacji 
związanych z potrąceniem osób przez zwierzęta oraz przyśpieszy proces wykrycia chorych zwierząt. AgroKamera , bo 
o niej mowa, to uniwersalny bezprzewodowy oraz w pełni mobilny system pomiaru temperatury wykorzystujący 
technologię termowizyjną oraz analizę matematyczną w celu wykonania jak najdokładniejszego pomiaru. Dzięki 
zainstalowanemu wyświetlaczowi, użytkownik może wykonać sprawnie i bezpiecznie.  Jest to pierwsze urządzenie 
mobilne na rynku, które umożliwia precyzyjny pomiar temperatury zwierząt na odległość. Więcej 
 

 
 

Projekt programu prac „Horyzont Europa” na lata 2023–2024 już dostępny! 
Komisja Europejska opublikowała projekt prac programu „Horyzont Europa” 
na lata 2023-2024 (z wyjątkiem klastra 3), podkreślając, że obowiązywać 
będzie tylko ostateczna, zatwierdzona wersja. Ten wstępnie opublikowany 
projekt jest podawany do wiadomości publicznej, aby wskazać potencjalnym 
wnioskodawcom główne kierunki programu. Program obejmuje szereg 
możliwości finansowania dla rolnictwa, leśnictwa i obszarów wiejskich, 

z około 9 miliardami euro przeznaczonymi na zaproszenia klastra 6 w zakresie żywności, biogospodarki, zasobów 
naturalnych, rolnictwa i środowiska na lata 2021-2027.  Więcej  
 
Listopadowe wydanie biuletynu Europejskiej Sieci WPR dotyczące innowacji 
i wymiany wiedzy  
Zachęcamy do zapoznania się z listopadowym wydaniem biuletynu Europejskiej 
Sieci WPR – Innowacje i wymiana wiedzy EIP-AGRI. W bieżącym numerze m.in.: 
przekształcenie 200-hektarowego obszaru w Grecji, który cierpiał z powodu 
pustynnienia, w kwitnący, zdrowy i produktywny ekosystem, narzędzie 
opracowywane przez szwedzką Grupę Operacyjną, które pomaga 
przedsiębiorcom zaplanować przyszłą zmianę właściciela lub emeryturę, 
nadchodzące tematy dla Europejskiej Sieci WPR, raporty Grup Fokusowych EIP-AGRI . Więcej  
 

Biogazownia produkująca biometan niebawem w Polsce 
 W Brodach Poznańskich w Wielkopolsce powstanie pierwsza w Polsce 
biogazownia wytwarzająca biometan, która nie będzie emitować uciążliwych 
zapachów. Przedsięwzięcie było tematem konferencji w centrum badawczym 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, w której wziął udział Wicepremier, 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk. Więcej  
 

 
Zmniejszenie śladu tworzyw sztucznych w rolnictwie – arkusz informacyjny EIP-
AGRI 
W trakcie prac Grupy Fokusowej EIP-AGRI ds. zmniejszenia śladu tworzyw 
sztucznych w rolnictwie, eksperci analizowali wykorzystanie tworzyw sztucznych 
w rolnictwie oraz ich zalety i zagrożenia dla zrównoważonej produkcji rolnej. 
Dokonali przeglądu istniejącej wiedzy na temat wpływu plastiku na środowisko 
rolnicze oraz zbadali możliwości ograniczenia jego wykorzystania przy 
jednoczesnym utrzymaniu ekonomicznych i środowiskowych wyników 
gospodarstwa. Wnioski z prac Grupy Fokusowej, w tym potrzeby badawcze oraz pomysły dla Grup Operacyjnych EPI,  
opublikowane zostały w arkuszu informacyjnych EIP-AGRI. Więcej 

 
„Europejski Zielony Alert” – poznaj zieloną politykę UE, aby skuteczniej 
uczestniczyć w konkursach Horyzontu Europa 
Dział Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Horyzontu Europa  opracował 
publikację pt. „Europejski Zielony Alert. Zrozumieć zieloną politykę UE, aby 
skuteczniej uczestniczyć w konkursach Horyzontu Europa”, która stanowi 
kompendium wiedzy na temat strategii Unii Europejskiej w zakresie 
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https://sir.cdr.gov.pl/2022/12/01/nagrody-w-ii-edycji-konkursu-moje-wlasne-innowacje-rozdane/
https://sir.cdr.gov.pl/2022/12/02/projekt-programu-prac-horyzont-europa-na-lata-2023-2024-juz-dostepny-online/
https://sir.cdr.gov.pl/2022/10/20/pierwsze-wydanie-biuletynu-europejskiej-sieci-wpr-juz-dostepne-zapraszamy-do-lektury/
https://sir.cdr.gov.pl/2022/12/01/biogazownia-produkujaca-biometan-juz-niebawem-w-polsce/
https://sir.cdr.gov.pl/2022/11/24/zmniejszenie-sladu-tworzyw-sztucznych-w-rolnictwie-arkusz-informacyjny-eip-agri/
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zrównoważonego rozwoju, energii, transportu, gospodarki o biegu zamkniętym, nowego Europejskiego Bauhausu, 
ochrony środowiska, bezpieczeństwa żywnościowego i bioróżnorodności.  Więcej   
 
Kwiaty na rabaty! Nowości i trendy ogrodnicze w uprawie i pielęgnacji kwitnących 
roślin ozdobnych 
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie opracował w ramach SIR 
publikację „Kwiaty na rabaty”, której celem jest przybliżenie czytelnikom nowości i 
trendów ogrodniczych w uprawie i pielęgnacji kwitnących roślin ozdobnych. W publikacji 
wskazano sposoby ich zastosowania w ogrodach przydomowych z wykorzystaniem zasad 

komponowania nasadzeń w ogrodach terapeutycznych. Jest to również wstępna 
„instrukcja” zapoznania się z podstawami ogrodoterapii, wskazówkami jakie zmysły 
mogą być stymulowane poprzez odpowiedni dobór roślin i opisem ich pielęgnacji, aby pięknie wyglądały przez cały sezon 

wegetacyjny. Więcej 
 

Rolnictwo ekologiczne –newsletter tematyczny EIP-AGRI 
Zachęcamy do zapoznania się z tematycznym biuletynem EIP – AGRI, wydanym 
w ramach Europejskiej Sieci Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Bieżący numer 
poświęcony jest tematyce rolnictwa ekologicznego, a w nim m.in. następujące 
informacje: walońscy rolnicy testują strategie ograniczania orki i pestycydów, 
przyjazne środowisku techniki ekologicznej ochrony przed szkodnikami 
w sadach, plan działania na rzecz rozwoju produkcji ekologicznej w UE, Grupa 

Tematyczna ds. Wzmacniania pozycji rolników w ekologicznym łańcuchu dostaw. Więcej 
 
Więcej bieżących informacji, nowinek i ciekawostek z zakresu innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich  
na stronie internetowej SIR – zobacz aktualności 
 
 
 
 

Rozstrzygnięcie II edycji konkursu  „Moje własne innowacje”  
Po raz drugi w swojej działalności Centrum Doradztwa Rolniczego 
w Brwinowie Oddział Warszawa, w ramach SIR, zorganizował 
ogólnopolski konkurs „Moje własne innowacje” wspierający polskich 
innowatorów. Konkurs pozwolił na zgłoszenie, ale przede wszystkim na 
upowszechnienie, innowacyjnych rozwiązań, które rolnicy opracowali 
i zastosowali w swoich gospodarstwach.  
II edycja konkursu pn. „Moje własne innowacje” została ogłoszona w lipcu 
br. Poprzez szereg przeprowadzonych działań informacyjno-
promocyjnych w mediach społecznościowych, na stronach internetowych 
Organizatora oraz portalach rolniczych, do udziału zaproszono właścicieli, 
współwłaścicieli oraz  domowników  gospodarstw rolnych położonych na 
terenie całej Polski. 
Uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom odbyło się podczas II Szczytu 
Polskich Grup Operacyjnych EPI, w dniu 29 listopada br. w Warszawie. 
Dyplomy i nagrody zostały wręczone przez  Dyrektora Centrum 
Doradztwa Rolniczego w Brwinowie – Pana Ireneusza Drozdowskiego 
oraz Zastępcę Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie 
Pana Krzysztofa Janiaka. Więcej  

 
Dzień Przedsiębiorcy Rolnego 2022 
W dniu 17 listopada 2022 r. w Centrum Kongresowym – IOR w Poznaniu 
odbyła się konferencja Dzień Przedsiębiorcy Rolnego 2022 pod hasłem.: 
„Jak innowacyjne rozwiązania wpływają na zmniejszenie ryzyka 
w produkcji rolniczej?”. Konferencja została zorganizowana przez 
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu wraz 
z Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu 
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https://sir.cdr.gov.pl/2022/11/23/europejski-zielony-alert-poznaj-zielona-polityke-ue-aby-skuteczniej-uczestniczyc-w-konkursach-horyzontu-europa/
https://sir.cdr.gov.pl/2022/11/18/kwiaty-na-rabaty-nowosci-i-trendy-ogrodnicze-w-uprawie-i-pielegnacji-kwitnacych-roslin-ozdobnych/
https://sir.cdr.gov.pl/2022/11/04/rolnictwo-ekologiczne-nowy-newsletter-tematyczny-eip-agri/
https://sir.cdr.gov.pl/
https://sir.cdr.gov.pl/2022/12/01/nagrody-w-ii-edycji-konkursu-moje-wlasne-innowacje-rozdane/


 

FINANSOWANIE 

WYDARZENIA 

w ramach SIR. Celem konferencji było zaprezentowanie innowacyjnych rozwiązań możliwych do wdrożenia 
w gospodarstwie rolnym warunkujących wzrost dochodu rolniczego oraz wymiana wiedzy i doświadczeń w tym 
zakresie. Więcej 
 
 
 
 
 
 

Zaproszenia do składania wniosków w programie Horyzont Europa już wkrótce!  
W grudniu warto być na bieżąco z nowymi zaproszeniami do naboru projektów w ramach 
klastra 6 programu „Horyzont Europa”: żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, 
rolnictwo i środowisko. Projekty finansowane w ramach naborów tego klastra 

koncentrują się na przykład na ograniczeniu degradacji środowiska, zatrzymaniu i odwróceniu spadku różnorodności 
biologicznej na lądzie oraz lepszym zarządzaniu zasobami naturalnymi. Więcej    
 
 

 

 

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

Warte uwagi: 

Dni informacyjne klastra 6 programu Horyzont Europa  
W dniach 13 -  14 grudnia 2022 r. Komisja Europejska organizuje dni 
informacyjne w celu przedstawienia aktualnego stanu prac programu 
„Horyzont Europa” na 2023 r., ze szczególnym uwzględnieniem tematów 
z klastra 6 (żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo 
i środowisko). Dzięki dniom informacyjnym potencjalni wnioskodawcy 
będą mogli dowiedzieć się więcej o możliwościach finansowania 
w ramach nowego programu prac. Dni informacyjne klastra 6 odbędą się 
online. 

Po dniach informacyjnych odbędzie się spotkanie kooperacyjne, które umożliwi nawiązywanie kontaktów, aby 
zgromadzić potencjalnych wnioskodawców i interesariuszy oraz pomóc im znaleźć partnerów do tworzenia 
wspólnych wniosków.  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://sir.cdr.gov.pl/2022/11/22/dowiedz-sie-ak-innowacyjne-rozwiazania-wplywaja-na-zmniejszenie-ryzyka-w-produkcji-rolniczej/
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-and-environment_en
https://sir.cdr.gov.pl/wydarzenia-kalendarz/
https://sir.cdr.gov.pl/wydarzenia-kalendarz/
https://research-innovation-community.ec.europa.eu/events/2tcohVdY0dfgCvuJRj8RTw/overview
mailto:warszawa@cdr.gov.pl
mailto:i.ryc@cdr.gov.pl

