
 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 

Dobre pieczarki 
Grupa Operacyjna EPI „Dobra pieczarka” realizuje w ramach działania „Współpraca” projekt, 
którego celem jest opracowanie i wdrożenie innowacji w zakresie znacznie udoskonalonego 
produktu w postaci pieczarek białych kiszonych z zastosowaniem innowacyjnych kultur 
starterowych LAB z rodzaju Leuconostoc oraz nowej technologii poprzez opracowanie 
i optymalizację metod otrzymywania utrwalonej biomasy bakterii z rodzaju Leuconostoc oraz 
ich wykorzystanie w procesie kiszenia pieczarki dwuzarodnikowej białej, a także 
automatyzacja procesu przygotowania i obróbki surowca, w aspekcie unowocześnienia linii 
produkcyjnej, poprawy jakości oraz ograniczenia pracochłonności. Więcej 
 

Akwaponika uprawą przyszłości  
Pan Andrzej Falkowski - Laureat II edycji konkursu „Moje własne innowacje”, 
zorganizowanego w 2022 r. ramach SIR, zajmuje się produkcją narybku dla własnych jezior 
w województwie podlaskim oraz na sprzedaż dla innych hodowców ryb. Podczas produkcji 
narybku pozostaje woda, w której znajdują się odchody ryb i pozostałości pokarmu. Woda 
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Komisja Europejska opublikowała zatwierdzone i oficjalne wersje Programów Pracy dla najważniejszych komponentów 

programu Horyzont Europa na lata 2023-2024. Programy Pracy umożliwiają zapoznanie się z celami 

oraz harmonogramem poszczególnych elementów programu ramowego Horyzont Europa, a przede wszystkim 

z  tematami i konkursami, do których można aplikować. Dzięki temu zainteresowani mogą zaplanować swój udział 

w Horyzoncie Europa – w co warto się zaangażować oraz na kiedy przygotować wnioski. Więcej  

https://sir.cdr.gov.pl/partnerzy/pr_v_projekt.php?nr=842
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/2022/12/13/programy-pracy-na-lata-2023-2024-w-horyzoncie-europa-oficjalnie-ogloszone/
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ma duży potencjał pokarmowy dla roślin. Pan Andrzej jako trzeci przedsiębiorca w świecie opracował i wdrożył 
system oczyszczania wody z wykorzystaniem uprawianych roślin. Sam opracował i wykonał we własnym zakresie 
baseny do uprawy warzyw oraz zbiorniki do oczyszczania wody. Jak to działa? Woda z hodowli jest tłoczona do 
zbiorników, w których pracują bakterie przetwarzające odchody ryb i pozostałości pokarmu w związki amoniaku 
i azotu. Następnie woda przepływa do basenów, w których uprawiane są pomidory, kapusta pekińska, sałata 
głowiasta. Tak oczyszczona woda jest tłoczona do natlenienia i zasila baseny do hodowli ryb. Cykl produkcyjny jest 
zamknięty. Więcej 
 
 

 
 

IX posiedzenie grupy tematycznej ds. innowacji w rolnictwie i na obszarach 
wiejskich  
W dniu 9 grudnia 2022 roku, w formule online, odbyło się dziewiąte 
posiedzenie Grupy tematycznej ds. innowacji w rolnictwie i na obszarach 
wiejskich (GTI), działającej przy grupie roboczej ds. KSOW. Zachęcamy do 
zapoznania się ze szczegółową relacją oraz pobrania materiałów 
z przedmiotowego spotkania. Więcej  

 
Grudniowe wydanie biuletynu Europejskiej Sieci WPR dotyczące 
innowacji i wymiany wiedzy  
Zachęcamy do zapoznania się z grudniowym wydaniem biuletynu 
Europejskiej Sieci WPR w zakresie EIP-AGRI – Innowacje i Transfer Wiedzy. 
Bieżący numer poświęcony jest tematyce gleby, a w nim m.in.: metody 
uprawy strip-till oraz strip-plant w celu poprawy żyzności gleby na 
przykładzie działań niemieckiej grupy operacyjnej, nowe maszyny do 
ochrony gleby w produkcji roślin uprawnych, wsparcie UE w zakresie 
regeneracji gleb, system kredytów węglowych dla torfowisk. Więcej  
 

Wdrażanie inicjatyw związanych z rolnictwem węglowym – końcowe wyniki 
prac Grupy Tematycznej ENRD 
Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD) w 2022 roku 
powołała Grupę Tematyczną ds. rolnictwa węglowego, która zgromadziła 
przedstawicieli państw członkowskich i zainteresowanych stron w celu 
przedyskutowania możliwości zwiększenia skali rolnictwa węglowego. 
W bieżącym roku odbyły się 2 spotkania ekspertów w ramach powyżej grupy. 
Zachęcamy do zapoznania się z końcowymi wynikami jej prac. Więcej  
 

Nowa wspólna polityka rolna od 1 stycznia 2023 r. 
Zatwierdzenie przez Komisję Europejską wszystkich 28 planów strategicznych 
(po jednym dla każdego kraju UE i dwóch dla Belgii) oznacza początek wdrażania 
nowej wspólnej polityki rolnej, zaplanowany na 1 stycznia 2023 r. Kwota 
w wysokości 264 mld euro ze środków finansowych UE ułatwi europejskim 
rolnikom przejście na zrównoważone i odporne rolnictwo oraz pomoże 
zachować żywotność i różnorodność obszarów wiejskich. Dzięki 
współfinansowaniu i uzupełniającym środkom krajowym całkowity budżet 
publiczny przeznaczony dla rolników i społeczności wiejskich w okresie 2023–

2027 wyniesie 307 mld euro. Więcej  
 
Biogazownia rolnicza – korzyści dla okolicznych mieszkańców 
Biogazownia rolnicza może przynosić okolicznym mieszkańcom wiele 
korzyści. Najważniejszą z nich jest możliwość wykorzystywania pewnego 
i taniego ciepła powstającego w biogazowni do ogrzewania budynków 
mieszkalnych. Możliwość wykorzystania ciepła z biogazowni przyciąga 
również do gmin kolejnych przedsiębiorców. To z kolei skutkuje 
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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/2022/12/20/ix-posiedzenie-grupy-tematycznej-ds-innowacji-w-rolnictwie-i-na-obszarach-wiejskich/
https://sir.cdr.gov.pl/2022/12/14/grudniowe-wydanie-newslettera-eip-agri-juz-dostepne-zapraszamy-do-lektury/
https://sir.cdr.gov.pl/2022/12/09/wdrazanie-inicjatyw-zwiazanych-z-rolnictwem-weglowym-koncowe-wyniki-prac-grupy-tematycznej-enrd/
https://sir.cdr.gov.pl/2022/12/21/nowa-wspolna-polityka-rolna-od-1-stycznia-2023-r/
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powstawaniem nowych miejsc pracy, a także generuje spore dochody do budżetu gminy w postaci podatków. Dzięki 
nim gmina może finansować inwestycje potrzebne i przyjazne mieszkańcom. Więcej 
 
Sprzedaż produktów żywnościowych przez rolników z wykorzystaniem 
internetu z perspektywy producentów i konsumentów – zapoznaj się z 
raportem! 
Zachęcamy do zapoznania się z raportem pn.  „Sprzedaż produktów 
żywnościowych przez rolników z wykorzystaniem internetu z perspektywy 
producentów i konsumentów”, opracowanym na podstawie badań 
ankietowych przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział 
w Radomiu. Celem badania było zidentyfikowanie potrzeb i oczekiwań 
rolników w zakresie możliwości sprzedaży produktów żywnościowych z 
wykorzystaniem internetu ze szczególnym uwzględnieniem portalu Polski e-bazarek oraz określenie czynników 
wpływających na zachowania konsumentów, które związane są z dokonywaniem zakupów żywności bezpośrednio 
od rolników z wykorzystaniem internetu, ze szczególnym uwzględnieniem platformy Polski e-bazarek. Więcej   
 
Więcej bieżących informacji, nowinek i ciekawostek z zakresu innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich  
na stronie internetowej SIR – zobacz aktualności 
 
 
 
 

Spotkanie ogólnokrajowego Zespołu SIR w województwie podlaskim 
W dniach 5-7 grudnia 2022 r. w Białymstoku odbyło się czwarte, 
ostatnie w tym roku, spotkanie informacyjno-szkoleniowego dla 
pracowników Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego oraz 
Centrum Doradztwa Rolniczego wykonujących i wspierających 
zadania na rzecz SIR. W dniu 6 grudnia spotkanie otworzyli Pan 
Krzysztof Janiak, Zastępca Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego 
w Brwinowie oraz Pan Wojciech Mojkowski,  Dyrektor Podlaskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, pełniący funkcję 
gospodarza spotkania. 
Jako pierwsi swoje prelekcje wygłosili Partnerzy SIR z województwa 
podlaskiego – Laureaci I oraz II edycji ogólnopolskiego konkursu „Moje 

własne innowacje”, zorganizowanego w ramach SIR przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział 
w Warszawie. W dalszej części spotkania krajowy broker innowacji Pan Aleksander Bomberski omówił wezwania do 
uzupełnień wysyłanych przez ARiMR do Grup Operacyjnych w ramach działania „Współpraca”. Podkreślił również 
znaczący wzrost zainteresowania tym działaniem oraz poinformował o wsparciu w ramach interwencji Współpraca 
w Planie Strategicznym WPR 2023-2027. Pani Daria Mularczyk-Mędza, p.o. kierownika Zespołu Innowacji 
w Rolnictwie ds. obsługi SIR, w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie, omówiła Plan 
Operacyjny KSOW w zakresie SIR oraz założenia dotyczące Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich +. Koordynatorzy SIR 
z wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego zaprezentowali realizowane w ramach SIR przez ich jednostki 
projekty. Uczestnicy wymieniali się doświadczeniami w tym zakresie.  Więcej  
 

Rozwój Krajowej Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych – relacja ze 
szkoleń  
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie w ostatnich dwóch 
tygodniach grudnia 2022 r. zorganizował w ramach SIR dwa 
wydarzenia o charakterze szkoleniowym pn.  „Rozwój Krajowej Sieci 
Gospodarstw Demonstracyjnych”. Krajowa Sieć Gospodarstw 
Demonstracyjnych powstała w roku 2021, a obecnie, gdy należy do 
niej już ponad 130 gospodarstw,  skupia się uwagę na rozwoju Sieci, 
zarówno pod wzglądem ilościowym, jak i jakościowym. Priorytetem 
stało się zabieganie o atrakcyjność przynależności do Sieci dla 
rolników do niej należących, jak też dążenie do jak najwyższej jakości 

organizowanych w tych gospodarstwach pokazów i demonstracji. Więcej 
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https://sir.cdr.gov.pl/2022/12/14/biogazownia-rolnicza-korzysci-dla-okolicznych-mieszkancow/
https://sir.cdr.gov.pl/2022/12/29/sprzedaz-produktow-zywnosciowych-przez-rolnikow-z-wykorzystaniem-internetu-z-perspektywy-producentow-i-konsumentow-zapoznaj-sie-z-raportem/
https://sir.cdr.gov.pl/
https://sir.cdr.gov.pl/2022/12/20/spotkanie-ogolnokrajowego-zespolu-sir-w-wojewodztwie-podlaskim/
https://sir.cdr.gov.pl/2022/12/27/rozwoj-krajowej-sieci-gospodarstw-demonstracyjnych-relacja-ze-szkolen/
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EIC Accelerator Challenge „Nowe technologie dla odpornego rolnictwa” 
Akcelerator EIC wspiera poszczególne małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), w szczególności 
start-upy i firmy typu spinout, w celu opracowywania i zwiększania skali przełomowych 

innowacji. W niektórych przypadkach wspierane są małe spółki o średniej kapitalizacji (do 500 pracowników). 
Akcelerator EIC zapewnia znaczne wsparcie finansowe w postaci: dofinansowanie do 2,5 mln euro na koszty rozwoju 
innowacji, inwestycje do 15 mln euro. Nabory małych wniosków są bezterminowe w trybie ciągłym. W przypadku 
wniosków pełnych obowiązują 4 terminy końcowe, z czego ostatni jest do 4 października 2023 r. Więcej    

 
Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027  
Program jest realizowany na obszarze dziewięciu krajów, z których osiem to państwa 
członkowskie UE (Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Polska, Szwecja i część Niemiec) 

oraz część Norwegii. Program jest skierowany do władz publicznych, organizacji wspierających biznes, 
wyspecjalizowanych agencji oraz dostawców infrastruktury i usług publicznych, jako głównych podmiotów 
odpowiedzialnych za transformację w kierunku odporniejszego i bardziej innowacyjnego regionu. Projekty 
realizowane będą przez międzynarodowe konsorcja partnerskie. Nabór wniosków o dofinansowanie małych 
projektów potrwa do 26 stycznia 2023 r., a projektów głównych do 14 marca 2023 r. Więcej   

 

 

Wydarzenia z zakresu wdrażania innowacji w rolnictwie, leśnictwie, produkcji żywności i na obszarach wiejskich 
zaplanowane na miesiąc styczeń 2023 r. – zobacz kalendarz 

Warte uwagi: 

Zwiększanie bezpieczeństwa żywnościowego w ramach 
zmieniających się warunków pogodowych: dostosowanie 
gospodarstw rolnych – warsztaty w Bolonii we Włoszech 
Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Rolnictwa i Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (DG AGRI) oraz Jednostka Wsparcia Innowacji 
i Wymiany Wiedzy | EIP-AGRI organizują w dniach 15-16 marca 
2023 r. w Bolonii we Włoszech warsztaty pn. „Zwiększanie 
bezpieczeństwa żywnościowego w ramach zmieniających się 
warunków pogodowych: dostosowanie gospodarstw rolnych”. 
Warsztaty poświęcone będą wymianie wiedzy i dzieleniu się 
innowacyjnymi, inspirującymi praktykami oraz rozwiązaniami 
wspierającymi rolników w dostosowywaniu się do zmieniających się 

warunków pogodowych. Zgłoszenia chęci uczestnictwa należy przekazać do dnia 15 stycznia 2023 r.  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://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-accelerator-0_en
https://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/programy-interreg-2021-2027/program-interreg-region-morza-baltyckiego-2021-2027/
https://sir.cdr.gov.pl/wydarzenia-kalendarz/
https://sir.cdr.gov.pl/wydarzenia-kalendarz/
https://sir.cdr.gov.pl/2022/12/22/zwiekszanie-bezpieczenstwa-zywnosciowego-w-warunkach-zmieniajacych-sie-warunkow-pogodowych-dostosowanie-gospodarstw-rolnych-warsztaty-w-bolonii-we-wloszech/
mailto:warszawa@cdr.gov.pl
mailto:i.ryc@cdr.gov.pl

