
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 

Innowacyjne rozwiązania sposobem na odbudowę bioróżnorodności  
Grupa Operacyjna EPI „Natura Bioróżnorodności Stobrawy”, realizuje w ramach działania 
„Współpraca” projekt, którego celem jest odbudowa ekosystemów i bioróżnorodności poprzez 
promowanie upraw współrzędowych (jedna z form agroleśnictwa) z jednoczesną aktywacją gleb, 
poprzez aplikację różnego typu substancji organicznych zaaktywowanych biologicznie. Więcej 
 

Wędrowny system hodowli kóz i przewoźna dojarnia 
Pan Robert Krzemiński - Laureat II edycji konkursu „Moje własne innowacje”, zorganizowanego 
w 2022 r. ramach SIR, w celu polepszenia dobrostanu zwierząt bez dużych nakładów finansowych, 
chęci ominięcia drogich inwestycji z tytułu budowy pomieszczeń inwentarskich, oszczędności czasu 
pracy przy zwierzętach, produkcji najwyższej jakości produktów żywnościowych oraz działania 
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Copa-Cogeca zainaugurowały VII edycję Nagrody za innowacje dla rolniczek, sponsorowanej przez Corteva. Jej celem 

jest zwrócenie uwagi na wkład kobiet w rozwój obszarów wiejskich i zrównoważone rolnictwo. Konkurs jest okazją 

do zaprezentowania inspirujących i innowacyjnych działań prowadzonych przez rolniczki i kobiety z obszarów wiejskich 

w całej UE. Do wygrania nawet 10 tysięcy Euro. Zgłoszenia konkursowe można składać do 31 marca 2023 r. Więcej  

https://sir.cdr.gov.pl/partnerzy/pr_v_projekt.php?nr=843
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/2023/01/16/konkurs-dla-innowatorek-kobiety-na-czele-obszarow-rolnych-wygraj-nawet-10-tysiecy-euro/
https://sir.cdr.gov.pl/2023/01/16/konkurs-dla-innowatorek-kobiety-na-czele-obszarow-rolnych-wygraj-nawet-10-tysiecy-euro/
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regeneratywne na pastwiskach, opracował „Wędrowny system hodowli kóz i przewoźną dojarnię”. Zwierzęta wraz 
z całą niezbędną im infrastrukturą (schronienie, poidła itp.) przemieszczają się po pastwisku. Zastosowanie 
przewoźnej dojarni umożliwia dotarcie do każdego miejsca wypasu kóz. Dodatko Pan Robert zbudował mobilne 
lokum ze stałym wybiegiem dla kozła reproduktora, przenośny kojec do odpoju koźląt, zastosował rozwiązania 
techniczne umożliwiające prawidłowe i ergonomiczne użytkowanie ogrodzeń elektrycznych (elektryzator sieciowy: 
dla pastwisk w bliskiej odległości od gospodarstwa, sterowany za pomocą aplikacji w telefonie, elektryzator 
akumulatorowy: dla pastwisk oddalonych od gospodarstwa), oraz stosuje zabiegi poprawiające kondycję runi 
pastwiskowej (elementy bale grazing, późne koszenie, całkowita rezygnacja z nawożenia sztucznego, zastosowanie 
chwastownika własnej konstrukcji). Więcej  
 
 

 
 

Działanie „Współpraca” VI nabór – lista kolejności przysługiwania wsparcia ogłoszona! 
W dniu 30 stycznia 2023 r. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
ogłosił ranking wniosków Grup Operacyjnych rekomendowanych do dofinansowania 
w ramach VI naboru wniosków działania M16 „Współpraca” w przedmiocie 
opracowania innowacji, który trwał od 30 kwietnia 2022 r. do 29 czerwca 2022 r. Na 
liście znalazło się 129 wniosków Grup Operacyjnych. Więcej  

 
Porozumienie o współpracy CDR z Siecią Badawczą Łukasiewicz podpisane! 
W dniu 9 stycznia 2023 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy 
Centrum Doradztwa Rolniczego Brwinowie a Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytut 
Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”. Podpisane porozumienie ma m.in. 
na celu wzmocnienie wsparcia wdrażania innowacji w rolnictwie i na obszarach 
wiejskich, w szczególności poprzez wspieranie komercjalizacji wyników prac B+R dla 
grup operacyjnych EPI oraz udział w tworzeniu wielopodmiotowych partnerstw 
w nowej Wspólnej Polityce Rolnej 2023-2027. Ważnym aspektem porozumienia jest 
również wsparcie Lokalnych Partnerstw Wodnych oraz współpraca ekspercka w zakresie realizacji zadań w ramach 
programu Horyzont Europa. Więcej 
 

Styczniowe wydanie biuletynu Europejskiej Sieci WPR dotyczące innowacji i wymiany 
wiedzy  
Zachęcamy do zapoznania się ze styczniowym wydaniem biuletynu Europejskiej Sieci 
WPR w zakresie EIP-AGRI – Innowacje i Transfer Wiedzy. W bieżącym numerze m.in.: 
zintegrowana strategia zarządzania chorobami pnia winorośli na przykładzie działań 
grupy operacyjnej z Cypru, inteligentne rolnictwo o obiegu zamkniętym na Malcie, grupy 

operacyjne ds. bezpieczeństwa żywnościowego, nowe arkusze informacyjne podsumowujące prace Grup 
Fokusowych EIP-AGRI, młodzi przedsiębiorcy i inteligentne rolnictwo o obiegu zamkniętym. Więcej  
 
Innowacje w europejskim leśnictwie 
W Unii Europejskiej blisko 182 milionów hektarów stanowią lasy i grunty zalesione, co 
stanowi 43% jej powierzchni lądowej. Europejskie lasy mogą korzystnie wpływać na  
środowisko, społeczeństwo i gospodarkę. Odporne lasy utrzymują cenne usługi 
ekosystemowe i wspierają różnorodność biologiczną. Łagodzą skutki zmian klimatu, 
magazynując węgiel w glebie, zapewniając czyste powietrze i lepszy przepływ wody oraz 
kontrolując erozję.  Zachęcamy do zapoznania się z broszurą EIP-AGRI pn. „Innowacje 
dla europejskiego leśnictwa”, w której wskazano innowacyjne praktyki i narzędzia mogące pomóc w budowaniu 
odpornych, przyszłościowych lasów. Więcej  

 
Przykłady organizacji krótkich łańcuchów dostaw żywności 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie opracowało broszurę 
pn. „Przykłady organizacji krótkich łańcuchów dostaw żywności” - wydanie II 
zaktualizowane i poszerzone 2022. Broszura stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie 
promotorów, inicjatorów i organizatorów lokalnych rynków dla żywności produkowanej 

https://sir.cdr.gov.pl/2022/12/01/nagrody-w-ii-edycji-konkursu-moje-wlasne-innowacje-rozdane/
https://sir.cdr.gov.pl/2023/01/31/dzialanie-wspolpraca-vi-nabor-lista-kolejnosci-przyslugiwania-wsparcia-ogloszona/
https://sir.cdr.gov.pl/2023/01/11/porozumienie-o-wspolpracy-cdr-z-siecia-badawcza-lukasiewicz-instytut-organizacji-i-zarzadzania-w-przemysle-orgmasz-podpisane/
https://sir.cdr.gov.pl/2023/01/10/styczniowe-wydanie-newslettera-eip-agri-juz-dostepne-zapraszamy-do-lektury/
https://sir.cdr.gov.pl/2023/01/30/innowacje-w-europejskim-lesnictwie/
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lokalnie. Intencją publikacji jest pokazanie szerokiego wachlarza możliwości, które są dzisiaj dostępne i zachęcenie 
do wypracowania własnego rozwiązania, które uwzględnia uwarunkowania, możliwości i potrzeby konkretnej 
sytuacji. Więcej  
 
Konsultacje publiczne nt. europejskich programów wspierających badania 
i innowacje  
Komisja Europejska prowadzi badanie ankietowe na temat zakończonych, obecnie 
trwających i przyszłych programów wsparcia badań i innowacji w latach 2014-2027.  
Celem badania jest zebranie opinii wnioskodawców na temat udziału w konkursach, 
jak i samej realizacji projektów finansowanych ze środków programów Horyzont 2020 
i Horyzont Europa, tak aby obecne i przyszłe programy wsparcia były bardziej przyjazne 
dla beneficjentów, a tym samym skuteczniej wspierały badania i rozwój technologii w krajach Unii Europejskiej. 
Konsultacje zakończą się w lutym 2023 r. Więcej   
 
Więcej bieżących informacji, nowinek i ciekawostek z zakresu innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich  
na stronie internetowej SIR – zobacz aktualności 
 
 
 

 
Katalog polskich Grup Operacyjnych EPI 
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie opracowało 
w ramach SIR pierwszą w naszym kraju publikację prezentującą w formie 
katalogu działania polskich Grup Operacyjnych stanowiących zasadniczy element 
europejskiego partnerstwa innowacyjnego („EPI”) na rzecz wydajnego 
i zrównoważonego rolnictwa. Te wielopodmiotowe partnerstwa z powodzeniem 
realizują projekty badawczo-wdrożeniowe w ramach działania M16 
„Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020. Opisy Grup Operacyjnych zawarte w przedmiotowej publikacji dadzą 
Państwu możliwość przekonania się, że polskie Grupy Operacyjne realizują wiele, 
bardzo ważnych i ciekawych projektów z zakresu produkcji podstawowej oraz 
przetwórstwa produktów rolnych. Więcej   
 
 

Projekty SIR zrealizowane w III kwartale 2022 
Trzeci kwartał 2022 roku to szereg działań i aktywności wszystkich jednostek 
tworzących struktury Sieci – Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, 
Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego,  ale również Partnerów SIR. 
W tym okresie, działania SIR skupiały się przede wszystkim w zakresie 
innowacyjnych rozwiązań i współpracy partnerskiej dotyczącej 
bioróżnorodności, w tym rozwojowi pszczelarstwa, optymalizacji zarządzania 
zasobami wody w partnerstwach wielu podmiotów, skracania łańcucha 
dostaw żywności zgodnie ze strategią od pola do stołu. Ponadto 
zorganizowano gale Grup Operacyjnych EPI upowszechniające rezultaty 
realizowanych w ramach działania „Współpraca” projektów. Tych i jeszcze 
więcej tematów dotyczących agrotechniki, produkcji roślinnej czy zwierzęcej 
znajdziecie Państwo w sprawozdaniu, do którego przeczytania serdecznie zachęcamy. Więcej 
 
 
 
 

 
Modernizacja gospodarstw rolnych – nabory w obszarach E – nawadnianie i F – zielona 
energia 
Od 31 stycznia 2023 r. rolnicy, którzy planują w swoich gospodarstwach inwestycje związane 

z nawadnianiem lub wykorzystaniem zielonych źródeł energii, mogą ubiegać się o wsparcie finansowe. Nabory wniosków 

PROW 2014-2020 

https://sir.cdr.gov.pl/2023/01/12/przyklady-organizacji-krotkich-lancuchow-dostaw-zywnosci/
https://sir.cdr.gov.pl/2023/01/04/wyraz-swoja-opinie-nt-europejskich-programow-wspierajacych-badania-i-innowacje-ankieta-ke/
https://sir.cdr.gov.pl/
https://sir.cdr.gov.pl/2023/01/05/katalog-polskich-grup-operacyjnych-epi/
https://sir.cdr.gov.pl/2023/01/11/projekty-sir-zrealizowane-w-iii-kwartale-2022/
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prowadzone będą w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020. Termin składania wniosków 

do dnia 1 marca 2023 r.  Więcej   
 
 

Zaproszenia do składania wniosków w celu wsparcia badań naukowych i innowacji 
w ramach misji UE  
Komisja Europejska ogłosiła nowe zaproszenia do składania wniosków na 2023 rok  o wartości ponad 

600 mln euro w celu wsparcia badań naukowych i innowacji w ramach pięciu misji UE – porozumienia w sprawie gleby dla 
Europy, przystosowania się do zmiany klimatu, odbudowy oceanów i wód, neutralnych dla klimatu i inteligentnych miast 

oraz raka. W większości misji nabory zostaną zamknięte w dniu 20  września 2023 r. Więcej    
 

Konkursy 2023 w klastrze 6 – Żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo 
i środowisko 
22 grudnia 2022 roku otwarte zostały nabory wniosków w nowych konkursach w ramach klastra 6 – 

Żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko. Wnioski należy składać, w zależności od tematu, do dnia 

28 marca lub do 12 kwietnia 2023 r. Więcej    
 

Ruszył program „Energia dla wsi” 
Rolnicy i spółdzielnie energetyczne mogą już składać wnioski o dofinansowanie do 
odnawialnych źródeł energii w ramach ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej naboru programu „Energia dla wsi”. Termin naboru wniosków trwa od 25 stycznia 
2023 r. do 15 grudnia 2023 r. lub do wyczerpania alokacji środków. Więcej   

 

 

 

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

Warte uwagi: 

Sieć innowacji: energia odnawialna 
W dniu 14 lutego 2023 r. Krajowe Sieci Obszarów Wiejskich Estonii, Finlandii, 
Łotwy i Polski organizują warsztaty „Sieć innowacji: energia odnawialna”. 
Głównym celem wydarzenia jest tworzenie sieci kontaktów i wymiana 
wiedzy na temat projektów z krajów nordycko-bałtyckich oraz różnych 
źródeł ich finansowania. Językiem roboczym warsztatów jest angielski. 
Webinarium odbędzie się za pośrednictwem platformy Zoom. 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/dofinansowanie-w-obszarze-nawadniania-i-zielonej-energii--wnioski-od-31-stycznia
https://sir.cdr.gov.pl/2023/01/25/komisja-oglasza-nowe-zaproszenia-do-skladania-wnioskow-w-celu-wsparcia-badan-naukowych-i-innowacji-w-ramach-misji-ue/
https://www.kpk.gov.pl/konkursy-2023-w-klastrze-6-zywnosc-biogospodarka-zasoby-naturalne-rolnictwo-i-srodowisko
https://www.gov.pl/web/nfosigw/nabor-wnioskow-2023-energia-dla-wsi
https://sir.cdr.gov.pl/wydarzenia-kalendarz/
https://sir.cdr.gov.pl/wydarzenia-kalendarz/
https://maainfo.ee/index.php?id=7887&page=3333&
mailto:warszawa@cdr.gov.pl
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