
 

 

 

 

 

  

 

 

 

Innowacyjna technologia produkcji słomki do napojów 

Grupa Operacyjna EPI „Słomka ze Słomy” rozpoczęła realizację projektu, którego celem jest 
uzyskanie produktu rolnego jakim jest słoma o ulepszonej przydatności użytkowej 
(wykorzystywana do produkcji słomek do picia) oraz stworzenie (tzn. opracowanie i wykonanie) 
odpowiednich warunków technicznych, technologicznych i organizacyjnych jakie są niezbędne  
do produkowania słomek ze słomy, przeznaczonych do picia różnych napojów.  Projekt jest 
realizowany w ramach działania „Współpraca”.  Więcej 

 

 „Karczma Taberska” i „Akademia u cioci Joli” 

Inicjatywa „Karczma Taberska” realizowana na terenie województwa lubuskiego powstała 
z zamiłowania gospodarzy do tradycji regionu Kozła i poszanowania otaczającej ich przyrody. 
Jako że kuchnia zawsze stanowiła ważny element życia codziennego, stąd pomysł by gości, 
którzy zawitają do Janowca, poczęstować autorskimi potrawami inspirowanymi tradycyjną 
kuchnią krumską i babimojską. Każdego dnia na smakoszy czeka wyborne jadło, m.in. kaczka 
z jabłkami, szynka w „chlebie Reimanna”, cienki placek na „ruchadłach” . A to tylko niektóre 
z dań, przyrządzanych przez tutejsze gospodynie. „Akademia u cioci Joli” natomiast, od kilku 
lat zaprasza wszystkie dzieci do udziału w ciekawych warsztatach. W trakcie zajęć, uczestnicy przez zabawę poznają 
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  Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) daje możliwość wielopodmiotowej współpracy przy wdrażaniu  innowacji. 

Zgodnie z hasłem „Razem możemy więcej”, w ramach SIR organizowane są wydarzenia sieciujące i ułatwiające nawiązanie współpracy, ale także 

dostarczane są narzędzia wspomagające transfer wiedzy i wyników badań naukowych do praktyki. 

https://sir.cdr.gov.pl/2021/08/30/innowacyjna-produkcja-slomki-do-napojow/
https://twitter.com/SIR_siec
https://www.facebook.com/SiecSIR
https://sir.cdr.gov.pl/
https://www.youtube.com/channel/UC6jrpiejdVsmtd8Zrx2AiRg


 

INFORMACJE BIEŻĄCE 

życie na wsi, dowiadują się jak należy opiekować się zwierzętami gospodarskimi albo jak powstają chleb i powidła 
śliwkowe. W ofercie znajdują się niepowtarzalne zajęcia edukacyjne dla dzieci realizowane przez cały rok.Więcej  

 Inteligentne wsie (Smart Villages) 

Społeczność mieszkająca na wsi, która wykorzystuje nowoczesne technologie w celu 

poprawy jakości i poziomu życia oraz zrównoważonego rozwoju. Społeczność, która na 

swoim terenie współpracuje i wspólnie decyduje o swoim rozwoju. Podejście Smart Village, 

które od kilku lat nabiera rumieńców, bazuje na połączeniu nowoczesnych narzędzi 

i technologii dla polepszenia jakości życia oraz podniesienia standardu usług publicznych dla 

obywateli – i co ważne – przy lepszym wykorzystaniu zasobów oraz mniejszym wpływie na 

środowisko. Więcej 

Krótki Łańcuch Żywności – pilotaż w Toruniu 

Grupa Operacyjna EPI „Naszelokalne.pl” podjęła prace nad zbudowaniem 

komplementarnego modelu krótkiego łańcucha dostaw i przetestowanie jego założeń 

w praktyce. Projekt skierowany jest do mieszkańców Torunia i okolic i dotyczy sprzedaży 

żywności o bardzo szerokim asortymencie produktów wytwarzanych przez rolników 

z województwa kujawsko-pomorskiego. Więcej 

 

 
Zmiana adresu siedziby CDR w Brwinowie Oddział w Warszawie  
Z dniem 1 września br. zmianie uległ adres siedziby Centrum Doradztwa Rolniczego 
w Brwinowie Oddział w Warszawie, realizującego zadania Sieci na rzecz innowacji 
w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) oraz jednostki centralnej Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich (KSOW). Więcej  
 

 
Jak racjonalnie nawadniać warzywa? Zapoznaj się z publikacją!  
W publikacji pn. „Racjonalne nawadnianie warzyw” wydanej przez Centrum Doradztwa 
Rolniczego w Brwinowie we współpracy z Instytutem Ogrodnictwa w Skierniewicach 
opisano zagadnienia dotyczące systemów nawadniania warzyw, sposoby wybierania 
źródeł wody i metody sprawdzania jakości wody oraz zasady integrowanego nawadniania 
w odniesieniu do specyfiki upraw najważniejszych warzyw w naszym kraju.  Więcej 
 

 
Portal ARiMR dołącza do rządowej platformy  
Portal Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dołącza do rządowej platformy 
www.gov.pl, która scala witryny wszystkich ministerstw i innych podmiotów publicznych. Od 
1 września 2021 r. strona Agencji znajduje się pod adresem: www.gov.pl/arimr. Nowa strona 
odpowiada standardom ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami. Więcej  
 

Powołano Radę Rynku Rolnego  
Towarowa Giełda Energii powołała Radę Rynku Rolnego, w skład której wchodzą 
eksperci z branży rolno-spożywczej. Rada będzie zajmować się kwestiami rozwoju rynku, 
zmian regulacyjnych i prawnych dotyczących funkcjonowania Giełdowego Rynku 
Rolnego, w tym poprawy płynności. Giełda przypomniała także, że GRR prowadzony 
przez Towarową Giełdę Energii oferuje obrót pszenicą, żytem oraz kukurydzą. Sprzedaż 
i zakup produktów rolnych jest możliwy w ramach sesji prowadzonych w każdą środę 
lub na aukcjach zwoływanych na wniosek oferenta. Giełdowy Rynek Rolny to pionierskie 
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https://www.youtube.com/watch?v=5f3q9GwL4uU
http://ksow.pl/idee/smart-villages
https://sir.cdr.gov.pl/2021/08/24/krotki-lancuch-zywnosci-pilotaz-w-toruniu/
https://sir.cdr.gov.pl/2021/08/30/zmiana-adresu-siedziby-cdr-w-brwinowie-oddzial-w-warszawie/
https://sir.cdr.gov.pl/2021/08/05/jak-racjonalnie-nawadniac-warzywa-zapoznaj-sie-z-publikacja/
http://www.gov.pl/arimr
https://sir.cdr.gov.pl/2021/08/24/portal-arimr-dolacza-do-rzadowej-platformy/
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i innowacyjne rozwiązanie, przygotowane w odpowiedzi na postulaty oraz konsultacje z przedstawicielami sektora 
rolno-spożywczego. Więcej  
 

Laureaci konkursu Rolnik Roku regionu Morza Bałtyckiego 2021 

W sobotę 21 sierpnia br. podczas gali towarzyszącej Międzynarodowym Targom Potato 
Poland 2021 odbyło się uroczyste wręczenie nagród w krajowym etapie konkursu 
Rolnik Roku regionu Morza Bałtyckiego 2021. Nagrody zostały przyznane rolnikom 
z Wielkopolski, województwa zachodniopomorskiego i Małopolski. Więcej 
 

Więcej bieżących informacji, nowinek i ciekawostek z zakresu innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich na 
stronie internetowej SIR – zobacz aktualności 
 
 

W II kwartale 2021 r. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie 

oraz Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego,  w ramach Planu 

Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-

2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach 

wiejskich, zrealizowały wiele interesujących projektów 

dotyczących innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, m.in. 

w tematyce: tradycyjne rośliny miododajne w  nowoczesnej 

pasiece, innowacje w winiarstwie, dobre praktyki w produkcji 

rolniczej i działalności pozarolniczej, Krajowe Dni Pola Minikowo 

2021 – Europejski Zielony Ład na polach w Polsce, sieciowanie 

Partnerów SIR, innowacje w zielarstwie i kosmetyce naturalnej, 

Lokalne Partnerstwa ds. Wody, innowacje łąkowo-pastwiskowe 

w produkcji mleka i wołowiny, przetwórstwo jako innowacyjny 

sposób na poprawę dochodowości gospodarstw rolnych, konserwujące techniki uprawy gleby i siewu, zwierzęta 

użytkowe – kierunek chowu i hodowli na przykładzie polskich doświadczeń, postęp hodowlany w produkcji roślinnej. 

Pobierz zestawienie  

 

 
Modernizacja gospodarstw rolnych dłużej - wnioski do 20 września br. 
Okres przyjmowania wniosków w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych” z budżetu PROW 2014 -2020 został 
wydłużony do 20 września 2021 r. Jeszcze przez ponad 2 tygodnie rolnicy zainteresowani modernizowaniem 
gospodarstw mogą składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach wszystkich obszarów poddziałania: rozwój 
produkcji prosiąt (obszar A); rozwój produkcji mleka krowiego (obszar B); rozwój produkcji bydła mięsnego (obszar 
C); inwestycje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji,  zmianą profilu produkcji, 
zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu (obszar D);  
nawadnianie w gospodarstwie. Więcej 
 
Granty dla przedsiębiorców w Horyzoncie Europa  

Oprócz grantów na badania naukowe, Horyzont Europa ma również bogatą ofertę dla przedsiębiorstw. Na konkursy 

Europejskiej Rady Innowacji (European Innovation Council – EIC) w ramach  filaru Innowacyjna Europa w 2021 r. 

przeznaczono 1,5 mld euro. Przedsiębiorcy, którzy tworzą przełomowe technologie, mają do dyspozycji kilka 

rodzajów grantów. Więcej 

 

Europejskie ekosystemy innowacji: 90 mln euro na pierwsze konkursy  

Opublikowany został pierwszy w historii Program Prac dla obszaru Europejskie ekosystemy innowacji. Tematy 

konkursowe są podzielone na trzy wyzwania CONNECT, SCALEUP i INNOVSMES. Całkowity budżet tych konkursów to 

ponad 90 mln euro. Więcej 
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https://sir.cdr.gov.pl/2021/08/25/powolano-rade-rynku-rolnego/
https://sir.cdr.gov.pl/2021/08/25/laureaci-konkursu-rolnik-roku-2021/
https://sir.cdr.gov.pl/
https://sir.cdr.gov.pl/wp-content/uploads/2021/08/Zestawienie-operacji-2021-II-KWARTA%C5%81.pdf
https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/modernizacja-gospodarstw-rolnych-dluzej-wnioski-do-20-wrzesnia.html
https://www.kpk.gov.pl/granty-dla-przedsiebiorcow-w-horyzoncie-europa
https://www.kpk.gov.pl/europejskie-ekosystemy-innowacji-90-mln-euro-na-pierwsze-konkursy
https://sir.cdr.gov.pl/wp-content/uploads/2021/08/Zestawienie-operacji-2021-II-KWARTA%C5%81.pdf


 

WYDARZENIA 
 

Wydarzenia z zakresu wdrażania innowacji w rolnictwie, leśnictwie, produkcji żywności i na obszarach 
wiejskich zaplanowane na miesiąc wrzesień 2021 – zobacz kalendarz 

Warte uwagi: 

BioTech 2.0  
BioTech 2.0, to spotkanie 
profesjonalistów branży żywności 
wysokiej jakości,  w tematyce 
nowoczesnych procesów produkcji 
stosowanych we współczesnym 
rolnictwie. Nowinki technologiczne 
oraz naukowe wykorzystywane na 
różnych etapach procesów upraw, 
hodowli i przetwórstwa. To wydarzenie 
o zasięgu krajowym, w którym udział 
wezmą specjaliści branży rolniczej 
z kraju i zagranicy, branżowi stratedzy 
o międzynarodowym autorytecie, 
przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz uczestnicy projektu „Smart Rular 21” z pięciu krajów UE. Tegoroczne 
wydarzenie posiada wyjątkową formułę warsztatową, dzięki której podczas realizacji dwóch bloków tematycznych, 
zaprezentowane zostaną rolnikom innowacyjne rozwiązania w efektywny i atrakcyjny sposób.  
Dzień 1 - (10.09.2021) – From farm to fork / Z pola na stół – organizacja krótkiego łańcucha dostaw w małym i średnim 
gospodarstwie ekologicznym. 
Dzień 2 - (11.09.2021) - Regenerative Agriculture in the Making / Systemy rolnictwa regeneratywnego 
Warsztaty są bezpłatne, obowiązuje ograniczona liczba miejsc. Miejsce: RSP Ostoja Natury Tomaszyn, Olsztynek. 
Podczas konferencji, która odbędzie się 12.09.2021 r. w Olsztynku, ul. Kościuszki 6D - poruszone zostaną trzy aspekty 
tematyczne: przyszłość rolnictwa, rolnictwo regeneratywne, wsparcie innowacji w Polsce i EU. Więcej 
 
VI Forum Green Smart City   
VI Forum Green Smart City  organizowane przez Uniwersytet Rolniczy im. Hugona 
Kołłątaja w Krakowie, Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rolniczego w 
Krakowie, Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Sp. z o.o. oraz 
InnoTechKrak, odbędzie się w dniach 28-29 października 2021 r. w Krakowie. 
Tegoroczna edycja, oprócz głównego celu Forum, koncentruje się na koncepcji 
Europejskiego Zielonego Ładu obejmującego wdrażanie inwestycji sprzyjających 
środowisku, ograniczenie zanieczyszczeń poprzez czystszy i tańszy transport oraz 
obniżenie emisji branży energetycznej, a także wdrażania innowacji przemysłowych. Wszystkie podejmowane 
działania mają na celu stworzenie czystej gospodarki, funkcjonującej w obiegu zamkniętym, co umożliwi efektywne 
wykorzystanie zasobów. Wyzwania stawiane przez Europejski Zielony Ład jeszcze mocniej inspirują do poszukiwania 
rozwiązań i wdrażania nowych technologii w Smart City, Smart Village, a także otwierają nową przestrzeń do realizacji 
założeń zrównoważonego rozwoju. 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 
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https://sir.cdr.gov.pl/wydarzenia-kalendarz/
https://sir.cdr.gov.pl/wydarzenia-kalendarz/
https://wmodr.pl/informacje/3161
https://fgsc.urk.edu.pl/

