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Trwa Konkurs Ekologiczny zorganizowany przez Komisję Europejską mający wyróżnić najlepsze i najbardziej innowacyjne podmioty
ekologiczne przyczyniające się do zmniejszenia presji rolnictwa na środowisko i klimat, a także do realizacji unijnej strateg ii na rzecz
bioróżnorodności 2030 i strategii „od pola do stołu”. W konkursie mogą wziąć udział osoby, podmioty lub instytucje działające
w ekologicznym łańcuchu wartości. W ramach konkursu przyznanych zostanie 8 nagród w 7 Kategoriach. Więcej

INSPIRUJĄCE POMYSŁY
Innowacje marketingowe oraz organizacyjne w sektorze rolno-spożywczym
Grupa Operacyjna EPI „AgroWe”, realizuje w ramach działania „Współpraca” objętego PROW
2014-2020 projekt pn. „Innowacje marketingowe oraz organizacyjne w zakresie tworzenia
automatycznych modeli procesów decyzyjnych, finansowych, organizacyjnych i transferu
informacji”. Celem projektu jest wytworzenie innowacji marketingowych oraz organizacyjnych
w celu zwiększenie poziomu innowacji w polskim i europejskim ekosystemie rolno-spożywczym,
zwiększenie poziomu ochrony środowiska oraz łagodzenie zmian klimatycznych. Główne zadania
do zrealizowania opierają się na wypracowaniu skutecznych rozwiązań informatycznych w oparciu o przegląd
literatury oraz badania ankietowe przeprowadzone pośród rolników. Więcej

Produkcja najwyższej jakości wieprzowiny bez GMO i bez antybiotyków
Konsorcjum Agro Integracja we współpracy z VestIn Agro Consulting oraz producentami trzody
chlewnej rozpoczęła realizację projektu badawczo-rozwojego, którego celem jest opracowanie
modelu efektywnej produkcji trzody chlewnej bez GMO i bez antybiotyków, prowadzonej
w sposób zrównoważony. Model ten skierowany jest do producentów trzody chlewnej. Projekt realizowany jest
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w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Więcej
informacji oraz obejrzyj film z rozpoczęcia realizacji projektu

INFORMACJE BIEŻĄCE
Wirtualne gospodarstwo – praktyczny pomocnik rolników w ramach platformy
eDWIN
Ostrzeżenia przed załamaniem pogody, szkodnikami i zagrożeniami na polu, szybki
kontakt z doradcą rolniczym oraz porady, kiedy i w jakiej ilości stosować środki
ochrony roślin – to tylko niektóre zalety e-usługi „Wirtualne gospodarstwo”, która
jest dostępna na platformie doradczej eDWIN. „Wirtualne gospodarstwo” to
najważniejsza e-usługa, która powstała w ramach platformy doradczej eDWIN.
Będzie ona służyła rolnikom jako narzędzie wspierające zarządzanie
gospodarstwem. Co ważne, usługa będzie dostępna zarówno jako aplikacja mobilna, jak i z poziomu przeglądarki na
komputerach. Więcej
O innowacjach w kwietniowym newsletterze EIP-AGRI
Zachęcamy do zapoznania się z kwietniowym wydaniem biuletynu Europejskiego
Partnerstwa Innowacyjnego na rzecz Wydajnego i Zrównoważonego Rolnictwa (EIPAGRI), koordynującego wspieranie innowacji w sektorze rolno-spożywczym
na szczeblu europejskim. W bieżącym numerze m.in. o: żywym laboratorium
na węgierskiej farmie, inteligentnej etykiecie budującej zaufanie konsumentów,
wyzwaniach i szansach dla innowacji w leśnictwie, międzynarodowych badaniach nad
zrównoważonymi systemami żywnościowymi w zmieniającym się klimacie
i Europejskiej Konferencji Naukowej – Ku rolnictwu wolnemu od pestycydów, planowanej na czerwiec. Więcej
I posiedzenie Grupy Tematycznej ENRD ds. rolnictwa węglowego – pobierz
materiały
W dniu 24 marca br. odbyło się pierwsze posiedzenie nowej Grupy Tematycznej
ENRD (Europejska Sieć Rozwoju Obszarów Wiejskich) ds. rolnictwa węglowego.
Spotkanie otworzyła Giuliana Keller z Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds.
Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich. W posiedzeniu wzięło udział 40
ekspertów, w tym 2 przedstawicieli z Polski. Pierwsze spotkanie Grupy
Tematycznej ds. rolnictwa węglowego skupiło się na wymianie europejskich przykładów dobrych praktyk
i obiecujących inicjatywach w zakresie rolnictwa węglowego, omówieniu, w jaki sposób można je skalować
za pomocą WPR, a także jakie są kluczowe czynniki i bariery w tym zakresie. Więcej
Żywność polska, lokalna, prosto od rolnika! Zapraszamy na e-bazarek!
Zachęcamy do odwiedzenia platformy Polski e-bazarek, która umożliwia producentom rolnym
bezpłatne zamieszczanie ofert sprzedaży żywności oraz promocję produktów wytworzonych
w gospodarstwach rolnych, a konsumentom możliwość zakupu lokalnych produktów
pochodzących bezpośrednio od rolnika. Więcej

Musimy stawiać na innowacyjność – podsumowanie uczestnictwa Polski
w Programie Ramowym Horyzont 2020
Zachęcamy do zapoznania się z raportem pn. „Podsumowanie uczestnictwa Polski
w Programie Ramowym Horyzont 2020”, który zawiera szczegółową analizę udziału
krajowych podmiotów w programie Horyzont 2020. Dane zostały opatrzone
obszernym, merytorycznym komentarzem ekspertów Krajowego Punktu
Kontaktowego Programów Badawczych UE. Dokument uwzględnia także wnioski i rekomendacje w kontekście
nowego PR UE Horyzont Europa. Więcej

2

Wydanie specjalne newslettera EIP-AGRI poświęcone tematyce zdrowia gleby.
Zapraszamy do lektury!
Zachęcamy do zapoznania się ze specjalnym wydaniem biuletynu Europejskiego
Partnerstwa Innowacyjnego na rzecz Wydajnego i Zrównoważonego Rolnictwa (EIP-AGRI),
koordynującego wspieranie innowacji w sektorze rolno-spożywczym na szczeblu
europejskim. Bieżący numer newslettera poświęcony jest tematyce zdrowia gleby:
zwiększenie bioróżnorodności gleby w celu redukcji niezbędnych zasobów produkcyjnych,
biostymulatory dla zrównoważonego rolnictwa na podstawie działań Grupy Operacyjnej
z Włoch, wpływ tworzyw sztucznych na zdrowie gleby i wydajność rolnictwa . Więcej

Razem możemy więcej – co dopinguje rolników do współdziałania?
Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich od ponad sześciu
lat wspiera rozwój innowacji w sektorze rolno-spożywczym. Są to inicjatywy,
które wspierają tworzenie wielopodmiotowych partnerstw oraz wymianę
wiedzy i doświadczeń. Przykładem jest Forum Sieciowanie Partnerów SIR.
O tym, co dopinguje rolników do współdziałania w obszarze innowacji
opowiada i czy dzielą się wiedzą, opowiada Iwona Obojska-Chomiczewska,
Kierownik Zespołu Innowacji w Rolnictwie ds. Obsługi SIR. Więcej
Więcej bieżących informacji, nowinek i ciekawostek z zakresu innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich
na stronie internetowej SIR – zobacz aktualności

DZIAŁANIA SIR
Partnerstwo dla rozwoju V - szkolenia dotyczące
działania „Współpraca” i tworzenia Grup
Operacyjnych EPI
W kwietniu br. Centrum Doradztwa Rolniczego
w Brwinowie Oddział w Warszawie, w ramach
SIR, zorganizowało bezpłatny cykl 3 szkoleń pn.
„Partnerstwo dla rozwoju V”, którego celem było
merytoryczne przygotowanie potencjalnych
beneficjentów działania „Współpraca” w ramach
PROW 2014-2020, do złożenia wniosku
o przyznanie
pomocy
oraz
przekazanie
praktycznej wiedzy niezbędnej do tworzenia
Grup Operacyjnych EPI i realizacji projektów
przez te Grupy (przygotowanie do VI naboru
wniosków).
Szkolenia odbyły się w Szczecinie, Warszawie
i Katowicach. W trakcie spotkań omówiono m.in.
rozporządzenie
dotyczące
działania
„Współpraca” po zmianach, przedstawiono formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność wraz z
instrukcjami ich wypełniania i formularz umowy o przyznaniu pomocy dla działania „Współpraca” oraz
zaprezentowano efekty i doświadczenia z dotychczasowych naborów przeprowadzonych w ramach tego działania.
W trakcie szkoleń przeprowadzono wspólnie analizę nowych inicjatyw oraz omówiono bieżące problemy przy
tworzeniu Grup Operacyjnych zainteresowanych aplikowaniem w ramach VI naboru wniosków. Dodatkowo dla
uczestników zorganizowano w formie sesji stolikowych warsztaty poświęcone tworzeniu przykładowych Grup
Operacyjnych. Wydarzenie „Partnerstwo dla rozwoju” było już V edycją zorganizowaną przez SIR i tak jak jego
poprzednie wydania cieszyły się ogromnym zainteresowaniem i zaangażowaniem uczestników.

FINANSOWANIE
PROW
2014-2020

Działanie „Współpraca” – nabór rozpoczęty!
Od 30 kwietnia 2022 r. w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa można ubiegać się
o wsparcie na operacje, których przedmiotem jest opracowanie i wdrożenie innowacji
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w ramach działania „Współpraca”. O pomoc mogą starać się Grupy Operacyjne EPI, działające na obszarach wiejskich
na rzecz innowacji w rolnictwie. Wnioski o pomoc należy dostarczyć do Centrali ARiMR do 15 czerwca 2022 r. Więcej
Premia pielęgnacyjna i zalesieniowa
Do 16 maja 2022 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski
o przyznanie premii pielęgnacyjnej i zalesieniowej w ramach finansowanego z PROW 2014-2020
poddziałania „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych”. Nabór prowadzony jest za pośrednictwem
aplikacji eWniosekPlus. Więcej
PROW
2014-2020

Wsparcie na rozwój pasieki
Jeszcze do 31 maja 2022 r. indywidualni hodowcy pszczół mogą ubiegać się w Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dofinansowanie do przezimowanych rodzin pszczelich.
Wniosek o dodatkowe środki należy złożyć w biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
osobiście lub przez pełnomocnika. Można go także wysłać listem poleconym lub nadać przez skrzynkę ePUAP. Więcej
PROW
2014-2020

WYDARZENIA
Wydarzenia z zakresu wdrażania innowacji w rolnictwie, leśnictwie, produkcji żywności i na obszarach
wiejskich zaplanowane na miesiąc maj 2022 – zobacz kalendarz
Warte uwagi:
Sieć Innowacji – Dane gospodarstw rolnych i rozwiązania informatyczne
Krajowe Sieci Obszarów Wiejskich Estonii i Finlandii organizują wspólnie cykl
czterech warsztatów tematycznych pod nazwą „Sieć innowacji” (Network to
innovate), które odbywają się w formule online w okresie luty-maj 2022 r.
Zapraszamy na czwarty z nich, odbywający się 17 maja 2022 r., pn. „Dane
gospodarstw rolnych i rozwiązania informatyczne (Farm data and IT
solutions)”. Warsztaty oferują możliwość poznania nowych i inspirujących
przykładów projektów, spotkania z ekspertami i profesjonalistami, wymianę
wiedzy oraz nawiązanie nowych kontaktów. Więcej
Wiosenny Tydzień z Klastrami w programie Horyzont Europa
Zachęcamy do udziału w wiosennej edycji wydarzenia Tydzień z Klastrami,
która odbędzie się w dniach 23-30 maja 2022 r. w formule on-line. Będzie to
cykl spotkań informacyjnych na temat bieżących konkursów lub inicjatyw,
podejmowanych w ramach sześciu szerokich klastrów tematycznych w II
filarze programu Horyzont Europa. W konkursach mogą uczestniczyć firmy:
małe i duże, ale także startupy, instytuty badawczo-naukowe, uczelnie oraz
jednostki
administracji
publicznej.
Projekty
realizowane
są
w międzynarodowych konsorcjach. Więcej
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

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
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