
 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 

Udoskonalona technologia oczyszczania wody  
Grupa Operacyjna EPI „Original Food” opracowała znacznie udoskonaloną technologię 
oczyszczania wody potwierdzoną wynikami badań zrealizowaną w ramach projektu 
„Dostosowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii uzdatniania wody w zamkniętym systemie 
nawadniania  wraz z wykorzystaniem biologicznych środków ochrony i biostymulatorów na 
przykładzie żurawiny wielkoowocowej”, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 
2020, Działanie „Współpraca”. Opracowana technologia z wykorzystaniem kaskadowego 

INSPIRUJĄCE POMYSŁY 

Sierpień 2022 

Flesz SIR 

INSPIRACJE FINANSOWANIE WYDARZENIA DZIAŁANIA SIR INFORMACJE 

BIEŻĄCE 

 

1 

Europejskie Partnerstwo Innowacyjne na rzecz Wydajnego i Zrównoważonego Rolnictwa (EIP-AGRI), poszukuje 

ekspertów do trzech nowopowstających Grup Fokusowych EIP-AGRI. Zachęcamy polskich przedstawicieli do zgłaszania 

swoich kandydatur do pracy w tych Grupach Fokusowych: zwiększenie bioróżnorodności na gruntach rolnych poprzez 

cechy krajobrazu o dużej różnorodności; rolnictwo społeczne i innowacje; odzyskiwanie opuszczonych gruntów 

rolnych. Osoby posiadające wiedzę naukową lub praktyczne doświadczenie w dziedzinie nad którą dana Grupa 

zamierza pracować, mogą składać swoje zgłoszenia do dnia 19 września 2022 r. Więcej 

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/2022/07/04/eip-agri-poszukuje-ekspertow-do-3-nowych-grup-fokusowych-2/
https://sir.cdr.gov.pl/2022/07/04/eip-agri-poszukuje-ekspertow-do-3-nowych-grup-fokusowych-2/
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systemu przegród filtracyjnych jest tania, łatwa do instalacji i utrzymaniu. Daje możliwość łatwego skalowania 
w przypadku konieczności jej rozbudowy. Przeprowadzone badania laboratoryjne i terenowe wykazały jej 
dostateczną skuteczność. Wykorzystanie kaskadowego systemu przegród filtracyjnych pozwala na istotną redukcję 
form propagacyjnych różnych gatunków grzybów z wody wykorzystywanej w obiegu zamkniętym , w warunkach 
polowych. Badania modelowe wykazały, że efekt eliminacji form propagacyjnych grzybów  narasta w kolejnych 
cyklach przepływu wody przez system przegród filtracyjnych. Opracowana technologia zapobiega akumulacji form 
propagacyjnych różnych gatunków grzybów w zasobach wody wykorzystywanej w obiegu zamkniętym w warunkach 
polowych w produkcji żurawiny wielkoowocowej. Więcej 

 
Innowacyjna zrównoważona uprawa buraka cukrowego 
Grupa Operacyjna EPI „Konsorcjum Agro Integracja UPRAWA” rozpoczęła w ramach działania 
„Współpraca” realizację proejktu, którego celem jest efektywna uprawa buraka cukrowego przy 
ograniczonym stosowaniu herbicydów poprzez ich wycofanie z obrotu i użytkowania oraz 
przeciwdziałanie efektowi cieplarnianemu. Więcej  
 

 
 

Innowacyjne podejścia wspierające konwersję na rolnictwo ekologiczne – zapoznaj się 
z broszurą EIP-AGRI! 
Zachęcamy do zapoznania się z broszurą „Rolnictwo ekologiczne: innowacyjne podejścia 
wspierające konwersję”, opracowaną przez  Europejskie Partnerstwo Innowacyjne na 
rzecz Wydajnego i Zrównoważonego Rolnictwa (EIP-AGRI). W broszurze przedstawiono 
inspirujące i zakończone sukcesem przykłady konwersji na rolnictwo ekologiczne, w tym 
zidentyfikowano platformy i projekty działające na rzecz silniejszego ekologicznego 

łańcucha wartości. Więcej  
 
Dołącz do nowej Grupy Tematycznej ENRD ds. wzmocnienia pozycji rolników 
w ekologicznym łańcuchu dostaw! 
Produkując żywność wysokiej jakości o niskim wpływie na środowisko, rolnictwo 
ekologiczne odegra kluczową rolę w rozwoju zrównoważonego systemu 
żywnościowego w UE. Zrównoważony system żywnościowy leży u podstaw 
Europejskiego Zielonego Ładu. W ramach strategii „Od pola do stołu”, Komisja 
Europejska wyznaczyła cel „co najmniej 25% gruntów rolnych UE objętych 
rolnictwem ekologicznym oraz znaczny wzrost akwakultury ekologicznej do 2030 r.”. 
Biorąc pod uwagę opracowany przez Komisję Europejską plan działania na rzecz produkcji ekologicznej, Europejska 
Sieć Rozwoju Obszarów Wiejskich powołuje nową Grupę Tematyczną pn. „Wzmocnienie pozycji rolników 
w ekologicznym łańcuchu dostaw”. Zgłoszenia do dnia 19 sierpnia 2022 r. Więcej  
 

 
Nowe wydanie magazynu Agrinnovation dotyczące leśnictwa już dostępne!  
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się nowym wydaniem magazynu Agrinnovation 
wydanym przez Europejskie Partnerstwo Innowacyjne na rzecz Wydajnego 
i Zrównoważonego Rolnictwa (EIP-AGRI). Obecne wydanie koncentruje się na ważnej roli 
ekosystemów leśnych w zakresie realizacji celów polityki Europejskiego  Zielonego Ładu 
oraz powiązanym z nią strategii, w tym Bioróżnorodności oraz Leśnictwa. Więcej  
 

 
Działanie „Współpraca” – podsumowanie naboru 2022 
Do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wpłynęło 349 wniosków 
o przyznanie pomocy, w zakończonym 29 czerwca 2022 r. naborze, w ramach 
działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020. Wynikająca z nich kwota to blisko 815 mln zł. Najwięcej wniosków 
złożono w województwie mazowieckim (78), wielkopolskim (49) oraz lubelskim (41) . 
Więcej 
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https://sir.cdr.gov.pl/2022/07/04/dostosowanie-i-wdrozenie-technologii-uzdatniania-wody-w-zamknietym-systemie-nawadniania-wraz-z-wykorzystaniem-biologicznych-srodkow-ochrony-i-biostymulatorow-na-przykladzie-zurawiny-sprawozdanie-z-r/
https://sir.cdr.gov.pl/partnerzy/pr_v_projekt.php?nr=735
https://sir.cdr.gov.pl/2022/07/26/innowacyjne-podejscia-wspierajace-przejscie-na-rolnictwo-ekologiczne-zapoznaj-sie-z-broszura-eip-agri/
https://sir.cdr.gov.pl/2022/07/28/dolacz-do-nowej-grupy-tematycznej-enrd-ds-wzmocnienia-pozycji-rolnikow-w-ekologicznym-lancuchu-dostaw/
https://sir.cdr.gov.pl/2022/07/19/nowe-wydanie-magazynu-agroinnovation-dotyczace-lesnictwa-juz-dostepne/
https://sir.cdr.gov.pl/2022/07/13/dzialanie-wspolpraca-podsumowanie-naboru-2022/
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Systemy wiedzy i innowacji w rolnictwie (AKIS) – wydanie specjalne biuletynu  
EIP-AGRI 
Zachęcamy do zapoznania się z wydaniem specjalnym biuletynu Europejskiego 
Partnerstwa Innowacyjnego na rzecz Wydajnego i Zrównoważonego Rolnictwa (EIP-
AGRI), poświęconym tematyce systemów wiedzy i innowacji w rolnictwie (AKIS).  
W bieżącym numerze newslettera m.in.  informacje o: platformie cyfrowej dotyczącej 
hodowli owiec na przykładzie prac Grupy Operacyjnej EPI z Bułgarii; kampanii 
podnoszącej świadomość w zakresie AKIS w Holandii, do pobrania broszura EIP-AGRI 

„Wiedza rolnicza i systemy innowacji (AKIS): Pobudzanie innowacji i transfer wiedzy w Europie” . Więcej 
 
Najistotniejsze modyfikacje Planu Strategicznego WPR na lata 2023-2027 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało w dniu 15 lipca 2022 r. do akceptacji 
Komisji Europejskiej projekt Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 
2023-2027. Plan ten został już uzgodniony z Komisją Europejską. Zawiera on zmiany 
wynikające z tych uzgodnień. Więcej  
 
  
Więcej bieżących informacji, nowinek i ciekawostek z zakresu innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich  
na stronie internetowej SIR – zobacz aktualności 
 
 
 

 
Projekty SIR zrealizowane w II kwartale 2022 
Zapraszamy do zapoznania się z projektami zrealizowanymi w II kwartale 
2022 r. przez 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. 
Drugi kwartał 2022 roku to szereg działań i aktywności wszystkich 
jednostek tworzących struktury Sieci, ale również Partnerów SIR. W tym 
okresie, działania SIR skupiały się przede wszystkim w kwestii 
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 szkolenia podnoszące kompetencje uczestników w ramach 
działania „Współpraca”. Tych i jeszcze więcej tematów dotyczących agrotechniki, produkcji roślinnej czy zwierzęcej 
znajdziecie Państwo w niniejszym sprawozdaniu, do którego przeczytania serdecznie zachęcamy. Więcej 
 

Rozwój innowacyjnych technologii odnawialnych źródeł energii na 
obszarach wiejskich” – relacja 
W dniach 7-8 czerwca 2022 r. w miejscowości Czystebłota odbyła się 
konferencja połączona z wyjazdem studyjnym pn. „Rozwój innowacyjnych 
technologii odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich”, 

zorganizowana przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział 
w Radomiu  w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach 
wiejskich. W pierwszym dniu konferencji wystąpili przedstawiciele nauki, 
użytkownicy – praktycy poszczególnych technologii odnawialnych źródeł 

energii, którzy zaprezentowali innowacyjne rozwiązania, dobre praktyki jak również znowelizowane przepisy prawne 
ułatwiające rozwój OZE. Drugiego dnia odbyła się wizyta w biogazowni rolniczej, prezentującej praktyczne zastosowanie 
innowacyjnych technologii OZE. Celem wydarzenia było m.in. przekazanie wiedzy i informacji na temat innowacyjnych 

rozwiązań technologicznych OZE na obszarach wiejskich, aktywizacja środowisk zajmujących się rozwojem czystych 
technologii energetycznych, ochroną środowiska i tworzeniem miejsc pracy na obszarach wiejskich,  ułatwianie kontaktów 
między grupami odbiorców operacji celem nawiązania stałej współpracy między nauką a praktyką oraz promowanie dobrych 
praktyk w zakresie odnawialnych źródeł energii, które mogą być wykorzystane w celu efektywniejszego 

zarządzania gospodarstwem rolnym. Więcej 
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https://sir.cdr.gov.pl/2022/07/08/systemy-wiedzy-i-innowacji-w-rolnictwie-akis-wydanie-specjalne-biuletynu-eip-agri/
https://sir.cdr.gov.pl/2022/07/18/najistotniejsze-modyfikacje-planu-strategicznego-wpr-na-lata-2023-2027/
https://sir.cdr.gov.pl/
https://sir.cdr.gov.pl/2022/07/22/projekty-sir-zrealizowane-w-ii-kwartale-2022/
https://sir.cdr.gov.pl/2022/07/15/rozwoj-innowacyjnych-technologii-odnawialnych-zrodel-energii-na-obszarach-wiejskich-relacja/
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Rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem – nawet 500 tys. zł wsparcia 
Do 19 sierpnia 2022 r. trwa przyjmowanie wniosków o dofinansowanie usług rolniczych i leśnych 
w ramach „Wsparcia inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” z PROW 2014-2020. 

W tym naborze pomocą objęte zostały nowe rodzaje działalności.  Podobnie jak w poprzednich latach 
z dofinansowania może skorzystać osoba fizyczna, prawna czy jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 
prawnej. Warto jednak podkreślić, że wachlarz działalności, które mogą być objęte wsparciem, został rozszerzony 
o usługi leśne, a także o te związane z zabezpieczeniem lub utrzymaniem urządzeń wodnych. Dodatkowo działalność, 
którą może świadczyć potencjalny beneficjent, może być związana z rolnictwem i leśnictwem w zakresie mycia 
i dezynfekcji np. specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych lub wykorzystania technologii 
cyfrowych. W przypadku usług związanych z rolnictwem i tych dotyczących leśnictwa, działalność musi być 
prowadzona przez co najmniej 24 miesiące poprzedzające dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy . Więcej 
 

Konkurs w ramach partnerstwa Innovative SMEs 
Do 15 września  2022 r. trwa nabór wniosków w konkursie w ramach partnerstwa Innovative SMEs.  
Konkurs skierowany jest dla mikro/małych/średnich przedsiębiorstw, które planują współpracę 

z zagranicznymi partnerami. Konkurs obejmuje badania przemysłowe oraz prace rozwojowe. Projekty muszą być 
ukierunkowane rynkowo, czyli przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi i muszą mieć 
społeczny cel. Zakres tematyczny bez ograniczeń.  Więcej 
 
 

 

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

Warte uwagi: 

Usługi cyfrowe wspomagające transfer wiedzy i wdrażanie nowych technologii 
w rolnictwie – wyjazd studyjny 
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu organizuje 
dwudniowy wyjazd studyjny „Usługi cyfrowe wspomagające transfer wiedzy 
i wdrażanie nowych technologii w rolnictwie”, realizowane w ramach SIR. Celem 
wyjazdu studyjnego jest m.in. podniesienie poziomu wiedzy oraz zwiększenia 
dostępności w zakresie świadczenia usług cyfrowych stosowanych w rolnictwie, 

warunkujących wzrost dochodu rolniczego oraz wymianę wiedzy i doświadczeń w tym zakresie pomiędzy 
uczestnikami operacji. Wyjazd szkoleniowy skierowany jest do rolników, mieszkańców obszarów wiejskich, 
przedstawicieli doradztwa rolniczego, nauczycieli i uczniów szkół rolniczych oraz osób i instytucji zainteresowanych 
tematem. Terminy szkoleń: 16-17 sierpnia 2022 r. oraz 18-19 sierpnia 2022 r. Zgłoszenia do 8 sierpnia br. 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/rozwoj-uslug-zwiazanych-z-rolnictwem-i-lesnictwem--nawet-500-tys-zl-wsparcia
https://www.gov.pl/web/ncbr/innovative-smes--3-konkurs-eurostars-3
https://sir.cdr.gov.pl/wydarzenia-kalendarz/
https://sir.cdr.gov.pl/wydarzenia-kalendarz/
https://sir.cdr.gov.pl/2022/07/25/uslugi-cyfrowe-wspomagajace-transfer-wiedzy-i-wdrazanie-nowych-technologii-w-rolnictwie-wyjazd-studyjny/
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