
 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 

 
 
Udoskonalony miód naturalny  

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział Poświętne w Płońsku 
stał się domem dla 4 rodzin pszczelich. To wszystko za sprawą Grupy Operacyjnej EPI 
„DOBRY MIÓD”, która otrzymała dofinansowanie w ramach działania „Współpraca” na 
realizację projektu „Pasieka na bazie kontrolowanych warunków i regulowanego 
mikroklimatu w ulu oraz kształtowanej produkcji pożytków”. Projekt realizowany jest 
przez konsorcjum 8 podmiotów – Fundację Instytut Innowacji, Instytut Ogrodnictwa 
Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Mazowiecki 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz 4 rolników. Celem projektu jest opracowanie 

i wdrożenie produktu - udoskonalonego miodu naturalnego, uzyskiwanego w oparciu o specjalnie kształtowane 
pożytki i bez użycia chemicznych metod ochrony. W ramach projektu będą wprowadzone zarówno nowe technologie 
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Już po raz czwarty Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na 

obszarach wiejskich, organizuje Forum „Sieciowanie Partnerów SIR”, które jest unikalnym w skali kraju wydarzeniem 

gromadzącym w jednym miejscu przedstawicieli świata nauki, praktyki, biznesu i doradztwa oraz dającym możliwość 

wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy nimi. Ideą wydarzenia jest przede wszystkim aktywne łączenie Partnerów 

Sieci SIR w celu realizacji wspólnych, mniejszych bądź większych projektów, które pozwalają osiągać zamierzone cele 

oraz pokonywać kolejne wyzwania związanie z wdrażaniem innowacji w sektorze rolno -spożywczym. Zapraszamy do 

udziału w wydarzeniu! Zgłoszenia do dnia 5 października br. Więcej informacji 

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/2022/09/27/zapraszamy-do-udzialu-w-iv-forum-sieciowanie-partnerow-sir/
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produkcji miodu z wykorzystaniem nowatorskich pasiek z ulami o zmodyfikowanej konstrukcji, jak i zostaną 
zastosowane innowacyjne metody marketingu. Więcej 
 

System jakości gwarancją dobrej wieprzowiny 
Grupa Operacyjna EPI „System jakości gwarancją dobrej wieprzowiny” realizuje w ramach 
działania „Współpraca” projekt, którego celem jest opracowanie innowacyjnego 
programu żywieniowego mającego za zadanie skarmianie trzody chlewnej paszami 
wolnymi od GMO. Ten model żywienia w przypadku trzody chlewnej jeszcze nie jest tak 
spopularyzowany na szeroką skalę. W szczególności, że w projekcie proponowany jest 
chów świń bez GMO, tzn. począwszy od urodzenia do uboju zwierzęta nie będą miały 
kontaktu z materiałami GMO. Dotyczy to również prosiąt, które przed odsadzeniem będą 

piły mleko od loch żywionych mieszankami treściwymi nie zawierającymi komponentów GMO. Więcej  
 

 
 

Trwa konkurs „Moje własne innowacje”! Zgłoś innowacyjne rozwiązanie i wygraj 
nagrody pieniężne! 
Zapraszamy do udziału w trwającej II edycji ogólnopolskiego konkursu „Moje własne 
innowacje”.  Innowacyjne rozwiązania – wymyślone, opracowane i wdrożone 
w gospodarstwie rolnym można zgłaszać do dnia 15 października br.  Konkurs „Moje 
własne innowacje” organizowany jest przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie 
Oddział w Warszawie, w ramach SIR. Konkurs ma na celu promowanie małych innowacji, 
które zostały opracowane przez samych rolników lub członków ich rodzin, oraz  mają 
funkcjonalne zastosowanie w ich codziennej pracy. Więcej  

 
V spotkanie Europejskiego Parlamentu Wiejskiego zakończone sukcesem! 
Blisko 350 przedstawicieli europejskich instytucji i organizacji działających na 
rzecz obszarów wiejskich z 39 krajów przez cztery dni dyskutowało nad 
najbardziej efektywnym modelem rozwoju obszarów wiejskich podczas 
V spotkania Parlamentu w Kielcach. Głos mieszkańców wsi stanowi ważny 

wkład do transformacji europejskich krajów zgodnie z przyjętymi politykami 
i strategiami unijnymi. Cztery dni pełne aktywności takich jak spotkania 
plenarne, wizyty terenowe, warsztaty tematyczne oraz panele dyskusyjne — 
to tylko część punktów tego międzynarodowego wydarzenia, które po raz pierwszy odbyło się w Polsce . Więcej 
 

Działania EIP-AGRI związane ze zrównoważonym stosowaniem pestycydów 
Zdrowie roślin ma kluczowe znaczenie dla rolnictwa, środowiska, krajobrazu 
i bioróżnorodności. Utrzymanie zdrowia roślin musi zostać osiągnięte bez 
dalszego obciążania środowiska. Strategia „od pola do stołu” podkreśla 
potrzebę przejścia na sprawiedliwy, zdrowy i przyjazny dla środowiska system 
żywnościowy. Komisja Europejska przyjęła wniosek dotyczący nowego 
rozporządzenia w sprawie zrównoważonego stosowania środków ochrony 
roślin, w tym ogólnounijne cele dotyczące zmniejszenia o 50% stosowania 

i ryzyka pestycydów chemicznych do 2030 r., zgodnie z unijną strategią „od pola do stołu” i różnorodności 
biologicznej. Dowiedz się co sieć EIP-AGRI zrobiła w ciągu ostatnich kilku lat, aby te cele osiągnąć.  Więcej  
 
O innowacjach w najnowszym wydaniu newslettera EIP-AGRI! 
Zachęcamy do zapoznania się z wrześniowym wydaniem biuletynu Europejskiego 
Partnerstwa Innowacyjnego na rzecz Wydajnego i Zrównoważonego Rolnictwa (EIP-AGRI), 
koordynującego wspieranie innowacji w sektorze rolno-spożywczym na szczeblu 
europejskim. Biorąc pod uwagę nową propozycję UE mającą na celu ograniczenie stosowania  

pestycydów o 50% do 2030 r., bieżące wydanie biuletynu koncentruje się na ich 

zrównoważonym stosowaniu. Więcej  
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https://www.youtube.com/watch?v=qkTVJP2BUIc
https://sir.cdr.gov.pl/2022/09/26/system-jakosci-gwarancja-dobrej-wieprzowiny/
https://sir.cdr.gov.pl/2022/09/20/trwa-konkurs-moje-wlasne-innowacje-zglos-innowacyjne-rozwiazanie-i-wygraj-nagrody-pieniezne/
https://sir.cdr.gov.pl/2022/09/19/v-spotkanie-europejskiego-parlamentu-wiejskiego-zakonczone-sukcesem/
https://sir.cdr.gov.pl/2022/09/20/dzialania-eip-agri-zwiazane-ze-zrownowazonym-stosowaniem-pestycydow/
https://sir.cdr.gov.pl/2022/09/16/wrzesniowe-wydanie-newslettera-eip-agri-juz-dostepne-zapraszamy-do-lektury/
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Lista finalistów konkursu Rural Inspiration Awards 2022 ogłoszona! Oddaj swój głos na 
najbardziej inspirujący projekt 
Nawiązując do tematu tegorocznej edycji konkursu Rural Inspiration Awards (RIA) 2022, 
- „Młodzież jest przyszłością”  - uruchomiono publiczne głosowanie internetowe na 
projekt w kategorii młodzież. Głosowanie na jeden spośród 23 projektów angażujących 
młodzież (w tym 2 projekty z Polski „Objazdowy Warsztat Kreatywny” oraz „Realizacja 
dostaw bezpośrednich do konsumentów z zachowaniem wysokiej jakości produktów”) 
jest dostępne do 4 października br.  Więcej  

 
Krótkie Łańcuchy Dostaw Żywności – broszura 
Krótkie Łańcuchy Dostaw Żywności mają za zadanie skracać drogę produktów rolnych od 
producenta do konsumenta. Dlatego tak ważne jest tworzenie lokalnych targowisk, właśnie ze 
względu na „skrócenie” drogi produktów i bliskie relacje konsumentów z rolnikami. 
Bezpieczeństwo i jakość żywności to główne powody dla których konsumenci szukają lokalnych 
producentów. Krótkie Łańcuchy Dostaw Żywności to ważny temat dotyczący wspólnej polityki 
rolnej w Unii Europejskiej. Zachęcamy do zapoznania się z broszurą „Krótkie Łańcuchy Dostaw 
Żywności” opracowaną w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich 
przez Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku.  Więcej 
  
Więcej bieżących informacji, nowinek i ciekawostek z zakresu innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich  
na stronie internetowej SIR – zobacz aktualności 
 
 
 

 
Spotkanie informacyjno-szkoleniowe ogólnopolskiego 
zespołu SIR – relacja  
 
W dniach 28-30 września 2022 r. odbyło się trzecie 
w tym roku „Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla 
pracowników Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa 
Rolniczego i Centrum Doradztwa Rolniczego 
w Brwinowie wykonujących i wspierających zadania na 
rzecz SIR”. Tym razem ogólnopolski Zespół SIR gościł na 
spotkaniu w Zielonej Górze.  
W pierwszym dniu spotkania Koordynatorzy SIR 
z Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku, 
pełniąc funkcję gospodarza spotkania, omówili 
funkcjonowanie Sieci na ich obszarze. W dalszej części 
wydarzenia odbyła się prezentacja  wybranych operacji 
realizowanych przez Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa 

Rolniczego w ramach SIR. Dodatkowo krajowy broker innowacji Aleksander Bomberski  omówił VI nabór wniosków 
w ramach działania „Współpraca”  oraz przeprowadził wraz z uczestnikami analizę sytuacji w funkcjonujących 
Grupach Operacyjnych. Na koniec spotkania omówione zostały zmiany do Planu Operacyjnego KSOW na lata 2022-
2023 oraz bieżące sprawy związane z funkcjonowanie SIR.   
Drugi dzień wydarzenia przeznaczony był na wizyty studyjne u 3 inspirujących Partnerów SIR prowadzących produkcję 
rolniczą na terenie województwa lubuskiego. Wizytę rozpoczęto w Lubuskie Angusowo - gospodarstwie 
prowadzącym rolnictwo w systemie regeneratywnym. Kolejnym punktem programu była wizyta w gospodarstwie 
naturalnym „Malinówka”, w którym oprócz wizytacji gospodarstwa odbyły się również warsztaty związane 
z produkcją wysokiej jakości produktów kiszonych. Na koniec grupa uczestników udała się do „Winnicy Łukasz”, gdzie 
poznała tajniki uprawy winorośli i produkcji lokalnego wina.  
Trzeci, ostatni dzień spotkania poświęcony był omówieniu tematów związanych z funkcjonowaniem i zadaniami 
Krajowej Sieci Wspólnej Polityki Rolnej (KSOW+), jak również omówieniu i analizie warunków tworzenia oraz 
funkcjonowania Grup Operacyjnych w ramach WPR na lata 2023 -2027. Na koniec odbyły się konsultacje 
indywidualne z koordynatorami SIR i brokerami innowacji. 
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https://sir.cdr.gov.pl/2022/09/19/lista-finalistow-konkursu-rural-inspiration-awards-2022-ogloszona-oddaj-swoj-glos-na-najbardziej-inspirujacy-projekt/
https://sir.cdr.gov.pl/2022/09/05/11696/
https://sir.cdr.gov.pl/
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Nowe możliwości w EIT Food – Open Innovation Call 2023 
EIT Food ogłosiło konkurs EIT Food Open Innovation Call 2023, którego celem jest 
przyspieszenie rozwoju innowacji mających przynieść pozytywne zmiany w europejskim 
systemie żywnościowym. EIT poszukuje innowacyjnych projektów z branży rolno-spożywczej, 
które wprowadzą na nowe produkty na rynek, wdrożą nowe i ulepszone procesy i usługi. 
Pierwszy termin przyjmowania wniosków to 14 października 2022 r.  Więcej 

 
Nowy konkurs Europejskiego Partnerstwa na rzecz Bioróżnorodności 
Europejskie Partnerstwo na rzecz Bioróżnorodności 8 września 2022 r. uruchomiło swój drugi 
międzynarodowy konkurs na projekty badawcze Improved transnational monitoring of 
biodiversity and ecosystem change for science and society. Na wnioskodawców czeka aż 40 mln 
euro. Nabór wniosków skróconych potrwa do początku listopada 2022 r. Więcej 
 

 
 

 

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

Warte uwagi: 

Circular Week 2022 – pokaż swój pomysł/rozwiązanie i znajdź 
partnerów biznesowych 
Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO zaprasza 
start-upy, małe i średnie firmy oraz przedsiębiorców rozwijających 
biznesy i technologie w ramach gospodarki zamkniętego obiegu do 
wzięcia udziału, promocji swoich rozwiązań i spotkania się z 
potencjalnymi partnerami biznesowymi 6-7 października 2022 
podczas Circular Business Roundtable oraz Mazovia Circular Congress. 
Sześć sesji tematycznych, tzw. wirtualnych stolików, przy których 
spotkają się przedsiębiorcy z różnych krajów, którzy rozwijają start-
upy i technologie w danej gałęzi gospodarki cyrkularnej. Wydarzenie 

to będzie idealną okazją do promocji swoich rozwiązań cyrkularnych, poznania nowych idei i technologii z rynku 
krajowego i zagranicznego, wymiany doświadczeń oraz pozyskania nowych partnerów biznesowych. 
W sesji stolikowej udział wezmą eksperci Krajowego Punktu Kontaktowego programu Horyzont Europa, którzy 
opowiedzą Państwu m.in. jakie działania w zakresie GOZ mogą być finansowane z programu Horyzont Europa? Kto 
może skorzystać z dofinansowania w wysokości do 100% kosztów kwalifikowanych projektu i na jakich zasadach? 
Czym są huby cyrkularności? Gdzie powstaną cyrkularne miasta i regiony? 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.eitfood.eu/projects/call-for-proposals-2023#support-for-your-application
https://www.biodiversa.org/2017
https://sir.cdr.gov.pl/wydarzenia-kalendarz/
https://sir.cdr.gov.pl/wydarzenia-kalendarz/
https://www.kpk.gov.pl/circular-week-2022-pokaz-swoj-pomysl-rozwiazanie-i-znajdz-partnerow-biznesowych
mailto:warszawa@cdr.gov.pl
mailto:i.ryc@cdr.gov.pl

