
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 

Technologia przedłużania okresu trwałości jabłek  
Grupa Operacyjna EPI „AGRO-FRUIT”, realizuje w ramach działania „Współpraca” objętego PROW 
2014-2022 projekt, którego celem jest opracowanie udoskonalonej technologii przedłużania 
okresu trwałości jabłek z uwzględnieniem odległości przestrzennej, czasowej i asortymentowej 
dostaw na rynki międzynarodowe. Ponadto grupa pracuje nad opracowaniem i wdrożeniem 
systemu jakości produkcji owoców oraz systemu procesowego zarządzania sferą działalności 

grupy gospodarstw sadowniczych – jako narzędzia monitorowania agrotechniki produkcji oraz przebiegu 
technologicznych procesów przedłużania okresu trwałości jabłek. Więcej  

 

Małej skali komputer paszujący LOGO!  
„Małej skali komputer paszujący LOGO!” to innowacyjne rozwiązanie opracowane przez Pana 
Ryszarda Kamińskiego, wyróżnionego w II edycji konkursu „Moje własne innowacje”, 
zorganizowanego w 2022 r. ramach SIR. Dzięki zastosowaniu, z powodzeniem wykorzystywanego 
w przemyśle, sterownika PLC (Programmable Logic Controller) wraz z szeregiem rozszerzeń oraz 

intuicyjnie opracowanego panelu HMI (Human-Machine Interface), powstał małej skali komputer paszowy. Głównym 
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Zapraszamy do zapoznania się z zestawieniem prezentującym projekty zrealizowane w IV kwartale 2022 r. przez 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego w zakresie SIR. Warto 

zauważyć dużą intensywność działań Sieci w tym okresie, która przełożyła się na prawie 100 zrealizowanych projektów. 

Tematyka i formy działań zostały dopasowane zarówno do grup odbiorców, założonych celów, a także możliwości 

transferu wiedzy podnoszącego konkurencyjności polskiego rolnictwa i poprawiającego jakość życia na obszarach 

wiejskich. Więcej  

https://sir.cdr.gov.pl/2023/02/27/technologia-przedluzania-okresu-trwalosci-jablek-kierowanych-na-rynki-zagraniczne/
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/2023/02/15/blisko-100-projektow-zrealizowanych-w-ramach-sir-w-iv-kwartale-2022-r/
https://sir.cdr.gov.pl/2023/02/15/blisko-100-projektow-zrealizowanych-w-ramach-sir-w-iv-kwartale-2022-r/


 

INFORMACJE BIEŻĄCE 

zadaniem sterownika jest automatyczna realizacja procesu paszowania na fermie drobiu. Całości dopełnia moduł 
komunikacji sieciowej, zapewniający komunikację z wpiętym w sieć lokalną komputerem PC. Dzięki zastosowaniu 
odpowiedniego sterownika możliwa jest komunikacja z dedykowaną aplikacją na telefon komórkowy. System 
umożliwia również sterowanie manualne. Może również z powodzeniem realizować wiele dodatkowych funkcji 
takich jak automatyczne naważanie paszy lub sterowanie klimatem. Innowacyjność projektu polega między innymi 
na zastosowaniu niekonwencjonalnych urządzeń przemysłowych, których prostota obsługi, konfiguracji 
i modelowania stwarza wielkie możliwości w stosowaniu na mniejszych lub starszych fermach.  Więcej  
 
 

 
LEADER – inicjatywa wspierająca aktywizację społeczności wiejskich 
LEADER to oddolna inicjatywa Komisji Europejskiej, wprowadzona w 1991 r. Jej ideą 
jest włączenie lokalnych społeczności w diagnozowanie problemów własnego obszaru 
i wypracowywanie sposobów ich rozwiązania. Inicjatywa LEADER została wdrożona 
do PROW 2014–2020. Więcej  
 

 
Plan działania na rzecz rozwoju produkcji ekologicznej w UE 
Rolnictwo ekologiczne to metoda uprawy, która wykorzystuje naturalne substancje 
i procesy do produkcji żywności.  Zgodnie z rozporządzeniem UE dotyczącym 
produkcji ekologicznej jest ono bardzo restrykcyjne w stosowaniu różnych 
produktów syntetycznych i zakazuje stosowania mineralnych nawozów azotowych 
i pestycydów chemicznych. Rolnictwo ekologiczne to system, który podtrzymuje 
zdrowie gleb, ekosystemów i ludzi, a zatem ma pozytywny wpływ na nasze 
środowisko, glebę, klimat, różnorodność biologiczną, dobrostan zwierząt, dochody rolników, rozwój obszarów 
wiejskich i wiele innych. Więcej 
 
 

Lutowe wydanie biuletynu Europejskiej Sieci WPR dotyczące innowacji i wymiany 
wiedzy  
Zachęcamy do zapoznania się z lutowym wydaniem biuletynu Europejskiej Sieci WPR 
w zakresie EIP-AGRI – Innowacje i Transfer Wiedzy. W bieżącym numerze m.in.: 
ruchoma infrastruktura dla kur niosek przyczyniająca się do poprawy dobrostanu 
zwierząt i jakości jaj; możliwości dla doradców w ramach programu „Horyzont 
Europa”; dostarczanie dokładniejszych i bardziej dostępnych usług rolnictwa 

precyzyjnego; praktyczne abstrakty dotyczące biogospodarki i rozwoju obszarów wiejskich. Więcej  
 
 
Broszura „Możliwości finansowania w ramach programu Horyzont Europa – 
zaproszenia do składania wniosków na 2023 r.” 
Program „Horyzont Europa” jest największym źródłem finansowania publicznego 
badań naukowych i innowacji przez Komisję Europejską. Za pośrednictwem klastra 
6 „Żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko” program 
zajmuje się problemami, z którymi borykają się rolnicy, leśnicy i społeczności 
wiejskie. Finansuje projekty mające na celu tworzenie innowacyjnych rozwiązań 
wraz z naukowcami, doradcami i innymi zainteresowanymi stronami, dzielenie się wiedzą i osiąganie wyników, które 
są gotowe do zastosowania w praktyce. Więcej  
 

Publikacje Policy Insight: Wsparcie WPR dla agroleśnictwa, równości płci i młodszych 
pokoleń 
Możliwości oferowane przez Wspólną Politykę Rolną (WPR) dla agroleśnictwa, 
równości płci i młodszych pokoleń zostały przedstawione w nowych wydaniach 
publikacji Europejskiej Sieci WPR „Policy Insight”. Więcej  
 

https://sir.cdr.gov.pl/2022/12/01/nagrody-w-ii-edycji-konkursu-moje-wlasne-innowacje-rozdane/
https://sir.cdr.gov.pl/2023/02/03/leader-inicjatywa-wspierajaca-aktywizacje-spolecznosci-wiejskich/
https://sir.cdr.gov.pl/2023/02/15/plan-dzialania-na-rzecz-rozwoju-produkcji-ekologicznej-w-ue/
https://sir.cdr.gov.pl/2023/02/16/lutowe-wydanie-newslettera-eip-agri-juz-dostepne-zapraszamy-do-lektury/
https://sir.cdr.gov.pl/2023/02/07/broszura-mozliwosci-finansowania-w-ramach-programu-horyzont-europa-zaproszenia-do-skladania-wnioskow-na-2023-r/
https://sir.cdr.gov.pl/2023/02/28/publikacje-policy-insight-wsparcie-wpr-dla-agrolesnictwa-rownosci-plci-i-mlodszych-pokolen/


 

DZIAŁANIA SIR 

Analiza procesu wspierania innowacji 
Punkt Kontaktowy Europejskiej Sieci Obszarów Wiejskich, wspólnie z Niderlandzką 
Siecią Obszarów Wiejskich, zorganizowali w ramach międzynarodowej konferencji 
pn. It’s time to fly, w dniach 20-21 września 2022 r.  w Niderlandach „23. Spotkanie 
Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich”. Celem spotkania było m.in. zbadanie różnych 
podejść, w jaki sposób jednostki wsparcia sieci mogą wzmocnić wsparcie innowacji, 
współpracując z doradcami, naukowcami i  praktykami w zakresie przygotowywania innowacyjnych projektów. 
Więcej   
 
Więcej bieżących informacji, nowinek i ciekawostek z zakresu innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich  
na stronie internetowej SIR – zobacz aktualności 
 
 
 
 

Spotkanie warsztatowe SIR z Microsoft Polska 
W dniu 27 stycznia br. przedstawiciele Centrum Doradztwa 
Rolniczego w Brwinowie, w tym Zastępca Dyrektora Pan 
Krzysztof Janiak, Kierownik Działu Innowacji w Rolnictwie Pan 
Aleksander Bomberski oraz przedstawiciele Zespołu Innowacji  
w Rolnictwie ds. obsługi SIR, wzięli udział w spotkaniu roboczym 
z ekspertami firmy Microsoft Polska. Celem spotkania było 
przedstawienie i poznanie rozwiązań informatycznych, 
rozwiązań do współpracy wirtualnej oraz zarządzania 
projektami i zadaniami, a także rozwiązań wspierających 
i ułatwiających upowszechnianie działań prowadzonych przez 
CDR, w szczególności w ramach SIR. Więcej   
 
Nauka – Praktyce  
W dniach 13 i 14 lutego 2023 r. w Instytucie Biotechnologii 
Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława 
Dąbrowskiego – PIB odbyło się czwarte seminarium z cyklu 
Nauka – Praktyce: wymiana wiedzy w obiektach 
doświadczalnych instytutów naukowych, zorganizowane przez 
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Celem 
seminarium było zapoznanie uczestników z działalnością 
Instytutu, w tym z działaniami mającymi na uwadze poprawę 
jakości i bezpieczeństwa żywności, ślad węglowy 
w przetwórstwie a także wskazanie nowoczesnych metod 
i technik analitycznych do badań zanieczyszczeń chemicznych, 
biologicznych, składników odżywczych i zafałszowań. 
Prezentowane wykłady odnosiły się do małego przetwórstwa i   

                                                                                               RHD. Więcej 
 
Nowoczesna produkcja mleka II 
W dniach 20-21 lutego 2023 r. w miejscowości Radocza 
w Małopolsce odbyło się drugie szkolenie z cyklu. „Nowoczesna 
produkcja mleka”, zorganizowane przez Centrum Doradztwa 
Rolniczego w Brwinowie w ramach SIR. Celem szkolenia było 
zapoznanie uczestników szkolenia z nowościami związanymi 
z hodowlą bydła mlecznego i odpowiedź na pytanie w jakim 
kierunku zmierza produkcja mleka w powiązaniu z wyzwaniami 
PS WPR 2023-2027. Więcej 
 
 
 

https://sir.cdr.gov.pl/2023/02/08/proces-wspierania-innowacji/
https://sir.cdr.gov.pl/
https://sir.cdr.gov.pl/2023/02/08/spotkanie-warsztatowe-sir-z-microsoft-polska/
https://sir.cdr.gov.pl/2023/02/28/nauka-praktyce-relacja-z-seminarium-w-ibprs-w-warszawie/
https://sir.cdr.gov.pl/2023/02/27/nowoczesna-produkcja-mleka-2-relacja-ze-szkolenia/


 

FINANSOWANIE 

WYDARZENIA 

 
 
Przyspieszenie innowacji w celu stworzenia pozytywnych zmian w systemie żywnościowym 
W ramach zaproszenia do składania wniosków EIT Food Open Innovation Call finansowane są 
wspólne projekty w zakresie innowacji żywnościowych, których celem jest wprowadzenie 

pozytywnych zmian w systemie żywnościowym za pomocą komercyjnie opłacalnych produktów i usług, które 
pomagają zapewnić zdrowszy, sprawiedliwszy, bardziej przejrzysty i odporny system żywnościowy. Kolejny termin 
naboru to 13 kwietnia 2023 r. Więcej   
  
 

Najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich – XXIII edycja konkursu 
„Sposób na Sukces”  
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłosiło XXIII edycję ogólnopolskiego konkursu Sposób na Sukces 
na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Termin zgłoszenia udziału 

w konkursie upływa 15 kwietnia 2023 r. Więcej    
 

7. edycja Nagrody za innowacje dla rolniczek  
Copa i Cogeca zainaugurowały 7. 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. Zgłoszenia konkursowe do 31 marca 2023 roku.  Więcej    

 

 

 

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

Warte uwagi: 

Sieć innowacji: pasze nowej generacji 
W dniu 21 marca 2023 r. Krajowe Sieci Obszarów Wiejskich Estonii, 
Finlandii, Łotwy i Polski organizują warsztaty „Sieć innowacji: pasze 
nowej generacji”. 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 

 

EIT Food 

https://www.eitfood.eu/projects/call-for-proposals-2023
https://cdr.gov.pl/dzialania/konkursy/sposob-na-sukces
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/wydarzenia-kalendarz/
https://sir.cdr.gov.pl/wydarzenia-kalendarz/
https://sir.cdr.gov.pl/wydarzenia-kalendarz/
https://maainfo.ee/index.php?id=7915&page=3333&
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