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Organizacja międzynarodowej konferencji na temat doradztwa rolniczego

Opracowanie i druk publikacji pod roboczym tytułem „Kodeks dobrych 

praktyk w zakresie doradztwa rolniczego”

Opracowanie i druk publikacji dot. działalności jednostek doradztwa 

rolniczego w obszarze innowacyjnych rozwiązań na rzecz rolnictwa i 

obszarów wiejskich

Nazwa/tytuł operacji
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Temat: Wymiana poglądów na temat roli doradztwa w systemie transferu wiedzy i innowacji w 

perspektywie finansowej 2021-2027 oraz prezentacja dobrych praktyk w zakresie doradztwa 

rolniczego w państwach UE.

Cel: Wymiana poglądów, doświadczeń i prezentacja dobrych praktyk w kontekście 

międzynarodowym oraz prezentacja innowacyjnych rozwiązań dotyczących transferu wiedzy z nauki 

do praktyki rolniczej.

Temat: Wymiana wiedzy oraz dobrych praktyk w szczególności w zakresie wdrażania innowacji w 

rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Cel: Zapewnienie doradztwa rolniczego jest obowiązkowe dla wszystkich państw UE. 

Upowszechnienie wiedzy na temat dobrych praktyk w zakresie doradztwa rolniczego zapewnią 

działania sieciujące dla doradców i przedstawicieli instytucji doradczych oraz z instytutów w zakresie 

wdrażania innowacji, przyczyniając się do wspierania transferu wiedzy i innowacji. Planuje się, że co 

najmniej 1000 osób: rolników, mieszkańców wsi, naukowców resortu rolnictwa, przedstawicieli 

MRiRW, parlamentarzystów, samorządów wiejskich i doradców rolniczych, przedstawicieli UE oraz 

instytucji doradczych z zagranicy otrzyma wiedzę na temat dobrych praktyk doradczych, która 

będzie wykorzystana w praktyce.

Cel: zapewnienie doradztwa rolniczego, sprawnie funkcjonującego w systemie AKIS, jest 

obowiązkowe dla wszystkich państw UE. Upowszechnienie wiedzy na temat innowacyjnych 

obszarów działalności doradztwa jest spójne z zakresem Działania 2, tj. zapewnia działania sieciujące 

m.in. dla doradców, przedstawicieli instytutów, rolników i mieszkańców obszarów wiejskich, 

przyczyniając się do wspierania transferu wiedzy i innowacji. Planuje się, że co najmniej 2000 osób: 

rolników, mieszkańców wsi, naukowców, przedstawicieli MRiRW i instytucji współpracujących z 

resortem otrzyma wiedzę na temat innowacyjnych obszarów działalności ODR-ów. 

Temat: Ułatwianie tworzenia oraz funkcjonowania sieci kontaktów pomiędzy rolnikami, podmiotami 

doradczymi, jednostkami naukowymi, przedsiębiorcami sektora rolno-spożywczego oraz 

pozostałymi podmiotami zainteresowanymi wdrażaniem innowacji w rolnictwie i na obszarach 

wiejskich

Cel, przedmiot i temat operacji



Wskaźnik

g h

Konferencja /kongres
konferencja/ 

ilość uczestników

Publikacja

ilość publikacji/

ilość wydanych 

egzemplarzy

publikacja ilość publikacji

Forma realizacji operacji
Wskaźniki monitorowania realizacji operacji



Jednostka 

i

1/

200

1/

1000

1

Wskaźniki monitorowania realizacji operacji
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Bezpośrednio - pracownicy instytucji doradztwa rolniczego i instytutów 

badawczych, podmiotów zajmujących się problematyką rozwoju obszarów 

wiejskich np. MRiRW, ARiMR, KOWR, Rad Społecznych Doradztwa Rolniczego, 

prywatnych podmiotów doradczych, przedstawicieli państw UE; pośrednio rolnicy 

oraz ogół społeczeństwa korzystający ze wsparcia doradczego i wdrażania 

innowacyjnych rozwiązań w zakresie praktyki rolniczej. Ogółem – ok. 200 osób.

Bezpośrednio – rolnicy i mieszkańcy obszarów wiejskich, naukowcy z instytutów 

badawczych, przedstawiciele urzędów rządowych i samorządowych oraz UE, 

przedstawiciele organizacji międzynarodowych zajmujący się doradztwem 

rolniczym – ok. 1000 osób

 rolnicy, mieszkańcy obszarów wiejskich, przedstawiciele jdr i innych instytucji 

podległych MRiRW. 
III,IV

Grupa docelowa

Harmonogram / termin 

realizacji 

(w ujęciu kwartalnym)



2021 2020 2021 2020

l m n o

I, II, III, IV 0,00 200 000,00 0,00

I, II, III, IV 0,00 100 000,00 0,00

- 50 000,00 0,00 50 000,00

2020

Razem 3 50 000,00

Operacje własne

Liczba

Kwota

Harmonogram / termin 

realizacji 

(w ujęciu kwartalnym)

Budżet brutto operacji  

(w zł)
Koszt kwalifikowalny operacji (w zł)



2021

p r s

200 000,00
Departament Strategii, Transferu Wiedzy i 

Innowacji

Ministerstwo Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi, ul. 

Wspólna 30, 00-930 

Warszawa

100 000,00
Departament Strategii, Transferu Wiedzy i 

Innowacji

Ministerstwo Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi, ul. 

Wspólna 30, 00-930 

Warszawa

0,00
Departament Strategii, Transferu Wiedzy i 

Innowacji

Ministerstwo Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi, ul. 

Wspólna 30, 00-930 

Warszawa

2021

300 000,00

Operacje własne

Kwota

Wnioskodawca Siedziba wnioskodawcy
Koszt kwalifikowalny operacji (w zł)


