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Rolniczego
2

Ulotka informacyjna Sieci 

na rzecz innowacji w 

rolnictwie i na obszarach 

wiejskich

Zmiana budżetu operacji z 5 000,00 zł 

na 3539,70 zł

Zmiana terminu realizacji operacji z 15-

02-2016 - 15-04-2016 na 15-02-2016 - 

15-06-2016.

Poniesiono mniejsze koszty 

wykonania ulotek oraz 

zrezygnowano z kosztu projektu 

ulotki.

Wydłużenie terminu realizacji 

operacji z powodu przesunięcia 

terminu zatwierdzenia Planu 

Operacyjnego.

Centrum Doradztwa 

Rolniczego
2

"Od zaradności do 

przedsiębiorczości"

Zmiana terminu realizacji operacji z "01-

03-2016 - 30-06-2016" na "01-03-2016 - 

31-07-2016"

Operacja nie została jeszcze do 

końca rozliczona, dlatego termin 

realizacji operacji uległ wydłużeniu.

Centrum Doradztwa 

Rolniczego
5 Partnerstwo dla rozwoju 

Zmiana terminu realizacji operacji z "01-

03-2016 - 30-09-2016" na "01-09-2016 - 

31-03-2017"

Zmiana wynika z braku 

rozporządzenia wykonawczego do 

działania "Współpraca" PROW 2016-

2020, którego znajomość treści jest 

jednym z warunków dobrego 

wykonania operacji.

Centrum Doradztwa 

Rolniczego
5

Europejskie i polskie 

przykłady działań w 

ramach EPI. Wsparcie dla 

grup operacyjnych w 

ramach działania 

"Współpraca" w PROW 

2014-2020”

Zmiana terminu realizacji operacji z "30-

06-2016 - 31-12-2016" na "30-06-2017 - 

31-12-2017"

Zmiana wynika z braku 

rozporządzenia wykonawczego do 

działania "Współpraca" PROW 2016-

2020, którego znajomość treści jest 

jednym z warunków dobrego 

wykonania operacji a także z 

przesunięcia naborów wniosków do 

działania "Współpraca" z PROW 

2014-2020 na pierwszy kwartał 2017 

roku.



Centrum Doradztwa 

Rolniczego
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Konferencja: „Innowacje w 

rolnictwie – kluczowe dla 

wsparcia inwestycji i 

konkurencyjności”

Zmiana budżetu operacji z 79 347,30  zł 

na 70 379,40 zł. Zmiana celu na 1 i 4 

oraz priorytetu na 1 i 2.

Poniesiono mniejsze koszty 

związane z realizacją operacji. 

Zmiana celów i priorytetów wynika z 

faktu, że zostały one wpisane w 

błędnych kolumnach tj, cele w 

miejsce priorytetów, a priorytety w 

miejce celów.

Centrum Doradztwa 

Rolniczego
5

Konferencja "Praktyczne 

wykorzystanie wyników 

badań naukowych we 

wdrażaniu innowacji w 

produkcji ogrodniczej”

1.Planowany budżet na operację 

wynosił 14 921,55 zł brutto , wykonany 

6270,69 zł brutto

2.Planowana liczba osób na konferencji 

wynosiła 50 osób. Faktyczna liczba 

uczestników operacji: 55

1.W planowanym budżecie przyjęto 

ceny wyżywienia i noclegów zgodnie 

z cennikiem CDR O/Radom 

natomiast do rozliczenia przyjęto   

faktury zakupu produktów do 

przygotowania posiłków, serwisu 

kawowego przez własną 

kuchnię.Przy rozliczeniu kosztów 

noclegów przyjęto usługę prania 

pościeli. 



Centrum Doradztwa 

Rolniczego
2

Wiedza i innowacje – XXII 

Międzynarodowe Targi 

Techniki Rolniczej 

AGROTECH w Kielcach 

Planowany budżet wynosił 119 613,32 

zł brutto  , natomiast  wykonany 84 

863,49 zł brutto  

Zmniejszenie budżetu wynika z:

1. nie uwzględnienia kosztów obsługi 

organizacyjnej oraz adminstracyjnej 

,(system rozliczenie nie pozwala na 

ujęcie czasu pracy i wynagrodzenia 

parcowników własnych) 

2.niższych kosztów zakwaterowania 

osób obsługujacych stoisko (niższe 

ceny hotelu)

3.niższych kosztów wyżywienia osób 

obsługujących stoisko (uwzglednino  

faktury zakupu produktów z których 

własna kuchnia przygotowała posiłki)

4.niższych kosztów  transportu 

(rozliczenie na podstawie faktur 

zakupu paliwa)



Centrum Doradztwa 

Rolniczego
2

Wyniki badań naukowych 

umożliwiających 

wprowadzenie 

nowoczesnych rozwiązań 

w gospodarstwie 

ekologicznym

1.Planowany budżet wynosił 15 975,67 

zł brutto  natomiast wykonany wyniósł 

4735,62 zł brutto  

1. Zmniejszenie budżetu wynika z :

-nie uwzglednienia kosztów sali 

wykładowej 

-koszty wyżywienia i serwisu 

kawowego rozliczono na podstawie 

faktur zakupu produktów z których 

zostały przygotownae posiłki przez 

własną kuchnię ( planowano ceny z 

cennika CDR O/Radom)

- koszt noclegu uwzględnia usługę 

prania pościeli ( planowano cenę z 

cennika) 

Centrum Doradztwa 

Rolniczego
5

Konferencja "Praktyczne 

wykorzystanie wyników 

badań naukowych we 

wdrażaniu innowacji w 

produkcji ogrodniczej”

Proponujemy  zmianę terminu realizacji 

operacji z II kwartału na I kwartał 

Zmiana terminu realizacji jest 

uzasadniona możliwością  przyjazdu 

uczestników w tym terminie. W II 

kwartale zwyczajowo składane są 

wnioski o dopłaty , jak również 

rozpoczyna się okres prac polowych.

Centrum Doradztwa 

Rolniczego
5

Współpraca podmiotów 

sfery B+R oraz 

publicznego doradztwa 

rolniczego na rzecz 

tworzenia i 

upowszechniania 

innowacji rolniczych

Zmiana terminu realizacji operacji z 01-

03-2016

31-07-2016 na 01-08-2016

31-12-2016

Zmiana terminu realizacji operacji 

wynika z braku rozporządzenia 

wykonawczego do działania 

"Współpraca" w ramach PROW 

2014-2020, którego znajomość treści 

jest jednym z warunków dobrego 

wykonania operacji, a także z 

przesunięcia naborów wniosków do 

działania "Współpraca" na pierwszy 

kwartał 2017 roku.



Centrum Doradztwa Rolniczego 2

Wykorzystanie 

innowacyjnych technologii w 

rolnictwie precyzyjnym

Wprowadzenie nowej operacji

Wdrażanie do praktyki rolniczej postępu 

technicznego czy technologicznego jest 

zadaniem trudnym, ponieważ wymaga 

„oswojenia się” z nowym rozwiązaniem 

czy produktem, czyli wymaga czasu, ale 

też wiedzy o nim. Postęp wprowadzania 

innowacji wymaga też współdziałania 

wielu podmiotów. Stąd potrzeba szkoleń, 

już dzisiaj, w pierwszej kolejności osób 

(doradców również rolników nowatorów), 

które na obszarach wiejskich, mieszkają i 

działają dalej i rozpowszechniają nowe, 

innowacyjne rozwiązania możliwe do 

wykorzystania w rolnictwie. Takim 

przykładem jest proponowana operacja 

Wykorzystanie innowacyjnych technologii 

w rolnictwie precyzyjnym”. 



Centrum Doradztwa Rolniczego 2

Stosowanie nowych metod 

komunikacji we wdrażaniu 

innowacji na obszarach 

wiejskich

Wprowadzenie nowej operacji

Jednym z elementów wdrażania 

innowacji na obszarach wiejskich jest 

wypracowanie jednolitych sposobów 

(standardów) w dziedzinie przygotowania 

i przekazu informacji o innowacyjnych 

metodach działania w rolnictwie i na 

obszarach wiejskich. Wdrożenie 

jednolitych rozwiązań ułatwi współpracę 

tych osób i instytucji oraz korzystanie ze 

wspólnie wypracowanych zasobów w tym 

zakresie. Szkolenie jest planowane w 

2016 roku ze względu na szybko 

rozwijające się techniki przekazu 

informacji. Dostrzega się duże 

zapotrzebowanie na informacje 

dotyczącą wiedzy fachowej związanej z 

tworzeniem skutecznej informacji na 

temat innowacyjnych metod 

gospodarowania. Szkolenie w sposób 

kompleksowy podniesie umiejętności i 

przygotuje uczestników do tworzenia 

interesujących i estetycznych materiałów 

informacyjnych i promocyjnych. 



Centrum Doradztwa Rolniczego 5

Tłumaczenie materiałów 

promocyjnych związanych z 

EIP-AGRI i grupami 

operacyjnymi EPI.

Wprowadzenie nowej operacji

Realizacja projektu pozwoli na 

zwiększenie liczby potencjalnych 

członków grup operacyjnych, partnerów 

działających w ramach SIR i EIP-AGRI. 

Realizacja operacji pozwoli na 

odpowiednie przygotowanie się w 2016 

roku potencjalnych grup operacyjnych do 

naboru wniosków do działania 

„Współpraca” z PROW 2014-2020, który 

planowany jest na początku 2017 roku. 

To wszystko przyczyni się do 

wzmocnienia powiązań między 

podmiotami zainteresowanymi 

wdrażaniem innowacji w rolnictwie i na 

obszarach wiejskich. Realizacja projektu 

ułatwi wymianę wiedzy fachowej oraz 

dobrych praktyk w zakresie wdrażania 

innowacji w rolnictwie i na obszarach 

wiejskich, a także pomoże zwiększyć 

liczbę innowacji wdrażanych w rolnictwie.

Centrum Doradztwa Rolniczego 1

Promocja Sieci na rzecz 

innowacji w rolnictwie i na 

obszarach wiejskich jako 

części EIP-AGRI oraz 

innowacyjne metody 

transferu wiedzy- stoisko SIR 

na Centralnej Wystawie 

Rolniczej w Monachium.

Wprowadzenie nowej operacji

Pobyt na Wystawie Rolniczej w 

Monachium przyczyni się do poszerzenia 

bazy partnerów Sieci Innowacji na rzecz 

Rolnictwa i obszarów wiejskich. Drugim 

celem będzie nowy sposób 

przekazywania informacji o innowacjach 

pokazywa-nych na Wystawie.  Trzecim 

celem będzie pokazywanie polskiej wsi i 

obszarów wiejskich poprzez pryzmat 

turystyki kulturowej. 



Centrum Doradztwa Rolniczego 2 Nowoczesność w rolnictwie Wprowadzenie nowej operacji

Najlepszym i najszybszym sposobem 

dotarcia do jak największej liczby 

rolników jest film promujący innowacyjne 

rozwiązania. Ze względu na duże 

zainteresowanie widzów i samej telewizji 

poprzednim cyklem „Innowacje w 

rolnictwie” oraz zaproponowanym przez 

TVP 1 Agrobiznes terminem emisji: 

październik – grudzień 2016 r, zasadnym 

jest realizacja cyklu „Nowoczesność w 

rolnictwie” jeszcze w tym roku. 

Centrum Doradztwa Rolniczego 5

Nowe problemy 

identyfikowane przez 

rolników w rolnictwie i na 

obszarach wiejskich – 

diagnoza obszarów 

problemowych oraz 

możliwości podejmowania 

wspólnych działań na rzecz 

tworzenia innowacyjnych 

rozwiązań w ramach 

działania „Współpraca” 

PROW.

Wprowadzenie nowej operacji

Rysuje się konieczność pogłębionych 

badań wśród rolników, które pozwolą na 

określenie konkretnych obszarów 

problemowych, w których może być 

podejmowana współpraca na rzecz 

tworzenia innowacyjnych rozwiązań. 

Wskazane jest także rozpoznanie barier i 

przeszkód w nawiązywaniu współpracy 

na rzecz rozwoju obszarów wiejskich 

pomiędzy praktykami w tym zakresie a 

naukowcami. Istnieje pilna konieczność 

uzupełnienia wiedzy w tym zakresie tak, 

aby możliwe było efektywne 

funkcjonowanie Innowacyjnych Grup 

Operacyjnych zgodnie z ideą 

prowadzenia polityki opartej o dowody. 

Uzupełnienie diagnozy o perspektywę 

rolników powinno poprzedzać kolejne 

działania zmierzające do propagowania i 

tworzenia innowacji w rolnictwie i na 

obszarach wiejskich. Z tego względu, 

dodatkowe analizy muszą zostać 

przeprowadzone jeszcze w 2016 roku. 



Centrum Doradztwa Rolniczego 2
Gospodarstwa opiekuńcze – 

budowanie sieci współpracy
Wprowadzenie nowej operacji

Pierwszym etapem wdrażania systemu 

gospodarstw opiekuńczych w Polsce jest 

rzetelna informacja i promocja idei 

funkcjonowania gospodarstw 

opiekuńczych wśród doradców rolnych – 

będących najbliżej wsi i rolników, a 

następnie wśród samych rolników. Z 

uwagi na narastające problemy 

demograficzne oraz szanse jakie 

stwarzają środki unijne w zakresie 

wsparcia przedsięwzięć kierowanych do 

osób starszych i wykluczonych – etap 

informacji i upowszechniania koncepcji 

funkcjonowania gospodarstw 

opiekuńczych powinien się zacząć jak 

najwcześniej. Z kolei fakt, że operacja 

stanowi innowacje społeczną 

predestynuje ją do realizacji w ramach 

KSOW w zakresie SIR jeszcze w 2016 r.  



Centrum Doradztwa Rolniczego 5

Wdrażanie innowacyjnych 

działań rolniczych przez 

członków Ogólnopolskiej 

Sieci Zagród Edukacyjnych 

Wprowadzenie nowej operacji

Dzięki realizacji konferencji nastąpi 

umocnienie sieci kontaktów na rzecz 

innowacji w rolnictwie i na obszarach 

wiejskich oraz tworzenia grup 

operacyjnych wśród rolników 

i przedsiębiorców (Ogólnopolska Sieć 

Zagród Edukacyjnych), a także  

doradców, przedstawicieli nauki; 

instytutów lub uczelni, jednostek 

oświatowych, przedstawicieli organizacji 

pozarządowych z obszarów wiejskich, 

podmiotów badawczo-rozwojowych.

Uczestnicy konferencji zostaną 

przygotowani do tworzenia partnerstw i 

funkcjonowania 

w grupie. Przewiduje się, że w 

przyszłości pomiędzy uczestnikami 

operacji mogą zawiązywać się grupy 

operacyjne, które zainspirowane 

przykładami innowacyjnych rozwiązań 

będą je wdrażać w swoich 

gospodarstwach/przedsiębiorstwach. 



Centrum Doradztwa Rolniczego 2

Wyspa innowacji – 

Centralne Targi Rolnicze w 

Nadarzynie

Wprowadzenie nowej operacji

Na stoisku „Wyspa innowacji” 

prowadzone będą konsultacje w zakresie 

technologii produkcji rolniczej, 

przetwórstwa produktów rolnych na 

poziomie gospodarstwa, integrowanej 

ochrony roślin, instrumentów 

finansowych w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014 – 2020 w tym możliwości 

finansowania przedsięwzięć 

innowacyjnych w rolnictwie. 

Przedstawiciele jednostek naukowo-

badawczych będą mogli nawiązać 

bezpośrednie kontakty z rolnikami i 

doradcami, poznać ich oczekiwania oraz 

zaprezentować zainteresowanym swoje 

osiągnięcia badawcze, ze szczególnym 

uwzględnieniem możliwości ich  

wykorzystania w tworzeniu projektów 

innowacyjnych przez grupy operacyjne. 

Doradcy rolniczy są grupą zawodową 

bezpośrednio współpracującą z rolnikami 

i udzielającą im wsparcia 

merytorycznego, informacyjnego oraz 

organizacyjnego. 



Centrum Doradztwa Rolniczego 2

Nauka dla praktyki - 

innowacyjne rozwiązania w 

ekologicznej produkcji rolnej

Wprowadzenie nowej operacji

Bezpośrednie kontakty naukowców, 

doradców z całego kraju plus spotkania z 

rolnikami prowadzącymi wzorcowe 

gospodarstwa pozwala na szeroka 

wymianę informacji, nawiązanie 

bezpośrednich kontaktów zarówno 

pomiędzy doradcami z całego kraju jak 

również pomiędzy doradcami i rolnikami. 

Pozwala promować najlepsze praktyki i 

wykorzystywać osiągnięcia nauki w 

produkcji metodami ekologicznymi. 

Operacja powoli także na przeniesienie 

najlepszych rozwiązań do innych 

gospodarstwach ekologicznych całego 

kraju.



Centrum Doradztwa Rolniczego 2
„Innowacje w produkcji 

mleka”
Wprowadzenie nowej operacji

Operacja przyczyni się do zapoznania 

specjalistów, doradców d.s. produkcji 

zwierzęcej reprezentujących wszystkie 

wojewódzkie ośrodki doradztwa, 

doradców prywatnych jednostek 

doradczych oraz rolników – hodowców 

bydła mlecznego z osiągnięciami oraz 

sposobem zarządzania i wprowadzania 

nowych technik i technologii w dużych 

gospodarstwach z bydłem mlecznym. 

Bezpośrednie kontakty doradców, 

rolników i naukowców z całego kraju plus 

wizyty i spotkania we wzorcowych 

gospodarstwach pozwalają na szeroką 

wymianę informacji, nawiązanie 

bezpośrednich kontaktów zarówno 

pomiędzy doradcami z całego kraju jak 

również pomiędzy doradcami, rolnikami, 

naukowcami i przedsiębiorcami 

odpowiedzialnym za organizację i 

zarządzanie produkcją mleka. Operacja 

pozwoli także na promowanie 

najlepszych rozwiązań w 

gospodarstwach całego kraju.



Centrum Doradztwa Rolniczego 2

„Innowacyjne niskoemisyjne 

praktyki agrotechniczne w 

produkcji rolniczej”

Wprowadzenie nowej operacji

Realizacja operacji umożliwi tworzenie 

sieci kontaktów i wymiany wiedzy 

fachowej pomiędzy doradcami, 

naukowcami i służbami wspierających 

wdrażanie nowych korzystnych 

rozwiązań na obszarach wiejskich, 

poprzez  transfer wiedzy i 

upowszechnianie innowacyjnych praktyk 

w rolnictwie oraz ich promowanie. 

Planowane seminarium stanie się 

ważnym elementem wdrażania 

innowacyjnych rozwiązań i dobrych 

praktyk w szerokim środowisku 

rolniczym, co poprawi działanie 

doradztwa, które możliwe jest przy ścisłej 

współpracy z nauką.  Jak najszybsze 

wdrożenie metod przyjaznych 

środowisku pozwoli na ograniczenie 

negatywnego wpływu działań rolniczych.

Centrum Doradztwa Rolniczego 5

Pierwsze doświadczenia w 

tworzeniu i funkcjonowaniu 

grup operacyjnych.

Wprowadzenie nowej operacji

Wyjazd studyjny umożliwi uczestnikom 

zapoznanie się z konkretnymi 

przykładami działania grup operacyjnych  

SIR na terenie Czech i Austrii których 

wdrożenie może być możliwe w Polsce 

(działania KSOW 2 i 3) a także przyczyni 

się do poszerzenia bazy partnerów do 

współpracy. Przeprowadzenie operacji w 

roku 2016 w ramach której  polscy 

partnerzy SIR zapoznają się z 

doświadczeniami i osiągnieciami 

partnerów SIR z Czech i Austrii  wzmocni 

krajowy potencjał SIR w działaniach na 

lata 2017-2020.



Centrum Doradztwa Rolniczego 5 Forum wiedzy i innowacji Wprowadzenie nowej operacji

„Forum wiedzy i innowacji” dzięki 

uczestnictwu szerokiego grona 

przedstawicieli instytucji działających na 

rzecz rolnictwa, przedsiębiorców rolnych 

oraz przedstawicieli branżowych 

związków rolniczych daje szansę na 

wymianę doświadczeń i informacji 

dotyczących najnowszych trendów i 

osiągnięć w sektorze rolnym. Zostanie 

też omówione aktualne prawodawstwo w 

zakresie realizacji działania 5 

„Współpraca” PROW 2014-2020, które 

wspiera tworzenie i organizację grup 

operacyjnych na rzecz innowacji oraz 

opracowywane przez nie projekty. 

Wybrana grupa docelowa operacji 

stwarza możliwość nawiązania 

kontaktów, wymiany doświadczeń, 

wiedzy i informacji o innowacjach, które 

w przyszłości będą mogły zaowocować 

utworzeniem grup operacyjnych oraz 

realizacji przez te grupy projektów 

nowoczesnych rozwiązań.

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego we Wrocławiu

Działanie 

KSOW 2
Łączmy się w innowacjach

Zmiana budżetu operacji. 

Z wnioskowanej kwoty 78 018,90 zł wydano 

47 760,00 zł.

Zmiana nastąpiła w wyniku procedur 

zwiazanych z Pzp.

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego we Wrocławiu

Działanie 

KSOW 2

Innowacje w celu 

różnicowania działalności na 

obszarach wiejskich 

i poprawy jakości życia na 

wsi

Zmiana budżetu operacji. 

Z wnioskowanej kwoty 26 541,00 zł wydano 

21 039,31 zł.

Zmiana nastąpiła w wyniku procedur 

zwiazanych z Pzp.



Uniwersytet Przyrodniczy we 

Wrocławiu - partner

Działanie 

KSOW 5

Nauka-praktyce; praktyka-

nauce

Zmiana terminu rozpoczęcia i zakończenia 

operacji. 

Z terminu  01.03.2016-31.10.2016 na 

01.09.2016-30.04.2017

Operacja partnera nie rozpoczęła się ze 

względu na nie podpisanie umowy 

dotacyjnej DODR we Wrocławiu dot. 

SIR. Wobec powyższego nie 

otrzymaliśmy informacji w jaki sposób 

Ośrodek ma koordynować zadania 

partnera. 

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego we Wrocławiu

2 Autostradą do innowacji Wprowadzenie nowej operacji Ponieważ jednym z najważniejszych 

aspektów realizowanej perspektywy 

finansowej jest innowacyjność, 

wpływająca w dużym stopniu na rozwój 

obszarów wiejskich proponujemy 

realizację operacji w postaci wyjazdu 

studyjnego do Holandii, która według 

zestawienia Global Innovation Index z 

2015 roku znajduje się w pierwszej 

piątce krajów przodujących 

w innowacjach. Operacja umożliwi: 

- poznanie innowacyjnych rozwiązań 

zastosowanych w holenderskich 

instytucjach, gospodarstwach rolnych i 

na obszarach wiejskich, 

- nawiązanie w przyszłości długotrwałej 

współpracy branżowej, 

- zainicjuje powstawanie grup 

operacyjnych.

Kujawsko-Pomorski Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego 2

Innowacyjne rozwiazania w 

zarzadzaniustadem bydła 

mlecznego w 

zautomatyzowanej oborze

Zmniejszenie budżetu do kwoty 28.300,95 zł 

(różnica 1.411,55 zł)

Niższe koszty usługi wydruku zaproszeń, 

reklamy operacji, honorarium 

wykładowców oraz wynajmu hali 

wystawowej.



Kujawsko-Pomorski Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego

5 Kujawsko-Pomorska 

Wieprzowina produkowana 

z wykorzystaniem polskiego 

białka pochodzenia 

roślinnego.

Wprowadzenie nowej operacji Potrzeba przygotowania w zakresie 

organizacyjnym i merytorycznym 

przedstawicieli rolników, hodowców 

trzody chlewnej, zakładów mięsnych i 

restauracji zainteresowanych 

utworzeniem grupy operacyjnej. Celem 

grupy będzie realizacja nowych 

rozwiązań w tworzeniu łańcucha "od pola 

do stołu", opartych o wykorzystanie 

krajowych źródeł białka pochodzenia 

roślinnego w żywieniu trzody chlewnej.

Kujawsko-Pomorski Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego

2 Skracanie łańcucha 

żywnosciowego w ramach 

proekologicznej hodowli 

gęsi.

Wprowadzenie nowej operacji Potrzeba zachęcenia producentów i 

przetwórców gęsiny do zbudowania 

innowacyjnego systemu bezpośrednich 

dostaw poprzez stworzenie sieci 

kontaków pomiędzy hodowcami, 

przetwórcami i handlowcami.

Kujawsko-Pomorski Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego

5 Zrównoważone użytkowanie 

zasobów wodnych i 

glebowych w okresach 

posusznych - innowacyjne 

rozwiązania.

Wprowadzenie nowej operacji Powtarzające się okresy posuszne w 

kujawsko-pomorskim wymagają 

natychmiastowego przygotowania 

rolników do zrównoważonego 

użytkowania zasobów wodnych i 

glebowych. Zaproponowana operacja ma 

ułatwić wymianę wiedzy fachowej oraz 

dobrych praktyk w zakresie wdrażania 

innowacji w rolnictwie w ograniczaniu 

skutków tych negatywnych zjawisk 

środowiskowo-klimatycznych. 

Kujawsko-Pomorski Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego

2 II Forum Hodowców i 

Producentów Trzody 

Chlewnej Kujaw i Pomorza.

Wprowadzenie nowej operacji Ograniczone zainteresowanie chowem 

trzody chlewnej powodowane jego niską 

dochodowością wymaga 

upowszechnienia innowacji 

organizacyjnych i technologicznych w 

gospodarstwach zajmujących się tą 

produkcją, prowadzących do poprawy jej 

opłacalności.



Kujawsko-Pomorski Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego

5 Innowacyjne praktyki 

hodowlane prezentowane 

podczas 

Europejskich Targów 

Hodowlanych w Clermont-

Ferrand.

Wprowadzenie nowej operacji Występująca nadprodukcja mleka 

wymaga zmian w wielu gospodarstwach i 

przestawienia ich profilu na żywiec 

wołowy. Doskonałym miejscem zdobycia 

doświadczenia w zakresie doboru ras 

mięsnych, systemu żywienia oraz 

powiązań między producentem, 

przetwórcą a konsumentem będzie 

wyjazd studyjny na Europejskie Targi 

Hodowlane oraz wybrane farmy 

francuskich rolników.

Lubelski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego w Końskowoli 5

"Tworzenie i organizacja 

grup operacyjnych na rzecz 

innowacji w rolnictwie i na 

obszarach wiejskich"

przesunięcie daty realizacji operacji z 

terminu: 01.02.2016-30.06.2016 

na termin: 01.09.2016 - 31.12.2017 r. 

Przesunięcie daty realizacji operacji jest 

konieczne ze względu na brak 

rozporządzenia Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych 

warunków i trybu przyznawania oraz 

wypłaty pomocy finansowej w ramach 

działania „Współpraca” objętego 

Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020. Tematyka 

konferencji jest ściśle związana z 

tworzeniem i funkcjonowaniem grup 

operacyjnych oraz zasadami 

przygotownia wniosku aplikacyjnego o 

środki finansowe do działania 

"Współpraca". 

Lubelski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego w Końskowoli 2

"Cykl spotkań informacyjno - 

aktywizujących promujących 

Sieć na rzecz innowacji w 

rolnictwie i na obszarach 

wiejskich (SIR) w 

województwie lubelskim"

realizacja 

01.02.2016 - 31.05.2016 

zmiana budżetu operacji z kwoty: 28 036,84 

zł na kwotę 20 381,75 zł

Operacja została już zrealizowana, za 

mniejszą kwotę, oszczędności powstały 

w wyniku przeprowdzenia procedury 

zapytań ofertowych na zakup materiałów 

szkoleniowych i usługi cateringowej oraz 

zrealizowania części wykładów (działanie 

"Współpraca") w ramach obowiązków 

służbowych (koordynatorzy i brokerzy 

SIR)



Lubelski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego w Końskowoli 2

"Nowoczesne technologie 

uprawy roli jako innowacyjne 

wyzwania dla rozwijających 

się gospodarstw"

przesunięcie daty realizacji operacji z 

terminu: 01.07.2017 - 15.10.2017 

na termin: 01.07.2017 - 31.10.2017 r. 

Wydłużenie terminu realizacji operacji 

pozwoli na przeprowadzenie wizyt 

studyjnych w gospodarstwach i 

pokazanie uczestnikom nowoczesnych 

technik uprawy roli, które najczęściej 

wykonywane są w miesiącu 

październiku. Ponadto wydłużenie 

terminu pozowli na udział większej grupy 

rolników w seminarium, ponieważ 

zakończona będzie już większość prac 

polowych.

Lubelski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego w Końskowoli 2

"Innowacyjne technologie w 

uprawie roślin sadowniczych"

przesunięcie daty realizacji operacji z 

terminu: 01.02.2017 - 31.05.2017

na termin: 01.03.2017 - 30.09.2017 r. 

Wydłużenie terminu realizacji operacji 

pozwoli na przeprowadzenie wizyt 

studyjnych w gospodarstwach i 

pokazanie uczestnikom nowoczesnych 

zastosowań w uprawach sadowniczych - 

nasadzenia, plonowanie, zbiór owoców, 

zabezpieczenia plantacji przed 

niekorzystnymi zjawiskami 

atmosferycznymi. 

Lubelska Izba Rolnicza 5

"Organizacja spotkań 

informacyjno-szkoleniowych 

dotyczących promocji i 

podniesienia wiedzy w 

zakresie sieci na rzecz 

innowacji w rolnictwie"

Zmiana terminu realizacji przedsięwzięcia 

od 01-11-2016            30-06-2017

Zmiana terminu realizacji podyktowana 

jest brakiem przygotowań i wytycznych. 

Brak podpisanej umowy, szczegółowych 

zasad dotyczących finansowania, a także 

rozliczania przedsięwzięcia bezpośrednio 

wpływa na brak przygotowań do jego 

realizacji. Następnym powodem jest 

aktualny okres wakacyjny, który utrudni 

ewentualne przygotowanie realizacji 

operacji.



Lubelski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego w Końskowoli

2 " Grupa producencka 

potenciałem na grupę 

operacyjną" 

Wprowadzenie nowej operacji Na terenie województwa lubelskiego jest 

bardzo duża potrzeba przeprowadzenia 

działań informacyjnych i promocyjnych 

Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na 

obszarach wiejskich jeszcze w 2016 

roku, dlatego chcemy zorganizować i 

przeprowadzić trzy konferencje na 

terenie wybranych powiatów, pozyskać 

partnerów do współpracy. Ponadto 

istnieje bardzo duża potrzeba 

informowania o działaniach PROW 2014-

2020 wspierających rozwój rolnictwa i 

obszarów wiejskich, w szczególności o 

działaniu „Współpraca” służącemu 

wspieraniu realizacji inwestycyjnych 

projektów innowacyjnych przez grupy 

operacyjne. W związku z powyższym 

bardzo zależy nam na dotarciu do jak 

największej liczby odbiorców z 

informacją o możliwości pozyskania 

środków w ramach działania 

Współpraca”oraz poszukiwaniu 

partnerów i kojarzeniu grup 

operacyjnych. Dużą szansę w tworzeniu 

grup operacyjnych widzimy dla grup 

producenckich, ponieważ mają już 

zorganizowaną formę i w większości 

przypadków doświadczenie i wiedzę w 

realizacji projektów unijnych jako 

grupa.Rolą konferencji jest przełamanie 

barier i obaw rolników przed zrzeszaniem 

się w grupy i uświadomienie rolnikom, iż 

wspólne działanie wzmacnia pozycję 



Lubelski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego w Końskowoli

5 " Działanie " Współpraca" - 

narzędziem wspierania 

innowacyjności oraz grup 

operacyjnych" 

Wprowadzenie nowej operacji Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na 

obszarach wiejskich jest w początkowej 

fazie tworzenia, wymaga 

rozpropagowania, pozyskania jak 

największej liczby partnerów do 

współpracy. Tylko dzięki szerokiej akcji 

promocyjnej i informacyjnej będzie 

możliwość dotarcia do tak dużej liczby 

odbiorców, którzy mogą być 

potencjalnymi partnerami 

zarejestrowanymi w sieci. Istnieje bardzo 

duża potrzeba informowania o 

działaniach PROW 2014-2020 

wspierających rozwój rolnictwa i 

obszarów wiejskich, w szczególności o 

działaniu „Współpraca” służącemu 

wspieraniu realizacji inwestycyjnych 

projektów innowacyjnych przez grupy 

operacyjne. W związku z powyższym 

bardzo zależy nam na dotarciu do jak 

największej liczby odbiorców z 

informacją o możliwości pozyskania 

środków w ramach działania 

"Współpraca", poszukiwaniu partnerów 

do współpracy i kojarzeniu grup 

operacyjnych. Na terenie województwa 

lubelskiego jest bardzo duża potrzeba 

przeprowadzenia działań informacyjnych 

i promocyjnych Sieci na rzecz innowacji 

w rolnictwie i na obszarach wiejskich 

jeszcze w 2016 roku, dlatego chcemy na 

terenie każdego powiatu zorganizować i 

przeprowadzić działania szkoleniowe, 



Lubelski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego w Końskowoli

2 " Program Rozowju 

Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020 - drogą do 

innowacji i sukcesu" 

Wprowadzenie nowej operacji Aby zachęcić potencjalnych 

beneficjentów do działań PROW 2014-

2020 chcemy pokazać przykłady dobrych 

praktyk rolników i przedsiębiorców, którzy 

skorzystali ze środków unijnych. 

Prezentacja przykładów podczas wizyt 

studyjnych zachęci do aplikowania o 

środki i uświadomi beneficjentom, że 

środki jakie można uzyskać z unijnych 

dotacji są realne i  dają możliwości 

rozwoju i wzrostu konkurencyjności. 

Zapewnienie bezpośredniego kontaktu 

uczestników wyjazdu z beneficjentami 

inwestycji dofinansowanych ze środków 

zewnętrznych posłuży do 

zaprezentowania sposobów i 

doświadczeń innych rolników lub 

przedsiębiorców, którzy wykorzystali 

środki unijne z wcześniejszego okresu 

programowania PROW - rozwinęli swoje 

gospodarstwa i działalności 

gospodarcze. Według nowego 

harmonogramu planowanych naborów 

wniosków w ramach PROW 2014-2020, 

działanie „Współpraca” zaplanowano na I 

kwartał 2017 roku. W związku z 

powyższym bardzo zależy nam na 

dotarciu do jak największej liczby 

odbiorców z informacją o możliwości 

pozyskania środków w ramach tego 

działania, poszukiwaniu partnerów do 

współpracy i kojarzeniu grup 

operacyjnych. Lubuski Ośrodek Innowacji i 

Wdrożeń Agrotechnicznych

PARTNER 5

Innowacje w przetwórstwie 

szansą na rozwój obszarów 

wiejskich

zmiana terminu realizacji operacji:   z 01.03.-

30.06.2016 na 01.09-31.12.2016 

nie przekazanie środków ODR-om 

na realizacje takich zadań

Lubuski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego 2

Innowacyjne technologie 

precyzyjnego nawożenia 

upraw rolniczych

budżet: 3874,85

liczba uczestników: 43

 - oszczędności w budżecie,

-pojawili się uczestnicy nie zgłoszeni 

wcześniej



Lubuski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego 2

Tworzenie systemów 

wspomagania decyzji w 

integrowanej ochronie roślin

budżet: 5199,82

liczba uczestników: 43

 - oszczędności w budżecie,

-pojawili się uczestnicy nie zgłoszeni 

wcześniej

Lubuski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego 2

Uprawa bezorkowa 

propozycją na innowacje w 

rolnictwie

poszerzenie grupy docelowej o 

przedsiębiorców,

budżet:5135,34 zł

liczba uczestników:58

 

- oszczędności w budżecie,

-pojawili się uczestnicy nie zgłoszeni 

wcześniej

Lubuski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego 2

Stoiska promocyjne 

nośnikiem infomacji o sieci 

na rzezcz innowacji w 

rolnictwie i na obszarach 

wiejskich

zmiana liczby konkursów wiedzy o 

innowacjach, było 5 konkursów, po zmianie 

6 konkursów

nie uwzględnono wszystkich wydarzeń 

targowych

Lubuski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego 5

Brokering w innowacjach 

nową formą wsparcia dla 

rolnictwa

1.zmiana formy relizacji operacji: było 

szkolenie połaczone z warsztatami, po 

zmianie: wyjazd szkoleniowy,

2. Zmiana liczby uczestników: było 80, 

po zmianie 60

Wyajzd szkoleniowy jest bardziej 

efektywną formą edukacji 

uczestników niż szkolenie 

stacjonarne,

zmiana ze względów 

organizacyjnych (ograniczona liczba 

miejsc w autokarze) 
Lubuski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego

2 Uprawa bezpłużna – 

innowacje i praktyka

Wprowadzenie nowej operacji  Operacja jest kontynuacją zrealizowanej 

wiosną br. operacji pod nazwą "Uprawa 

bezorkowa propozycją na innowacje w 

rolnictwie. Cieszyła się ona dużym 

zainteresowaniem uczestników, którzy 

zgłaszali chęć uczestnictwa w kolejnych 

podobnych przedsięwzięciach. Nowa 

operacja kładzie tym razem większy 

nacisk na stronę praktyczną szkolenia 

(pokaz pracy maszyn w polu, w tym  

spulchnienie gleby z jednoczesnym 

siewem roślin). Stanowi więc odpowiedź 

na autentyczną potrzebę  zgłoszoną 

przez rolników zainteresowanych 

wprowadzaniem innowacji w swoim 

gospodarstwie.



Lubuski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego

2 System rolnictwa 

precyzyjnego - teoria i 

praktyka

Wprowadzenie nowej operacji  W kwietniu br. LODR Kalsk w ramach 

Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-

17 zrealizował operację pod nazwą 

"Innowacyjne technologie precyzyjnego 

nawożenia". Precyzyjne nawożenie jest 

tylko fragmentem prężnie rozwijającej się 

techniki rolniczej pod nazwą rolnictwo 

precyzyjne. Obejmuje ono jeszcze inne 

elementy takie jak m.in. mapowanie 

gleby, pozycjonowanie, ochrona roślin, 

które nie były przedmiotem zrealizowanej 

operacji. Jednak rolnicy wykazują duże 

zainteresowanie tymi zagadnieniami, co 

mocno podkreślali w panelu 

dyskusyjnym. Zawnioskowali wówczas  o 

organizację podobnych szkoleń 

poszerzonych właśnie o te elementy z 

możliwością obserwacji różnych 

zastosowań rolnictwa precyzyjnego 

podczas w praktyce polowej.



Lubuski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego

2 Precyzyjne rolnictwo na 

przykładzie holendersicch 

doświadczeń 

Wprowadzenie nowej operacji Dzięki tej operacji uczestnicy będą mogli 

zapoznać się z innowacyjnymi 

rozwiązaniami w zakresie rolnictwa 

precyzyjnego , które z powodzeniem  

stosowane są w wysokorozwiniętej 

Holandii. Holandia od lat jest wzorem w 

zakresie opracowywania nowych, często 

innowacyjnych rozwiązań 

technologicznych i technicznych w 

zakresie rolnictwa i wdrażania ich do 

praktyki. W dziedzinie rolnictwa 

precyzyjnego należy do czołówki 

europejskiej. Od dawna wiadomo, że 

uczyć się należy od najlepszych, stąd 

Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

w ramach Sieci na rzecz innowacji w 

rolnictwie i obszarach wiejskich, zamierza 

zaprezentować rolnikom, doradcom, 

przedstawicielom świata nauki 

rozwiązania holenderskie w tej 

dziedzinie. Wyjazd do Holandii daje 

uczestnikom możliwość bezpośredniego 

kontaktu z producentami maszyn i 

obserwacji różnych innowacyjnych 

rozwiązań tam stosowanych, a które 

byłyby trudne do zaobserwowania  w 

warunkach polskich. W naszym kraju nie 

ma takiej fabryki, która umożliwiłaby 

pokazy tak nowoczesne i na taką skalę. 

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że 

wiedza pozyskana w ten sposób 
Łódzki Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego z siedzibą w 

Bratoszewicach

2 Szkolenie pn. 

„Innowacyjność w 

rolnictwie -szansą na 

rozwój”

zmiana dotyczy rozszerzenia grupy 

docelowej tj. do grupy docelowej 

dochodzą przedstawiciele jednostek 

samorządu terytorialnego oraz 

organizacji pozarządowych

w związku ze zmianami w projekcie 

rozporządzenia wynika, iż również te 

podmioty mogą być uczestnikami 

grup operacyjnych EPI



Łódzki Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego z siedzibą w 

Bratoszewicach

2 Szkolenie pn. 

„Innowacyjny system 

utrzymywania klimatu w 

budynkach inwentarskich”

zmiana dotyczy daty zakończenia 

realizacji operacji tj. z 30.10.2017 r na 

30.11.2016 r.

zmianie ulega rok, gdyż został 

wcześniej omyłkowo wpisany 2017 

oraz przesuwamy o miesiąc datę 

zakończenia realizacji operacji, gdyż 

mając za sobą pierwsze 

doświadczenia w realizacji operacji 

uważamy, że potrzeba nam na 

realizację więcej czasu

Łódzki Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego z siedzibą w 

Bratoszewicach

2 Szkolenie pn. 

„Innowacyjne technologie 

w przetwórstwie owocowo- 

warzywnym”

zmiana dotyczy daty zakończenia 

realizacji operacji tj. z 30.10.2017 r na 

30.11.2016 r.

zmianie ulega rok, gdyż został 

wcześniej omyłkowo wpisany 2017 

oraz przesuwamy o miesiąc datę 

zakończenia realizacji operacji, gdyż 

mając za sobą pierwsze 

doświadczenia w realizacji operacji 

uważamy, że potrzeba nam na 

realizację więcej czasu

Łódzki Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego z siedzibą w 

Bratoszewicach

2 Seminarium pn. „Nowości 

w produkcji trzody 

chlewnej”

zmiana dotyczy daty rozpoczęcia 

realizacji operacji tj. z 01.02.2016 r na 

01.02.2017 r.

zmianie ulega rok rozpoczęcia 

operacji, gdyż został wcześniej 

omyłkowo wpisany 2016, a powinien 

być 2017 zgodnie z wnioskiem



Łódzki Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego

2  „Innowacyjne rozwiązania i 

nowoczesne technologie w 

hodowli bydła mlecznego na 

przykładzie Niemiec i Danii”

Wprowadzenie nowej operacji 1. Ograniczony dostęp do innowacyjnych 

technologii w hodowli bydła mlecznego 

(informacje uzyskiwane podczas spotkań 

dotyczących Sieci z hodowcami bydła).                                                                                                                                                     

2. Wyjazd studyjny do gospodarstw 

hodowlanych w Niemczech i Danii będzie 

dużą szansą dla łódzkich hodowców na 

praktyczne poznanie najnowszych 

rozwiązań w prowadzeniu hodowli bydła 

mlecznego.                                                            

3. Dzięki realizacji operacji w tym roku, 

zainteresowani będą mogli wziąść udział 

w targach AGROMEK, które są jednymi z 

największych targów rolniczych 

odbywających się w Europie (odbywają 

się co dwa lata i przypadają na listopad 

tego roku). Zdobyta wiedza podczas 

wyjazdu oraz nawiązane kontakty między 

uczestnikami operacji, a zagranicznymi 

rolnikami, przedsiębiorcami i firmami 

może stanowić podstawę do tworzenia 

grup operacyjnych w I kwartale roku 

2017

Łódzki Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego

5 Działania informacyjno-

aktywizujące brokera 

innowacji formą identyfikacji 

problemów     w rolnictwie, 

mogących stanowić 

podstawę do powstawania 

innowacyjnych grup        

operacyjnych

Wprowadzenie nowej operacji 1. Operacja będzie przeprowadzona w 

celu organizacji spotkań informacyjno-

aktywizujących dotyczących działania 

Współpraca, a także celem ustalenia 

potencjalnych członków grup 

operacyjnych.                                                                              

2. Operacja pozwoli również na 

identyfikację potencjalnych problemów 

wymagających innowacyjnych rozwiązań 

– które mogą stać się tematami do 

projektów realizowanych przez Grupy 

Operacyjne.



Łódzki Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego

2 Seminarium pn. 

„Innowacyjne sposoby 

ochrony roślin      

sadowniczych”       

Wprowadzenie nowej operacji 1. Wzrost zainteresowania łódzkich 

sadowników innowacyjnymi 

rozwiązaniami ochrony roślin, bez 

których osiągnięcie wysokich plonów w 

sadownictwie byłoby nie możliwe w 

związku z dużą konkurencją na rynku 

lokalnym oraz nieustającym importem 

owoców z zagranicy.      2. Dzięki 

operacji zostaną nawiązane kontakty 

pomiędzy uczestnikami operacji, a 

pracownikami naukowymi, które w 

przyszłości będą płaszczyzną wymiany 

wiedzy w tym zakresie.     3. Operacja 

pozwoli na pozyskanie większej grupy 

odbiorców i jej dywersyfikacje w celu 

zróżnicowania potencjalnych 

uczestników grup operacyjnych  w I 

kwartale roku 2017

Łódzki Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego

2 Seminarium pn. 

„Innowacyjne sposoby 

ochrony roślin warzywnych”

Wprowadzenie nowej operacji 1. Wzrost zainteresowania łódzkich 

rolników innowacyjnymi rozwiązaniami 

ochrony roślin, bez których osiągnięcie 

wysokich plonów w uprawie warzyw 

byłoby nie możliwe w związku z dużą 

konkurencją na rynku lokalnym oraz 

nieustającym importem warzyw z 

zagranicy.                                                                                                                                                          

2. Dzięki operacji zostaną nawiązane 

kontakty pomiędzy uczestnikami 

operacji, a pracownikami naukowymi, 

które w przyszłości będą płaszczyzną 

wymiany wiedzy w tym zakresie.                                                                                                                

3. Operacja pozwoli na pozyskanie 

większej grupy odbiorców i jej 

dywersyfikacje w celu zróżnicowania 

potencjalnych uczestników grup 

operacyjnych  w I kwartale roku 2017



Łódzki Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego

2 Wyjazd studyjny pn. 

„Innowacyjne rozwiązania w 

uprawach ekologicznych, 

hodowli zwierząt, produkcji 

biopaliw wdrażane na 

terenach województwa 

podlaskiego”

Wprowadzenie nowej operacji 1. Problemy z uzyskaniem rentowności 

ze swojej podstawowej działalności 

(zazwyczaj uprawa zbóż, warzyw, mała 

hodowla) przez małe gospodarstwa rolne 

w woj. łódzkim (szansą dla takich 

gospodarstw na przetrwanie może być 

zmiana profilu ich działalności lub 

rozwinięcie dodatkowej innowacyjnej 

formy działania).                                                          

2. Wyjazd studyjny do woj. podlaskiego 

ma pokazać uczestnikom operacji 

możliwe innowacyjne formy działalności. 

Spotkanie z przedsiębiorcami rolnymi z 

Podlasia pozwoli nie tylko zobaczyć w 

praktyce, ale także nawiązać kontakty, 

które będą mogły przyczynić się do 

otwierania podobnych form działalności 

w woj. łódzkim.



Małopolski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego w Karniowicach

2 Nowoczesne technologie w 

produkcji serowarskiej  -  

warsztaty serowarskie i 

marketing produktów 

mleczarskich

Wprowadzenie nowej operacji Celem operacji jest ułatwienie transferu 

wiedzy w rolnictwie,  w szczególności w 

gospodarstwach produkujących mleko,  

poprzez praktyczne przeszkolenie osób 

zainteresowanych innowacyjnymi 

technologiami w produkcji różnych 

gatunków serów.   Operacja odpowiada 

na potrzeby producentów mleka z 

województwa małopolskiego, którzy 

oczekują wsparcia w rozpoczęciu 

działalności przetwórczej na niewielką 

skalę w oparciu o nowoczesne 

technologie.  Dotyczy to w szczególności 

znajdujących się w trudnej sytuacji 

rolników hodujących bydło ras rodzimych 

charakteryzujących się wysoką jakością 

mleka ale niską wydajnością.  

Ponadto realizacja operacji będzie 

stanowić możliwość przekazania  

uczestnikom szczegółowych informacji 

na temat funkcjonowania Sieci na rzecz 

innowacji w rolnictwie i na obszarach 

wiejskich a uczestnicy spotkania  będą 

mogli w przyszłości kontynuować 

współpracę w różnych formach 

organizacyjnych w tym w ramach grup 

operacyjnych wspieranych w działaniu 

„Współpraca”.  Konsolidacja środowisk 

branżowych ma szczególnie znaczenie w 

związku ze zbliżającym się terminem 

uruchomienia wsparcia w tym działaniu. 



Mazowiecki Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego

2 Doradca innowacji Wprowadzenie nowej operacji Jak najszybsze rozpowszechnienie 

informacji  na temat Sieci na rzecz 

innowacji w rolnictwie i na obszarach 

wiejskich w strukturach MODR oraz 

dotarcie z informacją do rolników, 

producentów rolnych, przedsiębiorców 

oraz pozostałych podmiotów 

zainteresowanych wdrażaniem 

innowacji jest niezmiernie istotne dla 

prawidłowego funkcjonowania Sieci i 

może w przyszłości zaowocować 

tworzeniem grup operacyjnych.              

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego

2 Wspieranie rozwoju 

innowacyjnych form 

pozarolniczej działalności na 

obszarach Mazowsza

Wprowadzenie nowej operacji Realizacja operacji jeszcze w tym roku 

pozwoli na szybkie uruchomienie 

współpracy regionalnej poprzez 

tworzenie wspólnych sieciowych 

produktów turystyki wiejskiej. 

Zakończenie letniego sezonu 

turystycznego 2016 to dobry czas dla 

rolników prowadzących swoje 

działalności na wyjazd w teren i 

obserwacje dobrych przykładów w 

innych regionach Polski. Pozyskanie 

przez beneficjentów projektu fachowej 

wiedzy pozwoli wdrożyć nowe 

innowacyjne formy pozarolniczej 

działalności na Mazowszu.



Mazowiecki Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego

2 Możliwości utylizacji 

odpadów organicznych, 

poprawy plonowania i 

właściwości gleb przez 

zastosowanie biowęgla

Wprowadzenie nowej operacji Jak najszybciej zaplanowane działania 

przyspieszą transfer wiedzy do 

potencjalnych użytkowników biowęgla 

w rolnictwie i ułatwią tworzenie sieci 

kontaktów w tym zakresie. 

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego

5 Perspektywy kreowania 

korytarzy ekologicznych w 

skali lokalnej z korzyścią dla 

przyrody i rolnika

Wprowadzenie nowej operacji Planowane działania przyspieszą 

transfer wiedzy i przyczynią się do 

podniesienia świadomości na temat 

korytarzy ekologicznych, konieczności 

ich kształtowania i funkcjonowania.



Opolski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego w Łosiowie 2

Forum Agro Inwestor OZE - 

dobre przykłądy wdrażania 

innowacji. Gospodarka 

niskoemisyjna w rolnictwie

zmiana budżetu operacji, było: 20 171,80zł, 

jest: 13 054,825zł

zmniejszenie kosztów realizacji operacji 

w stosunku do tych zapisanych w Planie 

Operacyjnym na lata 2016-2017, 

polegających na: 1.odstąpieniu od 

realizacji jednego z przedsięwzięć 

zapisanych we wniosku dot. danej 

operacji, tj. opracowanie publikacji 

konferencyjnej - ze względu na 

przesunięty termin zatwierdzenia Planu 

Operacyjnego przez Grupę Roboczą ds. 

KSOW OODR postanowił nie 

rozpoczynać realizacji Planu 

Operacyjnego przed ww. decyzją; 2. w 

wyniku zastosowania procedury 

zamówienia publicznego uzyskano 

zmniejszenie kosztów dostawy towarów i 

usług na przedsięwzięciach tworzących 

operację, a mianowicie: koszty 

wyżywienia, materiałów konferencyjnych 

oraz noclegu na wykładowców; 3. 

zmniejszone koszty przeprowadzenia 

wykładu wynikały z przyczyn 

niezależnych od OODR-u, wykładowca z 

przyczyn losowych nie dojechał do 

siedziby Ośrodka celem 

przeprowadzenia wykładu



Opolski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego w Łosiowie 5

Konferencja i spotkania 

informacyjno-szkoleniowe 

pt.: "Sieć na rzecz innowacji 

w rolnictwie i na obszarach 

wiejskich dla województwa 

opolskiego" - operacja 

częściowo zakończona,tj. 

konferencja została 

zrealizowana, spotkania 

informacyjno-szkoleniowe 

nie zostały jeszcze 

rozpoczęte

zmiana budżetu operacji, było: 54 305,52zł, 

jest: 50 683,82zł

zmniejszenie kosztów realizacji części 

operacji w stosunku do tych zapisanych 

w Planie Operacyjnym na lata 2016-

2017, polegających na: 1.odstąpieniu od 

realizacji przedsięwzięć zapisanych we 

wniosku dot. danej operacji, a  

mianowicie: przygotowanie materiałów 

konferencyjnych, rekrutacja uczestników 

konferencji (umowy cywilnoprawne 

zawarte przez podmiot uprawniony z 

pracownikami tego podmiotu), wynajem 

sali wraz ze sprzętem (sala własna 

Ośrodka), definiowanie kosztów 

kwalifikowanych na etapie 

opracowywania operacji i  aplikowania do 

PO KSOW 2016-2017, dopuszczał 

zaliczenie ww. przedsięwzięć do kosztów 

kwalifikowanych.W wyniku otrzymanych 

zasad dotyczących wydatkowania i 

rozliczania dotacji celowych 

finansowanych ze środków pomocy 

technicznej PROW 2014-2020 

przyznawanych na realizację zadań 

związanych z wdrażaniem PROW 2007-

2013 oraz PROW 2014-2020, 

przedmiotowe koszty rodzajowe nie są 

kosztami kwalifikowanymi; 2. w wyniku 

zastosowania procedury zamówienia 

publicznego uzyskano zmniejszenie 

kosztów dostawy towarów i usług na 

przedsięwzięciach tworzących operację, 

a mianowicie: koszty wyżywienia, 

materiałów konferencyjnych oraz 



Opolski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego w Łosiowie 2

Konferencja promująca 

innowacyjność i dobre 

praktyki w gospodarstwach 

rolnych, przedsiębiorstwach 

przetwórstwa rolno-

spożywczego i usług 

rolniczych biorących udział w 

konkursie AgroLiga 2016

zmiana budżetu operacji, było: 17 191,80zł, 

jest: 13 360,35zł

zmniejszenie kosztów realizacji części 

operacji w stosunku do tych zapisanych 

w Planie Operacyjnym na lata 2016-

2017, polegających na: 1.odstąpieniu od 

realizacji przedsięwzięć zapisanych we 

wniosku dot. danej operacji, a 

mianowicie: opracowanie materiałów 

multimedialnych na konferencję, 

opracowanie merytoryczne i 

dokumentacja fotograficzna do katalogu, 

redakcja techniczna katalogu (umowy 

cywilnoprawne zawarte przez podmiot 

uprawniony z pracownikami tego 

podmiotu), definiowanie kosztów 

kwalifikowanych na etapie 

opracowywania operacji i  aplikowania do 

PO KSOW 2016-2017, dopuszczał 

zaliczenie ww. przedsięwzięć do kosztów 

kwalifikowanych.W wyniku otrzymanych 

zasad dotyczących wydatkowania i 

rozliczania dotacji celowych 

finansowanych ze środków pomocy 

technicznej PROW 2014-2020 

przyznawanych na realizację zadań 

związanych z wdrażaniem PROW 2007-

2013 oraz PROW 2014-2020, 

przedmiotowe koszty rodzajowe nie są 

kosztami kwalifikowanymi; 2. w wyniku 

zastosowania procedury zamówienia 

publicznego uzyskano zmniejszenie 

kosztów dostawy towarów i usług na 

przedsięwzięciach tworzących operację, 

a mianowicie:koszty 



Opolski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego w Łosiowie 2

Organizacja zadania pt.:"W 

przyjaźni z naturą", 

obejmującego 

konferencję,konkursy i 

warsztaty, promujące 

innowacyjne rozwiązania w 

gospodarstwach rolnych

zmiana budżetu operacji, było: 24 947,30zł, 

jest:21 152,725zł

zmniejszenie kosztów realizacji części 

operacji w stosunku do tych zapisanych 

w Planie Operacyjnym na lata 2016-

2017, polegających na: 1. w wyniku 

zastosowania procedury zamówienia 

publicznego uzyskano zmniejszenie 

kosztów dostawy towarów i usług na 

przedsięwzięciach tworzących operację, 

a mianowicie:koszty materiałów 

konferencyjnych;2.odstąpieniu od 

realizacji przedsięwzięć zapisanych we 

wniosku dot. danej operacji, a  

mianowicie: przygotowanie materiałów 

warsztatowych i konferencyjnych, 

rekrutacja gospodarstw do 

konkursu,opracowanie regulaminu i kart 

ocen gospodarstw,opracowanie 

merytoryczne i fotograficzne do katalogu 

(umowy cywilnoprawne zawarte przez 

podmiot uprawniony z pracownikami tego 

podmiotu), definiowanie kosztów 

kwalifikowanych na etapie 

opracowywania operacji i  aplikowania do 

PO KSOW 2016-2017, dopuszczał 

zaliczenie ww. przedsięwzięć do kosztów 

kwalifikowanych.W wyniku otrzymanych 

zasad dotyczących wydatkowania i 

rozliczania dotacji celowych 

finansowanych ze środków pomocy 

technicznej PROW 2014-2020 

przyznawanych na realizację zadań 

związanych z wdrażaniem PROW 2007-

2013 oraz PROW 2014-2020, 



Opolski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego w Łosiowie
2

Zrozumieć innowacje w 

rolnictwie i na obszarach 

wiejskich – ponadregionalna 

wymiana doświadczeń w 

zakresie funkcjonowania SIR 

na przykładzie działań 

tworzenia sieci kontaktów i 

wdrażania innowacji na 

obszarach wiejskich

Wprowadzenie nowej operacji

Przedmiotowa operacja poświęcona jest 

tworzeniu sieci kontaktów pomiędzy 

stronami zainteresowanymi wdrażaniem 

innowacji w rolnictwie i na obszarach 

wiejskich (środowisko naukowe, rolnicy) 

a doradcami rolnymi, a także działaniu 

„Współpraca”. Proponowana operacja 

uczyni pojęcie innowacyjności w 

rolnictwie czymś namacalnym, 

widocznym oraz odpowie na potrzebę 

tworzenia płaszczyzny współpracy 

pomiędzy środowiskiem nauki, 

rolnictwem a doradztwem.Uzasadnienie 

potrzeby realizacji operacji: 1.ułatwianie 

transferu wiedzy i innowacji w 

rolnictwie oraz na obszarach wiejskich, 

poprzez wymianę dobrych praktyk 

pomiędzy uczestnikami 

operacji;2.budowa sieci powiązań 

między podmiotami zainterosowanymi 

poszukiwaniem rozwiązań 

innowacyjnych;3.promowanie innowacji 

w rolnictwie;4.ułatwianie wymiany 

wiedzy fachowej oraz dobrych praktyk w 

Polsce i w świecie w zakresie wdrażania 

innowacji w rolnictwie i na obszarach 

wiejskich. Celem strategicznym ww. 

operacji jest uzyskanie i wzmocnienie 



Opolski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego w Łosiowie
5

Zgłębianie i rozpoznanie

efektywnych strategii

przyczyniających się do

szerszego wykorzystania

nauki działającej na rzecz

innowacji w rolnictwie oraz

zapoznanie z dobrymi

praktykami 

dywersyfikującymi 

przychody                                       

w gospodarstwach rolnych

Wprowadzenie nowej operacji

Przedmiotowa operacja poświęcona jest 

tworzeniu sieci kontaktów pomiędzy 

stronami zainteresowanymi wdrażaniem 

innowacji w rolnictwie i na obszarach 

wiejskich (środowisko naukowe, rolnicy) 

a doradcami rolnymi, a także działaniu 

„Współpraca”. Uzasadnienie potrzeby 

realizacji operacji:  1.ułatwianie 

transferu wiedzy i innowacji w 

rolnictwie i leśnictwie oraz na obszarach 

wiejskich, poprzez „podglądanie” 

istniejących dobrych praktyk będących 

innowacyjnymi rozwiązaniami oraz sesje 

naukowe nt. roli nauki na rzecz 

innowacji;   2.zwiększenie rentowności 

gospodarstw i konkurencyjności 

wszystkich rodzajów rolnictwa we 

wszystkich regionach oraz promowanie 

innowacyjnych technologii w 

gospodarstwach, poprzez rozwiązania 

innowacyjne;   3.zwiększenie udziału 

zainteresowanych stron we wdrażaniu 

inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów 

wiejskich, poprzez możliwie szeroki 

dobór partnerów oraz potencjalnych 

partnerów SIR;   4.promowanie 

innowacji w rolnictwie, produkcji 

żywności i w leśnictwie, co jest głównym 



Opolski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego w Łosiowie
2

Szkolenie w formie 

warsztatów pt.: 

„Przedsiębiorczość na 

obszarach wiejskich – 

innowacyjność 

organizacyjna i 

marketingowa”

Wprowadzenie nowej operacji

Przedmiotowa operacja poświęcona jest 

tworzeniu sieci kontaktów pomiędzy 

stronami zainteresowanymi wdrażaniem 

innowacji w rolnictwie i na obszarach 

wiejskich (środowisko naukowe, rolnicy) 

a doradcami rolnymi, a także działaniu 

„Współpraca”.Uzasadnienie potrzeby 

realizacji operacji: 1.upowszechnienie 

aktualnej wiedzy przydatnej w 

prowadzeniu działalności gospodarczej 

na obszarach wiejskich wśród 35 osób z 

województwa opolskiego prowadzących 

lub planujących rozpoczęcie działalności 

gospodarczej na obszarach wiejskich 

oraz wspierających jej 

prowadzenie;2.zwiększanie udziału 

zainteresowanych stron we wdrażaniu 

inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów 

wiejskich,poprzez zwiększenie 

świadomości beneficjentów w zakresie 

różnorodnych inicjatyw rozwojowych 

dla obszarów wiejskich;3.promowanie 

innowacji w rolnictwie, produkcji 

żywności i w leśnictwie,poprzez 

zapoznanie beneficjentów z przykładami 

innowacji marketingowych, 

organizacyjnych oraz produktowych 

wdrażanych w łańcuchu produkcji 



Podkarpacki Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego w 

Boguchwae

2 Innowacyjność w 

produkcji, 

przetwórstwie owoców i 

warzyw w małym 

gospodarstwie 

1. Zmniejszenie liczby uczestników z 100 na 

80 oraz obniżenie kwoty operacji o 2 364,60 

zł 

zmiana wynika z rozeznania rynku jakie 

posiadamy dzieki służbą doradczym 

działającym na terenie całego  

województwa podkarpackiego. Wynika z 

niego że  jest znacznie mniejsze 

zainteresowanie gospodarstw 

zajmujących się produkcją owocowo-

warzywniczą oraz ich przetwórstwem.  

Przyjęta liczba w zupełnosci  obejmuje 

osoby i podmioty zainteresowane tego 

rodzaju działalnością. Zauważa się  

większe zainteresowanie przetwórstwem 

mleka i mięsa. Zmniejszona liczba 

uczestników skutkuje zmniejszeniem 

budżetu (mniejsza ilość wydanych 

materiałów konferencyjnych, obiadów i 

serwisów kawowych, wysłanych 

zaproszeń). Spowoduje to obnizenie  

budżetu o 2 364,60 zł.

Kwota operacji będzie wynosić  22 

062,40 zł

Podkarpacki Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego w 

Boguchwae

2 Innowacyjność w 

przetwórstwie mięsa  w 

małym gospodarstwie 

brak zmian brak zmian

Podkarpacki Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego w 

Boguchwae

2 Innowacyjność w 

przetwórstwie mleka i 

produkcji serów  w 

małym gospodarstwie 

2. Zmniejszenie budżetu operacji o 200 zł.  Zmniejszenie budżetu operacji 0 200 zł 

ze względu na brak konieczności 

zapewnienia noclegów dla prelegentów 

spowodowaną małą odległością .  

Kwota operacji będzie wynosić  23 

877, 00 zł



Podkarpacki Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego w 

Boguchwae

5 Organizacja konferencji nt. ,, 

Innowacyjność w 

praktycznym zastosowaniu 

przy budowaniu łańcuchów 

powiązań członków grup 

operacyjnych działających w 

ramach SIR w kontekście 

korzystania ze wsparcia w 

ramach działania 

,,Współpraca'' wdrazanego 

przez PROW 2014-2020''

1. Zmniejszenie liczby uczestników z 100 na 

80 oraz obniżenie kwoty budżetu operacji o 

2 364,6 zł

Zmniejszenie liczby wynika z faktu iż  

problematyka innowacyjnosci została 

poruszona  już we wcześniej 

przeprowadzonych konferencjach , 

natomiast w chwili obecnej liczba 

potencjalnych członków grup 

operacyjnych zaintertesowanych 

skorzystaniem z działania ,,Współpraca" 

z pewnoscia zamknie się w ilosci nie 

większej niz 80 osób.  Zmiana ta 

spowoduje obnizenie kwoty budżetu 

operacji o 2 364,6 zł. 

Kwota operacji będzie wynosić  20 

792,40 zł



Podkarpacki Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego

5 Odnawialne źródła energii 

jako alternatywne 

rozwiązania stosowane  w 

rolnictwie, leśnictwie i 

przetwórstwie poprzez 

organizację spotkań 

informacyjnych, konferencji 

oraz wyjazdu studyjnego w 

celu poszukiwania partnerów 

KSOW do współpracy w 

ramach działania 

"Współpraca"

Wprowadzenie nowej opercji Planowana operacja służyć będzie 

realizacji głównych celów SIR, tj:                                                                                                                                                                                                       

- ułatwianiu tworzenia oraz 

funkcjonowania sieci konataktów 

pomiędzy rolnikami   , podmiotami oraz 

jednostkami naukowymi, 

przedsiębiocami sektora rolno-

spożywczego oraz pozostałymi 

podmiotami zainteresowanymi 

wdrażaniem innowacji w rplnictwie i na 

obaszarach wiejskich,                                                                             

- ułatwianiu wymiany wiedzy fachowej 

oraz dobrych praktyk w zakresie 

wdrażania innowacji w rolnictwie i na 

obszarach wiejskich,                                                                      

- wsparciu tworzenia i organizacji Grup 

Operacyjnych na rzecz innowacji oraz 

opracowania przez nie projektów. 

Realicja ww. celów pozwoli na 

identyfikację potrzeb i wdrażanie 

innowacyjnych rozwiązań, dobrych 

praktyk w produkkcji rolnej, leśnictwie i 

rozwoju obszarów wiejskich w ramach 

SIR. Przyczyni się również na budowanie 

otwartych na innowacyjność postaw, 

które owocować będą powstawaniem 

inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów 

wiejskich. Podczas organizowanych 

spotkań, konferencji oraz wyjazdu 

studyjnego szczególna uwaga zostanie 

zwrócona na : założenia polityki 

energetycznej kraju, źródeł energii 

elektrycznej, cieplnej, kongregacji źródeł 



Podkarpacki Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego

2 Wyjazd studyjny do Niemiec 

jako działanie na rzecz 

tworzenia sieci kontaktów dla 

osób wdrażających 

innowacje na obszarach 

wiejskich.

Wprowadzenie nowej opercji                                                                    

.

Operacja polegać będzie na 

zorganizowaniu 6 dniowego wyjazdu 

studyjnego do Bawarii dla 35 osób, 

mieszkańców województwa 

podkarpackiego, tj. rolników, 

przetwórców, przedsiębiorców w tym z 

branży spożywczej, doradców, 

pracowników instytucji naukowych, 

instytucji okołorolniczych. Głównym 

celem wyjazdu będzie:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

- zaznajomienie się uczestników z 

uwarunkowaniami organizayjnymi 

wynikającymi z rodzaju prowadzonej 

działalności rolniczej/gospodarczej o 

zróżnicowanych kierunkach na terenie 

Bawarii,                                                                                                                                                                                                                                                                                  

- zapoznanie się z technologią produkcji 

eko-energii, poznanie nowych technologii 

upraw polowych, a także nowoczesnych 

agregatów maszynowych,                            

- wymiana wiedzy i doświadczeń 

zawodowych dotyczących możliwości 

rozwoju oraz wdrożenia zagadnień 

produkcji biopaliw i ich energetycznego 

wykorzystania w warunkach polskich,                                                                                                                                                                                                                                                                                                

- tworzenie sieci kontaktów pomiędzy 

polskimi a niemieckimi rolnikami, 

doradcami i służbami wspierającymi 

wdrażanie innowacji na obszarach 

wiejskich,                 - zwiększenie 

udziału mieszkańców Podkarpacia na 

rzezc ropzwoju obszarów wiejskich. 

Podjęte działa wpisują się w priorytety 

PODR w Szepietowie 2

Innowacyjne rozwiązania w 

przygotowywaniu, 

przetwarzaniu i 

przechowywaniu zdrowej 

żywności.

Proponowany nowy okres realizacji 

01.01.2016  na 30.11.2016

Istnieje realna obawa, że terminowość 

realizacji operacji może być zagrożona, 

ponieważ w podobnym czasie 

realizowane będą inne zadania 

(wcześniej zawarta umowa z KSOW)



PODR w Szepietowie 5

Wyjazd studyjny 

„Standaryzacja jakości 

produkcji wołowiny i 

innowacyjne formy sprzedaży 

mięsa wołowego najwyższej 

jakości na przykładzie 

doświadczeń Francji, Belgii i 

Luksemburga”

Proponowany nowy okres realizacji 

15.06.2016 do 15.07.2016

Zmiana harmonogramu realizacji 

operacji nastąpila ze względu na 

przesunięcie aukcji bydła mięsnego w 

Luksemburgu. W związku z 

przesumięciem daty organizatorów aukcji 

bydła rzeźnego i hodowlanego zakup 

biletów nastąpił wcześniej, aby zmieścić 

się w kosztach operacji. 

Podlaski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego w Szepietowie

5 Konsolidacja osób i 

podmiotów 

zainteresowanych 

wdrażaniem innowacyjnych 

technologii w dziedzinie 

przechowalnictwa rolno-

spożywczego

Wprowadzenie nowej operacji Operacja stwarzy możliwość położenia 

podwalin pod  grupę operacyjną w woj. 

podlaskim w zakresie przechowalnictwa 

rolno-spożywczego, poprzez 

zoorganizowanie tej opercaji będzemy 

mogli zkonsolidować zainteresowane 

podmioty  do działania Współpraca, 

którego nabór jest panowany na I kw. 

2017 roku.

Podlaski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego w Szepietowie

2 Nowe technologie w uprawie 

roli i zastosowanie rolnictwa 

precyzyjnego w kontekście 

zmian klimatycznych

Wprowadzenie nowej operacji Realizacja tej operacji będzie niezwykle 

istotnym elementem wiedzy 

agrotechnicznej jaką powienien posiadać 

każdy rolnik, aby wykonywane przez 

niego zabiegi były prawidłowe, dały 

pożądany efekt oraz miały pozytywny 

wpływ na środowisko przyrodnicze, 

potencjał produkcyjny gleb. Zagadnienia 

poruszane będą uwzględniały zmiany 

klimatyczne, które zachodzą w Polsce i 

na świecie.

Podlaski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego w Szepietowie

2 Przeprowadzenie cyklu 

warsztatów tematycznych 

dot. promowania 

innnowacyjnych metod 

zapobiegania znoszeniu 

środków ochrony roślin

Wprowadzenie nowej operacji Realizacja operacji pokaże rolnikom, jak 

ważne jest precyzyjne stosowanie 

chemicznych środkow ochrony roślin. 

Wiele pestycydów trafia na plantacje w 

nieodpowiednich dawkach i 

nierównomiernym rozłożeniu, powodując 

zatrucia owadów pożytecznych, głównie 

pszczołów i innych z rodzaju Apis.



Podlaski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego w Szepietowie

2 Organizacja seminarium 

wyjazdowego dla pszczelarzy 

woj. podlaskiego

Wprowadzenie nowej operacji Realizacja operacji zapewni dostęp do  

najnowszych wiadomości, informacji o 

innnowcyjnych trendach i skuteczności w 

leczeniu pszczół z różnego rodzaju 

chorób. Populacja pszczół ciągle się 

zmniejsza a brak tych owadów na 

plantacjach  roślin uprawnych może 

spowodować istotne obniżenie plonów.

Podlaski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego w Szepietowie

2 Przedsiębiorczość na 

obszarach wiejskich woj. 

podlaskiego - przykłady 

innowacyjnych przedsięwzięć

Wprowadzenie nowej operacji Uczestnicy różnych spotkań podkreślają , 

że jest potrzeba zaprezentowania 

dobrych praktyk z zakresu 

przedsiebiorczości na obszarach  

wiejskich w celu promocji podejmowania 

pozarolniczej działalnosci gospodarczej, 

a także  inspirowania do podejmowania 

różnego rodzaju przedsięwzięć.

Podlaski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego w Szepietowie

2 Innowacyjne rozwiązania w 

energetyce odnawialnej w 

woj. podlaskim

Wprowadzenie nowej operacji Operacja wpisuje się w najnowsze 

innowacyjne trendy, mówiące iż rozwój i 

eksplatacja odnawialnych źródeł energii 

to właściwy kierunek działan  na rzecz 

poszanowania energii ze źródeł 

konwencjonalnych oraz wzrost 

efektywności energetycznej. Planowane 

przedsiewzięcie przyczyni się do 

wymiany dobrych praktyk i doświadczeń 

w zakresie OZE.

Podlaski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego w Szepietowie

2 Innowacyjne podejście w 

urynkowieniu żywności 

wysokiej jakości

Wprowadzenie nowej operacji Operacja ma zaprezentować ścieżkę 

rejestracji produktów na Liście produktów 

Tradycyjnych oraz uzyskania oznaczeń 

ChNP, ChOG, GTS. Wszelkie systemy 

jakości żywności mają wpływ na rozwój i 

urynkowienie żywności wysokiej jakości,  

a także sprzyjają róznicowaniu dochodów 

w gospodarstwach rolnych.



Podlaski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego w Szepietowie

2 Ogrodoterapia- innowacyjne 

wykorzystanie roslin 

ozdobnych

Wprowadzenie nowej operacji Operacja jest odpowiedzią na zgłaszane 

potrzeby przez gospodarstwa 

agroturystyczne - głównie opiekuńcze, 

które mogą  rozwinąc swoją ofertę 

poprzez ubogacenie ogrodów w 

odpowiednie zestawy roslin ozdobnych 

poprawiających stan pacjęta 

przebywajacego w gosp. 

agroturystycznym.

Pomorski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego w Gdańsku
5

Współpraca dla innowacji w 

ochronie roślin

przesunięcie terminu realizacji operacji (z 

tarminu 01.04.2016-30.06.2016 na termin 

01.04.2017 - 30.06.2017)

Przesunięcie terminu realizacji 

wynika z braku uregulowań 

prawnych i finansowych 

pozwalających na prawidłową 

realizację przedsięwzięcia w 

zaplanowanym terminie.

Śląski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego 5

Spotkania operacyjno-

szkoleniowe 

nt.Działanie Współpraca 

(PROW 2014-2020) oraz 

zyski z możliwości 

tworzenia partnerstw na 

rzecz innowacji

OPERACJA ZREALIZOWANA-           1) 

planowana liczba uczestników operacji: 595. 

W operacji wg list obecności wzięło udział 

1061 uczestników.                       

2)zmniejszony koszt operacji 

1) Zmiana liczby uczestników- 

spowodowana dużym zainteresowaniem 

szkoleniami.( 17 szkoleń w każdym z 

powiatów województwa śląskiego).             

2) Koszt operacji wg Planu Operacyjnego 

2016-2017 wynosi  39 984,36 zł .                             
Koszt operacji kosztów faktycznie 

poniesionych wynosi                      34 

983,95 zł.                                
Poniesiono mniejsze koszty.

Śląski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego 5

Zapoznanie z dobrymi 

praktykami współpracy 

na przykładzie grup 

producenckich- wyjazd 

studyjny

liczba uczestników wyjazdu to 45 osób

Zapis w PO 2016-2017 obejmował 32 

uczestników.                              W 

wyjeździe wg wniosku ma uczestniczyć 

45 osób. (błędny zapis w formularzu 

Planu Operacyjnego 2016-2017)



Śląski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego 2

Poprawa bilansu białka i 

zrównoważony rozwój 

gospodarstwa poprzez 

zwiększenie udziału

roślin strączkowych w 

strukturze zasiewów, 

między innymi 

wprowadzenie do 

uprawy  soi na terenie 

powiatu kłobuckiego

1) termin realizacji operacji 01.07.2016 - 

31.10.2016 Zapis w PO 2016-2017 obejmował 

termin realizacji operacji  od 01.08.2016 

do 30.09.2016 r.                            

Przygotowania do realizacji operacji 

zostaną podjęte już w miesiącu lipcu 

2016.Operacja zostanie zakończona na 

przełomie września i października 2016r.

OPERACJA ZREALIZOWANA-           1) 

zmiana terminu realizacji operacji z 

01.01.2016-30.04.2016 na 01.01.2016 - 

31.05.2016

1) operacja została zrealizowana w 

kwietniu 2016 roku jednakże faktura za 

wysłkę zaproszeń do uczestników opracji 

wpłynęła w miesiącu maju 2016r.

2) zmniejszony koszt operacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

3) forma realizacji operacji - było "szkolenia"                                 

powinno być" szkolenia (2)"        
2) Koszt operacji wg Planu 

Operacyjnego 2016-2017 wynosi  

13562,48 zł .                             Koszt 

operacji kosztów faktycznie poniesionych 

wynosi                      12 525,41 zł.                                 
Poniesiono mniejsze koszty.

1) forma realizacji operacji - było 

"seminarium, wyjazd studyjny  "powinno być 

1) błędny zapis w PO 2016-207.   Wg 

wniosku odbędą się 2 seminaria i 1 

OPERACJI WŁASNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ ŚODR JEST 9 A NIE JAK WSKAZUJE PO 2016-2017 10.                                (POMYŁKA 

Śląski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego 
2

Innowacyjny model 

uprawy roślin w 

systemie rynnowym- w 

tym nowoczesna 

uprawa truskawki 

(system daszkowy) 

Śląski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego 2

Innowacyjność w 

chowie i hodowli



Ślaski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego

2 Śląska platforma innowacji – 

stoisko informacyjne SIR na 

XXV KWR

Wprowadzenie nowej operacji Zwiększenie rozpoznawalności SIR w 

województwie śląskim, promocja jej 

działań oraz innowacyjnych rozwiązań 

dla 80 tysięcy uczestników XXV KWR. 

Dotarcie do nowych partnerów SIR, w 

tym rolników, przedsiębiorców i 

naukowców. Konieczne jest 

zintensyfikowanie działań promujących 

SIR i aktywizujących jej partnerów. 

Pokazanie odbiorcom korzyści 

związanych z funkcjonowaniem SIR na 

terenie województwa śląskiego. 

Budowanie marki SIR jako platformy 

współpracy, wymiany wiedzy.

Ślaski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego

2 Innowacje w PROW 2014-

2020- szansą na rozwój 

polskiego rolnictwa.- 

konferencja podczas XXV 

Krajowej Wystawy Rolniczej 

w Częstochowie

Wprowadzenie nowej operacji Poszerzenie wiedzy nt. działalności SIR 

wśród rolników, doradców, pracowników 

jednostek naukowo-badawczych. 

Przekazanie informacji nt. możliwości 

rozwoju polskiego rolnictwa i obszarów 

wiejskich z wykorzystaniem 

innowacyjnych rozwiązań pozwalających 

rozwiązać najważniejsze problemy. 

Szczegółowe omówienie korzyści ze 

współpracy i aktywności w ramach 

działań sieciujących.



Ślaski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego

5 Rola innowacji w rolnictwie 

na przykładzie Holandii, 

działanie sieci innowacji w 

Holandii i wizyta w EPI-AGRI 

w Brukseli - Wyjazd studyjny 

Wprowadzenie nowej operacji Przygotowanie do zakładania grup 

operacyjnych EPI na przykładzie Holandii 

oraz rozszerzenie wiedzy o 

funkcjonowaniu SIR - wizyta w EPI-

AGRI. Poznanie przykładów dobryck 

praktyk w zakresie funkcjowania grup 

operacyjnych EPI będzie stymulatorem 

dla uczestników z woj. śląskiego do 

zakładania grup na tym terenie.  Jest to 

bardzo ważne aby w momencie 

ogłoszenia naboru w ramach działania 

"Współpraca" wszyscy interesariusze byli 

gotowi i świadomi swoich działań.

Ślaski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego

2 "Innowacyjne aspekty rynku 

produktów pszczelich" - XXII 

Krajowa Konferencja 

Pszczelarska w 

Częstochowie

Wprowadzenie nowej operacji Realizacja operacji przyczyni się do 

wprowadzenia tematyki innowacji w 

rozwoju pszczelarstwa. Obecne 

problemy z wymierającymi całymi 

rodzinami pszczelimi można 

przezwyciężyć z udziałem nauki i 

praktyki. Operacja pozowli też poszerzyć 

wiedzę nt. nowych innowacyjnych 

produktów pszczelich. W ramach 

operacji zostanie przedstawiona SIR oraz 

jej założenia i działania.

Ślaski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego

2 Wzmocnienie mechanizmów 

transferu wiedzy i innowacji 

dla podmiotów z sektora 

rolnego w powiecie bielskim - 

wyjazd studyjno – 

konsultacyjny do producenta 

wysokojakościowych miodów 

pitnych

Wprowadzenie nowej operacji W ramach operacji prowadzone będzie 

szkolenie dotyczące wzajemnej 

współparcy w zakresie wytwarzania 

miodów pitnych z lokalnych pasiek. 

Wyjazd studyjno-konsultacyjny 

prowadzony będzie przez praktyków i 

naukowców. W ramach operacji 

promowane będzie współdziałanie 

uczestników w ramach SIR.



Ślaski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego

2 Zapoznanie z innowacyjnymi 

rozwiązaniami w hodowli 

odmian zbóż i rzepaku. 

Wyjazd studyjny do  SDOO 

Pawłowice

Wprowadzenie nowej operacji W ramach operacji pokazany będzie 

transfer wiedzy w zakresie upraw zbóż i 

rzepaku. Operacja ma uświadomić 

uczestników, że współpraca rolników, 

doradców i naukowców nawet w tak 

popluarnej uprawie polowej przynosi 

korzyści. Operacja prezentuje również 

SIR oraz jej działania, w tym w zakresie 

współpracy partnerów.

Ślaski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego

2 Wyjazd studyjny na 

doświadczalną fermę Czaple 

/woj. kujawsko-pomorskie/ 

"Innowacyjność w chowie i 

hodowli świń"

Wprowadzenie nowej operacji Pokazanie rolników, doradcom, że 

województwo śląskie posiada duży 

potencjał w zakresie produkcji trzody 

chlewnej. Współpraca z doradcami i 

naukowcami pozwala zwiększyść 

efektywnośc i rentowność tej produkcji. 

Ponadto w ramach operacji promowana 

będzie SIR i jej działania.

Ślaski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego

2 "Ziemniak – integrowana 

uprawa, jakość i spożycie, 

promowanie innowacji w 

rolnictwie i produkcji 

żywności"

Wprowadzenie nowej operacji Celem operacji jest promowanie 

innowacji w zakresie postępu 

biologicznego wprowadzania do uprawy 

nowych odmian ziemniaka oraz nowych 

rozwiązań technologicznych w tym 

zakresie. Potrzeba wynika bezpośrednio 

ze zwiększających się potrzeb 

jakościowych przedsiębiorców i 

konsumentów. Bieżący transfer wiedzy 

do praktyki z zakresu nowoczesnej 

agrotechniki oraz innowacyjnych 

rozwiązań w uprawie ziemniaka przyczyni 

się do korzystnych zmian w śląskich 

gospodarstwach.



Ślaski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego

2 Nowoczesna  uprawa 

winogron w warunkach 

podgórskich, innowacje w 

produkcji wina ,soków  oraz 

esencji z resveratrolem

Wprowadzenie nowej operacji Realizacja operacji sprzyja tworzeniu 

sieci kontaktów pomiędzy rolnikami, 

doradcami i przedsiębiorcami w zakresie 

upraw i przetwórstwa winogron. Na 

obszarze Podbeskidzia istnieje duża 

liczba niewielkich winnic, które mogłby 

współpracować. Ponadto istnieje duża 

potrzeba wdrożenia innowacyjnych 

rozwiązań w tym zakresie wśród ich 

właścicieli.

Świętokrzyski Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego w 

Modliszewicach

2.

Innowacyjne działania 

możliwe do zastosowania w 

celu poprawy dobrostanu 

krów mlecznych oraz sytuacji 

ekonomicznej osób 

związanych z branżą 

produkcji mleka w 

województwie 

świętokrzyskim

Wprowadzenie nowej operacji

Konieczność poprawy sytuacji 

producentów mleka ze względu na 

kryzys związany ze zniesieniem kwot 

mlecznych poprzez zwiększenie wiedzy 

hodowców na temat innowacyjnych 

rozwiązań w hodowli i chowie krów i ich 

prezentację, zwiększanie własnej wiedzy 

i umiejętności, nawiązywanie współpracy 

między rolnikami, firmami z branży 

rolniczej i jednostkami naukowymi.  

Świętokrzyski Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego w 

Modliszewicach

2.

Innowacyjne postrzeganie 

hodowli kóz w Polsce 

południowo-wschodniej 

wzorem innych krajów 

Europejskich

Wprowadzenie nowej operacji

Konieczność zmiany postrzegania 

hodowli kóz jako niszowej i nieopłacalnej. 

Pokazanie, że poprzez intensyfikację i 

specjalizację produkcji (wsparcie 

hodowlane, poprawę dobrostanu, 

żywienia, itp.) może być ona równie 

innowacyjna i dochodowa, jak inne 

główne dziś gałęzie chowu zwierząt 

gospodarskich. Stworzenie płaszczyzny 

współpracy rolników już zajmujących się 

hodowlą kóz z przedstawicielami branży 

paszowej, nasiennej itp. i jednostek 

naukowych w celu rozwoju hodowli tych 

zwierząt.      



Świętokrzyski Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego w 

Modliszewicach

2.

Instalacje OZE i nowe 

technologie produkcji w 

ekologicznych 

gospodarstwach rolnych.

Wprowadzenie nowej operacji

Konieczność zwiększania świadomości 

ekologicznej rolników poprzez 

dostarczenie najnowszej wiedzy z 

zakresu OZE, dostępnych rozwiązań, 

przepisów prawnych, najnowszych 

trendów w produkcji ekologicznej i 

innowacyjnych możliwości jej rozwoju. 

Umożliwienie potencjalnym odbiorcom 

OZE kontakt z przedstawicielami branży 

w tym zakresie. Budowa płaszczyzny 

współpracy w zakresie produkcji 

ekologicznej rolników, firm branżowych i 

jednostek naukowych.     

Warmińsko-Mazurski Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego w 

Olsztynie

2

Budowanie partnerstwa w 

zakresie innowacyjnych 

rozwiązań efektywnego 

wykorzystania energii w 

produkcji rolniczej

1) Zwiększenie środków na realizację 

operacji do 48 500 zł. 

2) Zmiana terminu zakończenia operacji na 

dzień 31.12.2016 r.

1) Właściwe zrealizowanie operacji w 

zaplanowanym wymiarze wymaga 

podniesienia środków do 48,5 tys. zł. 

Operacja była planowana na jesieni 2015 

r. i niektóre koszty związane z wyjazdem 

zagranicznym do Niemiec wzrosły. W-

MODR w budżecie na realizację planu 

operacyjnego ma środki, które można 

przeznaczyć na realizację tej operacji.

2) Zmiana terminu zakończenia operacji 

podyktowana jest przesunięciem terminu 

wyjazdu studyjnego na wrzesień co w 

konsekwencji wydłuży czas opracowania 

i wydania broszury poseminaryjnej oraz 

przygotowania dokumentacji niezbędnej 

do rozliczenia operacji

Warmińsko-Mazurski Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego w 

Olsztynie

2

Cerytfikacja produktu 

tradycyjnego jako 

innowacyjne podejście do 

produkcji żywności wysokiej 

jakości

Przesunięcie terminu realizacji operacji do 

31.10.2016

Przesunięcie terminu realizacji operacji 

jest związane z brakiem możliwości 

ustalenia dogodnego terminu odwiedzin 

gospodarstw stosujących innowacyjne 

metody wprowadzania żywności na 

rynek.



Warmińsko-Mazurski Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego w 

Olsztynie

2
Działania informacyjne w 

zakresie SIR
Początek realizacji operacji od 1.04.2016. 

Opóźnienie realizacji operacji o jeden 

miesiąc wynika z faktu oczekiwania na 

zatwierdzenie planu operacyjnego. 

Wszystkie zadania założone w planie 

operacyjnym (szkolenia, udział w 

imprezach targowych, druk ulotek, spoty 

radiowe) zostaną zrealizowane w 

założonym terminie

Warmińsko-Mazurski Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego w 

Olsztynie

5

Wdrażanie innowacji w 

produkcji mleka przy 

wykorzystaniu możliwości 

finansowania w ramach 

działania "Współpraca" 

PROW 2014-2020

Zmiana terminu realizacji operacji z 

1.03.2016 na 1.08.2016, natomiast koniec 

operacji z 30.06.2017 na 30.09.2017.

Początek operacji był zaplanowany na 

1.03.2016, jednak w związku z 

oczekiwaniem na ostateczne 

zaakceptowanie planu operacyjnego oraz 

podpisanie umowy dotacyjnej przez W-

MODR partner zdecydował przenieść 

początek realizacji operacji na 1.08.2016, 

a koniec 30.09.2016.

Warmińsko-Mazurski Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego

2 Stymulowanie 

zrównoważonych 

środowiskowo innowacji w 

rolnictwie w woj. warmińsko-

mazurskim w wyniku 

transferu wiedzy nt. 

innowacyjnych technologii i 

rozwiązań dla rolnictwa 

osiągniętego poprzez udział 

w międzynarodowej imprezie 

targowej promującej 

innowacje dla rolnictwa.

Wprowadzenie nowej operacji Konieczność realizacji operacji w 2016  

wynika z faktu, iż Targi Agromek, które 

są jedną z największych imprez 

wystawienniczych sektora rolnego, 

organizowane są co dwa lata. Targi są 

ważnym miejscem spotkań osób 

związanych z przemysłem rolnym, 

dostawców, klientów i partnerów 

biznesowych co sprzyja tworzeniu sieci 

kontaktów i nawiązania współpracy 

pomiędzy potencjalnymi członkami grup 

operacyjnych jeszcze przed 

uruchomieniem działania „Współpraca”.



Warmińsko-Mazurski Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego

5 Wykorzystanie technik 

brokerskich w pracy 

doradczej przy budowaniu 

sieci kontaktów w celu 

wyłonienia partnerów do 

współpracy w ramach 

Działania „Współpraca” z 

terenu województwa 

warmińsko-mazurskiego.

Wprowadzenie nowej operacji Realizacja operacji w roku 2016 wynika z 

konieczności podnoszenia kwalifikacji i 

zdobywania nowych umiejętności w 

zakresie tworzenia sieci kontaktów i 

nawiązywania współpracy przez 

doradców 

i przedstawicieli służb wspierających 

wdrażanie innowacji na obszarach 

wiejskich w celu kojarzenia partnerów na 

potrzeby tworzenia grup operacyjnych 

zainteresowanych realizacją pionierskich 

projektów w ramach działania 

„Współpraca” jeszcze przed 

uruchomieniem tego działania.

Wielkopolski Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego w 

Poznaniu

2
"Środowiskowe zarządzanie 

produkcją rolniczą"

zmiana terminu konferencji z 01.03.2016-

31.05.2016 na      01.09.2016-30.11.2016

brak możliwości realizacji operacji w 

terminie marzec-maj 2016 ze względu na 

brak zatwierdzenia Planu Operacyjnego 

KSOW na lata 2016-2017 w zakresie 

SIR do dnia 18.04.2016-decyzja 

Dyrektora WODR. Po tym terminie 

przeprowadzenie operacji było 

niemożliwe.



Wielkopolski Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego

2 Innowacyjne rozwiązania w 

gospodarce pasiecznej

Wprowadzenie nowej operacji Na terenie wschodniej Wielkopolski wiele 

osób interesuje się problematyką 

pszczelarstwa, prowadzi małe pasieki. 

Wielu z tych osób jest zainteresowanych 

dalszym prowadzeniem pasiek i 

wprowadzaniem innowacyjnych 

rozwiązań. Zdobyta wiedza w ramach 

realizacji operacji może pobudzić 

uczestników do wprowadzania 

innowacyjnych rozwiązań w produkcji 

pasiecznej. Pszczelarstwo ze względu na 

swoją specyfikę jest bardzo ważnym 

kierunkiem, z którego korzyści czerpie 

nie tylko środowisko naturalne, ale cała 

gospodarka. Działanie to może być 

wykorzystane również do rozwoju 

sprzedaży bezpośredniej produktów 

pszczelich, jak również promocji 

produktu lokalnego. Realizacja operacji 

pozwoli na rozpowszechnianie wiedzy i 

doświadczeń związanych z 

podejmowaniem inicjatyw innowacyjnych 

w rolnictwie i na obszarach wiejskich, 

umożliwi zidentyfikowanie partnerów we 

wdrażaniu innowacji. W wyniku operacji 

wskazane zostaną zagadnienia 

technologiczne, w których konieczne jest 

wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań. 



Wielkopolski Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego

2 Skuteczność 

innowacyjnych systemów 

wspomagania decyzji w 

ochronie warzyw 

psiankowych przed zarazą 

ziemniaka w aspekcie 

założeń integrowanej 

ochrony roślin

Wprowadzenie nowej operacji Założeniem powyższej operacji jest 

zainteresowanie producentów 

pomidorów gruntowych systemem 

wspomagania decyzji Neg-Fry, który jest 

niezwykle pomocnym narzędziem dla 

producentów ziemniaków w ochronie, 

redukcji kosztów i dbałości o środowisko. 

Ziemniaki i pomidory należą do tej samej 

grupy roślin piankowych, system 

wspomagania decyzji w produkcji 

ziemniaków może być również 

wykorzystany w produkcji pomidorów. 

Skuteczność chemicznego zwalczania 

zarazy ziemniaka wg sytemu 

wspomagania decyzji Neg–Fry 

najbardziej zależy od prawidłowej 

diagnostyki poprzedzonej właściwym 

monitorowaniem plantacji. 

Uczestnicy operacji są w większości 

członkami stowarzyszeń, które 

odstawiają pomidory do zakładów i 

utracenie plonu będzie miało negatywny 

wpływ na wywiązanie się z umów 

kontraktacyjnych. Realizacja tego 

zadania będzie również pomocnym 

narzędziem transferu wiedzy ze sfery 

naukowej do praktyki rolniczej. 

Wykładowcy z Instytutu Ochrony Roślin - 

PIB w Poznaniu i Instytutu Ogrodnictwa 

w Skierniewicach podczas warsztatów 

zwrócą uwagę na ważne aspekty tej 

choroby. Należy zaakcentować, że 



Wielkopolski Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego

2 Innowacyjna agrotechnika 

kukurydzy na kiszonkę

Wprowadzenie nowej operacji

Dynamicznie wzrastająca powierzchnia 

zasiewów kukurydzy na kiszonkę 

wymaga stałego doskonalenia rolników- 

producentów w technologii uprawy tej 

rośliny. A pogarszająca się efektywność 

ekonomiczna i energetyczna oraz 

względy środowiska glebowego 

wymuszają poszukiwania wiedzy na 

temat innowacyjnych/ alternatywnych 

metod uprawy tej rośliny. Ciągle 

zmieniające się warunki pogodowe, 

zmiany w technologii uprawy, a także 

wycofywanie niektórych środków ochrony 

roślin i wprowadzanie nowych oraz 

problemy ze szkodnikami i grzybami 

tworzącymi mikotoksyny powodują, że 

warsztaty wiedzy na temat agrotechniki 

uprawy kukurydzy na kiszonkę są 

niezmiernie ważne. Aby uzyskać 

doskonałą paszę ze względu na wysoką 

wartość energetyczną kiszonki z 

kukurydzy w żywieniu krów mlecznych 

lub bydła opasowego hodowcy poszukują 

informacji o zaletach i wadach 

innowacyjnych systemów uprawy roli, 

takich jak siew w mulcz oraz strip till. 

Zorganizowane „warsztaty kiszonkowe” 

poruszające tematykę agrotechniki 

uprawy skupią się w pierwszej kolejności 

na teoretycznym przedstawieniu 

aspektów agrotechniki uprawy kukurydzy 

na kiszonkę. Oprócz obniżenia kosztów i 



Wielkopolski Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego

2 Innowacyjne kierunki w 

produkcji nasiennej – 

doświadczenia 

przedsiębiorcy sektora 

rolnego

Wprowadzenie nowej operacji Rolnictwo  powiatu tureckiego 

charakteryzuje się słabymi glebami o 

niskiej bonitacji oraz częstymi okresami 

występowania suszy glebowej, głównie z 

powodu niedostatecznych opadów w 

okresie wegetacyjnym. Rolnicy powiatu 

tureckiego uprawiają zboża najczęściej 

na cele paszowe i poszukują wiedzy na 

temat nowych odmian przydatnych do 

uprawy w tych warunkach, a także 

możliwości wdrażania innowacyjnych 

technologii z zakresu agrotechniki zbóż, 

w tym uprawy gleb w warunkach 

niedoboru wody.

Realizacja operacji polegającej na 

zwiedzaniu przez uczestników zakładu 

nasiennego, laboratorium, linii 

technologicznych produkcji materiału 

siewnego, poletek doświadczalnych oraz 

wysłuchania wykładu i udziału w dyskusji 

pozwoli doradcom  rolniczym uzyskać 

wiedzę i doświadczenie o innowacjach w 

hodowli nasiennej i agrotechnice zbóż 

przydatnej do upowszechnienia na 

organizowanych w okresie jesienno-

zimowym roku 2016/2017 szkoleniach 

dla rolników w powiecie. Od 2017 roku  

będzie można upowszechniać  innowacje 

poprzez demonstracje i pokazy. Rolnicy 

w wyniku realizacji operacji uzyskają 

wiedzę na temat najnowszych osiągnięć 

nauki w zakresie produkcji zbóż, co 

przyczyni się  do osiągnięcia  lepszych 



Wielkopolski Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego

2 Innowacyjne technologie 

prowadzenia sadów

Wprowadzenie nowej operacji Dużym problemem w sadownictwie jest 

osiągniecie w produkcji wysokiej jakości 

owoców, które znajdują pewnych 

nabywców na rynku hurtowym i 

przetwórczym, a tym samym przyczyniają 

się do poprawy opłacalności produkcji. 

Do uprawy towarowych, nowoczesnych 

sadów niezbędne jest pozyskanie  

wiedzy na temat  wprowadzanych do 

produkcji nowych odmian gatunków 

roślin sadowniczych oraz innowacyjnych 

rozwiązań technologicznych w 

prowadzeniu sadów i przechowywania 

owoców. Zwiększający się obszar upraw 

sadowniczych w powiecie oraz 

konieczność wymiany starych plantacji 

na nowe nasadzenia także wymaga 

poszukiwania najnowszych rozwiązań 

innowacyjnych i ich realizacji w sadach 

dla wielu gospodarstw jeszcze jesienią 

2016r. i w latach następnych.. Realizacja 

operacji polegającej na zwiedzaniu 

zakładu doświadczalnego UP Poznań, 

doświadczalnego sadu, prywatnego 

gospodarstwa towarowego oraz 

wysłuchaniu wykładu i uczestniczenia w 

dyskusji przyczyni się do wdrażania 

najnowszych osiągnięć nauki do praktyki 

w gospodarstwach sadowniczych.



Wielkopolski Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego

2 Innowacyjne rozwiązania w 

zakresie odnawialnych źródeł 

energii

Wprowadzenie nowej operacji Jednym z istotnych komponentów 

zrównoważonego rozwoju 

przynoszącego wymierne efekty 

ekologiczne i energetyczne jest 

wykorzystanie energii pochodzącej ze 

źródeł odnawialnych, tj. energii wiatru, 

wody, promieniowania słonecznego, 

geotermalnej lub biomasy.

Rozwój wykorzystania odnawialnych 

źródeł energii w Polsce jest postrzegany 

głównie jako działanie zmniejszające 

obciążenie środowiska oraz 

zwiększające bezpieczeństwo 

energetyczne kraju. Ma to szczególne 

znaczenie w sytuacji, gdy polska 

elektroenergetyka oparta jest w około 

90% na węglu, w związku z czym 

zdywersyfikowanie źródeł wytwarzania 

energii elektrycznej jest niezwykle 

istotne. Rozwój energetyki odnawialnej 

opierać się będzie przede wszystkim na 

generacji rozproszonej, która 

jednocześnie przyczynia się do 

zmniejszenia strat związanych 

z przesyłem energii, a tym samym 

istotnie poprawia bezpieczeństwo 

energetyczne i redukuje emisję gazów 

cieplarnianych.

Zgodnie z  ogólnymi założeniami  PROW 

na lata 2014 – 2020 wspierane będą 

rozwiązania inwestycyjne w 

przedsiębiorstwach i gospodarstwach, 

których efektem dodatkowym będzie 



Wielkopolski Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego

2 Wykorzystanie innowacji w 

gospodarstwach 

ekologicznych i 

agroturystycznych

Wprowadzenie nowej operacji Realizacja operacji przyczyni się do 

transferu rozwiązań innowacyjnych, które 

stają się niezbędne ze względu na 

intensyfikację i ciągły rozwój nauki i 

techniki w zakresie rolnictwa na świecie. 

Szczególnie istotne są  innowacje 

umożliwiające zrównoważony rozwój 

obszarów wiejskich, w tym 

uwzględniających ochronę środowiska, 

które mogą być zlokalizowane 

bezpośrednio w gospodarstwie rolnym z 

uwzględnieniem wiejskiego 

gospodarstwa domowego i które wnoszą 

do praktyki gospodarstwa elementy 

przedsiębiorczości połączonej z 

dbałością o środowisko. 



Wielkopolski Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego

2 Wielkopolskie innowacje – 

warsztaty na temat 

nowoczesnych rozwiązań 

organizacyjnych i 

technologicznych w rolnictwie

Wprowadzenie nowej operacji Efektywność produkcji rolniczej zależy od 

wielu czynników, między innymi od 

sposobu uprawy gleby. Powszechnie 

stosuje się system orkowy. Jest on 

bardzo kosztowny, pochłania dużo czasu 

oraz niekorzystnie wpływa na strukturę i 

zasobność gleby. Jednym ze sposobów 

poprawiających te wskaźniki jest system 

uproszczonej uprawy bezorkowej 

polegający na siewie bezpośrednim. 

System ten znajduje się na etapie  

upowszechniania.

Kolejnym czynnikiem decydującym o 

powodzeniu w uprawie jest ochrona 

roślin. Od 1 stycznia 2014  roku 

obowiązuje integrowana ochrona roślin.  

Pełną optymalizację ochrony roślin 

można uzyskać poprzez stosownie 

systemów wspomagania decyzji. W 

Polsce został wdrożony tylko system 

wspomagania decyzji w ochronie 

ziemniaka przy użyciu programu NegFry. 

W wielu krajach UE funkcjonuje ok. 40 

systemów wspomagających decyzje w 

ochronie różnych roślin. 

Dodatkowym zagadnieniem, które 

wymaga omówienia jest  pogarszająca 

się zdrowotność wymion (gruczołu 

mlekowego) i płodność krów. 

Wymienione elementy ograniczają 

dochody uzyskiwane z produkcji mleka  i 

wymuszają na hodowcach większe 

zainteresowanie poszukiwaniem metod 



Zacodniopomorski Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego w 

Barzkowicach

2

Uproszczenia i innowacje w 

technologiach produkcji 

rolnej

zmiana budżetu operacji

Koszty kwalifikowalne jakie zostały 

poniesione przy realizacji operacji były 

mniejsze niż zakładano.1. Zapewniono 

materiały konferencyjne we własnym 

zakresie – koszt własny ZODR 

(niekwalifikowalny)2. Koszty promocji i 

reklamy - przygotowano we własnym 

zakresie (Zachodniopomorski Magazyn 

Rolniczy) – koszt własny ZODR 

(niekwalifikowalny)3. Koszty podróży 

służbowych w związku z organizacją 

konferencji - rozliczono w ramach 

środków na funkcjonowanie SIR 4. 

Podpisano 3 umowy o dzieło zamiast 4 - 

ze względu na niedyspozycję jednego z 

wykładowców, w zastępstwie temat 

przeprowadził inny wykładowca 

(nieodpłatnie), który nie był ujęty w 

programie.  5. Pozostałe rozbieżności 

kosztów wynikają z niższych ofert 

wykonawców w porównaniu z kosztami 

przyjętymi do wniosku  po rozeznaniu 

rynku. 6. Zakładane koszty operacji: 

21905,22 zł, poniesione rzeczywiste 

koszty: 12279,73 zł.



Zachodniopomorski Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego w 

Barzkowicach

2 Wdrażanie inicjatyw na rzecz 

rozwoju obszarów wiejskich 

oraz aktywizacja 

mieszkańców wsi na rzecz 

podejmowania inicjatyw w 

zakresie rozwoju obszarów 

wiejskich, w tym kreowanie 

procesu tworzenia miejsc 

pracy na terenach wiejskich

Wprowadzenie nowej operacji Stworzenie  sieci kontaktów wśród 

uczestników - rolników, przedsiębiorców, 

doradców z terenu województwa 

zachodniopomorskiego i lubuskiego w 

celu wymiany doświadczeń i wiedzy na 

temat kreowania nowych miejsc pracy na 

terenach wiejskich

Zachodniopomorski Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego w 

Barzkowicach

2 Innowacyjne metody uprawy 

roślin – rolnictwo precyzyjne 

Wprowadzenie nowej operacji Poprawa konkurencyjności polskiego 

rolnictwa poprzez wdrażanie innowacji w 

zakresie nowych technik i technologii 

uprawy roślin  z wykorzystaniem technik 

rolnictwa precyzyjnego pozwalającego na 

ograniczenie nawożenia  czyli obniżenie 

kosztów, poprawę efektu ekonomicznego 

produkcji rolnej oraz zmniejszenie 

obciążenia środowiska naturalnego.

Zachodniopomorski Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego w 

Barzkowicach

2 Panele fotowoltaiczne w 

gospodarstwach rolnych 

województwa 

zachodniopomorskiego

Wprowadzenie nowej operacji Popularyzacja innowacyjnych rozwiązań 

w rolnictwie i na obszarach wiejskich 

oraz przykładów dobrych praktyk w 

zakresie odnawialnych źródeł energii.

Zachodniopomorski Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego w 

Barzkowicach

2 Wykorzystanie krajowych 

źródeł białka roślinnego w 

produkcji, obrocie i 

przeznaczeniu na cele 

paszowe 

Wprowadzenie nowej operacji Transfer bogatego dorobku naukowego i 

wiedzy do gospodarstw rolnych w 

zakresie technologii uprawy roślin 

bobowatych oraz propagowanie 

wykorzystania białka ze źródeł krajowych 

w żywieniu zwierząt. Zadanie 

realizowane na wyraźne 

zapotrzebowanie ze strony producentów 

rolnych.
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