
Tytuł wykładu:
Jakie „inteligentne” lekcje wyciągnęliśmy dzięki udziałowi w projekcie Smart Rural 21?

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa 
Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Materiał opracowany przez Piotra Ostaszewskiego RSP Ostoja Natury na rzecz Centrum Doradztwa Rolniczego 
w Brwinowie Oddział w Warszawie.  

                                                                       



1st Preparation action for Smart 
Rural Areas in the 21st Century



21 villages selected
17 villages foreseen

21 selected villages

Approx. 200 
Come Along! 

villages





Wsparcie techniczne przy 
opracowywaniu i 
wdrażaniu strategii



Strategie inteligentnych wiosek
Innowacyjne/inteligentne działania, aby budować 
na lokalnej sile i odpowiadać na pilne potrzeby i 

wyzwania



Wspieranie (na mniejszą skalę) 
konkretnych działań na wsiach

Tam, gdzie potrzebna jest 
specjalistyczna wiedza

















POTRZEBUJEMY ODPOWIEDNICH RAM WSPARCIA, 
które umożliwią prawdziwą innowację w małych 

społecznościach



- Smart Village in Tomaszyn -



Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna



www.ostojanatury.pl

Czym jest Ostroja Natury
Ostoja Natury to rolniczy ekosystem jutra będący efektem synergii dwóch sposobów myślenia - tradycyjnego 

oraz technologicznego. U nas sprawdzone od wieków metody takie jak płodozmian, podniesione rabaty, księżycowe 
drewno czy domowe receptury są wdrażane w oparciu o innowacje technologiczne naszych czasów.

Tworząc ekosystem Ostoi Natury inspirujemy się rozwiązaniami istniejącymi w przyrodzie od zawsze.
I tak jak w prastarym lesie liczy się obieg a odpad nie istnieje tak naszym celem jest stworzenie ekosystemu mającego 

zapewnić wydajność ekonomiczną przy minimalnym obciążeniu środowiska. 



Farma Zdrowej Żywności
Całoroczna produkcja ekologicznej żywności

www.ostojanatury.pl

Ekosystem Ostoja Natury

Farma Zdrowia
Program anty-aging, treningi, diety, 

suplementacja

Farma Innowacji
Projekt referencyjnej farmy przyszłości 

Farma Kultury
Platforma komunikacji

oraz infrastruktura edukacyjna

Farma Zielonej Energii
Produkcja energii z odpadów 

organicznych, roślin oraz innych 
odnawialnych źródeł





Strategia
Ostoja Wioska 3.0
Naszym głównym wyzwaniem jest stworzenie programu 
dla gospodarstw poniżej 100 ha – w Polsce jest ich ponad 
700 tys., umożliwiających transformację produkcji z 
konwencjonalnej na ekologiczną, charakteryzującą się 
wysoką jakością produktów przy minimalizacji 
negatywnego wpływu na środowisko naturalne.



Metody, Systemy, Rozwiązania, Inowacje



Efektywna produkcja 
żywności ekologicznej 
Głównym celem Ostoi Natury jest stała 
(całoroczna) produkcja żywności ekologicznej, 
wolnej od chemicznych nawozów i syntetycznych 
pestycydów. Nawożenie gleby odbywa się za 
pomocą naturalnego kompostu i innego materiału 
organicznego, dzięki czemu gleba może naturalnie 
„nakarmić” rośliny.



Podniesione rabaty



No -Dig system



Paper Pot Planter



Klasyczne rolnictwo 
ecologiczne
Klasyczna uprawa ekologiczna to metody 
znane od pokoleń, w Ostoi nasza produkcja 
polowa rozwijana jest przy udziale naszych 
specjalistów i partnerów – Kubota, Mandam, 
Cynnkomet, Unia Machines, Tunele Foliowe 
Farmer, Walczak 



Technological Partners



„Nie kop” albo „Inspector”



„Dzik” 



Passywny tunel uprawowy



Linia czyszcząco- pakująca 
dla warzyw korzeniowych



Stacja pakawania 



Chłodnia podręczna





Ost-OYA Dripping 
lines HugelkultureRoot 

irrigation

Skuteczne i wydajne systemy nawadniania



Przydomowa oczyszalnia

Oczyszczalnia BORS składa się z komory napowietrzającej i 
osadnika wtórnego w jednej stożkowej obudowie. Obudowa 
oczyszczalni wykonana jest z PEHD wzmocnionego włóknem w 
technice rotomouldingu.

Powietrze do oczyszczalni dostarczane jest przez pompę 
membranową poprzez dyfuzor dyskowy. Oczyszczalnia posiada 
innowacyjny system napowietrzania i jednoczesnego rozkładania 
odpadów stałych oraz specjalne aktywne złoża mikrobiologiczne. 
Dzięki swojej konstrukcji i technologii oczyszczalnia jest łatwa w 
obsłudze, energooszczędna i nie wydziela nieprzyjemnych 
zapachów. Oczyszczone ścieki spełniają wszystkie wymogi UE 
dotyczące stopnia oczyszczenia i mogą być wykorzystane do 
recyklingu m.in. do nawadniania. 

Scheme of the treatment plant



Organiczna 
pasywna chłodnia 
z dachem solarnym





Pożywny chleb na zakwasie
Starsze pokolenia wciąż pamiętają prawdziwy smak chleba 
żytniego na zakwasie. Często wypiekano go w domach, z 
nieoczyszczonej mąki, bogatej w składniki odżywcze i 
błonnik. Zakwas zawierający naturalne drożdże i bakterie 
wspomaga pracę jelit, oczyszcza organizm z toksyn i 
wspomaga trawienie. Ma piękny kolor dzięki ciemnej mące i 
zachowuje świeżość do 10 dni.



Ekologia to
również szerokie 
zastosowanie 
roślin uprawnych



Miód z  prosto ula 
W przepięknym otoczeniu Warmii i Mazur, wśród 
pól i lasów planujemy stworzyć pasieki. Nasze 
pszczoły będą zbierać nektar, pyłek i spadź z 
naszych roślin, z dala od aglomeracji i ośrodków 
przemysłowych. Planujemy wykorzystanie 
innowacyjnego systemu Flow Hives, który 
umożliwia pozyskiwanie miodu prosto z pasieki. 
Odkręcasz zamontowany w kranie kran i świeży 
miód spływa do słoika – prawdziwy „miód z kija”.









Głównym celem Bio Hub Bazar jest wspieranie i popularyzacja krótkiego łańcucha 
dostaw żywności, w tym przetwórstwa i marketingu produktów rolnych. Cel ten 
osiągamy budując stałe miejsce sprzedaży produktów wysokiej jakości. 



Vegemat to bezobsługowy i bezdotykowy 
system dystrybucji świeżej żywności i 
przetworów, w tym warzyw, owoców, miodu, 
nabiału, jajek, soków, mąki czy ziół, a także 
całych zestawów, okazjonalnych, sezonowych i 
tematycznych, tj. opakowań które można 
zamówić i skonfigurować za pośrednictwem 
internetowego sklepu internetowego Bio Hub 
Bazar.



Ostoja’s Media



Ostoja Natury TV
• Ostoja Natury TV
• Farm Gear
• Z życia Ostoi Natury
• Ostoja Vlog



Wydarzenie BioTech ma na celu 
podniesienie świadomości mieszkańców 
wsi poprzez promocję naturalnych metod 
uprawy, prezentację i popularyzację 
nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

Wdrażanie osiągnięć naukowych do 
praktyki rolniczej znacząco wpływa na 
rozwój, innowacyjność i konkurencyjność 
rolnictwa



Programy zrealizowane w ramach KSOW



Programs in development
Self-sufficient, wasteless Habitat     |     Bio Hub     |     Educational infrastructure



www.ostojanatury.pl

Samowystarczalne siedlisko dla 
gospodarstw wiejskich
Naszym celem jest zbudowanie bezodpadowego siedliska dla osiedli / 
gospodarstw wiejskich.

Chcemy ją tworzyć w połączeniu z rozwiązaniami w zakresie energii 
odnawialnej i infrastruktury (pompy ciepła, przydomowe oczyszczalnie 
ścieków) oraz z wykoożystanniem materiałów naturalnych takich jak drewnno, 
kamie konopie



Bio Hub is an ecosystem designed for comprehensive production support 
and high-quality products. Our goal is to create a solution covering: 
cultivation, production, preparation product for sale, packaging and a local 
and nationwide distribution platform.



Ścieżka edukacyjna i 
niestandardowy program 
edukacji ekologicznej
Ścieżka edukacyjna, położona wśród ekologicznych 
pól i lasów, wraz z wioską ginących rzemiosł, jest 
ciekawym sposobem spędzania czasu zarówno dla 
młodych, jak i starszych. To także atrakcyjne źródło 
informacji o kulturze i krajobrazie Warmii.

Znajdziecie tu leśną szkółkę, kąciki wiedzy oraz 
ścieżki z przystankami edukacyjnymi. 
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