„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary
wiejskie. ”Operacja opracowana przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w
Warszawie współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach II Schematu Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
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Podstawowe informacje nt. operacji


Cel operacji: Wskazanie, w jaki sposób można
zwiększyć potencjał innowacyjności usług świadczonych
przez jednostki doradztwa rolniczego na rzecz rolników
i rozwoju obszarów wiejskich przy wykorzystaniu
nowoczesnych narzędzi teleinformatyczncyh.



Przedmiot
operacji:
Stworzenie
koncepcji
nowoczesnego
systemu wykorzystywanego przez
doradztwo rolnicze do tworzenia sieci kontaktów,
wspierania transferu wiedzy i innowacji, promowania
dobrych praktyk m.in. z wykorzystaniem technologii
ICT(technologii informacyjnych i komunikacyjnych).
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Podstawowe informacje nt. operacji


Uzasadnienie realizacji projektu:
▪

Coraz więcej usług publicznych w tym dotyczących
działalności
rolniczej
świadczonych
jest
z wykorzystaniem technologii cyfrowych.

▪

W ramach koncepcji planowane jest wskazanie
rozwiązań
technicznych
i
teleinformatycznych
służących lub usprawniających proces wymiany
informacji, tworzenie sieci kontaktów, rozwój wiedzy,
transfer innowacji w działalności rolniczej i na rzecz
mieszkańców obszarów wiejskich. W rezultacie transfer
czy wymiana wiedzy między zainteresowanymi
stronami przebiega sprawniej, dostęp do określonych
treści, informacji jest nieograniczony, część usług
doradczych może być wykonywana zdalnie
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Podstawowe informacje nt. operacji
Koronawirus Covid 19

Złożenie wniosku do SIR – kwiecień 2020 i akceptacja
projektu
w ramach operacji własnych SIR Programu
Operacyjnego KSOW na lata 2020-2021, współfinansowanej ze
środków Unii Europejskiej w ramach II Schematu Pomocy
Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich
Termin realizacji: 1.05.-10.12.2020 r.
1.

Konsultacje i spotkania online z zainteresowanymi
podmiotami w celu doprecyzowania założeń koncepcji,
analizy planowanych zagadnień

2.

Koncepcja a projekt w ramach Krajowego Planu
Odbudowy - KPO (06.2020)

3.

Czynności formalne związane z realizacją operacji –
rejestracja wniosku w ARiMR, rozeznanie rynku na usługi,
umowy z wykonawcami/ ekspertami (10-12.2020

Grupa docelowa projektu: MRiRW, jednostki doradztwa
rolniczego, jednostki naukowo-badawcze
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Podstawowe informacje nt. operacji


Zadanie zostało zrealizowane przez Poznańskie Centrum
Superkomputerowo-Sieciowe w Poznaniu z udziałem ekspertów
zewnętrznych, na zlecenie i we współpracy z Centrum
Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu.



W założeniu CDR opracowana koncepcja zostanie wykorzystana
w przyszłości jako master plan do opracowania zintegrowanej
platformy doradczej



Potencjalni partnerzy do realizacji projektu na podstawie
opracowanej koncepcji to:
Partnerzy merytoryczni:
▪

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

▪

Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego

▪

Instytuty naukowo-badawcze z branży rolniczej

Partnerzy technologiczni:
▪

PCSS

▪

WODR Poznań
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