„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć
Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Tytuł operacji: „Realizacja operacji własnej w ramach Planu Operacyjnego na lata 20182019 w zakresie Sieci na rzecz Innowacji w rolnictwie. IV Forum Wiedzy i Innowacji”
W ramach operacji zostaną zorganizowane:
1. Konferencja pn. IV Forum wiedzy i innowacji,
2. Konkurs pn. Najciekawszy projekt/operacja realizowany w ramach środków unijnych/ KSOW
3. Konkurs pn. Najciekawsze rozwiązania IT dla rolnictwa
Celem głównym operacji jest przekazanie wiedzy i informacji na temat nowoczesnych rozwiązań, innowacyjnych produktów oraz prowadzonych
badań uzyskanych od instytucji badawczo naukowych oraz uczelni rolniczych przy współudziale przedsiębiorców działających na rzecz rolnictwa.
Przedstawione informacje przyczynią się do wzrostu rentowności gospodarstw oraz poprawy konkurencyjności sektora rolnego. Operacja ma za
zadanie ułatwianie kontaktów między grupami odbiorców operacji celem nawiązania stałej współpracy między nauką a praktyką.
Celem konkursów będzie promowanie dobrych praktyk w zakresie rolnictwa i obszarów wiejskich oraz innowacyjnych technik i technologii, które mogą
być wykorzystane w celu efektywniejszego zarządzania gospodarstwem rolnym. Konkursy będą zachętą dla producentów do wdrażania nowych
rozwiązań. W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie cel wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach
wiejskich.
W ramach realizacji operacji uczestnicy uzyskają wiedzę na tematy związane z innowacyjnymi technologiami stosowanymi zarówno w uprawie jak i
w produkcji zwierzęcej, umiejętnościami stosowania programów komputerowych wspomagających podejmowanie decyzji technologicznych w
rolnictwie oraz optymalizowaniu zarządzania gospodarstwem, a także rozwiązania w zakresie organizacji produkcji i sprzedaży żywności w
gospodarstwach rolnych oraz w zakładach o malej zdolności produkcyjnej. Efektem realizacji operacji będzie przeszkolenie 200 uczestników oraz
wyłonienie laureatów w ramach organizacji dwóch konkursów. Głównymi grupami docelowymi będą przedstawiciele: jednostek doradztwa rolniczego,
nauki, administracji rządowej i samorządowej, instytucji pracujących na rzecz rolnictwa, rolnicy, przedsiębiorcy.
Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

