Innowacyjność sposobem poprawy
konkurencyjności w rolnictwie.

Henryk Skórnicki
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„Nauka i umiejętności dopiero stają się
użytecznymi, gdy są w praktyce do użytku
publicznego zastosowane”
Stanisław Staszic
Ród ludzki, 1820

“Wartość pomysłu znajduje się w jego użyciu.”
Thomas Alva Edison
(wynalazca żarówki)

Wprowadzenie
W strategii „Europa 2020” Komisja podkreśla istotną rolę badań i innowacji jako
kluczowych elementów przygotowania Unii Europejskiej na przyszłe wyzwania. W
ramach kierunków rozwoju „WPR do 2020 r.” zwraca się uwagę, że innowacje są
niezbędne, aby rolnictwo UE przygotować na przyszłość.
W ramach wspólnej polityki rolnej UE dąży do osiągnięcia trzech celów, są to:
zagwarantowanie rentownej produkcji żywności,
zapewnienie zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi i działaniami w
dziedzinie zmiany klimatu oraz
przyczynienie się do zrównoważonego rozwoju terytorialnego.
Realizacja tych celów wymaga tworzenia, rozpowszechniania i stosowania w praktyce
nowej wiedzy, nowych technologii, nowych produktów i nowych sposobów organizacji,
uczenia się i współpracy.
Istotne jest zapewnienie, aby działania badawcze odpowiadały ogólnym potrzebom, a
stworzone rozwiązania były stosowane przez rolników i leśników.
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Wprowadzenie
UE podjęła działania mające zbliżyć do siebie naukę i praktykę. Celem jest stworzenie
polityki badań naukowych bardziej ukierunkowanej na potrzeby oraz polityki rolnej
bardziej opartej na faktycznych danych.
Aby wspierać ten cel, stworzono Europejskie partnerstwo innowacyjne na rzecz wydajnego i
zrównoważonego rolnictwa (EIP-AGRI).
W ramach partnerstwa podejmowane są działania na rzecz szerszego zastosowania w
praktyce wyników badawczych i innowacyjnych rozwiązań i opracowywania programu
badań naukowych, który w większym stopniu uwzględnia potrzeby rolników i leśników.

Celem europejskiego partnerstwa innowacyjnego jest promowanie konkurencyjnego i
zrównoważonego rolnictwa, które osiąga więcej przy mniejszych nakładach i
funkcjonuje w harmonii ze środowiskiem naturalnym.
Partnerstwo powinno przyczynić się do budowania konkurencyjnego sektora produkcji
podstawowej, zapewniającego dostępność żywności w skali globalnej, zróżnicowane wyroby i
produkcję, długoterminowe dostawy różnych surowców do wytwarzania żywności i innych
produktów oraz lepszy rozkład wartości dodanej w ramach łańcucha dostaw żywności.
CENTRUM DORADZTWA
ROLNICZEGO W BRWINOWIE
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Wprowadzenie
Aby stawić czoła przyszłym wyzwaniom w rolnictwie , rolnicy, leśnicy, przemysł spożywczy
muszą zdobywać nową wiedzę, którą można stosować w praktyce.

Badania naukowe i innowacje powinny pomóc znaleźć odpowiedzi na pytania:
1. W jaki sposób możemy zwiększyć konkurencyjność w coraz trudniejszych warunkach
gospodarczych i jednocześnie zapewnić wykorzystanie zasobów i świadczenie usług
ekosystemowych w sposób zrównoważony?
2. Jak możemy przyczynić się do bezpieczeństwa żywnościowego?
3. W jaki sposób możemy wspierać społeczności wiejskie w dywersyfikacji ich działalności
gospodarczej?
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Wprowadzenie
Liczba ludności na świecie
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Wprowadzenie
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Wprowadzenie
Komunikat KE dnia 29.2.2012 r.
Przez ostatnie dziesięciolecia w rolnictwie odnotowano znaczny
wzrost wydajności; w ostatnich latach w krajach rozwiniętych
trend ten jednak zwolnił. Ponadto wzrost osiągano po części
poprzez wywieranie poważnej presji na zasoby naturalne i na
środowisko.
Problemy związane z jakością gleby, przejawiające się niskimi
poziomami materii organicznej, dotyczą 45 % europejskich gleb,
a prawie jedna czwarta gleb jest narażona na erozję w stopniu
ograniczonym do dużego.
Uszkodzeniu lub nawet zniszczeniu uległy cenne ekosystemy, a
wraz z nimi cenne usługi ekosystemowe.
Odpowiednie systemy gospodarowania gruntami muszą przeciwdziałać
degradacji i erozji gleb, stabilizować funkcjonalność gleb i łagodzić
skutki zmiany klimatu i pomagać w przystosowywaniu się do niej.
CENTRUM DORADZTWA
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Wprowadzenie
Mając na uwadze powyższe założenia, wyznaczono dwa główne cele
europejskiego partnerstwa innowacyjnego:
•

•

Jako wskaźnik dotyczący promowania wydajności i efektywności
sektora rolnego europejskie partnerstwo innowacyjne ma na celu
odwrócenie, do 2020 r., niedawnego trendu zmniejszania się
wzrostu wydajności.
Jako wskaźnik rolnictwa zrównoważonego europejskie
partnerstwo innowacyjne ma na celu utrzymanie funkcjonalności
gleb w Europie na zadowalającym poziomie do 2020 r.
Funkcjonalność gleb obejmuje zdolności produkcyjne gruntów,
kluczowe funkcje gleb w kontekście łagodzenia zmiany klimatu i
przystosowania się do niej oraz w odniesieniu do stabilności
ekosystemowej.
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Wprowadzenie
Definicje i klasyfikacje innowacji
„Innowacja to wprowadzenie nowego lub znacząco udoskonalonego produktu
(wyrobu czy usługi) lub procesu, nowej metody marketingowej lub nowej metody
organizacyjnej w praktyce gospodarczej, organizacji miejsca pracy lub
stosunkach z otoczeniem” - [OECD 2005].

(PROW 2014 – 2020) INNOWACJE – zastosowanie lub
wprowadzenie nowych lub ulepszonych produktów, procesów
(technologii), metod organizacji lub marketingu poprzez
praktyczne wykorzystanie

CENTRUM DORADZTWA
ROLNICZEGO
W BRWINOWIE

11

1.

Wprowadzenie

Konsekwencje w praktyce:
nie można sklasyfikować konkretnych działań z góry jako
"innowacyjne" lub nie;
to, co jest uważane za innowacyjne zależy od stanu rozwoju,
np. systemów produkcji rolnej w danym regionie;
współpraca między zaangażowanymi podmiotami ma
kluczowe znaczenie dla rozwoju innowacji.

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO
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Wprowadzenie
Dyfuzja (rozprzestrzenianie się) innowacji

Interakcja

Wyniki

Doradcy

Feedback

Badania

Praktyka
rolnicza
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Europejskie Partnerstwo na rzecz Innowacji
Cele EIP wg Rozporządzenia w sprawie Rozwoju Obszarów
Wiejskich (art. 61)
Skuteczne, wydajne rolnictwo, przyjazne dla klimatu
i środowiska.
Ciągłe dostarczanie żywności, paszy i biomateriałów,
zarówno istniejących, jak i nowych.
Usprawnienie procesów na rzecz ochrony środowiska,
dostosowane do zmian klimatu i łagodzenia ich skutków.
Budowanie współpracy między podmiotami naukowymi
i technologicznymi a rolnikami, przedsiębiorcami
i doradcami.

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO
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Europejska Sieć Partnerstwa na
Rzecz Innowacji (EIP)
Funkcje sieci
Zbieranie informacji (badania i projekty innowacyjne itp.).
Efektywny przepływ informacji (strona internetowa, funkcja
„helpdesk”).
Wymiana zagadnień dot. innowacji (seminaria, warsztaty,
konferencje).
Dzielenie się wiedzą na temat działań praktycznych (grupy
dyskusyjne, zespoły tematyczne).
Systematyczne informacje zwrotne.
Wymiana wiedzy generuje nowe poglądy i pomysły oraz
integruje istniejący zakres wiedzy. Przyczynia się również
do lepszego ukierunkowania programów badawczych do
potrzeb praktyki.
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Europejskie Partnerstwa na rzecz Innowacji

Interaktywny model innowacji
Innowacyjny model Europejskiego Partnerstwa na rzecz Innowacji
w rolnictwie spełnia funkcje katalizatora transferu "z laboratorium na
rynek" ("model liniowy innowacji”).
EIP działa na zasadzie "interaktywnego modelu innowacyjności", który
skupia się na działaniach partnerskich, prowadzonych na wszystkich
szczeblach we współpracy z rolnikami, doradcami, naukowcami,
przedsiębiorcami i innych.
Wymiana wiedzy generuje nowe poglądy i pomysły oraz integruje
istniejący zakres wiedzy. Przyczynia się również do lepszego
ukierunkowania programów badawczych do potrzeb praktyki.
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO
W BRWINOWIE

16

Europejskie Partnerstwo na rzecz Innowacji

Wdrażanie EIP przez Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
• EPI ma na celu stworzenie elastycznego i otwartego
systemu dla tworzenia różnorodnych grup operacyjnych.
• Innowacja jest priorytetem horyzontalnym programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich: utworzenie
wielopłaszczyznowych grup operacyjnych (art. 62, 36 i
inne).
• Całościowe podejście do określenia celu i składu
pojedynczych grup operacyjnych: każda grupa operacyjna
musi stworzyć swój plan oczekiwanych rezultatów.
• Możliwa współpraca grup operacyjnych z innych
podmiotami, tj.: transfer wiedzy, doradztwo, pomoc
inwestycyjna, systemy jakości itp.
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO
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Sieć EIP

OG – Grupy Operacyjne

NW - Krajowe Centra Innowacji w Rolnictwie
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Europejskie Partnerstwa na rzecz Innowacji

Sieć EIP
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EIP – Europejski Punkt
EIP – Europejski
Punkt
Newsletter

Helpdesk

Grupy tematyczne
(zadaniowe)
Seminaria i
warsztaty
Łączenie rolników,
Naukowców,
doradców, różnych
środowisk i grup
zainteresowań,
NGOs

Sieć i publikacje w
sieci
Bazy danych
Możliwości pozyskiwania funduszy
Oczekiwania nauki od praktyki
Eksperci
Studia przypadków/dobre praktyki
Wyszukiwanie partnerów
CENTRUM DORADZTWA
ROLNICZEGO W BRWINOWIE

Prasa
Media
społecznościowe
Strona internetowa

Events
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Europejskie Partnerstwa na rzecz Innowacji

Grupy zadaniowe
Grupy zadaniowe składają się z ekspertów (do 20), ich zadaniem jest
opracowanie szczegółów projektu, realizacja jego celów i szerzenie
wiedzy (raporty, biuletyny, itp.).
Grupy zadaniowe mają na celu gromadzenie i rozpowszechnianie
wiedzy praktycznej przez, m.in.:
• zakres działań / rozwiązań dla innych grup zadaniowych,
• zestaw przydatnych projektów (badania, doradztwo),
• materiały audiowizualne,
• organizacja spotkań roboczych,
• lista pomysłów dla przyszłych projektów w ramach Grup
operacyjnych.
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO
W BRWINOWIE

Europejskie Partnerstwa na rzecz Innowacji
Wyzwania i szanse
Różnorodność

Efektywność

biologiczna

ekonomiczna

Siedliska
Żywność

Zmianay klimatu
Zarządzanie Zapotrzebowa
nie rynku
zasobami
Integracja

Bio-energia
Biomasa

Krajowa Sieć na rzecz innowacji w
rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR)
PROW 2014-2020 (KRAJOWA SIEĆ OBSZARÓW WIEJSKICH - KSOW)
Zadania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, w
tym zadania brokera innowacji, wykonują WODR-y umiejscowione we
wszystkich 16 województwach, a koordynację wykonania tych zadań
zapewni CDR.
Realizacja zadań SIR w ramach struktury organizacyjnej CDR i WODR-ów
możliwa będzie dzięki kadrze doradczej posiadającej wieloletnie
doświadczenie we współpracy z rolnikami, przedsiębiorcami działającymi na
obszarach wiejskich oraz z jednostkami naukowo-badawczymi.
Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonować
będzie w ramach Krajowej Sieci Rozwoju Obszarów Wiejskich (podsieć
KSOW) i będzie miała charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być
wszystkie podmioty zaangażowane w rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich.
Funkcjonowanie struktury organizacyjnej KSOW w tym SIR i realizacja zadań
Sieci, w szczególności plany działania, w latach 2014-2020 będą finansowane
ze środków Pomocy Technicznej PROW 2014-2020.
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Krajowa Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie
i na obszarach wiejskich (SIR)
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Zadania CDR (KPSIR)
•
•
•

•
•

•

Identyfikacja partnerów krajowych i zagranicznych oraz nawiązanie współpracy
z tymi partnerami;
Identyfikacja potrzeb i problemów zgłaszanych przez współuczestników SIR
oraz przekazywanie ich do Sekretariatu Centralnego (SC) KSOW;
Opracowanie we współpracy z jednostką centralną zasad i kryteriów oceny
projektów związanych z SIR, stosowanych przy wyborze projektów
zgłaszanych do realizacji w ramach dwuletnich planów operacyjnych;
Udział w Grupie Roboczej KSOW, Grupie Tematycznej oraz Grupach
Zadaniowych;
Ułatwianie tworzenia sieci kontaktów SIR poprzez prowadzenie działań
aktywizujących, upowszechnianie wiedzy tematycznej i analitycznej pomiędzy
interesariuszami uczestniczącymi w sieci;
Prowadzenie bazy danych zawierającej wyniki prac badawczych oraz tzw.
dobre praktyki w zakresie innowacji, a także upowszechnianie materiałów na
stronie internetowej CDR, WODR-ów, KSOW itp. oraz w trakcie imprez (np.
konferencji, seminariów, szkoleń itp.); gromadzenie i rozpowszechnianie
informacji na temat EIP, w tym odkryć naukowych i nowych technologii w
innych państwach UE, mających znaczenie dla innowacji;
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Zadania CDR (KPSIR) cd.
•
•

•

•
•

•
•

Prowadzenie działań promocyjnych z zakresu innowacji w rolnictwie, produkcji
żywności oraz rozwoju obszarów wiejskich;
Utworzenie i prowadzenie Grupy Tematycznej d.s. Innowacji w Rolnictwie przy
Grupie Roboczej KSOW oraz powołanie i organizację prac Grup Zadaniowych
przy CDR;
Ułatwianie tworzenia sieci kontaktów partnerom SIR poprzez zarządzanie
portalem internetowymi oraz narzędziami umożliwiającymi wymianę informacji
i prowadzenie dyskusji pomiędzy skupionymi w Sieci partnerami;
Zbieranie propozycji tematów/projektów do realizacji w ramach planu działania
SIR na lata 2014−2020 oraz dwuletnich planów operacyjnych SIR;
Opracowanie projektu planu działania SIR na lata 2014−2020 i dwuletnich
planów operacyjnych we współpracy z partnerami sieci i jednostkami
regionalnymi;
Realizacja planu działania SIR na lata 2014−2020 na poziomie krajowym, na
podstawie dwuletnich planów operacyjnych;
Podnoszenie wiedzy i umiejętności partnerów z zakresie zarządzania
projektami innowacyjnymi;
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Zadania CDR (KPSIR) cd.
•

•

•

Opracowywanie półrocznych informacji z realizacji dwuletnich planów
operacyjnych, w ramach okresowego przeglądu realizacji planów oraz co
dwa lata sprawozdań z realizacji dwuletnich planów operacyjnych i planu
działania SIR na lata 2014−2020;
Współpraca z krajowymi jednostkami naukowo-badawczymi, instytucjami i
organizacjami działającymi na rzecz innowacji, siecią Europejskiego
Partnerstwa Innowacyjnego, zwaną dalej „siecią EPI”, w tym selekcja
projektów zgłaszanych do europejskiej nagrody za realizację najlepszych
projektów innowacyjnych w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz
współpraca z innymi państwami UE w obszarze innowacji;
Prowadzenie pilotażowych usług brokerskich w trzech makroregionach
(Wielkopolska Poznań, Mazowsze - Radom i Małopolska- Kraków)
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Grupa Tematyczna d.s. Innowacji
w Rolnictwie
W skład grupy wchodzą przedstawiciele jednostek badawczo
rozwojowych, administracji rządowej (Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego), NCBR, doradztwa
oraz przedstawiciele organizacji branżowych (zainteresowani członkowie
grupy roboczej KSOW)
Zadania Grupy:
•Określenie obszarów działania Grupy Tematycznej;
•Identyfikacja priorytetów strategicznych i głównych obszarów działania
Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) na
poziomie krajowym;
•Przygotowanie propozycji dla Grupy Roboczej KSOW;
•opiniowanie propozycji do planu działania SIR, propozycji zmian do
planu oraz dwuletnich planów operacyjnych i ich zmian, na poziomie
krajowym;
•Wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie innowacji w rolnictwie.
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Grupy Zadaniowe (Focus Groups)
W skład grup zadaniowych wchodzą jako koordynatorzy - pracownicy
merytoryczni CDR oraz stosownie do obszaru tematycznego przedstawiciele
jednostek badawczo rozwojowych, doradztwa i przedstawiciele organizacji
branżowych maksymalnie 25 osób.
Zadania Grup:
•Określenie zakresu działań w ramach Grupy Zadaniowej ;
•Identyfikacja priorytetów strategicznych w ramach Grup Zadaniowych i
głównych obszarów działania w ramach Innowacji w Rolnictwie;
•Przygotowanie propozycji dla grupy Tematycznej d.s. Innowacji w Rolnictwie;
•Wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie innowacji w rolnictwie w ramach
Grupy Zadaniowej.
Obszary tematyczne:
•Produkcja roślinna (w tym integrowana ochrona roślin - IPM;
•Produkcja zwierzęca ( w tym dobrostan zwierząt);
•Rolnictwo ekologiczne;
•Ochrona środowiska;
•Agrobiznes (w tym małe przetwórstwo).
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Instytuty Badawcze oraz
Wyższe Uczelnie
Rola i zadania:
•Zawarcie z CDR stosownych porozumień o współpracy;
•Przekazywanie tematyki i wyników badań do praktyki poprzez platformę
KPSIR oraz konferencjach, seminariach i spotkaniach z interesariuszami
SIR;
• Przekazywanie przykładów dobrych (rozwiązań) praktyk innowacyjnych
poprzez platformę SIR
•Udział przedstawicieli w Grupie Roboczej ds. KSOW oraz Grupie
Tematycznej d.s. Innowacji w Rolnictwie;
•Udział w Grupach Zadaniowych;
•Przygotowanie i zgłaszanie propozycji tematów/projektów do planu
działania SIR na lata 2014−2020 oraz 2-letnich planów operacyjnych SIR.
•Inicjowanie powstawania partnerstw na rzecz innowacji w rolnictwie;
•Udział w Grupach Operacyjnych;
•Prowadzenie badań niezbędnych do wdrożenia nowego rozwiązania
(innowacji);
•Współpraca z brokerami.
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Regionalne Punkty Sieci
(zespół zadaniowy w ODR)
Ośrodki Doradztwa Rolniczego (16 ODR-ów), zadania (RPSIR):
•Identyfikacja partnerów, którzy mogą/chcą działać na rzecz innowacji w
obszarze rolnictwa, produkcji żywności oraz obszarów wiejskich, w tym
prowadzenie działań aktywizujących na poziomie województwa;
•Identyfikacja potrzeb i problemów zgłaszanych przez zainteresowanych
uczestnictwem w sieci na poziomie województwa oraz przekazywanie tych
informacji do SR KSOW oraz Koordynatora SIR;
•Ułatwianie tworzenia sieci kontaktów partnerom SIR poprzez prowadzenie
działań upowszechniających wiedzę tematyczną i analityczną oraz współpraca
z CDR;
•Zbieranie, gromadzenie i aktualizacja informacji (badania, innowacyjne
projekty, nowe rozwiązana oraz tzw. dobre praktyki w zakresie innowacji i ich
upowszechnianie na stronie internetowej CDR, WODR-ów, KSOW itp. oraz w
trakcie imprez (np. konferencji, seminariów, szkoleń itp.);
•Udział w Wojewódzkich Grupach Roboczych ds. KSOW oraz współpraca z
LGD z obszaru województwa;
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Regionalne Punkty Sieci
(zespół zadaniowy w ODR)
•

Udział w Grupie Tematycznej ds. innowacji w rolnictwie działającej
przy Grupie Roboczej KSOW oraz Grupach Zadaniowych;
• Przygotowanie i zgłaszanie we współpracy z brokerami propozycji
tematów/projektów do planu działania SIR na lata 2014−2020 oraz
dwuletnich planów operacyjnych SIR;
• Realizacja planu działania na poziomie wojewódzkim w zakresie
zadań SIR na podstawie dwuletnich planów operacyjnych;
• Podnoszenie wiedzy i umiejętności partnerów z zakresie zarządzania
projektami innowacyjnymi;
• Prowadzenie usług Brokerskich
• Udział doradców w grupach operacyjnych i stała współpraca z
grupami operacyjnymi.
Finansowanie w tym brokera innowacji w WODR zapewnia instytucja
zarządzająca
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Brokerzy
Zadania:
•

•

•

•
•

Identyfikacja partnerów, którzy mogą/chcą działać na rzecz innowacji
w obszarze rolnictwa, leśnictwa, produkcji żywności oraz na
obszarach wiejskich, w tym prowadzenie działań aktywizujących na
poziomie województwa oraz przekazywanie informacji do RP i KP SIR;
Tworzenie grup operacyjnych (łączenie partnerów), w tym pomoc w
przygotowaniu
dokumentów
formalnych
związanych
z
funkcjonowaniem grupy (umów itp.);
Przygotowanie projektów planów operacyjnych dla grup, planu
biznesowego operacji, analiz wykonalności oraz wniosku o wsparcie
w ramach działania Współpraca;
Monitoring funkcjonowania grup i realizacji projektów oraz
przekazywanie informacji do RP i KP SIR;
Udział w spotkaniach organizowanych przez CDR.

Innowacje w gospodarstwach rolniczych województwa podkarpackiego –
wyniki badań: mgr inż. Małgorzata Górka, prof. dr hab. inż. Maria Ruda
PWSZ - Krosno
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Źródła informacji o innowacjach

Źródło - Innowacje w gospodarstwach rolniczych województwa podkarpackiego -mgr inż. Małgorzata Górka, prof. dr hab. inż. Maria Ruda
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Wykształcenie rolnicze prowadzących
gospodarstwa w Polsce w ( %).

Rok

Wyższe

Policealne

Średnie
zawod.

Zasadn.
zawod.

Kursy
rolnicze

Bez wykształ.
rolniczego

2005

1,2

6,4

x

8,7

22,2

61,5

2010

2,0

0,2

8,4

10,8

19,7

58,9

Źródło GUS (w 2005 r. wykształcenie policealne łącznie ze średnim zawodowym)

Baltic Deal
Wdrażanie najlepszych praktyk rolniczych.
Strategia UE dla Regionu Morza Bałtyckiego. Projekt Flagowy.

Ltd “Latvian Rural Advisory and Training Centre”

Cele projektu
Dalsze ograniczanie strat
składników pokarmowych
w gospodarstwach bez
szkody dla produkcji i
konkurencyjności
gospodarstw poprzez
zogniskowanie działań
rolników i służb
doradczych

Cele Projektu
• Rozwój wspólnej trans - narodowej strategii Regionu Morza
Bałtyckiego w celu wsparcia i wzmocnienia rolniczych służb
doradczych.
• Testowanie, ocena oraz udoskonalenie strategii i sposobów
podejścia w niektórych wybranych regionach pilotażowych
np. B-7 wysp.
• Demonstrowanie, dokumentowanie oraz rozpowszechnianie
najlepszych praktyk rolniczych i działań agrośrodowiskowych w 150 przykładowych gospodarstwach
rolnych
• Budowa trwałej platformy współpracy oraz sieci internetowej
dla rolników i służb doradczych pod kątem prowadzonych
działań w trakcie realizacji projektu oraz po jego zakończeniu

Sieć
partnerska
• 7 partnerów z
siedmiu krajów
– 2 federacje rolników
– 5 służb doradczych

• 30 partnerów
stowarzyszonych
–
–
–
–

11 federacji rolników
8 służb doradczych
6 ministerstw
5 inne

Partnerzy Projektu w Polsce
• Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego
• Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w
Falentach
• Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa
w Puławach PIB
• 49 gospodarstw demonstracyjnych

Upowszechnianie dobrych praktyk
rolniczych w gospodarstwach
demonstracyjnych
• Bilans składników nawozowych (metodyka opracowana przez
ITP w Falentach)
• Coroczne opracowania planów nawozowych
• Stosowanie międzyplonów
• Pro - środowiskowe stosowanie nawozów naturalnych
• Magazynowanie nawozów naturalnych

Rezultaty Projektu
• Wzrost świadomości i podniesienie poziomu wiedzy
rolników na temat środowiska naturalnego w
makroregionie Morza Bałtyckiego
• Szeroki zakres realizacji celów określonych w ramach
poszczególnych pakietów Projektu (komunikacja,
wdrażanie dobrych praktyk rolniczych, działania
pilotażowe i przykładowe)
• Wdrożenie we wszystkich gospodarstwach
bilansowania składników pokarmowych
• Istotna redukcja strat N i P w gospodarstwach
• Propagowanie zrównoważonego gospodarowania

CEL PROJEKTU

Ogólnym

celem

projektu

SustUse

jest

prowadzenie

działań

przyczyniających się do zrównoważonego rozwoju, poprzez realizację
strategii tematycznej w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów,
promowanie zrównoważonego wykorzystania fumigantów chemicznych do
zwalczania patogenów w sektorze ogrodniczym w dwóch agroekosystemach: Śródziemnomorskim (Włochy i Grecja) oraz w układzie
typowym dla Europy Środkowej (Polska).

PARTNERZY KONSORCJUM
• Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Oddział w Radomiu
• Rolnicy z terenu województwa mazowieckiego i
łódzkiego – 24 gospodarstwa

REZULTATY PROJEKTU
• Identyfikacja najlepszych praktyk w zakresie zwalczania szkodników w systemie
upraw ogrodniczych, opracowanie wspólnej metodologii monitoringu występowania i
diagnostyki chorób oraz zastosowanie jej w 24 obszarach pilotażowych.
• Uczestnictwo 268 plantatorów i doradców w lokalnych szkoleniach z zakresu
fumigacji.
• Przetestowanie i ocena praktyk zrównoważonego użytkowania fumigacji oraz ustalenie
szczegółowych wytycznych w tym zakresie.
• Wyszkolenie 40-stu operatorów technicznych, specjalistów w zakresie fumigacji.
• Monitoring najważniejszych patogenów glebowych wraz z oceną trwałości i
skuteczności stosowania fumigantów.
• Liczne prace naukowe, publikacje, prezentacje, przeprowadzenie szeregu warsztatów,
wizyt studyjnych wśród włoskich, greckich oraz polskich plantatorów i doradców.
•

Wyniki projektu brane były pod uwagę podczas tworzenia regionalnych, krajowych i
europejskich ram prawnych w zakresie zrównoważonego stosowania pestycydów.

Podsumowanie
Istnieje szereg barier hamujących rozwój innowacyjności na obszarach
wiejskich. Należą do nich m.in. specyfika rolnictwa, strach przed
nowością, wysoka średnia wieku rolników i niższy poziom wykształcenia
w porównaniu z mieszkańcami miast oraz niedobór środków finansowych.
•

•

•

•

•

istnieje rozdźwięk między wynikami badań, a zastosowaniem
innowacyjnych rozwiązań w praktyce rolniczej, a wdrażanie nowych
rozwiązań jest zbyt powolne;
celem poprawy transferu innowacji do praktyki rolniczej istnieje
konieczność zmiany systemu finasowania badań naukowych i oceny
pracowników naukowych;
wysokiemu poziomowi konkurencji w strukturach Unijnych nie sprosta
rolnik o niskim wykształceniu i braku podstawowej wiedzy z zakresu
wdrażania innowacji;
Innowacje są niezbędnym czynnikiem wpływającym na rozwój
gospodarstw rolniczych oraz dostosowanie ich do coraz to większych
wymagań globalnego rynku.
Wprowadzanie innowacji do gospodarstw rolniczych przyczynia się do
poprawy ich konkurencyjności.
CENTRUM DORADZTWA
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Podsumowanie cd.
• WPR do 2020 r. zaznacza, że innowacje w rolnictwie są
niezbędnym elementem dla przyszłości tego sektora
gospodarki UE;
• EIP stwarza szerokie możliwości nawiązania współpracy,
znalezienia partnerów, dzielenia się wiedzą i wymiany doświadczeń
w zakresie innowacji w rolnictwie

• Stworzone możliwości w obecnym okresie programowania
dają szanse na zbudowanie sprawnego systemu transferu
innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich
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„Dołącz do Europejskiego Partnerstwa
na rzecz Innowacji” …..

Dziękuję za uwagę!
http://ec.europa.eu/agriculture/eip/index_en.htm

Dziękuję za uwagę
servicepoint@eip-agri.eu
+32 2 543 73 48
EIP-AGRI Service PointAvenue de la Toisond’Or721060 Brussel
Belgium
http://ec.europa.eu/agriculture/eip/

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm
?pg=h2020-documents

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE
ODDZIAŁ W RADOMIU

