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Innowacje - wprowadzenie 



Innowacje - wprowadzenie 

 Innowacje: 

• „nowy pomysł, służący odniesieniu sukcesu w praktyce” - 
innymi słowy, wprowadzenie czegoś nowego (lub 
odnowionego, lub zmienionego), co przynosi korzyści  
gospodarcze, społeczne lub środowiskowe dla praktyki 
rolniczej. 

• nowe, wdrażalne rozwiązania 

 



Innowacje – wprowadzenie  

Innowacje mogą dotyczyć:  

 

• nowych produktów lub znacznie udoskonalonych produktów  

• nowych lub znacznie udoskonalonych praktyk, procesów lub 
technologii dotyczących produkcji, przetwarzania lub 
wprowadzania do obrotu produktów   

• nowych lub znacznie udoskonalonych metod organizacji 
dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do 
obrotu 

• nowych lub znacznie udoskonalonych metod marketingu 
dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do 
obrotu produktów 



 Innowacje 
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 Innowacje 

  

 

- Szybkie nielaboratoryjne wykrywanie pozostałości 

środków ochrony roślin stosowanych w owocach i 

warzywach jak również zagrożeń 

mikrobiologicznych  

- Redukcja i usuwanie pozostałości środków 

ochrony roślin i mikrobiologii z owoców i warzyw 

- Metody badania i niechemiczne sposoby eliminacji 

szkodników i chorób, bakterii glebowych 

występujących w uprawach warzywach i owocach 



 Innowacje 

  

 



 Innowacje 

  

 



 Innowacje 

Wyjście poza schematy 

Przeprowadź przez te cztery punkty 3 linie proste nie odrywając 
długopisu od papieru, tak by ołówek wrócił do punktu wyjścia  
- nie można wracać po linii już narysowanej.  



Przykłady innowacyjnych rozwiązań 

Przeprowadź przez te cztery punkty 3 linie proste nie odrywając 
długopisu od papieru, tak by ołówek wrócił do punktu wyjścia  
- nie można wracać po linii już narysowanej.  



Innowacje w rolnictwie 



Innowacje w rolnictwie 

Celem EIP-AGRI jest formowanie partnerstwa  
i budowanie powiązań pomiędzy ekspertami z różnych 
dziedzin w ramach tworzonej sieci EIP-AGRI, gdzie 
Komisja Europejska zachęca do interdyscyplinarnej 
współpracy z rolnikami. Rolnicy, doradcy, naukowcy, 
przedsiębiorcy rolniczy, organizacje pozarządowe  
oraz pozostali interesariusze wymieniają się pomysłami 
i wiedzą, dzięki czemu innowacyjne koncepcje i wyniki 
badań naukowych mogą być szybciej wdrożone  
do praktyki. W styczniu 2015 roku, sieć EIP-AGRI 
została połączona z Europejską Siecią na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. 



Innowacje w rolnictwie 

Istniejące możliwości finansowania innowacyjnych 
projektów w Polskim rolnictwie obejmują między 
innymi działania zawarte w Programie Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020 oraz 
tworzenie tematycznych sieci w programie badawczym 
UE Horyzont 2020. W ramach działania „Współpraca” 
PROW wspierane będzie tworzenie i funkcjonowanie 
grup operacyjnych na rzecz innowacji (EPI),  
które w obrębie swojej działalności będą realizować 
projekty polegające na opracowaniu  innowacyjnych 
rozwiązań i ich wdrażaniu na obszarach rolnych. 



Innowacje w rolnictwie 

PROW oferuje również szereg innych możliwości 
wsparcia innowacji jak wsparcie rozwoju lokalnego 
przeznaczone dla Lokalnych Grup Działania w ramach 
podejścia LEADER czy wsparcie usług doradczych, które 
mogą prowadzić do zainicjowania współpracy  
w kierunku przygotowania propozycji wspólnych 
projektów.  



Innowacje w rolnictwie 

GRUPY FOKUSOWE - zbierają i podsumowują wiedzę na temat 
najlepszych praktyk w określonym obszarze tematycznym.  
Dokonują oceny aktualnej sytuacji w zakresie badań i praktyki 
oraz wskazują możliwe rozwiązania zidentyfikowanych 
problemów.  
Sugerują i nadają priorytety innowacyjnym działaniom. 
Identyfikują pomysły na badania stosowane i testowanie 
rozwiązań w terenie, z udziałem rolników, doradców, 
przedsiębiorców i inni zainteresowanych stron.  
 
W ich skład wchodzi 20 ekspertów. Mają określony termin 
funkcjonowania - zazwyczaj 1 rok. spotykają się co najmniej 2 
razy. Wynikiem ich pracy są raporty z zaleceniami. 
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Innowacje w rolnictwie 



Innowacje w rolnictwie 

https://ec.europa.eu/eip/agriculture 
 
 
 
 
http://https://www.cdr.gov.pl/upow
szechnianie-i-
promocja/wydawnictwa 

https://ec.europa.eu/eip/agriculture
http://cdr.gov.pl/dzialania/wydawnictwa/broszury-publikacje


Innowacje 

 Innowacyjny pomysł to jedno, a przekształcenie go 
na rzeczywistość to zupełnie inna kwestia. 

Zdolność organizacyjna 

Finansowanie  



Innowacje w rolnictwie 



Innowacje w rolnictwie 

GRUPY  OPERACYJNE 



Innowacje w rolnictwie 

Grupy operacyjne: realizują projekty które, rozwiązują problemy 
związane z rolnictwem, a rezultaty tych projektów służą 
szerokiemu gronu odbiorców w branży rolno-spożywczej. 
 

To grupa ludzi, która pracuje nad konkretnym i  praktycznym 
rozwiązaniem problemu lub wprowadzeniem nowatorskiego 
rozwiązania, a projekt jest finansowany z budżetu UE. 
 

Każda grupa powinna składać się z partnerów, którzy są 
potrzebni do osiągnięcia konkretnych celów projektu, 
Oznacza to, że rodzaj zaangażowanych osób może się różnić w 
zależności od tematu i celu każdego projektu. 



Innowacje w rolnictwie 



Innowacje w rolnictwie 



Innowacje w rolnictwie 

Grup operacyjna: 
 
 Składa się ona z co najmniej dwóch różnych 
podmiotów należących do następujących różnych kategorii: 
 

a) rolnicy, 
b) właściciele lasów, 
c) jednostki naukowe oraz uczelnie 
d) przedsiębiorcy, 
e) podmioty świadczące usługi doradcze; 
 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania 
„Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 



Innowacje w rolnictwie 

PROW 2014-2020 

Plany operacyjne 
KSOW 

Działanie 
„Współpraca” 

Wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania grup operacyjnych w 
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 



Grupy operacyjne 

Pomoc finansowa na 

realizację przez grupy 

operacyjne 

innowacyjnych 

projektów  

Pomoc finansowa na 

tworzenie grup 

operacyjnych 

Plany operacyjne 
KSOW 

Działanie 
„Współpraca” 



• Działanie 2. Zapewnienie działań sieciujących dla 
doradców i służb wspierających wdrażanie 
innowacji na obszarach wiejskich; 

• Działanie 5. Poszukiwanie partnerów KSOW do 
współpracy w ramach działania „Współpraca”, oraz 
ułatwianie tej współpracy; 

Plany 
operacyjne 

KSOW 

• Wsparcie finansowe funkcjonowania grup operacyjnych 
Europejskiego Partnerstwa Innowacji (EIP - Agri) oraz 
realizacji przez te grupy projektów, które prowadzą do 
opracowania i wdrożenia nowych rozwiązań w zakresie 
nowych produktów lub znacznie udoskonalonych 
produktów objętych załącznikiem nr 1 do Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej  lub nowych lub 
znacznie udoskonalonych praktyk, procesów, technologii, 
metod organizacji lub marketingu dotyczących produkcji, 
przetwarzania lub wprowadzania do obrotu. 

Działanie 
„Współpraca” 



  



  



  



 Dobre praktyki 

Przeprowadź przez te cztery punkty 3 linie proste nie odrywając 
długopisu od papieru, tak by ołówek wrócił do punktu wyjścia  
- nie można wracać po linii już narysowanej.  



 Przykłady innowacyjnych rozwiązań 

 

Grupa fokusowa EIP-AGRI Innowacyjne Zarządzanie Krótkim 
Łańcuchem Żywności  

Przykład, w którym wzięli udział członkowie Grupy Fokusowej 
EIP dot. innowacyjnego zarządzania krótkimi łańcuchami 
żywności (SFC). Uczestnicy zostali poproszeni o wyobrażenie 
sobie Europy, w której SFC zostały wdrożone na skalę 
umożliwiającą zmaksymalizowanie ich potencjału w zakresie 
zwiększenia dochodów gospodarstw rolnych. Celem było 
stworzenie wizji przyszłości, zamiast analizowania obecnych 
przeszkód i barier ograniczających SFC.  



 Przykłady innowacyjnych rozwiązań 
 

Grupa fokusowa EIP-AGRI Innowacyjne Zarządzanie Krótkim 
Łańcuchem Żywności  

Żywność trafia do konsumentów za pośrednictwem SFC dzięki 
współpracy różnych partnerów. Są to między innymi: rolnicy, 
rzemieślnicy, dystrybutorzy, władze lokalne, rządy państw. 
Producenci stanowią integralny element łańcuchów żywności. 
Korzystają z efektywnych metod, aby sprostać potrzebom 
konsumentów i dostarczać zdrową i smaczną żywność 
wiadomego pochodzenia po umiarkowanych cenach, 
wyprodukowaną przy użyciu metod umożliwiających 
regenerację zasobów środowiska naturalnego,  
z poszanowaniem dobrostanu zwierząt i ludzi. Tam, gdzie  
to możliwe, producenci łączą tradycyjne umiejętności i wiedzę  
z technicznymi innowacjami, zaprojektowanymi specjalnie  
dla działań na niewielką skalę. Współpracują ze sobą, dzieląc  
się kosztami maszyn i szkoleń. 



 Przykłady innowacyjnych rozwiązań 
 

Grupa fokusowa EIP-AGRI Innowacyjne Zarządzanie Krótkim 
Łańcuchem Żywności  

STUDIUM PRZYPADKU: Holandia: Spółdzielnia sklepów Landwinkel 
Informacje ogólne 
Tytuł studium przypadku: Spółdzielnia sklepów Landwinkel 
Autor studium przypadku: Anneke Faes 
Kraj / region: Holandia 
Dodatkowe informacje (osoba do kontaktu lub website): www.landwinkel.nl; 
Jan-Pieter Brandsma 
Krótki opis 
Spółdzielnia Landwinkel została założona 9 stycznia 2006 r. Do kilku 
projektów, angażujących rolników we współpracę ze sklepami oferującymi 
produkty ‘od rolnika’ dołączyli nowi rolnicy. W 2006 r. inicjatywa liczyła 36 
członków. Liczba ta wzrosła do 93 w 2015 r. (rolnicy produkujący nabiał, 
owoce i/lub warzywa). Członkowie spółdzielni wybierają zarząd oraz są 
właścicielami spółdzielni i jej marek. Spółdzielnia swoim działaniem 
obejmuje obszar całego kraju, a jej sklepy rozmieszczone są w różnych 
regionach, zależnie od ich populacji. 



 Przykłady innowacyjnych rozwiązań 
 

Grupa fokusowa EIP-AGRI Innowacyjne Zarządzanie Krótkim 
Łańcuchem Żywności  

Misją spółdzielni jest: poprawa jakości życia na obszarach wiejskich 
poprzez oferowanie szerokiego asortymentu produktów regionalnych  
i lokalnych ‘od rolnika’ w sklepach działających przy gospodarstwie 
rolnym. Podniesienie zaangażowania mieszkańców w sprawy dotyczące ich 
miejsca zamieszkania, a szczególnie krajobrazu, gospodarstw rolnych i ich 
produktów. 
Oferowane produkty to przede wszystkim produkty od rolników. Rolnicy 
decydują, jaki rodzaj produktów chcą zaoferować dodatkowo (regionalny – 
holenderski, ekologiczny – nie ekologiczny). Jeśli rolnik produkuje owoce, 
będzie pewnie zainteresowany dodatkową sprzedażą dżemów i soków,  
jeśli produkuje sery, zamówi więcej sosów chutney. W ten sposób każdy 
sklep Landwinkel może utrzymać swoją niepowtarzalną atmosferę i wygląd. 
Spółdzielnia Landwinkel oferuje asortyment produktów regionalnych  
i ‘od rolnika’ pod własną marką (franczyza). Produkty te składają się 
wyłącznie ze składników pochodzących z gospodarstw, które są członkami 
spółdzielni. 
 



 Przykłady innowacyjnych rozwiązań 
 

Grupa fokusowa EIP-AGRI Innowacyjne Zarządzanie Krótkim 
Łańcuchem Żywności  

Produkty, w których skład wchodzą składniki spoza Holandii, sprzedawane są 
pod inną marką ‘NatuRijk’. Orzechy, sok pomarańczowy i dżem morelowy to 
przykładowe produkty marki NatuRijk. Wraz z rozwojem inicjatywy 
Landwinkel, możliwe stało się wprowadzenie sprzedaży typu cross-docking 
oraz obniżenie kosztów dystrybucji (również ograniczenie negatywnego 
oddziaływania na środowisko). Ten sposób ułatwia też rolnikom zamawianie 
produktów, dostarczanych razem w ramach jednej dostawy i z jedną fakturą. 
Wymiana wiedzy i doświadczeń, pomagająca w bardziej profesjonalnej 
organizacji sklepów jest bardzo ważna: rolnicy, którzy są zainteresowani 
rozwijaniem swojej wiedzy, mogą brać udział w organizowanych warsztatach  
i innych działaniach edukacyjnych, jak szkolenia, wizyty w innych sklepach 
prowadzonych przy gospodarstwach, nauka korzystania z mediów 
społecznościowych, prezentacja towarów w sklepie, wsparcie  
w zagadnieniach dotyczących sprzedaży itd. Ponieważ spółdzielnia liczy 
bardzo wielu członków, może łatwo korzystać z dotacji na różnego rodzaju 
projekty, np. jak założyć sklep internetowy. 
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Grupa fokusowa EIP-AGRI Innowacyjne Zarządzanie Krótkim 
Łańcuchem Żywności  

Spółdzielnia Landwinkel pomaga rolnikom w marketingu udostępniając im 
specjalne narzędzia – typu off-line (plakaty, etykiety, biuletyn, formaty, 
tematy) oraz typu online (blogi rolników, konta na Facebooku, profesjonalane 
serwisy internetowe). 
 
Główne kanały marketingowe: 
• typu off-line: każdy ze sklepów sprzedaje swoje produkty, wszystkie 

sklepy można znaleźć na: www.Landwinkel.nl , każdy ze sklepów może 
korzystać z narzędzi marketingowych udostępnionych przez Landwinkel 
(ulotki, biuletyn, formaty dla etykiet, plakaty, itd.); 

• typu online: spółdzielnia Landwinkel pomaga rolnikom w przygotowaniu 
ich własnych sklepów internetowych oraz wykorzystaniu mediów 
społecznościowych (Facebook, blog).  
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Grupa fokusowa EIP-AGRI Innowacyjne Zarządzanie Krótkim 
Łańcuchem Żywności  

Główni klienci: ‘świadomi’ mieszkańcy, dla których ważne są kwestie 
dotyczące zdrowia, środowiska naturalnego, krajobrazu/ rolnictwa, którzy 
poszukują naturalnych, czystych produktów, jakości i przejrzystości. 
 
Zespół realizujący inicjatywę: na początku działania prowadził jeden 
koordynator, obecnie jest dyrektor, dwóch sekretarzy, jeden specjalista ds. 
sprzedaży (doradztwo dla sklepów), dwie osoby odpowiedzialne za logistykę, 
sześć osób odpowiedzialnych za realizację zamówień, student, który pomaga 
członkom spółdzielni w obsłudze ich stron www, projektant produktów/ ds. 
promocji. W skład zarządu spółdzielni wchodzi sześciu rolników. Holandia 
składa się z pięciu regionów, każdy z regionów jest reprezentowany przez 
jednego z członków, który reprezentuje też inny rodzaj gospodarstwa 
rolnego. Dyrektor odpowiada za realizację ustalonych działań i polityki. 
 
Obroty w 2014: 3,5 mln Euro. (ale łączny obrót rolników: 40 mln Euro.) 
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Grupa fokusowa EIP-AGRI Innowacyjne Zarządzanie Krótkim 
Łańcuchem Żywności  

Źródło: https://ec.europa.eu/eip/agriculture/  
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Innowacyjne rozwiązania dla 
rolników prowadzących produkcję 
ekologiczną w Unii Europejskiej 
 
Optymalizacja plonów 
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Innowacyjne rozwiązania dla 
rolników prowadzących produkcję 
ekologiczną w Unii Europejskiej 
 
Optymalizacja plonów 
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Innowacyjne rozwiązania dla 
rolników prowadzących produkcję 
ekologiczną w Unii Europejskiej 
 
Optymalizacja plonów 

Wymiana informacji 
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Innowacyjne rozwiązania dla 
rolników prowadzących produkcję 
ekologiczną w Unii Europejskiej 
 
Optymalizacja plonów 

Źródło: 

https://www.cdr.gov.pl/images/Brwinow/wy

dawnictwa/2017/EIP-

AGRI_produkcja_ekologiczna.pdf 
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Źródło: W-MODR w Olsztynie 
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