
IInnowacyjności – to słowo stało się ostatnio niezwykle popu-
larne. Słyszymy i widzimy je wszędzie – w prasie, telewizji, 
internecie – ale wiele osób zastanawia się, gdzie ta innowacyj-
ność jest, gdzie powstaje, na czym polega i czemu ma służyć? 
W niniejszym artykule chciałbym rozwiać część tych wątpliwo-
ści i zaprezentować kilka przykładów projektów, które bezpo-
średnio związane są z wdrażaniem rozwiązań innowacyjnych 
do polskiego rolnictwa i które realizowane są w naszym kraju 
poprzez działania „Współpraca” w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Czym jest innowacyjność?
Wiele osób, myśląc o innowacyjności, zastanawia się, jak ją 

w ogóle rozumieć. Czy ma być to supernowoczesna maszyna, 
skomplikowana aplikacja, opracowana technologia, metoda 
organizacyjna, nowy produkt? Tak, ale nie tylko – w przy-
padku innowacyjności trudno mówić o jakichkolwiek granicach 
– z założenia właśnie granic ma nie być, aby nie ograniczać 
powstających pomysłów. Jednakże jakieś definicje stosować 
trzeba, tak więc zgodnie z polską legislacją za innowacyjne 
uznaje się: 

► nowy lub znacznie udoskonalony produkt,
► nową lub znacznie udoskonaloną praktykę, proces lub 

technologię dotyczącą produkcji, przetwarzania lub 
wprowadzania do obrotu produktów,

► nowe lub znacznie udoskonalone metody organizacji 
dotyczące produkcji, przetwarzania lub wprowadzania  
do obrotu produktów,

► nowe lub znacznie udoskonalone metody marketingu 
dotyczące produkcji, przetwarzania lub wprowadzania  
do obrotu produktów.

Wszystkie powyżej wymienione punkty dotyczyć muszą pro-
duktów objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej.

Wsparcie na projekty innowacyjne
Wsparcie finansowane na opracowanie i wdrażanie rozwią-

zań innowacyjnych dostępne jest w ramach działania „Współ-
praca” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
-2020. Wsparcie to dotyczy tworzenia i funkcjonowania grup 
operacyjnych na rzecz innowacji (EPI) oraz realizacji przez 
te grupy projektów, których przedmiotem jest opracowanie 
i wdrożenie innowacji w rolnictwie oraz tworzenie lub rozwój 
krótkich łańcuchów dostaw lub rynków lokalnych. 

Beneficjent działania – to jest grupa operacyjna EPI, która 
składa się z co najmniej dwóch różnych podmiotów należą-
cych do następujących różnych kategorii: rolnicy, właściciele 
lasów, jednostki naukowe, przedsiębiorcy i podmioty świad-

czące usługi doradcze.
Nabór na działanie „Współpraca” przeprowadzony został 

obecnie dwa razy: 
► I nabór pilotażowy – zakończony – dostępne wsparcie:  

12 mln złotych na jednego beneficjenta – grupę operacyjną,
► II nabór – zakończony – dostępne wsparcie: 5,5 mln 

złotych na jednego beneficjenta – grupę operacyjną,
► III nabór – planowany na III-IV kwartał 2019 roku 

– kwota dostępnego wsparcia określona zostanie po 
zakontraktowaniu wszystkich projektów z II naboru.

Więcej o działaniu „Współpraca” przeczytać można w dostęp-
nej legislacji: 
► 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 (Dz.U. 
2018 r. poz. 1226),

► Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z dnia 24 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania 
oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania 
„Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. poz. 1683),

a także w materiałach informacyjnych dostępnych na stro-
nie internetowej SIR województwa świętokrzyskiego  
(www.sodr.pl/sir) oraz krajowej jednostki koordynującej SIR 
(www.sir.cdr.gov.pl).

Przykłady projektów innowacyjnych
Informacje o projektach innowacyjnych realizowanych przez 

grupy operacyjne w całej Europie znaleźć można pod adresem: 
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/find-connect/projects, 
a także na stronach internetowych poszczególnych grup. 

O kolejnych projektach innowacyjnych realizowanych 
w ramach działania „Współpraca” przeczytać będzie można 
w następnych wydaniach naszych „Aktualności Rolniczych”.

Masz  pomysł na innowację w rolnictwie  
lub grupę operacyjną? Skontaktuj się z nami!

W ramach działania „Współpraca” 
wdrażane są do polskiego  

rolnictwa innowacje. Jakie? 

Michał Kowalczyk

Jakie  innowacje?

Grupa „ModernHatchEPI.eu” zajmuje się innowacjami 
w zakresie wylęgu piskląt – brojlerów umożliwiającymi 
zwiększenie poprawy ich jakości, zmniejszenie śmiertelności 
i zwiększenie ich dobrostanu.

 
Tytuł operacji: „Wzrost konkurencyjności na rynku poprzez 

wdrożenie innowacyjności produktowej, procesowej, techno-
logicznej i marketingowej związanej z wylęgiem piskląt”

► Okres realizacji: 15.05.2018 r. – 14.05.2019 r.
► Całkowity budżet: 26 232 388,00 zł
► Miejsce realizacji: powiaty opolski i nyski oraz miasto 

Wrocław.
► Adres strony grupy: www.modernhatchepi.eu

Opis operacji: 
Celem operacji jest wykreowanie produktu o nazwie „pisklę 

niemodlińskie” charakteryzującego się lężeniem w warun-
kach podwyższonego dobrostanu w porównaniu z tradycyj-
nym systemem lężenia, mniejszym poziomem stresu oraz 
uzyskiwaniem w okresie odchowu na fermach tuczowych 

korzystniejszych parametrów produkcyjnych wyrażających 
się wyższymi przyrostami masy ciała, niższym wykorzysta-
niem paszy oraz wyższą odpornością na choroby i związa-
nym z tym mniejszym zużyciem antybiotyków. Pisklęta klute 
w innowacyjnej „technologii troskliwego wylęgu” (Hatch-
-care) są zdrowsze niż pisklęta klute w klasycznej techno-
logii, gdyż:
► pisklęta mają od razu dostęp do paszy i wody pobierane 

w dogodnym dla nich czasie,
► wczesne pobranie paszy wspomaga wchłanianie treści 

woreczka żółtkowego, w którym znajdują się substancje 
odżywcze i przeciwciała decydujące o odporności 
piskląt,

► wczesne pobranie paszy stymuluje układ pokarmowy do 
rozwoju,

► wczesne pobranie wody i paszy zapobiega odwodnieniu 
i uszkodzeniom przewodu pokarmowego przez 
wydzielający się kwas w żołądku,

► pisklęta znajdują się w osobnej oświetlonej komorze, 
w której mogą się poruszać, nawiązywać kontakty 
socjalne, jeść i pić,

GRUPA OPERACYJNA – MODERNHATCHEPI.EU

zdjęcia: Artur Pieczarka, z archiwum Grupy

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  
w Modliszewicach

tel.: 41 372 22 84 do 86, fax: 41 372 34 86
• Koordynator ds. SIR – Michał Kowalczyk 

e-mail: michal.kowalczyk@sodr.pl
• Broker innowacji – Magdalena Olszewska 

e-mail: magdalena.olszewska@sodr.pl

Oddział w Sandomierzu „Centrum Ogrodnicze”

tel.: 15 833 31 00, fax: 15 832 34 00
• Koordynator ds. SIR/Broker innowacji  

–  Izabela Niedobit 
e-mail: izabela.niedobit@sodr.pl

► mniejszy poziom stresu związany z lepszymi 
warunkami umożliwia optymalny rozwój układu 
odpornościowego, hormony stresu (kortykosterydy) 
wpływają negatywnie na narządy limfatyczne 
(śledziona, bursa Fabrycjusza, grasica),

► sprawniejszy układ immunologiczny w naturalny 
sposób zwalcza zakażenia, co bezpośrednio 
przekłada się na brak konieczności stosowania 
antybiotyków w pierwszych dniach tuczu, 
a przy zachowaniu właściwych warunków 
środowiskowych na fermie umożliwia 
odchów bez stosowania antybiotyków.

Głównym efektem projektu jest osią-
gniecie niższego koszt produkcji kilo-
grama mięsa brojlera, zmniejszenie 
lub eliminacja potrzeby zastoso-
wania antybiotyku w hodowli broj-
lera, przy jednoczesnym poprawie 
dobrostanu („szczęśliwe pisklę”) 
i uzyskaniu lepszej jakości mięsa.



Grupa „Konsorcjum Agrointegracja” zajmuje 
się innowacjami w zakresie efektywności uprawy 
międzyplonowej z przeznaczeniem na paszę oraz 
uprawy kukurydzy w technologii pasowej w gospo-
darstwach zajmujących się hodowlą bydła.

 
► Tytuł operacji: „Współpraca w zakresie 

poprawy efektywności produkcji bydła 
opasowego poprzez zastosowanie 
wysokojakościowej paszy objętościowej 
otrzymywanej w okresie międzyplonu oraz 
uprawę kukurydzy po zbiorze międzyplonu jako 
alternatywny dochód i pasza objętościowa  
w gospodarstwach rolnych”

► Okres realizacji: 11.06.2018 r. – 10.06.2020 r.
► Całkowity budżet: 2 302 673 zł
► Miejsce realizacji: 63-740 Kobylin, Kuklinów 38
► Adres strony grupy: www.agroinnowacja.pl

Opis operacji: 
W projekcie zostaną przeprowadzone prace roz-

wojowe na polach i w nieruchomościach udostęp-
nionych przez rolników będących partnerami kon-
sorcjum oraz przy pomocy sprzętu zakupionego 
w ramach projektu. Prace rozwojowe wymagają 
zakupu: materiału siewnego (mieszanka międzyplo-
nowa i kukurydza), materiału nawozowego, bydła 
– odsadków. Według strategii projektu uzyskane 
wyniki badań przeprowadzonych w gospodarstwie 
rolnym jednego z partnerów, przyniosą pozytywny 
skutek w gospodarstwach o podobnym profilu 
i strukturze produkcji, i są podstawą do przeprowa-
dzenia prac rozwojowych i opracowania metodyki, 
która pozwoli zaoferowanie udoskonalonej usługi 
siewu kukurydzy w uprawie pasowej bezpośrednio 
w darń po zbiorze międzyplonu (innowacyjna mie-
szanka międzyplonowa Futternova) przy jednocze-
snym wysiewie nawozem azotowym i wieloskładni-
kowym. 

Prace rozwojowe dotyczyć będą efektywno-
ści uprawy międzyplonowej z przeznaczeniem na 
paszę oraz uprawy kukurydzy w technologii paso-
wej w gospodarstwach zajmujących się hodowlą 
bydła. Finalnym rezultatem projektu ma być pokaza-
nie efektywności w żywieniu i obsadzaniu zwierząt 
bazującej na podłożu ekonomicznym w 2 aspektach: 
intensywnej uprawie międzyplonu (wiosna-jesień) 
oraz zasiewu kukurydzy bezpośrednio w darń. Pro-
ponowane modele analizy efektywności: 
1)  w 2 gospodarstwach model żywienia bydła 

obejmie tylko kukurydzę i paszę treściwą, 
2)  w 2 gospodarstwach model żywienia bydła 

obejmie sianokiszonkę (międzyplon, 50%) oraz 
kukurydzę i paszę treściwą,

3)  w 2 gospodarstwach model żywienia bydła 
obejmie sianokiszonkę (międzyplon, 100%) 
oraz paszę treściwą i produkty żywieniowe 
z pominięciem kukurydzy, np. wysłodki 
buraczane.

 
Projekt przyczyni się do wsparcia sektora rolnic-

twa – głównie producentów rolnych. Rozwiązania 
wypracowane w ramach projektu pozwolą na efek-
tywną produkcję bydła opasowego jako wypadkową 
zastosowania wysokojakościowej paszy objętościo-
wej z międzyplonów oraz alternatywnego dochodu 
w gospodarstwie wynikłego z uprawy kukurydzy 
po zbiorze międzyplonu. W wyniku zastosowania 
rozwiązań będących rezultatem operacji produ-
cenci rolni lepiej wykorzystają dostępne zasoby, 
a gospodarstwa będą bardziej rentowne i konku-
rencyjne. Wzrost konkurencyjności będzie dotyczył 
także przedsiębiorstw świadczących usługi rolni-
cze, które zdecydują się na wykorzystywanie tech-
nologii (maszyn) użytych w projekcie. Projekt jako 
całość stanowi innowację poprzez horyzontalne, 
wieloaspektowe spojrzenie i połączenie wszystkich 
elementów w nim zawartych w spójną, jednolitą 
całość.

Grupa „Ferma Drobiu Trzy Koguty” zajmuje się 
innowacjami w zakresie udoskonalenia procesu 
produkcji jaj kurzych, mającymi wpływ na ograni-
czenie nawożenia pól uprawnych niebezpiecznymi 
odpadami zawierającymi amoniak.

► Tytuł operacji: „Opracowanie i wdrożenie 
innowacji opartej na zgłoszeniu patentowym 
dotyczącej udoskonalenia procesu produkcji jaj 
kurzych”

► Okres realizacji: 23.05.2018 r. – 22.05.2020 r.
► Całkowity budżet: 1 287 200,00 zł
► Miejsce realizacji: powiat nyski
► Adres strony grupy: 3koguty.pl

Opis operacji: 
Jednym z celów projektu jest utworzenie inno-

wacyjnej suszarni na fermie drobiu, pozwala-
jącej udoskonalić proces produkcji jaj kurzych 
poprzez zwiększenie częstotliwości odprowadza-
nia kurzeńca z budynków inwentarskich. W przy-
padku fermy, na której realizowany jest projekt cykl 
usuwania pomiotu skróci się z trzech do jednego 
dnia. W efekcie przyczyni się to do poprawy warun-
ków utrzymania drobiu, a tym samym podniesienia 
potencjału produkcyjnego i zdrowotności ptaków. 

Udowodniono, że w intensywnej hodowli dro-
biu poprawa warunków środowiskowych, głów-
nie w systemach bateryjnych, poprawia nieśność 
oraz jakość jaj (wzrasta efektywność ekonomiczna 
produkcji drobiarskiej) oraz eliminuje zaburzenia 
metaboliczne i choroby zwierząt (np. mykopla-
zmozę, kokcydiozę i kolibakteriozę) oraz występo-
wanie technopatii (tj. kanibalizmu, pterofagi, czy też 
nawyku zjadania jaj). 

Kolejnym celem projektu jest wyprodukowanie 
peletu, który w głównej mierze nadal może być 
wykorzystywany jako nawóz do celów rolniczych, 
lecz posiadać będzie znacznie korzystniejsze, wła-

ściwości fizyko-chemiczne, tj. inny stan skupienia 
oraz inny skład. 

Średnie rynkowe ceny granulatu wahają się od 
550 do 880 zł netto za tonę produktu, zaś ceny 
świeżego pomiotu o wilgotności do 80% od 20 do 
50 zł za tonę. Mając na względzie rachunek eko-
nomiczny, sprzedaż granulatu przez fermy produk-
cyjne może okazać się dodatkowym i znacznym 
źródłem przychodów, a tym samym pozytywnie 
wpłynąć na rentowność produkcji jaj.

Alternatywą dla sprzedaży peletu jako nawozu 
jest uzyskanie paliwa, które można wykorzystać 
bezpośrednio na fermie do ogrzewania pomiesz-
czeń inwentarskich. W przypadku analizowanej 
fermy granulatem z kurzeńca można zastąpić tra-
dycyjne paliwa kopalne, czyli węgiel kamienny oraz 
olej opałowy. Zastosowanie peletu do celów grzew-
czych oznacza dodatkową poprawę efektywności 
ekonomicznej produkcji jaj kurzych.

Pomiot ptasi często jest traktowany przez rolni-
ków jako klasyczny nawóz wieloskładnikowy, dla-
tego ograniczenie jego wykorzystania w ten spo-
sób wpłynie pozytywnie na produkcję podstawową 
produktów rolnych, ponieważ ograniczy nawożenie 
pól uprawnych niebezpiecznymi odpadami, zawie-
rającymi amoniak. Produkty podstawowe będą tym 
samym zdrowsze i nie będą stanowiły zagrożenia 
dla konsumentów.

Powyższa koncepcja projektu wymaga przepro-
wadzenia prac rozwojowych związanych z zapro-
jektowaniem szczegółowym suszarni i stworzeniem 
instalacji pilotażowej. Prototyp testowany będzie 
w warunkach tożsamych do warunków operacyj-
nych (rzeczywistych). Instalacja pilotażowa będzie 
w ramach prac rozwojowych testowana, optymali-
zowana i docelowo wdrożona w działalności gospo-
darczej.

GRUPA OPERACYJNA – FERMA DROBIU TRZY KOGUTY

GRUPA OPERACYJNA EPI – KONSORCJUM AGROINTEGRACJA

zdjęcia z arch. Grupy, www.agrointegracja.pl

zdjęcia M. Wiaderny


