
WW poprzednim numerze omówiłem, czym są innowacje, w jaki 
sposób są wspierane poprzez działanie „Współpraca” i wdra-
żane w polskim rolnictwie, o minionych oraz planowanych 
naborach na to działanie, a także przybliżyłem pierwsze przy-
kłady realizowanych projektów innowacyjnych. W tym artykule 
chciałbym zaprezentować kolejne przykłady grup operacyj-
nych i ich projekty realizowane w ramach „Współpracy”. 

Dla przypomnienia kilka najważniejszych informacji, co wg 
polskiej legislacji uznaje się za innowacyjne:

W ramach działania „Współpraca” 
wdrażane są do polskiego  

rolnictwa innowacje. Jakie? 

Michał Kowalczyk

Jakie  innowacje? część druga

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

i funkcjonowania grup operacyjnych na rzecz innowacji (EPI) 
oraz realizacji przez te grupy projektów, których przedmiotem 
jest opracowanie i wdrożenie innowacji w rolnictwie oraz two-
rzenie lub rozwój krótkich łańcuchów dostaw lub rynków lokal-
nych. Beneficjentem działania 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. W roku 2019 planowany jest kolejny 
nabór na działanie „Współpraca” – kwota dostępnego wspar-
cia określona zostanie po zakontraktowaniu wszystkich pro-
jektów z poprzedniego naboru.

Przykłady projektów 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 
(w tym polskich).■

► 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 finansowe na opracowanie i wdrażanie rozwiązań 
innowacyjnych dostępne jest poprzez działanie „Współpraca” 
w ramach PROW 2014-2020. Wsparcie to dotyczy tworzenia 

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

Grupa „Agroleśnictwo w Dolinie Zielawy” realizuje 
Operację „Innowacyjny model produkcji, przetwórstwa 
i dystrybucji ziół w Dolinie Zielawy”. W efekcie jej wdro-
żenia zostanie opracowany model produkcji, przetwór-
stwa i dystrybucji ziół dla kilkuhektarowego pilotażowego 
gospodarstwa w Dolinie Zielawy. Model ten zostanie pod-
dany wielokierunkowej analizie w warunkach rzeczywi-
stych. Po etapie wdrożenia będzie on upowszechniany 
w Polsce i poza jej granicami, jako dobra praktyka rolni- 
cza dotycząca zakładania i prowadzenia uprawy w ra- 
mach systemów polikulturowych (rolno-leśnych) z udzia-
łem gatunków roślin dziko rosnących, zagrożonych i/lub 
chronionych. W skład Grupy operacyjnej „Agroleśnictwo 
w Dolinie Zielawy” wchodzą: Fundacja Rozwoju Lubelsz-
czyzny, która jest Liderem operacji oraz partnerzy:  
Barbara Baj-Wójtowicz – rolnik, ECO-FARM Sosnówka 
Sp. z o.o., Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa 
Państwowy Instytut Badawczy w Puławach (IUNG-BIP) 
i Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
(SGGW).

► Tytuł operacji: „Innowacyjny model produkcji, 
przetwórstwa i dystrybucji ziół w Dolinie Zielawy”

► Okres realizacji: od 12.06.2018 r. do 11.07.2021 r.
► Całkowity budżet: 1 054 328,80 zł
► Miejsce realizacji: powiat bialski
► Adres strony grupy: www.lubelskieziola.iung.pl

Opis operacji
W wyniku realizacji operacji zostaną opracowane 

i wdrożone dwa nowe produkty o właściwościach proz-

drowotnych: herbatka oraz przyprawa. Do ich skompono-
wania zostaną użyte gatunki roślin dotychczas niestoso-
wane w przetwórstwie. Zostaną opracowane dwie nowe 
praktyki rolne: agrotechnika uprawy w polikulturze z czar-
nym bzem oraz różą owocową (pomarszczoną i dziką), 
roślin cieniolubnych dziko rosnących, będących gatun-
kami zagrożonymi i/lub chronionymi: miodunki plamistej, 
maliny moroszki i przetacznika leśnego oraz agrotechnika 
uprawy w monokulturze roślin dziko rosnących: pokrzywy 
zwyczajnej, rzepiku pospolitego i ostrożenia warzywnego. 
Zostanie także opracowana i wdrożona nowa metoda 
organizacji i zarządzania produkcją w gospodarstwie rol-
nym z wykorzystaniem: elektronicznej mapy glebowej 
gospodarstwa, przestrzennej bazy danych oraz wyników 
badań prowadzonych przez jednostki naukowo-badaw-
cze w gospodarstwie. Zostanie także opracowana i wdro-
żona udoskonalona metoda marketingu nowych produk-
tów wytworzonych w oparciu o nową agrotechnikę, nową 
metodę organizacji i zarządzania.

Zgodnie z założeniami Operacji rolnik będzie produko-
wał surowce pochodzące z upraw polikuturowych i mono-
kulturowych gospodarstwa (owoce, liście i ziele). Surowce 
zostaną wykorzystane przez ECO-FARM Sosnówka Sp. 
z o.o. do produkcji herbatki i przyprawy o działaniu proz-
drowotnym. Receptura produktów zostanie opracowana 
przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego, która 
przeprowadzi również badania w zakresie: opracowania 
agrotechniki upraw rolno-leśnych dla bzu czarnego z mio-
dunką oraz przetacznikiem leśnym i dla róży owocowej 
z maliną moroszką, a także w zakresie opracowania agro-
techniki upraw monokulturowych dla rzepiku pospolitego 

GRUPA OPERACYJNA „AGROLEŚNICTWO W DOLINIE ZIELAWY”

i ostrożenia warzywnego; badania w zakresie doboru 
i wprowadzenia do uprawy nowych dziko rosnących 
gatunków zielarskich, w tym gatunków znajdujących się 
pod ochroną; badania w zakresie suszenia surowców 
zielarskich, oceny jakościowej uzyskanych surowców 
oraz ich wykorzystania w nowych produktach. 

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Pań-
stwowy Instytut Badawczy w Puławach przeprowadzi 
działania w zakresie: opracowania elektronicznej mapy 
glebowej gospodarstwa; opracowania przestrzennej 
bazy danych do zarządzania produkcją w gospodarstwie;  
badania gleb pod względem chemicznym i fizycznym 
oraz potrzeb nawadniania;  analizy warunków agroklima-
tycznych (opady, temperatura przy gruncie i na wysoko-
ści 2 m);  analizy środowiskowego wpływu produkcji rol-
niczej w gospodarstwie; analizy wpływu środowiskowego 
przetwarzania surowców (emisja gazów cieplarnianych 
technologii suszenia, porównanie emisyjności tradycyj-
nej technologii suszenia z technologią z wykorzystaniem 
peletu). 

Działania w ramach operacji są koordynowane 
przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny, która 
świadczy także usługi doradcze dla człon-
ków Grupy oraz promuje rezultaty operacji. 
Odbiorcą rezultatów operacji będzie rolnik 
oraz przetwórca z sektora rolno-spo-
żywczego.

Z działaniami i rezultatami Opera-
cji można zapoznać się na stronie  
www.lubelskieziola.iung.pl .

zdjęcia: www.facebook.com/lubelskieziola
(za zgodą) 



Grupa „Doskonałe bakalie” zajmuje się opracowa-
niem udoskonalonych produktów o ulepszonej wartości 
żywieniowej z wykorzystaniem nowego modelu marketin-
gowego opartego o te właściwości, a także niekonwen-
cjonalnego procesu obróbki termicznej materiałów żyw-
nościowych.

► Tytuł operacji: „Opracowanie udoskonalonych pro-
duktów o ulepszonej wartości żywieniowej, a także 
niekonwencjonalnego procesu obróbki termicznej 
materiałów żywnościowych”

► Okres realizacji: od 2018 r. do 2019 r. 

Opis operacji
W skład grupy wchodzą firmy EIG Finanse sp. z o.o. – 

firma doradcza i lider konsorcjum, Centrum Badań i Inno-
wacji Pro-Akademia – jednostka naukowa oraz Bakalland 
S.A. – lider krajowego rynku bakalii.

Realizacja operacji podzielona została na 2 etapy. Etap 
I polegał będzie na przeprowadzeniu prac rozwojowych 
w skali półprzemysłowej i przemysłowej dla technologii 
mikrofalowego prażenia surowców (nasiona, orzechy) 
w warunkach istotnie obniżonego ciśnienia. Technologia 
została opracowana w toku badań przemysłowych – wyniki 
tych badań wraz z licencją na wykorzystanie zgłoszonego 
w ich trakcie wzoru użytkowego („Reaktor mikrofalowy do 
prażenia nasion”) zostały nabyte przez członka grupy – 
Bakalland S.A. Uzyskane „know-how” wymaga dalszych 
prac w zakresie określenia optymalnych parametrów pro-
cesu prażenia mikrofalowego w warunkach istotnie obni-
żonego ciśnienia (stała wartość na poziomie ok. 35-40 
hPa) w odniesieniu do czasu, temperatury i mocy mikro-
fal. Wykonane zostaną również badania porównawcze 
surowców podlegających prażeniu mikrofalowemu zgod-
nie z opracowanym rozwiązaniem, prażonych konwen-
cjonalnie oraz nieprażonych. Przeprowadzone zostaną 
również badania przechowalnicze surowców prażonych 
mikrofalowo wg zoptymalizowanych parametrów, dla pró-
bek przechowywanych przez okresy o różnej długości. 
Na koniec planuje się opracowanie składu recepturowego 
i zasad przygotowania co najmniej 3 mieszanek bada-
nych pestek i orzechów najkorzystniejszych pod wzglę-
dem zawartości wybranych kwasów tłuszczowych i ste-
roli. Etap I realizowany będzie przez jednostkę naukową 
wchodzącą w skład konsorcjum. Jednostka naukowa 
powołała w tym celu własny zespół badawczy. Badania 
prowadzone będą z wykorzystaniem posiadanej przez 
jednostkę naukową specjalistycznej aparatury badawczej 
oraz wynajętego sprzętu.

Etap II projektu polegał będzie na przeprowadzeniu 
inwestycji w zakładzie produkcyjnym konsorcjanta – 
Bakalland S.A. – zlokalizowanym w Janowie Podlaskim 
(woj. lubelskie). Istniejąca infrastruktura zakładu zostanie 
uzupełniona o ciąg technologiczny do prażenia mikrofalo-
wego i mieszanego nasion i orzechów w warunkach istot-
nie obniżonego ciśnienia oraz urządzeń do pakowania 
w tym w warunkach atmosfery kontrolowanej oraz zestaw 

urządzeń do kontroli jakości produktów. Wytypowanie naj-
korzystniejszych parametrów procesu technologicznego 
w zakresie prażenia mikrofalowego w warunkach istotnie 
obniżonego ciśnienia oraz w zakresie przechowalnictwa 
na etapie prac rozwojowych w połączeniu z utworzeniem 
dedykowanego ciągu technologicznego i stałą kontrolą 
jakości stanowią podstawowe uwarunkowania dla wdro-
żenia nowej technologii.

Wdrożenie innowacyjnej technologii przetwórczej 
w wyniku realizacji projektu zaowocuje uzyskaniem nasion 
i orzechów (pestki słonecznika, orzechy włoskie, orzechy 
laskowe, orzechy arachidowe, migdały), których parame-
try sensoryczne (smak, zapach, barwa) oraz żywnościowe 
ulegną poprawie w stosunku do oferty na rynku polskim, 
a także międzynarodowym. Prażenie nasion metodą 
mikrofalową pozwala uzyskać walory smakowe nieosią-
galne metodami konwencjonalnymi. Obniżone ciśnienie 
warunkuje łagodniejszy przebieg procesu i zapobiega 
niepożądanemu utlenianiu i rozpadowi substancji aktyw-
nych, takich jak witaminy. Dodatkowo na skutek objęto-
ściowego grzania mikrofalami można uzyskać produkt 
o podwyższonej objętości na skutek bardzo gwałtownego 
odparowywania wody, tzw. efekt puffingu. Wyprażone 
nową metodą nasiona i orzechy będą sprzedawane w for-
mie mieszanek do bezpośredniego spożycia, o podwyż-
szonych walorach odżywczych (gama bogatych w istotne 
wartości odżywcze mieszanek pestek i orzechów, stano-
wiących idealne uzupełnienie diety prozdrowotnej). Samo 
w sobie stanowi to innowację marketingową i jest odpo-
wiedzią na coraz silniejsze trendy prozdrowotne wśród 
konsumentów. Geograficzny zasięg oddziaływania ope-
racji obejmuje całą Polskę. Grupa operacyjna otwarta jest 
na współpracę z rolnikami oraz grupami producenckimi 
z każdego regionu. W zakresie nowego produktu skala 
ta będzie jeszcze większa – nowy produkt trafi na rynki 
nie tylko naszego kraju, ale i całego świata (z uwagi na 
intensywną działalność eksportową Bakalland S.A.), 
ze szczególnym naciskiem na 
Europę Zachodnią, Bliski 
Wschód i Afrykę oraz 
Daleki Wschód.

GRUPA OPERACYJNA „DOSKONAŁE BAKALIE”GRUPA OPERACYJNA „ORIGINAL FOOD”

Grupa „Original Food” zajmuje się innowacjami 
w zakresie technologii uprawy żurawiny wielkoowoco-
wej na skalę towarową przy wykorzystaniu gleb bardzo 
słabych.

► Tytuł operacji: „Zaimplementowanie i dostosowa-
nie do warunków klimatyczno-glebowych Polski inno-
wacyjnej technologii produkcji owoców z zamkniętym 
system nawadniania i biofortyfikacji jodem i selenem na 
przykładzie żurawiny”
► Okres realizacji: od 13.06.2018 r. do 13.06.2020 r.
► Budżet operacji: 8 026 565,62 zł (przyznana 

pomoc – 4 350 897 zł)
► Miejsce realizacji: powiat tarnobrzeski
► Adres strony grupy: www.originalfood.pl

Opis operacji
Operacja ma na celu opracowanie innowacyjnej tech-

nologii uprawy żurawiny wielkoowocowej na skalę towa-
rową przy wykorzystaniu gleb bardzo słabych (V i VI 
klasa) poprzez połączenie innowacyjnych rozwiązań 
budowlanych i agrotechnicznych, w tym przystosowa-
nie uprawy do polskich warunków, a przede wszystkim 
niedoborów wody i dużych zmian poziomu wód grun-
towych. W tym celu planowane jest założenie 16 kwa-
ter doświadczalnych, na których zastosowany będzie 
szereg innowacyjnych dodatków poprawiających reten-
cję wodną w podłożu, w tym polimerów hydrofilowych 
(superabsorbentów, SAP) aktywnych przy bardzo 
niskim pH oraz innowacyjnych polimerów dendryme-
rowych, które mają większą zdolność do zamykania 
w swojej strukturze dodatkowych elementów poprawia-
jących wzrost roślin: nawozów, regulatorów wzrostu, 
środków ochrony roślin, a nawet pożytecznych mikro-
organizmów.

Dodatkowo planowana jest biofortyfikacja 
roślin selenem i jodem w celu zwiększenia 
zawartości tych pierwiastków w owo-
cach, co przyczyni się do powsta-
nia produktu o znacznie wyższych 
walorach prozdrowotnych. Są 
to mikroelementy występujące 
naturalnie w owocach żura-
winy, ale zwiększenie ich kon-

centracji może sprzyjać lepszej przyswajalności przez 
organizm człowieka. Owoce żurawiny wzbogacone 
w jod i selen mogą stanowić alternatywę dla syntetycz-
nych suplementów diety.

Kolejnym elementem innowacyjnym będzie poprawa 
ukorzeniania i rozrastania się sadzonek poprzez wyko-
rzystanie hormonów hamujących ukorzenianie i krze-
wienie sadzonek. Związki te nie są wykorzystywane 
w tym celu nawet w badaniach (do tej pory istnieje 
jedna publikacja potwierdzająca taką możliwość). Hor-
mony zastosowane zostaną w połączeniu z polimerami 
dendrymerowymi, co dodatkowo poprawi ich wnikanie 
do roślin, a tym samym stanowi kolejnym aspekt inno-
wacyjności projektu.

Realizacja projektu pozwoli nie tylko na wykorzysta-
nie terenów nieatrakcyjnych, jeśli chodzi o tradycyjne 
uprawy rolnicze o słabych warunkach glebowych i wod-
nych, ale także pozwoli pozyskiwać z nich owoce o bar-
dzo dużej wartości prozdrowotnej. Dopracowanie wyko-
rzystania superabsorbentów w uprawach polowych 
może mieć pozytywne oddziaływanie na zagospodaro-
wanie gruntów o niekorzystnych warunkach glebowo-
-wodnych (gleb piaszczystych) pod inne uprawy przez 
plantatorów w Europie i na świecie, którzy docelowo 
staną się odbiorcami opracowanej technologii. Polska 
natomiast może mieć szansę zaistnienia na rynku euro-
pejskim jako silny producent wielu gatunków i odmian 
roślin niszowych, a owoce o wysokich walorach proz-
drowotnych trafią do konsumentów 
w całej Europie, jako odpowiedź na 
zapotrzebowanie rynku na tzw. 
żywność funkcjonalną.

 

zdj. Vicki Nunn / wikipedia.org
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