„Trendy w agrobiznesie – innowacje w rynkach rolnych”
W dniu 25 listopada 2016 r. w Dolicach, w Zajeździe „Hubertus”, Zachodniopomorski
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w

Barzkowicach

zorganizował

konferencję

pn.

„Trendy w agrobiznesie – innowacje w rynkach rolnych”. Działanie zrealizowano
w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie SIR (Sieci na rzecz
innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich).
Konferencja miała na celu stworzenie platformy wymiany doświadczeń, poglądów
oraz koncepcji ekonomicznych związanych z m.in. trendami w agrobiznesie, innowacyjnymi
rynkami rolnymi i związanymi z nimi praktycznymi korzyściami. Składała się z kilku paneli.
W zagadnienia innowacyjności zebranych wprowadził Pan Marian Marynowski główny specjalista ZODR w Barzkowicach, który omówił czym jest SIR, kto może być
uczestnikiem Sieci, a także wymienił korzyści, jakie wynikają ze współpracy. Zachęcał
również uczestników do rejestracji w bazie partnerów SIR za pośrednictwem elektronicznego
formularza dostępnego na stronie internetowej Centrum cdr.gov.pl w zakładce Sieci na rzecz
innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.
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Technologicznego w Szczecinie, przybliżył zagadnienia dotyczące innowacji w rolnictwie
jako czynnika wpływającego na rozwój polskiego rolnictwa.
Następnie dr hab. Arkadiusz Sadowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
omówił ekonomiczne skutki inwestycji w gospodarstwach rolnych po przystąpieniu Polski do
UE. Prezentacja graficzna na podstawie przeprowadzonych wieloletnich badań na gruncie
gospodarstw uczestniczących w Polskim FADN ułatwiła zebranym przyswojenie z pozoru
trudnych zagadnień ekonomicznych.
Ponadto Pani Mirosława Kandyda - przedstawicielka Oddziału Terenowego Agencji
Rynku Rolnego i Pan Przemysław Kozak z Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa w Szczecinie zaprezentowali „Nowy PROW”, instrumenty
wsparcia w latach 2014-2020, finansowanie w rolnictwie w ramach działania „Współpraca”,
oraz możliwość skorzystania ze wsparcia finansowego dla nowych grup producentów rolnych
w ramach działania "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów".
Wszystkie poruszone zagadnienia uświadomiły uczestnikom konferencji ciągłą
potrzebę wdrażania innowacji w gospodarstwach, a także konieczność stałego zdobywania
wiedzy z zakresu możliwości współfinansowania i refundacji części kosztów działalności
inwestycyjnej.

Fot.1. Dyrektor ZODR zachęca rolników do wprowadzania innowacyjności
w gospodarstwie rolnym

Fot.2. Pani Małgorzata Kandyda – OT ARR w Szczecinie

Fot.3. Wystąpienie Pana Arkadiusza Malkowskiego – ZUT w Szczecinie

Fot.4. Pan Przemysław Kozak – Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa w Szczecinie

