SEMINARIUM
„Współpraca podmiotów sfery B+R oraz publicznego doradztwa rolniczego na rzecz tworzenia
i upowszechniania innowacji rolniczych”
Cel seminarium
„Przygotowanie uczestników do podejmowania wspólnych działań na rzecz usprawnienia procesu
powstawania i upowszechniania innowacji rolniczych”
Rozkład zajęć:
Dzień

22.11.2017

23.11.2017

Czas
realizacji

Temat

Godz.
dydakt.

Forma
pracy

“Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie
i na obszarach wiejskich” - założenia
i przyjęte rozwiązanie w Polsce
11.00-11.45
1
zespołowa
Działanie „Współpraca” jako składowa „PROW 2014-2020”
Proces powstawania innowacji
11.45-12.30 rolniczych oraz ich rozprzestrzenia1
zespołowa
nia (cz. 1.)
12.30-12.45
Przerwa
Proces powstawania innowacji
12.45-13.30 rolniczych oraz ich rozprzestrzenia1
zespołowa
nia (cz. 2)
Rozpoznawanie potrzeb innowacyj13.30-14.15
1
nych rolników
14.15-14.45
Przerwa obiadowa
Instrukcje wdrożeniowa i upowszechnieniowa, jako narzędzia
14.45-16.15
usprawniające procesy wdrażania
2
zespołowa
nowości oraz upowszechniania
innowacji rolniczych
8.00
Wyjazd do PZ Pawłowice
Nowe rozwiązania w hodowli
i chowie bydła i trzody chlewnej oraz
10.30-11.15
1
ich wdrażanie i upowszechnianie
w produkcji rolniczej
zespołowa
Organizacja przepływu informacji
o potrzebach odbiorców na przykła11.15-12.00
1
dzie ZD IZ Pawłowice i Hodowli
Roślin Smolice (cz. 1)
12.00-12.30
Przerwa obiadowa
12.30
Wyjazd do Smolic
Nowości w hodowli kukurydzy
13.00-13.45
i zbóż oraz ich wdrażanie i upo1
wszechnianie w produkcji rolniczej.
zespołowa
Organizacja przepływu informacji
o potrzebach odbiorców na przykła13.45-14.30
1
dzie ZD IZ Pawłowice i Hodowli
Roślin Smolice (cz. 2)

Metoda

Prowadzący

wykład,
dyskusja

P. Lecyk

wykład,
dyskusja

W. Kujawiński

wykład,
dyskusja

W. Kujawiński

wykład,
dyskusja

D. Nowak

wykład,
opis, dysku- W. Kujawiński
sja

pokaz, opis,
dyskusja
M. Kamyczek
opis, dyskusja

pokaz, opis,
dyskusja
S. Zagierski
opis, dyskusja

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Dzień

Czas
realizacji

Temat

Godz.
dydakt.

Forma
pracy

Metoda

Prowadzący

8.00-9.30

Kanały sprawnego przepływu informacji pomiędzy nauką a doradztwem.

2

zespołowa

wykład,
dyskusja

W. Kujawiński

dyskusja,
opis, wyjaśnianie

I. KajdanZysnarska

dyskusja,
opis, wyjaśnianie

I. KajdanZysnarska

9.30-9.45

9.45-11.15
24.11.2017

Przerwa
Płaszczyzny możliwej współpracy
w przedmiocie ustalania potrzeb
innowacyjnych rolników oraz tworzenia i upowszechniania innowacji
rolniczych - oczekiwania potencjalnych partnerów tej współpracy.

11.15-11.30

11.30-12.15

2

zespołowa

Przerwa
Płaszczyzny możliwej współpracy
w przedmiocie ustalania potrzeb
innowacyjnych rolników oraz tworzenia i upowszechniania innowacji
rolniczych - oczekiwania potencjalnych partnerów tej współpracy (cd).

1

zespołowa

