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 Niski udział rolników posiadających odpowiedni poziom wiedzy 
rolniczej: 

 

 Formalne szkolenia / edukacja w sektorze rolnym (2010): 

• 29 % rolników w krajach UE-27 

• 48 % w UE-15 

• 15 % w UE-N12 

 

=> Niedostateczne zdolności w zarządzaniu przedsiębiorstwem rolnym 

•   

  

  

Edukacja i szkolenia w rolnictwie UE 
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Transfer wiedzy i doradztwo – zdobyte doświadczenia 

 

• Niedostateczny transfer wiedzy i informacji w oparciu o nowe technologie 
ogranicza innowacje i wzrost produktywności 

 

• Odpowiednio przygotowane sesje szkoleniowe /usługi doradcze pomagają 
rolnikom w dokonywaniu właściwych wyborów. 

 

• Synergia pomiędzy szkoleniami /usługami doradczymi i innymi działaniami 
zwiększa efektywność i polepsza wyniki 
 

Konkluzja: 

• Należy unikać finansowania pojedynczych, oderwanych od siebie i 
napędzanych dostępnością finansowania projektów 

 

• Systematycznie szkolony, wykwalifikowany i doświadczony personel 
stanowi klucz do sukcesu 
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Transfer wiedzy stanowi ważny element polityki rozwoju 
obszarów wiejskich 2014-2020 

 

• Transfer wiedzy/ doradztwo są kluczowymi elementami 
polityki rozwoju obszarów wiejskich: 

•   

• - Stanowią one jeden z priorytetów tejże polityki 

 

• - Są kluczem do Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego (EIP) 

 

• - Stanowią dedykowany instrument dostępny w ramach polityki 
rozwoju obszarów wiejskich 
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Jakie wsparcie dla transferu wiedzy z finansowanych przez 
UE programów rozwoju obszarów wiejskich (PROW)? 

• Cel działania  

Zwiększenie zdolności do wprowadzania innowacji poprzez włączenie gospodarstw 

oraz innych przedsiębiorstw rolnych do gospodarski opartej na wiedzy 

• Formy wsparcia 

Kształcenie zawodowe oraz nabywanie nowych zdolności, np. kursy szkoleniowe, 

warsztaty, coaching 

Działania demonstracyjne  

Krótko-terminowe kursy oraz wizytacje w gospodarstwach rolnych 

• Rodzaje sesji szkoleniowych  

Specjalistyczne sesje dla konkretnych grup docelowych (w zakresie np. 

rachunkowości rolnej, krótkich łańcuchów dostaw, OZE, oszczędności wody & 

energii, rolnictwa ekologicznego, TIK) 

Kursy e-lerningowe  

Szkolenia stanowiące cześć standardowych programów szkolnych są wykluczone  
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Jakiego rodzaju wsparcie dla usług doradczych z funduszy 
UE na rozwój obszarów wiejskich? 

 Cel działania  

• pomoc rolnikom, posiadaczom lasów, MŚP na obszarach wiejskich w dostępie do 

usług doradczych  

 aby uzyskać lepsze wyniki ekonomiczne/ środowiskowo- klimatyczne 

• promowanie usług doradczych w zakresie rozpoczęcia zarządzania gospodarstwem 

rolnym lub leśnym oraz zastępstwa 

• promowanie szkoleń dla doradców / trenerów  

 

Rodzaje usług doradczych (indywidualnych  i/lub grupowych) 

 Modernizacja gospodarstw, konkurencyjność, innowacje, zorientowanie na rynek 

 Wymogi podstawowe dla gospodarstw rolnych (tzw. SMR i /lub GAEC)  

 Praktyki rolnicze korzystne dla klimatu i środowiska  

 Wymogi wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej 

 Normy dotyczące bezpieczeństwa pracy 

 Specjalistyczne doradztwo dla rolników zakładających gospodarstwa  
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Wsparcie w ramach transferu wiedzy i doradztwa w 
nowym okresie programowania 

• Transfer wiedzy i usługi doradcze są uważane za kluczowe czynniki 
wspierające innowacyjność rolnictwa, leśnictwa i wiejskich 
przedsiębiorstw; 

 

• W programach rozwoju obszarów wiejskich Państwa Członkowskie 
powinny: 

• Przeanalizować istniejący potencjał 

• Zidentyfikować potrzeby w zakresie szkoleń i doradztwa 

• Użyć dostępnych działań i przydzielić im odpowiedni budżet 

 

• Państwa Członkowskie powinny wykorzystać te możliwości do 
lepszego powiązania szkoleń / usług doradczych z działaniami 
inwestycyjnymi (modernizacja gospodarstw, start-up'y dla młodych 
rolników, małych gospodarstw oraz działalności pozarolniczej, itp.) 

 

•   

    

   

   

 

  

10 



Dziękuję  
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