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Prezentacja wybranych działań CDR w zakresie wypracowania propozycji dostosowania 
zadań systemu publicznego doradztwa rolniczego do potrzeb rolnictwa i mieszkańców 
wsi w zakresie adaptacji gospodarki wodnej w rolnictwie do zmieniającego się świata. 

Trzy główne aspekty działań doradztwa rolniczego: 

a) Zaspokajanie praktycznych potrzeb rolników i mieszkańców wsi – wypełnienie 
istniejącej luki.

b) Wpasowanie zadań doradztwa publicznego w istniejącą sieć instytucjonalno-
zarządczą w obszarze zarządzania wodą w rolnictwie na poziomie 
zlewni/gospodarstw rolniczych  (spółki wodne, grupy rolników, indywidualni 
rolnicy).

c) Potrzeba dostosowania systemu finansowania współpracy pomiędzy nauką 
a praktyką rolniczą (rolnicy, doradztwo rolnicze) – środki na wspólną realizację                             
małych projektów testujących rozwiązania naukowe w praktyce w bardziej elastyczny   
sposób niż jest to obecnie.  

Cel 
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Wybrane projekty  

• WATERDRIVE (INTERREG) 
Water driven rural development in the Baltic Sea Region /
Woda jako czynnik sprawczy rozwoju obszarów wiejskich w regionie Morza Bałtyckiego. 

• WATERAGRI (H2020) 
Water Retention and Nutrient Recycling in soils and streams for improved agricultural
production/
Retencja Wody i Odzyskiwanie Składników Nawozowych w Glebach i Ciekach Wodnych 
w Celu Poprawy Produkcji Rolnej. 
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WATERDRIVE

Rola CDR:

• Wypracowanie i przetestowanie koncepcji nowego typu 
doradztwa rolniczego - doradcy wodno-środowiskowego (nazwa robocza). 

• Wypracowano zakres zadań nowego typu doradztwa
(obecnie testowane w województwie łódzkim). 

Najważniejsze aspekty wdrażania projektu: 

• Dostosowanie zakresu zadań doradcy wodno-środowiskowego do 
istniejącej sieci instytucjonalno-zarządczej w obszarze zarządzania 
wodą w rolnictwie.

• Określenie odbiorców usług doradcy 
(spółki wodne, grupy rolników, indywidualni rolnicy). 

• Przeszkolenie doradców.  
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WATERAGRI 

Cele projektu:

Re-introdukcja i utrwalanie zrównoważonych rozwiązań w zakresie zatrzymywania wody i 
odzyskiwania składników nawozowych. 

Projekt będzie rozwijać tradycyjne rozwiązania w zakresie odwadniania 
i nawadniania oraz re-introdukować rozwiązania oparte na zasobach naturalnych. 

Najważniejsze aspekty wdrażania projektu:

• Możliwości finansowania i testowania różnych rozwiązań technicznych w zakresie zarządzania 
wodą w rolnictwie we współpracy pomiędzy nauką a praktyką rolniczą  (rolnicy, doradztwo 
rolnicze - MAA).  
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Kluczowe aspekty  

• Realizacja celów CDR w zakresie dostosowania zadań  doradztwa rolniczego do 
potrzeb rolnictwa i mieszkańców wsi w zakresie gospodarki wodnej w rolnictwie. 
Adaptacja do zmieniającego się świata poprzez realizację programów UE.

• Kluczowe znaczenie dostosowania zakresu działania nowego typu doradztwa 
rolniczego do istniejącej sieci instytucjonalno-zarządczej w zakresie zarządzania 
wodą w rolnictwie – warunkiem efektywności doradców rolniczych jest 
świadczenie użytecznych usług dla rolników. 

• Konieczność bardziej elastycznych form finansowania współpracy pomiędzy 
nauką a praktyką rolniczą – instrumenty pozwalające na szybkie reagowanie 
na nowe potrzeby/możliwości testowania rozwiązań. 
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Dziękuję za uwagę

Katarzyna Ambryszewska – k.ambryszewska@cdr.gov.pl

Janusz Dąbrowski – j.dabrowski@cdr.gov.pl
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