
Sieć na rzecz Innowacji ułatwia wymianę wiedzy fachowej oraz promuje dobre praktyki w zakresie innowacji w rolnic-
twie i na obszarach wiejskich. Poniższym artykułem rozpoczynamy cykl publikacji dot. promowania dobrych praktyk w za-
kresie rozwiązań innowacyjnych dla rolników i obszarów wiejskich. Będziemy się starć pokazywać ciekawe, innowacyj-
ne rozwiązania opracowywane i wdrażane przez firmy działające na terenie woj. opolskiego, a także innowacyjne bada-
nia realizowane przez uczelnie wyższe oraz pracowników naukowych z naszego regionu.

Dzisiaj zapraszamy do zapoznania się z aplikacją                  , aplikacją dla każdego kto chce mieć dostęp do bie-
żących informacji, ważnych dla rolników i dla wszystkich zajmujących się działalnością na rzecz obszarów wiejskich. 

Na następnej stronie pokażemy w jaki sposób zainstalować aplikację oraz w jaki sposób z niej korzystać. 
Aplikację można pobrać i zainstalować (bezpłatnie) na smartfona lub tablet z poniższych źródeł:

Innowacje w rolnictwie i na obszarach 
wiejskich – dobre przykłady, dobre praktyki

Razem możemy więcej
Jednym z wielu zadań Sieci na rzecz Innowacji w 

Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich (SIR) opisanych 
w celach szczegółowych, jest ułatwienie tworzenia sie-
ci kontaktów pomiędzy rolnikami, podmiotami dorad-
czymi, jednostkami naukowymi, przedsiębiorcami oraz 
pozostałymi podmiotami wspierającymi wdrażanie in-
nowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. 

                          to prosta w obsłudze aplikacja informująca o najważniejszych 
szkoleniach, konferencjach, programach dofinansowania i projektach 
skierowanych do rolników.             

informuje, gdzie powinieneś być, aby zawsze być na bieżą-
co z tym, co niesie realne korzyści dla Ciebie i Twojego gospodarstwa. 

Aplikacja zawiera kompletne listy wydarzeń (np. szkolenia, konferencje, itp.) z poszczególnych 
Ośrodków Doradztwa Rolniczego (ODR) i innych instytucji rolniczych, a także z uczelni oraz 
firm produkujących i świadczących usługi na rzecz rolnictwa. Szukasz informacji o konferen-
cjach, targach czy szkoleniach w Twoim mieście, województwie? 

zapewnia dostęp do takich informacji na bieżąco, jednym kliknięciem. Pobranie i zain-
stalowanie aplikacji jest darmowe.

     – wszystkie wydarzenia rolnicze 
w jednym miejscu !

wybór z szerokiej listy 
tematów rolniczych 
tylko takich, które 

interesują użytkownika

wybór miejsca i czasu 
organizacji imprez 
odpowiednich dla 

użytkownika

rekomendacja tylko 
zgodnych z 

preferencjami 
użytkownika wydarzeń 

wraz z ich pełnym 
opisem – data, 

miejsce, agenda, 
prelegenci, bilety, linki

możliwość dodania 
spotkań bezpośrednich 

do kalendarza 
użytkownika lub 
udostępniana ich 

znajomym

możliwość przeglądania 
w każdej chwili 

wszystkich wydarzeń, 
niezależnie od prywat-
nej listy użytkownika

funkcjonalności

h h h h h

Aplikacja jest przejrzysta i bardzo łatwa w obsłudze oraz posiada wiele przydatnych funkcjonalności.
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Krok 1: 

Zainstaluj aplikację.

Ekran tytułowy aplikacji 
po instalacji

Krok 2: 

Wybierz tematy, które 
Cię interesują oraz wskaż 
miejsca, gdzie jesteś w sta-
nie dojechać, aby wziąć 
udział w wydarzeniu.

Krok 3: 

Przeglądaj przygotowaną 
na podstawie Twojego wy-
boru polecaną listę wyda-
rzeń.

Krok 4: 

Każde wydarzenie mo-
żesz dodać do listy ulubio-
nych, wprowadzić bezpo-
średnio do swojego kalen-
darza lub podzielić się infor-
macją ze znajomymi.

Krok 5: 

Możesz zapoznać się 
szczegółowo z tematyką 
wydarzenia, obejrzeć jego 
profil na fb, stronę www lub 
kupić bilet on-line.

Krok 6: 

W każdej chwili, niezależ-
nie od  ustawionych przez 
Ciebie preferencji, możesz 
przejrzeć wszystkie dostęp-
ne imprezy na terenie kraju 
oraz najważniejsze wyda-
rzenia zagranicą, wchodząc 
w opcję Przeglądaj.

Krok 7: 

Możesz też dowolnie 
zmienić swoje ustawienia, 
wprowadzając kolejny inte-
resujący Cię temat lub wy-
kreślając z listy to, co już nie 
jest obiektem Twoich zain-
teresowań ponownie wra-
cając do Ustawień.

Informacja jest dzisiaj jed-
nym z najbardziej poszukiwa-
nych i pożądanych „towarów” 
na każdym rynku, również w 
branży rolniczej. Dostęp do in-
formacji, aktualnych informa-
cji, oraz łatwość ich pozyskania 
pomaga w podejmowaniu pra-
widłowych decyzji, co przekła-
da się na zwiększenie zysków. 
Aplikacja                  zapew-
nia, że dostęp do aktualnych in-
formacji mamy w zasięgu ręki, 
w każdym miejscu i w każdym 
czasie. Zachęcamy Państwa 
do korzystania z możliwości ja-
kie daje ta aplikacja.

Wykorzystuj z                      
każdą szansę, aby rozwijać 
swoje gospodarstwo!

Informacje nt. aplikacji oraz 
innych, ciekawych, innowacyj-
nych rozwiązań można zna-
leźć również na stronie www.
sir.oodr.pl

Serdeczne podziękowania 
dla Pani Anny Danylczenko – 
wiceprezes firmy TECHMOT 
sp. z o.o. za pomoc w przygo-
towaniu tego artykułu.

Zespół SIR, OODR w Łosiowie
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