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Zadanie 9.1. Wsparcie prac związanych z przygotowaniem planu strategicznego WPR 

na lata 2023-2027.  

Cel zadania: 

1) Wsparcie MRiRW w procesie przygotowania Planu strategicznego WPR (opiniowanie, 

tworzenie dokumentów, analiz, stanowisk resortu oraz nowych rozwiązań prawnych); 

2) Przywrócenie i rozwój sadów śliwowych na terenach górskich i podgórskich; Optymalizacja 

produkcji roślin jagodowych na terenach górskich i podgórskich ze szczególnym 

uwzględnieniem warunków klimatycznych panujących na tych terenach; Dobór 

i upowszechnienie w terenach podgórskich gatunków i odmian roślin jagodowych przydatnych 

do produkcji owoców ekologicznych; Zwiększenie udziału owoców ekologicznych 

w sadowniczej produkcji zlokalizowanej w turystycznych terenach podgórskich. 

3) Opracowanie technologii przetwórstwa produktów ogrodniczych dla gospodarstw na 

przykładzie winorośli; Określenie możliwości zagospodarowania odpadów po produkcji wina 

z winogrona; Przeprowadzenie prac badawczych ukierunkowanych na opracowaniu receptur 

przetworów typu przekąska z owoców winogrona; Scharakteryzowanie owoców 

i przeprowadzenie analizy składu chemicznego najbardziej obiecujących przetworów oraz 

poddanie ich ocenie sensorycznej przez panel ekspertów.  

Opis zadania – zakres rzeczowy planowany na 2022 rok:  

1) przygotowanie materiałów dla doradców wspierających świadczenie usług doradczych; 

2) opracowanie broszur lub wkładu do materiałów informacyjnych dla beneficjentów interwencji 

PS WPR 2023-2027 w zakresie warunkowości i ekoschematów;  

3) wsparcie uczestników systemu rolnictwa ekologicznego w ramach interwencji 13.3 i 13.4 

PS WPR 2023-2027; 

4) organizacja przydomowej przetwórni owocowo – warzywnej; 

5) wsparcie ekoscheamtu „Prowadzenie produkcji roślinnej w systemie Integrowanej Produkcji 

Roślin”; 

6) wsparcie producentów w temacie „Sady sokowe dla sadowników”; 

7) wsparcie eksperckie w trakcie negocjacji planu strategicznego WPR na lata 2023-2027; 

8) przywrócenie i rozwój sadów śliwowych w rejonach podgórskich; 

9) optymalizacja produkcji roślin jagodowych na terenach górskich i podgórskich; 

10) charakterystyka surowca odmian winogron dostępnych w wybranych (istniejących) 

gospodarstwach w terenach górskich i podgórskich; 

11) opracowanie receptur dla wykorzystania owoców winogrona do produkcji przetworów 

niewiniarskich; 

12) wykorzystanie pestek winogrona do produkcji oleju spożywczego. 

Planowane na 2022 r. mierniki dla zadania 9.1.:  

1. liczba przygotowanych opracowań lub rozdziałów do opracowań – broszur dla doradców 

i rolników, prezentacji: 7 (w wersji elektronicznej)  

2. liczba przygotowanych materiałów i ulotek informacyjnych: 10 (w wersji elektronicznej) 

3. liczba raportów z wynikami badań dotyczących przydatności odmian roślin jagodowych 

do uprawy w rejonie podgórskim: 1 raport (dotyczący 1 gatunku roślin jagodowych) 

4. liczba raportów oceny jakości surowca: 1 (winogrona) 

5. liczba opracowanych receptur: 1 (winogrona) 

6. liczba artykułów popularno-naukowych lub ulotek/instrukcji skierowanych do producentów: 

4 artykuły lub instrukcje (3 artykuły lub instrukcje nt. śliw i/lub roślin jagodowych, 1 artykuł 

dotyczący winogron) 


