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Projekt Resilience for Dairy (R4D) otrzymał dofinansowanie z programu Unii
Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” na
podstawie umowy o dofinansowanie Nr 101000770

R4D
R4D, to akronim Resilience for Dairy, nazwy projektu finansowanego z
budżetu UE, którego celem jest poprawa zrównoważonego rozwoju
i odporności europejskiego sektora mleczarskiego. Aby osiągnąć ten cel,
18 partnerów projektu stworzyło sieć umożliwiającą wymianę wiedzy
praktycznej i naukowej między europejskimi producentami mleka,
naukowcami i innymi zainteresowanymi stronami.
“RESILIENCE: odporność, zdolność do przezwyciężenia wstrząsów
i dostosowywania się do zmian”

Realizacja

120
Gospodarstw
pilotażowych

W każdym kraju uczestniczącym w projekcie
będzie Koordynator Gospodarstw (FF), Sieć
Gospodarstw Mlecznych oraz Krajowy
System Informacji o Mleczarstwie (NDA).
FF połączy producentów mleka (Sieć
Gospodarstw
Mlecznych)
i
ich
stowarzyszenia, przedsiębiorstwa (paszowe,
mleczarnie, itp.), naukowców i innych
interesariuszy sektora mleczarskiego, aby
zachęcić ich do wymiany informacji i wiedzy
w systemie NDA.
Ponadto, Koordynatorzy Gospodarstw będą
ściśle współdziałać z Koordynatorami
Wiedzy w trzech obszarach wiedzy
o odporności mleczarstwa, aby zapewnić, że
proponowane rozwiązania będą gotowe do
zastosowania w praktyce i będą mogły być
zaadoptowane przez producentów mleka.

15
Krajów

R4D
18
Organizacji

16
Koordynatorów
gospodarstw

Krok 3

Krok 1

Określenie potrzeb
rolników na poziomie
UE

2021

Krok 2

Opracowanie mapy
najlepszych praktyk
i rozwiązań

WDRAŻANIE PROJEKTU
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Ustalenie kluczowych
czynników w celu
dopasowania do
potrzeb praktyków

Cele
•
•
•
•
•

Opracowanie zestawu najlepszych praktyk, które będą dostosowane do konkretnych
potrzeb każdego rolnika i oczekiwań społeczeństwa.
Poprawa efektywności ekonomicznej i odporności społecznej gospodarstw rolnych.
Poprawa ich efektywności technicznej i wykorzystania dostępnych zasobów.
Wspieranie produkcji rolnej, która spełnia oczekiwania społeczeństwa w zakresie
środowiska i dobrostanu.
Stworzenie solidnej sieci, która będzie funkcjonować przez cały czas trwania projektu i po
jego zakończeniu.

Partnerzy R4D dążą do zwiększenia odporności producentów mleka.
Aby to osiągnąć, skupią się na 3 obszarach wiedzy:

Odporność
ekonomiczna i społeczna

Efektywność techniczna

Systemy produkcji
przyjazne dla środowiska,
społeczeństwa
i dobrostanu zwierząt

Krok 5

Uzyskanie akceptacji
praktyków

Krok 4

Wymiana w ramach
narzędzi
upowszechniania

Krok 6

Określenie luk
w badaniach
naukowych

2023
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POZNAJ NAS!

Resilience4Dairy

@R4_Dairy
Ewa Kołoszycz
Koordynator Gospodarstw

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Ewa.Koloszycz@zut.edu.pl
Tel. 0048 91 449 68 76

Więcej informacji:
www.resilience4dairy.eu
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