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Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie 

i na  obszarach wiejskich (SIR)

W celu realizacji zadań określonych w art. 54 ust. 2 lit. d Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.  w sprawie wsparcia 

rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005, 

tj. wspierania innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach 

wiejskich, w 2015 roku utworzono w Polsce Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie 

i na obszarach wiejskich (SIR). 

SIR została utworzona w ramach istniejącej już Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 

(KSOW), o której mowa w art. 54 ust. 1 Rozporządzenia 1305/2013. 



Cel główny i cele szczegółowe SIR

Wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie 

i na obszarach wiejskich.

Cele szczegółowe SIR:

1. Ułatwianie tworzenia oraz funkcjonowania sieci kontaktów pomiędzy 

rolnikami, podmiotami doradczymi, jednostkami naukowymi, 

przedsiębiorcami sektora rolno-spożywczego oraz pozostałymi podmiotami 

wspierającymi wdrażanie innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

2. Ułatwianie wymiany wiedzy fachowej oraz dobrych praktyk w zakresie 

innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

3. Pomoc w tworzeniu grup operacyjnych na rzecz innowacji oraz pomoc 

w opracowaniu projektów przez grupy operacyjne i partnerstwa na rzecz 

innowacji. 



Struktura Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie 

i na  obszarach wiejskich (SIR)

Funkcjonowanie SIR zapewniają publiczne jednostki doradztwa rolniczego:

 Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie (CDR) jako koordynator Sieci,

 16 Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego (WODR) jako jednostki 

realizujące zadania Sieci w poszczególnych województwach. 

W każdej z powyższych instytucji zatrudnione są osoby na stanowiskach 

koordynatora Sieci oraz brokera innowacji.

Osoby te są wspierane przez merytorycznych pracowników Ośrodków, doradców 

rolniczych pracujących bezpośrednio w terenie z rolnikami, księgowych oraz 

specjalistów ds. zamówień publicznych. 



Struktura Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie 

i na  obszarach wiejskich (SIR)



Kluczowi Partnerzy Sieci:
- Rolnicy

- Organizacje rolników 

- Naukowcy 

- Przedsiębiorcy sektora rolno-

spożywczego

- Instytucje wspierające rozwój 

sektora rolno-spożywczego oraz 

obszarów wiejskich

Struktura Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie 

i na  obszarach wiejskich (SIR)

Brokerzy innowacji

Grupy operacyjne:

rolnicy, właściciele lasów, instytuty 

naukowe i uczelnie, przedsiębiorcy, 

podmioty świadczące usługi doradcze

Organy opiniodawcze 

i doradcze:
- Grupa Robocza KSOW

- Grupa Tematyczna ds. 

innowacji w rolnictwie i na 

obszarach wiejskich

- Zespoły Robocze GTI

SIR
Główny Koordynator

Centrum Doradztwa Rolniczego 

w Brwinowie

Wojewódzki Koordynator
16 Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa 

Rolniczego

EIP-AGRI



W jaki sposób realizujemy nasze zadania

Zadania SIR realizowane są m.in. poprzez dwuletnie Plany operacyjne 

Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, w ramach działania 2 i 5 Planu 

Działania KSOW na lata 2014-2020:

 Działanie 2: „Działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla doradców i 

służb wspierających wdrażanie innowacji na obszarach wiejskich”, 

 Działanie 5: „Poszukiwanie partnerów KSOW do współpracy w ramach 

działania „Współpraca”, o którym mowa w art. 3 ust.1 pkt. 13 ustawy o 

wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w 

ramach PROW na lata 2014-2020 oraz ułatwianie tej współpracy”.



Operacje zrealizowane na poziomie krajowym

 11 konferencji (dotyczących m.in. odnawialnych źródeł energii, rolnictwa ekologicznego, gospodarki wodnej) 

– liczba uczestników: 1460

 2 konferencje z wyjazdem studyjnym – liczba uczestników: 517

 14 szkoleń (dotyczących m.in. przygotowania doradców do wspierania innowacji, komunikacji we wdrażaniu 

innowacji, gospodarstw opiekuńczych) – liczba uczestników: 530

 13 szkoleń z wyjazdem studyjnym (dotyczących m.in. ochrony środowiska, niskoemisyjnych praktyk 

agrotechnicznych, sieciowania podmiotów działających na obszarach wiejskich, rolnictwa precyzyjnego) –

liczba uczestników: 440

 6 wyjazdów studyjnych (dotyczących m.in. rolnictwa ekologicznego i produkcji mleka) – liczba uczestników: 

194

 48 spotkań informacyjno-szkoleniowych (dotyczących gospodarstw opiekuńczych) – liczba uczestników: 1028

 4 stoiska informacyjno-promocyjne podczas targów AGROTECH i Centralnych Targów Rolniczych

 cykl 8 filmów pn. „Nowoczesność w rolnictwie”

 1 szkolenie e-learningowe dotyczące tworzenia Grup Operacyjnych – liczba uczestników: 200

 1 badanie mające na celu diagnozę obszarów problemowych w rolnictwie, w zakresie gotowości do wdrażania 

innowacyjnych rozwiązań w ramach działania „Współpraca”

 publikacje:

➢ publikacja naukowa pn. Innowacyjne metody gospodarowanie wody w rolnictwie

➢ ulotka informacyjna o Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

➢ 2 broszury dotyczące działania „Współpraca” w ramach PROW 2014-2020



Operacje zrealizowane na poziomie krajowym -

przykłady

Wyjazd studyjny:

„Innowacyjne rozwiązania w uprawach 

ekologicznych oraz w produkcji zwierzęcej 

wdrażane w ekologicznych gospodarstwach 

demonstracyjnych”

 Termin: 26-29.06.2017 r.

 Liczba uczestników: 30 osób – doradcy rolniczy, 

rolnicy.

 Tematyka: prezentacja nowych technik i 

technologii wprowadzanych w gospodarstwach 

ekologicznych, będących laureatami konkursu 

„Najlepsze gospodarstwo ekologiczne”. 

Odwiedzono 6 gospodarstw, które wdrożyły 

m.in. nowe rozwiązania w zakresie zarządzania, 

wprowadziły nowe gatunków i odmian roślin czy 

innowacyjne technologie w przetwórstwie. 



Operacje zrealizowane na poziomie krajowym -

przykłady
Realizacja cyklu 8 filmów „Nowoczesność w 

rolnictwie”

 Termin: 2017 rok

 Forma dystrybucji: dwukrotna emisja w TVP, 

udostępnienie w kanale YouTube, wydanie 1200 

płyt DVD,

 Oglądalność: 7,3 mln

 Tematyka: promocja dobrych praktyk i 

innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie oraz 

rozpowszechnianie informacji na ich temat. 

Zagadnienia: innowacje w produkcji pasz z 

użytków zielonych, zapobieganie 

zanieczyszczeniom wody – dobre praktyki, nowe 

gatunki w polskich sadach, uproszczone uprawy 

gleby, chów gęsi, gospodarowanie wodą, OZE, 

wzrost plonów dzięki postępowi biologicznemu.



Operacje zrealizowane na poziomie krajowym -

przykłady

Konferencja:

Forum „Sieciowanie Partnerów SIR”

 Termin: 13-14.11.2018 r. 

 Liczba uczestników: 137 osób - partnerzy zarejestrowani w bazie SIR (przedstawiciele 

nauki, rolnicy, doradcy publiczni oraz komercyjni, przedsiębiorcy działający na rzecz 

rolnictwa).

 Tematyka: panele sieciujące, wystąpienia Partnerów SIR, którzy podzielili się swoimi 

doświadczeniami oraz działaniami w zakresie wspierania innowacji, wystąpienia 

przedstawicieli 4 Grup Operacyjnych EPI.



Operacje zrealizowane na poziomie krajowym 

wspólnie z Partnerem SIR - przykłady

Konferencje: 

„Innowacyjne metody gospodarowania zasobami wody w 

rolnictwie” oraz „Współczesne wyzwania gospodarki 

wodnej na obszarach wiejskich”

 Termin: 12-13.09.2016 r. oraz  17-19.09.2018 r.

 Liczba uczestników: 210 oraz 140 - rolnicy i 

przedsiębiorcy oraz przedstawiciele Instytutów i uczelni 

wyższych, Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, 

Wojewódzkich Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych, 

Spółek Wodnych, stacji chemiczno-rolniczych, doradztwa 

prywatnego i państwowego, samorządów, organizacji, 

związków branżowych i zrzeszeń rolników

 Tematyka: m.in. wpływ zmian klimatu na zasoby wody w rolnictwie, 

rola urządzeń melioracji wodnych w rolnictwie i środowisku 

przyrodniczym, monitoring suszy, dostępności zasobów wód 

powierzchniowych dla rolnictwa w okresach niedoborów.

 Po pierwszej konferencji wydano publikację naukową, po drugiej 

konferencji opublikowano cykl artykułów naukowych. 



Operacje zrealizowane na poziomie krajowym 

przez Partnera SIR- przykłady

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w 

Lubaniu

Wyjazd studyjny:

„Promocja innowacji w hodowli bydła 

mięsnego podczas Europejskich Targów 

Hodowlanych w Clermount-Ferrand”

 Termin: 30.09-06.10.2018 r.

 Liczba uczestników: 50 osób – producenci 

bydła mięsnego, doradcy rolniczy, naukowcy. 

 Tematyka: zapoznanie się z francuskimi 

doświadczeniami w zakresie chowu i hodowli 

bydła mięsnego ze szczególnym 

uwzględnieniem postępu genetycznego; 

inicjowanie powstania Grupy Operacyjnej w 

zakresie produkcji zwierzęcej. 



Operacje zrealizowane na poziomie krajowym 

przez Partnera SIR- przykłady

Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej 

Wyjazd studyjny:

„Innowacje szansą na rozwój obszarów 

wiejskich”

 Termin: 18-22.08.2019 r.

 Liczba uczestników: 25 osób – przedstawiciele 

branży owocowo-warzywnej oraz 

zainteresowani działaniem „Współpraca”. 

 Tematyka: wymiana doświadczeń na temat 

funkcjonowania, wsparcia oraz zasad 

aplikowania o środki Grup Operacyjnych  EPI 

w kontekście działania „Współpraca” na terenie 

UE, podniesienie wiedzy wśród potencjalnych 

uczestników Grupy Operacyjnej w zakresie 

budowy powiązań międzyinstytucjonalnych, 

form powiązań partnerskich, badań naukowych 

oraz innowacyjnych technologii dot. produkcji i 

przetwórstwa owocowo-warzywnego.



Operacje zrealizowane na poziomie wojewódzkim

 ponad 60 konferencji– liczba uczestników: ponad 4500

 3 konferencje z wyjazdem studyjnym – liczba uczestników: ponad 300

 ponad 90 szkoleń – liczba uczestników: ponad 3500

 ponad 90 wyjazdów studyjnych – liczba uczestników: ponad 3200

 ponad 20 seminariów – liczba uczestników: ponad  950

 ponad 60 warsztatów – liczba uczestników: ponad 2200

 ponad 30 spotkań informacyjno-szkoleniowych – liczba uczestników: ponad 

700

 ponad 35 stoisk informacyjno-promocyjnych

 kampanie informacyjno-promocyjne

 ponad 10 publikacji



Operacje zrealizowane na poziomie wojewódzkim 

- przykłady

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego w Modliszewicach

Wyjazd studyjny:

„O innowacyjnych rozwiązaniach w 

systemach formowania drzew i 

systemach osłon w sadach 

czereśniowych po belgijsku” 

 Termin: 26-29.06.2018 r.

 Liczba uczestników: 40 osób –

sadownicy, doradcy rolniczy

 Tematyka: innowacyjne sposoby uprawy 

czereśni, przygotowania do sprzedaży 

oraz nowe metody sprzedaży i 

marketingu.



Operacje zrealizowane na poziomie wojewódzkim 

- przykłady
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego w Poznaniu

Wyjazd studyjny:

„Nowoczesna hodowla bydła 

z wykorzystaniem embriotransferu”

 Termin: 10-14.09.2018 r.

 Liczba uczestników: 30 osób – hodowcy 

bydła, doradcy rolniczy

 Tematyka:  innowacyjne techniki rozrodu 

bydła, ze szczególnym uwzględnieniem 

przenoszenia zarodków, przygotowania 

dawczyń i biorczyń; tworzenie Grup 

Operacyjnych i realizacja przez nie 

projektów w ramach działania 

„Współpraca” PROW 2014-2020



Operacje zrealizowane na poziomie wojewódzkim 

- przykłady
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu

Warsztaty

„Innowacje w dolnośląskim serowarstwie”

❑Termin: 29-31.05.2019 r.

❑Liczba uczestników: 12 osób – rolnicy, producenci rolni, 

doradcy, mieszkańcy obszarów wiejskich i inne osoby 

zainteresowane tematem

❑Tematyka: lokalne przetwórstwo oraz zapewnienie pakietów 

startowych, zawierających podstawowe elementy niezbędne do 

rozpoczęcia działalności.



Operacje zrealizowane na poziomie wojewódzkim 

- przykłady

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w 

Bratoszewicach

Wyjazd studyjny 

„Rozwój innowacyjnych form przedsiębiorczości 

pozarolniczej na obszarach wiejskich”

 Termin: 9-11.08.2019 r.

 Liczba uczestników: 30 osób – rolnicy, przetwórcy, 

przedsiębiorcy, mieszkańcy obszarów wiejskich, 

pracownicy naukowi, doradcy rolniczy

 Tematyka: hodowla ślimaka tj.: rozpoczęcie hodowli 

ślimaka, infrastruktura i technologia hodowli, hodowla 

ślimaka w Europie, gatunki hodowlane, różnice 

pomiędzy gatunkami, hodowla ślimaków do produkcji 

kosmetyków - teoria i pokaz, proces technologiczny od 

skupu ślimaka po gotowy produkt przy uwzględnieniu 

niezbędnych wymagań jakościowych (produkt docelowy 

puszka lub mrożonka)



Zapowiedzi wydarzeń organizowanych przez Sieć

Strona internetowa SIR:

https://sir.cdr.gov.pl/ 



Przykłady innych zadań

 Wspieranie tworzących się Grup Operacyjnych

 Przekazywanie informacji o Europejskim partnerstwie innowacyjnym na rzecz 

wydajnego i zrównoważonego rolnictwa EIP-AGRI

 Organizacja spotkań zespołu SIR, spotkań dla doradców

 Nawiązywanie kontaktów z rolnikami oraz z przedstawicielami świata nauki i 

biznesu

 Prowadzenie baz danych

 Opiniowanie projektów aktów prawnych oraz dokumentów dotyczących 

funkcjonowania i realizacji zadań SIR

 Rozliczanie funduszy przyznanych na działanie Sieci

 Promocja Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich



SIR w mediach społecznościowych

Facebook:

https://www.facebook.com/SiecSIR/ 



SIR w mediach społecznościowych

Twitter:

https://twitter.com/SIR_siec



Zespół SIR



Dziękuję za uwagę!

Iwona Obojska-Chomiczewska             

tel.  22 623 28 32 

517 218 712         

i.obojska@cdr.gov.pl


