
Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) tworzona 
jest w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) i funkcjonuje  
na terenie całego kraju. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie podmioty 
zaangażowane w rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich. Funkcjonowanie 
struktury organizacyjnej KSOW, w tym SIR i realizacja zadań Sieci,  
w szczególności plany działania, w latach 2014-2020 będą finansowane  
ze środków Pomocy Technicznej PROW 2014-2020.

Kontakty do pracowników SIR w województwie pomorskim:
� Marta Kara - specjalista ds. upowszechnienia innowacji – koordynator 

m.kara@podr.pl, tel.: 58-326-39-72, kom. 797-010-641
� Przemysław Górski - główny specjalista – broker innowacji 

p.gorski@podr.pl, tel.: 58-326-39-37, kom. 501-836-855

Innowacyjna  
Wieś  
Pomorska

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Publikacja opracowana na zlecenie Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, 

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.



Głównym celem SIR jest wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji 
żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich. 

Celami szczegółowymi są: 
ułatwianie tworzenia oraz funkcjonowania sieci kontaktów pomiędzy rolni- �
kami, podmiotami doradczymi, jednostkami naukowymi, przedsiębiorcami 
sektora rolno-spożywczego oraz pozostałymi podmiotami wspierającymi 
wdrażanie innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich;
ułatwianie wymiany wiedzy fachowej oraz dobrych praktyk w zakresie in- �
nowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich;
pomoc w tworzeniu grup operacyjnych na rzecz innowacji oraz pomoc   �
w opracowaniu projektów przez grupy operacyjne i partnerstwa na rzecz 
innowacji.

W osiągnięciu wyznaczonych celów mają pomóc poszczególne instytucje oraz 
komórki organizacyjne wraz z rolnikami i mieszkańcami obszarów wiejskich. 

Głównym koordynatorem sieci jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwino-
wie, które ma za zadanie nadzorować i przygotowywać jednostki wykonawcze. 

Państwowe instytuty badawcze mają do wykonania szereg badań niezbędnych 
do wdrożenia nowych (innowacyjnych) rozwiązań.   

Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego mają identyfikować potrzeby oraz 
podnosić wiedzę rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie 
przygotowania i realizacji operacji wykorzystujących wyniki badań naukowych. 

Brokerzy innowacji zajmują się aktywizacją potencjalnych partnerów Sieci oraz 
pomagać będą w tworzeniu grup operacyjnych. Wezmą również udział w przy-
gotowaniu dokumentacji niezbędnej dla pozyskiwania funduszy z PROW 2014-
2020 na realizację projektów wdrożeniowych.


