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Raport z warsztatu  

przeprowadzonego podczas III Forum Sieciowanie partnerów 

Wrocław, 16.06.2021 r. 

 

Czas realizacji: 1,5 godziny 

Uczestnicy: rolnicy, przedsiębiorcy, naukowcy, doradcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, 

pracownicy SIR  

Cel warsztatu: zdiagnozowanie problemów odnośnie nawiązywania kontaktów biznesowych 

pomiędzy partnerami SIR oraz instytucji zewnętrznych/rolników/firm 

Cele szczegółowe: określenie barier uniemożliwiających nawiązanie kontaktów, identyfikacja 

potencjalnych narzędzi wspomagających nawiązywanie kontaktów oraz możliwości ich wdrożenia. 

 

1. Zidentyfikowane główne bariery: 

• Brak zaufania pomiędzy potencjalnymi partnerami, brak otwartości i elastyczności przy 

tworzeniu partnerstw, brak zrozumienia wzajemnych potrzeb, które powinny zostać 

zaspokojone poprzez partnerstwo i wspólną realizację projektów, brak chęci odnośnie 

dalszej współpracy rolników z uczelniami;   

• Problemy organizacyjno-techniczne występujące w szczególności wśród potencjalnych 

partnerów funkcjonujących w ramach ram określonych przepisami ustaw czy 

rozporządzeń, tj. uczelni wyższych i innych jednostek naukowych, gdzie poziom związania 

formalnego oraz sama struktura administracyjna utrudniają podjęcie współpracy; 

• Różnorodność celów poszczególnych podmiotów i osób wchodzących w skład 

partnerstwa, która skutkuje długotrwałym procesem jego tworzenia, a często również 

rozejściem się i brakiem formalizacji partnerstwa; 

• Niejasna interpretacja przepisów, w szczególności w zakresie rozporządzeń dotyczących 

możliwości uzyskania wsparcia oraz realizacji operacji w ramach działania „Współpraca”, 
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w tym różnice w przedstawianiu tych przepisów podczas szkoleń, konsultacji oraz 

informacji przekazywanych podczas oceny wniosków o przyznanie pomocy  

• Brak scentralizowanego źródła informacji dotyczących możliwości współpracy 

wielopodmiotowej, jej celów oraz potencjalnego finansowania wdrożeń innowacyjnych 

rozwiązań w rolnictwie i na obszarach wiejskich, połączonego z uproszczonym systemem 

wyszukiwania i uszczegóławiania informacji.  

• Pandemia z perspektywy czasu stała się wyznacznikiem nowych możliwości  

w nawiązywaniu kontaktów, nie jest spostrzegana jako zagrożenie, a wręcz jako 

możliwość wykorzystania istniejącej technologii cyfrowej do nawiązywania kontaktów i 

budowania partnerstw wykorzystując spotkania hybrydowe czy w formie online. 

 

2. Narzędzia i metody pozwalające na pokonanie zidentyfikowanych barier  

• Przekazywanie usystematyzowanej i jednorodnej wiedzy przez SIR do swoich partnerów 

oraz do innych podmiotów spoza Sieci. Niniejsza metoda wymaga zwiększenia uwagi  

na proces dostępu do wiedzy dostarczanej przez instytucje takie jak MRiRW i ARiMR  

do brokerów innowacji, którzy powinni zostać odpowiednio przeszkoleni do jej 

filtrowania, grupowania oraz transferu do partnerów SIR w sposób dostosowany do osób 

i podmiotów uczestniczących w formach tego transferu. 

• Organizacja szkoleń, webinariów oraz innych form transferu wiedzy, w tym również  

w formie zdalnej, z możliwością ich późniejszego odtworzenia poprzez publiczny dostęp  

na stronach internetowych SIR. Przygotowanie materiałów video w formie podcastów, 

vloga lub innych, w których brokerzy lub inne osoby cieszące się zaufaniem w grupach 

odbiorców informują o formach współpracy partnerskiej, tłumaczą przepisy 

rozporządzenia. Być może warto zaangażować do takich materiałów video, również 

przedstawicieli funkcjonujących grup operacyjnych oraz rolniczych youtuberów, 

wzmocnić formy marketingu szeptanego pozwalające w sposób efektywny nawiązać 

kontakt. 
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• Branżowe grupy tematyczne oraz grupy fokusowe funkcjonujące w ramach SIR zarówno 

na szczeblu krajowym jak i wojewódzkim. Nabór do grup powinien być otwarty tak aby 

stworzyć wielopodmiotową dyskusję dotyczącą możliwości rozwiązania konkretnych 

problemów lub przedstawienia konkretnych rozwiązań opracowanych w ramach pilotaży 

czy projektów naukowych. Grupy mogą funkcjonować w formie zdalnej aby ograniczyć 

koszty. Od strony formalnej powinny powstać branżowe grupy tematyczne, w ramach 

których powinny działać grupy fokusowe, które zajmowałyby się już bardzo konkretnymi 

zagadnieniami np. efektywność żywienia bydła czy sygnalizacja suszy rolniczej w oparciu 

do dane satelitarne. Efektem działania grup fokusowych powinno być powstanie 

partnerstwa (grupy operacyjnej),  

• Zbieranie oddolnych informacji przez brokerów, którzy powinni być naturalnym 

pośrednikiem pomiędzy partnerami SIR zainteresowanymi tworzeniem partnerstw,  

a częścią instytucjonalną Sieci. Zbieranie informacji oddolnych mogłoby zostać oparte  

o prosty formularz online, który byłby dostarczany do jednostki wojewódzkiej z danego 

obszaru, ale również do jednostki krajowej SIR. Tak zebrane informacje mogą być 

wykorzystane w kreowaniu działań oraz przepisów związanych z partnerstwami oraz 

działaniem Współpraca. 

• Zwiększenie funkcjonalności bazy partnerów, poprzez dodanie części związanej  

z aktualnymi poszukiwaniami partnerów do współpracy, bardziej szczegółowym 

zawężeniem obszarów zainteresowania oraz działalności poszczególnych partnerów. Nie 

jest konieczne tworzenie nowych narzędzi do poszukiwania partnerów, gdyż Baza 

partnerów SIR ma dobrze przygotowaną strukturę, która wymaga jedynie jej 

uaktualnienia. Użytkownicy powinni mieć możliwość ustawiania odpowiednich filtrów,  

w tym również wpisania ich ręcznie, aby dotrzeć do poszukiwanych osób czy podmiotów, 

słowa klucz, podgrupy tematyczne, intuicyjny system wyszukiwania,  

• Zwiększenie dostępności baz danych, prowadzonych w ramach SIR, na przykład poprzez 

intensyfikację działań upowszechniających ich możliwości, funkcjonalności oraz cele  
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i formy użytkowania, tak aby w pełni wykorzystać ich potencjał do wspierania tworzenia 

partnerstw.  

• Podniesienie jakości bezpośrednich kontaktów brokerów z naukowcami, w tym również 

w formie kontaktów osobistych, poza instytucjonalnych. Pozwoli to na lepsze zrozumienie 

form działań naukowców w obecnych strukturach ustawy  Prawo o nauce i szkolnictwie 

wyższym (Konstytucja dla nauki), oraz posiadanie bieżących informacji o pracach i badań 

naukowych prowadzonych przez poszczególnych naukowców. 

 

 

3. Informacje dodatkowe 

Uczestnicy warsztatu podkreślali duże znaczenie i aktywności brokerów innowacji 

zatrudnionych w ramach SIR, w szczególności w zakresie wyszukiwania partnerów, 

strukturyzacji partnerstw oraz interpretacji przepisów prawnych. Jednakże podkreślali, że ich 

liczba nie jest wystarczająca do skali potrzeb, w związku z tym poddano do zastanowienia się 

zwiększenie ich liczby. Jednocześnie użytkownicy zwracali uwagę, że media społecznościowe 

są odpowiednim kanałem komunikacji, w szczególności dla osób młodych, które bardzo często 

są zainteresowane wdrażaniem innowacji w swoim otoczeniu. Podkreślono, żeby obecnie 

profile społecznościowe Sieci SIR są wiarygodnym i bardzo cennym źródłem informacji i 

wiedzy o innowacjach w rolnictwie i na obszarach wiejskich.  

 

 


