„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Prezentacja opracowana przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie
współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach II Schematu Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Sieciowanie podmiotów jako skuteczna
forma wspierania wdrażania innowacji
w rolnictwie
Obory, 30 czerwca 2021 r.

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)

Cel główny i cele szczegółowe Sieci 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.

Projekty zrealizowane na poziomie krajowym przykłady
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Oddział w Warszawie
Konferencja: III Forum „Sieciowanie Partnerów SIR”
 Termin: 15-16.06.2021 r.
 Uczestnicy: m.in. przedstawiciele jednostek doradztwa
rolniczego i nauki, rolnicy, przedsiębiorcy
 Tematyka: Ideą wydarzenia było przede wszystkim
aktywne łączenie Partnerów Sieci SIR w celu realizacji
wspólnych, mniejszych bądź większych projektów, które
pozwalają osiągać zamierzone cele oraz pokonywać
kolejne wyzwania związanie z wdrażaniem innowacji w
sektorze rolno-spożywczym. Program wydarzenia
zapewnił niepowtarzalną okazję do przedyskutowania
tematu współpracy pomiędzy różnymi podmiotami oraz
analizę potencjalnych problemów z tym związanych, a
także zapoznanie się z inspirującymi doświadczeniami i
pomysłami prezentowanymi przez zaproszonych na
wydarzenie prelegentów.

Projekty zrealizowane na poziomie wojewódzkim przykłady
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w
Kalsku
Warsztaty: „Innowacje w chowie i hodowli bydła w
Polsce i na świecie – Warsztaty cięcia rogów,
pielęgnacji i korekty racic”
 Termin: 19.03.2021 r.
 Uczestnicy: rolnicy
 Tematyka: prelekcje oraz część praktyczna
stanowiły odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie
lubuskich rolników na usługi związane z korekcją
racic i dekornizacją u bydła. Zwiększająca się
liczba i wielkość stad w województwie, przy
ograniczonym dostępie do lekarzy weterynarii
zajmujących się zwierzętami gospodarskimi,
wymusza na hodowcach nabycie umiejętności w
powyżej wspomnianym zakresie.

Projekty zrealizowane na poziomie wojewódzkim przykłady
Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w
Końskowoli
Warsztaty: „Innowacje w przetwórstwie produktów
pochodzenia zwierzęcego”
 Termin: 19-20.05.2021 r.
 Uczestnicy: rolnicy, przetwórcy oraz osoby
zainteresowane podjęciem takiej działalności
 Tematyka: wspieranie rozwoju innowacyjnej
przedsiębiorczości na obszarach wiejskich
Lubelszczyzny w zakresie przetwórstwa mięsa
poprzez podnoszenie wiedzy i umiejętności w
obszarze lokalnego przetwórstwa, zachęcaniem do
tworzenia partnerstw podejmujących wspólne
innowacyjne przedsięwzięcia w zakresie produkcji,
promocji, certyfikacji i wprowadzania do obrotu
regionalnej żywności wysokiej jakości. Warsztaty
obejmowały poznawanie oryginalnych starych
receptur i nowych technologii masarskich.

Projekty zrealizowane na poziomie wojewódzkim przykłady
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w
Warszawie
Warsztaty polowe: „Innowacje łąkowo-pastwiskowe w
produkcji mleka i wołowiny”
 Termin: 16-18.06.2021 r.
 Uczestnicy: m.in. rolnicy, przedstawiciele doradztwa
rolniczego oraz nauki
 Tematyka: wspieranie wdrażanie innowacji na
obszarach wiejskich w zakresie wypracowania
nowych rozwiązań w produkcji pasz objętościowych
z TUZ w zmieniających się warunkach
klimatycznych, celem pozyskania zdrowej żywności.
Dzięki warsztatom zostały nawiązane kontakty
pomiędzy ich uczestnikami, które mogą stanowić
podstawę do stworzenia potencjalnej grupy
operacyjnej zainteresowanej szukaniem
innowacyjnych rozwiązań w zakresie produkcji mleka
i wołowiny.

Jak być na bieżąco z najnowszymi informacjami
oraz wydarzeniami
Strona internetowa SIR: https://sir.cdr.gov.pl/

Jak być na bieżąco z najnowszymi informacjami
oraz wydarzeniami
Facebook:
https://www.facebook.com/
SiecSIR/

Twitter:
https://twitter.com/SIR_siec

Jak być na bieżąco z najnowszymi informacjami
oraz wydarzeniami
Skrót
najważniejszych i
najciekawszych
informacji,
przesyłany co
miesiąc do
zarejestrowanych
Partnerów SIR.

Dziękuję za uwagę!

Iwona Obojska-Chomiczewska

tel. 517 218 712
i.obojska@cdr.gov.pl

