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Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) funkcjonuje 
w ramach Krajowej Sieci Rozwoju Obszarów Wiejskich (KSOW)  Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i ma charakter otwarty.

Od 7 lat struktura SIR oparta jest na publicznym doradztwie rolniczym.
Funkcjonowanie SIR zapewniają publiczne jednostki doradztwa rolniczego. 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie (CDR) jako koordynator Sieci oraz
16 Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego (WODR) jako jednostki

realizujące zadania Sieci w poszczególnych województwach. W terenie realizują je 
koordynatorzy SIR oraz brokerzy innowacji.





Ogólnopolski Zespół SIR



Głównym zadaniem Sieci jest ułatwianie wymiany wiedzy, informacji oraz dobrych praktyk 
w zakresie innowacji oraz wspieranie ich wdrażania w rolnictwie i na obszarach wiejskich. 

Jednym ze sposobów realizacji tych założeń jest pomoc w tworzeniu Grup Operacyjnych EPI  
aplikujących o środki dostępne w ramach działania „Współpraca” objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Wartością dodaną jest ułatwianie tworzenia i funkcjonowania łańcucha kontaktów 
pomiędzy rolnikami, doradcami, jednostkami naukowymi, przedsiębiorcami sektora rolno-
spożywczego oraz pozostałymi podmiotami zainteresowanymi i wspierającymi wdrażaniem 

innowacji w rolnictwie, leśnictwie, produkcji żywności i na obszarach wiejskich.



Funkcjonujący w ramach Sieci brokerzy innowacji wspierają tworzenie Grup 
Operacyjnych w zakresie organizacji spotkań, przygotowania i realizacji 

projektów, w tym również przygotowywania wniosków o przyznanie 
pomocy oraz wniosków o płatność. 

Prowadzą również doradztwo w zakresie poszukiwania innych, 
alternatywnych źródeł finansowania dla innowacyjnych projektów, w tym 

również w zakresie programów unijnych, np. Horyzont Europa.



Podczas Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
zorganizowanych zostało 6 naborów dla Grup Operacyjnych w ramach działania 

M16 „Współpraca” w tym 4 nabory były dedykowane ogólnej tematyce 
innowacji w rolnictwie, natomiast 2 tematyczne były poświęcone zagadnieniom 

tworzenia i funkcjonowania Krótkich Łańcuchów Dostaw.

ponad 306* 
utworzonych Grup 

Operacyjnych

200 projektów na 

tworzenie krótkich 
łańcuchów dostaw 

żywności

106 projektów 

badawczo-
wdrożeniowe

ponad 900
Grup 

Operacyjnych 
wnioskujących o 
dofinansowanie

w ramach działania 
„Współpraca”

* ich liczba stale wzrasta z uwagi na proces podpisywania umów dofinansowania. Trwa również ocena wniosków złożonych w ramach VI naboru (ilość: 349)



W ostatnich 7 latach Sieć SIR podjęła szereg działań, których realizacja efektywnie 
wspierała wdrażanie innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. 

Ponad 270 wyjazdów studyjnych

ponad 1 300 wydarzeń

ponad 230 konferencji

ponad 53 tysiące uczestników
ponad 130 materiałów drukowanych i 

elektronicznych tj. broszury, publikacje, ulotki

Ponad 370 szkoleń/seminariów i warsztatów ponad 140 filmów



Działania Sieci SIR to również pozyskiwanie Partnerów i ich łączenie do 
wielopodmiotowej współpracy. 

Kluczowymi Partnerami SIR są rolnicy i ich związki branżowe oraz organizacje rolników, 
naukowcy i jednostki  naukowe, doradcy i przedsiębiorcy sektora rolno-spożywczego. 

Aktualnie w działania Sieci zaangażowanych jest już 1034 Partnerów zarejestrowanych 
w bazie SIR, a ich liczba stale rośnie! 

Sieć ma charakter otwarty i zaprasza  do udziału w swoich strukturach, wszystkich 
zainteresowanych tematyką innowacji  w rolnictwie i na obszarach wiejskich.



Przedsiębiorca: „W obecnych czasach taka 
współpraca wielu podmiotów i osób wydaje się 
czymś normalnym, ale to SIR potrafi skutecznie 
aktywizować i przede wszystkim łączyć 
partnerów z całego łańcucha wartości sektora 
rolno-spożywczego. Dzięki temu realizujemy 
wspólnie projekt z działania „Współpraca”, który 
pozwoli na opracowanie nowych metod 
produkcji i dystrybucji płodów rolnych”.

Partnerzy o współpracy z SIR:

Rolnik: „Uczestnictwo w Sieci SIR jest dla 
mnie całkowicie nowym doświadczeniem, 
ale dzięki udziałowi w szkoleniach i 
wyjazdach studyjnych mogłem poszerzyć 
swoją wiedzę, poznać innowacyjne 
rozwiązania i włączyć się w działania 
Grupy Operacyjnej”.

Naukowiec: „SIR jest siecią aktywizującą wiele 
podmiotów i osób, którym leży na sercu rozwój 
polskiego rolnictwa i sprostanie wymaganiom 
regulacyjnym i rynkowym. Dzięki udziałowi w 
konferencjach czy warsztatach mogłam przekazać 
kierunki naszych prac badawczych, ale też usłyszeć 
potrzeby rolników i racjonalnie zaplanować kolejne 
procesy badawcze”.



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.



Sieć SIR jest również aktywna na poziomie międzynarodowym. Współpracuje  
z analogicznymi sieciami z krajów europejskich, wymieniając się wiedzą,  

doświadczeniem i pomysłami na efektywne realizowanie zadań. 

Przedstawicie SIR od lat współpracują z Europejską Siecią WPR, m.in. uczestniczą 
w spotkaniach Podgrupy ds. Innowacji EIP-AGRI, dzięki czemu mają wpływ na 

wyznaczanie kierunków prac tej sieci. CDR jest członkiem konsorcjum 
zapewniającym działanie sieci WPR na poziomie europejskim. Jesteśmy także 
zaangażowani w EUFRAS, które zrzesza europejskich doradców rolniczych, czy 

Partnerstwo na rzecz Innowacji, utworzone przez KSOW w krajach basenu morza 
bałtyckiego.

Komunikacja na poziomie 
międzynarodowym



SIR stawia również na nowoczesne formy komunikacji  z partnerami ale również 
z innymi podmiotami i osobami  zainteresowanymi tematyką innowacji 

w sektorze rolno-spożywczym. 

Szybkość dostępu do informacji i wiedzy jest kluczowa do podejmowania dobrych 
decyzji. Taką formę komunikacji spełniają strona internetowa SIR, media 

społecznościowe na portalach FACEBOOK i TWITTER oraz miesięczny biuletyn 
„Flesz SIR”

Komunikacja na poziomie krajowym



Jak być na bieżąco z najnowszymi informacjami oraz 
wydarzeniami

Strona internetowa SIR: https://sir.cdr.gov.pl/ 



Facebook:
https://www.facebook.com/

SiecSIR/

Jak być na bieżąco z najnowszymi 
informacjami oraz wydarzeniami

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 Ryć
Zespół Innowacji w Rolnictwie ds. obsługi SIR

E-mail: i.ryc@cdr.gov.pl
Tel.: 22 274 2320

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Oddział w Warszawie

ul. Rakowiecka 36 lok. 150
02-532 Warszawa
Tel.: 22 27 423 27


