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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.  



Zadania SIR 

 Prowadzenie działań informacyjno-aktywizujących i inicjowanie 

współdziałania min. wśród rolników, przedsiębiorców, jednostek naukowo-

badawczych i doradców 

 Identyfikowanie partnerów do współpracy w zakresie wdrażania projektów 

innowacyjnych  

 Współpraca z krajowymi jednostkami naukowo-badawczymi, instytucjami i 

organizacjami działającymi na rzecz innowacji oraz Europejskim 

partnerstwem innowacyjnym na rzecz wydajnego i zrównoważonego rozwoju 

EIP-AGRI 

 Upowszechnianie wiedzy na temat innowacyjnych rozwiązań w sektorze 

rolno-spożywczym i na obszarach wiejskich, dobrych praktyk w tym zakresie 

oraz efektów prac grup operacyjnych 



Zadania SIR cd. 

 

  Rozpowszechnianie informacji i wiedzy na temat sposobu współpracy  

w projektach naukowo-badawczych 

 Opracowanie metodyki tworzenia i identyfikowania projektów współpracy 

oraz prowadzenie bazy projektów  

 Doradztwo i pomoc w tworzeniu i organizacji grup operacyjnych na rzecz 

innowacji  

 Doradztwo i pomoc w opracowaniu projektów przez grupy operacyjne  

i partnerstwa na rzecz innowacji  

 



Struktura Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie  

i na  obszarach wiejskich 

Zadania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, w tym 
zadania brokera innowacji, wykonują WODR-y umiejscowione we wszystkich 
16 województwach, a koordynację wykonania tych zadań zapewnia CDR. 

 

Realizacja zadań SIR w ramach struktury organizacyjnej CDR i WODR-ów 
możliwa jest dzięki kadrze doradczej posiadającej wieloletnie doświadczenie 
we współpracy z rolnikami, przedsiębiorcami działającymi na obszarach 
wiejskich oraz z jednostkami naukowo-badawczymi. 

 

W ramach prowadzenia i obsługi Sieci wyodrębniona jest w CDR komórka 
organizacyjna ds. innowacji w rolnictwie. 

  



Kluczowi Partnerzy Sieci: 
- Rolnicy 

- Organizacje rolników  

- Naukowcy  

- Przedsiębiorcy sektora rolno-

spożywczego 

- Doradcy rolniczy 

- Organizacje pozarządowe 

- Samorządy terytorialne   

 

 

Struktura SIR 

Brokerzy innowacji 

 

 

  Grupy operacyjne: 

 rolnicy, właściciele lasów, jednostki 

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 

- Grupy Zadaniowe 

 

SIR 
Główny Koordynator 

Centrum Doradztwa Rolniczego  

w Brwinowie 

Wojewódzki Koordynator 
16 Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa 

Rolniczego 

EIP-AGRI 



Bieżąca działalność SIR 

 Współpraca pomiędzy jednostkami tworzącymi Sieć 

 Upowszechnianie informacji o Sieci 

 Poszukiwanie Partnerów 

  Bazy danych 

 Współpraca z EIP-AGRI 

 Opracowywanie strategicznych dokumentów 

 Udział w opiniowaniu aktów prawnych 

 Realizacja dwuletniego planu operacyjnego oraz monitoring 

 

 



Zostań partnerem SIR 

 

 Sieć ma charakter otwarty. 

  Jej partnerami mogą zostać m.in.: rolnicy, grupy rolników, posiadacze lasów, 

przedsiębiorcy sektora rolno-spożywczego, instytuty i uczelnie wyższe, 

doradcy, instytucje otoczenia biznesu i wszystkie inne podmioty 

zaangażowane w rozwój rolnictwa oraz obszarów wiejskich  

 Zachęcamy do rejestracji w bazie partnerów SIR za pośrednictwem 

elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej Centrum 

www.cdr.gov.pl w zakładce Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na 

obszarach wiejskich 
 

 

  



Korzyści i możliwości współpracy wynikające z 

partnerstwa w SIR: 

 Rejestracja w bazie Partnerów SIR umożliwi kontakt z Państwem w celu 
potencjalnej współpracy z innymi uczestnikami Sieci 

 Dostęp do bieżących informacji i nowinek z Sieci – za pośrednictwem e-maili, 
strony internetowej oraz strony SIR na Facebooku  

 Współudział w tworzeniu baz danych SIR 

 Udział w organizowanych przez CDR oraz WODR szkoleniach, 
konferencjach, seminariach 

 Współpraca z CDR oraz WODR przy tworzeniu propozycji operacji 
zgłaszanych do dwuletnich planów operacyjnych w zakresie SIR 

 Zgłaszanie własnych propozycji operacji do dwuletnich planów operacyjnych 
w zakresie SIR 

 



Plan działania KSOW na lata 2014-2020  

 
Zadaniem SIR jest w szczególności:  

rozpowszechnianie wiedzy i doświadczeń w realizacji projektów innowacyjnych w 

rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz identyfikowanie i aktywizacja partnerów 

do współpracy w realizacji projektów innowacyjnych.  

 

Zadania SIR objęte planami operacyjnymi realizowane są w ramach 

działania 2 i 5 Planu Działania: 

 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”. 

 



Plan działania KSOW na lata 2014-2020  

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

służb wspierających wdrażanie innowacji na obszarach wiejskich” 

 Cel działania:  

ułatwianie tworzenia oraz funkcjonowania sieci kontaktów pomiędzy rolnikami, 

podmiotami doradczymi, jednostkami naukowymi, przedsiębiorcami sektora 

rolno-spożywczego oraz pozostałymi podmiotami zainteresowanymi wdrażaniem 

innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz ułatwianie wymiany wiedzy 

fachowej oraz dobrych praktyk w zakresie wdrażania innowacji w rolnictwie i na 

obszarach wiejskich. 

Rodzaje operacji: 

 konferencje, szkolenia, warsztaty, seminaria, spotkania,  

 targi, wystawy, stoiska promocyjne,  

 wyjazdy szkoleniowe,  

 publikacje, ulotki i broszury informacyjne itp. 

 

 



Plan działania KSOW na lata 2014-2020  

w ramach SIR 

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”. 

Cel działania: 

pomoc w tworzeniu grup operacyjnych na rzecz innowacji oraz pomoc w 

opracowaniu projektów przez grupy operacyjne. 

Rodzaje operacji: 

 szkolenia, warsztaty, seminaria, konferencje, spotkania, wyjazdy studyjne i 

szkoleniowe,  

 stoiska promocyjne, wystawy, pokazy, targi,  

 publikacje, broszury, ulotki, filmy, audycje itp.  

 analizy, ekspertyzy, badania 

 



SIR w Internecie 

 Strona internetowa: 

    http://www.cdr.gov.pl/sir  

 

 Facebook: 

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

 

 Twitter: 

    https://twitter.com/SIR_siec  

 

 



Dziękuję za uwagę! 

Iwona Obojska               

tel. 22/729 66 34 wew. 471            

i.obojska@cdr.gov.pl        


