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Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie 

i na  obszarach wiejskich (SIR)

❑ Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach 

wiejskich (SIR) w Polsce działa w ramach Europejskiego 

Partnerstwa Innowacyjnego (The European Innovation

Partnership for Agricultural Productivity and Sustainability

EIP – AGRI)

❑ W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 -2020, 

SIR funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów 

Wiejskich (KSOW) od 2015 r.



Kluczowi partnerzy:
- Rolnicy 
- Naukowcy 
- Organizacje rolnicze
- Przedsiębiorcy sektora 

rolno-spożywczego
- NGOs
- Doradztwo  

Struktura SIR

Projekty międzynarodowe i 
Grupy Operacyjne (rolnicy, 

nauka, doradztwo, 
przedsiębiorcy, itp.)

Organy opiniodawcze i 
doradcze:

- Grupa Robocza KSOW
- Podgrupa ds. 

Innowacji GR KSOW
- Grupy tematyczne i 

robocze

Główny koordynator:
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Koordynatorzy wojewódzcy:
16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego

Koordynatorzy SIR i Brokerzy innowacji

Europejska Sieć 
EIP-AGRI



Potencjał SIR

Funkcjonowanie zapewniają publiczne jednostki doradztwa rolniczego:

 Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie (CDR) jako koordynator,

 16 Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego (WODR) jako 

jednostki realizujące zadania w województwach.

W każdej z instytucji zatrudnione są osoby na stanowiskach koordynatora 

sieci oraz brokera innowacji - łącznie 48 osób:

 4 koordynatorów Sieci na poziomie krajowym,

 21 koordynatorów na poziomie wojewódzkim,

 4 brokerów innowacji na poziomie krajowym,

 19 brokerów innowacji na poziomie wojewódzkim. 

Do prawidłowego działania SIR niezbędne jest wsparcie przez pozostałych 

pracowników Ośrodków: księgowych, specjalistów ds. zamówień publicznych, 

pracowników merytorycznych, doradców zatrudnionych w TZDR.



Strona internetowa SIR

https://sir.cdr.gov.pl/

https://sir.cdr.gov.pl/


SIR w mediach społecznościowych

Facebook:

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



SIR w mediach społecznościowych

Twitter:

https://twitter.com/SIR_siec



Współpraca z Europejskim Partnerstwem 

Innowacyjnym EIP AGRI

 Publikacja i rozpowszechnianie informacji, 

ankiet i raportów, które są opracowywane w 

ramach EIP AGRI i zamieszczane na stronie

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en

 Prezentacja sieci krajowej SIR podczas 

wydarzeń międzynarodowych

 Tłumaczenia na polski i udostępnianie w 

kraju materiałów przygotowywanych przez 

EIP AGRI

 Udział w pracach Podgrupy ds. Innowacji 

EIP AGRI

 Ścisła współpraca z EIP AGRI Service Point

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en


Współpraca z Europejskim Partnerstwem 

Innowacyjnym EIP AGRI

 Praca ekspertów w tzw. Grupach Fokusowych (Grupy Ekspertów)

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/focus-groups

• Wildlife and agricultural production

• Sustainable industrial crops in Europe: new market opportunities and business 

models which do not replace food production

• Reducing the plastic footprint of  agriculture 

• Sustainable beef  production systems 

• Climate-smart (sub) tropical food crops in the EU

 Udział w warsztatach, seminariach, konferencjach EIP AGRI

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/event/eip-agri-seminar-cap-strategic-

plans-key-role-akis

 Raporty i publikacje

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/news/video-eip-agri-making-eu-farming-

and-forestry

 Kalendarz wydarzeń https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/events

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/focus-groups
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/event/eip-agri-seminar-cap-strategic-plans-key-role-akis
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/news/video-eip-agri-making-eu-farming-and-forestry
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/events


Współpraca z Europejskim Partnerstwem 

Innowacyjnym EIP AGRI

 Strengthening agricultural resilience in the context of COVID-19:

 •“Polskiebazarek” instrument for connecting farmers, food 
producers and rural entrepreneurs directly with clients, operated 
by the agricultural advisory units (PL)

 •Adelaide Farm an online market to connect small farmers with 
urban consumers (PT)

 •Crisis Catering working with food gardens, food preparation, 
preparing and selling/offering meals for accessible prices NL
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