
Uchwała Nr 22 

Grupy Tematycznej ds. innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich  

działającej przy Grupie Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich  

z dnia 7 stycznia 2021 r.   

 

w sprawie zmiany Załącznika nr 1 do uchwały nr 3 z dnia 17 grudnia 2015 r. dotyczącej 

zaopiniowania priorytetów SIR na lata 2016-2023 

 

 

1. W treści załącznika nr 1 do uchwały nr 3 z dnia 17 grudnia 2015 r. wprowadza się 

następujące zmiany: 

 

1) Propozycje priorytetów SIR na kolejne dwuletnie okresy  

Na lata 2020 – 2021  

 Wspieranie współpracy międzynarodowej oraz międzysektorowej (w tym transferu 

wiedzy) w zakresie innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich; 

 Identyfikacja oraz popularyzacja innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie i na 

obszarach wiejskich, z także dobrych praktyk w tym zakresie; 

 Upowszechnienie informacji dotyczących wyników prac grup operacyjnych oraz 

partnerstw na rzecz innowacji;  

 

otrzymuje brzmienie: 

Priorytety SIR przy realizacji dwuletnich planów operacyjnych na lata 2016 – 2023 

Na lata 2020 – 2021: 

 Identyfikacja oraz popularyzacja innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie i na 

obszarach wiejskich, a także dobrych praktyk w tym zakresie; 

 Wspieranie współpracy wielopodmiotowej oraz międzynarodowej w zakresie 

innowacji i transferu wiedzy w rolnictwie i na obszarach wiejskich; 

 Działania informacyjno – szkoleniowe wspierające tworzenie oraz funkcjonowanie 

grup operacyjnych oraz organizacja spotkań dla przedstawicieli grup operacyjnych 

w celu wymiany informacji oraz doświadczeń. 

 

2. Pozostałe postanowienia uchwały nr 3 z dnia 17 grudnia 2015 r. oraz jej załącznika, 

pozostają bez zmian. 

 

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący 

Grupy Tematycznej do spraw 

innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich 

 

Henryk Skórnicki   



 

Uzasadnienie do uchwały nr 22 

Grupy Tematycznej ds. innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich 

z dnia7 stycznia 2021 r. 

 

 

Zgodnie z zarządzeniem nr 66 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 października 

2020r. w sprawie Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (Dz. Urz. Min. 

Rol. i Roz. Wsi poz. 81) oraz § 3 uchwały Nr 6 Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów 

Wiejskich z dnia 12 października 2015 r. w sprawie powołania Grupy Tematycznej ds. 

innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, Grupa Tematyczna ds. innowacji w 

rolnictwie i na obszarach wiejskich identyfikuje priorytety strategiczne i główne obszary 

działania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) na poziomie 

krajowym. 

Liczba priorytetów SIR na lata 2020-2021 pozostała taka sama, natomiast zmieniono zakres 

dwóch z nich, dotyczący zarówno działań jak i pracy SIR.  

Zmiana priorytetów wynika z konieczności ich dostosowania do obecnych wyzwań 

i oczekiwań partnerów Sieci, szczególnie w zakresie usprawnienia transferu wiedzy, rozwoju 

współpracy oraz rozszerzenia zakresu działań związanych z tworzeniem grup operacyjnych 

na rzecz innowacji (EPI). 
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