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Bieżąca informacja o funkcjonowaniu Sieci 
na rzecz innowacji w rolnictwie 

i na obszarach wiejskich (SIR) w Polsce, 
w tym przykłady realizacji wybranych 

operacji SIR 
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Konieczność dostosowania działań Sieci SIR 
do dynamicznej sytuacji epidemicznej

• CDR oraz 16 WODR łącznie realizują 228 operacji w 2021 roku,

w tym 27 operacji dwuletnich (głównie na poziomie krajowym),

• W sytuacjach dużego zagrożenia epidemicznego wydarzenia

stacjonarne zastępowane są wydarzeniami w formie online lub

hybrydowej,

• Wspieranie wymiany wiedzy i informacji o innowacjach odbywa się

poprzez realizację filmów krótkometrażowych oraz opracowywanie

materiałów informacyjnych.



Obszary tematyczne projektów realizowanych 
w ramach Sieci SIR – poziom krajowy

• Spotkania informacyjno-szkoleniowe osób wykonujących i 
wspierających zadania na rzecz SIR w CDR oraz ODR

• Sieciowanie – Partnerów SIR oraz działających Grup 
Operacyjnych EPI – cykliczne inicjatywy;

• Nowoczesne systemy produkcji rolniczej ograniczające 
zanieczyszczenia środowiska;

• Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi;

• Gospodarstwa demonstracyjne;

• Cykliczne wydarzenia flagowe dotyczące aktualnych tematów 
np. Zielony Ład, ICT w zarządzaniu produkcją roślinną i 
zwierzęcą



Obszary tematyczne projektów realizowanych 
w ramach Sieci SIR – poziom wojewódzki

• Małe przetwórstwo: serowarstwo, przetwórstwo mięsa, 
rozwój KŁŻ oraz RHD;

• Prowadzenie winnic oraz produkcja win;

• Pszczelarstwo oraz apiterapia;

• Rozwój nowoczesnych usług turystycznych;

• Agroleśnictwo i zielarstwo;

• Rolnictwo ekologiczne;

• Zielony Ład;

• Racjonalne gospodarowanie wodą;



Obszary tematyczne projektów realizowanych 
w ramach Sieci SIR – poziom wojewódzki

• Produkcja roślinna m.in.: uprawa kukurydzy, ziemniaków, 
rzepaku, owoców miękkich;

• Nowe techniki uprawy, nowoczesne maszyny, rolnictwo 
precyzyjne;

• Produkcja zwierzęca m.in..: produkcja drobiarska, trzody 
chlewnej, bydła mięsnego i mlecznego, królików, małych 
przeżuwaczy; 

• Działania sieciujące np. spotkania zespołów tematycznych, 
spotkania Grup Operacyjnych, konferencje sieciujące.

• Projekty dostosowane do lokalnych potrzeb oraz warunków 
panujących na danym terenie.



Przykłady projektów na poziomie krajowym
Organizator: 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 krajowym

Organizator: Centrum Doradztwa Rolniczego w 
Brwinowie Oddział w Warszawie

Konferencja: 

I Szczyt Polskich Grup Operacyjnych EPI

Termin: 14-15.09.2021 r.

• Uczestnicy: m.in. przedstawiciele Grup Operacyjnych 
EPI, jednostek doradztwa rolniczego i nauki, rolnicy, 
przedsiębiorcy 

• Tematyka: było to pierwsze wydarzenie, realizowane 
w ramach Sieci SIR, którego głównym celem było 
ułatwienie nawiązywania kontaktów między polskimi 
Grupami Operacyjnymi, a także wymiana 
doświadczeń w realizacji projektów, które dotyczą 
opracowania i wdrożenia innowacyjnych rozwiązań w 
produkcji rolniczej, przetwórstwie czy dystrybucji 
produktów rolno-spożywczych. Podczas Szczytu 
odbyło się podsumowanie konkursu pn. „Moje własne 
innowacje” oraz wręczenie nagród laureatom i 
wyróżnionym.



Główne obszary działalności Sieci SIR poza 
Planem operacyjnym

Wsparcie Grup Operacyjnych EPI:

• Składających wnioski w ramach IV naboru do działania „Współpraca” –
KŁŻ – 204 złożone wnioski, 97 Grup uzyskało rekomendacje do 
dofinansowania projektów;

• Przygotowujących się do kolejnych naborów: nabór na KŁŻ oraz projekty 
badawczo-rozwojowe;

• Stały kontakt CDR z ARiMR oraz MRiRW. 

Wsparcie wojewódzkich zespołów SIR.

Współpraca międzynarodowa. 

Promocja SIR.



6 lat Sieci SIR

• W ostatnich 6 latach Sieć SIR podjęła szereg działań, których 
realizacja efektywnie wspierała wdrażanie innowacji w rolnictwie, 
leśnictwie, produkcji żywności i na obszarach wiejskich.

• Przez te kilka lat, zostało zrealizowanych wiele inicjatyw, które na 
stałe wpisały się w kalendarz wydarzeń sektora rolno-
spożywczego, a wielu uczestników czeka na ich kolejne edycje, aby 
zebrać nową wiedzę, doświadczenia, czy też nawiązać kontakty. 



6 lat Sieci SIR



6 lat Sieci SIR



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 Obojska-Chomiczewska


