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Przykłady zadań SIR w Polsce

 wspieranie tworzących się Grup Operacyjnych w ramach 

działania M16 Współpraca PROW 2014 – 2020,

 Udział w Europejskim Partnerstwie Innowacyjnym na 

rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa EIP-AGRI, 

włączanie polskich rolników, naukowców i doradców we 

współpracę międzynarodową,

 promocja SIR poprzez przygotowywane publikacje, broszury, 

ulotki i organizację stoisk informacyjnych,

 udział w pracach dotyczących opracowywania  dokumentów i 

aktów prawnych związanych z bieżącym funkcjonowaniem Sieci 

oraz przyszłymi zadaniami Sieci WPR w nowej perspektywie 

finansowej,



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

 Udział w warsztatach, seminariach, konferencjach organizowanych 

przez EIP AGRI

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

strategic-plans-key-role-akis

 Prezentacja sieci krajowej SIR podczas wydarzeń międzynarodowych

 Udział w pracach Podgrupy ds. Innowacji EIP AGRI

 Praca ekspertów w tzw. Grupach Fokusowych

 Tłumaczenia i udostępnianie materiałów

 W nowej perspektywie finansowej przedstawiciele Sieci SIR 

współtworzą strukturę Sieci EIP-AGRI

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


Współpraca z Europejskim Partnerstwem 

Innowacyjnym EIP AGRI

 Kalendarz wydarzeń 

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

 Praca ekspertów w tzw. Grupach Fokusowych (Grupy Ekspertów)

• FG39  Wildlife and agricultural production

• FG40  Sustainable industrial crops in Europe: new market 

opportunities and business models which do not replace food 

production

• FG41  Reducing the plastic footprint of  agriculture 

• FG42  Sustainable beef  production systems 

• FG43  Climate-smart (sub) tropical food crops in the EU

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


Nowe Grupy Fokusowe w 2022 r.

 FG 44 Sustainable ways to reduce the use of  pesticides in pome 

and stone fruit production (Zrównoważone sposoby na

ograniczenie stosowania pestycydów w produkcji owoców

ziarnkowych i pestkowych)

 FG 45 Digital tools for sustainable nutrient management 

(Cyfrowe narzędzia do zrównoważonego zarządzania

składnikami odżywczymi)

 FG 46 Nature-based solutions for water management under 

climate change conditions (Środowiskowo zorientowane

rozwiązania w zakresie gospodarki wodnej w warunkach

zmiany klimatu)

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

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


EIP-AGRI poszukuje ekspertów do 3 nowych 

Grup Fokusowych

❑ Osoby posiadające wiedzę naukową lub praktyczne

doświadczenie w dziedzinie nad którą dana Grupa pracuje, mogą

składać swoje aplikacje do dnia 11 stycznia 2022 r.

❑ Członkami Grup Fokusowych mogą być m.in. rolnicy, leśnicy,

doradcy rolni, naukowcy i przedstawiciele agrobiznesu i inne

osoby zainteresowane tematyką działań danej grupy.

❑ Dyskusje oraz spotkania prowadzone będą w języku angielskim –

do aktywnego udziału w pracach Grupy wystarczy

komunikatywna znajomość języka angielskiego.

❑ Wybrani eksperci zobowiązani są do udziału w pracach w ramach

co najmniej dwóch spotkań hybrydowych



Działanie M16 Współpraca

 Brokerzy innowacji SIR wspierają tworzenie Grup Operacyjnych

oraz realizację projektów, których celem jest wspólne

opracowywanie nowych rozwiązań w sektorach rolno-

spożywczym i leśnym do zastosowania w praktyce,

 Grupa operacyjna jest to podmiot zrzeszający przede wszystkim

rolników, jednostki naukowe, podmioty doradcze, organizacje

pozarządowe, organizacje branżowe, przedsiębiorców,

 Przedmiotem działania jest opracowanie i wdrożenie nowego lub

znacznie udoskonalonego produktu oraz nowych technologii

lub metod organizacji lub marketingu dotyczących produkcji,

przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów objętych

załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.



Stan realizacji działania M16 Współpraca

 ARiMR przeprowadziła 4 nabory wniosków na wspieranie Grup

Operacyjnych, w tym jeden nabór dedykowany Krótkim

Łańcuchom Żywnościowym (KŁŻ),

 Łącznie złożonych zostało 538 wniosków na kwotę ponad 1 mld zł

(limit wynosi ok. 571 mln zł) co świadczy o dużym zainteresowaniu

potencjalnych beneficjentów,

 Podpisanych zostało 146 umów na kwotę ok. 247 mln zł

 Ogłoszony 5 nabór w zakresie KŁŻ (31.12.2021 – 31.01.2022)

https://www.gov.pl/web/arimr/dzialanie-16-wspolpraca2

 Planowany 6 nabór „duży nabór bez KŁŻ” (kwiecień 2022 r.)

https://www.gov.pl/web/arimr/dzialanie-16-wspolpraca2


Brokerzy innowacji SIR w sposób ciągły organizują spotkania z 

tworzonymi jak i funkcjonującymi Grupami

1. Inicjatywa operacji: Podmiot świadczący usługi doradcze, rolnicy.

2. Kwota pomocy: 1 195 100,00 zł

3. Opis projektu: Poprawa ekonomiki gospodarstwa poprzez 
skuteczną uprawę (w technologii pasowej) międzyplonów na paszę 
oraz efektywną uprawę kukurydzy po zbiorze międzyplonów, która 
generuje dodatkowy dochód w gospodarstwie i dodatkową paszę 
objętościową.

4. Silne strony: innowacja o znaczeniu ekonomicznym, lokalna 
inicjatywa podmiotu doradczego i rolników. 

5. Zagrożenia: 



Bazy danych 

Baza danych Grup Operacyjnych – 122 

https://sir.cdr.gov.pl/partnerzy/pr_szukaj.php?par=1

https://sir.cdr.gov.pl/partnerzy/pr_szukaj.php?par=1


6 lat Sieci SIR



Zostań partnerem SIR

 Sieć ma charakter otwarty - 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 CDR https://sir.cdr.gov.pl/rejestracja/

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