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Protokół nr 9/2022 

z dziewiątego posiedzenia grupy tematycznej ds. innowacji w rolnictwie  

i na obszarach wiejskich 

 

W dniu 09 grudnia 2022 r. odbyło się IX posiedzenie grupy tematycznej ds. innowacji 

w rolnictwie i na obszarach wiejskich (GTI). Spotkanie grupy tematycznej zostało 

przeprowadzone w trybie zdalnym. W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW), Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego 

(ODR), Krajowej Rady Izb Rolniczych, instytutów badawczych, Narodowego Centrum Badań 

i Rozwoju oraz organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich. W spotkaniu 

uczestniczyły 42 osoby. 

Lista obecności uczestników posiedzenia stanowi załącznik nr 1 do protokołu.  

Posiedzeniu przewodniczył pan Henryk Skórnicki, dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego 

w Radomiu, przewodniczący grupy tematycznej. Na wstępie posiedzenia głos zabrali pan 

Bartosz Dąbrowski, dyrektor Departamentu Innowacji, Cyfryzacji i Transferu Wiedzy 

z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz pan Ireneusz Drozdowski, dyrektor Centrum 

Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Pan dyrektor Dąbrowski podziękował za możliwość 

udziału w posiedzeniu grupy tematycznej podkreślając znaczenie funkcjonowania grupy dla 

rozwoju innowacji w rolnictwie, w tym popularyzacji zrealizowanych przykładów projektów 

innowacyjnych, które mogą stać się inspiracją dla rolników oraz przedsiębiorców.   

Pan Ireneusz Drozdowski, w swoim wystąpieniu podkreślił ważność innowacji w rolnictwie,  

które mają i będą miały coraz większe znaczenie dla rozwoju rolnictwa. Poinformował, że 

praca wykonana na rzecz innowacji w ostatnich latach przynosi konkretne efekty. 

Utworzonych zostało ponad 300 grup operacyjnych, mamy doskonałych brokerów oraz 

świetnie funkcjonującą Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR). 

Na zakończenie wystąpienia podziękował panu Skórnickiemu, przewodniczącemu GTI za prace 

na rzecz innowacji. 

Pan Henryk Skórnicki poinformował uczestników spotkania, że SIR stanowi modelowe 

rozwiązanie na poziomie państw członkowskich UE,   

a polski system jest rekomendowany jako wzorcowy w kontekście sieci innowacji w ramach 

Wspólnej Polityki Rolnej. Następnie pan dyrektor poinformował, że pani naczelnik Ewa 

Grodzka z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dzięki aktywnej pracy na rzecz AKIS na 
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poziomie krajowym i europejskim, została wybrana współprzewodniczącą podgrupy do spraw 

AKIS Stałego Komitetu ds. Badań Naukowych w Dziedzinie Rolnictwa (SCAR) oraz pogratulował 

wyboru.  

Następnie pan Henryk Skórnicki odniósł się do światowej i europejskiej oceny innowacyjności. 

Światowa Organizacja Własności Intelektualnej publikuje co roku Globalny Indeks 

Innowacyjności, który zawiera dane o 132 krajach. W tym globalnym rankingu Polska 

uplasowała się na 38 miejscu w świecie. W najnowszym Europejskim Rankingu Innowacyjności 

Polska klasyfikowana jest jako początkujący innowator z wynikiem na poziomie 60,5% średniej 

rankingu. Nasz wynik rośnie w tempie szybszym niż w przypadku UE (dla PL 11,3 punktów 

procentowych, a dla UE 9,9 punktów procentowych), ale wciąż mamy wiele do zrobienia. 

W dalszej kolejności pan Henryk Skórnicki przedstawił porządek obrad oraz zarządził 

głosowanie za przyjęciem porządku obrad, który został przyjęty przez aklamację. 

Zgodnie z pierwszym punktem porządku obrad pan Paweł Krzeczunowicz, dyrektor CDR 

w Brwinowie, oddział w Warszawie, przedstawił bieżącą informację o funkcjonowaniu 

Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w 2022 roku. Pan dyrektor Krzeczunowicz przypomniał, że 

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich składa się zarówno z KSOW-u jak i z Sieci na rzecz innowacji 

w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Oddział w Warszawie realizuje zadania jednostki 

centralnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich jak i koordynuje Sieć na rzecz Innowacji 

w Rolnictwie. KSOW ściśle współpracuje z Europejską Siecią na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich (ENRD) oraz Punktem Kontaktowym EIP-AGRI. Krajowa sieć aktywnie uczestniczyła 

w wydarzeniach organizowanych przez ENRD, w szczególności w konferencji inaugurującej 

wspólną sieć WPR (EU CAP Network) oraz w konkursie Rural Inspiration Awards 2022 

„Młodzież jest przyszłością”. Największym wydarzeniem KSOW w 2022 r. był udział 

w organizacji wspólnie ze Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej V Europejskiego 

Parlamentu Wiejskiego, który odbył się w dniach 12-15 września w Kielcach. W spotkaniu 

wzięło udział ponad 350 uczestników z 39 krajów Europy. Było to forum dyskusji i wymiany 

doświadczeń europejskich organizacji działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. 

Spotkanie zakończyło się podpisaniem Deklaracji z Kielc (Rural People's Declaration of Kielce), 

uwzględniającym  potrzeby, oczekiwania oraz pomysły mieszkańców obszarów wiejskich. 

Dokument ten jest przedstawiany instytucjom mającym wpływ na rozwój obszarów wiejskich. 

W dalszej części wypowiedzi pan Krzeczunowicz omówił współpracę z lokalnymi grupami 

działania poprzez: nawiązywanie kontaktów zarówno na poziomie krajowym jak 

i międzynarodowym, pełnienie funkcji sekretariatu grupy tematycznej ds. podejścia LEADER 

oraz organizację szkoleń dla LGD. Na zakończenie pan dyrektor przedstawił przykłady operacji 

partnerskich realizowanych w ramach planu operacyjnego na lata 2022-2023 oraz operacje 

własne jednostek wsparcia sieci. 

Następnie pan Henryk Skórnicki oddał głos pani Ewie Grodzkiej, która wyraziła nadzieję, 

że prace grupy tematycznej GTI będą się rozwijały i grupa będzie na bieżąco przekazywała 

informacje o inicjatywach podejmowanych na forum europejskim tak byśmy wszyscy mogli 
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skorzystać z tej wiedzy. Wyraziła nadzieję na dalszy rozwój grup tematycznych oraz tworzenie 

grup focusowych na poziomie krajowym. Pani Ewa Grodzka, odnosząc się do grupy SCAR 

i podgrupy roboczej zajmującej się AKIS, poinformowała że rozpoczęły się prace nad koncepcją 

Programu horyzontalnego na lata 2025-2027 oraz do 18 grudnia 2022 trwają konsultacje 

strategiczne. Dzięki uczestnictwu grupie SCAR udaje się czerpać dużo pomysłów z innych 

państw członkowskich i miejmy nadzieje, że dzięki temu, że kładzie się duży nacisk na rozwój 

systemu AKIS, w przyszłym okresie programowania uda się wykorzystać w jak najlepszym 

stopniu środki finansowe, którymi będziemy dysponować.  

Następnie zgodnie z porządkiem obrad głos zabrała pani Daria Mularczyk-Mędza, 

p.o. kierownika Zespołu Innowacji w Rolnictwie ds. obsługi SIR, CDR Oddział w Warszawie, 

która przedstawiła bieżącą informację o funkcjonowaniu Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie 

i na obszarach wiejskich w Polsce. Pani kierownik przedstawiła strukturę SIR, omówiła 

współpracę między jednostkami tworzącymi Sieć, poinformowała o naborach dla Grup 

Operacyjnych EPI w ramach działania „Współpraca”. 

W dalszej części wystąpienia przedstawiła informacje dotyczące projektów realizowanych 

w zakresie SIR w ramach działania 2 i 5 na poziomie krajowym i wojewódzkim, które były 

realizowane w formie szkoleń, warsztatów, konferencji, stoisk info-promo, targów, wyjazdów 

studyjnych oraz omówiła przykłady realizacji wybranych projektów własnych SIR 

upowszechniających dobre praktyki. Na poziomie krajowym najważniejszym wydarzeniem 

była konferencja „II Szczyt Polskich Grup Operacyjnych EPI”, która odbyła się w dniach  

29-30 listopada 2022r. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Grup Operacyjnych EPI, w tym 

rolnicy, naukowcy, przedsiębiorcy. 

Projekty przedstawione na poziomie wojewódzkim dotyczyły: wyjazdu studyjnego „Rolnictwo 

regeneratywne, zrównoważone i ekologiczne – dobra praktyka szwedzkich rolników”, 

zrealizowanego przez Lubuski ODR oraz warsztatów „Jagnięcina i baranina - efektywne 

wykorzystanie potencjału hodowlanego rodzimych ras”, zrealizowanego przez Lubelski ODR. 

Zgodnie z programem posiedzenia pan Ryszard Kogut, zastępca dyrektora Departamentu 

Pomocy Technicznej w MRiRW, przedstawił informację na temat Krajowej Sieci Obszarów 

Wiejskich w nowym okresie programowana 2023-2027.  

Pan dyrektor poinformował, że główna różnica w stosunku do obecnego okresu 

programowania polega na tym, że w nowej perspektywie finansowej Sieć Wspólnej Polityki 

Rolnej będzie obejmować zagadnienia dotyczące I i II filaru WPR, w związku z tym będzie 

podejmować działania w zakresie tworzenia sieci kontaktów w odniesieniu do wszystkich 

interwencji określonych w Planie Strategicznym WPR. Tym samym będzie dotyczyć szerszego 

kręgu interesariuszy niż to miało miejsce w ramach KSOW. Uruchomienie Krajowej Sieci 

Obszarów Wiejskich+ planowane jest w lipcu 2023 r.  

Pan dyrektor Kogut poinformował również o celach i działaniach KSOW+ oraz budżecie 

pomocy technicznej. Na zakończenie swojej wypowiedzi przedstawił strukturę organizacyjno-

instytucjonalną KSOW+. W ramach Sieci powołany zostanie Komitet Sterujący ds. KSOW + jako 
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organ opiniodawczo-doradczy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Kolejnymi formami, 

w oparciu o które będę realizowane cele i zadania Sieci, będą sieci oraz grupy tematyczne.  

Następnie pani Bożena Podlaska, ekspert z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Dział 

Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE, omówiła możliwości realizacji 

projektów oraz nawiązywania kontaktów, jakie dają programy badawcze Unii Europejskiej, 

Horyzont Europa. 

Wizją działań dla Europy na kolejne 10 lat jest zrównoważona, sprawiedliwa i dostatnia 

przyszłość dla ludzi i planety w oparciu o europejskie wartości, w tym przeciwdziałanie zmianie 

klimatu (35% budżetu), pomoc w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju oraz zwiększanie 

unijnej konkurencyjności i wzrostu gospodarczego. Odpowiedzią na te wezwania jest 

Europejski Zielony Ład i neutralność klimatyczna do 2050 roku. Motorem tych zmian jest 

program Horyzont Europa, w tym Strategia od pola do stołu oraz Strategia na rzecz 

bioróżnorodności biologicznej 2030. Podejście do realizacji celów Strategii będzie m.in. 

finansowane z budżetu UE na WPR, Plan Strategiczny oraz Horyzont Europa. Przyspieszenie 

transferu wiedzy szczególnie w sektorze rolno-spożywczym i biogospodarce będzie się 

odbywało za pomocą sieci AKIS i sieci doradztwa rolniczego w całej Europie. W ramach 

programu Horyzont Europa, w klastrze 6 zostały ogłoszone już pierwsze konkursy na 2023 rok.  

W ramach systemu żywnościowego konkursy są ukierunkowane na następujące tematy: 

zrównoważone rolnictwo, zrównoważone rybołówstwo i akwakultury, przekształcania 

systemów żywnościowych oraz współpracę międzynarodową. W klastrze 5 są także tematy 

środowiskowe. 

Oprócz konkursów regularnych jest instrument w programie Horyzont Europa, którym są 

misje. W ramach klastra 6 są misje dotyczące stanu gleby i żywności oraz związane ze zdrowym 

morzem, wodami przybrzeżnymi i śródlądowymi. Wystąpienie przedstawicielki NCBR 

obejmowało również zagadnienia związane z projektami o charakterze wielopodmiotowym, 

tzw. multi actor, w skład których grupy operacyjne mogą stać się partnerem do projektu i tym 

samym uzyskać dofinansowanie z Komisji Europejskiej. 

Pani Podlaska zachęciła uczestników posiedzenia do współpracy, do uczestniczenia 

w spotkaniach, które organizuje NCBR, w szczególności Dział Krajowego Punktu 

Kontaktowego.  

W nawiązaniu do wystąpienia pani Podlaskiej, pani Ewa Grodzka zwróciła się z prośbą 

o zwięzłą informację o proponowanych projektach w ramach Horyzontu dotyczących sieci 

tematycznych doradców.  

Pani Bożena Podlaska zachęciła do wzięcia udziału w projektach dotyczących sieci 

tematycznych, to jest nowy kierunek. Warto się zarejestrować na stronie brokerage oraz 

należy pamiętać, że na stronie internetowej Linkedin jest specjalny portal poświęcony grupom 

operacyjnym. Odnośnie sieci tematycznych w połowie stycznia 2023 roku w Sofii planowane 

jest spotkanie doradców rolniczych. 
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Pan dyrektor Janiak zastępca dyrektora CDR w Brwinowie, w uzupełnieniu do wypowiedzi pani 

Podlaskiej, poinformował, że w 2023r. planowanych jest pięć sieci tematycznych w zakresie 

doradztwa tj.: rolnictwo ekologiczne, stosowanie pestycydów, nawożenie, leśnictwo 

i dobrostan zwierząt.  

Następnie zgodnie z porządkiem obrad pan Krzysztof Janiak, przedstawił informację dotyczącą 

europejskiego partnerstwa innowacyjnego na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa, 

zorientowanego na praktykę i przyszłość rolnictwa i leśnictwa.  

W nowym okresie programowania nadal kluczową sprawą będą innowacje i przepływ wiedzy 

pomiędzy różnymi partnerami. Będzie rozwijana współpraca zarówno krajowa jak i w ramach 

Europejskiej Sieci WPR. Europejska Sieć WPR, o czym wcześniej mówił dyrektor Kogut, będzie 

wspierać AKIS. Obecnie w ramach europejskiego partnerstwa działa stała podgrupa 

ds. innowacji i transferu wiedzy. Odpowiednikiem podgrupy ds. innowacji na poziomie 

krajowym jest grupa tematyczna GTI. 

Pan dyrektor Janiak zaproponował, na początku przyszłego roku, spotkanie grupy tematycznej 

celem zamknięcia obecnej działalności i rozpoczęcia nowego etapu, określenia nowych zadań 

grupy, która mogłaby pełnić nowe funkcje i aktywnie uczestniczyć w zadaniach na rzecz 

rolnictwa. 

W nowej perspektywie finansowej jest jedna Sieć WPR. Komisja Europejska zachowała dwie 

struktury wdrożeniowe sieci, które z czasem mają się bardziej zintegrować, tj. Europejska Sieć 

na rzecz rozwoju obszarów wiejskich (ENRD) wdrażana przez jedno konsorcjum oraz 

Europejska Sieć na rzecz innowacji (EIP-AGRI) wdrażana przez inne konsorcjum. CDR 

w Brwinowie jest jednym z partnerów w konsorcjum wdrażającym Europejską Sieć na rzecz 

innowacji. Następnie pan Krzysztof Janiak przedstawił działalność EIP-AGRI, w tym organizację 

spotkań grup fokusowych, warsztatów, szkoleń, konferencji, corocznych szczytów w zakresie 

grup operacyjnych, AKIS-u. Zachęcił do korzystania ze strony internetowej https://eu-cap-

network.ec.europa.eu, gdzie publikowane są różnego rodzaju publikacje, dokumenty, raporty, 

krótkie informacje dotyczące wydarzeń. Odpowiednikiem takiej strony w kraju jest Sieć na 

rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich https://sir.cdr.gov.pl. W przyszłym roku 

ma powstać portal internetowy sieci KSOW+. W dalszej części spotkania pan dyrektor Janiak 

oraz pan dyrektor Skórnicki odpowiadali na pytania zadawane przez uczestników posiedzenia. 

Zgodnie z ostatnim punktem porządku obrad pan dyrektor Janiak omówił aktualny stan 

wdrażania działania Współpraca w ramach PROW 2014-2020, w ramach którego są tworzone 

grupy operacyjne. Pan dyrektor Janiak podkreślił znaczący wzrost zainteresowania tym 

działaniem oraz poinformował o wsparciu w ramach interwencji Współpraca w Planie 

Strategicznym WPR 2023-2027. W PS WPR 2023-2027 wsparcie w ramach interwencji 

Współpraca będzie udzielane w dwóch zakresach: wsparcie przygotowawcze oraz realizacja 

operacji. 

Po zakończeniu wystąpienia dyrektora CDR przewodniczący GTI otworzył dyskusję i zachęcił 

do wypowiedzi na wszystkie prezentowane tematy.  

https://sir.cdr.gov.pl/
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Pan Ireneusz Drozdowski, dyrektor CDR w Brwinowie wyraził uznanie dla prelegentów, 

uczestników oraz organizatorów za przeprowadzenie bardzo merytorycznego spotkania 

dotyczącego osiągnięć w ramach działań na rzecz innowacji w rolnictwie w kończącej się 

perspektywie 2014-2020. Podkreślił, że było to możliwe dzięki współpracy wszystkich 

jednostek doradztwa rolniczego oraz partnerów sieci. Pan Drozdowski zwrócił się ze 

szczególnym podziękowaniem dla pana dyrektora Koguta za wkład na rzecz innowacji 

w rolnictwie.  

Posiedzenie grupy podsumował i zamknął pan Henryk Skórnicki. 

Wnioski i ustalenia z posiedzenia: 

1. Kolejne spotkanie Grupy planowane jest w pierwszym kwartale 2023 roku. 

Załączniki: 

1. Lista obecności. 

2. Prezentacja Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich. Funkcjonowanie w roku 2022. 

3. Prezentacja Operacje własne w ramach Planu operacyjnego KSOW na lata 2022-2023 

w zakresie SIR i funkcjonowanie SIR w roku 2022. 

4. Prezentacja Założenia dotyczące wdrażania KSOW+ w PS WPR 2023-2027. 

5. Prezentacja Możliwości realizacji projektów oraz nawiązywania kontaktów, jakie dają 

programy badawcze Unii Europejskiej, Horyzont Europa. 

6. Prezentacja Europejskie partnerstwo innowacyjne na rzecz zorientowanego na 

praktykę i przyszłościowego rolnictwa i leśnictwa. 

7. Prezentacja Działanie „Współpraca” w ramach PROW 2014-2020. 

 

Sporządziła: 

Izabela Komorowska 

Sekretarz grupy tematycznej ds. innowacji 
w rolnictwie i na obszarach wiejskich 

Jednostka centralna KSOW 
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