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Cel główny i cele szczegółowe SIR

Cel główny: 

Wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, 

leśnictwie i na obszarach wiejskich.

Cele szczegółowe SIR:

1. Ułatwianie tworzenia oraz funkcjonowania sieci kontaktów 

pomiędzy rolnikami, podmiotami doradczymi, jednostkami 

naukowymi, przedsiębiorcami sektora rolno-spożywczego oraz 

pozostałymi podmiotami wspierającymi wdrażanie innowacji w 

rolnictwie i na obszarach wiejskich.

2. Ułatwianie wymiany wiedzy fachowej oraz dobrych praktyk w 

zakresie innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

3. Pomoc w tworzeniu grup operacyjnych na rzecz innowacji oraz 

pomoc w opracowaniu projektów przez grupy operacyjne i 

partnerstwa na rzecz innowacji. 



Kluczowi 

Partnerzy Sieci:
• Rolnicy

• Organizacje rolników 

• Naukowcy 

• Instytuty badawcze i uczelnie 

wyższe

• Przedsiębiorcy sektora rolno-

spożywczego

• Organizacje pozarządowe

• Samorządy terytorialne  

Struktura Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie 

i na  obszarach wiejskich (SIR)

Brokerzy innowacji

Grupy operacyjne:

rolnicy, właściciele lasów, jednostki 

naukowe i uczelnie, przedsiębiorcy, 

podmioty świadczące usługi doradcze

Organy opiniodawcze 

i doradcze:
• Grupa Robocza KSOW

• Grupa Tematyczna ds. 

innowacji w rolnictwie i na 

obszarach wiejskich

• Zespoły Robocze GTI

SIR

Główny Koordynator
Centrum Doradztwa Rolniczego 

w Brwinowie

Wojewódzcy Koordynatorzy
16 Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa 

Rolniczego



Współpraca między jednostkami tworzącymi Sieć

Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla pracowników CDR i WODR 

wykonujących zadania na rzecz SIR:

➢ 30-31 marca 2022 r. – 38 uczestników/Brwinów

➢ 22 czerwiec 2022r. – 20 uczestników / Brwinów

➢ 28-30 września 2022 r.- 40 uczestników/ Zielona Góra 

➢ 5-7 grudnia 2022 - 36 uczestników / Białystok

Konsultacje telefoniczne 

i e-mailowe ze 

specjalistami ds. 

innowacji oraz brokerami 

innowacji: 

minimum 5 dziennie



Bazy danych 

Bazy danych:

 w 2022 zarejestrowano 75 nowych Partnerów SIR - łącznie 1036 Partnerów

 w 2022 - wprowadzono 157 projektów realizowanych przez Grupy Operacyjne 

- łącznie 295 projektów 

 Wyniki badań naukowych i prac rozwojowych - łącznie w bazie 309 prac 

badawczych

 Innowacyjne rozwiązania w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich -

łącznie 180 przykładów innowacyjnych rozwiązań



Grupy Operacyjne EPI

W ramach działania M16 „Współpraca” odbyło się 6 naborów dla Grup 

Operacyjnych w tym 4 nabory były dedykowane projektom badawczo-

wdrożeniowym, natomiast 2 były poświęcone zagadnieniom tworzenia i 

funkcjonowania Krótkich Łańcuchów Dostaw.

202 projekty na 
tworzenie krótkich 
łańcuchów dostaw 

żywności

106 projektów 
badawczo-

wdrożeniowe

ponad 900 
Grup 

Operacyjnych 
wnioskujących o 
dofinansowanie

w ramach działania 
„Współpraca”

ponad 306* 
utworzonych Grup 

Operacyjnych



Partnerzy Sieci

Stan na dzień 6 grudnia 2022 r.

Liczba partnerów SIR – 1036

Partnerami są między innymi jednostki naukowo-badawcze, uczelnie wyższe, 
szkoły rolnicze, izby rolnicze, doradcy prywatni, związki branżowe rolników, 
rolnicy indywidualni, przedsiębiorstwa sektora rolno-spożywczego.

Dolnośląskie: 161 Kujawsko-pomorskie: 30

Lubelskie: 57 Lubuskie: 58
Łódzkie: 121 Małopolskie: 59
Mazowieckie: 140 Opolskie: 60
Podkarpackie: 19 Podlaskie: 65
Pomorskie: 44 Śląskie: 34
Świętokrzyskie: 56 Warmińsko-mazurskie: 42
Wielkopolskie: 56 Zachodniopomorskie: 34



Realizacja Planu operacyjnego KSOW 

na lata 2022-2023 w zakresie SIR 

Działanie 2: „Działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów 

dla doradców i służb wspierających wdrażanie innowacji na 

obszarach wiejskich”: 

Działanie 5: „Poszukiwanie partnerów KSOW do współpracy 

w ramach działania „Współpraca”, o którym mowa w art. 3 

ust.1 pkt. 13 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich 

z udziałem środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-

2020 oraz ułatwianie tej współpracy”



Działanie 2 i 5 na poziomie 

krajowym i wojewódzkim 
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Działanie 2 

– operacje krajowe i wojewódzkie

w tym
łączna liczba: 
 operacji - 185
 uczestników – 40 163  

Liczba uczestników

Liczba operacji
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Działanie 5 

– operacje krajowe i wojewódzkie

w tym:
łączna liczba:
 operacji – 43
 uczestników – 2 990  

Liczba uczestników

Liczba operacji



Projekty zrealizowane na poziomie krajowym - przykłady

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie 

Oddział w Warszawie

Konferencja: II Szczyt Polskich Grup Operacyjnych EPI 

Termin: 29-30.11.2022 r.

 Uczestnicy: m.in. przedstawiciele Grup Operacyjnych 

EPI, w tym rolnicy, naukowcy, przedsiębiorcy. 

 Tematyka:  ideą wydarzenia było przede wszystkim 

sieciowanie polskich Grup Operacyjnych EPI oraz 

promocja projektów badawczo-wdrożenionych (wraz z 

ich rezultatami) realizowanych przez te Grupy, a także 

zapoznanie członków Grup z możliwościami 

współpracy międzynarodowej, w tym, w ramach 

Horyzontu Europa. 



Projekty zrealizowane na poziomie wojewódzkim -
przykłady

Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

Wyjazd studyjny „Rolnictwo regeneratywne, 

zrównoważone i ekologiczne – dobra praktyka 

szwedzkich rolników”

 Termin: 28 sierpnia – 3 września 2022 r.

 Uczestnicy: rolnicy, mieszkańcy obszarów wiejskich, 

uczestnicy operacji w ramach Zespołów Tematycznych 

ds. innowacji, przedstawiciele jednostek naukowych, 

samorządowych i doradczych oraz wspierających 

działalność rolniczą, właściciele gospodarstw 

ekologicznych i osoby zainteresowane prowadzeniem 

gospodarstwa rolnego zgodnie z założeniami i genezą 

rolnictwa regeneratywnego. 

 Tematyka: Idą było podniesienie poziomu wiedzy oraz 

wymiana doświadczeń w zakresie prowadzenia 

gospodarstwa zgodnie z zasadami rolnictwa 

regeneratywnego pomiędzy polskimi a szwedzkimi 

rolnikami. Dodatkowy cel to nawiązania wzajemnych 

kontaktów, a w dalszej perspektywie powstania 

potencjalnych Grup Operacyjnych w ramach działania 

"Współpraca". 



Projekty zrealizowane na poziomie wojewódzkim -
przykłady

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

w Końskowoli

Warsztaty „Jagnięcina i baranina - efektywne 

wykorzystanie potencjału hodowlanego 

rodzimych ras”

 Termin: 26.05.2022 r.

 Uczestnicy: rolnicy, przetwórcy, właściciele kwater 

turystycznych, hodowcy zwierząt, osoby zainteresowane 

tematyką

 Tematyka: ideą warsztatów była promocja walorów 

jakościowych produktów z ras rodzimych, 

zainteresowanie przetwórstwem oraz zainicjowanie 

krótkiego łańcucha dostaw. Wysoka jakość surowca 

rodzimych ras w połączeniu z umiejętnością efektywnego 

przetwarzania tuszek, odwołującego się do tradycji i 

dziedzictwa kulinarnego stanowić może atut 

umożliwiający zyskanie przewagi rynkowej. Warsztaty 

były okazją do nawiązania kontaktów, wymiany 

doświadczeń i zainteresowania mało popularnymi 

rodzimymi rasami zwierząt.



Promocja SIR w 2022 r. 

zamieszczanie informacji dotyczących innowacji w rolnictwie, 

produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich 

Strona internetowa - 254 informacje

Profil SIR na portalu Facebook:

 719 postów;

 zasięg postów - 244 203

 nowi obserwujący – 227

Profil SIR na portalu Twitter:

 667 twittów;

 zasięg twittów – 28 478

 nowi obserwujący profil SIR – 44

Newsletter Flesz SIR – 12 wydań w cyklu miesięcznym



Udział w tworzeniu i opiniowaniu 

dokumentów związanych z KSOW

 Opracowano projekty zmian do Planu Operacyjnego KSOW na lata 

2020-2021 w zakresie SIR.

 Opracowano projekt Planu Operacyjnego KSOW na lata 2022-2023 

w zakresie SIR.

 Opracowano dwuletnie sprawozdanie z realizacji Planu operacyjnego 

KSOW na lata 2020-2021 (stan na 31.12.2021 r.). 

 Opracowano sprawozdanie roczne z planu działania 2014-2020 (stan na 

dzień 31.12.2021 r.). 

 Udział w spotkaniach roboczych beneficjentów Pomocy Technicznej, 

których celem było opracowanie Planu Działania KSOW+ w nowej 

perspektywie.



Jak być na bieżąco z najnowszymi 

informacjami oraz wydarzeniami?

Strona internetowa SIR: https://sir.cdr.gov.pl/ 

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

Twitter: https://twitter.com/SIR_siec

Newsletter Flesz SIR: rejestracja https://sir.cdr.gov.pl/ 



Dziękuję za uwagę!
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