
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 

 

Informacje na temat Sieci na rzecz innowacji  

w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR)  
 

Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR): 

• łączy m.in. rolników, przedsiębiorców, przedstawicieli jednostek doradztwa rolniczego, 

instytutów badawczych i uczelni wyższych; 

• zapewnia wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy nauką i praktyką; 

• promuje wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w sektorze rolno-spożywczym oraz  

na obszarach wiejskich, dając szanse na szybszy rozwój i wzrost konkurencyjności polskiej 

wsi. 

 

Sieć funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich i ma charakter otwarty 
- jej 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. 

Sieć została utworzona w celu wsparcia innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, 

leśnictwie i na obszarach wiejskich. 

Realizacji celu SIR, o którym mowa powyżej, służyć będą następujące cele szczegółowe: 

1. Ułatwianie tworzenia oraz funkcjonowania sieci kontaktów pomiędzy rolnikami, 

podmiotami doradczymi, jednostkami naukowymi, przedsiębiorcami sektora rolno-

spożywczego oraz pozostałymi podmiotami zainteresowanymi wdrażaniem innowacji 

w rolnictwie i na obszarach wiejskich. 

2. Ułatwianie wymiany wiedzy fachowej oraz dobrych praktyk w zakresie wdrażania 

innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. 

3. Wsparcie tworzenia i organizacji grup operacyjnych na rzecz innowacji  

oraz opracowywania przez nie projektów.  

Zadania Sieci obejmują w szczególności: identyfikowanie i aktywizację partnerów  

do współpracy w realizacji projektów innowacyjnych, współpracę z krajowymi jednostkami 

naukowo-badawczymi, instytutami, organizacjami działającymi na rzecz innowacji oraz 

Europejskim Partnerstwem na rzecz Innowacji, rozpowszechnianie wiedzy i doświadczeń  

w realizacji projektów innowacyjnych w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz doradztwo  

w tworzeniu i organizacji grup operacyjnych na rzecz innowacji oraz przygotowywaniu przez 

nie projektów. 

Struktura SIR oparta jest na publicznym doradztwie rolniczym, Centrum Doradztwa 

Rolniczego z siedzibą w Brwinowie koordynuje pracę Sieci na poziomie krajowym, natomiast 

Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego realizują zadania SIR w poszczególnych 

województwach.  

Więcej informacji na temat struktury Sieci oraz roli poszczególnych instytucji znajdziecie 

Państwo pod adresem: 

http://cdr.gov.pl/sir  

http://cdr.gov.pl/sir


Zachęcamy do rejestracji w Bazie Partnerów SIR  

– za pośrednictwem internetowego formularza: http://195.205.152.135/sir/rejestracja.php 

Korzyści i możliwości współpracy wynikające z partnerstwa w SIR: 

- Rejestracja w bazie Partnerów SIR umożliwi kontakt z Państwem w celu potencjalnej 

współpracy z innymi uczestnikami Sieci – w ramach wspólnych projektów, tworzenia grup 

operacyjnych dla działania „Współpraca” w ramach PROW 2014-2020 oraz w celu transferu 

wiedzy z nauki do praktyki. Umożliwi to także kontakt w celu rozwiązywania bieżących 

problemów w rolnictwie oraz ułatwi identyfikację potencjalnych obszarów problemowych 

wymagających rozwiązań płynących z nauki. 

- Dostęp do bieżących informacji i nowinek z Sieci – za pośrednictwem newsletteru, strony 

internetowej oraz strony SIR na Facebooku będziemy informować i przesyłać  

do Państwa: zaproszenia oraz relacje z wydarzeń organizowanych przez CDR, WODR  

i Partnerów SIR, relacje ze spotkań „w terenie”, artykuły i nowinki o innowacjach w rolnictwie, 

leśnictwie i gospodarce żywnościowej. 

- Współudział w tworzeniu baz danych SIR dotyczących: prowadzonych prac badawczo-

rozwojowych, dobrych praktyk w zakresie innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich 

projektów realizowanych przez grupy operacyjne EPI, poprzez przekazywanie informacji  

na temat realizowanych projektów 

- Udział w organizowanych przez CDR oraz WODR szkoleniach, konferencjach, 

seminariach itp. zarówno w charakterze uczestników jak i prelegentów/wykładowców 

- Współpraca z CDR oraz WODR przy tworzeniu propozycji operacji zgłaszanych  

do dwuletnich planów operacyjnych w zakresie SIR – w ramach realizacji operacji  

w Działaniu 2: „Działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla doradców i służb 

wspierających wdrażanie innowacji na obszarach wiejskich” Partnerzy SIR mogą wraz z CDR 

lub WODR współorganizować: konferencje, szkolenia, warsztaty, seminaria, spotkania, stoiska 

promocyjne, wyjazdy studyjne i szkoleniowe oraz wspólnie: opracowywać, wydawać oraz 

dystrybuować publikacje, broszury i ulotki. 

- Zgłaszanie własnych propozycji operacji do dwuletnich planów operacyjnych w zakresie 

SIR - Partnerzy SIR mogą uzyskać pomoc w zakresie dotyczącym działań informacyjno-

aktywizujących potencjalnych partnerów do realizacji działania „Współpraca”, w ramach 

Działania 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”, poprzez: organizacje szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji, stoisk 

promocyjnych, wyjazdów studyjnych i szkoleniowych oraz opracowanie, wydanie  

i dystrybucję publikacji, broszur i ulotek. 

 

 

 

http://195.205.152.135/sir/rejestracja.php

