
Brokerzy innowacji
Aby ułatwić odnajdywanie i łączenie partnerów  
w grupy operacyjne w ośrodkach doradztwa rol-
niczego, powołani zostali tzw. brokerzy innowa-
cji. Już teraz udzielą oni informacji na temat 
SIR-u, zakładania oraz funkcjonowania grup 
operacyjnych. Chętnych do współpracy  
i do stworzenia ewentualnej grupy opera-
cyjnej zachęcamy do kontaktu oraz do 
wpisania się do bazy partnerów SIR na 
stronie internetowej www.cdr.gov.pl 
(zakładka SIR). Zostanie partne-
rem SIR jest dobrowolne i w żaden 
sposób do niczego nie obliguje.  
Rolnicy, jednostki i instytucje, 
które zostaną partnerami SIR 
stworzą bazę podmiotów chęt-
nych do działania na rzecz in-
nowacji, a tym samym staną 
się potencjalnymi, pierw-
szymi partnerami grup 
operacyjnych. Rejestra-
cja jako partner SIR 
ułatwi brokerom do-
tarcie do zaintereso-
wanych współpracą 
na terenie kraju  
i województwa. 

i spożywczego (np. producenci nawozów, pasz, 
środków ochrony roślin, maszyn i urządzeń do  
produkcji), a także podmioty doradcze, konsumenci  
i ich organizacje, jednostki samorządu terytorialne-
go, organizacje branżowe i międzybranżowe dzia-
łające w obszarze łańcucha żywnościowego. Grupa  
odpowiedzialna będzie za zrealizowanie projektu,  
w tym prawidłowe rozliczenie otrzymanych środków 
pomocowych, dlatego musi posiadać formę prawną 
umożliwiającą zawarcie umowy i podjęcie zobowią-
zania. Wsparcie nie jest dostępne pojedynczo dla 
przedsiębiorstw, rolników czy instytutów, lecz tylko 
dla grupy operacyjnej. 

Wsparcie 
(według projektu rozporządzenia)

Łącznie maksymalna wysokość wsparcia dla jed-
nej grupy wynosić ma maksymalnie do 12 mln zł. 
Wsparcie związane z kosztami bezpośrednimi opera-
cji (realizacja planu biznesowego opartego na planie 
operacyjnym oraz koszty inwestycyjne) i kosztami 
badań prowadzonych przez grupę wynieść może do 
10 mln zł. Koszty ogólne (np. funkcjonowania grupy 
operacyjnej, opracowania planu operacyjnego, planu 
biznesowego operacji, analiz wykonalności i innych 
dokumentów, koszty upowszechnienia wyników  
realizacji operacji, itp.) mogą stanowić nie więcej niż 
20% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji,
tj. nie więcej niż 2 mln zł.
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Skontaktuj się z brokerem

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  
w Modliszewicach

Broker Innowacji Michał Kowalczyk
tel.: 41 372 22 84 do 86, fax: 41 372 34 86 

e-mail: michal.kowalczyk@sodr.pl

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  
w Modliszewicach  

Oddział w Sandomierzu „Centrum Ogrodnicze”
Broker innowacji Alina Lisowska

tel.: 15 833 31 00, fax: 15 832 34 00
e-mail: alina.lisowska@sodr.pl
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Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie 
i na obszarach wiejskich

Koncepcja wsparcia innowacji w Unii Europejskiej 
zrodziła się z konieczności znalezienia dla całej 
wspólnoty ścieżki szybkiego rozwoju. W obliczu 
wzrostu globalnego zapotrzebowania na żywność 
wynikającego z ciągle rosnącej liczby ludności, 
pojawia się presja zwiększania wielkości produkcji. 
Wzrost produkcji, w sytuacji kurczących się zaso-
bów naturalnych (wody) i ograniczonych czynni-
ków produkcji (ziemi), może odbywać się jedynie 
poprzez wzrost efektywności. Stąd dużą rolę w jego 
osiągnięciu w rolnictwie odegrać mają szeroko rozu-
miane innowacje, które zarówno na poziomie euro-
pejskim, jaki i krajowym będą silnie wspierane. Na 
poziomie unijnym za wsparcie to odpowiedzialne jest 
Europejskie partnerstwo innowacyjne na 
rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa 
– w skrócie EPI-AGRI. Jego głównym celem jest 
podjęcie działań mających zbliżyć do siebie naukę 
i praktykę, poprzez stworzenie polityki badań nauko-
wych bardziej ukierunkowanej na potrzeby rolnictwa 
opartego na faktycznych danych.

Czym jest SIR?
W opublikowanym w 2013 roku rankingu Innova-
tion Union Scoreboard (IUS) Polska pod względem 
innowacyjności zajęła 4. miejsce od końca. Aby 
zmienić ten stan rzeczy, a tym samym wspierać dzia-
łania innowacyjne w rolnictwie, powstała na poziomie 
krajowym Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie 
i na obszarach wiejskich (w skrócie SIR). SIR 
funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich (jest to podsieć KSOW) i ma charakter otwar-
ty, co oznacza, że jej członkami mogą być wszystkie 
podmioty zaangażowane w rozwój rolnictwa i obsza-
rów wiejskich (rolnicy, przedsiębiorcy, samorządy, 
instytucje, stowarzyszenia, uczelnie, itp.). Koordy-
natorem krajowym SIR-u jest Centrum Doradztwa 

Rolniczego w Brwinowie, a na poziomie wojewódz-
kim ośrodki doradztwa rolniczego.

Cel główny SIR
Wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywno-
ści, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

Cele szczegółowe SIR
• Ułatwianie tworzenia oraz funkcjonowania 

sieci kontaktów pomiędzy rolnikami, podmiota-
mi doradczymi, jednostkami naukowymi, przed-
siębiorcami sektora rolno-spożywczego oraz po-
zostałymi podmiotami wspierającymi wdrażanie 
innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

• Ułatwianie wymiany wiedzy fachowej oraz do-
brych praktyk w zakresie innowacji w rolnictwie 
i na obszarach wiejskich.

• Pomoc w tworzeniu grup operacyjnych na rzecz 
innowacji oraz pomoc w opracowaniu projektów 
przez grupy operacyjne i partnerstwa na rzecz 
innowacji.

Czym jest innowacja? 
Definicji innowacji jest wiele. W Unii Europejskiej 
zalecane jest stosowanie definicji OECD zawartej 
w międzynarodowym podręczniku metodologicz-
nym badań statystycznych innowacji. Według Pod-
ręcznika Oslo Manual (Oslo Manual 2005, OECD/
Eurostat):

„Innowacja jest to wdrożenie nowego 
lub istotnie ulepszonego produktu 

(wyrobu lub usługi), nowego lub istotnie 
ulepszonego procesu, nowej metody 

marketingu lub nowej metody organizacji 
w zakresie praktyk biznesowych, 

organizacji miejsca pracy bądź relacji 
ze środowiskiem zewnętrznym”.

Jak widać innowacje można rozumieć na wiele 
sposobów. Można je wiązać z nowymi i ulepszonymi 
produktami, procesami, techniką i technologiami, usłu-
gami bądź dostosowaniem ich do nowych wymogów, 
np. środowiskowych. Przyjąć można, że nowy pomysł 
określa się mianem innowacji tylko wtedy, gdy staje 
się on powszechnie zastosowany w danej dziedzinie, 
a więc gdy przynosi on konkretne rezultaty. 

W nowej perspektywie zmianie uległo samo podej-
ście do innowacyjności. Dzisiejsze rolnictwo musi 
rozwiązywać różne problemy (zmiany klimatu, 
zrównoważony rozwój), co rozszerza zakres proble-
mów występujących w gospodarstwach. Wymaga 
to włączania samych rolników jako ważnego źródła 
wiedzy. Jednym słowem uważa się, że proces in-
nowacji obejmuje wiele różnych powiązań, a inno-
wacje to nie tylko praca w laboratoriach, ale także 
praca w sieciach, w których współpracują przedsta-
wiciele różnych środowisk. Oznacza to, że innowacje 
powstają w ramach współpracy wielu partnerów. 

Grupy operacyjne
Założeniem jest, aby wspomniani wyżej partne-
rzy, przy pomocy SIR-u łączeni byli w tzw. grupy 
operacyjne. Grupy te finansowane będą w ramach 
działania „Współpraca” ze środków PROW 2014-
-2020 (dla wzmocnienia więzi pomiędzy rolnictwem, 
produkcją żywności, leśnictwem a badaniami nauko-
wymi). Wsparcie dotyczyć będzie tworzenia i funk-
cjonowania grup operacyjnych oraz realizacji przez 
te grupy konkretnych projektów innowacyjnych. 

Grupy operacyjne utworzone muszą być przez 
co najmniej dwa różne podmioty należące do 
różnych kategorii. Mogą być to rolnicy lub grupy 
rolników, posiadacze lasów, naukowcy, instytuty 
lub jednostki naukowe, uczelnie, przedsiębiorcy 
sektora rolnego lub spożywczego (w tym gastro-
nomicznego), przedsiębiorcy sektorów rolnego 

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

Materiał opracowany przez Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego w Modliszewicach.  

Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

www.sodr.pl

Świętokrzyski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego 

w Modliszewicach

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich


