
 

       

  Już od 6 lat 

Sieć SIR wspiera wdrażanie innowacji  

w polskim rolnictwie i na obszarach wiejskich! 

 

Innowacyjne rozwiązania, transfer wiedzy z nauki do praktyki oraz łączenie podmiotów i osób 

zainteresowanych wdrożeniami innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich to klucze  

do dynamicznego rozwoju polskiej produkcji rolniczej i polskiej wsi.  

Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR), od początku swojej działalności 

efektywnie koordynowana przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz aktywnie wdrażana 

przez Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego, już od 6 lat stymuluje, wspiera i pomaga wszystkim 

zaangażowanym, aby te cele były możliwe do osiągnięcia. Tysiące uczestników wydarzeń, setki 

merytorycznych spotkań sieciujących i tyle samo  wydanych publikacji, to jedynie zarys aktywności SIR 

na poziomie poszczególnych województw, całego kraju oraz w zakresie współpracy międzynarodowej. 

 

https://twitter.com/SIR_siec
https://www.facebook.com/SiecSIR
https://sir.cdr.gov.pl/
https://www.youtube.com/channel/UC6jrpiejdVsmtd8Zrx2AiRg


 

 

Wspólna Polityka Rolna w perspektywie finansowej 2014-2020 jest 

pierwszą w historii Unii Europejskiej, która w tak jasny sposób wskazuje, 

że szybki transfer wiedzy z nauki do praktyki i wdrażanie innowacyjnych 

rozwiązań w sektorze rolno-spożywczym są kluczowe, aby zachować wydajność produkcji 

żywności, przy jednoczesnym podnoszeniu jej jakości i zmniejszaniu presji środowiskowej. 

Decydenci uznali, że najefektywniejszą formą wdrażania innowacji będą partnerstwa 

wielopodmiotowe, które powstaną w efekcie sieciowania i identyfikacji wspólnych celów. Aby 

wzmocnić ten efekt w 2015 r. w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, utworzono Sieć 

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

Struktura Sieci opiera się o podmioty, które od wielu lat cieszą się 

autorytetem i zaufaniem, przede wszystkim wśród rolników 

i producentów rolnych, czyli na jednostkach publicznego doradztwa 

rolniczego. To właśnie te jednostki wykonujące od wielu lat swoje 

działania statutowe stanowią łącznik pomiędzy ośrodkami naukowymi 

a praktyką rolniczą. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie pełni rolę krajowego 

koordynatora Sieci SIR, natomiast 16 Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego 

wykonuje zadania SIR w poszczególnych województwach. Oczywiście to nie podmioty 

stanowią o efektywności działania, ale przede wszystkim zaangażowani ludzie. Zadania Sieci 

wykonują koordynatorzy SIR oraz brokerzy innowacji zatrudnieni w Centrum Doradztwa 

Rolniczego w Brwinowie oraz w Wojewódzkich Ośrodkach Doradztwa Rolniczego. 

 

 

Od początku swojej działalności Sieć SIR ma bardzo ambitne cele związane ze wsparciem 

podmiotów zainteresowanych wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań w polskim rolnictwie 

i produkcji żywnosci. Głównym zadaniem SIR jest przede wszystkim ułatwianie wymiany 

wiedzy, informacji oraz dobrych praktyk w zakresie innowacji oraz wspieranie ich wdrażania 

w rolnictwie i na obszarach wiejskich m.in. poprzez pomoc w tworzeniu Grup Operacyjnych 

EPI  aplikujących o środki dostępne w ramach działania „Współpraca” Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wartością dodaną  działalności SIR jest ułatwianie 

tworzenia i funkcjonowania sieci kontaktów pomiędzy rolnikami, podmiotami doradczymi 

jednostkami naukowymi, przedsiębiorcami sektora rolno-spożywczego oraz pozostałymi 

podmiotami zainteresowanymi i wspierającymi wdrażaniem innowacji w rolnictwie, 

leśnictwie, produkcji żywności i na obszarach wiejskich. 

 

 

O SIR 

Wymiana wiedzy, informacji i doświadczeń 

http://www.cdr.gov.pl/


 

 

W ostatnich 6 lat Sieć SIR podjęła szereg działań, których realizacja 

efektywnie wspierała wdrażanie innowacji w rolnictwie, leśnictwie, 

produkcji żywności i na obszarach wiejskich. Realizując cel swojej 

działalności, jakim jest łączenie różnych podmiotów zaangażowanych 

w procesy innowacyjne w polskim rolnictwie i przetwórstwie, Sieć 

organizowała konferencje, szkolenia, wyjazdy studyjne czy stoiska informacyjno-promocyjne 

i wystawy, a także produkowała filmy, tworzyła publikacje i badania połączone z analizą 

obszarów problemowych.  Pracownicy jednostek doradztwa rolniczego, zaangażowani 

w działania Sieci, udzielali także indywidualnych konsultacji. 
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Przez te kilka lat, zostało zrealizowanych również wiele inicjatyw, 

które na stałe wpisały się w kalendarz wydarzeń sektora rolno-

spożywczego, a wielu uczestników czeka na ich kolejne edycje, aby 

zebrać nową wiedzę, doświadczenia, czy też nawiązać kontakty. Do 

takich wydarzeń  należy zaliczyć przede wszystkim organizowane, na poziomie krajowym, 

6 lat działalności SIR 

Dziesiątki 

tysięcy 

uczestników 

targów  

i pokazów  

Ponad  
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publikacje  

Ponad 125 
materiałów 

filmowych  
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„Forum Wiedzy i Innowacji” oraz forum „Sieciowanie Partnerów SIR”, które dają duże 

możliwości wymiany wiedzy i informacji na temat nowoczesnych rozwiązań, innowacyjnych 

produktów, a także nawiązywania wielopodmiotowej współpracy. W efekcie powstał wiele 

projektów wielopodmiotowych partnerstw, które realizują swoje zadania związane 

zwdrożeniami innowacyjnych rozwiązań. 

Sieć SIR nieustannie kładzie duży nacisk na inicjatywy wspierające tworzenie Grup 

Operacyjnych EPI i wyjaśnianie zasad realizacji projektów przez te Grupy w ramach działania 

„Współpraca” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Ważnym 

elementem tej działalności Sieci są również konferencje upowszechniające rezultaty realizacji 

takich projektów. Każdy nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 

„Współpraca” poprzedzony jest  szkoleniem pn. „Partnerstwo dla rozwoju” (zorganizowano 

już 4 cykle tych szkoleń). Jak ważnym jest aby szeroko informować o rezultatach działalności 

Grup Operacyjnych EPI pokazał również „I Szczyt polskich Grup Operacyjnych”, który po raz 

pierwszy odbył się w tym roku, a jego kolejne edycje będą kontynuowane w kolejnych latach. 

 

 

Aktywne wspieranie działanie „Współpraca”, to nie tylko powyższe inicjatywy. 

Funkcjonujący w ramach Sieci, brokerzy innowacji udzielają wszelkiego wsparcia doradczego 

oraz konsultacyjnego dla tworzonych i funkcjonujących Grup Operacyjnych.  

W efekcie ich wsparcia złożonych zostało 538 wniosków o dofinansowanie innowacyjnych 

projektów w ramach tego działania. W chwili obecnej utworzonych zostało  86 Grup 

Operacyjnych, które otrzymały wsparcie finansowe na projekty wdrożeniowe, a ich liczba 

stale wzrasta z uwagi na trwający proces podpisywania umów dofinansowania.  Ponadto 

w ramach ostatniego naboru w zakresie tworzenia krótkich łańcuchów dostaw, 96 projektów 

otrzymało rekomendacje do uzyskania finansowej pomocy. 

 

 

 

 

 

 

 

538 Grupy 

Operacyjne  
wnioskujące o wsparcie 

finansowe w ramach  
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97 
Grup Operacyjnych,  
których projekty otrzymały 
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łańcuchów dostaw 
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Operacyjnych 
 

* ich liczba stale wzrasta z uwagi 

na trwający proces podpisywania 

umów dofinansowania  

 

Brokerzy innowacji 
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https://sir.cdr.gov.pl/2021/09/16/lista-rankingowa-projektow-wybranych-do-finansowania-w-ramach-dzialania-wspolpraca-tworzenie-krotkich-lancuchow-dostaw/
https://sir.cdr.gov.pl/2021/09/16/lista-rankingowa-projektow-wybranych-do-finansowania-w-ramach-dzialania-wspolpraca-tworzenie-krotkich-lancuchow-dostaw/
https://sir.cdr.gov.pl/2021/09/16/lista-rankingowa-projektow-wybranych-do-finansowania-w-ramach-dzialania-wspolpraca-tworzenie-krotkich-lancuchow-dostaw/
https://sir.cdr.gov.pl/2021/09/16/lista-rankingowa-projektow-wybranych-do-finansowania-w-ramach-dzialania-wspolpraca-tworzenie-krotkich-lancuchow-dostaw/
https://sir.cdr.gov.pl/2021/09/16/lista-rankingowa-projektow-wybranych-do-finansowania-w-ramach-dzialania-wspolpraca-tworzenie-krotkich-lancuchow-dostaw/
https://sir.cdr.gov.pl/2021/09/16/lista-rankingowa-projektow-wybranych-do-finansowania-w-ramach-dzialania-wspolpraca-tworzenie-krotkich-lancuchow-dostaw/
https://sir.cdr.gov.pl/2021/09/16/lista-rankingowa-projektow-wybranych-do-finansowania-w-ramach-dzialania-wspolpraca-tworzenie-krotkich-lancuchow-dostaw/
https://sir.cdr.gov.pl/2021/09/16/lista-rankingowa-projektow-wybranych-do-finansowania-w-ramach-dzialania-wspolpraca-tworzenie-krotkich-lancuchow-dostaw/
https://sir.cdr.gov.pl/2021/09/16/lista-rankingowa-projektow-wybranych-do-finansowania-w-ramach-dzialania-wspolpraca-tworzenie-krotkich-lancuchow-dostaw/
https://sir.cdr.gov.pl/2021/09/16/lista-rankingowa-projektow-wybranych-do-finansowania-w-ramach-dzialania-wspolpraca-tworzenie-krotkich-lancuchow-dostaw/
https://sir.cdr.gov.pl/2021/09/16/lista-rankingowa-projektow-wybranych-do-finansowania-w-ramach-dzialania-wspolpraca-tworzenie-krotkich-lancuchow-dostaw/


 

Brokerzy innowacji nieustannie prowadzą również doradztwo w zakresie poszukiwania 

innych, alternatywnych źródeł finansowania dla innowacyjnych projektów, w tym również  

w zakresie unijnych programów jak np. Horyzont Europa. 

 

 

Sieć SIR nie zwraca swojej uwagi tylko i wyłącznie na duże projekty 

innowacyjne. Dostrzeżono również małych, lokalnych innowatorów, którzy 

niewielkimi nakładami pracy i środków finansowych, usprawniają swoje 

gospodarstwa. To właśnie dla nich w bieżącym roku SIR po raz pierwszy 

zorganizował ogólnokrajowy konkurs „Moje własne innowacje”. Szeroki zakres 

wykorzystania zgłoszonych innowacyjnych rozwiązań opracowanych przez samych rolników, 

które wpływają na efektywność ekonomiczną produkcji, optymalizację wykorzystania 

zasobów, czy na dobrostan zwierząt, jasno wskazały, że polscy rolnicy są innowatorami 

i szukają nieszablonowych możliwości odpowiadających ich potrzebom. 

 

 

Działania Sieci SIR to również pozyskiwanie Partnerów Sieci i ich łączenie do 

wielopodmiotowej współpracy. Kluczowymi Partnerami SIR są rolnicy  

i ich związki branżowe oraz organizacje rolników, naukowcy i jednostki 

naukowe, doradcy i przedsiębiorcy sektora rolno-spożywczego.  

Aktualnie w działania Sieci zaangażowanych jest już blisko 950 Partnerów zarejestrowanych 

w bazie SIR, a ich liczba stale rośnie! Warto podkreślić, że Sieć ma charakter otwarty i zaprasza 

do udziału w swoich strukturach, wszystkich zainteresowanych tematyką innowacji 

w rolnictwie i na obszarach wiejskich. 

 

Prowadzone przez SIR internetowe i bazy danych upowszechniają informacje o niemal: 

 

 

 

 

180  

innowacyjnych 

rozwiązaniach 

309 

pracach 

naukowo-

badawczych 

 

46  

projektach  

Partnerów SIR 

65 

projektach Grup 

Operacyjnych 

EPI 

naukowo 

badawczych 

 

Innowacyjny nie znaczy duży 

Partnerstwo dla innowacji 

https://sir.cdr.gov.pl/2021/07/20/ruszyly-pierwsze-konkursy-w-programie-horyzont-europa/
https://sir.cdr.gov.pl/2021/09/22/rozstrzygniecie-konkursu-moje-wlasne-innowacje-i-rozdanie-nagrod/
https://sir.cdr.gov.pl/partnerzy/szukaj.php
https://sir.cdr.gov.pl/partnerzy/szukaj.php
https://sir.cdr.gov.pl/partnerzy/pr_szukaj.php?par=3
https://sir.cdr.gov.pl/partnerzy/pr_szukaj.php?par=2
https://sir.cdr.gov.pl/partnerzy/pr_szukaj.php?par=4
https://sir.cdr.gov.pl/partnerzy/pr_szukaj.php?par=1
https://sir.cdr.gov.pl/partnerzy/pr_szukaj.php?par=3
https://sir.cdr.gov.pl/partnerzy/pr_szukaj.php?par=2
https://sir.cdr.gov.pl/partnerzy/pr_szukaj.php?par=4
https://sir.cdr.gov.pl/partnerzy/pr_szukaj.php?par=1
https://sir.cdr.gov.pl/partnerzy/pr_szukaj.php?par=3
https://sir.cdr.gov.pl/partnerzy/pr_szukaj.php?par=3
https://sir.cdr.gov.pl/partnerzy/pr_szukaj.php?par=2
https://sir.cdr.gov.pl/partnerzy/pr_szukaj.php?par=4
https://sir.cdr.gov.pl/partnerzy/pr_szukaj.php?par=1
https://sir.cdr.gov.pl/partnerzy/pr_szukaj.php?par=3
https://sir.cdr.gov.pl/partnerzy/pr_szukaj.php?par=2
https://sir.cdr.gov.pl/partnerzy/pr_szukaj.php?par=4
https://sir.cdr.gov.pl/partnerzy/pr_szukaj.php?par=1
https://sir.cdr.gov.pl/partnerzy/pr_szukaj.php?par=3
https://sir.cdr.gov.pl/partnerzy/pr_szukaj.php?par=2
https://sir.cdr.gov.pl/partnerzy/pr_szukaj.php?par=2
https://sir.cdr.gov.pl/partnerzy/pr_szukaj.php?par=4
https://sir.cdr.gov.pl/partnerzy/pr_szukaj.php?par=1
https://sir.cdr.gov.pl/partnerzy/pr_szukaj.php?par=3
https://sir.cdr.gov.pl/partnerzy/pr_szukaj.php?par=2
https://sir.cdr.gov.pl/partnerzy/pr_szukaj.php?par=4
https://sir.cdr.gov.pl/partnerzy/pr_szukaj.php?par=4
https://sir.cdr.gov.pl/partnerzy/pr_szukaj.php?par=1
https://sir.cdr.gov.pl/partnerzy/pr_szukaj.php?par=3
https://sir.cdr.gov.pl/partnerzy/pr_szukaj.php?par=2
https://sir.cdr.gov.pl/partnerzy/pr_szukaj.php?par=4
https://sir.cdr.gov.pl/partnerzy/pr_szukaj.php?par=1
https://sir.cdr.gov.pl/partnerzy/pr_szukaj.php?par=1
https://sir.cdr.gov.pl/partnerzy/pr_szukaj.php?par=3
https://sir.cdr.gov.pl/partnerzy/pr_szukaj.php?par=2
https://sir.cdr.gov.pl/partnerzy/pr_szukaj.php?par=4
https://sir.cdr.gov.pl/partnerzy/pr_szukaj.php?par=1
https://sir.cdr.gov.pl/partnerzy/pr_szukaj.php?par=3
https://sir.cdr.gov.pl/partnerzy/pr_szukaj.php?par=2
https://sir.cdr.gov.pl/partnerzy/pr_szukaj.php?par=4
https://sir.cdr.gov.pl/partnerzy/pr_szukaj.php?par=1
https://sir.cdr.gov.pl/partnerzy/pr_szukaj.php?par=3
https://sir.cdr.gov.pl/partnerzy/pr_szukaj.php?par=2
https://sir.cdr.gov.pl/partnerzy/pr_szukaj.php?par=4
https://sir.cdr.gov.pl/partnerzy/pr_szukaj.php?par=1
https://sir.cdr.gov.pl/partnerzy/pr_szukaj.php?par=3
https://sir.cdr.gov.pl/partnerzy/pr_szukaj.php?par=2
https://sir.cdr.gov.pl/partnerzy/pr_szukaj.php?par=4
https://sir.cdr.gov.pl/partnerzy/pr_szukaj.php?par=1
https://sir.cdr.gov.pl/partnerzy/pr_szukaj.php?par=3
https://sir.cdr.gov.pl/partnerzy/pr_szukaj.php?par=2
https://sir.cdr.gov.pl/partnerzy/pr_szukaj.php?par=4
https://sir.cdr.gov.pl/partnerzy/pr_szukaj.php?par=1


 

 

 

Sieć stawia również na nowoczesne formy komunikacji 

z partnerami ale również z innymi podmiotami i osobami 

zainteresowanymi tematyką innowacji w sektorze rolno-

spożywczym. Warto podkreślić, że szybkość dostępu do informacji i wiedzy jest kluczowa do 

podejmowania dobrych decyzji. Taką formę komunikacji spełniają strona internetowa i media 

społecznościowe.  

                  Strona internetowa SIR – dotychczas opublikowano ponad 700 wpisów 

 

Profil Sieci na portalu Facebook obserwuje 1 751 osób . W czasie swojej działalności 

Sieć udostępniła ponad  2 780 postów, które w  ostatnich 28 dniach dotarły do 

ponad 8 200 osób.  

 

 Profil Sieci na Twitterze, na którym opublikowano ponad 1 800 szybkich 

wiadomości.   

 

Dodatkowo realizując swoje zadania upowszechniające dotyczące bieżących informacji 

w zakresie innowacyjnych wdrożeń w rolnictwie i na obszarach wiejskich, SIR wydaje 

miesięczny biuletyn „Flesz SIR”, który dociera do szerokiej grupy odbiorców. 

 

 

Sieć SIR jest również aktywna na poziomie międzynarodowym. Współpracuje 

z analogicznymi sieciami z krajów europejskich, wymieniając się wiedzą, 

doświadczeniem i pomysłami na efektywne realizowanie zadań.  Przedstawicie 

SIR od lat współpracują z Punktem Kontaktowym EIP-AGRI w Brukseli 

(Europejskie Partnerstwo Innowacyjne na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa),  

m.in. uczestniczą w spotkaniach Podgrupy ds. Innowacji EIP-AGRI, dzięki czemu mają wpływ 

na wyznaczanie kierunków prac tej sieci.  Polscy reprezentanci aktywnie działają także w Sieci  

ENRD (Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich) czy EUFRAS, które zrzesza 

europejskich doradców rolniczych. 

Komunikacja na poziomie krajowym                        

i międzynarodowym 

https://sir.cdr.gov.pl/
https://www.facebook.com/SiecSIR
https://twitter.com/SIR_siec
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/node


 

 

 „Działania Sieci przez ostatnie 6 lat pokazały jak ważną rolę  odgrywa ona  

w procesie efektywnego wspierania  wdrażania innowacyjnych rozwiązań do 

produkcji, w tym przede wszystkim w zakresie identyfikacji potrzeb 

producentów, łączenia podmiotów w celu realizacji wspólnych projektów 

wdrożeniowych oraz upowszechniania, w tym na szczeblu międzynarodowym, 

wyników ich prac. Jednak przed Siecią stoją nowe wyzwania związane ze wspieraniem założeń 

nowej Wspólnej Polityki Rolnej, w tym z bardzo ambitnymi celami Europejskiego Zielonego 

Ładu i strategii „od pola do stołu”. Już teraz Sieć podejmuje działania, aby w niedługim okresie 

wzmocnić budowanie wielopodmiotowych partnerstw, które będą wdrażały innowacyjne 

rozwiązania do praktyki. Będzie to możliwe również poprzez zwiększenie efektywności 

transferu wiedzy, aby skrócić czas implementacji wyników badań  do praktyki rolniczej” – 

mówi Krzysztof Janiak, Zastępca Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. 

 

 „Dotychczasowe działania Sieci SIR udowodniły, że jest ona silna swoją 

strukturą i Partnerami, a kolejne wyzwania będą przekładały się na 

podnoszenie jakości, dochodowości i produktywności polskiego rolnictwa i 

obszarów wiejskich w poszanowaniu środowiska naturalnego” – mówi Paweł 

Krzeczunowicz,  Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział 

w Warszawie. 

 

 

 

Słuchać takich życzeń, chce każdy jubilat! Kliknij tutaj i zobacz materiał  filmowy z życzeniami 
otrzymanymi od naszych Partnerów oraz wypowiedziami osób współtworzących SIR. Było 
ich znacznie więcej i za wszystkie serdecznie dziękujemy! 

 

 

 

 

 
 

Zespół SIR i życzenia Partnerów SIR 

Plany i wyzwania 

https://youtu.be/pYgsHb2jjnc
https://youtu.be/pYgsHb2jjnc
https://youtu.be/pYgsHb2jjnc
https://youtu.be/pYgsHb2jjnc


 

Ogólnopolski Zespół SIR 

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

 


