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Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach
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poszczególnych instytucji oraz partnerów sieci
Brwinów, dn. 03 listopada 2015 r.

Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie
i na obszarach wiejskich (SIR)
Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w
ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW)
i ma charakter otwarty.
Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie podmioty zaangażowane w rozwój
rolnictwa i obszarów wiejskich.
Funkcjonowanie struktury organizacyjnej KSOW w tym SIR i realizacja zadań
Sieci, w szczególności realizacja planu działania, w latach 2014-2020 będą
finansowane ze środków Pomocy Technicznej PROW 2014-2020.

Cel główny i cele szczegółowe SIR
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.

Zadania SIR







Prowadzenie działań informacyjno-aktywizujących i inicjowanie
współdziałania min. wśród rolników, przedsiębiorców, jednostek naukowobadawczych i doradców
Identyfikowanie partnerów do współpracy w zakresie wdrażania projektów
innowacyjnych
Współpraca z krajowymi jednostkami naukowo-badawczymi, instytucjami i
organizacjami działającymi na rzecz innowacji oraz Europejską Siecią na rzecz
Innowacji
Upowszechnianie wiedzy na temat innowacyjnych rozwiązań w sektorze
rolno-spożywczym i na obszarach wiejskich, dobrych praktyk w tym zakresie
oraz efektów prac grup operacyjnych

Zadania SIR cd.





Rozpowszechnianie informacji i wiedzy na temat sposobu współpracy w
projektach naukowo-badawczych
Opracowanie metodyki tworzenia i identyfikowania projektów współpracy
oraz prowadzenie bazy projektów
Doradztwo i pomoc w tworzeniu
i organizacji grup operacyjnych na rzecz innowacji
Doradztwo i pomoc w opracowaniu projektów przez grupy operacyjne i
partnerstwa na rzecz innowacji

Struktura Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie
i na obszarach wiejskich
Zadania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, w tym
zadania brokera innowacji, wykonują WODR-y umiejscowione we wszystkich
16 województwach, a koordynację wykonania tych zadań zapewnia CDR.
Realizacja zadań SIR w ramach struktury organizacyjnej CDR i WODR-ów
możliwa będzie dzięki kadrze doradczej posiadającej wieloletnie
doświadczenie we współpracy z rolnikami, przedsiębiorcami działającymi na
obszarach wiejskich oraz z jednostkami naukowo-badawczymi.
W ramach prowadzenia i obsługi sieci wyodrębniona będzie w CDR komórka
organizacyjna ds. innowacji w rolnictwie i jej odpowiedniki na poziomie
WODR.

Łącznikiem pomiędzy partnerami SIR będą „Brokerzy” usytuowani w CDR oraz
Wojewódzkich Ośrodkach Doradztwa Rolniczego.

Schemat Sieci Innowacji w Rolnictwie
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Grupy operacyjne
Partnerska grupa operacyjna na rzecz tworzenia rozwoju i
wdrażania innowacji;
Partnerstwo na rzecz modernizacji i restrukturyzacji
sektora rolnego;
Partnerstwo na rzecz poprawy organizacji łańcucha
żywnościowego;
Partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów
wiejskich;
Partnerstwa na rzecz ochrony zmian klimatycznych.

Zadania CDR w ramach SIR







koordynacja wdrażania SIR na poziomie krajowym;
współpraca z jednostką centralną w zakresie identyfikacji partnerów KSOW
działających w ramach SIR na poziomie krajowym i międzynarodowym;
identyfikacja potrzeb i problemów związanych z funkcjonowaniem SIR na
poziomie krajowym oraz przekazywanie ich jednostce centralnej;
opracowanie, we współpracy z jednostką centralną, kryteriów oceny
stosowanych przy wyborze operacji związanych z SIR, zgłaszanych do
dwuletnich planów operacyjnych;
udział w organie pomocniczym, zwanym dalej „grupą roboczą”, grupach
tematycznych dot. innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich i w
strukturach innych podmiotów związanych z SIR;

Zadania CDR w ramach SIR cd.








ułatwianie partnerom KSOW tworzenia sieci kontaktów w ramach SIR na
poziomie krajowym;
opracowanie metodyki tworzenia i identyfikowania operacji dotyczących SIR,
w ramach których współpracują grupy operacyjne EPI, oraz gromadzenie i
rozpowszechnianie informacji na temat tych operacji;
utworzenie i prowadzenie baz danych zawierających informacje o operacjach
realizowanych przez grupy operacyjne EPI, wyniki badań naukowych i prac
rozwojowych oraz przykłady dobrych praktyk w zakresie innowacji w
rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich;
współpraca z jednostką centralną w prowadzeniu na portalu KSOW bazy
danych partnerów KSOW w zakresie dotyczącym SIR;
prowadzenie działań promocyjnych na rzecz innowacji w rolnictwie, produkcji
żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich;

Zadania CDR w ramach SIR cd.






gromadzenie i rozpowszechnianie informacji na temat sieci Europejskiego
Partnerstwa Innowacyjnego, w tym odkryć naukowych i nowych technologii
mających znaczenie dla innowacji, i wymiana wiedzy w zakresie innowacji z
innymi państwami;
zbieranie od WODR i partnerów KSOW działających w ramach SIR
propozycji działań do planu działania i operacji do dwuletnich planów
operacyjnych w zakresie dotyczącym SIR w województwie, ocena
zaproponowanych operacji i wyrażanie zgody na ich ujęcie w dwuletnich
planach operacyjnych;
opracowanie projektu planu działania i projektów dwuletnich planów
operacyjnych w zakresie dotyczącym SIR;

Zadania CDR w ramach SIR cd.








realizacja planu działania na poziomie krajowym w zakresie dotyczącym SIR na
podstawie dwuletnich planów operacyjnych;
podnoszenie wiedzy i umiejętności partnerów KSOW igrup operacyjnych EPI,
w zakresie zarządzania operacjami wykorzystującymi wyniki badań naukowych i
prac rozwojowych oraz sposobów współpracy w ramach tych operacji;
opracowanie, we współpracy z WODR, co pół roku informacji i co dwa lata
sprawozdania z realizacji dwuletnich planów operacyjnych oraz co roku
sprawozdania z realizacji planu działania w zakresie dotyczącym SIR;
zapewnienie świadczenia usług przez brokerów innowacji, o których mowa w
Programie, zwanych dalej „brokerami”, w ramach CDR na poziomie krajowym;
współpraca w zakresie innowacji z jednostkami naukowymi, instytucjami,
organizacjami, siecią EPI i innymi państwami.

Zadania WODR w ramach SIR









wyszukiwanie i aktywizowanie partnerów KSOW do współpracy w zakresie
wdrażania operacji innowacyjnych w rolnictwie, produkcji żywności,
leśnictwie i na obszarach wiejskich w województwie;
identyfikacja potrzeb i problemów związanych z funkcjonowaniem SIR w
województwie oraz przekazywanie ich CDR i jednostkom regionalnym;
ułatwianie partnerom KSOW tworzenia sieci kontaktów w ramach SIR w
województwie;
współpraca z CDR, w szczególności przy prowadzeniu baz danych w zakresie
dotyczącym województwa oraz przy zbieraniu propozycji działań i operacji, a
także opracowaniu informacji i sprawozdań;
gromadzenie i rozpowszechnianie wyników badań naukowych i prac
rozwojowych, a także informacji na temat wdrażania nowych rozwiązań oraz
dobrych praktyk w zakresie innowacji w województwie;

Zadania WODR w ramach SIR cd.







informowanie o możliwości współpracy w ramach operacji, realizowanych
przez grupy operacyjne, w ramach SIR w województwie;
uczestnictwo w wojewódzkich grupach roboczych i grupach tematycznych,
przygotowanie, we współpracy z brokerami i partnerami KSOW działającymi
w ramach SIR, propozycji działań do planu działania i operacji do dwuletnich
planów operacyjnych w zakresie dotyczącym SIR w województwie oraz
przekazywanie tych propozycji CDR;
realizacja planu działania w województwie w zakresie dotyczącym SIR na
podstawie dwuletnich planów operacyjnych;
podnoszenie wiedzy i umiejętności partnerów KSOW i grup operacyjnych,
działających w ramach SIR w województwie, w zakresie przygotowania i
realizacji operacji wykorzystujących wyniki badań naukowych i prac
rozwojowych;

Zadania WODR w ramach SIR cd.



zapewnienie świadczenia usług w województwie przez brokerów w ramach
WODR;
zapewnienie udziału doradców w grupach operacyjnych Europejskiego
Partnerstwa Innowacyjnego, zwanych dalej „grupami operacyjnymi”, oraz
stała współpraca z grupami operacyjnymi.

Zadania brokera innowacji








Identyfikacja potencjalnych partnerów na obszarze działania brokera oraz
nawiązanie z nimi kontaktów/współpracy oraz prowadzenie działań
aktywizujących
Pomoc w tworzeniu i organizacji grupy operacyjnej, pomoc
w przygotowywaniu potrzebnych dokumentów formalnych związanych
z funkcjonowaniem grupy
Pomoc w przygotowaniu min. planu biznesowego operacji oraz analizy
wykonalności danego przedsięwzięcia
Udzielenie pomocy w przygotowaniu wniosku
o przyznanie funduszy na realizację projektu wdrożeniowego
Stałe monitorowanie pracy grupy operacyjnej, przy której tworzeniu broker
miał udział

Grupy Operacyjne







Tworzenie i realizacja konkretnych projektów innowacyjnych
ukierunkowanych na znajdowanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań dla
szczególnych wyzwań i nowych możliwości
Wiązanie różnych umiejętności (praktycznych i teoretycznych - naukowych),
potrzebnych przy realizacji projektu bądź zadania
Działania ukierunkowane na praktyczne rezultaty dla grupy
Uzyskiwanie korzyści z interakcji przy współtworzeniu projektu

Grupa Robocza ds. KSOW





akceptacja planu działania, dwuletnich planów operacyjnych oraz ich zmian;
opiniowanie sprawozdań i informacji, sporządzanych na podstawie planu
działania, w ramach okresowego przeglądu realizacji tego planu i dwuletnich
planów operacyjnych, w tym wydawanie rekomendacji w sprawie ich zmian;
zapewnienie wymiany wiedzy tematycznej, analitycznej i ułatwianie
współpracy pomiędzy partnerami KSOW przez możliwość tworzenia grup
tematycznych na poziomie krajowym.

Grupa Tematyczna ds. innowacji w rolnictwie
i na obszarach wiejskich
Powołana w celu wymiany wiedzy tematycznej i analitycznej oraz ułatwiania
współpracy pomiędzy parterami KSOW w zakresie innowacji w rolnictwie i
na obszarach wiejskich.
W skład grupy wejdą przedstawiciele min. administracji rządowej, doradztwa
rolniczego, jednostek naukowo-badawczych oraz przedstawiciele organizacji
branżowych, samorządu rolniczego, jednostki centralnej oraz jednostek
regionalnych, organizacji pozarządowych działających na terenach wiejskich.

Grupa Tematyczna ds. innowacji w rolnictwie
i na obszarach wiejskich
Zadania Grupy
 konsultowanie dokumentów dotyczących funkcjonowania Sieci na rzecz innowacji
w rolnictwie i na obszarach wiejskich;
 konsultowanie i monitorowanie Planów operacyjnych KSOW dla działań:
„Poszukiwanie partnerów KSOW do współpracy w ramach działania
„Współpraca”, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy oraz ułatwianie tej
współpracy” oraz „Działań na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla doradców i
służb wspierających wdrażanie innowacji na obszarach wiejskich”;
 identyfikacja priorytetów strategicznych i głównych obszarów działania Sieci na
rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) na poziomie krajowym;
 przygotowanie założeń do ewaluacji, ekspertyz i analiz dotyczących funkcjonowania
Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w Polsce

Grupy Zadaniowe
W skład grup zadaniowych wchodzić będą pracownicy merytoryczni jednostek
doradztwa rolniczego oraz stosownie do obszaru tematycznego
przedstawiciele jednostek naukowo-badawczych (instytuty, uczelnie wyższe),
przedstawiciele organizacji branżowych

Proponowane obszary działania Grup Zadaniowych:
 Produkcja roślinna (w tym integrowana ochrona roślin)
 Produkcja zwierzęca (w tym dobrostan zwierząt)
 Rolnictwo ekologiczne i ochrona środowiska
 Agrobiznes (w tym małe przetwórstwo)
 Rozwój obszarów wiejskich

Grupy Zadaniowe
Zadania Grup:
 Określenie zakresu działań Grupy Zadaniowej
 Identyfikacja priorytetów strategicznych w ramach Grup Zadaniowych
i głównych obszarów działania, identyfikacja problemów
 Przygotowanie propozycji dla Grupy Tematycznej d.s. innowacji w rolnictwie
i na obszarach wiejskich
 Wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie innowacji w rolnictwie
i na obszarach wiejskich w ramach Grupy Zadaniowej

Współpraca jednostek doradztwa rolniczego
z instytutami i uczelniami wyższymi w ramach SIR


Zacieśnienie współpracy poprzez sformalizowanie partnerstwa w ramach
Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich



Udział przedstawicieli instytutów i czelni w pracach Grupy Tematycznej ds.
innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz w pracach Grup
Zadaniowych



Współudział w tworzeniu baz danych SIR dotyczących: prowadzonych prac
badawczo-rozwojowych oraz dobrych praktyk w zakresie innowacji
w rolnictwie i na obszarach wiejskich, poprzez przekazywanie informacji
na temat realizowanych projektów

Współpraca jednostek doradztwa rolniczego
z instytutami w ramach SIR cd.


Udział w organizowanych przez CDR oraz WODR szkoleniach,
konferencjach, seminariach itp. zarówno w charakterze uczestników jaki
i prelegentów/wykładowców



Współpraca z CDR oraz WODR przy tworzeniu propozycji operacji
zgłaszanych do dwuletnich planów operacyjnych w zakresie SIR



Zgłaszanie własnych propozycji operacji do dwuletnich planów operacyjnych
w zakresie SIR



Zapewnienie udziału przedstawicieli instytutów i uczelni w grupach
operacyjnych Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego (w ramach działania
„Współpraca”)

Dziękuję za uwagę!

