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PLAN DZIAŁANIA KRAJOWEJ SIEĆ OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia   7 października 2015 r., w sprawie funkcjonowania krajowej 

sieci obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 
[Dz.U. 2015, poz. 1552]

Zadanie Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

UŁATWIANIE WYMIANY WIEDZY 
fachowej oraz dobrych praktyk w zakresie 

wdrażania innowacji w rolnictwie i na 
obszarach wiejskich.

KRAJOWA SIEĆ 
OBSZARÓW WIEJSKICH

[KSOW]

SIEĆ NA RZECZ INNOWACJI W ROLNICTWIE I NA OBSZARACH WIEJSKICH 
[KSOW SIR] 

Celem jest wsparcie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na 
obszarach wiejskich

KRAJOWA SIEĆ OBSZARÓW WIEJSKICH
[KSOW]

UŁATWIANIE TWORZENIA ORAZ 
FUNKCJONOWANIA SIECI

pomiędzy rolnikami, podmiotami doradczymi, 
jednostkami naukowymi, przedsiębiorcami 

sektora rolno-spożywczego oraz pozostałymi 
podmiotami zainteresowanymi wdrażaniem 

innowacji w rolnictwie i na obszarach 
wiejskich.

GRUPY OPERACYJNE
Wsparcie tworzenia i organizacji grup 

operacyjnych na rzecz innowacji 
oraz opracowywania przez nie projektów



Zasoby kadrowe – osoby działające na 

rzecz SIR

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, na mocy ustawy z dnia 20 
lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW 
w ramach PROW na lata 2014-2020, jest jednostką zapewniającą funkcjonowanie 
krajowej sieci obszarów wiejskich, realizując zadania w ramach Sieci na rzecz 
innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, w szczególności:

1. Identyfikację i aktywizację partnerów KSOW do współpracy w realizacji projektów 
innowacyjnych.

2. Realizację planu działania w zakresie dotyczącym województwa opolskiego na 
podstawie dwuletnich planów operacyjnych.

3. Doradztwo w tworzeniu i organizacji grup operacyjnych na rzecz innowacji

W OODR Łosiów zatrudnione są dwie osoby wykonujące zadania na rzecz SIR, 
koordynator oraz broker innowacji, które bezpośrednio podlegają Zastępcy 
Dyrektora Ośrodka. 
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SCHEMAT SIECI NA RZECZ INNOWACJI W ROLNICTWIE I NA OBSZARACH WIEJSKICH (SIR)  
EUROPEAN INNOVATION PARTNERSHIP (EIP)



Subregiony na terenie województwa opolskiego

L.p. Subregion Terenowy Zespół Doradztwa 

1. Brzeg – Namysłów - Opole TZD Brzeg

TZD Namysłów

TZD Opole

2. Nysa - Prudnik TZD Nysa

TZD Prudnik

3. Kluczbork - Olesno TZD Kluczbork

TZD Olesno

4. Kędzierzyn-Koźle - Głubczyce TZD Kędzierzyn – Koźle

TZD Głubczyce

5. Strzelce Opolskie - Krapkowice TZD Strzelce Opolskie

TZD Krapkowice

Pracownicy TZD zostali zaproszeni do tworzenia Zespołu SIR OODR, celem 

wsparcia tworzenia i funkcjonowania Sieci w subregionach województwa 

opolskiego.



Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na 

obszarach wiejskich - funkcjonowanie



Księga wizualizacji znaku SIR



Stoisko informacyjne SIR 
- na zdjęciu Wiosna Kwiatów 2016



Strona internetowa SIR



Promocja SIR

 Poprzez udział w targach, spotkaniach, konferencjach, organizowanych przez OODR 

Łosiów oraz inne instytucje

Udział w seminarium „Think Tank” i przedstawienie założeń

dotyczących Działania: „Współpraca” (PROW 2014-2020), ze

szczególnym uwzględnieniem innowacji na poziomie działań

organizacyjnych i zarządczych sprzyjających adaptacji do zmian

klimatu



Promocja SIR
Udział w Międzynarodowych Targach Energii ze Źródeł
Odnawialnych i Efektywności Energetycznej InEnerg 2016, na
Stadionie Miejskim we Wrocławiu, które były okazją do
ponadregionalnej wymiany doświadczeń oraz prezentacji
innowacyjnych koncepcji i najnowszych technologii w

zakresie OZE, rozproszonej kogeneracji i efektywności
energetycznej.
W ramach przedmiotowych Targów odbyła się konferencja
pn. „Rolnik z energią. OZE przyszłością polskiego rolnictwa”.

W ramach promocji SIR zaprezentowano stoisko informacyjne
- wspólne ze stoiskiem DODR.

Udział w Forum Gospodarczym o tematyce rolniczej w
Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Praszce i
zaprezentowanie idei tworzenia Sieci na rzecz innowacji w

rolnictwie i na obszarach wiejskich



Promocja SIR

Udział w szkoleniu pt.: „Innowacyjny model uprawy roślin w

systemie rynnowym – w tym nowoczesna uprawa truskawki

(system daszkowy)”, organizowanym przez Śląski Ośrodek

Doradztwa Rolniczego w Częstochowie



Promocja SIR

Udział w konferencji pt.: „Innowacje w celu różnicowania 

działalności na obszarach wiejskich i poprawy życia na wsi”, 

organizowanej przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego we Wrocławiu.

Międzynarodowe Targi Wiosna Kwiatów -

przekazanie informacji  o utworzeniu SIR, 

funkcjonowaniu Sieci, działaniu "Współpraca", 

poprzez udzielenie wywiadu do miesięcznika Kurier 

Rolniczy.



Promocja SIR

Udział w Targach Rolniczych Opolagra w Kamieniu Śląskim.
Na stoisku promocyjnym Ośrodka oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego znalazły się m.in. ulotki
informacyjne o SIR, czasopismo Dialog Energetyczny oraz baner SIR.
Koordynator SIR w województwie opolskim odwiedził kilkoro wystawców, którzy z zainteresowaniem wysłuchali
informacji o możliwościach płynących z działania „Współpraca” i uczestnictwa w tworzeniu przyszłych grup
operacyjnych.



Centralna Wystawa Rolnicza w Monachium

Promocja SIR poprzez 

organizacje stoiska 

informacyjnego



Wyjazd studyjny do Niemiec, Danii i Szwecji

Celem wyjazdu była przede wszystkim wymiana wiedzy 
na temat racjonalnego gospodarowania wodą w 
rolnictwie, a także upowszechnienie dobrych praktyk w 
zakresie gospodarowania wodą na obszarach 
rolniczych oraz nawiązywanie współpracy między 
jednostkami naukowymi, doradztwem, rolnikami, 
instytucjami zajmującymi się gospodarowaniem wodą 
oraz samorządami terytorialnymi.



Wyjazd studyjny

PRZYSTANEK BIESZCZADY SIR
Organizacja wyjazdu studyjnego do 

województwa podkarpackiego: Rolnictwo, 

Innowacje, Ekoenergetyka, Ochrona Środowiska 

Naturalnego, Dziedzictwo Kulturowe



Funkcjonowanie c.d.

Konsultacje projektów aktów prawnych:

 rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie określenia wysokości limitów środków 
dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014–2020

 rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

 rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014–2020

Ponadto konsultacje dotyczące: 

 projektu umowy z partnerem KSOW na realizację operacji; 

 propozycji grup zadaniowych Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

 kryteriów oceny formalnej oraz merytoryczno-finansowej wniosków zgłaszających propozycje 
operacji do realizacji w ramach dwuletnich planów operacyjnych KSOW w zakresie SIR

 uwag do umowy dotacyjnej SIR na rok 2016 



 Współpraca pomiędzy jednostkami tworzącymi Sieć, m.in. poprzez spotkania 

informacyjno-szkoleniowe dla pracowników WODR-ów, organizowanych przez 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Dział Innowacji w Rolnictwie, 

będącego krajowym koordynatorem merytorycznym Sieci na rzecz innowacji w 

rolnictwie i na obszarach wiejskich;

 Gromadzenie dobrych praktyk i innowacyjnych projektów i przedsięwzięć -

wdrożeń (co wynika z zapisów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 

dnia 30 września 2015 r. w sprawie funkcjonowania krajowej sieci obszarów 

wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020);

 Monitorowanie stanu realizacji dwuletnich planów operacyjnych KSOW w 

zakresie SIR;

 Opracowywanie sprawozdania „Wspólnej Statystyki Sieci Obszarów 

Wiejskich”(raportowanie do  Komisji Europejskiej obligatoryjnych wskaźników sieci 

wynikających z rozporządzenia Unii Europejskiej 808/2014);

 Udział w pracach grupy tematycznej ds. innowacji w rolnictwie i na obszarach 

wiejskich działającej przy grupie roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich;



Działalność brokera innowacji a działanie 

„Współpraca”

Wsparcie dotyczy funkcjonowania grup operacyjnych na rzecz innowacji oraz 

realizacji przez te grupy projektów, które prowadzą do opracowania i wdrożenia 

nowych rozwiązań w zakresie nowych produktów, praktyk, procesów, 

technologii, metod organizacji i marketingu w sektorach: rolnym, leśnym i 

spożywczym.

BUDŻET DZIAŁANIA wynosi: 57 999 730 euro

PRZEWIDYWALNA liczba grup operacyjnych, które otrzymają wsparcie: 90 

MAX wartość wsparcia: 12 000 000 zł

Działanie „Współpraca” nie służy wspieraniu wyłącznie działalności badawczo-

rozwojowej – ma zawsze przyczyniać się do rozwoju rolnictwa.



Prezes

Agencji 

Rynku Rolnego
ogłasza nabór 

DORADZTWO,
KONTROLA

M16 - Współpraca 
57 999 730,00 €

EFRROW 36 904 246 €

GRUPA OPERACYJNA
podmiot/y 

sektora rolno-spożywczego
uczelnia, instytut naukowy

rolnicy, itp.

Opolski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego

Koordynator ds. SIR
wsparcie dla tworzenia 

Grup Operacyjnych

Centrum Doradztwa 
Rolniczego                        

w Brwinowie

INNOWACJE
Produktów
Technologii
Marketingu
Organizacji

SIEĆ NA RZECZ INNOWACJI W ROLNICTWIE I NA OBSZARACH 
WIEJSKICH

EUROPEAN INNOVATION PARTNERSHIP - EIP

JAK POZYSKAĆ WSPARCIE 
z działania: Współpraca, 
PROW 2014-2020

OCENA  EKSPERCKA 
Ocena potencjału 

innowacyjności operacji

DORADZTWO,
KONTROLA

POTRZEBA 
OPERACJI

UPOWSZECHNIENIE
WYNIKÓW
OPERACJI

WNIOSEK

REFUNDACJA KOSZTÓW
OPERACJI, KONTROLA

OCENA 
WNIOSKU



Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na 

obszarach wiejskich – Plany operacyjne

 Plan Operacyjny KSOW (SIR) na lata 2014-2015

1. Wydanie czasopisma pt.: „Dialog Energetyczny” – Platforma energetyki 

konwencjonalnej i odnawialnej.

2. Spotkania informacyjno-szkoleniowe z zakresu tworzenia Sieci na rzecz 

innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, jako przykład 

innowacyjnego podejścia na rzecz rolnictwa i  rozwoju obszarów wiejskich 

województwa opolskiego.





Ulotka informacyjna o SIR



Plany operacyjne c.d.

 Plan operacyjny KSOW (SIR) na lata 2016-2017

1. Forum Agro Inwestor OZE - dobre przykłady wdrażania innowacji. 

Gospodarka niskoemisyjna w rolnictwie.

2. Konferencja i spotkania informacyjno-szkoleniowe pt.: "Sieć na rzecz 

innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich dla województwa 

opolskiego”.

3. Konferencja promująca innowacyjność i dobre praktyki w gospodarstwach 

rolnych, przedsiębiorstwach przetwórstwa rolno-spożywczego i usług 

rolniczych biorących udział w konkursie AgroLiga 2016.

4. Organizacja zadania pt.:"W przyjaźni z naturą", obejmującego konferencję, 

konkursy i warsztaty, promujące innowacyjne rozwiązania w 

gospodarstwach rolnych.

5. Wydanie publikacji pt.: „Zrozumieć innowacje w rolnictwie”.



Plany operacyjne c.d.

 Plan operacyjny KSOW (SIR) na lata 2016-2017 (po zmianach)

1. Szkolenie w formie warsztatów pt.: „Przedsiębiorczość na obszarach 
wiejskich – innowacyjność organizacyjna i marketingowa”.

2. „Zrozumieć innowacje w rolnictwie i na obszarach wiejskich –
ponadregionalna wymiana doświadczeń w zakresie funkcjonowania SIR na 
przykładzie działań tworzenia sieci kontaktów i wdrażania innowacji na 
obszarach wiejskich”.

3. „Zgłębianie i rozpoznanie efektywnych strategii przyczyniających się do 
szerszego wykorzystania nauki działającej na rzecz innowacji w rolnictwie oraz 
zapoznanie z dobrymi praktykami dywersyfikującymi przychody w 
gospodarstwach rolnych”.



Konferencja „Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie 

i na obszarach wiejskich województwa opolskiego” 



Cykl spotkań informacyjno-szkoleniowych z 

zakresu Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie



Forum „Agro Inwestor OZE – dobre przykłady wdrażania 

innowacji. Gospodarka niskoemisyjna w rolnictwie”



Konferencja promująca innowacyjność i dobre praktyki w 

gospodarstwach rolnych, przedsiębiorstwach przetwórstwa rolno-

spożywczego i usług rolniczych biorących udział w konkursie AgroLiga 



Organizacja zadania pt.: "W przyjaźni z naturą", obejmującego 

konferencję, konkursy i warsztaty, promującego innowacyjne 

rozwiązania w gospodarstwach rolnych



Szkolenie w formie warsztatów

pt.: „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich –

innowacyjność organizacyjna i marketingowa”



Zrozumieć innowacje w rolnictwie i na obszarach wiejskich –

ponadregionalna wymiana doświadczeń w zakresie funkcjonowania 

SIR na przykładzie działań tworzenia sieci kontaktów i wdrażania 

innowacji na obszarach wiejskich



Plan Operacyjny na lata 2014-2015 

oraz 2016-2017 w liczbach

Liczba 

operacji w PO 

na lata 2014-

2015

Budżet 

operacji

2 11 103,00 zł

Liczba 

operacji w PO 

na lata 2016-

2017

Budżet 

operacji

Liczba 

operacji w PO 

na lata 2016-

2017 

dodanych

Budżet 

operacji 

dodanych

Łączny

budżet 

wszystkich 

operacji

5 144 034,93 zł 3 68 131,80 zł 212 166,73 zł



Plan Operacyjny na lata 2014-2015 

oraz 2016-2017 w liczbach 

Liczba 

konferencji

Liczba 

uczestników 

konferencji

Liczba 

szkoleń

Liczba 

uczestników 

szkoleń

Liczba 

warsztatów

Liczba 

uczestników 

warsztatów

Liczba 

publikacji

Nakład

4 340 10 380 13 148 4 7620



Dziękuję Państwu za uwagę


