
V posiedzenie WGR ds. KSOW.  
Sieć na rzecz innowacji w 
rolnictwie i na obszarach 
wiejskich – OODR Łosiów 

Podsumowanie oraz zamierzone cele 

Załącznik nr 4 do protokołu 



SIR- sieć na 
rzecz 

innowacji w 
rolnictwie i na 

obszarach 
wiejskich 

Funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci 
Obszarów Wiejskich (KSOW) i ma 
charakter otwarty.  

 

Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie 
podmioty zaangażowane w rozwój 
rolnictwa i obszarów wiejskich.  

 



SIR – CEL 
GŁÓWNY 

Wspieranie innowacji w rolnictwie, 
produkcji żywności, leśnictwie i na 
obszarach wiejskich 



SIR – CELE 
SZCZEGÓŁOWE 

Ułatwianie tworzenia oraz funkcjonowania sieci 
kontaktów pomiędzy rolnikami, podmiotami 
doradczymi, jednostkami naukowymi, 
przedsiębiorcami sektora rolno-spożywczego 
wspierającymi wdrażanie innowacji w rolnictwie i 
na obszarach wiejskich. 

Ułatwianie wymiany wiedzy fachowej oraz 
dobrych praktyk w zakresie innowacji w rolnictwie 
i na obszarach wiejskich. 

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

 



Plan działania  
KSOW na lata 2014 - 2020 

 

 

Zadania SIR objęte planami 
operacyjnymi realizowane są w 
ramach działania 2 i 5 Planu 
Działania 

 



Działanie 2 
„Działanie na rzecz 

tworzenia sieci 
kontaktów dla doradców 

i służb wspierających 
wdrażanie innowacji na 

obszarach wiejskich” 

Cel działania: 

ułatwienie tworzenia oraz funkcjonowania sieci kontaktów 
pomiędzy rolnikami, podmiotami doradczymi, jednostkami 
naukowymi, przedsiębiorstwami sektora rolno- spożywczego oraz 
pozostałymi podmiotami zainteresowanymi wdrażaniem 
innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz ułatwienie 
wymiany wiedzy fachowej oraz dobrych praktyk w zakresie 
wdrażania innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.  

 

Rodzaje operacji: 

      - konferencje, szkolenia, warsztaty, seminaria, 
spotkania, 

      - targi, wystawy, stoiska promocyjne,  

      - wyjazdy szkoleniowe, 

      - publikacje, ulotki i broszury informacyjne itp.  

 

 



Działanie 5  
 „Poszukiwanie partnerów 
KSOW do współpracy w ramach 
działania „Współpraca”. 

Cel działania:   

pomoc w tworzeniu grup operacyjnych na rzecz 
innowacji oraz pomoc w opracowaniu projektów przez 
grupy operacyjne. 

 

Rodzaje operacji: 

      - szkolenia, warsztaty, seminaria, konferencje, 
spotkania, wyjazdy studyjne  

        i szkoleniowe, 

      - stoiska promocyjne, wystawy, pokazy, targi, 

      - publikacje, broszury, ulotki, filmy, audycje itp.  

      - analizy, ekspertyzy, badania.  

 



I NABÓR 
WNIOSKÓW 

DLA WOJ. 
OPOLSKIEGO 

OD 30 
CZERWCA DO 

31 LIPCA 
2017R.  

W ramach jedynego jak dotychczas naboru 
wniosków o przyznanie pomocy w ramach 
działania „Współpraca” objętego PROW 2014-
2020 z woj. opolskiego wpłynęły 4 wnioski 
złożone przez następujące podmioty: 

- „ModernHatch” Sztuder&Wocka sp. z o.o. sp. 
Komandytowa 

- Ferma Drobiu „Trzy Koguty” sp. z o.o. 

- Jerzy Koronczok – dwa wnioski 



PROMOCJA SIR – WYBRANE 
PRZYKŁADY W 2017 ROKU 

Międzynarodowe targi rolnicze 
„Wiosna Kwiatów” – 1 stoisko 
informacyjne na targach/  ok. 
20 tys. osób.  

 

 



PROMOCJA SIR – WYBRANE 
PRZYKŁADY W 2017 ROKU 

Udział w największych targach rolniczych 
w południowej Polsce – OPOLAGRA - 1 
stoisko/ok 40 tys. osób.  

 

 

 



PROMOCJA SIR – WYBRANE 
PRZYKŁADY W 2017 ROKU 

Organizacja stoiska 
informacyjnego SIR podczas 
targów „45. Lato Kwiatów w 
Otmuchowie” – 1 stoisko/ok 15 
tys. osób.  

 



PROMOCJA 
SIR – 
WYBRANE 
PRZYKŁADY W 
2017 ROKU 

Prezentacja tematyki SIR podczas konferencji "AGRO-EKO-
TURYSTYCZNY Zielone Lato"– 1 konferencja/55 osób 

Prezentacja tematyki SIR podczas spotkania ze studentami z 
Uniwersytetu Opolskiego – 1 spotkanie/20 studentów Uniwersytetu 

Opolskiego. 

Przekazanie informacji o SIR podczas VI Ogólnopolskiego Kongresu 
Branży Spożywczej Centrum Wystawienniczo – Kongresowe w 

Opolu– 1 Kongres/ok. 200 osób. 

Wystąpienia podczas dorocznych podsumowań działalności PZDR  



OPERACJE 
WŁASNE SIR - 

2017 

Wydanie publikacji pt.: „Zrozumieć innowacje w rolnictwie-
informacje wybrane” – nakład 300 egzemplarzy.  

 

Cel operacji 

Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie i 
leśnictwie oraz na obszarach wiejskich oraz promowanie 
efektywnego gospodarowania zasobami i wspieranie 
przechodzenia w sektorze rolnym, spożywczym i leśnym na 
gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu. 
 

Uczestnicy 

Rolnicy, przedsiębiorcy, przetwórcy rolno-spożywczy, 
mieszkańcy obszarów wiejskich, samorządowcy, naukowcy z 
woj. opolskiego 

 



OPERACJE 
WŁASNE SIR - 

2017 

„Rolnictwo precyzyjne drogą do zwiększenia innowacyjności 
rolnictwa” 

 

Cel operacji 

Upowszechnienie wiedzy w zakresie innowacyjnych rozwiązań 
w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach 
wiejskich 

 

Uczestnicy 

Rolnicy, producenci rolni, doradcy, przedsiębiorcy z woj. 
opolskiego 

 

Forma realizacji 

Warsztaty – 30 osób 

 



OPERACJE WŁASNE SIR - 2017 
Wyjazd studyjny pt.: „Innowacyjne formy współdziałania producentów 

rolnych” – udział 30 osób.  



Konkurs 
2/2018 dla 
Partnerów 

KSOW 

W ramach Konkursu 2/2018 dla Partnerów KSOW w ramach 
PROW na lata 2014-2020. Plan operacyjny na lata 2018-2019 
został do OODR w Łosiowie złożony jeden wniosek o wybór 
operacji pt. „Innowacyjne metody produkcji roślinnej w 
województwie opolskim”. Wniosek został złożony przez 
Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Małej 
Przedsiębiorczości, którego reprezentantem jest pan Marcin 
Adamczyk. Budżet całej operacji wynosi 27, 314 00 z czego 
koszty kwalifikowalne wynoszą 20 716, 00. Termin realizacji 
operacji przypada od 01.10 – 31.10. 2018r. Formą realizacji  jest 
konferencja. Operacja obejmuje działanie 5 czyli poszukiwanie 
Partnerów KSOW do współpracy w ramach działania 
„Współpraca”. Partner swoją operację będzie realizował przy 
udziale trzech dodatkowych partnerów, a mianowicie z Opolską 
Izbą Rolniczą, Polskim Instytutem Rolnictwa oraz z Fundacją 
Przedsiębiorczości. Grupę docelową operacji stanowić będą 
rolnicy, przedsiębiorcy, doradcy i naukowcy.  



OPERACJA 
WŁSNA SIR 
2018 

Operacja obejmuje działanie 5.  

Tytuł operacji "Kooperatywy spożywcze jako innowacyjna i efektowna 
forma prowadzenia działalności na obszarach wiejskich„ 

Forma realizacji operacji to badania ankietowe, broszura z analizą 
badawczą oraz cykl szkoleń.  

Grupę docelową stanowić będą rolnicy, przedsiębiorcy rolni z terenu woj. 
opolskiego, doradcy rolni oraz osoby zainteresowane współpracą w 
ramach kooperatyw spożywczych. 

Termin realizacji przypada na II, III i IV kwartał.  

Budżet operacji wynosi 15,300 zł.  



OPERACJA WŁSNA SIR 2018 – 
cel  

 Przeprowadzenie badania z wykorzystaniem 
metodą sondażu diagnostycznego i techniki 
ankietowej na dwóch próbach badawczych: 
wśród rolników (potencjalnych dostawców 
kooperatyw) oraz odbiorców produktów 
rolnych. Opracowanie zbiorczej analizy 
dotyczącej funkcjonowania i perspektyw 
rozwoju kooperatyw spożywczych na terenie 
Opolszczyzny. Przeprowadzenie cyklu 3 szkoleń, 
których celem będzie upowszechnienie wiedzy 
na temat kooperatyw spożywczych jako 
innowacyjnej formy współpracy i prowadzenia 
działalności gospodarczej na terenach wiejskich.  



DZIĘKUJĘ ZA 
UWAGĘ 

MAGDALENA CISEK BROKER 
INNOWACJI W WOJEWÓDZTWIE 
OPOLSKIM.  

magdalena.cisek@oodr.pl 

Tel. 77 443 71 56 

mailto:magdalena.cisek@oodr.pl

