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wiejskich

„Wydajne i 
zrównoważone 

rolnictwo”
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Wprowadzenie

Głównym wyzwaniem dla rolnictwa w przyszłości
jest nie tylko produkowanie więcej, ale także w
sposób zgodny z zasadami zrównoważonego
rozwoju.

Problemy te nie zostaną rozwiązane bez podjęcia
aktywnych działań na rzecz badań i innowacji, a
w szczególności na rzecz większego zbliżenia
naukowców, rolników i innych podmiotów,

Niezbędne jest przyspieszenie tempa transferu
technologii z sektora nauki do praktyki rolniczej.

Rolnicy zaś powinni dostarczać naukowcom w
sposób bardziej systematyczny informacji
zwrotnych na temat potrzeb związanych z
praktykami rolnymi.



Wydatki na badania i rozwój jako 

procent produktu krajowego (Eurostat )



Liczba gospodarstw– 1 782,8 tysięcy

W systemie IACS 1 440,0 tysięcy

Średni udział gospodarstw według wielkości



Producenci zbóż

Grupa I Grupa II Grupa III

50 tys. producentów
35% areału zbóż
50% produkcji
80% obrotów rynkowych

Uprawiane zboża:
- pszenica
- kukurydza
- jęczmieo

Specjalizacja w prod. zbóż

100 tys. producentów
40% areału zbóż
35% produkcji
5% obrotów rynkowych

Uprawiane zboża:
- pszenica
- żyto
- mieszanki

Mieszany profil działaln.

1,5 mln producentów
25% areału zbóż
15% produkcji
15% obrotów rynkowych

Uprawiane zboża:
- mieszanki
- żyto
- pszenżyto

Mieszany profil działaln.

Średnio 58 ha w gosp.
(ok. 2,9 mln ha pow. zbóż)

PLONY – 47 dt/ha

Produkcja
13,6 mln ton

(+ 2,9)

Średnio 33 ha w gosp.
(ok. 3,3 mln ha pow. zbóż)

PLONY – 29 dt/ha

Produkcja
9,5 mln ton

(+ 1,6)

Średnio 1,4 ha w gosp.
(ok. 2,1 mln ha pow. zbóż)

PLONY – 19 dt/ha

Produkcja
4 mln ton

/Z. Kaszuba, 2008/

Grupa I realizuje model zbliżony do rolnictwa industrialnego
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Dyfuzja (rozprzestrzenianie się) innowacji

Badania

Praktyka 

rolnicza
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Doradcy

Pojęcie i cechy innowacji

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO 
W BRWINOWIE

Za: Inge van Oost, DGVI EC
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Wyzwania i 
odpowiedzi



Wyzwania i szanse
Różnorodność

biologiczna

Siedliska

Efektywność

ekonomiczna

Żywność

Bio-energia

Biomasa

Zmiany klimatu

Zarządzanie zasobami

Zapotrzebowanie

Rynku

Integracja



Przyrost informacji 
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Gottfried Wilhelm Leibniz, (1646 -
1716 ) – niemiecki polihistor: 
filozof, matematyk, prawnik, 
inżynier-mechanik, fizyk, historyk i 
dyplomata



WPR a innowacje

Instrumentami PROW 2014 - 2020 wspierającymi 

innowacyjność 

w gospodarstwach rolnych i sektorze przetwórstwa rolno-

spożywczego są w pierwszej kolejności takie działania jak:

 Transfer wiedzy i działalność informacyjna,

 Współpraca,

 Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania 

gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw. 

Ważnym krokiem w kierunku zbliżenia nauki i praktyki jest 

utworzenie Europejskich Partnerstw na rzecz Innowacji 

(European Innovation Partnership - EIP).

11
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO 

W BRWINOWIE



Wsparcie Innowacji i transferu wiedzy w 
ramach działao  PROW 2014 -2020 

M01 - Transfer wiedzy i działania informacyjne;

M02 - Doradztwo rolnicze, tworzenie usług doradczych, 
szkolenie doradców;

M 16 - Współpraca, grupy operacyjne stosownie do projektów

 M04 - Inwestycje (współfinansowanie do 50%);

 M20 - Stworzenie sieci ułatwiającej wymianę wiedzy, przepływ 
informacji i wzajemnej komunikacji
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Rola doradców w działaniach na rzecz innowacji

Doradcy odgrywają znaczącą rolę w zwiększaniu innowacyjności:

• Doradcy mogą stanowid częśd grup operacyjnych

• Doradcy pomogą w wymianie innowacyjnych rozwiązao wśród 
rolników

• Doradcy powinni prowadzid działania zintegrowane z działaniami 
Europejskiego partnerstwa na rzecz innowacji (EIP) (EURFAS)
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KSOW
Minister RiRW jako 

Instytucja 

Zarządzająca

FAPA – jednostka 

centralna

Centrum Doradztwa 

Rolniczego w Brwinowie 

– koordynator SIR na 

szczeblu krajowym

Jednostki 

regionalne 

samorządy 

województw

16 Wojewódzkich 

Ośrodków Doradztwa 

Rolniczego 

Sied na rzecz 
innowacji w 
rolnictwie i na 
obszarach wiejskich 



Krajowa Sied Innowacji  w Rolnictwie (SIR)
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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 .

2. Ułatwianie wymiany wiedzy fachowej oraz dobrych 

praktyk w zakresie innowacji w rolnictwie i na 

obszarach wiejskich.

3. Pomoc w tworzeniu grup operacyjnych oraz pomoc w 

opracowaniu projektów. 



Zadania SIR

• Prowadzenie działań informacyjno-

aktywizujących i inicjowanie współdziałania 

min. wśród rolników, przedsiębiorców, 

jednostek naukowo-badawczych 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 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 



Grupy Zadaniowe

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

Zadania Grup:

• Identyfikacja priorytetów strategicznych w ramach Grup 

Zadaniowych  i identyfikacja problemów

• Przygotowanie propozycji dla Grupy Tematycznej d.s. 

innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich



Kluczowi Partnerzy Sieci:
- Rolnicy

- Organizacje rolników 

- Naukowcy 

- Przedsiębiorcy sektora rolno-

spożywczego

- Organizacje pozarządowe

- Samorządy terytorialne  

Struktura SIR

Brokerzy innowacji

Grupy operacyjne:

rolnicy, właściciele lasów, jednostki 

naukowe i uczelnie, przedsiębiorcy, 

podmioty świadczące usługi doradcze

Organy opiniodawcze 

i doradcze:
- Grupa Robocza KSOW

- Grupa Tematyczna ds. 

innowacji w rolnictwie i na 

obszarach wiejskich

- Grupy Zadaniowe

SIR
Główny Koordynator

Centrum Doradztwa Rolniczego 

w Brwinowie

Wojewódzki Koordynator
16 Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa 

Rolniczego

EIP-AGRI



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



Podsumowanie

Okazja, 
szansa


