
Działanie „Współpraca”  
instrument wspierający wdrażanie  
innowacji w sektorze rolnym,  
spożywczym i leśnym

Sieć na  rzecz innowacji w  rolnictwie i  na ob-
szarach wiejskich SIR funkcjonuje w  ramach 
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Jej głów-
nym celem jest wspieranie innowacji w rolnic-
twie, produkcji żywności, leśnictwie i  na ob-
szarach wiejskich. Funkcjonowanie struktury 
organizacyjnej KSOW, w  tym SIR i  realizacja 
zadań Sieci w  latach 2014-2020, są finanso-
wane ze środków Pomocy Technicznej PROW 
2014-2020.

SIR łączy rolników, przedstawicieli jednostek 
naukowo-badawczych, podmioty doradcze, 
przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego 
oraz pozostałe podmioty wspierające wdra-
żanie innowacji w  rolnictwie i  na obszarach 
wiejskich. Ułatwia wymianę wiedzy i dobrych 
praktyk, a  także promuje wdrażanie innowa-
cyjnych rozwiązań w  rolnictwie, sektorze rol-
no-spożywczym i na obszarach wiejskich.

Dolny Śląsk to ważny rejon rolniczy pod wzglę-
dem produkcji roślinnej. Czynnikiem mającym 
duży wpływ na produkcję rolniczą i rozwój ob-
szarów wiejskich jest jego znaczne zróżnico-
wanie, zarówno pod względem jakości gleb, 
jak i  warunków fizjograficznych. Występują 
tutaj obszary o  klimacie sprzyjającym rolnic-
twu i doskonałych glebach, jak również rejony 
o charakterze problemowym z punktu widze-
nia działalności rolniczej. To zróżnicowanie ma 
decydujący wpływ na kierunki produkcji rolni-
czej i  tempo rozwoju obszarów wiejskich. 

Dodatkowym atutem Dolnego Śląska jest 
nowoczesna i  dynamicznie rozwijająca się 
gospodarka, łącząca tradycje przemysłowe 
z  najnowszymi technologiami. Rozwój go-
spodarczy regionu opiera się głównie na wy-
soko wykwalifikowanych, wykształconych 
zasobach ludzkich, bogactwach naturalnych 
regionu oraz inwestorach, którzy docenili 
stworzone tu możliwości osiągnięcia sukcesu 
w biznesie.

Impulsem do przyspieszenia rozwoju rolnictwa 
i  obszarów wiejskich województwa dolnoślą-
skiego jest wykorzystanie wszystkich możliwo-

ści, jakie niesie ze sobą potrzeba poszukiwania 
nowych rozwiązań w rolnictwie. W tym proce-
sie szczególnie ważne jest wykorzystanie pra-
cy różnych instytucji naukowo-badawczych, 
przedsiębiorstw poszukujących nowych obsza-
rów do  działania oraz rolników zainteresowa-
nych innowacyjnymi rozwiązaniami. 

Działanie „Współpraca” na  Dolnym Śląsku –
ze względu na problem przepływu wyników 
badań jednostek naukowo-badawczych do 
praktyki – może znacznie ułatwić nawiązanie 
ściślejszych kontaktów z nauką (np. z Uniwer-
sytetem Przyrodniczym we Wrocławiu) przed-
siębiorcom oraz rolnikom, którzy chcą wpro-
wadzić innowacyjne rozwiązania w produkcji 
rolniczej.
  
Głównymi celami PROW 2014-2020 jest popra-
wa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważo-
ne zarządzanie zasobami naturalnymi i działa-
nia w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony 
rozwój terytorialny obszarów wiejskich. Jed-
nym z  sześciu priorytetów Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na  lata 2014-2020 
jest „Ułatwianie transferu wiedzy i  innowacji 
w rolnictwie, leśnictwie i obszarach wiejskich”,  

a  instrumentem wspierającym ten priorytet 
jest działanie ,,Współpraca”.
Działanie to dotyczy tworzenia i  funkcjono-
wania grup operacyjnych na  rzecz innowacji 
(EPI) oraz realizacji przez te grupy projektów, 
których  celem jest opracowanie i  wdroże-
nie innowacji w  zakresie nowych produk-
tów lub znacznie udoskonalonych produk-
tów objętych załącznikiem nr 1 do  Traktatu  
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a  także 
praktyk, procesów, technologii, metod orga-
nizacji lub marketingu dotyczących produkcji, 
przetwarzania lub wprowadzania do  obrotu 
produktów objętych załącznikiem nr 1 do Trak-
tatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
  
Wsparcie przyznaje się grupie operacyjnej EPI, 
jeżeli grupa ta składa się co najmniej z dwóch 
różnych podmiotów należących do  następu-
jących różnych kategorii:

•	 rolnicy,
•	 właściciele lasów,
•	  jednostki naukowe w  rozumieniu 

ustawy z dnia 30.04.2010 roku o zasa-
dach finasowaniu nauki (Dz. U. z 2014 
roku, poz. 1620 z  późn. zm.) oraz 
uczelnie w  rozumieniu ustawy z  dnia 



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
 Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Materiał opracowany przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu,  
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Działanie „Współpraca”  
instrument wspierający wdrażanie 

innowacji w sektorze rolnym, 
spożywczym i leśnym

27.07.2005 roku Prawo o  szkolnic-
twie wyższym (Dz. U. z 2012, poz. 572 
z późn. zm.), 

•	 przedsiębiorcy, 
•	  podmioty świadczące usługi doradcze 

– posiadające zdolność prawną, a gdy jej nie 
posiadają, działają na  podstawie, zawartej 
w formie pisemnej, umowy spółki cywilnej 
albo umowy innej niż umowa spółki cywil-
nej, na  podstawie której podmioty, które 
ją zawarły, zamierzają wspólnie realizować 
operację i wspólnie ubiegać się o przyznanie 
pomocy. 

Dodatkowo członkami grup operacyjnych 
mogą być:

•	 jednostki samorządu terytorialnego, 
•	 organizacje konsumentów.

Limit pomocy na  jednego beneficjenta, 
w  okresie realizacji programu PROW 2014-
2020, wynosi 12 milionów złotych. Na koszty 
inwestycyjne, koszty badań i  koszty bezpo-
średnie przeznaczono w  sumie 10 milionów 
złotych, a na koszty ogólne 2 miliony złotych.    
Pomoc przyznaje się, jeżeli operacja będzie re-
alizowana nie więcej niż w dziesięciu etapach, 

a  w przypadku, gdy wysokość operacji nie 
przekracza jednego miliona złotych, w dwóch 
etapach.

Pomoc przysługuje według kolejności ustalo-
nej przez Agencję Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa, przy zastosowaniu kryteriów 
wyboru operacji.

O kolejności przysługiwania pomocy decydu-
je suma uzyskanych punktów (minimum 24). 

W ramach działania „Współpraca” broker, za-
trudniony w  Dolnośląskim Ośrodku Doradz-
twa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu, iden-
tyfikuje potencjalnych partnerów na obszarze 
Dolnego Śląska, nawiązuje z nimi współpracę, 
udziela pomocy w tworzeniu i organizacji grup 
operacyjnych oraz w przygotowaniu niezbęd-
nych dokumentów potrzebnych do uzyskania 
funduszy na  realizację projektu w  obszarze 
innowacji. Broker organizuje i  uczestniczy 
w  szeregu spotkań z  przedstawicielami jed-
nostek naukowych, przedsiębiorcami, rol-
nikami i  mieszkańcami obszarów wiejskich, 
w celu omówienia pomysłów w obszarze jego 
działań. Zaznajamia mieszkańców obszarów 

wiejskich z wiedzą na temat korzyści działania 
„Współpraca”, podczas prowadzonych szkoleń 
czy stoisk informacyjno-promocyjnych.

Jeśli jesteś zainteresowany udziałem 
w grupie operacyjnej EPI, masz  
pomysły i chęci, aby je wdrożyć  
skontaktuj się z brokerem  
Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa  
Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu.

broker
Zbigniew Dąbrowski  
tel. 74 867 38 01
tel. 607 306 797 
email: zbigniew.dabrowski@dodr.pl 

koordynatorzy SIR:
Izabela Liskowiak-Jaremko
tel. 71 339 80 21 wew. 195
email: izabela.liskowiak@dodr.pl 

Izabela Michniewicz
tel. 71 339 80 21 wew. 152
email: izabela.michniewicz@dodr.pl 
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