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Zadania wojewódzkiej struktura Sieci Innowacji w 

Rolnictwie 

1) Zapewnienie funkcjonowania SIR na poziomie wojewódzkim.  
- Identyfikacja potrzeb i problemów związanych z 

funkcjonowaniem SIR w województwie oraz przekazywanie ich 
jednostkom regionalnym.  

- Współpraca z jednostką regionalną w zakresie identyfikacji 
partnerów KSOW działających w ramach SIR na poziomie 
wojewódzkim. 

- Opracowywanie i rozpowszechnianie, w tym na portalu KSOW, 
materiałów dotyczących innowacji. 

- Uczestnictwo w spotkaniach i przedsięwzięciach organizowanych 
przez CDR i inne instytucje.  



Zadania wojewódzkiej struktura Sieci Innowacji w Rolnictwie 

1) Zapewnienie funkcjonowania SIR na poziomie wojewódzkim.  
- Współpraca z CDR w zakresie prac przygotowawczych 

dotyczących tworzenia elektronicznych baz danych 
zawierających projekty dotyczące SIR, w ramach których 
współpracują podmioty określone w art. 56 ust. 1 
rozporządzenia 1305/2013, wyniki prac naukowych i badawczo-
wdrożeniowych oraz przykłady dobrych praktyk w zakresie 
innowacji.  Udział w przygotowaniu koncepcji i struktury 
zawartości projektowanych baz; 

- Udział w pracach wojewódzkich grup roboczych, grupach 
tematycznych i współpraca z lokalnymi grupami działania, o 
których mowa w przepisach o rozwoju lokalnym z udziałem 
lokalnej społeczności, w województwie. 



Zadania wojewódzkiej struktura Sieci Innowacji w 

Rolnictwie 

2)Tworzenie sieci kontaktów pomiędzy partnerami SIR na poziomie 
wojewódzkim.  

- Wyszukiwanie i aktywizowanie potencjalnych partnerów KSOW 
do współpracy w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych 
w rolnictwie, produkcji żywności oraz na obszarach wiejskich w 
województwie.  

- Wymiana informacji oraz inicjowanie i prowadzenie dyskusji 
dotyczących innowacji z jednostką regionalną oraz partnerami 
KSOW działającym w ramach SIR na terenie województwa; 

- Informowanie o możliwości współpracy w ramach projektów w 
ramach SIR w województwie. 

 



Zadania wojewódzkiej struktura Sieci Innowacji w 

Rolnictwie 

3) Udział w opracowywaniu i opiniowaniu dokumentów 
związanych z funkcjonowaniem SIR.  

- Przygotowanie, propozycji działań do planu działania na lata 
2014-2020 i operacji do dwuletnich planów operacyjnych na 
lata 2014-2015 oraz 2016-2017 w zakresie dotyczącym SIR w 
województwie oraz przekazywanie ich CDR. 

- Współpraca z CDR przy zbieraniu danych do półrocznej 
informacji na temat realizacji planu operacyjnego na lata 2014-
2015 w zakresie dotyczącym SIR oraz do sprawozdania z 
dwuletniego planu operacyjnego na lata 2014-2015 i do 
sprawozdania z realizacji planu działania w latach 2014-2015 w 
zakresie dot. SIR w województwie. 



Zadania wojewódzkiej struktura Sieci Innowacji w 

Rolnictwie 

4)Realizacja planu działania na poziomie wojewódzkim, w zakresie 
SIR, na podstawie dwuletniego planu operacyjnego na lata 2014-2015 



Wojewódzka struktura Sieci Innowacji w Rolnictwie 

Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 

Sekretariat wojewódzki SIR 
- koordynatora SIR  
- brokera innowacji 

- specjalista ds. innowacji 



Zakres działalności SIR na lata 2016-2017 

Działanie 2. Działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla 
doradców i służb wspierających wdrażanie innowacji na obszarach 
wiejskich. 

• aktywizacji potencjalnych partnerów do współpracy na rzecz 
innowacji, 

• rozpowszechniania informacji na temat sposobu współpracy w 
projektach naukowo-badawczych, w tym wyników prac badawczo 
– wdrożeniowych, 

• współpracy z krajowymi oraz zagranicznymi jednostkami naukowo-
badawczymi, instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz 
innowacji oraz Siecią europejskiego partnerstwa innowacyjnego 
(EPI), 

• upowszechniania wiedzy na temat innowacyjnych rozwiązań w 
sektorze rolno-spożywczym i na obszarach wiejskich oraz dobrych 
praktyk w tym zakresie. 



Zakres działalności SIR na lata 2016-2017 

• prowadzenia działań informacyjno-aktywizujących i szkoleniowych 
oraz inicjowanie współdziałania pomiędzy potencjalnymi 
partnerami grup operacyjnych, 

• współpracy z krajowymi oraz zagranicznymi jednostkami naukowo-
badawczymi, instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz 
innowacji, 

• prowadzenia działań informacyjno-szkoleniowych dla partnerstw 
działających na rzecz innowacji w celu stworzenia grup 
operacyjnych, 

• promocji i upowszechniania informacji na temat projektów 
realizowanych przez partnerstwa działające na rzecz innowacji w 
celu stworzenia grup operacyjnych. 

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



Współpraca 
Wsparcie dotyczy tworzenia i funkcjonowania grup operacyjnych na rzecz innowacji (EPI) oraz 
realizacji przez te grupy projektów, które prowadzą do opracowania nowych rozwiązań w 
zakresie nowych produktów, praktyk, procesów, technologii, metod organizacji i marketingu w 
sektorach: rolnym, spożywczym i leśnym. 

Beneficjenci: Grupy operacyjne na rzecz innowacji utworzone przez co najmniej dwa różne 
podmioty  (rolnicy lub grupy rolników, posiadacze lasów, naukowcy; instytuty lub jednostki 
naukowe; uczelnie  przedsiębiorcy sektora rolnego lub spożywczego, przedsiębiorcy sektorów 
działających na rzecz sektora rolnego i spożywczego. 

Członkami grupy operacyjnej mogą być także podmioty doradcze, konsumenci i ich 
organizacje, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje branżowe                         i 
międzybranżowe działające w obszarze łańcucha żywnościowego, których rolą         w grupie 
operacyjnej będzie inicjowanie, animowanie, popularyzacja operacji itd. 

 

Grupa operacyjna nie może ograniczać się wyłącznie do rolników i właścicieli lasów będących 
rolnikami. 

 
BUDŻET:  57 999 730 euro 

Przewidywana liczba grup operacyjnych EPI, które otrzymają wsparcie:   90 



Współpraca 

Koszty kwalifikowalne:  
 

• koszty ogólne (aktywizacja potencjalnych partnerów grupy operacyjnej na rzecz 

innowacji, funkcjonowania grupy operacyjnej, opracowania planu operacyjnego 

grupy, planu biznesowego operacji, analiz wykonalności i innych dokumentów, 

upowszechnienia wyników realizacji operacji),  

• koszty badań stosowanych i prac rozwojowych bezpośrednio związanych z realizacją 

operacji,  

• koszty bezpośrednie (inwestycyjne) operacji związane z realizacją planu 

biznesowego. 

 



Współpraca 

Warunki:  

Grupa operacyjna na rzecz innowacji posiada formę organizacyjno-prawną umożliwiającą zawieranie 
umów i zaciąganie zobowiązań. 

 

Akt ustanawiający grupę operacyjną na rzecz innowacji określa: 

• formę prawną grupy, role poszczególnych partnerów w grupie oraz odpowiedzialność 
prawną i finansową partnerów lub partnera reprezentującego grupę w związku z 
funkcjonowaniem grupy i realizacją operacji;  

• podział odpowiedzialności i własność rezultatów operacji w okresie 5 lat od uzyskania 
ostatniej płatności, zwłaszcza w odniesieniu do wydatków inwestycyjnych operacji 
finansowanych ze środków Programu. 

 



Współpraca 

Warunki:  

 

• Przedmiotem operacji, realizowanych przez grupę operacyjną na rzecz innowacji, 
mogą być produkty oraz praktyki, procesy i technologie związane  
z produkcją lub przetwarzaniem produktów wymienionych w Załączniku nr 1 do 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej z zastrzeżeniem, że w przypadku 
praktyk, procesów i technologii związanych przetwarzaniem tych produktów, 
operacja kończy się przetworzeniem na produkt wymieniony w Załączniku nr 1. 

 

• Operacje mogą również dotyczyć praktyk, produktów, procesów i technologii 
bezpośrednio związanych z produkcją bądź przetwarzaniem produktów rolnych (np. 
innowacje w zakresie oszczędności zasobów, wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii, nawożenia, ochrony roślin, maszyn, urządzeń do produkcji rolnej, 
przetwórstwa, pasz, innowacje na poziomie działań organizacyjnych i zarządczych 
sprzyjających adaptacji do zmian klimatu). 

 



Współpraca 

Kryteria wyboru:  

 

Uszczegółowione kryteria wyboru dotyczą następujących kryteriów ogólnych: 

• potencjał innowacyjny operacji;  

• analiza techniczna, kosztów oraz korzyści;  

• potencjalna skala oddziaływania rezultatów operacji (korzyści ekonomiczne, 
społeczne, zasięg zastosowania - geograficzny, branżowy itp.);  

• stopień przyczyniania się do realizacji priorytetów przekrojowych UE w zakresie 
ochrony środowiska i zmian klimatu;  

• zróżnicowanie partnerów w grupie.  

 



Współpraca 

Kwoty i stawki pomocy:  

Poziom pomocy wynosi 100% kwoty wydatków kwalifikowalnych w przypadku kosztów 
ogólnych, związanych z kosztami bieżącymi funkcjonowania grupy operacyjnej, studiów 
wykonalności, przygotowania planu operacyjnego grupy, animacji, promocji rezultatów 
operacji, przygotowania planu biznesowego operacji. 

 

90% kwoty wydatków kwalifikowalnych związanych prowadzeniem prac badawczych, 
bezpośrednio związanych z wdrożeniem przedmiotu operacji. 

 

Koszty ogólne są proporcjonalne do zakresu planu operacyjnego oraz wartości operacji 
i mogą stanowić maksymalnie 2 000 000 zł (20% pozostałych kosztów kwalifikowalnych 
operacji). 

 



Współpraca 

Kwoty i stawki pomocy:  

Maksymalna wartość wsparcia związana z kosztami bezpośrednimi operacji          i 
kosztami badań prowadzonych przez grupę operacyjną EPI wynosi  10 000 000 zł. 

Łącznie maksymalna wysokość wsparcia dla jednego beneficjenta w okresie realizacji 
Programu wynosi 12 000 000 zł. 

Jeżeli operacja obejmuje swym zakresem obejmuje inwestycje należące swym zakresem 
do jednego z działań lub poddziałań wymienionych w rozporządzeniu EFRROW poziom 
pomocy określa się zgodnie z wymienionym rozporządzeniem. 

 

Okres realizacji operacji do 3 lat. W uzasadnionych przypadkach może ulec wydłużeniu. 

 



Ocena dokonywana będzie w następujący 

sposób. 

 •   

• Zróżnicowanie partnerów w grupie operacyjnej. 

– Dobór składu podmiotowego grupy operacyjnej pod kątem przedmiotu operacji 

(zainteresowani pomysłodawcy, użytkownicy rezultatów, partnerzy niezbędni do 

zrealizowania operacji) – 2 punkty:  

• - skład grupy operacyjnej dobrany został optymalnie, pod kątem przedmiotu operacji 

– 2 punkty. 

– Wkład wiedzy – udział naukowców w stopniu co najmniej doktora, zaangażowanych w 

realizację operacji, których kwalifikacje związane są  

z dziedzinami nauki, niezbędnymi w ramach operacji 1 – 2 punkty:  

• - do 80%  – 1 punkt, 

• - powyżej 80% – 2 punkty. 

– W skład grupy operacyjnej i operacji wchodzą przyszli użytkownicy jej rezultatów 1 - 2 

punkty: 

• - przyszli użytkownicy stanowią od 30 do 40% składu grupy – 1 punkt, 

• - przyszli użytkownicy stanowią powyżej 40% składu grupy – 2 punkty. 

– Przedsiębiorstwa wchodzące w skład grupy operacyjnej (niebędące podmiotami doradczymi 

ani osobami fizycznymi) należą do kategorii mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw – 2 

punkty.  

•   

 



Analiza techniczna, kosztów i korzyści. 

– Samodzielna realizacja przedmiotu operacji przez grupę operacyjną (powyżej 

70% wartości operacji w ujęciu finansowym, realizowana będzie własnymi siłami 

grupy, bez konieczności korzystania z usług zewnętrznych) – 2 punkty. 

– Zasoby organizacyjne, materialne i finansowe grupy operacyjnej umożliwiają 

rozpoczęcie realizacji operacji od dnia zawarcia umowy o przyznanie pomocy 

finansowej – 3 punkty. 

•   

– Wymierne/praktyczne korzyści dla sektora rolno-spożywczego z wykorzystania 

innowacji, będącej rezultatem operacji 1 – 2 punkty: 

• - przedstawione  uzasadnienie korzyści odnosi się do 1 lub 2 kierunków 

produkcji rolniczej – 1 punkt, 

• - przedstawione uzasadnienie korzyści odnosi się do minimum 3 kierunków 

produkcji rolniczej – 2 punkty. 

– Czas realizacji operacji 1 – 3 punkty: 

• - poniżej 3 lat – 3 punkty,  

• - od 3 do 5 lat – 2 punkty,  

• - powyżej 5 lat – 1 punkty. 

– Rezultaty operacji będą dostępne nieodpłatnie, do wykorzystania przez ich 

potencjalnych odbiorców/użytkowników, po zakończeniu realizacji operacji – 

3 punkty. 



Potencjalna skala oddziaływania rezultatów operacji. 

 
– Populacja potencjalnych odbiorców rezultatów operacji przekracza 

przynamniej 10 - krotnie liczebność członków grupy – 3 punkty. 

– Zastosowalność rezultatów w ujęciu geograficznym 2 – 4 punkty: 

• - lokalna (maksymalnie wojewódzka) – 2 punkty,  

• - krajowa – 3 punkty,  

• - międzynarodowa – 4 punkty. 

– Potencjał wprowadzenia rezultatu operacji do powszechnego 

stosowania 1 – 3 punkty: 

• – atrakcyjność i użyteczność rezultatu operacji pozwala na 

przewidywalne szerokie zastosowanie wśród użytkowników, 

jednakże koszt związany z nabyciem praw do użytkowania rezultatu 

może ograniczyć jego potencjał rynkowy – 1 punkt, 

• – szacowana użyteczność rezultatu operacji pozwala na jego 

szerokie wykorzystanie – 3 punkty. 

 



Potencjał innowacyjny operacji i priorytety UE . 

 
– Przedmiot operacji 2 – 3 punkty: 

• – innowacje przenoszące istniejące rozwiązania do warunków, w których nie były 

stosowane lub zwiększające ich użyteczność (geograficznych, środowiskowych, 

organizacyjnych, technologicznych), niezależnie od zakresu ich wcześniejszego 

stosowania w Polsce – 2 punkty,  

• – innowacje stworzone od podstaw, dotychczas niestosowane w Polsce – 3 punkty.  

– Opracowanie przedmiotu operacji z wykorzystaniem dostępnych wyników badań:  

• – w ramach operacji konieczne będzie wykonanie badań, zarówno przemysłowych 

jak i rozwojowych – 2 punkty, 

• – w ramach operacji wymagane są jedynie eksperymentalne prace rozwojowe – 

3 punkty. 

•   

• Stopień przyczyniania się do realizacji priorytetów przekrojowych UE w zakresie 

ochrony środowiska i zmian klimatu. 

– Rezultaty operacji przyczyniają się do ochrony środowiska naturalnego – 2 punkty.  

– Rezultaty operacji przyczyniają się do łagodzenia zmian klimatu – 2 punkty.  

– Rezultaty operacji będą stosowane z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – 2 

punkty. 



Kujawsko - Pomorski  

Ośrodek Doradztwa Rolniczego  

w Minikowie 

 

www.kpodr.pl 


