agrofakt.pl
agrofakt
https://www.agrofakt.pl

SIR: Sieć na Rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach
Wiejskich
Autor: Małgorzata Wróblewska-Borek
Data: 7 września 2015

Jesteś rolnikiem, posiadasz las albo prowadzisz przedsiębiorstwo
sektora rolnego lub rolno-spożywczego? Masz pomysł na rozwój
swojej działalności? Potrzebujesz doradcy, wiedzy, a ostatecznie
pieniędzy na sfinansowanie projektu? Pierwszy krok to skorzystanie
z Sieci na Rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich
(SIR).
Globalna gospodarka ciągle stawia przed rolnikami nowe wyzwania. Nie
wystarczy już być tylko producentem. Rolnik musi zadbać o najwyższą jakość,
dobrą cenę i znaleźć klienta. A i to nie zawsze wystarczy. Trzeba mieć na
uwadze środowisko naturalne i klimat. Często sukces zależy także od
innowacyjnego pomysłu. W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014–2020 szczególnie dużą uwagę poświęca się problemowi transferu
wiedzy i innowacji, czego wyrazem jest wpisanie tych zagadnień jako
pierwszego priorytetu nowego programu.
Cele SIR

Celem SIR jest wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na
obszarach wiejskich m.in. poprzez pomoc dla potencjalnych beneficjentów w tworzeniu grup
operacyjnych na rzecz innowacji oraz pomoc w opracowaniu projektów przez grupy operacyjne
i partnerstwa na rzecz innowacji.
Punkty SIR działają już przy każdym wojewódzkim oddziale Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Dla kogo grupa operacyjna?
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Grupy operacyjne na rzecz innowacji muszą być składać się z co najmniej dwóch różnych
podmiotów:
rolnicy lub grupy rolników,
posiadacze lasów,
naukowcy, instytuty lub jednostki naukowe; uczelnie, przedsiębiorcy sektora rolnego lub
spożywczego (w tym usług gastronomicznych),
przedsiębiorcy sektorów działających na rzecz sektora rolnego i spożywczego (np.
producenci nawozów, pasz, środków ochrony roślin, maszyn i urządzeń do produkcji).
Członkami grupy operacyjnej mogą być także:
podmioty doradcze,
konsumenci i ich organizacje,
jednostki samorządu terytorialnego,
organizacje branżowe i międzybranżowe działające w obszarze łańcucha żywnościowego.
Sieć Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich będzie platformą wymiany informacji na temat
badań, innowacyjnych projektów, nowych rozwiązań w obszarze rolnictwa, leśnictwa
i produkcji żywności i pierwszym etapem do pozyskania dofinansowania na projekt. Punkty SIR
działają już przy każdym wojewódzkim oddziale Ośrodka Doradztwa Rolniczego. To tam należy się
udać, żeby uzyskać wszelkie szczegółowe informacje.
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