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Jadwiga Nowakowska 

CDR O/Kraków                        

       

Innowacyjność w PROW 2014-2020 

/materiał informacyjny część 2/ 

 

W obecnym okresie programowania w UE innowacje są celem przekrojowym  we wszystkich 

programach operacyjnych  w tym w PROW 2014-2020. 

W PROW 2014-2020 zakłada się, że wszystkie projekty wspierane w ramach poszczególnych 

działań będą innowacyjne i będą przyczyniać się do poprawy konkurencyjności polskiego 

rolnictwa i leśnictwa z poszanowaniem ochrony środowiska.  

Do programu, ponadto, wprowadzono specjalne instrumenty wspierające  innowacje,  

w pierwszej kolejności należy zaliczyć do nich działania takie 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 Europejskiego  

Partnerstwa Innowacji na rzecz wydajnego, zrównoważonego rolnictwa (EPI).  

Od (EPI) oczekuje się, że partnerstwo zapewni szerokie wsparcie na rzecz ściślejszych 

powiązań pomiędzy unijną polityką rolną i polityką rozwoju obszarów wiejskich a polityką  

w zakresie badań naukowych i innowacji,  szczególnie inicjatywy przewodniej Unia Innowacji 

 i programu Horyzont 2020.  

 

Sieć na rzecz Innowacji w Rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) 

 

W Polsce w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, tworzy się  Sieć na rzecz Innowacji  
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w Rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR)
1
. SIR finansowana będzie ze środków Pomocy 

Technicznej.  

Jednostką koordynującą działania SIR w ramach KSOW będzie Centrum Doradztwa 

Rolniczego w Brwinowie. Powołane też będą jednostki regionalne SIR. Funkcje te  pełnić  

będą samorządy województw, natomiast zadania w zakresie SIR będą realizować 

Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego. CDR i WODR mają pełnić rolę brokerów 

innowacji. Broker innowacji to : 

Podmiot będący łącznikiem, zapewniający przepływ informacji oraz ułatwiający 

nawiązanie współpracy w obszarze innowacji pomiędzy podmiotami sektora rolno-

spożywczego, naukowo-badawczego i doradztwem. Przyjęto, że w ramach PROW 2014-

2020 rolę tę będą pełnić doradcy rolni. 

 

Rola i zadania  brokerów innowacji: 

 

Przed brokerami innowacji stawia się duże wymagania. Brokerów innowacji powinna 

cechować: bezstronność i niezależność, umiejętność udzielania  pomocy, wiedza 

o współuczestnikach grupy oraz o sektorze, w którym działają. Rozumienie „języka” 

wszystkich partnerów z różnych dziedzin i obszarów działania.  

Zadania: 

Zakłada się, że brokerzy innowacji będą pośredniczyć i współuczestniczyć w tworzeniu grup 

operacyjnych (łączenie partnerów),  w tworzeniu projektu planu operacyjnego, będą udzielać 

pomocy na starcie projektu, zapewnią, aby proces tworzenia grup był przejrzysty, a cele 

i oczekiwania były jasno określone. Brokerzy innowacji zapewnią spójność grupy tak, aby 

partnerzy rozumieli jeden drugiego oraz zechcieli ze sobą współpracować, a także zapewnią 

sprawną, bezpośrednią  komunikację (spotkania „twarzą w twarz”), broker powinien szukać 

pomysłów. 

 

                                            
1 Źródło DROW MRiRW – prezentacja Innowacje w rolnictwie i  na obszarach wiejskich  w latach 2014 
– 2020 
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Grupy tematyczne: 

W ramach Sieć na rzecz Innowacji w Rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) będą mogły być 

powoływane grupy tematyczne. Grupy tematyczne będą działać w różnych obszarach na 

przykład: produkcji roślinnej (w tym integrowana ochrona roślin - IPM; produkcji zwierzęcej 

(w tym dobrostan zwierząt), mogą zajmować się problemami rolnictwa ekologicznego; 

ochroną środowiska; agrobiznesu (w tym małe przetwórstwo). Katalog tematyczny jest 

otwarty, to tylko przykłady.  

 

Zadania dla Sieci Innowacji Rolniczych – koordynator krajowy (SIR) 

Poziom krajowy – zadania koordynatora krajowego 

Funkcję koordynatora krajowego będzie pełnić Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. 

Do zadań koordynatora krajowego należy: 

• Identyfikacja partnerów krajowych i zagranicznych oraz nawiązanie współpracy z tymi 

partnerami; 

• Identyfikacja potrzeb i problemów zgłaszanych przez współuczestników SIR oraz 

przekazywanie ich do jednostki centralnej KSOW; 

• Udział w Grupie Roboczej ds. KSOW, Grupie Tematycznej SIR oraz grupach 

zadaniowych; 

• Ułatwianie tworzenia sieci kontaktów SIR poprzez prowadzenie działań 

aktywizujących, upowszechnianie wiedzy tematycznej i analitycznej pomiędzy 

interesariuszami uczestniczącymi w sieci; 

• Prowadzenie bazy danych zawierającej wyniki prac badawczych oraz tzw. dobre 

praktyki w zakresie innowacji, a także upowszechnianie materiałów na stronie 

internetowej CDR, WODR-ów, KSOW itp. oraz w trakcie imprez (np. konferencji, 

seminariów, szkoleń itp.); 

• Prowadzenie działań promocyjnych z zakresu innowacji w rolnictwie, produkcji 

żywności oraz na obszarach wiejskich; 

• Utworzenie i prowadzenie Grupy Tematycznej SIR przy Grupie Roboczej ds.  KSOW 

oraz powołanie i organizację prac grup zadaniowych przy CDR; 

• Ułatwianie tworzenia sieci kontaktów partnerom SIR poprzez zarządzanie portalem 

internetowymi oraz narzędziami umożliwiającymi wymianę informacji i prowadzenie 

dyskusji pomiędzy skupionymi w Sieci partnerami;  

• Zbieranie i zgłaszanie propozycji tematów/projektów do realizacji w ramach planu 

działania i  2-letniego planu operacyjnego; 
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• Realizacja planu operacyjnego w części dotyczącej SIR; 

• Prowadzenie pilotażowych usług Brokerskich w trzech makroregionach (Wielkopolska 

– Poznań, Mazowsze – Radom i Małopolska – Kraków) . 

 

Poziom wojewódzki – zadania WODR 

 

Zadania sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) na poziomie 

województwa wykonują Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego. 

Do ich zadań należy: identyfikacja partnerów, którzy mogą/chcą działać na rzecz innowacji 

w obszarze rolnictwa, leśnictwa, produkcji żywności oraz na obszarach wiejskich, w tym 

prowadzenie działań aktywizujących na poziomie województwa. 

• Identyfikacja potrzeb i problemów zgłaszanych przez zainteresowanych 

uczestnictwem w sieci na poziomie województwa oraz przekazywaniem tych 

informacji do SR KSOW oraz Koordynatora SIR. 

• Ułatwianie tworzenia sieci kontaktów partnerom SIR poprzez prowadzenie działań 

upowszechniających wiedzę tematyczną i analityczną oraz współpraca z CDR. 

• Zbieranie i gromadzenie informacji (badania, innowacyjne projekty, nowe rozwiązana 

oraz tzw. dobre praktyki w zakresie innowacji i ich upowszechnianie na stronie 

internetowej CDR, WODR-ów, KSOW itp. oraz w trakcie imprez (np. konferencji, 

seminariów, szkoleń itp.). 

• Udział w wojewódzkich grupach roboczych ds. KSOW oraz współpraca z LGD  

z obszaru województwa. 

• Udział w Grupie Tematycznej SIR przy Grupie Roboczej KSOW oraz Grupach 

Zadaniowych. 

• Przygotowanie i zgłaszanie we współpracy z brokerami propozycji 

tematów/projektów do realizacji w ramach 2- letniego planu operacyjnego do CDR. 

• Prowadzenie usług Brokerskich. 

• Udział doradców w grupach operacyjnych i stała współpraca z grupami operacyjnymi. 

 

Wsparcie grup operacyjnych (SIR) Działanie: Współpraca PROW 2014-2020  

Opisana wyżej Sieć na rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich (SIR) skupiać 

będzie między innymi grupy operacyjne powoływane w celu realizacji innowacyjnego 

projektu. 
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Grupy operacyjne będą mogły uzyskiwać wsparcie w ramach działania Współpraca PROW 

2014-2020. Wsparcie dotyczyć będzie zarówno tworzenia grup ich funkcjonowania oraz 

realizacji projektów.  

Kto może wchodzić w skład grup operacyjnych? 

Grupy operacyjne na rzecz innowacji będą mogły być utworzone przez co najmniej dwa 

różne podmioty należące do różnych kategorii: 

- rolnicy lub grupy rolników; 

- posiadacze lasów; 

- naukowcy; instytuty lub jednostki naukowe; uczelnie (w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 

2005 r.  Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164 poz. 1365 z późn. zm.)), 

- 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.  

Ich rolą w grupie operacyjnej będzie inicjowanie, animowanie, popularyzacja operacji itd. 

 

Warunki brzegowe jakie musi spełnić grupa operacyjna: 

 

Grupa operacyjna, by starać się o wsparcie w ramach działania Współpraca PROW  

2014-2020 musi posiadać formę organizacyjno-prawną umożliwiającą zawieranie umów 

i zaciąganie zobowiązań. Działać na podstawie ustalonych procedur wewnętrznych 

z zachowaniem przejrzystości. Procedury wewnętrzne powinny zawierać opis sposobu 

podejmowania decyzji oraz opis  unikania występowania konfliktu interesów.  

Grupa operacyjna powinna być powołana w celu realizacji konkretnej operacji i działać na 

podstawie planu operacyjnego. 
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Co może być przedmiotem operacji? 

 

Przedmiotem operacji 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 

nawozów, środków ochrony roślin, maszyn, urządzeń do produkcji rolnej, przetwórstwa, 

pasze, innowacje na poziomie działań organizacyjnych i zarządczych sprzyjających adaptacji 

do zmian klimatu).  

 

Co może być finansowane? 

Koszty ogólne operacji, w tym: 

- aktywizacji potencjalnych partnerów grupy operacyjnej na rzecz innowacji w celu   

  osiągnięcia wykonalności projektu (działania informacyjne, pozyskiwanie partnerów   

   projektu), 

- koszty funkcjonowania grupy operacyjnej, 

- koszty opracowania planu operacyjnego grupy operacyjnej, planu biznesowego operacji,  

  analiz  wykonalności i innych dokumentów związanych z przygotowaniem operacji, 

- upowszechnienia wyników realizacji operacji, 

- koszty badań stosowanych i prac rozwojowych bezpośrednio związanych z przedmiotem  

   operacji, 

- koszty bezpośrednie (inwestycyjne) operacji związane z realizacją planu biznesowego  

  opartego na  planie operacyjnym  grupy operacyjnej EPI, w tym testowanie powstałego  

   produktu. 
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Wysokość wsparcia 

Finansowane może być do 100% kwoty wydatków kwalifikowalnych związanych z kosztami 

bieżącymi funkcjonowania grupy operacyjnej, prowadzeniem prac badawczych bezpośrednio 

związanych z wdrożeniem przedmiotu operacji, testów, studiów wykonalności, 

przygotowania planu operacyjnego grupy, animacji, promocji rezultatów operacji, 

przygotowania planu biznesowego operacji.  

Jeżeli operacja obejmuje inwestycje należące swym zakresem do jednego z działań lub 

poddziałań wymienionych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 

nr 1305/2013 poziom pomocy stosowany dla tej części operacji powinien być zgodny 

z wymienionym Rozporządzeniem. Koszty ogólne mogą stanowić nie więcej niż 20% 

całkowitych kosztów kwalifikowalnych operacji i nie więcej niż 2 000 000 zł. 

Wsparcie udzielane jest w okresie maksymalnie 3 lat. W szczególnie uzasadnionych 

przypadkach (wynikających z uzasadnionego okresu realizacji operacji) okres wsparcia 

funkcjonowania grupy operacyjnej EPI oraz realizowanej przez nią operacji może ulec 

wydłużeniu. Całkowita maksymalna wartość wsparcia operacji w zakresie bezpośrednich 

kosztów kwalifikowalnych – 10 000 000 zł. 

Łącznie maksymalna wartość wsparcia – 12 000 000 zł. 

Informacje dodatkowe 

Działanie „Współpraca” nie służy wspieraniu działalności badawczej. Wydatki związane  

z badaniami będą wspierane jedynie w przypadku badań niezbędnych do wdrożenia nowego 

rozwiązania i nie mogą być pozycją dominującą kosztów operacji. 

Klastry mogą korzystać ze wsparcia w ramach poddziałania, o ile spełniają warunki 

odnoszące się do grup operacyjnych na rzecz innowacji. 

Przykłady: 

Przedstawione poniżej przykłady zostały zaczerpnięte z Przeglądu Obszarów Wiejskich UE2. 

1. Wykorzystanie energii słonecznej do suszenia ziół w Polsce 

Suszenie plonów jest jedną z najbardziej energochłonnych operacji wykonywanych 

                                            
2 Przegląd Obszarów wiejskich UE nr.16 PL/2013 
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 w gospodarstwach rolnych. A więc drogich. Szukanie tańszych rozwiązań jest czymś bardzo 

ważnym. Doktor Edmunt Giejbowicz przedstawiciel Polski z FAPA w grupie dyskusyjnej ENRD 

ds. transferu wiedzy i innowacji cytuje „ rolnika, który będąc na międzynarodowych targach, 

wpadł na pomysł budowy kolektora słonecznego w celu zapewnienia sobie uzupełniającego 

źródła energii do niskotemperaturowego, powolnego suszenia ziół. Technologia ta nie jest 

nowa, ale nie była jeszcze stosowana w Polsce. Po dyskusjach z ODR złożył wniosek 

o wsparcie z PROW 2007-2013 w ramach działania 121 i obecnie dysponuje w pełni 

działającym systemem obejmującym 100 kolektorów słonecznych do suszenia ziół i owoców, 

pracującym w jego 21 ha gospodarstwie od początku czerwca do połowy października.” 

Przed zainstalowaniem kolektorów rolnik spalał rocznie około 100 ton pyłu węglowego 

(używając dwóch pieców o mocy 240 kW) w celu wysuszenia 350 ton świeżych ziół. Obecnie 

kupuje około 40 % mniej pyłu węglowego co przynosi wymierne korzyści ekonomiczne oraz 

korzyści dla środowiska. 

2. Żywe laboratorium Rolne w Finlandii 

Projekt ten skupia trzech partnerów: Centrum Technologiczne Uniwersytet Nauk 

Stosowanych w Seinajoki oraz Instytut Ruralla Uniwersytetu Helsińskiego. 

 „W żywym laboratorium koncentrujemy się na inżynierii i projektowaniu urządzeń oraz 

nowych technologiach, które są dopasowane do potrzeb zarówno producentów jak 

i użytkowników końcowych”. Projekt polega na stworzeniu sieci użytkowników końcowych 

i organizowaniu rozmaitych wycieczek, spotkań dyskusyjnych, warsztatów dotyczących 

innowacji, aby ułatwić proces aktywnego uczenia się i wymianę doświadczeń pomiędzy 

użytkownikami. Gdy zainteresowani producenci urządzeń kontaktują się z żywym 

laboratorium rolnym, omawiane są dane projekty z istotnymi użytkownikami końcowymi 

z sieci. Typowy projekt może obejmować badania potrzeb użytkowników, ocenę działania 

konkretnego urządzenia lub połączenie takich elementów. Dzięki żywemu laboratorium 

wszystkie zainteresowane strony odnoszą korzyści. Producenci urządzeń opracowują bardziej 

opłacalne i lepiej zbywalne produkty, a rolnicy i leśnicy mają dostęp do sprzętu lepiej 

przystosowanego do ich potrzeb. 
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3. Ośrodek spa i uzdrowisko w gospodarstwie rolnym w Holandii 

Każda forma różnicowania działalności rolniczej wymaga pewnej wizji i odwagi, jednak 

przemiana gospodarstwa zajmującego się hodowlą zwierząt w ośrodek spa i uzdrowisko to 

posunięcie wyjątkowo śmiałe i innowacyjne. „Jesteśmy tradycyjną rodziną rolników. To 

gospodarstwo należy do naszej rodziny od 1645 roku, a w swojej obecnej formie istnieje od 

1893 roku. Nasze trzy córki nie były chętne do zajmowania się mleczarstwem, a żeby dalej 

prowadzić działalność musielibyśmy znaczenie zmodernizować budynki gospodarskie. 

Rozważaliśmy możliwość modernizacji naszego sprzętu, ale jednocześnie zaczęliśmy szukać 

innych rozwiązań – opowiadają Frans i Marinka Steggink.” Rodzina postanowiła zamienić 

obiekt mleczarski na obiekt do chowu bydła mięsnego i wykorzystać spokojne wiejskie 

otoczenie do stworzenia ośrodka spa i uzdrowiska oferującego komfortowe zakwaterowanie 

w wiejskim domu. „Wpadliśmy na ten pomysł, gdy w lokalnej prasie natrafiliśmy na 

informację o sieci franchisingowej ośrodków spa – mówią właściciele gospodarstwa. 

„Gospodarstwo nadal należy do nas, ale ośrodek działa na podstawie umowy 

franchisingowej i prowadzi go przedsiębiorca, który pilotuje koncepcję spa. Plan operacyjny 

przedsięwzięcia powstał dzięki pomocy doradców w ramach PROW 2007-2013. Jak dotąd 

z ośrodka spa korzysta co miesiąc ponad 100 klientów. Klienci doceniają również to, że 

w ośrodku stosuje się wiele lokalnych produktów. 

 

Kilka myśli  z Przegląd Obszarów Wiejskich UE nr.16 PL/2013 dotyczących innowacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innowacje nie ograniczają się 

do nowych wynalazków czy 

nowoczesnych technologii. 

Obejmują wykonywanie pracy 

w nowy sposób i nowymi 

technikami. 

Dopiero wówczas, gdy 

nowy kreatywny 

pomysł staje się 

często stosowany w 

danej dziedzinie , 

można go nazwać 

innowacyjnym. Innowacje powinny być procesem 

otwartym 

i przejrzystym, prowadzącym do 

namacalnych rezultatów o 

wymiarze praktycznym dla 

rolnictwa i zrównoważonego 

rozwoju. 
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Działanie: System doradztwa –  wspierający innowacje w PROW 2014-2020 

W nowym okresie programowania zakłada się rozszerzenie zakresu doradztwa, a także 

podniesienie poziomu usług doradczych i osiąganie wyższej efektywności pracy doradczej.  

Zmianie ulegną też zasady ubiegania się o wsparcie z tytułu świadczonych usług doradczych. 

Beneficjentami wsparcia będą podmioty doradcze, a nie jak było do tej pory rolnicy czy 

posiadacze lasów. Sprzyjać to powinno lepszemu wykorzystaniu środków przeznaczonych na 

doradztwo. System doradztwa w perspektywie finansowej 2014-2020 obejmuje rolników, 

osoby działające w sektorze rolnym, żywnościowym i leśnym oraz małe i średnie 

przedsiębiorstwa. Zakłada świadczenie kompleksowej porady dla rolnika lub grupy rolników, 

świadczenie kompleksowej porady dla właścicieli lasów oraz wsparcie szkoleń dla doradców. 

Intensywność wsparcia może wynieść do 100% kosztów kwalifikowanych operacji. W  PROW 

2014-2020 przyjmuje się, że wsparcie z tytułu: 

a) porady dla rolnika lub grupy rolników będzie wynosić  nie więcej niż: 

- równowartość 1 500 euro za poradę – opracowanie i zrealizowanie 3-letniego programu 

  doradczego dla rolnika/grupy rolników, 

- równowartość 1 050 euro za poradę – opracowanie i zrealizowanie 2-letniego programu 

  doradczego dla rolnika/grupy rolników, 

b) porady dla właścicieli lasów 

 - nie więcej niż równowartość 500 euro za poradę – opracowanie i zrealizowanie programu 

   doradczego dla właściciela lasu/grupy właścicieli lasów. 

Rolnik, właściciel lasu lub grupa rolników lub właścicieli lasów mogą skorzystać z porady 

maksymalnie dwa razy w okresie programowania. 

Wspierane będą też szkolenia dla doradców – nie więcej niż równowartość 200 000 euro  

za trzy lata szkolenia dla jednego podmiotu szkoleniowego w okresie realizacji Programu. 

 

Działanie:  Transfer wiedzy i działalność informacyjna w PROW 2014-2020
3
 

                                            
3 PROW 2014 – 2020  
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Działanie: Transfer wiedzy i działalność informacyjna ma umożliwić zwiększanie 

innowacyjności i wiedzy na obszarach wiejskich oraz wzmocnić  więzi między rolnictwem 

i leśnictwem, a badaniami i innowacją, a także promować uczenie się przez całe życie. 

Wsparcie w ramach tego działania obejmuje: szkolenia zawodowe i nabywanie 

umiejętności) oraz demonstracje i działania informacyjne. 

W ramach poddziałania szkolenia zawodowe i nabywanie umiejętności wsparcie będzie 

udzielane na szkolenia ukierunkowane na rozwój wiedzy i umiejętności zawodowych 

rolników, właścicieli lasów, w zakresie związanym z prowadzeniem działalności rolniczej 

i związanej z rolnictwem oraz leśnictwem. Szkolenia dotyczyć  będą między innymi takich 

zagadnień jak : 

- zarządzanie, 

- technologia i organizacja produkcji w gospodarstwie, w tym produkcja ekologiczna,  

- bezpieczeństwo pracy, marketing, rachunkowość, ubezpieczenia w gospodarstwie, 

  korzystanie z instrumentów finansowych, ochrona środowiska, wykorzystaniem TIK, 

 spółdzielczości, tworzenia i funkcjonowania grup producentów, skrócenia łańcucha    

żywnościowego. 

Działania szkoleniowe prowadzone będą w  formie: kursów, warsztatów, demonstracji, 

krótkoterminowych wymian, wyjazdów studyjnych. 

W ramach poddziałania demonstracje i działania informacyjne wsparcie udzielane będzie 

na następujące typy operacji: 

-  inwestycje w projekty demonstracyjne w zakresie produkcji rolnej i  leśnej lub 

przetwórstwa rolno-spożywczego służące promowaniu innowacji. Inwestycje te polegać 

będą na przebudowie, modernizacji lub wyposażeniu obiektów budowlanych oraz zakupie 

sprzętu, materiałów i usług służących realizacji operacji. 

- Działania upowszechniające dobre praktyki lub innowacyjne rozwiązania dotyczące 

produkcji rolnej i leśnej lub przetwórstwa rolno-spożywczego. 

Działania te ukierunkowane będą na upowszechnienie dobrych praktyk lub 

innowacyjnych rozwiązań wypracowanych przez jednostki naukowe i uczelnie wyższe. 
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Działania upowszechniające mogą być prowadzone  w formie konferencji, seminariów, 

pokazów, demonstracji. 

Beneficjenci 

Beneficjentami tego działania mogą być: jednostki naukowe i uczelnie; publiczne podmioty 

doradcze, tj. wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego, Centrum Doradztwa Rolniczego, 

izby rolnicze; JST lub organy administracji rządowej prowadzące szkoły rolnicze lub szkoły 

leśne, lub centra kształcenia ustawicznego, lub centra kształcenia praktycznego; podmioty 

prowadzące działalność szkoleniową. 

Warunki brzegowe jakie trzeba spełnić: 

Pomoc może być przyznana jeżeli: 

- operacja wpisuje się w priorytety PROW 2014-2020; 

- szkolenie realizowane w ramach operacji nie zastępuje zajęć edukacyjnych przewidzianych 

programem nauczania obowiązującym w szkołach ponadgimnazjalnych lub programem 

kształcenia dla poszczególnych kierunków na uczelniach wyższych. 

Pomoc może być przyznana wnioskodawcy, który: 

- prowadzi działalność szkoleniową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

- dysponuje odpowiednim personelem, w tym kadrą dydaktyczną; 

- dysponuje odpowiednią bazą dydaktyczno-lokalową do prowadzenia działań transferu  

   wiedzy; 

- posiada odpowiednie doświadczenie w organizacji działań transferu wiedzy dla uczestników  

  tych działań. 

 

Działania upowszechniające dobre praktyki lub innowacyjne rozwiązania. 

Rodzaj wsparcia:  

- koszty ściśle związane z organizacją i przeprowadzeniem działań upowszechniających, 

- koszty ogólne związane z realizacją operacji. 

Beneficjenci 

- jednostki naukowe i uczelnie; 

- publiczne podmioty doradcze, tj. wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego,  
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  Centrum Doradztwa Rolniczego, izby rolnicze; 

- podmioty prowadzące działalność szkoleniową. 

Warunki brzegowe: 

Pomoc może być przyznana jeśli: 

- operacja wpisuje się w priorytety PROW 2014-2020, 

Pomoc może być przyznana wnioskodawcy, który: 

- prowadzi działalność szkoleniową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

- dysponuje odpowiednim personelem, w tym kadrą dydaktyczną, 

- dysponuje odpowiednią bazą dydaktyczno-lokalową, 

- posiada odpowiednie doświadczenie w organizacji działań transferu wiedzy dla uczestników 

tych działań. 

Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 100% kosztów kwalifikowalnych operacji. 

Inne ważne uwagi dla wdrażania działania: 

Ostatecznymi odbiorcami pomocy (uczestnikami działań transferu wiedzy) są: rolnik, 

domownik rolnika, małżonek rolnika, osoba zatrudniona w rolnictwie, właściciel lasu, osoba 

fizyczna, która nie ukończyła 40 roku życia, posiadająca odpowiednie kwalifikacje, 

rozpoczynająca po raz pierwszy prowadzenie gospodarstwa (młody rolnik w ramach 

działania „Premia dla młodych rolników” PROW 2014 - 2020). 

Ostateczni odbiorcy pomocy nie ponoszą kosztów związanych z udziałem w tych działaniach. 

Wsparcie może być przyznane temu wnioskodawcy, który: 

- posiada odpowiednie doświadczenie w organizacji działań transferu wiedzy dla uczestników 

tych działań, gdzie za odpowiednie doświadczenie uważa się co najmniej 5 lat aktywności 

w organizacji działań transferu wiedzy o charakterze i złożoności porównywalnych 

z zakresem działania. 

 Za aktywność w organizacji działań transferu wiedzy uważa się organizację minimum sześciu 

działań w roku, potwierdzone rocznymi sprawozdaniami z działalności lub min. 3 

rekomendacjami dotyczącymi realizacji ww. działań transferu wiedzy. Dysponuje 

odpowiednim personelem, który posiada przygotowanie do organizacji i przeprowadzenia 

działań transferu wiedzy. Kadra dydaktyczna posiada kwalifikacje do przeprowadzenia 
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działań transferu wiedzy odpowiadające zakresowi określonemu w konkursie (m.in. 

odpowiednie wykształcenie, ukończone szkolenia, kursy, staże). Dysponuje odpowiednią 

bazą dydaktyczno-lokalową do prowadzenia działań transferu wiedzy. 

 

Podsumowanie 

1.  Innowacje w PROW 2014-2020 są ważnym celem przekrojowym. 

Oznacza to, że w ramach poszczególnych działań preferowane będą projekty innowacyjne 

poprawiające konkurencyjności polskiego rolnictwa i leśnictwa oraz  ochronę środowiska. 

2.  W PROW 2014-2020 działaniami wspierającymi innowacje są:  

- Transfer wiedzy i działalność informacyjna, 

- Współpraca, 

- Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania  gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu  

  zastępstw. 

3. Innowacyjność na obszarach wiejskich wspierać będą sieci: na poziomie europejskim EPI 

(Europejskie Partnerstwo Innowacji), na poziomie krajowym Sieć Innowacji w Rolnictwie 

(SIR). 

4.W Polsce SIR będzie funkcjonować w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. 

Ważnym celem SIR będzie wspieranie procesu tworzenia i funkcjonowania grup 

operacyjnych. 

5. Grupy operacyjne będą tworzone w celu realizacji konkretnego projektu innowacyjnego 

 w ramach działania Współpraca PROW 2014-2020. 

6. Powołani zostaną brokerzy innowacji, którzy będą iwspółuczestniczyć w tworzeniu grup 

operacyjnych (łączenie partnerów), w tworzeniu projektu planu operacyjnego oraz udzielać 

pomocy na starcie projektu. 

7. Kolejnym działaniem w PROW 2014-2020 wspierającym innowacje jest Transfer wiedzy 

 i działalność informacyjna. Wsparcie w ramach tego działania obejmuje: szkolenia 

zawodowe i nabywanie umiejętności oraz demonstracje i działania informacyjne. 

Beneficjentem tego działania mogą być szkoły rolnicze CKP, CKU. 



 

15 
 
 
 
 
 
 

8. Ważną rolę w zakresie wdrażania innowacji PROW 2014-2020 powierza się doradcom 

rolnym. Doradcy rolni będą pełnić funkcję brokerów innowacji, będą łączyć partnerów, 

tworzyć plany operacyjne grup, służyć wsparciem merytorycznym.  

 

Opracowanie: 

Jadwiga Nowakowska  

CDR O/Kraków 

Kraków; czerwiec 2015 r 
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