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Innowacje s! centralnym elementem strategii „Europa 
2020”, która ma na celu promowanie inteligentne-
go, trwa"ego wzrostu gospodarczego sprzyjaj!cego 

w"!czeniu spo"ecznemu. Ich znaczenie uznaj! równie# 
osoby odpowiedzialne za kszta"towanie polityki rolnej 
i$w dziedzinie rozwoju obszarów wiejskich, a$w ramach 
bie#!cej reformy wspólnej polityki rolnej (WPR) innowa-
cje postrzega si% jako kluczowy czynnik wspomagaj!cy 
zrównowa#one rolnictwo i$rozwój obszarów wiejskich. Po 
2013 r. drugi filar WPR b%dzie w$wi%kszym stopniu skon-
centrowany na konkurencyjno&ci, innowacjach, zmianie 
klimatu i$&rodowisku. Oprócz proponowanego przydzia"u 
89,9$mld euro na rozwój obszarów wiejskich1 w$ramach 
programu „Horyzont 2020” – programu ramowego w$za-
kresie bada' naukowych i$ innowacji – przeznaczono 
4,5$mld euro na badania w$dziedzinie bezpiecze'stwa 
#ywno&ciowego, biogospodarki i$ zrównowa#onego 
rolnictwa.

Jak podkre&la si% w$niniejszym wydaniu „Przegl!du 
Obszarów Wiejskich UE”, innowacje w$ rolnictwie 
i$rozwoju obszarów wiejskich obejmuj! takie dzie-
dziny, jak: organizacja "a'cuchów #ywno&ciowych, 
zarz!dzanie ryzykiem, ochrona i$wzmacnianie eko-
systemów oraz promowanie w"!czenia spo"ecznego, 
ograniczanie ubóstwa i$rozwój gospodarczy na ob-
szarach wiejskich. Europejscy rolnicy stoj! dzi& tak#e  
w$obliczu podwójnego wyzwania – nie tylko koniecz-
no&ci zwi%kszenia produkcji, lecz równie# potrzeby 
osi!gni%cia tego w$sposób zrównowa#ony. Do naj-
wa#niejszych wyzwa' i$szans zwi!zanych ze zrów-
nowa#on! produkcj! i$rozwojem obszarów wiejskich  
nale#! ochrona ró#norodno&ci biologicznej, za-
pewnienie rentowno&ci, wykorzystanie biomasy, 
produkcja bioenergii, przeciwdzia"anie zmianie 
klimatu, zarz!dzanie zasobami i$ bezpiecze'stwo  
#ywno&ciowe.

1 Kwota 89,9 mld euro stanowi zaproponowany przez Komisj% Europejsk! przydzia" &rodków na rozwój obszarów wiejskich. Nale#y zauwa#y(, #e zgodnie 
z$konkluzjami Rady Europejskiej z$dnia 8 lutego 2013 r. dotycz!cymi wieloletnich ram )nansowych (EUCO 37/13) „[o]gólna kwota wsparcia na rozwój  
obszarów wiejskich wyniesie 84 936 mln euro. Podzia" na poszczególne lata zostanie ustalony przez Parlament Europejski i$Rad%”.
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Innowacj% mo#na rozumie( na wiele sposobów. Mo#e 
ona wi!za( si% z$ nowymi i$ ulepszonymi produktami, 
procesami lub us"ugami b!d* z$dostosowaniem ich do 
nowego kontekstu geograficznego lub &rodowiskowe-
go. Nowy pomys" okre&la si% jednak mianem innowacji 
tylko wtedy, gdy staje si% on powszechnie stosowany 
w$danej dziedzinie. Innowacja jest zatem nie tylko proce-
sem o$charakterze czysto technologicznym czy po prostu 
rozpowszechnianiem wyników bada' naukowych. Maj! 
na ni! wp"yw tak#e procesy spo"eczne.

Innowacje musz! przynosi( konkretne rezultaty. Panuje 
równie# zgodne przekonanie, #e niezb%dnym czynnikiem 
nap%dzaj!cym udane innowacje s! interakcje mi%dzy rol-
nikami, badaczami i$przedsi%biorcami wiejskimi – interak-
tywny model innowacji, oparty na dobrowolnym udziale 
podmiotów w$grupowym projekcie, ma w$przysz"o&ci by( 
przewodni! zasad! innowacji.

Do barier dla udanych innowacji zaliczaj! si%: brak czasu, 
pewne procedury administracyjne, s"aby zwi!zek mi%dzy 
&rodowiskiem naukowym a$sektorem rolno-spo#ywczym 
oraz mi%dzy badaniami naukowymi a$zastosowaniem 
praktycznym. Wiejskie podmioty gospodarcze potrze-
buj! zach%ty, szkolenia i$wsparcia, aby aktywnie w"!czy( 
si% w$innowacje.

Do"o#ono stara', #eby zapewni( wi%ksze wsparcie rol-
nikom i$ innym stronom zainteresowanym rozwojem 
obszarów wiejskich. Niedawno utworzone europejskie 
partnerstwo innowacyjne na rzecz wydajnego i$zrów-
nowa#onego rolnictwa ma na celu ustanowienie robo-
czego po"!czenia mi%dzy rolnictwem, biogospodark!, 
nauk! i$innymi sektorami na szczeblu unijnym, krajowym 
i$regionalnym.

Istnieje ju# istotna wiedza na temat tworzenia part-
nerstw i$wzmacniania innowacji na obszarach wiej-
skich. Na przyk"ad obecna polityka rozwoju obszarów 
wiejskich obejmuje kilka instrumentów s"u#!cych 
wspieraniu innowacyjno&ci. Do procesu tego przyczy-
niaj! si% tak#e prace prowadzone w$ramach osi LEADER. 
Wa#ne jest, aby zdobyte do&wiadczenia by"y wykorzy-
stywane do wzmacniania zdolno&ci innowacyjnych 
w$przysz"o&ci.

Na ogó" innowacyjno&( polega na odej&ciu od odgórne-
go wykorzystywania nauki i$technologii, aby zwi%kszy( 
skuteczno&( techniczn!, i$przej&ciu w$kierunku innowacji 
spo"ecznych, które charakteryzuj! si% d!#eniem do osi!-
gania trwa"ych korzy&ci poprzez nowe formy wspó"pracy. 
Ramy i$metody oceny musz! by( dostosowywane do tych 
tendencji, co wskazuje na to, #e wi%kszy nacisk nale#y po-
"o#y( raczej na wyniki ni# na produkty, przy czym trzeba 
d!#y( do aktywnego zaanga#owania zainteresowanych 
stron, które tworz!, wspieraj!, nap%dzaj! i$wykorzystuj! 
innowacje.

W niniejszym wydaniu „Przegl!du Obszarów Wiejskich 
UE” przedstawiono w$skrócie dotychczasowe osi!gni%cia 
w$dziedzinie innowacji, a$tak#e przysz"e wyzwania. Celem 
tej publikacji jest dostarczenie wiedzy na temat innowacji 
w$rozwoju obszarów wiejskich oraz wspomaganie dalsze-
go w"!czania wymiany wiedzy i$innowacji do przysz"ej 
polityki rozwoju obszarów wiejskich.

©
 Tim
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Kontekst polityki: innowacje a&polityka  
rozwoju obszarów wiejskich

W przypadku innowacji trzeba 
wzi!( pod uwag% ró#norod-
no&( obszarów wiejskich. 

Lokalne cechy, kategorie potencjal-
nych beneficjentów i$zró#nicowanie 
zaanga#owanych podmiotów b%d! 
mia"y wp"yw na takie przekrojowe 
cele, jak: innowacje, ochrona &rodo-
wiska oraz "agodzenie zmiany klimatu 
i$przystosowanie si% do niej.

Rolnictwo w$Europie czekaj! równie# 
trudne czasy. Rolnicy musz! w$jaki& 
sposób osi!gn!( podwójny cel – 
produkowa( wysokiej jako&ci #yw-
no&( (tj. zapewnia( bezpiecze'stwo 

#ywno&ciowe i$zrównowa#enie &ro-
dowiskowe) i$to w$coraz wi%kszych ilo-
&ciach. By"oby to i$tak trudne w$&wiecie 
o$przewidywalnych okresach wegeta-
cji, lecz dodatkowo zmiana klimatu 
zak"óca naturaln! sezonowo&(, co 
powoduje coraz wi%ksz! niepewno&( 
i$z"o#ono&( warunków.

Przysz"e wyzwanie dobitnie ilustru-
j! przewidywania, #e do 2050 r. do 
wy#ywienia &wiata potrzeba b%dzie 
o$60% wi%cej #ywno&ci. Podstawowe 
zasoby, takie jak: woda, gleba i$fos-
for, znajduj! si% pod presj! lub zo-
sta"y zdegradowane, co oznacza, 

#e prawdopodobnie nie da si% po-
wtórzy( takiego wzrostu wydajno-
&ci, jaki mia" miejsce w$przesz"o&ci, 
mimo #e przewa#aj!ca cz%&( (85%) 
zwi%kszonego zapotrzebowania na 
#ywno&( do 2050 r. zostanie zaspo-
kojona raczej dzi%ki zwi%kszeniu 
plonów ni# poprzez przekszta"ce-
nie wi%kszej ilo&ci gruntów do celów 
rolniczych2.

W kolejnych reformach WPR uzna-
no znaczenie innowacji, lecz wiedza 
z$ zakresu rolnictwa oraz systemy  
innowacyjne wymagaj! aktualizacji.

W kolejnych reformach wspólnej polityki rolnej (WPR) Unia Europejska uzna!a znaczenie 
innowacji dla rolnictwa i"rozwoju obszarów wiejskich, lecz panuje powszechna zgoda co 
do tego, #e trzeba wzmocni$ systemy wiedzy i"innowacji w"zakresie rolnictwa. Priorytetem 
innowacji w"programach rozwoju obszarów wiejskich (PROW) na lata 2014–2020 b%dzie 
dopilnowanie, #eby prze!omowe nowe pomys!y nie pozosta!y niezauwa#one oraz aby 
wymiana wiedzy by!a wykorzystywana jako narz%dzie przy podejmowaniu kolejnych wyzwa&.

2 World Agriculture Towards 2030/2050: The 2012 revision (streszczenie), FAO,  
http://www.fao.org/'leadmin/user_upload/esag/docs/AT2050_revision_summary.pdf

©
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Profesor Erik Mathijs, dyrektor 
Wydzia"u Bioekonomii na belgijskim 
Uniwersytecie Katolickim w$Leuven, 
mówi, #e „w innowacjach istnieje luka 
pomi%dzy badaniami naukowymi 
a$praktyk!, to znaczy wynalazki na-
ukowców nie s! w$wystarczaj!cym 
stopniu wykorzystywane, a$ cz%sto 
naukowcy nie zajmuj! si% kwestiami 
istotnymi dla rolników. Celem polity-
ki jest po"!czenie polityki w$zakresie 
bada' naukowych i$polityki rozwoju 
obszarów wiejskich, aby uzupe"ni( 
t% luk%”.

Wa#nym krokiem w$ tym kierunku 
by"o utworzenie europejskiego part-
nerstwa innowacyjnego na rzecz 
wydajnego i$ zrównowa#onego rol-
nictwa, co Komisja zaproponowa"a 
w$lutym 2012 roku w$swoim komu-
nikacie (COM(2012) 79). Partnerstwo 
to zapewni szerokie wsparcie na rzecz 
ustanowienia &ci&lejszych powi!za' 
mi%dzy unijn! polityk! roln! i$polityk! 
rozwoju obszarów wiejskich a$polity-
k! w$zakresie bada' naukowych i$in-
nowacji – w$szczególno&ci inicjatyw! 
„Horyzont 2020” (zob. ramka). Celem 
b%dzie przyj%cie „podej&cia polegaj!-
cego na u"atwianiu”, jak mówi profesor 
Mathijs, który jest cz"onkiem rady ste-
ruj!cej tego partnerstwa. Europejskie 
partnerstwo innowacyjne b%dzie d!-
#y( do koordynacji istniej!cych zaso-
bów – &rodków na rozwój obszarów 
wiejskich i$badania naukowe – oraz 
poprzez strategiczny plan wykonania 
„wprowadzi funkcj% brokera innowa-
cji, która po"!czy te dziedziny”.

Podej'cie oddolne

Chocia# europejskie partnerstwo 
innowacyjne "!czy obszary polityki, 
jakimi s! rolnictwo i$badania nauko-
we, potrzebne s! jednak równie# 
instrumenty "!cz!ce w$ lepszy spo-
sób badaczy i$rolników. W$tej kwestii 
wa#n! rol% b%dzie odgrywa"a poli-
tyka rozwoju obszarów wiejskich. 
Jednym z$sze&ciu priorytetów zapro-
ponowanych w$ramach PROW na lata 
2014–2020 jest „u"atwianie transferu 
wiedzy i$innowacji w$rolnictwie i$le-
&nictwie oraz na obszarach wiejskich”.

+rodek dotycz!cy wspó"pracy na rzecz 
rozwoju obszarów wiejskich w$latach 
2014–2020 pos"u#y równie# „sfinan-
sowaniu utworzenia ma"ych grup 
rolników, doradców, przedsi%biorstw 
rolnych i$badaczy w$celu  sprawdzenia 
nowych rozwi!za' w$praktyce” – mówi 
Martin Scheele, kierownik  dzia"u 
+rodowisko, Zasoby Genetyczne 
i$ Europejskie Partnerstwo na rzecz 
Innowacji w$ Dyrekcji Generalnej 
ds. Rolnictwa i$ Rozwoju Obszarów 
Wiejskich Komisji Europejskiej.

Dodaje on równie#, #e „podstaw! dla 
tych grup operacyjnych b%dzie plan 
projektu, który trzeba przes"a( orga-
nowi ds. rozwoju obszarów wiejskich. 
Je&li tematy i$projekty b%d! zgodne 
z$ kierunkami europejskiego part-
nerstwa innowacyjnego, organ ds. 
rozwoju obszarów wiejskich mo#e 
pozostawi( wybór konkretnych te-
matów danej grupie operacyjnej 

(innowacje oddolne), przy czym za-
rz!dzanie odbywa( si% b%dzie za po-
&rednictwem zaprosze' do sk"adania 
wniosków [dotycz!cych projektów 
zwi!zanych z$innowacjami], lub mo#e 
zdecydowa( si% na wcze&niejsze spre-
cyzowanie tematów innowacji, sku-
piaj!c si% na okre&lonych kwestiach, 
które s! istotne dla danego regionu”.

Projekty mog"yby dotyczy( inno-
wacji w$ regionalnym rozwoju go-
spodarczym obszarów wiejskich, 
w$zwi%kszaniu wydajno&ci lub w$roz-
wi!zywaniu problemów &rodowisko-
wych – b!d* te# po"!czenia ró#nych 
tematów. Na przyk"ad „je&li spojrze( 
na obszary, na których znajduj! si% 
trwa"e u#ytki zielone lub torfowiska, 
cz%sto sytuacja gospodarcza nie jest 
tak dobra” – mówi Scheele. „Istnieje 
potencja", aby rozwija( na tych ob-
szarach projekty, w$ramach których 
uwzgl%dniane b%d! potrzeby &rodo-
wiska i$klimatu, tak aby nie przekszta"-
ca( u#ytków zielonych w$grunty orne, 
ale jednocze&nie szuka( sposobów 
na zapewnienie rolnikom mo#liwo&ci 
gospodarczych”.

W projektach wspó"pracy powinno 
by( mo#liwe wykorzystanie istnie-
j!cych mechanizmów rozwoju ob-
szarów wiejskich, takich jak: transfer 
wiedzy, us"ugi doradcze oraz pomoc 
na inwestycje. Maj! one „w zasadzie 
du#y potencja" wspierania innowa-
cji”, zauwa#a Scheele. „Grupy opera-
cyjne utworzone w$ramach &rodka 
dotycz!cego wspó"pracy mog! by( 

©
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bezpo&rednio zwi!zane z$ finanso-
waniem projektu – grupa mog"a-
by otrzyma( pomoc na inwestycje 
w$odniesieniu do okre&lonego pro-
jektu lub korzysta( ze &rodków fi-
nansowych dost%pnych w$ ramach 
instrumentu transferu wiedzy, aby 
rozpowszechnia( uzyskan! wiedz%”.

Ponadto wspó"praca mo#e mie( klu-
czowe znaczenie pod k!tem przyj%cia 
przez rolników wyników dzia"a' in-
nowacyjnych. Mathijs zwraca uwag%, 
#e je#eli rolnicy nie b%d! wspó"praco-
wa(, mog! nie mie( zdolno&ci absorp-
cyjnej pozwalaj!cej na inwestowanie 
w$innowacje. „Drobni producenci rolni 
potrzebuj! wspólnych struktur, które 
by nimi kierowa"y” – mówi – „a orga-
nizacje rolników mog"yby odgrywa( 
zasadnicz! rol%. Nawet wi%ksi pro-
ducenci rolni mog! odnie&( korzy&( 
dzi%ki wspólnemu podej&ciu, ponie-
wa# »du#y producent« [w rolnictwie] 
jest nadal niewielki w$ porównaniu 
z$innymi sektorami”.

Szeroko zakrojone 
podej'cie

Komisja Europejska nie chce narzu-
ca( innowacji w$rozwoju obszarów 
wiejskich. Scheele mówi, #e „to pa'-
stwo cz"onkowskie lub instytucja za-
rz!dzaj!ca ma obowi!zek zrobi( co& 
w$kierunku innowacji, ukierunkowa( 
dzia"ania oraz okre&li( odpowiednie 
kryteria wyboru i$tematy, które chce 
uwzgl%dni(”.

S! to oczywi&cie szeroko zakrojone 
cele. „Absolutn! podstaw!” – mówi 
Scheele – „jest po"!czenie korzy&ci 
gospodarczych, wzrostu wydajno&ci 
i$lepszej efektywno&ci &rodowisko-
wej. Wszystko to, co jest finansowane 
i$realizowane, musi by( zgodne z$tym 
kierunkiem”.

„Nie mo#na jednak planowa( in-
nowacji odgórnie. Trzeba pozwoli( 
ludziom na zajmowanie si% swoimi 
konkretnymi problemami w$ich okre-
&lonym kontek&cie regionalnym, kli-
matycznym i$strukturalnym. Niemniej 
jednak chcemy mie( pewne pomia-
ry na poziomie zagregowanym. 

Dwa wska*niki post%pu to odwró-
cenie procesów degradacji gleby 
w$Europie oraz odwrócenie spadku 
wzrostu wydajno&ci w$rolnictwie”.

Petri Rinne, prezes Europejskiego 
Stowarzyszenia LEADER na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(ELARD), mówi, #e w$przypadku rolni-
ków europejskich innowacje powinny 
by( skupione „w wi%kszym stopniu na 
jako&ci upraw i$zwi%kszaniu ich war-
to&ci dodanej ni# na zwyk"ej wielko-
&ci produkcji”. W$dyskusjach na temat 
innowacji trzeba równie# uwzgl%dni( 
sposoby rozwijania biogospodarki na 
obszarach wiejskich – innymi s"owy, 
szerzej rozumiane zarz!dzanie odna-
wialnymi zasobami biologicznymi, 
takimi jak bioenergia, jako podstaw! 
wzrostu gospodarczego.

„Te nowe, obiecuj!ce i$zwi%kszaj!ce 
warto&( dodan! mo#liwo&ci powinny 
by( przedmiotem dalszych bada' na-
ukowych, które w$praktyczny sposób 
mog"yby doprowadzi( do takiego roz-
woju obszarów wiejskich, który by"by 
zrównowa#ony spo"ecznie, gospodar-
czo i$&rodowiskowo” – mówi Rinne. 
Dodaje, #e z$powodu dotychczasowe-
go pewnego zaniedbania innowacji 
w$ rozwoju obszarów wiejskich „ist-
nieje obecnie znaczny potencja", gdy 
tworzone s! odpowiednie systemy/
&rodowisko innowacji”.

Odradza on jednak próby zaanga#o-
wania ca"ego &rodowiska rolniczego 
jednocze&nie – zamiast tego nale-
#y zacz!( wspó"prac% z$„twórczymi 
pionierami”, a$inne osoby pójd! w$ich 
&lady, gdy zobacz! dobre wyniki.

©
 Tim
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Ramy wsparcia rozwoju obszarów wiejskich w$Unii Europejskiej 
na lata 2014–2020 nie s# kszta'towane w$oderwaniu od innych 
elementów. W$UE trwa równie( proces tworzenia szeregu innych 
ram politycznych, których podstaw# b%dzie unijny bud(et na lata 
2014–2020 i$które przyczyni# si% do realizacji nadrz%dnego celu UE 
na rok 2020 – skierowania Europy na drog% inteligentnego, trwa'ego 
wzrostu gospodarczego sprzyjaj#cego w'#czeniu spo'ecznemu.

Przemawiaj#c w$ dniu 6 grudnia 2012 r. podczas seminarium 
Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na temat 
udanego programowania, Jerzy Plewa, dyrektor generalny Dyrekcji 
Generalnej ds. Rolnictwa i$Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisji 
Europejskiej, powiedzia', (e wszystkie obszary polityki UE powinny 
przyczynia" si% do osi#gni%cia celu zaplanowanego na 2020 r. 
oraz (e !rodki b%d# lepiej koordynowane, zw'aszcza na etapie 
programowania.

W tym celu Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, wraz z$funduszami strukturalnymi i$Funduszem Spójno!ci 
oraz Europejskim Funduszem Morskim i$Rybackim, wspiera" b%dzie 
realizacj% 11 celów wyra(onych jako wspólne ramy strategiczne. 
W$ celach tych przedstawiono bardziej szczegó'owy podzia' 
elementów dzia'a&, które nale(y wykona", aby osi#gn#" cel 
zaplanowany na 2020 r. Cele wspólnych ram strategicznych to: 
promowanie innowacji, doskonalenie technologii informacyjno-
komunikacyjnych, wspieranie ma'ych i$!rednich przedsi%biorstw, 
przej!cie na gospodark% niskoemisyjn#, przystosowanie si% do zmiany 
klimatu, ochrona !rodowiska i$efektywne gospodarowanie zasobami, 
transport zorganizowany z$poszanowaniem zasady zrównowa(onego 
rozwoju; zatrudnienie i$mobilno!" pracowników, w'#czenie spo'eczne, 
edukacja oraz usprawnienie funkcjonowania instytucji.

Rozwój obszarów wiejskich jest cz%!ci# szerokich ram strategicznych. 
Trzeba b%dzie wykaza", (e PROW przyczyniaj# si% do realizacji 
tych priorytetów strategicznych. „Istnieje pe'na zgodno!" mi%dzy 
priorytetami rozwoju obszarów wiejskich a$tematycznymi celami 
wspólnych ram strategicznych” – powiedzia' Jerzy Plewa.

Jak doda', „wa(nym nowym elementem, który nale(y wzi#" pod 
uwag% [w programowaniu rozwoju obszarów wiejskich] jest 
»komplementarno!"« z$polityk# w$dziedzinie bada& naukowych 
i$innowacji, okre!lon# w$programie „Horyzont 2020”.  „Horyzont 2020” 
jest unijnym programem ramowym w$zakresie bada& naukowych 
i$innowacji na lata 2014–2020 i$zast#pi siódmy program ramowy 
w$zakresie bada& i$rozwoju technologicznego.

W ramach programu „Horyzont 2020” badania naukowe 
i$ innowacje b%d# wspierane z$bud(etu tego programu, który 
wynosi 80$mld$euro na lata 2014–2020. Program ten obejmuje 
szereg tematów i$podtematów, które s# bardzo istotne dla rozwoju 
obszarów wiejskich, w$szczególno!ci bezpiecze&stwo (ywno!ciowe, 
zrównowa(one rolnictwo, badania morskie oraz biogospodark%, 
na które przeznaczono kwot% 4,5 mld euro.

Cel tego tematu – wed'ug wniosku dotycz#cego programu „Horyzont 
2020” – b%dzie polega' na „zabezpieczeniu wystarczaj#cych dostaw 
bezpiecznej i$wysokiej jako!ci (ywno!ci oraz innych bioproduktów, 
poprzez opracowanie wydajnych, zasobooszcz%dnych systemów 
produkcji podstawowej i$ wspieranie powi#zanych us'ug 
ekosystemowych oraz konkurencyjnych i$ niskoemisyjnych 
'a&cuchów dostaw”. Oczekuje si%, (e przepisy dotycz#ce programu 
„Horyzont 2020” zostan# przyj%te w$2013 r.

Dalsze informacje: http://ec.europa.eu/research/horizon2020/
index_en.cfm

Nowy horyzont

©
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Dobre przyk%ady

Przeprowadzono wiele prac przygo-
towawczych w$zakresie promowania 
lepszej wymiany wiedzy na temat roz-
woju obszarów wiejskich i$innowacji. 
Sta"y Komitet ds. Bada' Naukowych 
w$ Dziedzinie Rolnictwa, który pra-
cuje nad koordynacj! dzia"alno&ci 
badawczej w$ dziedzinie rolnictwa 
w$ europejskiej przestrzeni badaw-
czej i$ który "!czy naukowców z$ 37 
krajów, opublikowa" w$marcu 2013 r. 
dokument analityczny pt. Agricultural 
Knowledge and Innovation Systems in 
Transition [Wiedza z$zakresu rolnictwa 
oraz systemy innowacyjne w$okresie 
przej&ciowym]. Jest to przegl!d po"!-
cze' mi%dzy systemami innowacyj-
nymi a$rolnictwem, który zapewnia 
podstawy teoretyczne na potrzeby 
przysz"ego wspólnego dzia"ania.

Ponadto tworzenie lepszych powi!-
za' mi%dzy innowacjami a$rozwojem 
obszarów wiejskich „ju# odbywa si% 
na szczeblu pa'stw cz"onkowskich” – 
mówi profesor Mathijs. Podaje przy-
k"ad o&rodka wspierania innowacji 
(Innovatiesteunpunt) w$ belgijskiej 
Flandrii, który zosta" utworzony przez 
Zwi!zek Rolników Flamandzkich 
w$celu pe"nienia funkcji „brokera in-
nowacji”. Jedna z$inicjatyw z$powo-
dzeniem promowanych przez ten 

o&rodek ma pomóc w$ osi!gni%ciu 
w$ tym regionie celu dotycz!cego 
redukcji o$po"ow% emisji amoniaku 
z$nowych chlewni. Cel ten stanowi 
wk"ad w$unijne cele w$zakresie ja-
ko&ci powietrza, które okre&lono 
w$dyrektywie w$sprawie krajowych 
poziomów emisji (2001/81/WE) (zob. 
szczegó"owe studium przypadku 
w$artykule pt. „Szczególna rola euro-
pejskiego partnerstwa innowacyjne-
go w$innowacjach”, s. 7).
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Rola europejskiego partnerstwa innowacyjnego 
w&innowacjach
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K omisja Europejska utworzy"a 
europejskie partnerstwo inno-
wacyjne na rzecz wydajnego 

i$zrównowa#onego rolnictwa w$lutym 
2012$r. w$celu ustanowienia robocze-
go po"!czenia mi%dzy rolnictwem, 
biogospodark!, nauk! i$innymi istot-
nymi sektorami na szczeblu unijnym, 
krajowym i$regionalnym. Europejskie 
partnerstwo innowacyjne jest bezpo-
&redni! odpowiedzi! na wyzwanie 
zwi!zane z$zaspokojeniem rosn!cego 
globalnego zapotrzebowania na #yw-
no&(, pasze, w"ókno, biomas% i$bio-
materia"y w$kontek&cie spowolnienia 
wzrostu wydajno&ci. Jak twierdzi 
Komisja Europejska w$swoim komu-
nikacie w$sprawie europejskiego part-
nerstwa innowacyjnego3, „g"ównym 
wyzwaniem dla rolnictwa w$przysz"o-
&ci jest nie tylko produkowanie wi%cej, 
ale tak#e w$sposób zgodny z$zasadami 
zrównowa#onego rozwoju”.

Oprócz zwi%kszenia skuteczno&ci 
dzia"a' zwi!zanych z$ innowacjami, 
które to dzia"ania wspierane s! w$ra-
mach polityki rozwoju obszarów 
wiejskich, europejskie partnerstwo 
innowacyjne s"u#y jako katalizator 
bada' naukowych i$innowacji w$po-
dwójnym celu, jakim jest promowanie 

wydajno&ci i$ efektywno&ci, a$ tak#e 
zrównowa#onego charakteru (w 
odniesieniu do tego pierwszego 
g"ównym za"o#eniem jest odwróce-
nie, do 2020$r., niedawnego trendu 
zmniejszania wzrostu wydajno&ci, a$w 
odniesieniu do drugiego utrzymanie 
funkcjonalno&ci gleb na zadowalaj!-
cym poziomie do tej samej daty).

Wdra#anie europejskiego 
partnerstwa innowacyjnego 
na rzecz rolnictwa

Europejskie partnerstwo innowacyj-
ne ma na celu promowanie wymiany 
wiedzy zwi!zanej z$innowacjami oraz 
u"atwianie interakcji mi%dzy badania-
mi naukowymi a$praktykami rolnymi. 

Opiera si% ono na modelu interaktyw-
nych innowacji. Dwa obszary polity-
ki UE maj! kluczowe znaczenie dla 
wdro#enia tego partnerstwa: wspól-
na polityka rolna (WPR) po 2013$ r., 
w$szczególno&ci polityka rozwoju ob-
szarów wiejskich, oraz unijny program 
ramowy w$ zakresie bada' nauko-
wych i$innowacji („Horyzont 2020”). 
We wniosku Komisji Europejskiej 
w$ sprawie nowej polityki rozwoju 
obszarów wiejskich przewidziano 
mo#liwo&( wspó"finansowania inno-
wacyjnych dzia"a' tak zwanych grup 
operacyjnych (z"o#onych z$rolników, 
le&ników, badaczy, doradców, organi-
zacji pozarz!dowych, przedsi%biorstw 
rolnych, organów ds. rozwoju obsza-
rów wiejskich i$ innych kluczowych 

Europejskie partnerstwo innowacyjne na rzecz wydajnego i"zrównowa#onego rolnictwa 
ju# wykazuje korzy(ci p!yn)ce z"lepszej wspó!pracy mi%dzy podmiotami zainteresowanymi 
polityk) rozwoju obszarów wiejskich a"sektorem bada& naukowych. Dalsze rezultaty 
powinny doprowadzi$ do upowszechnienia bada& naukowych dotycz)cych obszarów 
wiejskich, które b%d) w"wi%kszym stopniu ukierunkowane na zapotrzebowanie.

3 http://ec.europa.eu/agriculture/eip/pdf/com2012-79_en.pdf
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podmiotów). Zgodnie z$ wnioskiem 
dotycz!cym rozporz!dzenia w$spra-
wie rozwoju obszarów wiejskich 
w$latach 2014–2020 tworzenie i$funk-
cjonowanie tych grup mo#na wspiera( 
w$ramach &rodka dotycz!cego wspó"-
pracy (art. 36). Grupy operacyjne b%d! 
równie# kwalifikowa"y si% do wsparcia 
w$ramach innych &rodków, takich jak: 
transfer wiedzy i$dzia"ania informacyj-
ne, inwestycje w$&rodki trwa"e, us"ugi 
doradcze oraz rozwój gospodarstw 
rolnych i$dzia"alno&ci gospodarczej.

Polityka UE w$zakresie bada' i$innowa-
cji zapewni baz% wiedzy na potrzeby 
dzia"a' innowacyjnych realizowanych 
w$terenie poprzez wspieranie projek-
tów z$ zakresu bada' stosowanych, 

inicjatywy transgraniczne takie jak sie-
ci tematyczne, podej&cie opieraj!ce si% 
na zaanga#owaniu wielu podmiotów, 
projekty pilota#owe lub demonstra-
cyjne, brokerów innowacji oraz o&rod-
ki innowacji. Europejskie partnerstwo 
innowacyjne mo#e pomóc "!czy( gru-
py operacyjne powsta"e w$ ramach 
polityki rozwoju obszarów wiejskich 
z$konsorcjami badawczymi utworzo-
nymi w$ramach programu „Horyzont 
2020”, które zajmuj! si% odpowied-
nimi zagadnieniami. Równie# grupy 
zajmuj!ce si% eksperymentowaniem 
z$ mieszanymi praktykami lub tego 
rodzaju dzia"ania pilota#owe w$ ra-
mach projektów programu „Horyzont 
2020” mog! dostarczy( grupom ope-
racyjnym pomys"ów na innowacyjne 

projekty. Aby projekty kwalifikowa"y 
si% do wsparcia w$ramach programu 
„Horyzont 2020”, musz! bra( w$nich 
udzia" partnerzy z$co najmniej trzech 
pa'stw cz"onkowskich.

To dwutorowe podej&cie ma na celu 
zapewnienie europejskiemu partner-
stwu innowacyjnemu silnej i$spójnej 
podstawy opartej na uzupe"niaj!-
cych si% obszarach polityki (dzia"ania 
w$ramach programów rozwoju ob-
szarów wiejskich zazwyczaj prowa-
dzone s! na okre&lonym terytorium, 
podczas gdy inicjatywy badawcze 
zasadniczo s"u#! wspó"finansowaniu 
innowacyjnych dzia"a' na szczeblu 
ponadregionalnym, transgranicznym 
lub unijnym).

Tworzenie Finansowanie i funkcjonowanie

Doradcy

Brokerzy
innowacji

Brokerzy

innowacji
Brokerzy

innowacji

Brokerzy
innowacji

Brokerzy
innowacji Grupa 

operacyjna
Przedsi%- 
biorstwa  

rolne

Organizacja 
pozarz!dowa

Rolnicy

Badacze

Artyku! 36 projektu 
rozporz"dzenia w sprawie 

EFRROW (#rodek dotycz"cy pracy)

Finansowanie  
na potrzeby utworzenia  

i funkcjonowania

Grupa 
operacyjna

EFRROW

EFRR

„Horyzont 
2020”

+rodki 
krajowe

+rodki 
prywatne

Rola grup operacyjnych

Projekty polegaj#ce na badaniu i$stosowaniu innowacyjnych praktyk, technologii, procesów i$produktów b%d# realizowane przez 
grupy operacyjne. Przewiduje si%, (e grupy te b%d# tworzone oddolnie przez zainteresowane podmioty, które b%d# chcia'y ze sob# 
wspó'pracowa" – rolników, naukowców, doradców rolniczych, przedsi%biorstwa i$inne podmioty. Co istotne, Komisja Europejska 
nie narzuca (adnych obowi#zków w$odniesieniu do sk'adu i$funkcjonowania tych grup ani tematów, którymi si% zajmuj#.
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Sie$ europejskiego 
partnerstwa innowacyjnego

Efekt europejskiego partnerstwa inno-
wacyjnego jako katalizatora we wspie-
raniu innowacji b%dzie wzmacniany 
przez sie( tego partnerstwa, która 
b%dzie pe"ni( rol% po&rednika, wspo-
magaj!c komunikacj% mi%dzy nauk! 
a$praktyk! oraz wspieraj!c wspó"prac%. 
Sie( europejskiego partnerstwa inno-
wacyjnego u"atwi efektywny przep"yw 
informacji na poziomach innych ni# 
lokalny i$regionalny, a$tak#e pomo#e 
podmiotom skutecznie wykorzysty-
wa( mo#liwo&ci dost%pne w$polityce 
UE. B%dzie pe"ni( funkcj% dzia"u po-
mocy technicznej i$zach%ca( do two-
rzenia grup operacyjnych, wspieraj!c 
ich dzia"ania poprzez nawi!zywanie 
partnerstwa, grupy dyskusyjne, semi-
naria i$warsztaty oraz tworzenie baz 
danych (zawieraj!cych istotne wyniki 

bada' naukowych i$ przyk"ady do-
brych praktyk). Poprzez gromadzenie 
i$przekazywanie informacji na temat 
praktycznych potrzeb pomo#e rów-
nie# w$kierowaniu planem bada'.

Zach%canie do tworzenia grup opera-
cyjnych b%dzie jednym z$celów nowe-
go, finansowanego przez UE obiektu 
sieci europejskiego partnerstwa in-
nowacyjnego – punktu &wiadczenia 
us"ug europejskiego partnerstwa in-
nowacyjnego – kiedy punkt ten zo-
stanie utworzony. Zadaniem punktu 
&wiadczenia us"ug b%dzie promo-
wanie wspó"pracy i$poprawianie ko-
munikacji mi%dzy nauk! a$dobrymi 
praktykami, jak równie# wspieranie 
pracy grup poprzez seminaria, bazy 
danych i$funkcje dzia"u pomocy tech-
nicznej. Inne jego cele obejmuj!: pro-
mowanie wspó"pracy i$poprawianie 
komunikacji mi%dzy nauk! a$praktyk! 

poprzez u"atwianie efektywnego 
przep"ywu informacji na poziomach 
innych ni# lokalny i$regionalny, ana-
lizowanie istotnych wyników bada', 
wymian% dobrych praktyk, a$ tak#e 
informowanie zainteresowanych 
podmiotów, w$tym organów zajmu-
j!cych si% programowaniem, o$mo#-
liwo&ciach uzyskania finansowania 
i$szansach na innowacyjne dzia"anie.

Punkt &wiadczenia us"ug europej-
skiego partnerstwa innowacyjnego 
b%dzie odpowiedzialny za dzia"al-
no&( sieci europejskiego partnerstwa 
innowacyjnego, jednej z$dwóch sieci 
specjalistycznych (t! drug! jest euro-
pejska sie( oceny rozwoju obszarów 
wiejskich), które w$ ramach polityki 
rozwoju obszarów wiejskich na lata 
2014–2020 funkcjonuj! obok maj!cej 
charakter ogólny Europejskiej Sieci na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
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Rola i&znaczenie 
europejskiego partnerstwa 
innowacyjnego:

jest istotne dla wszystkich podmiotów 
zaanga(owanych w$cykl (ycia PROW, w$tym 
organów EFRROW, bene*cjentów PROW, 
ewaluatorów i$ innych obserwatorów 
polityki,
jest niezwykle istotne dla zwi%kszenia 
konkurencyjno!ci europejskiego rolnictwa 
i$uwolnienia pe'nego potencja'u gospodarczego i$spo'ecznego 
naszych obszarów wiejskich,
ma przyspieszy" transfer wyników innowacyjnych bada& 
naukowych do praktyki,
ma by" realizowane przez grupy operacyjne z'o(one 
z$zainteresowanych podmiotów, wspó'*nansowane w$ramach 
WPR, powi#zane z$projektami z$zakresu bada& stosowanych, 
inicjatywami transgranicznymi takimi jak sieci tematyczne, 
podej!ciem opieraj#cym si% na zaanga(owaniu wielu 

podmiotów, projektami pilota(owymi lub demonstracyjnymi, 
brokerami innowacji oraz o!rodki innowacji *nansowanymi 
poprzez program „Horyzont 2020”,
jest wspierane przez punkt !wiadczenia us'ug europejskiego 
partnerstwa innowacyjnego – specjalistyczn# sie" na rzecz 
innowacji na poziomie UE, która funkcjonuje wraz z$Europejsk# 
Sieci# na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejsk# Sieci# 
Oceny Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz sieciami krajowymi, 
które stanowi# ich uzupe'nienie.

                                                        ©
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Aby pomóc europejskiemu partnerstwu innowacyjnemu na rzecz 
rolnictwa w$osi#gni%ciu jego celów, Komisja Europejska zorganizowa'a 
konferencj% na temat priorytetów europejskiego partnerstwa 
innowacyjnego i$mechanizmów jego realizacji, która odby'a si% w$dniu 
19 listopada 2012$r. w$Brukseli. Celem tej konferencji by'o wykorzystanie 
zbiorowej wiedzy zainteresowanych stron i$!rodowisk badawczych 
w$dziedzinie kwestii zwi#zanych z$innowacjami w$rolnictwie i$le!nictwie. 
Wzi%'o w$niej udzia' ponad 250 osób, w$tym przedstawiciele sektorów, 
które prawdopodobnie b%d# uczestniczy" w$planowanych grupach 
operacyjnych w$ramach europejskiego partnerstwa innowacyjnego, 
przedstawiciele organów ds. rozwoju obszarów wiejskich, Europejskiej 
Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, systemu doradztwa 
rolniczego, Sta'ego Komitetu ds. Bada& Naukowych w$Dziedzinie 
Rolnictwa oraz uczestnicy z$ramienia Komisji Europejskiej.

Zgodnie z$podej!ciem promowanym w$ramach nowego europejskiego 
partnerstwa innowacyjnego konferencja w$Brukseli mia'a oddoln# 
interaktywn# formu'% – odby'y si% liczne burze mózgów i$zaistnia'o 
wiele sposobno!ci, aby zainteresowane strony wyrazi'y swoje pogl#dy 
na temat kierunku, jaki powinny obra" innowacje w$rolnictwie, oraz 
najlepszych sposobów zrealizowania tych innowacji. Uczestników 
poproszono o$omówienie priorytetów europejskiego partnerstwa 
innowacyjnego w$sposób partycypacyjny, co da'o wszystkim okazj% 
do podzielenia si% pomys'ami, które nast%pnie przekazano na sesji 
plenarnej. Trzy kluczowe pytania, którymi zajmowano si% w$trakcie 
tej sesji, brzmia'y nast%puj#co:

Jakie obszary nale(y traktowa" priorytetowo w$europejskim 
partnerstwie innowacyjnym?
Co mo(emy zrobi" jako podmioty zajmuj#ce si% innowacjami, 
(eby je przyspieszy"?

Jakiego wsparcia potrzeba ze strony UE/europejskiego 
partnerstwa innowacyjnego?

Dzi%ki temu podej!ciu opartemu na konsensusie wyró(niono 
pi%" obszarów priorytetowych, które nast%pnie omówiono 
bardziej szczegó'owo w$ramach mniejszych warsztatów podczas 
konferencji, a$mianowicie: wydajno!", efektywne gospodarowanie 
zasobami, innowacje spo'eczne, biogospodark% i$'a&cuch dostaw.

Uczestnicy postrzegali wsparcie ze strony UE/europejskiego partnerstwa 
innowacyjnego jako co! wi%cej ni( tylko dost%p do *nansowania – 
konieczne jest ono równie( pod wzgl%dem wyja!niania mo(liwo!ci, 
zasad i$ powi#za& w$ odniesieniu do polityki rozwoju obszarów 
wiejskich, programu „Horyzont 2020” oraz innych funduszy i$inicjatyw. 
W$trakcie sesji warsztatowej jedna z$grup stwierdzi'a, (e priorytetem 
jest zwi%kszanie skali innowacji poprzez wspieranie gospodarstw 
demonstracyjnych i$projektów pilota(owych. Podkre!lono równie( 
warto!" bezpo!rednich spotka&, wizyt na miejscu w$ramach wymian 
i$transgranicznych grup dyskusyjnych.

Rezultaty konferencji wykorzystano na pierwszym posiedzeniu rady 
steruj#cej europejskiego partnerstwa innowacyjnego (z'o(onej 
z$pa&stw cz'onkowskich i$zainteresowanych stron), które odby'o si% 
w$Brukseli w$lutym 2013$r. Zostan# one zastosowane do okre!lenia 
priorytetowych obszarów i$ zagadnie& na potrzeby pierwszej 
serii grup dyskusyjnych, które zostan# utworzone w$ramach sieci 
europejskiego partnerstwa innowacyjnego w$pó)niejszym terminie 
w$tym roku. Zarz#dzanie europejskim partnerstwem innowacyjnym 
b%dzie 'atwiejsze i$oparte na istniej#cych strukturach, mechanizmach 
i$metodach realizacji.

Konferencja w&sprawie priorytetów europejskiego partnerstwa innowacyjnego 
i&mechanizmów jego realizacji

Liniowe i&interaktywne 
podej'cie do innowacji

Innowacja liniowa oznacza podej&cie 
oparte na nauce i$badaniach nauko-
wych, w$którym nowe pomys"y wy-
nikaj!ce z$bada' s! wprowadzane 
w$#ycie poprzez jednokierunkowy (li-
niowy) transfer wiedzy. W$„systemie” 

interaktywnym elementy sk"adowe 
innowacji maj! pochodzi( z$nauki, 
lecz tak#e z$praktyki i$od po&redni-
ków. Chocia# oba te rodzaje podej&cia 
s! jednakowo wa#ne, to innowacje 
tworzone w$ramach podej&cia inte-
raktywnego na ogó" charakteryzuj! 
si% dostarczaniem rozwi!za' bardziej 
skupionych na danym problemie, 

które "atwiej wdro#y(. Podmioty 
zaanga#owane w$projekty staj! si% 
wspó"w"a&cicielami rozwi!zania, 
co sprawia, #e s! bardziej sk"onne 
wprowadza( innowacje w$praktyce. 
Warto&( ró#nych rodzajów podej&cia 
oraz ich kombinacji pokazano w$sze-
regu studiów przypadku, z$których 
poni#sze dwa s! szczególnie istotne.

©
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Studium przypadku: projekt Baltic Deal, Polska

Udane podej!cie mo(na zaobserwowa" w$przypadku projektu 
Baltic Deal w$Polsce, w$ramach którego zwielokrotniono wp'yw 
48 gospodarstw demonstracyjnych, aby dotrze" do ponad 3100 
doradców i$ok. 1,6 mln rolników w$kraju. Te 48 gospodarstw 
demonstracyjnych (nale(#cych do szerszej regionalnej sieci 
ba'tyckiej obejmuj#cej 118 takich miejsc) s'u(y prezentowaniu 
najlepszych praktyk rolniczych w$takich dziedzinach, jak: strefy 
buforowe, orka wiosenna, mi%dzyplon, dobra struktura gleby, 
drena( i$pokrywa ro!linna.

Rozpowszechnianie dobrych praktyk przez gospodarstwa 
demonstracyjne koordynowa'o Centrum Doradztwa Rolniczego 
(w Brwinowie, oddzia' w$Radomiu). Efekt zwielokrotniono poprzez 

zorganizowanie serii warsztatów dla rolników i$doradców w$16 
regionach Polski – obejmuj#cych takie zagadnienia, jak: wp'yw 
rolnictwa na zanieczyszczenie wody, doradztwo w$ zakresie 
obliczania bilansu sk'adników pokarmowych, warto!" racjonalnego 
nawo(enia, a$tak(e poprzez 16 regionalnych centrów doradztwa 
rolniczego, które zastosowa'y szereg !rodków, w$tym indywidualne 
wizyty w$gospodarstwach, konsultacje w$ma'ych grupach, udzia' 
w$pokazach i$konferencjach rolniczych, infolini% telefoniczn#, 
stron% internetow# i$artyku'y w$!rodkach masowego przekazu. Jak 
dot#d w$sesjach szkoleniowych udzia' wzi%'o ponad 2000 rolników 
i$350 doradców (oraz nauczyciele, politycy i$przedstawiciele w'adz 
lokalnych), a$ponad 600 rolników otrzyma'o indywidualne porady, 
które umo(liwi# im opracowanie innowacyjnych praktyk rolniczych.

Flamandzki o!rodek wspierania innowacji w$ rolnictwie 
(„Innovatiesteunpunt”), broker innowacji, udzieli' pomocy rolnikowi, 
który wpad' na nowatorski pomys' redukcji emisji amoniaku 
z$obornika (a tym samym odegra' po(yteczn# rol% we wdra(aniu 
dyrektywy w$sprawie krajowych poziomów emisji w$odniesieniu 
do amoniaku). Emisje amoniaku mo(na ograniczy" poprzez 
instalowanie p'uczek i$*ltrów, lecz jest to kosztowne. Flamandzki 
rolnik, Fons Gios, prawie przypadkowo odkry' prostsz# technik% 
redukcji tych emisji. Stwierdzi', (e po umieszczeniu !wi&skiej 
gnojowicy w$p'ytkim wykopie wraz z$bakteriami wykorzystywanymi 
do ograniczenia populacji much gnojowica zachowa'a wi%cej azotu 
i$fosforu, a$tak(e wydziela'a mniej amoniaku. Chc#c wykorzysta" t% 
mo(liwo!", zwróci' si% o$pomoc do o!rodka wspierania innowacji.

W podsumowaniu projektu przedstawiciele o!rodka stwierdzili: 
„rozpocz%li!my nasz proces jako brokera innowacji od prawid'owego 
sformu'owania problemu badawczego wspólnie z$rolnikiem. Nale(a'o 
dokona" pomiarów st%(enia amoniaku, 
dlatego poszukali!my odpowiednich 
partnerów badawczych, którzy mogliby 
dokona" tych pomiarów... Jako (e pomiary 
st%(enia amoniaku s# bardzo kosztowne, 
potrzebowali!my równie( wsparcia *nan-
so wego”. Zosta'o one uzyskane i$ obecnie 
technika ta jest testowana.

Ilse Geyskens z$o!rodka wspierania innowacji twierdzi, (e „inni 
hodowcy trzody chlewnej s# bardzo zainteresowani” rezultatami 
projektu. Zwi#zek rolników mo(e promowa" t% innowacj% w!ród 
oko'o 17 000 rolników, co przyniesie potencjalnie znacz#c# redukcj% 
emisji amoniaku. W$swoim o!wiadczeniu Gios chwali' o!rodek 
wspierania innowacji. „Bez ich pomocy w$znalezieniu odpowiednich 
partnerów nigdy nie dokonaliby!my pomiarów st%(enia amoniaku. 
By'oby to szczególnie godne ubolewania ze wzgl%du na konieczno!" 
wprowadzenia innowacji w$hodowli trzody chlewnej i$drobiu”.

Odkrycie to jest przyk'adem zarówno innowacji, która dotyczy 
celów !rodowiskowych przy jednoczesnym obni(eniu kosztów dla 
rolników – w$tym przypadku z$powodu braku potrzeby instalowania 
p'uczek i$*ltrów amoniaku – jak i$dzia'ania wspó'pracy oddolnej. Ze 
wzgl%du na skoncentrowanie polityki rozwoju obszarów wiejskich 
na lata 2014–2020 na innowacjach daje ona nadziej% na wsparcie 
wielu innych takich inicjatyw.

Studium przypadku: brokerzy innowacji we Flandrii, Belgia
©
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Wsparcie ENRD na rzecz 
innowacji

Punkt Kontaktowy ENRD niedawno 
zaktualizowa" sekcj% portalu bada& 
naukowych i"innowacji po&wi%co-
n! transferowi wiedzy i$ innowacji 
(KT&I), dodaj!c linki do innych pro-
jektów, których celem jest promocja 
lub wspieranie innowacyjno&ci na 
obszarach wiejskich, jak równie# do 
odpowiednich inicjatyw publicznych 
i$prywatnych, sieci, komisji, portali 
informacyjnych i$artyku"ów nauko-
wych. Przyk"adem dost%pnych i$przy-
datnych informacji jest niedawno 
opublikowany dokument zawiera-
j!cy spostrze#enia Sta"ego Komitetu 
ds. Bada' Naukowych w$dziedzinie 
Rolnictwa (SCAR), w$którym opisano 
do&wiadczenia ró#nych krajów i$re-
gionów zwi!zane z$systemami wiedzy 
oraz innowacji w$dziedzinie rolnictwa 
(ang. Agricultural Knowledge and 
Innovation Systems, AKIS).

W dokumencie tym – „AKIS in 
Transition”4 – zwrócono uwag%, 
#e ró#ne cz%&ci tych systemów, 
„takie jak kszta"cenie, upowszech-
nianie wiedzy i$ badania naukowe”, 
staj! przed ró#nymi wyzwaniami 

i$podlegaj! wp"ywowi ró#nych, po-
tencjalnie sprzecznych motywów. 
Np. kszta"cenie mo#e by( jedynie 
w$ niewielkim stopniu powi!zane 
z$badaniami, upowszechnianiem wie-
dzy i$przedsi%biorczo&ci!, natomiast 
badania stosowane cz%sto ocenia si% 
po wynikach naukowych, nie za& pod 
k!tem mo#liwo&ci ich praktycznego 
zastosowania.

W dokumencie podkre&lono rów-
nie# znaczenie „ustalania programu” 
przez rolników i$sektor spo#ywczy 
oraz sformu"owano wniosek, #e 
„sieciowanie oraz wspó"praca mi%-
dzy badaniami naukowymi a$upo-
wszechnianiem wiedzy (doradztwo 
rolnicze) lub grupami rolników maj! 
kluczowe znaczenie (dla powodze-
nia AKIS) i$powinny by( wspierane”. 
Podkre&lono równie# konieczno&( 
rozró#nienia mi%dzy badaniami ukie-
runkowanymi na nauk% a$badaniami 
ukierunkowanymi na innowacje.

Co najwa#niejsze, w$ artykule tym 
podkre&lono fakt, #e powi!zanie ini-
cjatywy „Horyzont 2020” z$WPR (rola 
europejskiego partnerstwa inno-
wacyjnego w$dziedzinie rolnictwa) 
„powinno gwarantowa( wspó"prac% 

mi%dzy badaniami ukierunkowanymi 
na nauk% a$badaniami ukierunkowa-
nymi na innowacje”. Cho( w$artykule 
uznano, #e innowacje „s! w$pierw-
szej kolejno&ci zadaniem przedsi%-
biorstw”, podkre&lono w$nim tak#e, #e 
„jest to równie# zadanie rz!du”.

W czerwcu 2012$ r. Komitet 
Koordynacyjny ENRD uruchomi" 
grup% dyskusyjn! ds. transferu wie-
dzy i$innowacji (KT&I), której celem 
jest analiza, w$jaki sposób programy 
rozwoju obszarów wiejskich (PROW) 
wspieraj! transfer wiedzy i$innowacje 
w$ramach bie#!cej polityki w$prak-
tyce (zob. artyku" na temat grupy 
dyskusyjnej ENRD ds. KT&I na s. 30). 
Grupa dyskusyjna przedstawi pa'-
stwom cz"onkowskim rekomendacje 
co do sposobów promowania trans-
feru wiedzy i$innowacji w$nast%pnym 
okresie programowania. Zbada ona 
równie#, jak europejskie partnerstwo 
innowacyjne w$dziedzinie rolnictwa 
mo#e skutecznie promowa( transfer 
wiedzy i$innowacji poprzez programy 
rozwoju obszarów wiejskich oraz jaka 
mog"aby by( rola krajowych sieci ob-
szarów wiejskich oraz us"ug dorad-
czych np. w$u"atwianiu powstawania 
grup operacyjnych EPI.

©
 Tim
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4 http://enrd.ec.europa.eu/themes/research-and-innovation-gateway-development/rd-research/information-library/en/information-library_pl.cfm

http://enrd.ec.europa.eu/themes/research-and-innovation-gateway-development/kt-innovation/kt-resource/initiatives-and-projects/en/initiatives-and-projects_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/research-and-innovation-gateway-development/kt-innovation/kt-resource/initiatives-and-projects/en/initiatives-and-projects_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/research-and-innovation-gateway-development/rd-research/information-library/en/information-library_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/research-and-innovation-gateway-development/rd-research/information-library/en/information-library_en.cfm
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5 Collaborative Working Group on Agricultural Knowledge and Innovation Systems of the SCAR Committee  
(grupa robocza ds. systemów wiedzy i$innowacji w$dziedzinie rolnictwa Komitetu SCAR).

Polityka innowacji na rzecz rozwoju obszarów 
wiejskich: podej'cie oddolne

©
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(rodowisko badawcze

Krijn Poppe (wspó%przewodnicz"-
cy CWG AKIS5, LEI Wageningen 
University)

Krijn Poppe podkre&la, #e innowacje 
s! nie tylko procesem technologicz-
nym, ale tak#e spo"ecznym, i$ jako 
takie maj! aspekt wstrz!sowy, tj. 
zmieniaj! obecn! sytuacj% ró#nych 
zainteresowanych stron. W$ dyna-
micznym kontek&cie z"o#onych wy-
zwa' &rodowiskowych, spo"ecznych 
i$gospodarczych #aden podmiot nie 
wie, jakie rozwi!zanie b%dzie najlep-
sze za 5–10 lat. W$rezultacie kluczo-
we znaczenie ma zaanga#owanie 
wszystkich odpowiednich podmio-
tów w$proces innowacji.

W takim procesie wyzwanie nie jest 
natury technicznej, ale dotyczy ra-
czej tego, czy innowacja wpasuje 

si% w$gospodark% i$spo"ecze'stwo. 
Ze wzgl%dów historycznych brak za-
ufania w&ród drobnych producentów 
rolnych w$stosunku do wspó"pracy 
i$dzielenia si% wiedz! mo#e stanowi( 
szczególne wyzwanie dla procesu 
innowacji. Mo#e powstrzymywa( 
procesy spo"eczne potrzebne do 
wspó"pracy. Sytuacje, w$których s! 
wygrani i$ przegrani, powodowane 
s! przez l%k, #e udost%pnianie infor-
macji rynkowych mo#e spowodowa( 
utrat% rynku dla podmiotu, który te 

informacje udost%pnia. Aby scena-
riusze te mo#na by"o zmieni( tak, by 
byli sami wygrani, podmioty musz! 
mie( mo#liwo&( wprowadzania inno-
wacji w$ramach wspólnego procesu 
uczenia si%. Wed"ug Poppego sie( EPI 
powinna „bardziej koncentrowa( si% 
na ludziach i$procesach, a$mniej na 
dokumentach”, tak by "atwiejsze by"o 
przej&cie „od trybu walki do trybu 
wspó"pracy”.

Wyzwania zwi)zane z"innowacjami sta!y si% bardziej z!o#one, a"rozwi)zania musz) by$ 
opracowywane wspólnie przez odpowiednie zainteresowane strony. W"tym procesie 
„wspó!tworzenia” wiedzy trzeba zrozumie$ zró#nicowane motywy poszczególnych 
podmiotów oraz istniej)ce mi%dzy nimi bariery instytucjonalne, a"nast%pnie im zaradzi$. 
Aby lepiej zrozumie$ ró#nice w"postrzeganiu tego nowego paradygmatu innowacji, 
przedstawiciele (rodowiska badawczego, decydenci polityczni, rolnicy oraz spo!eczno(ci 
obszarów wiejskich musz) dzieli$ si% swoimi opiniami odno(nie do tego, co okre(la 
innowacje w"tym nowym kontek(cie, procesy i"bariery z"nimi zwi)zane oraz rol% ich 
w!asnych organizacji oraz sieci EPI.
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Heidrun Moschitz definiuje inno-
wacj% jako proces oraz kontekst, 
w$którym ten proces zachodzi. Pod 
pewnymi wzgl%dami innowacje 
mog! przede wszystkim polega( 
na dzieleniu si% wiedz!, gdy# „nowa 
wiedza w$ jednej sferze mo#e by( 
konwencjonalna w$drugiej”. Opisuje 
ona równie# przej&cie od paradyg-
matu ukierunkowanego na produkt 
– dla którego opracowano innowacje 
o$charakterze odgórnym – do inte-
raktywnego modelu innowacji, który 
jest lepiej dostosowany do obecnych 
z"o#onych wyzwa' zwi!zanych ze 
zrównowa#onym rozwojem i$zmia-
n! klimatu. W$tym nowym kontek-
&cie wymiana wiedzy rzeczywi&cie 

staje si% dzieleniem si% wiedz!, gdy# 
innowacje si% „...$wspó"tworzy i$jest 
to proces wymiany mi%dzy ró#nymi 
*ród"ami wiedzy”.

Szczególnym wyzwaniem w$ takim 
procesie mo#e by( uczenie rolników, 
jak by( aktywnymi partnerami, ponie-
wa# w$ramach innowacji odgórnych 
rolnicy zbyt cz%sto byli jedynie „przyj-
muj!cymi wiedz%”, którzy musieli 
„poczeka(, a# ona do nich przyjdzie”. 
Potrzeba szeregu zmian: rolnicy mu-
sz! si% nauczy( by( aktywnymi part-
nerami, badacze równie# musz! si% 
nauczy( roli osób wspomagaj!cych, 
doradcy musz! nauczy( si% dzia"a( 
jako brokerzy innowacji, a$ zakres 

innowacji powinien obejmowa( cele 
zarówno gospodarcze, jak i$zwi!zane 
z$ochron! &rodowiska. Aby wesprze( 
te zmiany, w$ramach projektu SOLINSA 
opracowuje si% zalecenia dotycz!ce 
polityki w$celu udoskonalenia AKIS7, 
promowania ewaluacji propozycji 
projektów zwi!zanych z$dzieleniem 
si% wiedz!, oraz przygotowuje si% kurs 
szkoleniowy dla brokerów innowacji.

6 Support of Learning and Innovation Networks for Sustainable Agriculture (wsparcie dla sieci uczenia si% i$innowacji na rzecz zrównowa#onego rolnictwa).
7 http://enrd.ec.europa.eu/themes/research-and-innovation-gateway-development/rd-research/information-library/en/information-library_pl.cfm
8 Common Agricultural Policy Regionalised Impact Development Dimension.

Wed"ug profesor Dwyer nowe wy-
zwania zwi!zane z$klimatem i$zrów-
nowa#onym rozwojem sprawiaj!, #e 
interpretacja innowacji jako procesu 
czysto technologicznego staje si% prze-
starza"a. Jej zdaniem „musimy i&( dalej 
i$szybciej, wi%c innowacji nie mo#na 
ograniczy( do technologii, ale nale#y j! 
równie# poszerzy( tak, by obejmowa"a 
domen% kszta"towania polityki, wdra-
#ania, systemów uczenia si%, procesów 
oraz wymiany informacji”.

Profesor Dwyer „umieszcza” innowa-
cje w$trzech domenach: po pierwsze 
– rolników, zw"aszcza m"odego po-
kolenia czy podmiotów rozpoczyna-
j!cych dzia"alno&(, funkcjonuj!cych 
jako przedsi%biorstwa wiejskie, po 
drugie – sieci z$udzia"em zaintereso-
wanych stron, które s! gotowe podj!( 
ryzyko, i$po trzecie s! to decydenci po-
lityczni i$administracje, którzy musz! 
wprowadza( innowacje, by sprawo-
wanie rz!dów nabiera"o charakteru 
rzeczywi&cie wspomagaj!cego.

Innowacje wymagaj! wsparcia, bo 
wi!#! si% si% z nimi nieod"!cznie za-
gro#enia. Dobrym przyk"adem jest 
wsparcie udzielane przez National 
Trust (Wielka Brytania), który ofe-
ruje korzystne op"aty za dzier#aw% 
gruntów, je&li dzier#awi!cy je rolnik 

podejmie si% gospodarowania nimi 
w$sposób zrównowa#ony. System ten 
zapewnia „przestrze' finansow!, któ-
ra pozwala rolnikowi eksperymento-
wa(, wprowadza( innowacje”.

Oprócz ryzyka kolejnymi barierami 
dla zmian mog! by( „brak poczucia 
konieczno&ci ich wprowadzania” oraz 
brak czasu. Z$ do&wiadczenia prof. 
Dwyer wynika, #e w$sektorze mle-
czarskim rolnicy zazwyczaj nie maj! 
czasu na refleksj% na temat swojej 
dzia"alno&ci. Wymienia równie# inne 
bariery, o$charakterze instytucjonal-
nym, zw"aszcza w$ramach administra-
cji rz!dowej pa'stw cz"onkowskich 
(w szczególno&ci nowych), gdzie 
mo#e wyst%powa( niech%( do wpro-
wadzania innowacji „ze wzgl%du na 
obaw% przed audytami i$kontrolami 
oraz niech%( zwi!zana z$niewystar-
czaj!cymi zasobami ludzkimi”.

Aby mo#na by"o upora( si% z$tymi 
barierami, konieczne jest u"atwianie 
procesu innowacji, a$sie( EPI mo#e 
w$ tym odegra( wa#n! rol% przez 
„stworzenie systemu, za pomoc! 
którego mo#na znale*( partnerów 
o$podobnych zainteresowaniach za-
równo w$zakresie bada' naukowych, 
jak i$praktyki, "!cz!cego ich, oferuj!-
cego warsztaty na konkretne tematy 
oraz tworz!cego magazyn przyk"a-
dów dobrych praktyk”.

Mówi!c o$potencjalnej roli jej w"asnej 
instytucji profesor Dwyer odnios"a si% 
do takich obszarów, jak identyfikacja 
mo#liwo&ci wprowadzania innowa-
cji, "!czenie aktywnych partnerów, 
monitorowanie funkcjonowania EPI 
oraz rola niezale#nego powiernika 
dla decydentów politycznych.

Heidrun Moschitz (koordynatorka projektu SOLINSA6, FIBL)

„Badacze cz!sto widz" siebie 
jako jedynych twórców  
wiedzy, ale musimy zmieni$ 
nasz" perspektyw! i&my'le$ 
o&sobie jako o&wspó%twórcach 
wiedzy”.

Heidrun Moschitz
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Janet Dwyer (profesor polityki obszarów wiejskich na Uniwersytecie Gloucestershire, projekt CAPRI-RD8)
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Inge Van Oost definiuje innowacje 
jako „idee pomy&lnie wcielone w$#y-
cie”. Innowacje s! procesem nap%dza-
nym przez wspó"tworzenie i$wspóln! 
w"asno&(, w$którym ró#ne podmioty 
uczestnicz! dobrowolnie od samego 
pocz!tku, co owocuje ukierunkowa-
nymi rozwi!zaniami i$nowatorskim 
podej&ciem. Dopiero wówczas, gdy 
nowy, kreatywny pomys" staje si% 
powszechnie i$ cz%sto stosowany 
w$ danej dziedzinie, mo#na go na-
zwa( innowacj!. Opisuj!c przysz"! 
rol% innowacji w$rolnictwie i$rozwoju 
obszarów wiejskich w$Europie, Van 
Oost podkre&la konieczno&( „po"!-
czenia zrównowa#onego rozwoju 
i$wydajno&ci” jako najwa#niejszych 
celów ka#dej inicjatywy w$zakresie 
innowacji w$ramach EPI.

W tym kontek&cie Komisja zapro-
ponowa"a &rodki, które przyci!gaj! 
podmioty do wspólnej pracy w$tzw. 
grupach operacyjnych, które maj! 
by( wspierane w$ ramach polityki 
rozwoju obszarów wiejskich oraz 
polityki w$ zakresie bada'. Grupy 
operacyjne nie s! miejscem repre-
zentacji dla zainteresowanych stron, 

ale dobrowolnego anga#owania si% 
podmiotów w$konkretne dzia"ania. 
Odpowiednie grupy b%d! spotyka( 
si% z$w"asnej inicjatywy, by pracowa( 
nad tematami interesuj!cymi dla 
wszystkich.

Wyzwaniem dla pa'stw cz"onkow-
skich UE b%dzie prze"o#enie tej poli-
tyki na &rodki w$ramach PROW, które 
b%d! zach%ca( wprowadzaj!cych 
innowacje do wspólnej pracy w$licz-
nych grupach operacyjnych EPI. Grupy 
operacyjne b%d! proszone o$przedsta-
wienie planu dzia"a', zaproponowa-
nie pomys"ów oraz przedstawienie, jak 
mog! je wcieli( w$#ycie poprzez przy-
sz"e dzia"ania. Aby pokona( „bariery 

j%zykowe” mi%dzy badaczami a$ rol-
nikami, bezstronni po&rednicy czy 
„brokerzy innowacji” mogliby odegra( 
istotn! rol% w$identyfikowaniu nowych 
pomys"ów oraz "!czeniu i$anga#owa-
niu podmiotów w$grupy operacyjne. 
Oczywi&cie istotnym sk"adnikiem za-
ch%cania podmiotów do wspó"pracy 
b%dzie finansowanie. Ale s! te# inne 
korzy&ci: wspó"praca to uczenie si% 
i$wypracowywanie warto&ci dodanej, 
a$brokerzy innowacji mog! pomaga( 
podmiotom w$tym procesie.
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Decydenci polityczni

Inge Van Oost (specjalistka ds. polityki, odpowiedzialna za innowacje i&badania naukowe, Komisja Europejska, 
Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i&Rozwoju Obszarów Wiejskich)

„Innowacje powstaj" tylko 
wówczas, gdy jaki' pomys% 
faktycznie zostanie pomy'lnie 
wcielony w&#ycie. Zach!canie 
podmiotów do wspólnej pracy 
b!dzie wspó%tworzy%o nowe 
podej'cie i&ukierunkowane 
rozwi"zania, które b!d" szybciej 
wcielane w&#ycie”.

Inge van Oost

Karel van Bommel (instytucja zarz"dzaj"ca, Holandia, cz%onek grupy dyskusyjnej ENRD ds. KT&I9)

Dla Karela van Bommela innowacje 
w$rolnictwie s! procesem, który za-
sadniczo zaczyna si% od do"u – zako-
rzenionym w$potrzebie rolników, by 
dostosowa( si% do nowego ustawo-
dawstwa lub rozwi!za( problem – ale 
nie zatrzymuje si% i$nie powinien on 
zatrzymywa( si% na tym, poniewa# 
wynikaj!ca z$niego wiedza powinna 
by( szeroko dost%pna i$u#yteczna. 
Jednak w$chwili obecnej innowacje 
w$rolnictwie nie spe"niaj! wszystkich 
powy#szych kryteriów ze wzgl%du na 
liczne bariery i$luki w$europejskich 
systemach wiedzy i$innowacji w$dzie-
dzinie rolnictwa.

9 Knowledge Transfer and Innovation (transfer wiedzy i$innowacje).
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Van Bommel wyja&nia, #e „bariery te 
istniej! mi%dzy badaniami naukowy-
mi a$praktycznym zastosowaniem. 
Istnieje równie# ryzyko dla rolników, 
którzy wypróbowuj! innowacyjne 
produkty. Dotyczy to zw"aszcza in-
nowacji w$odniesieniu do rolnictwa 
zrównowa#onego”. Rolnicy staj! wo-
bec niepewno&ci, czy klienci b%d! 
sk"onni zap"aci( wy#sz! cen% za takie 
innowacyjne produkty i$w efekcie s! 
mniej lub bardziej gotowi inwesto-
wa( w$takie innowacje.

Inn! godn! uwagi barier! jest luka 
mi%dzy spojrzeniem krótkotermino-
wym, jakim charakteryzuj! si% pod-
mioty gospodarcze, a$perspektyw! 
&rednio- lub d"ugoterminow!, któ-
r! przyjmuj! badacze i$&rodowisko 
naukowe.

Istotnym aspektem innowacji w$no-
wym paradygmacie powinna by( 
otwarto&(. Van Bommel wyja&nia, 
#e „mo#na ograniczy( dost%pno&( 
innowacji. Pytanie, czy powinni&my 

wydawa( publiczne pieni!dze na taki 
rodzaj innowacji?”

Operacyjne grupy EPI oraz unijne 
dotacje na innowacje mog! by( 
skutecznym &rodkiem s"u#!cym do 
przezwyci%#enia tych barier. W$tym 
kontek&cie rol! instytucji zarz!dza-
j!cej jest og"aszanie naborów wnio-
sków grup operacyjnych oraz wybór 
najlepszych wniosków i$sprawdzanie, 
czy zaanga#owanie podmiotów rol-
niczych jest wystarczaj!ce.
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Praktycy

Riccardo Passero (wspó%przewodnicz"cy grupy dyskusyjnej ENRD ds. KT&I, w%oska krajowa sie$  
obszarów wiejskich)

„EPI jest rewolucj!, je&li chodzi o$inno-
wacje”, mówi Riccardo Passero zapyta-
ny o$definicj% nowego paradygmatu 
innowacji. Podkre&la on, #e innowa-
cje powinny by( procesem otwartym 
i$ przejrzystym, prowadz!cym do 
uchwytnych rezultatów nios!cych 
praktyczne korzy&ci dla rolnictwa 
i$zrównowa#onego rozwoju. Patrz!c 
z$ perspektywy procesu, innowacje 
powinny by( cz%&ci! codziennej pra-
cy w$gospodarstwie i$czym&, co nie 
ko'czy si% wraz z$ko'cem projektu. 
Najlepsz! gwarancj! tej kontynuacji 
jest „w"!czanie ró#nych podmiotów 
w$grupy operacyjne w$celu wspó"-
tworzenia oraz skutecznego stoso-
wania nowych pomys"ów”.

W procesie innowacji kluczowa jest 
skala partnerstwa, ale na proces ten 

mog! wp"yn!( tak#e inne czynniki. 
Passero zwraca uwag% na trzy z$nich: 
jednym jest brak bliskich powi!za' 
mi%dzy sektorem rolniczym a$&rodo-
wiskiem naukowym, drugim jest to, #e 
rolnicy cz%sto nie s! w$stanie stworzy( 
klastrów na skal% krytyczn! i$konkuru-
j! ze sob! nawzajem, trzecim jest cz%-
ste funkcjonowanie uniwersytetów 
jako „zamkni%tych systemów” wiedzy.

Aby rozwi!za( te kwestie, sie( EPI 
powinna upowszechnia( wyniki ba-
da' i$u"atwia( kontakty mi%dzy uni-
wersytetami, centrami badawczymi 
i$klastrami rolników w$okresie two-
rzenia grup operacyjnych, natomiast 
Krajowe Sieci Obszarów Wiejskich 
oraz instytucje zarz!dzaj!ce mog"y-
by wnie&( swój wk"ad w$powodze-
nie partnerstw innowacyjnych (PI), 

opracowuj!c kryteria wyboru gwa-
rantuj!ce w"a&ciwy sk"ad oraz otwar-
to&( PI na nowych graczy, którzy 
normalnie by si% nie zaanga#owali. 
Otwieranie procesu innowacyjnego 
i$wyniesienie go na scen% mi%dzy-
regionaln! lub mi%dzynarodow! to 
kolejny istotny aspekt, w$ którego 
umacnianiu decydenci polityczni 
mog! pomóc, stymuluj!c rozwój 
„szlachetnej konkurencji w&ród ba-
daczy odpowiadaj!cych na zapo-
trzebowanie rolników oraz wyzwania 
zwi!zane ze zrównowa#onym roz-
wojem; konkurencji innowacyjnych 
pomys"ów, która doprowadzi"aby do 
oddolnego tworzenia si% grup ope-
racyjnych zdolnych pobudza( do 
kreatywnego my&lenia”.
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„Z naszego punktu widzenia dzia-
"anie wychodzi od spo"ecze'stwa. 
We francuskich gospodarstwach 
wprowadza si% wiele nowinek, które 
staj! si% innowacjami, gdy ich zasto-
sowanie obejmuje zasi%giem ca"! 
rolnicz! spo"eczno&(”, mówi Sylvain 
Lhermitte. Podkre&la dalej, #e aby 
innowacja mog"a naprawd% znale*( 
zastosowanie, niezb%dny jest kolejny 
element: ch%( obywateli jako podat-
ników czy klientów, by za ni! zap"a-
ci(. Innowacje mog! wp"yn!( na to, 
jak dzia"aj! gospodarstwa, zw"aszcza 
bior!c pod uwag% nowe problemy, 
które wymagaj! rozwi!za' odpo-
wiednich z$punktu widzenia &rodowi-
ska i$ekonomii. Zalet! europejskiego 
partnerstwa innowacyjnego (EPI) jest 
to, #e zatwierdza innowacj%, anga#u-
j!c wi%ksz! liczb% osób, u"atwiaj!c 
wspó"prac% mi%dzy partnerami i$za-
pewniaj!c ci!g"! walidacj% nowator-
skich rozwi!za' przez naukowców 
i$za pomoc! do&wiadcze' przeprowa-
dzanych w$gospodarstwach, wszyst-
ko w$ramach jednego partnerstwa.

Anga#owanie ró#nych partnerów 
powoduje jednak tak#e okre&lone 
problemy zwi!zane z$pokonywaniem 
barier, które powstaj! ze wzgl%du na 
brak zaufania i$wzajemnego zrozu-
mienia. Wed"ug Sylvaina Lhermitte’a 
dyskusja na pocz!tku procesu, ma-
j!ca na celu zbudowanie zaufania 
i$wzajemnego zrozumienia, jest nie-
zb%dnym i$nieuniknionym pierwszym 
krokiem na drodze do zbudowania 
partnerstwa, który poprzedza na-
wet zdefiniowanie samej innowacji. 
Nale#y uwzgl%dni( niezb%dny czas 
i$ odpowiednie zasoby ludzkie ko-
nieczne do przeprowadzenia tego 
procesu.

Aby wykaza( znaczenie przeznacze-
nia odpowiedniej ilo&ci czasu i$pod-
kre&li( zalety procesu opartego na 
partnerstwie, Sylvain Lhermitte po-
daje nast%puj!cy przyk"ad: „Oko"o 30 
lat temu, w$latach 80., specjalna rasa 
&wi', czarna &winia z$Bigorre, prawie 
znikn%"a z$Francji. Aby zachowa( za-
soby genetyczne tej szczególnej rasy, 
zaanga#owali&my instytut badawczy 
i$rolników w$opracowanie programu, 
pozwolili&my jednak, by rolnicy sami 
si% zorganizowali. Wykorzystali&my t% 
inicjatyw% do stworzenia nowych pro-
cesów w$gospodarstwach, nowego 
"a'cucha dostaw oraz wyj!tkowych 
wyrobów na bazie mi%sa czarnej 
&wini. W$wyniku tego powsta" wa#-
ny program obejmuj!cy dziesi!tki 
gospodarstw, rynek wart wiele milio-
nów euro oraz tysi!ce czarnych &wi'”. 
Podkre&la jednak, #e bez wspó"pra-
cy, skutecznego jej u"atwienia oraz 
wsparcia ze &rodków publicznych ta 
inicjatywa nigdy by si% nie powiod"a.

W oparciu o$do&wiadczenia wynie-
sione z$ powy#szej wspó"pracy i$ in-
nych przypadków izby rolnicze we 
Francji organizuj! szkolenie dla do-
radców, by umo#liwi( im dzia"anie 
w$charakterze po&redników innowa-
cji, którzy "!cz! wiedz% techniczn! 
z$umiej%tno&ci! wspierania procesu 
zmiany. Sie( wspó"pracy w$tej dzie-
dzinie zosta"a rozszerzona, by obj!( 
spó"dzielnie hiszpa'skie, rolników 
z$Danii, Uniwersytet w$Wageningen 
w$ Holandii i$ inne zainteresowane 
podmioty z$ca"ego &wiata. W$opinii 
Sylvaina Lhermitte’a EPI powinno móc 
wspiera( tak! wspó"prac% i$tworze-
nie sieci kontaktów przez u"atwianie 
wymiany wiedzy mi%dzy pa'stwa-
mi cz"onkowskimi UE, z$ naciskiem 
na okre&lone tematy badawcze oraz 
przez organizowanie grup dyskusyj-
nych i$szkolenie ich do identyfikowa-
nia potrzeb badawczych, które mo#na 
sfinansowa( ze &rodków programu 
„Horyzont 2020”.

Sylvain Lhermitte (Francuska Izba Rolnicza, wspó%przewodnicz"cy grupy dyskusyjnej ds. transferu wiedzy 
i&innowacji (FG KT&I) Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD)
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„Innowacj% charakteryzuje jedno-
czesne wyst%powanie w$ procesie 
lub produkcie dwóch istotnych ele-
mentów: nowatorskiego pomys"u 
i$wiedzy. Zapotrzebowanie na inno-
wacj% mo#e by( jednak inne w$ du-
#ych gospodarstwach, gdzie mo#e 
ona polega( bardziej na zastosowa-
niu zaawansowanej technologii – ni# 
w$ ma"ych gospodarstwach – gdzie 
wa#ne s! tak#e procesy i$aspekty or-
ganizacyjne”, wyja&nia István Finta. 
Odnosi si% tu do przyk"adu analizy 
popytu na innowacyjne rozwi!zania 
w&ród lokalnych pszczelarzy i$produ-
centów miodu na obszarze lokalnej 
grupy dzia"ania, na którym pracuje. 
Co ciekawe, okaza"o si%, #e miejscowi 
pszczelarze nie potrzebowali nowego 
sprz%tu ani technologii, ale bardziej 
skutecznego zorganizowania sprzeda-
#y ich produktu. Jest przekonany co do 
korzy&ci partnerstwa innowacyjnego, 

które mo#e tworzy( nowe i$konkuren-
cyjne kultury organizacyjne. Uwa#a, 
#e: „Innowacja powinna mie( miejsce 
w$umys"ach zainteresowanych osób 
odbieraj!cych wiedz%, poniewa# je&li 
brakuje ch%ci i$wiary do jej praktycz-
nego wykorzystania, to nie jest to 
innowacja”.

Obecnie niewielkie gospodarstwa 
maj! jedynie ograniczony dost%p do 
innowacji, a$jednocze&nie istnieje po-
trzeba z$punktu widzenia spo"eczno-
&ci i$organizacji, by u"atwi( dost%p do 
o&rodków wiedzy. Nie wystarczy, by 
wiedza znajdowa"a si% na górze, a$part-
nerstwo na dole; musi by( po&rednik, 
który tworzy przestrze' dla tworzenia 
si% innowacji, bo wiedza nie przep"ywa 
po prostu sama z$góry na dó".

Niech%( rolników do dzielenia si% 
informacjami i$ ich brak motywacji 

to kolejne bariery dla innowacji i$te 
mo#na jedynie pokona( przyjmuj!c 
podej&cie oddolne, oparte na partner-
stwie, podobne do podej&cia LEADER. 
Zdaniem Istvána Finty innowacja po-
winna mie( szerszy zakres, obejmuj!c 
swoim zasi%giem ca"! gospodark% wsi, 
a$nie tylko ogranicza( si% do produkcji 
rolnej.

Uwa#a on, #e w$celu organizacji grup 
operacyjnych, na szczeblu europej-
skim powinny zosta( opublikowane 
wytyczne zapewniaj!ce w"!czanie 
drobnych rolników do partnerstw. 
Na szczeblu lokalnym LGD mog"y-
by tak#e odegra( rol% w$inicjowaniu 
tworzenia partnerstw i$dopilnowy-
wa(, by ma"e gospodarstwa by"y 
anga#owane i$nie zapominano ani 
o$czynniku ludzkim, ani o$aspektach 
kulturowych i$spo"ecznych innowacji.

Dr István Finta (MTA KRTK10, lokalna grupa dzia%ania Mecsek–Völgység–Hegyhát, W!gry)

10 O&rodek badawczy studiów ekonomicznych i$regionalnych w%gierskiej Akademii Nauk.

©
 Tim

 H
udson



19

Przegl!d Obszarów Wiejskich UE  nr 16

Géza Gelencsér okre&la innowacj% 
jako sta"e poszukiwanie rozwi!za', 
które „s! zakorzenione w$ codzien-
nej praktyce”. To proces bez ogra-
nicze', je&li chodzi o$bran#%, rodzaj 
dzia"alno&ci czy instytucji, proces, 
który zyskuje wiarygodno&( przez 
swoje praktyczne ukierunkowanie. 
„Mog% poda( przyk"ad, który, cho( 
nie pochodzi z$ Unii Europejskiej, 
pokazuje, co mam na my&li, mówi!c 
o$ praktycznym ukierunkowaniu. 
W$ Stanach Zjednoczonych cz%&( 
bud#etu badawczego przydzielana 
jest w$oparciu o$wyniki forów zor-
ganizowanych dla rolników. Fora te 
s"u#! poznaniu faktycznych potrzeb 
rolników. Program jest koordynowa-
ny przez izb% rolnicz!”.

Zdaniem Gelencséra EPI daje oso-
bom zaanga#owanym we wpro-
wadzanie innowacji mo#liwo&( jej 
zbli#enia do dzia"a' rozwoju lokal-
nego. Bior!c pod uwag% cele rozwo-
ju lokalnego realizowane przez LGD 
Koppányvölgye, innowacja wspoma-
ga rozwój zintegrowanych systemów 
produkcji i$zrównowa#onych sposo-
bów u#ytkowania gruntów. Obecna 
sytuacja nie jest jednak najlepsza, po-
niewa# wsparcie dla innowacji, które 
wynika"oby z$ codziennej praktyki, 
jest niewielkie lub nie ma go wcale.

Kolejn! barier! dla innowacji jest 
obecnie monopolizacja wiedzy przez 
badaczy i$&rodowisko akademickie. 
„Otwieranie dost%pu do potencja"u 
bada' naukowych 
i$przybli#anie ich lo-
kalnym grupom” to 
zadanie zarówno dla 
praktyków rozwoju 
lokalnego, jak i$ dla 
sieci EPI poza inn! 
istotn! funkcj! bycia 
po&rednikami w$ in-
nowacji. Jednocze&nie cz"onkowie 
lokalnej spo"eczno&ci mog! u"atwi( 
osi!gni%cie sytuacji obopólnych ko-
rzy&ci, który to proces przewa#nie 
wymaga zmiany bazy wiedzy, a$tak-
#e zmiany technologii i$relacji mi%dzy 
zainteresowanymi podmiotami.

Gelencsér cytuje przyk"ad inicjatywy 
jego w"asnej LGD maj!cej na celu roz-
wój zintegrowanego i$zrównowa#o-
nego systemu gospodarowania. Aby 
powstrzyma( gro*n! erozj% gleby na 
zboczach wzgórz, nale#y zastosowa( 
uprawy wieloletnie, takie jak lucer-
na, ale brak jest hodowli zwierz!t, 
do celów której mog"aby ona by( 
wykorzystywana. Planuje si% zatem 
prowadzenie innowacyjnych upraw 
wieloletnich (Sylphium, Galega), które 
daj! wi%ksze plony &wie#ej biomasy. 

Biomas% przechowuje si% jako kiszon-
k% do zasilenia wytwórni biogazu lub 
jest prasowana, aby wyt"oczy( bia"ko 
z$li&ci z$przeznaczeniem na pasz%.

Równolegle z$ opracowywaniem 
tej technologii cz"onkowie grupy 
wspó"pracuj! z$kilkoma partnerami, 
przy opracowywaniu szkolenia dla 
operatorów urz!dze' technicznych 
s"u#!cych do wytwarzania energii 
odnawialnej z$ biomasy: „Jeste&my 
w$trakcie opracowywania programu 
szkolenia i$materia"ów dotycz!cych 
stosowania tej technologii, dzi%ki 
wnioskowi z"o#onemu do programu 
LEONARDO Transfer Innowacji, przy 
udziale Berufsvörderugns Institute 
(BFI, departament zrównowa#onej 
produkcji energii, Austria) oraz ALTIC 
BV (dzia" zarz!dzania sk"adnikami 
od#ywczymi). Pe"ny program szko-
lenia zostanie uko'czony do grudnia 
2014 r.”.

„Prawdziwym testem zapewniaj"cym 
wiarygodno'$ badania jest to, czy jest 

ono ukierunkowane na praktyczne 
zastosowanie”.

Géza Gelencsér, W%gierskie Stowarzyszenie Rozwoju Wsi, 
lokalna grupa dzia"ania Koppányvölgye, W%gry
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Géza Gelencsér (W!gierskie Stowarzyszenie Rozwoju Wsi, lokalna grupa dzia%ania Koppányvölgye, W!gry)
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Wnioski

Pogl!dy podmiotów wprowadzaj!-
cych innowacje wykazuj! wyj!tkow! 
zgodno&( w$odniesieniu do szeregu 
kwestii, które mo#na podsumowa( 
w$nast%puj!cy sposób:

Innowacja oznacza ró#ne rzeczy 
w$ ró#nych kontekstach i$ nie ma 
jednej definicji. Innowacja (szcze-
gólnie w$ kontek&cie rozwoju ob-
szarów wiejskich) postrzegana jest 
jako co& wi%cej ni# tylko proces 

technologiczny lub proste upo-
wszechnienie wyników badania. 
Innowacja musi przynosi( nama-
calne rezultaty i$mie( praktyczne 
znaczenie.
Innowacja o$ interaktywnym cha-
rakterze oparta na partnerstwie ma 
wi%ksz! szans% zapewni( rozwi!za-
nie z"o#onych problemów, przed 
którymi stanie UE w$ nast%pnym 
okresie programowania.
Istnieje potrzeba otwartych, przej-
rzystych procesów i$sieci innowacji 

sprzyjaj!cych w"!czeniu spo"ecz-
nemu. Bezstronni po&rednicy in-
nowacji maj! wa#n! rol% "!czenia 
i$zak"adania sieci grup operacyjnych 
EPI o$ogólnounijnym zasi%gu.
Innowacja obejmuje ryzyko, a$na 
drodze do udanej innowacji stoi 
szereg przeszkód. To uzasadnia 
potrzeb% finansowania ze &rodków 
publicznych i$koordynacji na szcze-
blu UE dla wsparcia procesów inno-
wacji i$partnerstw innowacyjnych 
(zgodnie z$za"o#eniami EPI).
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Zasady i"praktyczna realizacja wspierania innowacji s) wbudowane 
w"za!o#enia Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (EFRROW). W"niniejszym artykule przedstawiono przegl)d (rodków, 
które obecnie i"w przysz!o(ci b%d) stanowi$ g!ówne *ród!a wsparcia dla 
innowacji za po(rednictwem EFRROW w"obecnym (2007–2013) i"nast%pnym 
okresie programowania (2014–2020), jak równie# przedstawiono w"nim 
projekty b%d)ce ilustracj) niektórych procesów innowacyjnych, o"których 
mowa, wyników/efektów, jakie mo#na osi)gn)$, oraz istotnych wniosków.

Innowacje a&EFRROW
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EFRROW opiera si% na solidnym 
fundamencie programowania 
rozwoju obszarów wiejskich, 

w$którym od wielu ju# lat uznaje si% 
wag% promowania innowacyjnych 
produktów i$procesów jako kluczo-
wych czynników zrównowa#onego 
wzrostu gospodarczego na obszarach 
wiejskich.

Rola innowacji w$przysz"o&ciowych 
inwestycjach w$ gospodarstwach 
rolnych i$przyczynianiu si% do two-
rzenia nowych sposobów realizacji 
us"ug w$zakresie ochrony &rodowiska 
oraz wi%kszej liczby lepszych miejsc 
pracy poprzez zró#nicowanie dzia"al-
no&ci gospodarczej uleg"a dalszemu 
wzmocnieniu wraz z$ wprowadze-
niem bardziej spójnej, strategicznej 
podstawy dla rozwoju obszarów 
wiejskich w$okresie programowania 
2007–2013. Zgodnie ze strategicz-
nymi wytycznymi Unii Europejskiej 
dla rozwoju obszarów wiejskich11 

pa'stwa cz"onkowskie zach%ca si% 
do w"!czenia dzia"a' z$pe"nego za-
kresu dost%pnych &rodków PROW 
w$ celu wspierania innowacji pod-
czas przygotowywania swoich pro-
gramów rozwoju obszarów wiejskich 
(PROW) na lata 2007–2013.

Zgodnie z$ustaleniami12 grupy dys-
kusyjnej ENRD ds. transferu wiedzy 
i& innowacji (zob. s. 30) trzy &rodki 
wydaj! si% najbardziej odpowiednie 

i$szeroko stosowane do promocji in-
nowacji w$gospodarstwach rolnych 
w$ramach 88 PROW:

modernizacja gospodarstw rolnych 
(&rodek 121),
wspó"praca na rzecz rozwoju 
nowych produktów, procesów 
i$ technologii w$ sektorze rolnym 
i$ #ywno&ciowym oraz w$sektorze 
le&nym (&rodek 124),
ró#nicowanie w$kierunku dzia"alno-
&ci pozarolniczej (&rodek 311).

11 http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/general_framework/l60042_pl.htm
12 Rezultaty pracy grupy dyskusyjnej mo#na znale*( w$portalu bada' naukowych i$innowacji strony internetowej ENRD:  

http://enrd.ec.europa.eu/themes/research-and-innovation-gateway-development/kt-innovation/kt-focus-group/pl/kt-focus-group_pl.cfm
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Dalsze wzmocnienie roli innowacji 
w$budowaniu zrównowa#onych i$od-
pornych spo"eczno&ci wiejskich przy-
nios"a w$2008 r. ocena stanu wspólnej 
polityki rolnej (WPR)13, w$której inno-
wacje przedstawiono jako wszech-
stronne, mi%dzysektorowe narz%dzie 
do radzenia sobie z$„nowymi wy-
zwaniami”, przed jakimi stoj! wsie 
w$Europie – w$szczególno&ci do re-
agowania na zmian% klimatu, zwi%k-
szenia produkcji energii odnawialnej, 
przyj%cia bardziej zrównowa#onych 
praktyk w$gospodarce wodnej, po-
wstrzymania utraty ró#norodno&ci 
biologicznej i$restrukturyzacji prze-
mys"u mleczarskiego w$UE.

Kolejne kreatywne rozwi!zania dla 
obszarów wiejskich i$ innowacyjne 
metody zalecono w$ europejskim 
planie naprawy gospodarczej14, 
równie# wprowadzonym w$2008 r. 
jako &rodek maj!cy z"agodzi( skutki 
globalnego kryzysu gospodarcze-
go. W$europejskim planie naprawy 
gospodarczej wprowadzono m.in. 
wsparcie ukierunkowane maj!ce 
na celu popraw% zasi%gu "!czno&ci 
szerokopasmowej na obszarach 
wiejskich, co prawdopodobnie ode-
gra"o wa#n! rol% we wspieraniu i$w 
u"atwianiu ró#nych form innowa-
cji na obszarach wiejskich, w$ tym 

tworzeniu i$wprowadzaniu na rynek 
nowych produktów i$us"ug.

Jak twierdzi Hans-Olof Stålgren ze 
szwedzkiej sieci obszarów wiejskich, 
„powinni&my pami%ta(, #e innowacje 
nie dotycz! tylko »wielkich proble-
mów« i$efektów na du#! skal%, nie 
ograniczaj! si% równie# do nowych 
wynalazków czy nowoczesnych tech-
nologii. Innowacje mog! przybra( 
wiele ró#nych form, w$tym wykorzy-
stywanie nowych technik na nowe 
sposoby w$celu doprowadzenia do 
spotkania zainteresowanych stron, 
aby uczy"y si% i$wymienia"y wiedz!. 
Na przyk"ad w$Szwecji mo#na znale*( 
wiele przyk"adów na innowacyjne 
dzia"ania z$zakresu rozwoju obszarów 
wiejskich, opieraj!ce si% na transfe-
rze wiedzy i$prostej adaptacji sposo-
bów post%powania sprawdzonych 
w$jednych miejscach czy regionach 
do innych miejsc, charakteryzuj!-
cych si% innymi warunkami i$innym 
kontekstem”.

(rodki EFRROW maj"ce na 
celu wspieranie innowacji 
w&latach 2007–2013

W czasach, gdy przedsi%biorstwa 
wiejskie w$sektorach rolnictwa, le-
&nictwa i$produkcji #ywno&ci coraz 

bardziej odczuwaj! skutki wzrostu 
kosztów i$silniejszej konkurencji, in-
nowacje i$kreatywno&( rosn! w$cen% 
i$staj! si% coraz bardziej poszukiwa-
ne. W$okresie programowania 2007–
2013 &rodki w$ramach osi 1 u"atwi"y 
rozwój wielu dynamicznych i$inno-
wacyjnych przedsi%wzi%( w$zakre-
sie inwestycji, informacji, szkolenia 
i$wsparcia doradczego dla nowych 
produktów i$us"ug, nowych sposo-
bów pracy oraz dost%pu do nowych 
rynków, technologii i$procesów.

Najwi%ksza cz%&( finansowania w$ra-
mach osi 1 zosta"a przeznaczona na 
&rodek 121 – pa'stwa cz"onkowskie 
przydzieli"y 17,8 mld euro na wspar-
cie modernizacji i$ konkurencyjno-
&ci gospodarstw rolnych15 (wi%cej 
przeznaczono tylko na p"atno&ci 
rolno&rodowiskowe). Mimo #e &ro-
dek 121 jest zazwyczaj uwa#any za 
tradycyjne dzia"anie inwestycyjne, 
okaza" si% on równie# wa#nym narz%-
dziem u"atwiaj!cym przyjmowanie 
nowych, innowacyjnych technologii, 
procesów i$produktów, w$tym takich, 
które s! istotne dla „nowych wyzwa'” 
dotycz!cych obszarów wiejskich, ta-
kich jak wykorzystanie energii od-
nawialnej (zob. studium przypadku 
z$Polski), przedstawionych w$ocenie 
stanu WPR.

13 http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/general_framework/l67003_pl.htm
14 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0800:FIN:pl:PDF
15 Aby zapozna( si% z$najnowszym przegl!dem aktualnej sytuacji dotycz!cej realizacji &rodka 121 – „Modernizacja gospodarstw rolnych”, zob.:  

http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/measure-information-sheets/C_Infosheet_121.pdf (ostatni dost%p: 10 marca 2013 r.). 
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16 Aby zapozna( si% z$najnowszym przegl!dem aktualnej sytuacji dotycz!cej realizacji &rodka 124 –  
„Wspó"praca na rzecz rozwoju nowych produktów, procesów i$technologii w$sektorze rolnym i$#ywno&ciowym”, zob.:  
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/measure-information-sheets/C_Infosheet_124.pdf (ostatni dost%p: 10 marca 2013 r.).

Fascynuj!cym i$ ca"kiem nowym 
narz%dziem politycznym, wprowa-
dzonym po raz pierwszy w$okresie 
programowania 2007–2013, jest 
&rodek 124 (zob. studia przypad-
ku z$W"och i$Finlandii). Opieraj!c 
si% na za"o#eniu, #e innowacja jest 
„koewolucyjnym” procesem ucze-
nia si%, z$udzia"em ró#nych wspó"-
pracuj!cych ze sob! podmiotów 
(w tym badaczy, doradców, rolni-
ków, przetwórców i$ dystrybuto-
rów), które razem przyczyniaj! si% 
do wytworzenia i$wcielenia w$#y-
cie nowych pomys"ów i$ metod, 
&rodek ten ma na celu zach%canie 
do takiej wspó"pracy i$wspieranie 
jej w$ramach rozwoju nowych pro-
duktów, procesów i$ technologii 
w$sektorze rolnym i$le&nym.

Realizacj% &rodka 124 zaprogra-
mowano w$14 pa'stwach cz"on-
kowskich, z$ca"kowitym bud#etem 
w$wysoko&ci 586 mln euro przy-
dzielonym na okres 2007–2013. 
Do ko'ca roku 2011 wykorzysta-
no jedynie 15% (niewiele ponad 
87 mln euro) funduszy przydzie-
lonych na realizacj% tego &rodka, 
w$celu wsparcia niemal 5800 ini-
cjatyw na rzecz wspó"pracy – spo-
&ród których oko"o 90% dotyczy"o 
rozwoju nowych technik16. Uwa#a 
si%, #e wzgl%dnie niewielka i$wol-
na absorpcja ca"kowitych &rodków 
przydzielonych na realizacj% &rod-
ka 124 wi!#e si% z$tym, #e jest to 
narz%dzie nowe – niemniej jednak 
zaobserwowano pewne istotne 
obszary znacznej aktywno&ci.

Przyk"adowo do ko'ca 2010 r. 
w$ Finlandii w$ ramach &rodka 
124$ udzielono wsparcia "!cznie 
4950$ inicjatywom na rzecz wspó"-
pracy, co przekroczy"o krajowy cel 
dla ca"ego okresu programowania 
i$ stanowi zdecydowanie najwi%k-
sz! liczb% inicjatyw ustanowionych 
w$ jednym pa'stwie cz"onkowskim 
–$co odzwierciedla tak#e d"ug! histo-
ri% wsparcia rz!dowego dla innowacji 
w$sektorze rolnym w$Finlandii, a$tak#e 
aktywny udzia" badaczy w$tym pro-
cesie, na przyk"ad Instytutu Ruralia 
(zob. ramka), oraz ich wspó"pracy 
z$ przedsi%biorstwami wiejskimi. 
W$ Danii równie# do ko'ca 2010 r. 
przekroczono cele zaplanowane na 
lata 2007–2013, za& w$Austrii udzielo-
no wsparcia 68% zaplanowanej liczby 
inicjatyw na rzecz wspó"pracy.

Studium przypadku: wykorzystanie energii s%onecznej do suszenia zió% w&Polsce

Suszenie plonów jest jedn# z$ najbardziej 
energoch'onnych operacji wykonywanych 
w$gospodarstwach rolnych, nie ma równie( 
wielu op'acalnych z$ komercyjnego punktu 
widzenia alternatyw dla stosowania ropy, gazu 
b#d) w%gla, zw'aszcza w$pó'nocnej Europie. 
Suszenie na s'o&cu jest jedn# z$mo(liwych 
alternatyw, ale zazwyczaj nie bierze si% pod 
uwag% tej mo(liwo!ci lub zapomina si% o$niej 
z$uwagi na niepogod% w$lecie.

Doktor Edmund Giejbowicz z$ Fundacji 
Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA 
i$przedstawiciel Polski w$grupie dyskusyjnej ENRD ds. transferu 
wiedzy i$innowacji cytuje przyk'ad „rolnika z$okolic Lubra&ca, który 
b%d#c na mi%dzynarodowych targach, wpad' na pomys' budowy 
kolektora s'onecznego w$celu zapewnienia sobie uzupe'niaj#cego 
)ród'a energii do niskotemperaturowego, powolnego suszenia 
zió'. Technologia ta nie jest nowa, ale nie by'a jeszcze stosowana 
w$Polsce. Po dyskusjach z$o!rodkiem doradczym dla rolników z'o(y' 
z$powodzeniem wniosek o$do*nansowanie z$PROW w$ramach 
!rodka 121 i$obecnie dysponuje w$pe'ni dzia'aj#cym systemem 
obejmuj#cym 100 kolektorów s'onecznych do suszenia zió' 
i$owoców, pracuj#cych w$ jego 21-hektarowym gospodarstwie 
od pocz#tku czerwca do po'owy pa)dziernika”.

Przed zainstalowaniem kolektorów rolnik ten spala' rocznie oko'o 
100 ton py'u w%glowego (u(ywaj#c dwóch pieców o$mocy 240$kW) 

w$celu wysuszenia !rednio 350 ton !wie(ych zió'. Obecnie kupuje 
on oko'o 40% mniej py'u w%glowego, co przynosi oczywiste 
korzy!ci dla rentowno!ci przedsi%biorstwa w$ perspektywie 
d'ugoterminowej oraz dla !rodowiska.

Jak mówi dr Giejbowicz, „dzi%ki mo(liwo!ci wykorzystania 
funduszy unijnych dana technologia by'a dost%pna dla tego 
rolnika. Podj#' on ryzyko i$wykaza', (e suszenie za pomoc# energii 
s'onecznej w$naszych warunkach klimatycznych jest mo(liwe. 
Rozpowszechniali!my jego do!wiadczenia poprzez sie" obszarów 
wiejskich, ale niestety nie wzbudzi'o to jak dot#d zbyt du(ego 
zainteresowania. S#dzimy jednak, (e nale(y nadal zach%ca" do 
realizacji przedsi%wzi%" wspieraj#cych wykorzystanie energii 
odnawialnej w$rolnictwie, poniewa( s# one op'acalne i$korzystne 
dla !rodowiska”.
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Przez wiele lat naukowcy i$ decydenci 
wychodzili z$ za'o(enia, (e wi%kszo!" 
innowacji technologicznych, eko no-
micznych i$spo'ecznych zwykle rodzi si% 
na obszarach miejskich, gdzie skupiaj# 
si% kluczowe si'y nap%dzaj#ce innowacje 
– !rodowisko badawcze i$ instytucje 
szkolnictwa wy(szego. Wyj#tkiem od tego 
sposobu my!lenia by' profesor Sami Petri 
Kurki. Razem ze swoim zespo'em z$Instytutu 
Ruralia (Uniwersytet Helsi&ski) profesor 
Kurki od 25 lat aktywnie bada i$promuje 
„innowacje na obszarach wiejskich” 
oraz „systemy wspierania innowacji na 
obszarach wiejskich”.

Jak t'umaczy profesor Kurki: „misj# naszego 
instytutu jest poprawa warunków (ycia 
ludno!ci na obszarach wiejskich oraz 
stworzenie na takich obszarach )róde' 
utrzymywania poprzez badania, rozwój, 
edukacj% i$ szkolenia. Wiele z$ naszych 
dzia'a& zwi#zanych z$badaniami i$rozwojem 
koncentruje si% na przedsi%biorczo!ci na 
obszarach wiejskich, a$w szczególno!ci na 
rozwoju praktycznych modeli wspierania 
procesów innowacyjnych w$M+P z$obszarów 
wiejskich. W$Finlandii ju( od wczesnych lat 
90. realizowany jest kompleksowy program 
rozwoju obszarów wiejskich, w$ ramach 
którego k'adzie si% nacisk na takie systemy 
wspierania innowacji”.

Instytut Ruralia zatrudnia oko'o 70 osób 
i$dzia'a w$dwóch lokalizacjach, oddalonych 
od siebie o$ ponad 300 kilometrów, 
w!ród obszarów wiejskich po'udniowej 
Finlandii. „Jeste!my niezale(nym, 
multidyscyplinarnym instytutem 
badawczo-edukacyjnym” – mówi profesor 
Kurki. „Nasi pracownicy wspó'pracuj# 
z$ró(nymi podmiotami z$obszarów wiejskich 
zwi#zanymi z$przedsi%biorczo!ci#, polityk#, 
kultur#, ze spo'eczno!ciami i$z us'ugami. 
Nie sposób utrzyma" tego typu powi#za&, 
pracuj#c w$Helsinkach”.

G'ównymi tematami bada& prowadzonych 
w$ Instytucie Ruralia s#: polityka rozwoju 
obszarów wiejskich, systemy wspierania 
innowacji i$ interakcje mi%dzy miastami 
a$obszarami wiejskimi. Dwoma szczególnymi 
w#skimi specjalizacjami w$tych ogólnych 
ramach s# 'a&cuchy (ywno!ci organicznej 

i$przedsi%biorczo!" spó'dzielcza – obydwa 
te obszary, jak podkre!la profesor Kurki, 
„zwi#zane s# z$ dobrobytem znacznej 
grupy spo'ecze&stwa, a$tak(e rozwojem 
gospodarczym na obszarach wiejskich”.

Profesor Kurki wyja!nia równie(, (e 
Instytut ma na celu wykorzystywanie 
swoich dzia'a& badawczych do „tworzenia 
i$promowania praktycznych koncepcji, które 
s# odpowiedzi# na rzeczywiste wyzwania 
zwi#zane z$rozwojem obszarów wiejskich. 
Nasi badacze wspó'pracuj# z$ lokalnymi 
przedsi%biorstwami w$ramach partnerstw 
w$celu stworzenia nowych modeli dzia'ania 
i$ wspierania innowacji, opartych na 
po'#czeniu kompetencji naukowych badaczy 
oraz wiedzy praktycznej i$do!wiadczenia. 
Takie projekty rozwojowe '#cz# w$ sobie 
wiedz% opart# na badaniach oraz spe'nianie 
wymogów rozwoju na obszarach wiejskich 
z$ realizacj# celu w$ postaci promowania 
przedsi%biorczo!ci na takich obszarach, 
wspierania innowacji i$rozwoju regionalnego”.

Instytut oferuje tak(e dwa programy edukacji 
na poziomie szkolnictwa wy(szego – „Nauka 
o$obszarach wiejskich” (multidyscyplinarny 
rozwój obszarów wiejskich) oraz „Nauka 
o$sieciach spó'dzielni” (przedsi%biorczo!" 
spó'dzielcza). Programy te stanowi# cz%!" 
multidyscyplinarnej sieci nauczania, która 
obejmuje kilka *&skich uczelni wy(szych 
i$jest koordynowana przez Instytut Ruralia.

Profesor Kurki twierdzi, (e: „innowacyjne 
rozwi#zania powstaj# na wi%kszo!ci 
obszarów wiejskich w$Finlandii, je!li nie 
we wszystkich. Jeste!my dumni z$tego, (e 
mo(emy pomaga" we wspieraniu takich 
innowacji, których podstaw# s# warto!ci, 
jakie przy!wiecaj# dzia'aniu naszego 
instytutu – g'ód wiedzy, poszukiwanie 
rozwi#za&, rado!" z$pracy, silne poczucie 
odpowiedzialno!ci i$ zaanga(owanie 
w$tworzenie solidnych partnerstw”.

Wi%cej informacji na: http://www.helsinki.
'/ruralia/index_eng.htm

Instytut Ruralia (Uniwersytet Helsi)ski)

©
 Ruralia Institute
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W Holandii ka#dego roku sk"adanych 
jest oko"o 70 wniosków dotycz!cych 
wsparcia projektów w$ramach &rodka 
124, spo&ród których oko"o 30 otrzy-
muje takie fundusze. Wi%kszo&( (77%) 
zatwierdzonych wniosków dotyczy in-
nowacji zwi!zanych z$procesami oraz 
przewa#nie (63%) s! to projekty, które 
zak"adaj! wspó"prac% dwóch rolników 
lub te# wi%kszej ich grupy. W$przypad-
ku oko"o po"owy wszystkich wniosków 

impulsem do ich z"o#enia s! informacje 
lub porady otrzymane od doradcy ds. 
rolnictwa. Ocen% tego &rodka w$2012 r. 
przeprowadzi" LEI (du'ski instytut ba-
dawczy ds. gospodarki rolnej), który 
stwierdzi", #e „oko"o dwie trzecie pod-
miotów bior!cych udzia" w$realizacji 
tego &rodka wskaza"o, #e bez wsparcia 
finansowego proces wprowadzania 
innowacji musia"by zosta( zatrzyma-
ny. Pomoc w$postaci dotacji pomog"a 

rolnikom przezwyci%#y( przeszkody 
zwi!zane z$brakiem &rodków finanso-
wych i$znacznie przyspieszy"a proces 
nawi!zywania wspó"pracy z$partnera-
mi, zapewniaj!c tym samym rezultaty 
wy#szej jako&ci. Wida( równie# wyra*-
nie, #e rolnicy dostrzegaj! rzeczywiste 
korzy&ci wynikaj!ce ze wspó"pracy ze 
sob!, poniewa# 60% z$nich kontynuuje 
tak! wspó"prac% równie# po zako'cze-
niu pierwotnego projektu”.

©
 Tim

 H
udson

W Europie uprawia si% ponad 4000 zarejestrowanych odmian 
ziemniaków hodowlanych. Niektóre z$ nich to dobrze znane 
odmiany handlowe, inne za! s# wyst%puj# tylko w$ pewnych 
regionach lub poszczególnych miejscowo!ciach.

W regionie Emilia-Romania dzia'aj# dwa stowarzyszenia hodowców 
ziemniaków, które skupiaj# wszystkich producentów z$tego regionu. 
W$odpowiedzi na zapotrzebowanie tak lokalnych konsumentów, 
jak i$rolników, stowarzyszenia postanowi'y rozpocz#" wspó'prac% 
w$ celu uruchomienia projektu w$ ramach !rodka 124, aby 
wyhodowa" nowe, wysokiej jako!ci odmiany, które b%d# dobrze 
przystosowane do lokalnych warunków !rodowiskowych, tradycji 
rolniczych i$preferencji lokalnych klientów, w$tym przetwórców.

Stowarzyszenia zwróci'y si% z$pro!b# o$pomoc do Centro Ricerche 
Produzioni Vegetali (CRPV) – centrum badania produkcji ro!linnej. 
CRPV jest spó'dzielni#, zatwierdzon# i$nadzorowan# przez w'adze 
regionu Emilia-Romania, której zadaniem jest wspieranie oraz 
przeprowadzanie bada&, w$tym bada& w$warunkach polowych, 
oraz !wiadczenie us'ug z$ zakresu upowszechniania wiedzy 
w$dziedzinie produkcji ro!linnej w$tym regionie. CRPV dzia'a w$ramach 
partnerstw z$sektorem rolnym i$spo(ywczym celem wspierania 
innowacji i$bada&, które stanowi# odpowied) na potrzeb% poprawy 
bezpiecze&stwa (ywno!ci, wprowadzenia warto!ci dodanej 
produktów, zmniejszenia negatywnych skutków dla !rodowiska 
oraz wspierania zrównowa(onego wykorzystania zasobów.

W tym przypadku fundusze 
przyznane w$ramach !rodka 
124 wykorzystano do 
sfinan sowania programu 
hodowli, który obejmowa' 
bezpo!redni# wspó'prac% 22 
lokalnych producentów oraz dwóch instytucji naukowych dzia'aj#cych 
przy CPRV. Dzi%ki realizacji projektu uda'o si% wyhodowa" trzy nowe 
odmiany ziemniaków, które s# twardsze i$bardziej odporne na choroby, 
a$tak(e charakteryzuj# si% dobr# jako!ci# przy gotowaniu. Obecnie 
trwa procedura rejestracji wszystkich trzech odmian, a$bezpo!rednio 
po jej zako&czeniu b%d# one gotowe do wprowadzenia do obrotu.

Wed'ug Riccardo Passero z$w'oskiej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, 
który jest równie( jednym z$przewodnicz#cych grupy dyskusyjnej 
ENRD ds. transferu wiedzy i$ innowacji w$ramach Europejskiej Sieci 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „ten projekt jest doskona'ym 
przyk'adem ogromnego potencja'u !rodka 124 do tworzenia nowych 
innowacyjnych powi#za& i$synergii pomi%dzy stowarzyszeniami 
organizacji producentów, instytucjami badawczymi i$ rolnikami. 
Jednym z$kluczowych wniosków, jaki nale(y wyci#gn#" z$realizacji 
tej inicjatywy, jest znaczenie wspierania aktywnej roli jak najwi%kszej 
liczby podmiotów uczestnicz#cych w$takich projektach opartych na 
wspó'pracy, a$w szczególno!ci tych podmiotów, które odpowiadaj# 
za istotne elementy 'a&cucha produkcji. Dla upowszechniania 
zako&czonych powodzeniem innowacji istotna jest tak(e wi%ksza 
integracja inicjatywy ze szkoleniami, dzia'aniami informacyjnymi 
i$doradczymi”.

Studium przypadku: producenci z&W%och wspólnie pracuj"  
nad nowymi odmianami ziemniaków
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Wsparcie rz#dowe dla innowacji wynikaj#cych z$ potrzeb 
u(ytkowników jest w$Finlandii dzia'aniem o$wysokim priorytecie. 
Jedn# z$konkretnych metod stosowanych w$celu promowania 
takich innowacji jest idea tak zwanego „(ywego laboratorium”, która 
ma za zadanie zapewni" sprzyjaj#ce !rodowisko dla aktywnego 
zaanga(owania przedsi%biorstw, organizacji i$obywateli we wspólne 
tworzenie i$testowanie innowacji (wi%cej informacji mo(na znale)" 
na stronie: www.openlivinglabs.eu).

„,ywe laboratorium rolne” jest jednym z$14 takich projektów 
dzia'aj#cych w$Finlandii. Projekt ten skupia trzech partnerów: 
Centrum Technologiczne i$ Uniwersytet Nauk Stosowanych 
w$Seinäjoki oraz Instytut Ruralia Uniwersytetu Helsi&skiego.

„W (ywym laboratorium rolnym koncentrujemy si% w$szczególno!ci 
na in(ynierii i$projektowaniu nowych urz#dze& oraz inteligentnych 
technologii, które b%d# dopasowane do potrzeb zarówno 
producentów takich urz#dze&, jak i$rolników i$le!ników, którzy s# ich 
u(ytkownikami ko&cowymi” – mówi Sanna Kankaanpää, kierownik 
projektu z$Centrum Technologii w$Seinäjoki. „Stworzyli!my sie" 
u(ytkowników ko&cowych i$organizujemy rozmaite wycieczki 
wyja!niaj#ce, spotkania dyskusyjne oraz warsztaty dotycz#ce 
innowacji, aby u'atwi" proces aktywnego uczenia si% i$wymian% 
do!wiadcze& pomi%dzy u(ytkownikami. Gdy zainteresowani 
producenci urz#dze& kontaktuj# si% z$(ywym laboratorium rolnym, 
omawiamy dany projekt z$istotnymi u(ytkownikami ko&cowymi 

z$naszej sieci. Nasz typowy projekt mo(e obejmowa" badanie 
potrzeb u(ytkowników, ocen% dzia'ania konkretnego urz#dzenia 
lub te( po'#czenie takich elementów”.

Fundusze pochodz#ce ze !rodków realizowanych w$ramach PROW, 
takich jak !rodek 124 (Wspó'praca na rzecz rozwoju nowych 
produktów, procesów i$technologii) oraz !rodek 312 (Wsparcie 
rozwoju przedsi%biorstw) s# wa(ne dla funkcjonowania (ywego 
laboratorium rolnego, zw'aszcza w$ kontek!cie *nansowania 
projektów, w$ ramach których producenci urz#dze& d#(# do 
wspó'pracy z$u(ytkownikami ko&cowymi ich produktów. „Dobra 
komunikacja z$ agencj# p'atnicz# na temat kwali*kowalno!ci 
i$przygotowania wniosku o$wspó'*nansowanie ma tu kluczowe 
znaczenie” – mówi pani Kankaanpää, dodaj#c, (e „trzeba zapyta" 
agencj% p'atnicz# o$wszystkie szczegó'y, poniewa( nie mamy 
pewno!ci, czy pewne dzia'ania faktycznie s# kwali*kowalne”.

„Jeste!my przekonani, (e dzi%ki (ywemu laboratorium rolnemu 
wszystkie zainteresowane strony odnosz# korzy!ci” – stwierdza 
Kankaanpää. „Producenci urz#dze& opracowuj# bardziej op'acalne 
i$ lepiej zbywalne produkty, a$rolnicy i$ le!nicy maj# dost%p do 
sprz%tu, który jest lepiej przystosowany do ich potrzeb”.

Wi%cej informacji (w j%zyku *&skim) mo(na znale)" na stronie: 
http://www.agrolivinglab.'
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Studium przypadku: „*ywe Laboratorium Rolne” w&Finlandii

Oprócz opisanej powy#ej nieustaj!cej 
dynamiki innowacji w$sektorach spo-
#ywczym, rolnym i$le&nym, taki sam 
duch innowacji i$kreatywnej przed-
si%biorczo&ci mo#na zaobserwowa( 
w&ród spo"eczno&ci z$obszarów wiej-
skich, które wykorzystuj! go w$celu 
dywersyfikacji szerzej rozumianej go-
spodarki wiejskiej, aby obszary wiej-
skie lub osady by"y bardziej rentowne 
i$sta"y si% bardziej atrakcyjnymi miej-
scami do #ycia i$pracy. W$tym kon-
tek&cie wa#n! rol% pe"ni &rodek 311, 
wspieraj!cy dywersyfikacj% przed-
si%biorstw rolnych podejmuj!cych 
dzia"alno&( pozarolnicz!17 (zob. studia 
przypadku ze Szwecji i$Holandii).

Realizacj% &rodka 311 zaprogramowa-
no w$17 pa'stwach cz"onkowskich, 
przy ca"kowitym bud#ecie w$wysoko-
&ci 2,1 mld euro na okres 2007–2013, 
z$czego 635 mln euro, czyli 30%, wy-
dano jeszcze przed ko'cem 2011 r., 
udzielaj!c wsparcia ponad 10$ 000 
beneficjentom. Do wsparcia kwalifi-
kuj! si% liczne kategorie dzia"alno&ci 
pozarolniczej, w$ tym &wiadczenie 
us"ug oraz dzia"ania zwi!zane z$rze-
mios"em i$handlem. +rodki realizo-
wane w$ramach osi 3, w$tym &rodek 
311, wskazano równie# w$ ocenie 
funkcjonowania reformy WPR jako 
istotne narz%dzia wspieraj!ce pro-
jekty o$zasi%gu lokalnym zwi!zane 

z$ odnawialnymi *ród"ami energii, 
a$ tak#e ró#nicowaniem dzia"alno-
&ci rolniczej w$ kierunku produkcji 
bioenergii.

Innowacyjno&( jest jedn! z$siedmiu 
podstawowych zasad przewodnich 
podej&cia LEADER, a$mi%dzy osi! 3 
a$podej&ciem LEADER zachodz! silne 
interakcje (zob. studium przypadku 
z$ Holandii). Zob. artyku" na temat 
Roli podej'cia LEADER we wpro-
wadzaniu innowacji na s. 33.

17 Aby zapozna( si% z$najnowszym przegl!dem aktualnej sytuacji dotycz!cej realizacji &rodka 311 – „Ró#nicowanie w$kierunku dzia"alno&ci nierolniczej”, zob.:  
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/measure-information-sheets/C_Infosheet_311.pdf (ostatni dost%p: 10 marca 2013 r.).
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Na pocz#tku nikt nie wierzy' w$ powodzenie tego pomys'u, 
a$niektórzy s#dzili nawet, (e to jaki! (art – jednak wyj#tkowa 
maszyna do zwalczania chwastów „Combcut”, wynaleziona przez 
szwedzkiego in(yniera Jonasa Carlssona, okaza'a si% wielkim 
sukcesem, a$we wprowadzeniu tego produktu na rynek pomog'o 
*nansowanie ze szwedzkiego PROW (!rodek 311).

Combcut jest mechanicznym opielaczem, którego dzia'anie opiera 
si% na zupe'nie nowej, opatentowanej metodzie wykorzystywania 
*zycznych ró(nic mi%dzy zbo(ami a$chwastami w$celu zabijania 
chwastów rosn#cych w$uprawach zbó( bez u(ycia herbicydów. 
Jonas Carlsson wyja!nia: „urz#dzenie posiada ogromny grzebie&, 
przez który przechodz# cie&sze ro!liny, natomiast grubsze 'odygi 
k'opotliwych chwastów, takich jak oset czy szczaw, s# wycinane 
i$mia(d(one. Jest to zupe'nie nowa technologia, która ma wielki 
potencja' w$kontek!cie rolnictwa ekologicznego, a$tak(e znacznie 
ogranicza stosowanie chemikaliów w$tradycyjnej produkcji ro!linnej. 
Rolnictwo jest jednym z$podstawowych sektorów naszej gospodarki 
i$musimy w$ innowacyjny sposób wykorzystywa" technologi%, 
aby zagwarantowa", by mia'o bardziej zrównowa(ony charakter”.

Opracowanie urz#dzenia Combcut okaza'o si% dla pana Carlssona 
nie lada wyzwaniem i$kilka razy by' on bliski porzucenia tego 
projektu, zw'aszcza wtedy, gdy inni z$pow#tpiewaniem odnosili si% 
do jego wynalazku. By'o to równie( trudne od strony *nansowej. 
„Znale)li!my si% w$martwym punkcie, maj#c produkt, który musi 
zosta" opracowany i$ który jednocze!nie wi#(e si% z$ licznymi 
kosztami” – t'umaczy pan Carlsson. „Fundusze venture capital 
ani banki nie chc# si% anga(owa", je!li dzia'anie nie opiera si% 
na wiarygodnym )ródle kapita'u. W$ zwi#zku z$ tym fundusze 
zapewnione przez PROW na wsparcie wspó'pracy z$wykonawcami 
i$innymi in(ynierami mia'y tu kluczowe znaczenie”.

Pan Carlsson opatentowa' opielacz Combcut w$UE, Rosji, Stanach 
Zjednoczonych, Kanadzie i$Australii. „Jak dot#d sprzedali!my 70 
maszyn, a$rynek eksportowy stale ro!nie. Projekt ma ogromny 
potencja', a$wniosek, jaki wyci#gn#'em z$tej historii jest prosty – nie 
nale(y si% poddawa", trzeba do ko&ca wierzy" w$swoje pomys'y. 
Pomoc i$wsparcie s# dost%pne, wi%c trzeba z$nich korzysta"!”.

Wi%cej informacji na: www.justcommonsense.eu

Ka(da forma ró(nicowania dzia'alno!ci rolniczej wymaga 
pewnej wizji i$odwagi, jednak przemiana przedsi%biorstwa od lat 
zajmuj#cego si% hodowl# zwierz#t w$o!rodek spa i$uzdrowisko to 
wyj#tkowo !mia'e i$innowacyjne posuni%cie. Niemniej jednak i$takie 
dzia'ania umo(liwia potencja' !rodka 311 (ró(nicowanie w$kierunku 
dzia'alno!ci nierolniczej), który pomóg' o(ywi" wieloletnie rodzinne 
gospodarstwo rolne w$Holandii oraz entuzjazm dwupokoleniowej 
rodziny.

„Jeste!my tradycyjn# rodzin# rolników. To gospodarstwo nale(y 
do naszej rodziny od 1645$r., a$w swojej obecnej formie istnieje 
od 1893 r.” – opowiadaj# Frans i$Marinka Steggink. „Jednak nasze 
trzy córki nie by'y ch%tne do kontynuowania rodzinnej tradycji 
i$zajmowania si% mleczarstwem, a$(eby dalej prowadzi" dzia'alno!" 
musieliby!my znacznie zmodernizowa" budynki gospodarskie. 
Rozwa(ali!my mo(liwo!ci modernizacji naszego sprz%tu, ale 
jednocze!nie zacz%li!my szuka" równie( innych rozwi#za&”.

Rodzina postanowi'a zamieni" obiekt mleczarski na obiekt do 
chowu byd'a mi%snego i$wykorzysta" spokojne wiejskie otoczenie 
do stworzenia o!rodka spa i$uzdrowiska, oferuj#cego komfortowe 
zakwaterowanie w$wiejskim domu.

„Wpadli!my na ten pomys', gdy w$lokalnej gazecie natra*li!my na 
informacj% o$sieci franchisingowej o!rodków spa” – mówi Frans 
Steggink. „Gospodarstwo nadal nale(y do nas, ale o!rodek dzia'a na 
podstawie umowy franchisingowej i$prowadzi go przedsi%biorca, 
który pilotuje koncepcj% o!rodka spa. By'o to dla nas wszystkich 

zupe 'nie nowe 
przedsi%wzi%cie i$przez 
dwa lata zbierali!my 
informacje i$robili!my 
plany, aby dopracowa" 
szczegó'y wspó'pracy”.

Plan operacyjny 
powsta '  dzi%k i 
pomocy doradców, a$w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2007–2013 dla Holandii przyznano temu projektowi 
*nansowanie w$wysoko!ci 20%, aby pomóc w$zaadaptowaniu 
budynków gospodarstwa i$wyposa(eniu o!rodka wellness.

Jak dot#d z$o!rodka spa korzysta co miesi#c ponad 100 klientów. 
Klienci doceniaj# równie( to, (e w$ o!rodku stosuje si% wiele 
lokalnych produktów.

„Nauczyli!my si%, (e przy realizacji nowego projektu biznesowego 
wa(ne jest zwrócenie si% o$ pomoc ju( na samym pocz#tku 
przedsi%wzi%cia. W$naszym przypadku dotyczy'o to dobrego 
wykorzystania wsparcia otrzymanego od lokalnego samorz#du 
i$z izby handlu. Gmina by'a dumna z$tego, (e na jej terenie powstaje 
pierwszy pilota(owy projekt spa, wi%c do nazwy o!rodka dodali!my 
nazw% gminy – Nutter” – opowiada pan Steggink.

Wi%cej informacji (w j%zyku holenderskim) mo(na znale)" na 
stronie: http://www.boerderijspa.nl

©
 Boerderij Spa N
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Studium przypadku: nowe podej'cie do zwalczania chwastów w&Szwecji

Studium przypadku: o'rodek spa i&uzdrowisko w&gospodarstwie rolnym w&Holandii
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Podczas obecnego okresu progra-
mowania koncepcji innowacyjno-
&ci zasadniczo nie wi!zano z$osi! 2 
(i przyznawanymi w$ramach tej osi 
p"atno&ciami wyrównawczymi dla 
konkretnych obszarów w$ zwi!zku 
ze zrównowa#onym gospodarowa-
niem gruntami) w$taki sam sposób, 
w$jaki wi!zano j! z$pomoc! dla kon-
kretnych projektów dost%pn! w$ra-
mach osi 1 i$3, opisanych w$innych 
cz%&ciach tego artyku"u. Jak zauwa#a 
jednak Pille Koorberg z$o&rodka ba-
da' nad rolnictwem w$Estonii: „cho( 

w$ramach &ci&le okre&lonych zasad 
zarz!dzania programem rolno&ro-
dowiskowym niewiele jest miejsca 
na innowacyjne dzia"ania indywi-
dualnych rolników, zaobserwowano 
pewne interesuj!ce i$ innowacyjne 
przypadki podej&cia do wdra#ania 
tych programów. Dotyczy to tak 
realizacji programów, jak i$ oparte-
go na spo"eczno&ciach, wspólne-
go podej&cia. W$ naszym regionie 
Morza Ba"tyckiego staramy si% za-
ch%ca( decydentów, badaczy i$inne 
zainteresowane strony do bardziej 

kreatywnego podej&cia do takich 
pomys"ów, w$celu znalezienia wspól-
nych rozwi!za' dla dotycz!cych nas 
wszystkich wyzwa' zwi!zanych ze 
zrównowa#onym gospodarowaniem 
gruntami.

Szczegó"owy przegl!d mechani-
zmów realizacji celów osi 2 przepro-
wadzi"a ostatnio grupa dyskusyjna 
ENRD ds. dzia%a) pro'rodowisko-
wych18. Wi%cej informacji mo#na zna-
le*( na stronie ENRD (zob. równie# 
studium przypadku z$Rumunii).

18 Rezultaty pracy grupy dyskusyjnej ds. dzia"a' pro&rodowiskowych ENRD mo#na znale*( pod nast%puj!cym adresem:  
http://enrd.ec.europa.eu/themes/environment/environmental-services/pl/environmental-services_pl.cfm 

Studium przypadku: wsparcie rolno'rodowiskowe dla  
rozwoju wspólnych pastwisk i&spo%eczno'ci w&Rumunii

W wielu pa&stwach cz'onkowskich UE istniej# du(e obszary 
wspólnych pastwisk, z$ których wi%kszo!" charakteryzuje si% 
tradycyjnymi, niskonak'adowymi systemami oraz rolnictwem 
o$wysokiej warto!ci przyrodniczej. Tereny te s# zagro(one ze 
wzgl%du na ich coraz mniejsz# rentowno!" oraz utrzymuj#cy si% 
trend wyludniania si% obszarów wiejskich.

Zdaniem Razvana Popy, lokalnego konsultanta ds. !rodowiskowych 
z$ fundacji Fundatia ADEPT w$ Rumunii, „podobne problemy 
mamy w$Transylwanii, gdzie istnieje ryzyko utraty ró(norodno!ci 
biologicznej, je!li nasze wspólne pastwiska zostan# opuszczone. 
Miejscowi rolnicy znale)li jednak innowacyjny sposób na 
wykorzystanie p'atno!ci rolno!rodowiskowych w$taki sposób, by 
zwierz%ta nadal wypasano na wspólnych pastwiskach, jednocze!nie 
wspieraj#c lokalne przedsi%biorstwa i$rozwój spo'eczno!ci”.

W 2010 r. grupa 20 rolników z$gminy Seica Mare w$regionie Sibiu 
utworzy'a stowarzyszenie zrzeszaj#ce rolników zajmuj#cych 
si% wypasem, pod nazw# CALVA, w$ ramach partnerstwa 
z$ lokalnymi w'adzami. Zadaniem stowarzyszenia jest wspólne 
d#(enie do pe'nego i$ skutecznego wykorzystania p'atno!ci 
rolno!rodowiskowych w$ ramach !rodka 214 realizowanego 
w$Rumunii, w$celu: (i) ochrony lokalnego krajobrazu i$dziedzictwa 
naturalnego, oraz (ii) rozwijania )róde' utrzymania cz'onków 
stowarzyszenia i$wspierania inwestycji spo'eczno!ci w$budynki, 
sprz%t, szkolenia, wydarzenia i$inne dzia'ania.

Stowarzyszenie CALVA podpisa'o pi%cioletni# umow% na dzier(aw% 
940 ha terenów wspólnych pastwisk, których w'a!cicielem s# w'adze 
miejskie Seica Mare. Dzi%ki temu stowarzyszenie z$powodzeniem 
z'o(y'o wniosek o$p'atno!ci rolno!rodowiskowe w$'#cznej kwocie 
oko'o 200 000 euro rocznie. Pewn# cz%!" zysku osi#gni%tego dzi%ki 

takim p'atno!ciom rolno!rodowiskowym przeznacza si% na fundusz 
na rzecz rozwoju lokalnej spo'eczno!ci. Poczyniono ju( pewne 
inwestycje na rzecz przetwórstwa lokalnych produktów rolnych, 
poprawy warunków hodowli zwierz#t gospodarskich, a$tak(e 
szkole& zawodowych dla lokalnej ludno!ci, jak równie( licznych 
inicjatyw kulturalnych.

Du(e mo(liwo!ci mog'oby przynie!" zastosowanie tego podej!cia 
w$ innych regionach i$krajach, jednak potrzeba na to czasu. Jak 
mówi Razvan Popa: „stowarzyszenie CALVA prezentuje u(yteczny 
model dzia'ania, który mo(e sprawdzi" si% równie( w$ innych 
stowarzyszeniach zrzeszaj#cych rolników zajmuj#cych si% wypasem 
zainteresowanych tworzeniem partnerstw z$lokalnymi w'adzami, 
aby wykorzysta" wspólne pastwiska dla celów gospodarczych, 
!rodowiskowych i$spo'ecznych. W$ci#gu pierwszych lat dzia'ania 
takiej inicjatywy trudno jest jednak wype'ni" pocz#tkowe 
oczekiwania rolników, a$procesy podejmowania decyzji mog# 
okaza" si% powolne, poniewa( wszystkie kwestie musz# zosta" 
omówione przez cz'onków stowarzyszenia”.

©
 Sabin Badarau
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Dzia%ania w&ramach 
EFRROW maj"ce na celu 
wspieranie innowacji 
w&latach 2014–2020
W okresie programowania 2014–
2020 rola innowacji b%dzie jeszcze 
bardziej podkre&lana, ze szczegól-
nym naciskiem na dostosowanie rol-
nictwa i$rozwoju obszarów wiejskich 
do celów strategii „Europa 2020” oraz 
z$uwzgl%dnieniem d!#enia do przy-
sz"ego rozwoju gospodarczego, który 
powinien by( inteligentny (oparty na 
wiedzy i$innowacji), zrównowa#ony 
(zgodny z$ d"ugoterminowymi po-
trzebami planety) oraz sprzyjaj!cy 
w"!czeniu spo"ecznemu (korzystny 
dla ca"ego spo"ecze'stwa). We wnio-
sku Komisji Europejskiej dotycz!cym 
polityki rozwoju obszarów wiejskich 
po 2013 r. zauwa#ono, #e „coraz istot-
niejsze b%dzie zwi%kszenie wydaj-
no&ci rolnictwa przez wykorzystanie 
bada', transferu wiedzy i$wspieranie 
wspó"pracy oraz innowacyjno&ci”, za& 
„u"atwianie transferu wiedzy i$inno-
wacji w$rolnictwie i$le&nictwie oraz 
na obszarach wiejskich” jest jednym 
z$sze&ciu nowych priorytetów prze-
krojowych zaproponowanych dla 
polityki rozwoju obszarów wiejskich 
i$powi!zanych interwencji.

Oprócz wprowadzenia europejskie-
go partnerstwa innowacyjnego 
na rzecz wydajnego i&zrównowa-
#onego rolnictwa (zob. s. 7) zakres 
&rodków na rzecz rozwoju obszarów 
wiejskich, które obecnie wspieraj! 
innowacyjno&(, zostanie poszerzony 

oraz zwi%kszony zostanie nacisk na 
takie dzia"ania. Przewiduje si% zw"asz-
cza znaczne wzmocnienie i$rozszerze-
nie zakresu &rodka 124, pomimo, jak 
dot!d, wzgl%dnie niskiego poziomu 
absorbcji funduszy w$ ramach tego 
&rodka, w$celu uwzgl%dnienia ró#nych 
form dzia"alno&ci opartej na wspó"-
pracy (gospodarczej, &rodowiskowej 
i$spo"ecznej), które s! dostosowane do 
ró#nych warunków rozwoju i$struktur 
funkcjonuj!cych na obszarach wiej-
skich w$pa'stwach cz"onkowskich.

Poprzez wzmocnienie &rodka wspie-
raj!cego wspó"prac% d!#y si% do roz-
wi!zania problemu niedostatecznej 
koordynacji i$fragmentacji w&ród pod-
miotów z$sektora rolno-spo#ywczego, 
a$tak#e do poprawy innowacyjno&ci 
poprzez "!czenie umiej%tno&ci, kom-
petencji i$sieci. Proponuje si% wsparcie 
dla trzech ogólnych rodzajów dzia"al-
no&ci opartej na wspó"pracy:

dzia%alno'$ oparta na wspó%pra-
cy z&udzia%em co najmniej dwóch 
podmiotów w$ ramach (i) sekto-
ra rolnego lub sektora le&nictwa 
(wspó"praca horyzontalna) lub te# 
(ii) sektora rolno-spo#ywczego lub 
sektora bioenergii (wspó"praca 
pionowa), a$ tak#e z$ udzia"em in-
stytucji zajmuj!cych si% badaniami 
i$transferem wiedzy. Przewiduje si% 
równie# wsparcie dla projektów 
pilota#owych oraz wspó"pracy po-
mi%dzy regionami i$ krajami, tym 
samym rozszerzaj!c i$ uzupe"nia-
j!c podej&cie LEADER oparte na 
terytorium,

klastry lub sieci, które "!cz! ró#ne 
podmioty w$ celu wspólnego za-
spokajania potrzeb i$dzielenia si% 
wiedz!, a$tak#e

grupy operacyjne na rzecz wydaj-
nego i&zrównowa#onego rolnictwa 
(zob. artyku" na temat europejskie-
go partnerstwa innowacyjnego na 
s. 7). Takie grupy b%d! kluczowe dla 
wspierania innowacyjno&ci na wie-
lu ró#nych obszarach i$zak"ada si%, 
#e b%d! "!czy"y rolników, badaczy, 
doradców, przedsi%biorstwa i$inne 
podmioty, w$celu inicjowania i$roz-
wijania nowatorskich metod doty-
cz!cych ró#nych obszarów sektora 
rolnego. W$ramach &rodka na rzecz 
wspó"pracy wsparcie udzielane b%-
dzie zarówno na potrzeby zak"ada-
nia grup operacyjnych (tworzenie 
celowych partnerstw z$ udzia"em 
podmiotów zaanga#owanych w$re-
alizacj% konkretnego projektu), jak 
i$realizacji projektów.

Proponowane &rodki wspieraj!-
ce innowacyjno&( i$ umo#liwiaj!ce 
wprowadzanie innowacji podczas ko-
lejnego okresu programowania nios! 
ze sob! szczególne mo#liwo&ci i$maj! 
ogromny potencja" w$odniesieniu do 
zwi%kszania wymiany wiedzy oraz 
wspierania opracowywania i$ wpro-
wadzania innowacji w$ wielu sekto-
rach. Wraz z$publikacj! wytycznych 
programowych dotycz!cych inno-
wacji i$wdra#ania europejskiego part-
nerstwa innowacyjnego, co nast!pi 
wkrótce, mo#liwe b%dzie ich bardziej 
szczegó"owe omówienie.

©
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Europejska Sie$ na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD) aktywnie przyczynia si% 
do wspierania innowacyjno(ci poprzez realizacj% unijnej polityki rozwoju obszarów 
wiejskich. Grup% dyskusyjn) utworzy! Komitet Koordynacyjny ENRD, aby zbada$ 
formy wsparcia zapewniane w"ramach realizowanych obecnie programów rozwoju 
obszarów wiejskich (PROW) na rzecz transferu wiedzy i"innowacji, a"tak#e by opracowa$ 
zalecenia dotycz)ce projektowania i"wdra#ania przysz!ej generacji PROW (2014–2020). 
Grupa dyskusyjna b%dzie równie# bada$ aspekty istotne dla wdra#ania europejskiego 
partnerstwa innowacyjnego na rzecz wydajnego i"zrównowa#onego rolnictwa, a"tak#e 
ustanawianie i"dzia!anie grup operacyjnych.

Grupa dyskusyjna ENRD ds. transferu  
wiedzy i&innowacji w&ramach sieci ENRD

©
 EN
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Grupa dyskusyjna obejmuje 
oko"o 40 ekspertów z$ ca"ej 
Unii. Eksperci ci zidentyfiko-

wali przyk"ady innowacyjnych pro-
jektów, przeanalizowali elementy, 
które zadecydowa"y o$powodzeniu 
takich projektów oraz na podsta-
wie wyników takich analiz opraco-
wali zestaw wniosków, które mog! 
wykorzystywa( decydenci podczas 
projektowania i$wdra#ania nowej ge-
neracji PROW. Dzia"ania grupy dys-
kusyjnej przeprowadzono w$ramach 

dwóch etapów, w$okresie od czerwca 
do grudnia 2012 r. („etap pierwszy”) 
oraz od stycznia do czerwca 2013 r. 
(„etap drugi”)19.

Podczas pierwszego etapu dzia"a' 
grupa dyskusyjna przygotowa"a do-
kument informacyjny20 zawieraj!cy 
przegl!d ostatnich zmian w$ podej-
&ciu do transferu wiedzy i$procesów 
zwi!zanych z$innowacyjno&ci! w$ra-
mach rozwoju obszarów wiejskich. 
W$ dokumencie tym przedstawiono 

ocen% wk"adu obecnych dzia"a' re-
alizowanych w$ramach PROW, a$tak#e 
potencjalny wk"ad dzia"a' zapropono-
wanych na latach 2014–2020, w$tym 
z$uwzgl%dnieniem ustanowienia eu-
ropejskiego partnerstwa innowacyj-
nego na rzecz rolnictwa. Dokument 
zawiera tak#e koncepcje ram odnie-
sienia pracy grupy dyskusyjnej, a$pod-
czas opracowywania go pojawi"y si% 
trzy bardzo wyra*ne wnioski zwi!zane 
z$rozwojem:

19 Wyniki prac grupy dyskusyjnej mo#na znale*( na portalu bada' naukowych i$innowacji sieci ENRD:  
http://enrd.ec.europa.eu/themes/research-and-innovation-gateway-development/kt-innovation/kt-focus-group/pl/kt-focus-group_pl.cfm 

20 http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/'ledownload.cfm?id=B16BBB7D-ACD0-6C6C-2AAE-94E5AD789E16
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a. Koncepcja innowacji w$rozwoju 
obszarów wiejskich nie powin-
na ogranicza( si% tylko do jed-
nej definicji. W$zwi!zku z$tym, #e 
sytuacje ró#ni! si% w$zale#no&ci 
od okoliczno&ci, szczególnie 
w$ przypadku zalece' dotycz!-
cych polityki, innowacyjno&( 
nale#y postrzega( jako ci!g"y 
proces przystosowywania si% do 
konkretnych kontekstów i$zmie-
niaj!cych si% potrzeb.

b. Istniej!ca wiedza i$systemy inno-
wacji jak dot!d koncentrowa"y 
si% na rolnictwie. Równie istotne 
s! jednak innowacje zwi!zane ze 
&rodowiskiem i$spo"ecze'stwem, 
a$tak#e nowe metody wspó"pra-
cy, na przyk"ad pomi%dzy orga-
nami administracji publicznej, 
rolnikami i$ innymi zaintereso-
wanymi stronami zwi!zanymi 
z$obszarami wiejskimi.

c. W$ ramach polityki konieczne 
jest wspieranie „kultury innowa-
cyjno&ci”, która wykracza poza 
uczestników systemu wymiany 
wiedzy i$innowacji w$dziedzinie 
rolnictwa (AKIS).

Podczas pierwszego etapu swoich 
prac grupa dyskusyjna opracowa"a 
kwestionariusz w$celu zebrania i$oce-
ny do&wiadcze' zwi!zanych z$transfe-
rem wiedzy i$innowacjami w$ramach 
realizowanych obecnie PROW. 
Z$ 17$ pa'stw cz"onkowskich otrzy-
mano informacje o$ponad 65 projek-
tach, co stanowi solidn! podstaw% 
do dalszej analizy i$ sformu"owania 
wst%pnych zalece' dotycz!cych poli-
tyki na poziomie unijnym i$krajowym. 
Potwierdzi"o si% równie#, #e europej-
skie partnerstwo innowacyjne b%dzie 
odgrywa( wa#n! rol% w$ tworzeniu 
„klimatu sprzyjaj!cego innowacyjno-
&ci” w$ramach PROW realizowanych 
w$okresie 2014–2020. Najwa#niejsze 
wnioski grupy dyskusyjnej brzmi! 
nast%puj!co:

1. W pa'stwach cz"on-
kowskich istnieje 
wyra*na potrzeba wy-
tycznych dotycz!cych 
sposobów wspiera-
nia oddolnych pro-
cesów zwi!zanych 
z$ innowacjami oraz 

powstaj!cych sieci na rzecz in-
nowacji. Wnioski wyci!gni%te 
z$ praktycznych do&wiadcze' 
mog! zosta( wykorzystane za-
równo na potrzeby dzia"a' na 
poziomie pa'stw cz"onkowskich, 
jak i$UE.

2. W ramach obecnej polityki roz-
woju obszarów wiejskich wpro-
wadzono ju# kilka instrumentów 
wspieraj!cych innowacje, takich 
jak &rodek 124 (wspó"praca na 
rzecz rozwoju nowych produk-
tów, procesów i$ technologii 
w$sektorze rolnym i$#ywno&cio-
wym oraz w$sektorze le&nictwa), 
lokalne grupy dzia"ania i$krajowe 
sieci obszarów wiejskich.

 Aktywizacja potencjalnych innowatorów: bardzo 
cz%sto pojawia' si% pomys' na potencjaln# innowacj%, 
jednak zainteresowane strony nie posiada'y wiedzy 
i$wsparcia koniecznych do dalszych dzia'a&.

 Us'ugi doradcze oraz brokerzy innowacji odgrywaj# 
kluczow# rol% w$u'atwianiu realizacji procesów, 
które mog# by" bardzo z'o(one i$wymaga" udzia'u 
wielu podmiotów.

 Dobra komunikacja i$ sprawna wspó'praca s# 
bardzo istotne dla powodzenia projektu.

 Warunkiem wst%pnym opracowania innowacji 
jest dokonanie oceny potrzeb rynku: zrozumienie 
trendów rynkowych pomaga w$okre!leniu obszarów, 
które wymagaj# wprowadzenia innowacji.

 -#czenie ró(nych funduszy i$ ró(nych !rodków 
umo(liwia realizacj% bardziej z'o(onych i$bardziej 
ambitnych projektów.

 Stworzenie w'a!ciwego partnerstwa jest istotne, 
poniewa( gwarantuje zapewnienie motywacji, 
umiej%tno!ci i$znajomo!ci danego tematu.

 Konieczny jest model biznesowy, który mo(na 
dostosowa" do lokalnych specy*cznych warunków 
oraz który uwzgl%dnia ekonomiczne, spo'eczne 
i$kulturowe uwarunkowania danego obszaru.

 Organy w'adzy i$ regulacje powinny by" 
dostatecznie elastyczne, aby wdra(a" polityk% na 
rzecz rozwoju obszarów wiejskich, która wspiera 
ci#gle zmieniaj#cy si% proces tworzenia innowacji.

 Integraln# cz%!ci# procesu tworzenia innowacji 
jest podejmowanie ryzyka i$nara(enie na pora(k%.

 Wa(ne jest stworzenie wyra)nych ram, w$celu 
okre!lenia, które !rodki i$warunki mog# prowadzi" 
do innowacji.
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Wyci#gni%te wnioski
Na podstawie przeanalizowanych przypadków grupa dyskusyjna sformu"owa"a kilka istotnych wniosków:
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Wst!pne zalecenia 
dotycz"ce polityki

W oparciu o$ wyci!gni%te wnioski 
grupa dyskusyjna sformu"owa"a kilka 
wst%pnych zalece' dotycz!cych po-
lityki dla sze&ciu istotnych obszarów 
interwencji:
i. Nale#y upro&ci( regulacje do-

tycz!ce rozwoju obszarów 
wiejskich: zminimalizowanie 
obci!#enia administracyjnego 
zwi!zanego ze wszystkimi inno-
wacyjnymi projektami.

ii. Nale#y po"!czy( sieci PROW, sieci 
innowacyjne i$sieci europejskie-
go partnerstwa innowacyjnego 
w$ramach innowacyjnego part-
nerstwa europejskiego: inwe-
stycje w$sprawn! komunikacj% 
dotycz!c! europejskiego part-
nerstwa innowacyjnego oraz 
w$koordynacj% w$ramach takie-
go partnerstwa, na poziomie 

UE i$ poszczególnych pa'stw 
cz"onkowskich.

iii. Nale#y stworzy( klimat sprzyjaj!-
cy innowacyjno&ci: uwzgl%dnie-
nie kompleksowych procesów 
wspieraj!cych innowacje; umo#-
liwienie podejmowania ryzyka 
i$radzenia sobie z$pora#kami; kie-
rowanie si% podej&ciem opartym 
na etapach podczas planowania 
i$finansowania; wyci!ganie wnio-
sków z$do&wiadcze' i$dzielenie 
si% zdobyt! wiedz!.

iv. Nale#y wspiera( zaanga#owanie 
jak najwi%kszej liczby zaintere-
sowanych stron: ju# teraz nale-
#y zacz!( informowa( istotne 
podmioty o$ celach i$ mo#liwo-
&ciach zwi!zanych z$ grupami 
operacyjnymi w$ ramach euro-
pejskiego partnerstwa innowa-
cyjnego w$ okresie 2014–2020, 
przy wsparciu krajowych sieci 
obszarów wiejskich.

v. Nale#y wzmocni( istniej!cy sys-
tem wymiany wiedzy i$innowa-
cji w$dziedzinie rolnictwa (AKIS): 
nale#y dopilnowa(, by uczestni-
cy systemu AKIS byli &wiadomi 
mo#liwo&ci zwi!zanych z$ gru-
pami operacyjnymi w$ ramach 
europejskiego partnerstwa 
innowacyjnego.

vi. Nale#y wspiera( istotne sieci na 
etapie ich tworzenia si%: w$na-
st%pnym okresie programowania 
nale#y zach%ci( grupy dzia"aj!ce 
na rzecz rozwoju kierowanego 
przez lokaln! spo"eczno&( lub 
lokalne grupy dzia"ania do inicjo-
wania i$wspierania innowacji na 
poziomie mikroregionów oraz na 
poziomie transnarodowym, oraz 
do wykorzystania europejskiego 
partnerstwa innowacyjnego.
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Innowacyjno($ od pocz)tku by!a fundamentaln) zasad) metodologii LEADER, umo#liwiaj)c) 
wypracowanie kultury kreatywno(ci na obszarach funkcjonowania lokalnych grup 
dzia!ania w"ró#nych pa&stwach cz!onkowskich. Z"pocz)tku by! to pilota#owy projekt 
realizowany w"wybranych regionach europejskich, który umo#liwia! lokalnym partnerstwom 
projektowanie i"realizowanie strategii na rzecz rozwoju swoich obszarów, a"obecnie podej(cie 
to sta!o si% cz%(ci) g!ównego nurtu jako przekrojowe narz%dzie do realizacji polityki 
rozwoju obszarów wiejskich na gruncie lokalnym. W"okresie programowania 2014–2020 
podej(cie LEADER ulegnie kolejnym zmianom, aby wspiera$ rozwój kierowany przez lokaln) 
spo!eczno($ z"wykorzystaniem podej(cia obejmuj)cego (rodki z"wielu funduszy, i"tym samym 
stanie si% narz%dziem umo#liwiaj)cym wspieranie przez spo!eczno(ci bardziej z!o#onych 
projektów, co przyczyni si% do wy#szego poziomu innowacji.

Rola inicjatywy LEADER w&innowacjach

Priorytetowe znaczenie inno-
wacyjno&ci wprowadzono do 
polityki rozwoju obszarów 

wiejskich wraz z$inicjatyw! wspólno-
tow! LEADER. W$ramach pilota#owej 
koncepcji LEADER, zgodnie z$defini-
cj! z$obwieszczenia Komisji na temat 
Leader+21, podkre&la si% liczne aspek-
ty innowacyjno&ci, któr! definiuje si% 
jako:

powstawanie nowych produktów 
i$us"ug, które uwzgl%dniaj! szcze-
gólny charakter danego obszaru, 
oraz nowych metod pozwalaj!cych 
na "!czenie zasobów ludzkich, na-
turalnych lub finansowych danego 

obszaru, co skutkuje lepszym wyko-
rzystaniem rodzimego potencja"u,
"!czenie sektorów gospodarki, które 
s! tradycyjnie odr%bne, i$tworzenie 
powi!za' mi%dzy takimi sektorami, 
a$tak#e "!czenie oryginalnych form 
organizacji i$zaanga#owania lokal-
nej ludno&ci w$ proces decyzyjny 
oraz we wdra#anie projektu.

Przede wszystkim innowacyjno&( sta-
nowi istotny wymiar lokalnej strategii 
rozwoju. W$sprawozdaniu z$ewaluacji 
ex-post LEADER+ z$2010 r.22 zauwa-
#ono, #e pilota#owy charakter stra-
tegii pozytywnie wp"yn!" na poziom 

innowacyjno&ci, zw"aszcza przez 
zmian% konfiguracji w&ród lokal-
nych podmiotów i$umo#liwienie im 
podj%cia nowych rodzajów dzia"al-
no&ci, przez "!czenie dzia"a' na nowe 
sposoby, a$tak#e poprzez powi!zanie 
lokalnych kompetencji z$zewn%trz-
nymi *ród"ami wiedzy i$technologii. 
LEADER pe"ni funkcj% czynnika po-
szerzaj!cego horyzonty, jednak takie 
poszerzanie horyzontów nie oznacza 
wy"!cznie wychodzenia poza granice 
geograficzne, lecz równie# niesie ze 
sob! postrzeganie „inno&ci” na zna-
nym obszarze w$nowy sposób.

21 Obwieszczenie Komisji skierowane do pa'stw cz"onkowskich z$dnia 14 kwietnia 2000 r. okre&laj!ce wytyczne dotycz!ce inicjatywy wspólnotowej  
na rzecz rozwoju obszarów wiejskich (Leader+) (2000/C 139/05). Dziennik Urz!dowy Unii Europejskiej C$139 z$18.5.2000, 5–13.

22 http://ec.europa.eu/agriculture/eval/reports/leaderplus-expost/index_en.htm 
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Wcze&niej innowacyjno&( postrze-
gano przede wszystkim jako line-
arny proces obejmuj!cy badania 
naukowe i$uczenie si%. Teraz jednak 
uznano rol% nowego systemowego 
podej&cia do innowacyjno&ci, w$ra-
mach którego k"adzie si% nacisk 
na znaczenie mechanizmów spo-
"ecznych. Ten rodzaj innowacji jest 
mo#liwy dzi%ki wspólnemu uczeniu 
si%, dzieleniu si% informacjami oraz 
wymianie wiedzy, przez co staje si% 
wspólnym, spo"ecznym i$ ci!g"ym 
procesem, podczas którego z$ po-
"!czenia ró#nych *róde" i$ rodza-
jów wiedzy powstaje co& nowego 
i$innowacyjnego23.

Metodologia LEADER stanowi podej-
&cie do rozwoju obszarów wiejskich 
oparte na danym terytorium, sprzy-
jaj!ce uczestnictwu i$uwzgl%dniaj!ce 
lokalne zasoby, a$jednocze&nie obej-
muje systemowe podej&cie do inno-
wacji, umo#liwiaj!ce spo"eczno&ciom 
lokalnym z$obszarów wiejskich wyko-
rzystywanie swojej wiedzy i$uczenie 
si% w$celu rozwijania lokalnych zaso-
bów. W$procesie tym wykorzystuje 
si% zdolno&ci lokalnych spo"eczno&ci 
i$wspiera tworzenie lokalnych, regio-
nalnych, krajowych i$mi%dzynarodo-
wych sieci wymiany wiedzy24 – s! to 
kluczowe sk"adniki konieczne do za-
ch%cania do innowacyjno&ci i$umo#-
liwiania opracowywania innowacji.

Budowanie kapita"u spo"ecznego i$za-
ch%canie do tworzenia sieci kontak-
tów postrzega si% jako fundamenty 
innowacyjnej metodologii LEADER, 
zgodnie z$ przekonaniem, #e silna 
i$ sprawnie dzia"aj!ca spo"eczno&( 
jest spójna pod wzgl%dem spo"ecz-
nym i$posiada znaczny kapita" spo-
"eczny i$kulturowy25. Takie oddolne 
podej&cie, obejmuj!ce budowanie 
zdolno&ci i$ tworzenie sieci kontak-
tów, pomaga wzmacnia( kapita" 
spo"eczny i$ spójno&( na obszarach 
wiejskich, co z$kolei zach%ca do roz-
woju innowacyjnych metod, tworz!c 
&rodowisko, w$którym innowatorzy 
maj! wi%ksz! szans% na rozwini%cie 
skrzyde"26.

Ten nowy rodzaj „spo"ecznej” inno-
wacyjno&ci &wietnie si% sprawdza 
w$ramach podej&cia LEADER, umo#-
liwiaj!c lokalnym partnerstwom roz-
wijanie elementów koniecznych do 
wspierania nowych, innowacyjnych 
procesów, produktów i$us"ug, przy en-
tuzjazmie i$wsparciu ze strony lokalnej 
ludno&ci. Kluczem do skutecznego 
wspierania innowacyjno&ci w$ramach 
metodologii LEADER jest jej zdolno&( 
do uj%cia i$wykorzystania lokalnej wie-
dzy w$ramach solidnych, budowanych 
oddolnie sieci spo"ecznych.

Innowacyjno'$ 
w&kontek'cie lokalnym

Zach%ca si% lokalne grupy dzia"ania 
do projektowania i$wdra#ania inno-
wacyjnych lokalnych strategii roz-
woju. W$ten sposób lokalne grupy 
dzia"ania musz! opracowa( w"asn! 
definicj% innowacyjno&ci, któr! inter-
pretuje si% jako co& „nowatorskiego” 
w$specyficznym lokalnym kontek&cie. 
Innowacyjno&( mo#e polega( na 
wdra#aniu pomys"ów i$rozwi!za' wy-
korzystywanych ju# w$innym miejscu, 
ale nowych dla danego obszaru (pod 
wzgl%dem podej&cia, metody, pro-
duktu, projektu, rynku itp.). Oznacza 
to, #e w$zale#no&ci od lokalnej grupy 
dzia"ania definicje innowacyjno&ci 
mog! si% ró#ni(27.

W ramach oddolnego podej&cia 
LEADER jako priorytetowy traktuje 
si% poziom lokalny, na którym ci!gle 
pojawiaj! si% pomys"owe rozwi!zania 

pomagaj!ce usprawnia( *ród"a 
utrzymania i$wspiera( zrównowa#o-
ny rozwój. Dzi%ki powi!zaniu inno-
wacyjno&ci z$lokalnymi problemami, 
zasobami, zdolno&ciami i$warunkami 
spo"eczno-ekonomicznymi innowa-
cje nabieraj! znaczenia dla spo"ecz-
no&ci, która sprawuje kontrol% nad 
procesami i$wynikami takich dzia"a'. 
Innowacje oddolne wymagaj! strate-
gii politycznych, które mo#na dosto-
sowa( do lokalnych warunków i$które 
sprzyjaj! w"!czeniu spo"ecznemu.

Metodologia LEADER s"u#y do ba-
dania „nisz”, umo#liwiaj!c rozwój 
innowacji na ma"! skal% na takich 
obszarach. Metodologia ta odgrywa 
równie# wa#n! rol% we wspieraniu 
innowacji sprzyjaj!cych w"!czeniu 
spo"ecznemu, dzi%ki czemu wyniki 
innowacji s! upowszechniane w$spo-
sób równomierny w&ród lokalnej 
spo"eczno&ci, równie# w&ród osób 
znajduj!cych si% na marginesie roz-
woju gospodarczego.

LEADER, wspó%praca 
i&transfer wiedzy

W ramach podej&cia LEADER zach%ca 
si% równie# do wspó"pracy mi%dzyre-
gionalnej i$transgranicznej oraz do 
wspólnych dzia"a' podejmowanych 
na ró#nych obszarach wiejskich. Do 
po"owy kwietnia 2013 r. zatwier-
dzono co najmniej 913 projektów 
wewn!trzterytorialnych (dane z$16 
pa'stw cz"onkowskich) oraz 330 pro-
jektów transnarodowych.

23  Oreszczyn, S., Lane A.B., Carr, S. (2010). The role of networks of practice and webs of in"uencers on farmers’ engagement with and learning about agricultural 
innovations, Journal of Rural Studies 26 (4), 404–417.

24 Convery, I., Soane, I., Dutson, T. i$Shaw, H. (2010). Mainstreaming LEADER Delivery of the RDR in Cumbria: An Interpretative Phenomenological Analysis,  
Sociologia Ruralis 50$(4), 370–391.

25 Dargan, L., Shucksmith, M. (2008). Leader and Innovation, Sociologia Ruralis 48 (3), 274–291.
26 EU SCAR (2012). Agricultural knowledge and innovation systems in transition – a#re"ection paper, Bruksela.
27 Pe"ne sprawozdanie – Podkomitet Grupy Dyskusyjnej ENRD ds. Zachowania Innowacyjnego Charakteru LEADER.
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Wspó"praca stanowi *ród"o ró#norod-
nych inspiracji dla LGD. Dzi%ki wspó"-
pracy z$lokalnymi grupami rozwoju 
(LGD) z$innych krajów LGD zyskuj! 
dost%p do alternatywnych pomy-
s"ów na rozwój obszarów wiejskich. 
Zatem, ogólnie rzecz ujmuj!c, bez 
tej wspó"pracy wiele zainicjowanych 
projektów nie zosta"oby czy wr%cz 
nie mog"oby zosta( zrealizowanych28.

Dzielenie si% wiedz!, informacja-
mi i$ nowymi perspektywami roz-
woju w$ramach dzia"a' w$zakresie 
wspó"pracy doprowadzi"o w$wielu 
przypadkach do prze"omowych in-
nowacji. Dzielenie si% z$partnerami 
do&wiadczeniem zwi!zanym z$wpro-
wadzaniem innowacji mo#e pomóc 
ograniczy( ryzyko, jakie dostrzega 
lokalna spo"eczno&(, i$doda( pewno-
&ci siebie w$dzia"aniu, pozwalaj!cej 
zdoby( poparcie.

Wspó"praca obejmuj!ca kilka obsza-
rów, na których dzia"aj! LGD, zw"aszcza 
je&li prowadzi tak#e do zawi!zywania 
partnerstw, nabiera wi%kszego znacze-
nia, w$miar% jak innowacyjne rozwi!-
zanie ewoluuje. Wi%kszo&( innowacji 
zapocz!tkowywana jest lokalnie na 
ma"! skal%. Niektóre z$nich nast%pnie 
s! rozwijane, by sta( si% cz%&ci! wspól-
nego dzia"ania, realizowanego na kil-
ku obszarach w$ramach wspó"pracy. 
Dzielenie si% innowacyjnym rozwi!-
zaniem pozwala je udoskonali( przez 
po"!czenie powsta"ych dzi%ki niemu 

produktów, procesów i$dzia"a' oraz 
poszerzenie ich zasi%gu.

W"!czenie do dzia"a' nowych partne-
rów, których przyci!gn%"a prowadzo-
na wspó"praca, mo#e tak#e da( dost%p 
do wi%kszej puli umiej%tno&ci, wiedzy 
i$kompetencji, zwi%kszaj!c tym samym 
szanse na rozwój i$powodzenie inno-
wacji. Wspó"praca i$wspólne dzia"ania 
pozwalaj! na okre&lenie potrzeb i$zna-
lezienie skuteczniejszych rozwi!za'.

Uwzgl!dnianie podej'cia 
LEADER w&g%ównym 
nurcie polityki i&przysz%e 
mo#liwo'ci
W"!czenie podej&cia LEADER do 
g"ównego nurtu polityki w$ okresie 
programowania 2007–2013 spowo-
dowa"o podwojenie liczby lokalnych 
grup dzia"ania (LGD), a$zarazem zwi%k-
szenie powierzchni obszarów, na któ-
rych dzia"aj! LGD realizuj!ce podej&cie 
LEADER. Dzi%ki temu w$polityce ob-
szarów wiejskich zacz%to skupia( si% 
bardziej na znaczeniu podej&cia tery-
torialnego i$oddolnego oraz innowa-
cji na obszarach wiejskich. W$okresie 
realizacji programu LEADER w&ród 
szeregu dzia"a' s"u#!cych rozwojowi 
obszarów wiejskich widoczne by"y 
dzia"ania innowacyjne. Podczas gdy 
inne &rodki polityki ukierunkowane 
by"y na innowacyjno&( w$ sektorze 
rolnym, w$ramach podej&cia LEADER 
wspierano innowacyjne rozwi!zania 

we wszystkich dziedzinach zrównowa-
#onego rozwoju obszarów wiejskich.

Wi%ksze uczestnictwo w$programie 
LEADER spowodowa"o wzrost inno-
wacyjno&ci i$znaczne nasilenie wspó"-
pracy mi%dzy LGD, dzia"aj!cymi 
w$ró#nych regionach czy te# w$ró#-
nych krajach. Co wa#ne, pozwoli"o 
tak#e nowym LGD korzysta( z$wiedzy 
i$informacji, którymi dysponuj! ist-
niej!ce LGD, dotycz!cych procesów 
i$projektów.

Wi%ksze uczestnictwo umo#liwi"o 
tak#e dalsze wprowadzanie innowacji 
w$spo"eczno&ciach, które realizowa"y 
program LEADER przez kilka okresów 
programowania. Istnieje wiele przyk"a-
dów na dalszy rozwój projektów dofi-
nansowanych w$poprzednim okresie, 
w$ramach których, ju# po wst%pnym 
okresie finansowania, testowano 
nowe rozwi!zania innowacyjne, tak 
jak to mia"o miejsce w$ przypadku 
szkolenia z$zakresu przedsi%biorczo&ci 
w$w%gierskich szko"ach. W$tym ostat-
nim przypadku rozwini%ta w$trakcie 
poprzednich projektów infrastruktu-
ra, wiedza fachowa i$ zdobyte rynki 
pos"u#y"y jako inspiracja czy wr%cz 
umo#liwi"y wprowadzanie dalszych 
innowacji. W$miar% jak lokalna grupa 
dzia"ania (LGD) i$ spo"eczno&(, któr! 
grupa reprezentuje, zyskuj! do&wiad-
czenie, z$ coraz wi%ksz! pewno&ci! 
radz! sobie z$ryzykiem i$inicjuj! inno-
wacyjne dzia"ania.
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28 http://ec.europa.eu/agriculture/eval/reports/leaderplus-expost/chapter42_en.pdf 
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W"!czenie podej&cia LEADER do g"ów-
nego nurtu polityki przynios"o jednak 
nowe wyzwania. Zwi%kszone obci!-
#enie administracyjne oraz wska*niki 
powodzenia projektu, które stosowa"y 
w"adze szczebla centralnego pa'stw 
cz"onkowskich, powodowa"y w$nie-
których przypadkach, #e LGD nie-
ch%tnie wspiera"y bardziej ryzykowne 
i$innowacyjne projekty. Innowacyjni 
projektodawcy mieli tak#e trudno-
&ci w$trakcie sk"adania wniosku oraz 
przeszkadza" im brak elastyczno-
&ci funduszu, która pozwala"aby na 
wprowadzenie zmian do projektu po 
zatwierdzeniu wniosku.

Nabyte do&wiadczenia pokazuj!-
ce, jak uwzgl%dnienie podej&cia 
LEADER w$g"ównym nurcie polityki 
wp"yn%"o na jego zdolno&( do bycia 
katalizatorem innowacji, mo#na wy-
korzysta( w$nast%pnym okresie pro-
gramowania, co powinno zapewni( 
elastyczno&( na szczeblu lokalnym 
niezb%dn! do dostosowania progra-
mu do potrzeb lokalnych innowato-
rów i$projektów, które oni inicjuj!.

Zasi%g podej&cia LEADER ma si% zna-
cz!co zwi%kszy( w$okresie 2014–2020. 
Poprzez model rozwoju kierowanego 
przez lokaln! spo"eczno&( (CLLD), LGD 

b%d! mog"y korzysta( z$po"!czenia 
ró#nych funduszy i$dzia"a', by realizo-
wa( swoje lokalne strategie rozwoju. 
Rozszerzenie dzia"alno&ci programu 
LEADER mo#e pomóc rozwin!( kapi-
ta" spo"eczny i$wspóln! to#samo&( na 
obszarach wiejskich, które stanowi! 
podstaw% dla innowacyjno&ci, oraz 
wesprze( innowacyjne rozwi!zania 
lokalnych problemów dzi%ki u#yciu 
znacznie szerszego zakresu &rodków. 
Szeroki zakres &rodków umo#liwia 
rozwój bardziej z"o#onych i$innowa-
cyjnych projektów korzystaj!cych 
z$ ró#nych linii finansowania, które 
zostan! udost%pnione.

Studium przypadku: LEADER i&innowacyjno'$ w&sektorze rolnym + 
nauczanie przedsi!biorczo'ci w&szko%ach wiejskich na W!grzech

Transdanubia to rolniczy 
obszar charakteryzuj!cy 
si% niedu#ymi osadami, 
niewielk! liczb! ma"ych 
i$ &rednich przedsi%biorstw, 
nielicznymi lokalnymi 
wyrobami i$ ubóstwem na 
obszarach wiejskich, które 
powoduje nasilony odp"yw 

ludno&ci. Jest to jednak przy tym region o$bardzo bogatym folklorze 
i$nie w$pe"ni wykorzystanym cennym dziedzictwie przyrodniczym. 
Aby zach%ci( m"odych ludzi do pozostania w$regionie lub do 
powrotu do niego, opracowano innowacyjny model kszta"cenia 
w$zakresie przedsi%biorczo&ci.

Do szkó" zosta" wprowadzony nowy przedmiot: „przedsi%biorczo&( 
i$ to#samo&( lokalna”, przeznaczony dla uczniów w$ grupie 
wiekowej od 10 do 14 lat. Przedmiot, w"!czony do o)cjalnego 
programu nauczania, obejmuje jeden lub dwa modu"y 
w$semestrze, sk"adaj!ce si% z$lekcji i$warsztatów praktycznych.

W ramach danego modu"u uczniowie skupiaj! si% na jednym 
lokalnym wyrobie, na przyk"ad, d#emie owocowym, kie"basie, 
marynatach, &wiecach z$wosku pszczelego lub mydle. Ka#dy modu" 
obejmuje co najmniej dwie lekcje przygotowawcze, prowadzone 
w$ramach takich tradycyjnych przedmiotów, jak historia lokalna, 
biologia czy chemia, na których uczniowie dowiaduj! si% o$tle 

kulturowym, technologii, procesach, surowcach i$innych aspektach 
wytwarzania danego produktu. Nast%pnie uczniowie samodzielnie 
wytwarzaj! dany wyrób na warsztatach praktycznych, trwaj!cych 
od 4 do 6 godzin. Na ko'cu, w$ramach tradycyjnych przedmiotów 
– takich jak matematyka lub plastyka – przeprowadzane s! lekcje 
oceniaj!ce przedsi%wzi%cie, na których uczniowie obliczaj! koszty, 
ceny, obrót i$przygotowuj! projekty wyrobów.

W ramach tego przedmiotu wykorzystywane s! produkty lokalnej 
spo"eczno&ci, warsztaty )nansowane ze &rodków LEADER oraz 
eksperymentalna szko"a mleczarstwa, dysponuj!ca obor! 
z$dwiema krowami oraz niewielkim zak"adem przetwórstwa 
mleka, tak#e wspierana w$ramach LEADER.

Jak twierdzi Géza Gelencsér, przewodnicz!cy Stowarzyszenia 
Rozwoju Vox Vallis oraz LGD Koppányvölgye, „infrastruktura, 
któr! zapewni" program LEADER, umo#liwi"a nam opracowanie 
tego innowacyjnego programu nauczania w$naszych szko"ach. 
Dzi%ki programowi dzieci mia"y mo#liwo&( zdobycia praktycznego 
do&wiadczenia w$ pracy z$ lokalnymi wyrobami, a$ przy tym 
dopilnowano, by zrozumia"y, #e trzeba posiada( umiej%tno&ci 
w$zakresie )nansów i$marketingu, by przedsi%biorstwo odnios"o 
sukces. Kluczowe jest to, #e program LEADER daje na szczeblu 
lokalnym pewn! elastyczno&(, zarówno na etapie sk"adania wniosku, 
jak i$realizacji projektu. Przy takim wsparciu i$elastyczno&ci mo#emy 
zach%ca( cz"onków naszej spo"eczno&ci do próbowania nowych 
rzeczy oraz opracowywania nowych produktów i$procesów”.

©
 Koppányvölgye LAG



37

Przegl!d Obszarów Wiejskich UE  nr 16

©
 Tim

 H
udson

W projekcie wytycznych dotycz#cych programowania pod 
k#tem innowacji i$ realizacji europejskiego partnerstwa 
innowacyjnego (EIP) na rzecz wydajnego i$zrównowa(onego 
rolnictwa zasugerowano, (e grupy operacyjne i$ LGD 
w$ramach LEADER mog# by" zarówno odbiorc# pomys'ów 
pochodz#cych od zainteresowanych podmiotów, jak 
i$wspiera" inicjowanie projektów, przy czym LGD dzia'aj# 
na podstawie ogólnej lokalnej strategii rozwoju (LSR) dla 
danego obszaru wiejskiego. W$celu realizacji tej strategii LGD 

zatwierdzaj# kilka projektów. Natomiast grupa operacyjna 
europejskiego partnerstwa innowacyjnego tworzy si% 
wokó' konkretnego innowacyjnego projektu, maj#cego 
na celu znalezienie rozwi#zania okre!lonego problemu, 
który nie musi by" zwi#zany z$konkretnym obszarem lub 
z$góry ustalon# strategi#. Realizacja projektu mo(e trwa" 
krócej ni( siedem lat. Teoretycznie LGD mo(e za'o(y" grup% 
operacyjn#, je!li dane dzia'anie odpowiada jednemu z$celów 
LSR.

Europejskie partnerstwo innowacyjne, grupy operacyjne i&LEADER

Dost%p do okre&lonej liczby uzu-
pe"niaj!cych funduszy daje tak#e 
LGD znacznie szersze mo#liwo&ci 
korzystania z$podej&cia LEADER jako 
sposobu tworzenia innowacji ukie-
runkowanych terytorialnie przez 
zastosowanie bardziej ogólnych 
&rodków. Ukierunkowany terytorial-
nie charakter lokalnych grup rozwoju 
umo#liwia rozwój innowacji w"a&ci-
wych dla &rodowiska lokalnego, któ-
re s! *ród"em warto&ci dodanej dla 
realizacji innych &rodków w$ramach 
polityki. Podczas gdy w$ramach wie-
lu strategii politycznych interwencje 

s! realizowane na szerok! skal% i$po-
wierzchownie, podej&cie LEADER 
mo#na wykorzystywa( w$wielu ró#-
nych kontekstach, aby zach%ca( do 
innowacji, które umo#liwiaj! lepsze 
dostosowanie tych strategii politycz-
nych do lokalnych uwarunkowa', 
oraz finansowa( takie innowacje. 
Podej&cie to zastosowano z$powo-
dzeniem w$projekcie LIFE w$Burren 
w$Irlandii, w$którym dzi%ki finanso-
waniu ze &rodków LEADER lokalnie 
ukierunkowane praktyki gospoda-
rowania mog"y przyczyni( si% do re-
alizacji dzia"a' w$zakresie ochrony 

&rodowiska o$znaczeniu dla ca"ego 
krajobrazu.

W nast%pnym okresie programowa-
nia powinno si% uda( zwi%kszy( ela-
styczno&( i$poprawi( ukierunkowanie 
podej&cia LEADER, daj!c LGD wi%ksz! 
mo#liwo&( wykorzystania podej&cia 
LEADER jako narz%dzia do tworze-
nia innowacji, buduj!c zdolno&( 
i$ spójno&( spo"eczn! niezb%dn! do 
wsparcia osób tworz!cych innowacje 
i$zapewniaj!c &rodki finansowe, by za-
ch%ca( do innowacyjno&ci w$ramach 
ró#nych projektów.



38

Przegl!d Obszarów Wiejskich UE  nr 16

Studium przypadku: LEADER i&innowacje w&dziedzinie ochrony przyrody –  
projekt LIFE w&Burren w&Irlandii

Wi%ksza cz%!" regionu Burren zosta'a wyznaczona jako specjalny 
obszar ochrony (SOO) na mocy unijnej dyrektywy siedliskowej. 
Niestety metody rolnictwa ekstensywnego tradycyjnie praktykowane 
na tym obszarze nie s# ju( op'acalne i$dlatego jego unikalny krajobraz 
jest zagro(ony. Dotychczasowe programy rolno!rodowiskowe mia'y 
charakter ogólny i$dlatego nie tworzy'y lokalnych skupisk odbiorców 
w$sposób, który zapewni'by dostarczanie dóbr publicznych lub 
zach%ca' do stosowania innowacyjnych rozwi#za&.

Projekt LIFE w$Burren zosta' opracowany, by zwi%kszy" skuteczno!" 
dotychczasowych programów rolno!rodowiskowych poprzez 
przyj%cie w$gospodarowaniu gruntami podej!cia ukierunkowanego 
lokalnie i$opartego na uczestnictwie, przygotowuj#c rolników do 
realizacji nowego systemu samodzielnie. Poniewa( w$projekcie zaj%to 
si% lokalnymi problemami, uda'o si% zapewni" dobra publiczne 
w$zakresie !rodowiska naturalnego, które mia'y unikalne znaczenie 
dla krajobrazu Burren, wykorzystuj#c jednocze!nie podej!cie LEADER 
do stworzenia bazy umiej%tno!ci rolników i$wspierania ich w$rozwoju 
innowacyjnych produktów i$us'ug dostosowanych do potrzeb rynku.

W ramach projektu opracowano proces badawczy oparty 
na uczestnictwie i$ stosowaniu rozwi#za& w$ praktyce, w$ celu 
zidenty*kowania innowacyjnych praktyk rolnych, które s# przyjazne 
dla !rodowiska i$dzi%ki którym mo(na lepiej reagowa" na potrzeby 
rynku i$wyzwania spo'eczne.

Wymaga'o to !cis'ej wspó'pracy z$ rolnikami i$czerpania z$ ich 
tradycyjnej wiedzy i$umiej%tno!ci. Te innowacyjne rozwi#zania 
wykorzystano nast%pnie do sformu'owania planów gospodarowania 
dla poszczególnych gospodarstw, które zak'ada'y dostosowanie 
tradycyjnych praktyk rolnych, by uwzgl%dni" bardziej 
przyjazne dla !rodowiska nowoczesne elementy. Plany 
gospodarowania z$powodzeniem przetestowano 
w$dwudziestu ró(nych gospodarstwach w$Burren.

Projekt LIFE w$ Burren spowodowa' zmian% 
obowi#zuj#cego modelu dzia'ania, a$ rolnicy stali 
si% aktywnymi stra(nikami w'asnego lokalnego 
!rodowiska. Aby zrealizowa" plany gospodarowania 
dla poszczególnych gospodarstw po przyj%ciu tej 
innowacyjnej funkcji, rolnicy musieli naby" ca'# gam% 
nowych umiej%tno!ci, takich jak usuwanie gatunków 
inwazyjnych, odbudowa parkanów i$ochrona zasobów 
wodnych. +rodki *nansowe na rozwój i$dzielnie si% 
wiedz#, w$tym wiedz# fachow#, poprzez ukierunkowane 

kursy szkoleniowe zosta'y pozyskane z$programu LEADER. Kursy 
umo(liwi'y rolnikom i$innym mieszka&com tych obszarów nabycie 
nowych umiej%tno!ci, które mogli nast%pnie zastosowa" we 
w'asnych gospodarstwach lub w$innych gospodarstwach w$regionie. 
Dzi%ki temu innowacyjnemu podej!ciu dzia'ania z$zakresu ochrony 
przyrody realizowane by'y przez sam# spo'eczno!" wiejsk#, tak (e 
mia'y one zrównowa(ony charakter.

Wykorzystanie programu LEADER do wsparcia projektu 
ukierunkowanego na konkretny obszar geogra*czny oraz 
zastosowanie podej!cia oddolnego, opartego na uczestnictwie 
i$dzieleniu si% wiedz#, które anga(owa'o rolników bezpo!rednio, mia'o 
kluczowe znaczenie dla powodzenia projektu. Na tym przyk'adzie 
wida", jak dzi%ki inicjatywom ukierunkowanym terytorialnie, takim 
jak LEADER, które daj# wi%ksze mo(liwo!ci zapewnienia lokalnie 
dóbr publicznych w$zakresie !rodowiska naturalnego, zosta'a 
zwi%kszona skuteczno!" !rodków obowi#zuj#cych w$ramach PROW, 
w$tym przypadku !rodków rolno!rodowiskowych. Pojawia si% przy 
tym sposobno!" zwi%kszenia warto!ci dodanej dzi%ki innowacjom 
ukierunkowanym na potrzeby rynku.

Jak podsumowa' dr Brendan Dunford, kierownik projektu LIFE 
w$Burren: „Zawsze postrzegali!my rolników jako cenny zasób, 
a$ nie jako zagro(enie. Dlatego te( s'uchali!my ich uwa(nie 
i$ przyj%li!my bardzo praktyczn# do!wiadczaln# metod% 
rozwi#zywania problemów, zmniejszyli!my liczb% formularzy do 
wype'nienia, zaproponowali!my sprawiedliwy system p'atno!ci 
i, co najwa(niejsze, dali!my rolnikom swobod% i$elastyczno!", by 
mogli w$pe'ni zrealizowa" swój potencja' gospodarzy tych okolic”.

©
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Innowacyjno($ jest wa#nym przekrojowym zagadnieniem w"rozwoju obszarów wiejskich. Ze 
wzgl%du na nieod!)czne ryzyko, jakie si% z"ni) wi)#e, trudno j) dopasowa$ do oceny polityki 
i"programu. Uwzgl%dniaj)c aspekty spo!eczne w"ramach innowacyjno(ci oraz spe!niaj)c 
cztery warunki sukcesu, mo#na za pomoc) oceny rozwoju obszarów wiejskich bardziej 
skutecznie identyfikowa$, analizowa$ i"przenosi$ procesy innowacyjne.

Ocena innowacyjno'ci rozwoju obszarów 
wiejskich

©
 Tim
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D !#enie do innowacyjno&ci 
le#y u$podstaw europejskiej 
polityki rozwoju obsza-

rów wiejskich. To temat przewodni 
EFRROW i$ca"ej unijnej polityki rozwo-
ju, w$tym programów polityki spójno-
&ci na lata 2007–2013. Innowacyjno&( 
nie tylko zapewnia podstawy dla 
zwi%kszenia konkurencyjno&ci, jest 
tak#e zagadnieniem obecnym w$wie-
lu spo"eczno-ekonomicznych dzia"a-
niach na obszarach wiejskich, gdzie 
dominuj! ma"e i$ &rednie przedsi%-
biorstwa, za& spo"eczno&ci d!#! do 
lokalnego rozwoju.

Podczas gdy sytuacja obszarów wiej-
skich uzasadnia interwencj% publicz-
n! w$celu zach%cania do innowacji, 
jej skuteczna ocena stanowi pro-
blem. Innowacja jest nie tylko trudna 
do ocenienia, ale sam proces oceny 

mo#e w$rzeczywisto&ci do niej znie-
ch%ca( ze wzgl%du na zwi!zane z$ni! 
ryzyko i$ nieprzewidywalno&(. Je&li 
przez wykorzystanie nowatorskiego 
rozwi!zania d!#y si% do prze"omo-
wych sukcesów, a$nie do stopniowo 
rosn!cych korzy&ci29, odsetek nie-
powodze' b%dzie wy#szy, przynaj-
mniej wed"ug wielu tradycyjnych 
wska*ników skuteczno&ci, co mo#e 
zniech%ca( do dalszego prowadzenia 
projektów innowacyjnych.

Co zatem mo#na zrobi(, aby temu 
zaradzi(? Jak sprawi(, aby ocena 
projektu, programu czy polityki nie 
ogranicza"a si% jedynie do skutecznej 
oceny innowacji, ale sta"a si% tak#e 
narz%dziem s"u#!cym do identyfi-
kacji, analizy i$transferu innowacyj-
nych procesów w$rozwoju obszarów 
wiejskich?

W%"czenie innowacji 
spo%ecznych do rozwoju 
obszarów wiejskich

Wprowadzanie innowacji cz%sto po-
strzega si% w$kategoriach ekonomicz-
nych, w$szczególno&ci jako odgórnie 
prowadzone dzia"anie polegaj!ce na 
zastosowaniu osi!gni%( nauki i$tech-
nologii, aby zwi%kszy( wydajno&( 
procesów technicznych. W$ostatnich 
latach obserwuje si% jednak#e wzrost 
zainteresowania innowacjami spo-
"ecznymi, które wyst%puj! oddolnie, 
nie za po&rednictwem techniki, lecz 
na poziomie praktyki spo"ecznej30.

29 Komisja Europejska (1995). Zielona ksi!ga innowacji.
30 Howaldt, J., Schwarz, M. (2010). Social innovation: concepts, research $elds and international trends.  

[Innowacje spo"eczne: koncepcje, pola badawcze i$mi%dzynarodowe trendy]. 
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Innowacje spo"eczne maj! na celu 
osi!gni%cie trwa"ych korzy&ci spo-
"ecznych poprzez wprowadzenie 
nowych form wspólnego dzia"ania. 
Maj! na celu zmian% postaw, zacho-
wa' i$pogl!dów oraz zwi%kszenie 
dobrostanu poszczególnych osób 
i$ wzrost poziomu uczestnictwa. 
Celem jest równie# wzmocnienie 
pozycji obywateli poprzez zwi%k-
szenie ich potencja"u spo"eczno-
-politycznego, a$tak#e zwi%kszenie 
ich dost%pu do zasobów. Na pozio-
mie lokalnym innowacje spo"eczne 
staj! si% coraz lepiej widoczne dzi%ki 
sieciom, które "!cz! dzia"ania i$orga-
nizacje generuj!ce nowe oddolne 
rozwi!zania i$pomys"y. Opieraj! si% 
one na rozwoju innowacyjnych me-
tod bazuj!cych na wynajdywaniu 
nisz oraz na budowaniu odporno&ci 
na poziomie lokalnym31. Krótko mó-
wi!c, innowacje spo"eczne s! kluczo-
wym elementem polityki rozwoju 

obszarów wiejskich i$EFRROW, dla-
tego powinny by( w$ pe"ni obj%te 
parasolem innowacji.

Przyjmuj!c, #e na pe"en obraz inno-
wacji w$rozwoju obszarów wiejskich 
sk"adaj! si% zarówno spo"eczne, jak 
i$ techniczne aspekty, pozostajemy 
nadal w$obliczu dylematu. Jak ocena 
mo#e wspiera( tworzenie innowacji 
a$nie j!, w$najlepszym razie, pomija(, 
a$w najgorszym razie, zra#a( do niej 
poprzez skoncentrowanie si% na po-
miarze wyników i$nadmierny nacisk 
na zarz!dzanie i$efekt?

Ocena innowacji 
technicznych i&spo%ecznych 
– cztery warunki sukcesu

Odpowied* le#y w$metodzie oceny 
przyj%tej na poziomie projektu, pro-
gramu lub polityki, dla której mo#na 
wskaza( cztery warunki sukcesu:

1) ocena powinna by( bardziej skon-
centrowana na efektach;

2) potrzeba wi%kszego zaanga#o-
wania zainteresowanych pod-
miotów w$proces oceny;

3) kluczowe jest wcze&niejsze w"!-
czenie innowacji do ram oceny;

4) ocena musi pozwala( zarówno na 
spojrzenie naprzód, jak i$wstecz.

Pierwszy warunek sukcesu stanowi 
punkt wyj&cia dla pozosta"ych trzech. 
Nacisk w$ocenie nale#y przesun!( na 
efekty, zamiast mierzy( wyniki inno-
wacji wy"!cznie za po&rednictwem 
produktu. Przyk"adowo, ocena na 
podstawie liczby osób, które przesz"y 
specjalistyczne szkolenie biznesowe, 
mo#e skutkowa( przeoczeniem fak-
tycznych efektów tego szkolenia. 
Mog! one obejmowa( zwi%kszon! 
pewno&( siebie i$ wi%ksze poczu-
cie w"asnej warto&ci uczestników, 
silniejsze sieci osobistych relacji, 
które mog! mie( wp"yw zarówno 
na rozwój biznesu, jak i$ na jako&( 
#ycia. Ocena na podstawie liczb 
mo#e tak#e pomija( zmian% spo-
sobu, w$ jaki w$ obecnych czasach 
przedsi%biorstwa szukaj! dla siebie 
miejsca w$spo"eczno&ci i$w "a'cuchu 
dostaw. To g"%bsze efekty powinny 
sta( si% g"ównym punktem odnie-
sienia dla pomiaru sukcesu inno-
wacji, a$ nie standardowe mierniki, 
których zastosowanie mo#e skut-
kowa( promowaniem przeci%tno&ci 
lub przedwczesnym stwierdzeniem 
niepowodzenia projektu.

31 Kirwan, J., Ilbery, B., Maye, D. and Carey, J. (2013). Grassroots social innovations and food localization [Oddolne innowacje spo"eczne oraz lokalizacja #ywno&ci], 
Global Environmental Change, w$druku.
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W rzeczywisto&ci rzadko ma to 
miejsce, cz%&ciowo dlatego, #e 
efekty innowacji trudno zidentyfi-
kowa( – cz%sto maj! szeroki zasi%g 
i$ mog! mie( g"%boki wp"yw wy-
kraczaj!cy poza oryginalny zakres 
projektu lub programu – lecz tak#e 
dlatego, #e efekty trudniej zmierzy(. 
Koncentracja na efektach oznacza, 
#e próbuje si% uchwyci( i$zmierzy( 
najwa#niejsze oddzia"ywania, a$nie 
tylko te rzeczy, które "atwo zmierzy(.

Je&li jednak efekty innowacji trudniej 
zidentyfikowa( i$zmierzy(, jak mo#-
na tego dokona(? Odpowied* kryje 
si% w$dwóch nast%pnych warunkach 
sukcesu. Zainteresowane podmioty 
– które tworz! innowacje, zwi%ksza-
j! jej skuteczno&(, realizuj! i$czerpi! 
z$niej korzy&ci – nale#y w"!czy( do 
procesu oceny w$sensowny sposób. 
W"!czenie zainteresowanych podmio-
tów powinno by( postrzegane jako 
stopniowy, wieloetapowy proces, 
w$którym do&wiadczenia i$ustalenia 
s! uwzgl%dniane w$procesie oceny 
w$miar% jego realizacji. Dzi%ki temu 
mo#na nie tylko uchwyci( odpowied-
nie efekty, ale do&wiadczenia zdobyte 
na przyk"adzie danej innowacji mo#na 
przekaza( dalej do innych zaintereso-
wanych podmiotów, w$miar% rozwoju 
projektu lub programu.

Równie istotna jest jednak potrzeba, 
by zainteresowane podmioty w"!-
czy( do procesu oceny dostatecznie 
wcze&nie, tak by potencjalne efekty 
innowacji ju# od pierwszego dnia 
mog"y by( identyfikowane, rozumia-
ne i$&ledzone. To powinno i&( w$pa-
rze z$d!#eniem do wcze&niejszego 
uwzgl%dnienia innowacji w$ramach 
oceny. Potrzeba wczesnego anga-
#owania zainteresowanych podmio-
tów i$tworzenia map potencjalnych 
efektów innowacji powinna sta( si% 
g"ówn! cech! ram oceny PROW. Na 
poziomie projektu beneficjentów 
powinno si% poinformowa( o$ za-
kresie potencjalnych efektów ju# od 

samego pocz!tku i$nale#y przyj!(, 
#e dalsze efekty mo#na osi!gn!( za 
po&rednictwem "a'cucha zdarze'.

Ostatni warunek ma s"u#y( podkre-
&leniu tej potrzeby, ale tak#e uznaniu 
szczególnego wyzwania dla oceny 
innowacji – przy d"u#szych okresach 
wprowadzania innowacji (zarów-
no spo"ecznych, jak i$technicznych) 
metody oceny powinny umo#liwia( 
spojrzenie naprzód, a$nie tylko ocen% 
tego, co mia"o miejsce. Nale#y wska-
za( dwie sk"adowe tego warunku. Po 
pierwsze, dzi%ki przygotowaniu pro-
gnozy na pocz!tku projektu lub pro-
gramu mo#na nie tylko opracowa( 
plan oceny efektów innowacji, w$mia-
r% jak b%d! stawa( si% widoczne, ale 
tak#e pomóc kierownikom projektów 
i$programów w$bardziej skutecznym 
planowaniu, tak by te efekty mog"y 
zosta( osi!gni%te. Proces oceny staje 
si% w$ten sposób równoznaczny z$pro-
cesem wprowadzania samej innowa-
cji, w$miar% jej rozwoju.

Po drugie, umo#liwienie prognozy 
i$oceny efektów innowacji na ka#dym 
etapie cyklu #ycia projektu lub progra-
mu pozwala zarówno na zmierzenie 

post%pów, jak i$potencja"u. To z$kolei 
oznacza, #e „pora#ka” ma wi%cej czasu, 
by zmieni( si% w$sukces. Ostatecznie 
wprowadzanie innowacji to w"a&nie 
podejmowanie ryzyka i$uczenie si% na 
b"%dach, a$to musi potrwa(.

Ramy oceny innowacji 
w&rozwoju obszarów 
wiejskich

Wszystko to dobrze brzmi w$teorii, ale 
w$praktyce, jakie narz%dzia oceny s! 
najodpowiedniejsze, by spe"ni( cztery 
warunki sukcesu? Jedn! z$odpowiedzi 
jest wska*nik stopy spo"ecznego zwro-
tu z$ inwestycji (SROI). Dostrzegaj!c 
mocne strony tego wska*nika, bry-
tyjski Departament +rodowiska, 
,ywno&ci i$ Spraw Wsi (Defra) zleci" 
ostatnio ocen% osi 1 i$ 3 brytyjskie-
go Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich przy wykorzystaniu stopy 
spo"ecznego zwrotu z$inwestycji, ze 
szczególnym uwzgl%dnieniem identy-
fikacji, pomiaru i$oszacowania efektów 
programu dla wszystkich zaintereso-
wanych podmiotów.

Wska*nik ten stworzono dla potrzeb 
rachunkowo&ci spo"ecznej oraz 
analizy kosztów i$korzy&ci. Stanowi 
podstaw% pomiaru i$rozliczania war-
to&ci32 w$szerszym jej aspekcie. Ma 
na celu, w$ szczególno&ci, mierzy( 
zmian% w$sposób w"a&ciwy dla ludzi 

Lepiej skoncentrowa$ si! na efektach – produkty to zbyt 
analityczny wska,nik. Ocena efektów daje poj!cie o&ca%ym 
otoczeniu. Mo#na wówczas zrozumie$ kontekst i&przyczyny 
tego, co si! dzieje.

Rzeczy, które nie dzia%aj", daj" nam najlepszy wgl"d w&sytuacj!. 
Chodzi o&ci"g%e doskonalenie; aby spojrze$ naprzód, trzeba 
popatrze$ wstecz. Kluczowe jest dostrzeganie szerszego 
kontekstu zdarze) i&uczenie si! na b%!dach.

©
 123rf - Robert G

erhardt

32 UK Cabinet O-ce [Biuro Gabinetu Rz%du Wielkiej Brytanii] (2012). A#guide to Social Return on Investment. The SROI Network.  
[Wytyczne dotycz!ce stopy spo"ecznego zwrotu z$inwestycji. Sie( wymiany dot. stopy spo"ecznego zwrotu z$inwestycji].
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i$organizacji, które jej do&wiadczaj! 
lub przyczyniaj! si% do niej. Stopa 
spo"ecznego zwrotu z$inwestycji si"! 
rzeczy koncentruje si% na efektach, 
poszukuj!c dopasowanych wska*ni-
ków do mierzenia zmiany w$efektach 
i$stosuj!c przybli#enia finansowe do 
oszacowania zmiany w$warto&ciach 
pieni%#nych w$ramach analizy kosz-
tów i$korzy&ci z$zastosowaniem dys-
kontowania. To z$ kolei umo#liwia 
pomiar zwrotu z$inwestycji.

Stopa spo"ecznego zwrotu z$inwesty-
cji bierze pod uwag% opinie zainte-
resowanych podmiotów. Wszystkie 
osoby, których dotyczy zmiana i$które 
maj! na ni! wp"yw, odgrywaj! wa#n! 
rol% w$ocenie oddzia"ywania projek-
tu lub programu. Osoby te pomagaj! 
równie# w$opracowaniu „teorii” pro-
jektu lub programu, która zapewnia 
szczegó"owe zrozumienie wszystkich 
potencjalnych efektów i$ich wzajem-
nych powi!za' w$ró#nych perspek-
tywach czasowych. Sam ten proces 
mo#na uzna( za form% innowacji, 
poniewa# opiera si% na uczestnictwie, 
za& dzi%ki temu, #e inspiruje nowe 

pomys"y, autorzy programu mog! do-
wiedzie( si% o$efektach innowacji, któ-
re nie by"y wcze&niej uwzgl%dniane.

Stopa spo"ecznego zwrotu z$inwesty-
cji to co& wi%cej ni# tylko narz%dzie 
do opisania i$stworzenia mapy efek-
tów. Uzyskany wspó"czynnik korzy-
&ci z$ inwestycji przedstawiany jest 
w$kontek&cie pomocniczych danych 
jako&ciowych, dzi%ki którym mo#na 
zilustrowa( efekty, których same 
liczby nie oddaj!. Stop% spo"ecznego 
zwrotu z$inwestycji stosowa( mo#-
na do prognozy lub do oceny, tak #e 
mo#na uchwyci( i$oszacowa( w$ra-
mach oceny potencjalne efekty tych 
innowacji, które jeszcze nie przynio-
s"y w$pe"ni owoców. Ponadto, co ma 
kluczowe znaczenie z$punktu widze-
nia kluczowych zasad Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich, stopa spo"ecz-
nego zwrotu z$inwestycji zapewnia 
potrójn! ocen% – pozwalaj!c do-
strzec i$oszacowa( efekty spo"eczne, 
ekonomiczne i$&rodowiskowe w$ra-
mach jednych spójnych i$ca"o&cio-
wych ram.

Wzi%cie udzia"u w$ analizie stopy 
spo"ecznego zwrotu z$ inwestycji 
w$ trakcie ca"ego procesu stanowi 
gwarancj%, #e opinie zainteresowa-
nych podmiotów b%d! mia"y klu-
czowy wp"yw na to, co próbuje si% 
osi!gn!( przez dany projekt, pro-
gram czy polityk%. Pozwala to tak#e 
wskaza(, które relacje i$sieci wyma-
gaj! wzmocnienia, jak mo#na zaj!( 
si% niedoci!gni%ciami i$jak rozwi!za( 
problemy. Podsumowuj!c, proces 
oceny sam w$sobie s"u#y wówczas 
jako narz%dzie do wspierania i$prze-
kazywania dobrych praktyk w$ za-
kresie innowacji, w$ miar% jak ona 
ewoluuje33. Proces ten uwzgl%dnia 
tak#e, #e sukces cz%sto ma swoje 
*ród"o w$ niepowodzeniu, co sta-
nowi kwintesencj% tego, czym jest 
innowacja.

©
 Tim

 H
udson

33 Dalsze informacje dotycz!ce stopy spo"ecznego zwrotu z$inwestycji znale*( mo#na na stronie www.thesroinetwork.org
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Najwa#niejsze wnioski

 Kluczowym wyzwaniem dla rolnictwa w$przysz'o!ci jest nie tylko to, by 
produkowa" wi%cej, ale równie( by robi" to w$sposób zrównowa(ony.

 W nast%pnym okresie programowania europejskie partnerstwo 
innowacyjne pomo(e stworzy" bli(sze powi#zania mi%dzy polityk# 
roln# i$polityk# rozwoju obszarów wiejskich a$polityk# w$zakresie 
bada& i$innowacji, zw'aszcza inicjatyw# „Horyzont 2020”.

 Widoczna jest luka innowacyjna mi%dzy badaniami naukowymi 
a$praktyk#. Europejskie partnerstwo innowacyjne stworzy swoiste 
brokerstwo innowacyjne, które po'#czy rozwój obszarów wiejskich 
oraz badania naukowe.

 Europejskie partnerstwo innowacyjne opiera si% na interaktywnym 
modelu innowacji, w$którym cz%!ci sk'adowe dotycz#ce innowacji 
maj# pochodzi" z$nauki, praktyki oraz od po!redników.

 Wspieranie transferu wiedzy i&innowacji w$rolnictwie, le!nictwie 
i$ na obszarach wiejskich stanowi jeden z$ sze!ciu priorytetów 
proponowanych do uwzgl%dnienia w$programach rozwoju obszarów 
wiejskich (PROW) w$okresie 2014–2020.

 W okresie 2014–2020 ze 'rodka wspó%pracy w$zakresie rozwoju 
obszarów wiejskich *nansowane b%d# grupy operacyjne '#cz#ce 
rolników, doradców, przedsi%biorstwa rolne oraz badaczy w$celu 
testowania nowych podej!".

 Sie$ europejskiego partnerstwa innowacyjnego b%dzie 
funkcjonowa" jako mediator, poprawiaj#c komunikacj% mi%dzy 
nauk# a$ praktyk# oraz wspieraj#c wspó'prac%. Pomo(e to 
prze'ama" najwa(niejsze bariery dla innowacji, takie jak brak czasu, 
krótkoterminowe spojrzenie, którym charakteryzuj# si% podmioty 
gospodarcze, brak poczucia pewno!ci i$wzajemnego zaufania oraz 
obawa przed audytami i$kontrolami obecna w$administracji rz#dowej.

 Podstaw! dla lepszego dzielenia si% wiedz# w$zakresie rozwoju 
obszarów wiejskich i$innowacji ustalono w$okresie programowania 
2007–2013, gdzie wsparciem jest !rodek 121 (modernizacja 
gospodarstw), !rodek 124 (wspó'praca na rzecz rozwoju 
nowych produktów, procesów i$technologii w$sektorze rolnym 
i$(ywno!ciowym oraz le!nym), !rodek 311 (ró(nicowanie w$kierunku 
dzia'alno!ci nierolniczej) oraz o! LEADER.

 Aby uwzgl%dnia" innowacje spo%eczne, ocena musi by" bardziej 
ukierunkowana na efekty (a nie na produkty); konieczne jest wi%ksze 
zaanga(owanie zainteresowanych stron w$proces oceny; kluczowe 
jest wcze!niejsze w'#czenie innowacji w$ramy oceny; ocena musi 
te( obejmowa" spojrzenie zarówno w$przysz'o!", jak i$w przesz'o!".

Innowacje nie ograniczaj!  
si" do nowych wynalazków 

czy nowoczesnych technologii. 
Obejmuj! wykonywanie pracy 

w#nowy sposób i#nowymi 
technikami.

Dopiero wówczas, gdy nowy, 
kreatywny pomys$ staje si" 

cz"sto stosowany w#danej 
dziedzinie, mo%na go nazwa& 

innowacj!.

Innowacje powinny by& 
procesem otwartym 

i#przejrzystym, prowadz!cym 
do namacalnych rezultatów 

o#wymiarze praktycznym dla 
rolnictwa i#zrównowa%onego 

rozwoju.
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Europejskie partnerstwo innowacyj-
ne: Celem europejskiego partnerstwa 
innowacyjnego na rzecz wydajnego 
i$zrównowa#onego rolnictwa jest za-
pewnienie roboczego po"!czenia mi%-
dzy rolnictwem, biogospodark!, nauk! 
i$innymi zainteresowanymi stronami na 
szczeblu unijnym, krajowym, regional-
nym i$lokalnym. http://ec.europa.eu/
agriculture/eip/index_en.htm

Komunikat Komisji do Parlamentu 
Europejskiego i& Rady w& sprawie 
europejskiego partnerstwa in-
nowacyjnego na rzecz wydajne-
go i& zrównowa#onego rolnictwa 
(Bruksela, 29.2.2012) COM(2012) 79 fi-
nal. http://ec.europa.eu/agriculture/
eip/pdf/com2012-79_en.pdf

“The European Innovation Partnership 
(EIP) on Agricultural Productivity and 
Sustainability, Moving Innovation in 
Agriculture Ahead!”, prezentacja Inge 
Van Oost (DG AGRI), warsztat EUFRAS, 
Wroc$aw, 26 lutego 2013# r. http://
www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&
esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CD
0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.
ialb.org%2Fphocadownload%2FIn-
ternationale_Vernetzung%2FEIP_
EUFRASconference_26_Feb_2013_
Inge_Van_Oost.ppt&ei=lHpRUa7tC4
nAO4OFgegM&usg=AFQjCNFx729R
3N3K6dnXrexiI-MqwNXcmg&bvm=b
v.44158598,d.ZWU&cad=rja

„Horyzont 2020” (program ramowy 
w&zakresie bada) naukowych i&inno-
wacji): „Horyzont 2020” to instrument 
finansowy s"u#!cy wdra#aniu „Unii 
innowacji” – inicjatywy przewodniej 
strategii „Europa 2020”, która ma na celu 
zapewnienie konkurencyjno&ci Europy 
na &wiecie. Ten nowy unijny program 
na rzecz bada' i$innowacji dysponuje 
bud#etem 80 mld euro na lata 2014–
2020 i$wpisuje si% w$wysi"ki na rzecz 
tworzenia wzrostu i$ nowych miejsc 
pracy w$Europie. http://ec.europa.eu/
research/horizon2020/index_en.cfm

Portal bada) naukowych i&innowa-
cji w& ramach Europejskiej Sieci na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Przy pomocy tego portalu ENRD pró-
buje rozwija( bardziej aktywne po-
wi!zania z$ cz"onkami spo"eczno&ci 
wiejskich, którzy zaanga#owani s! 
w$ badania naukowe i$ innowacje – 
w$tym z$innowatorami, naukowcami, 
grantodawcami, a$ tak#e ko'cowymi 
u#ytkownikami bada'. Portal dostarcza 
informacji, pocz!wszy od organów UE, 
które skupiaj! si% na projektach doty-
cz!cych bada' naukowych i$innowa-
cji, po odpowiednie studia, publikacje 
i$materia"y audiowizualne. http://enrd.
ec.europa.eu/themes/research-and-
-innovation-gateway-development/
en/research-and-innovation-gate-
way-development_en.cfm

Grupa dyskusyjna Komitetu 
Koordynacyjnego ENRD ds. trans-
feru wiedzy i&innowacji (Knowledge 
Transfer & Innovation): Utworzona 
w$czerwcu 2012 roku przez Komitet 
Koordynacyjny ENRD grupa dysku-
syjna analizuje, w$ jaki sposób pro-
gramy rozwoju obszarów wiejskich 
(PROW) wspieraj! w$praktyce trans-
fer wiedzy i$ innowacje w$ ramach 
bie#!cej polityki. http://enrd.ec.eu-
ropa.eu/themes/research-and-in-
novation-gateway-development/
kt-innovation/kt-focus-group/en/
kt-focus-group_en.cfm

Sta%y Komitet ds. Bada) Naukowych 
w& dziedzinie Rolnictwa (SCAR): 
Unijny Sta"y Komitet ds. Bada' 
Naukowych w$dziedzinie Rolnictwa 
(SCAR) otrzyma" od Rady mandat 
do odegrania powa#nej roli w$koor-
dynacji wysi"ków w$zakresie bada' 
w$ dziedzinie rolnictwa na terenie 
europejskiej przestrzeni badawczej 
(obecnie 37 krajów). Mandat ten 
rozci!ga si% na takie obszary jak 
us"ugi doradcze, kszta"cenie, szko-
lenia oraz innowacje. http://ec.eu-
ropa.eu/research/agriculture/scar/
index_en.html

Agricultural knowledge and innova-
tion systems in transition (A reflec-
tion paper), Komisja Europejska, DG 
ds. Bada) Naukowych i& Innowacji, 
2012: Unijny Sta"y Komitet ds. Bada' 
Naukowych w$ dziedzinie Rolnictwa 
(SCAR) utworzy" grup% robocz! sk"ada-
j!c! si% z$urz%dników s"u#by cywilnej 
Komisji i$pa'stw cz"onkowskich, której 
celem by"a refleksja nad systemami wie-
dzy i$innowacji w$dziedzinie rolnictwa. 
Innowacje s! wa#nym wyzwaniem dla 
rolnictwa europejskiego, ale niewiele 
wiadomo o$funkcjonowaniu systemów 
wiedzy oraz innowacji w$ dziedzinie 
rolnictwa. W$raporcie tym zebrano do-
&wiadczenia z$ró#nych krajów i$regio-
nów. http://ec.europa.eu/research/
bioeconomy/pdf/ki3211999enc_002.
pdf

Instytut Ruralia (Finlandia): Instytut 
Ruralia jest niezale#nym i$multidyscy-
plinarnym instytutem Uniwersytetu 
Helsi'skiego. Misj! instytutu jest po-
prawa dobrostanu ludno&ci wiejskiej 
oraz rozwijanie *róde" utrzymania na 
obszarach wiejskich poprzez badania 
naukowe, rozwój, kszta"cenie oraz szko-
lenia. http://www.helsinki.fi/ruralia/
index_eng.htm

Projekt SOLINSA: Celem projektu 
SOLINSA jest identyfikacja barier w$roz-
wijaniu sieci uczenia si% i$innowacji na 
rzecz zrównowa#onego rolnictwa (ang. 
Learning and Innovation Networks for 
sustainable agriculture, LINSA). W$ra-
mach projektu poszukuje si% sposo-
bów, takich jak instrumenty polityczne, 
uzgodnienia finansowe, badania na-
ukowe, kszta"cenie i$us"ugi doradcze, 
które mog"yby wesprze( sieci LINSA 
w$sposób skuteczny i$racjonalny pod 
wzgl%dem kosztów. Projekt SOLINSA 
jest finansowany w$ramach unijnego VII 
programu ramowego na rzecz bada' 
i$innowacji. http://www.solinsa.org/

Narz!dzia
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