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Grupy Operacyjne EPI (GO) stanowią część 
europejskiego partnerstwa innowacyjnego 
(EPI) na  rzecz wydajnego i  zrównoważonego 
rolnictwa. Tworzą je rolnicy, badacze, doradcy 
i  przedsiębiorcy z  sektora rolno-spożywcze-
go. Ustalają procedury wewnętrzne, które za-
pewniają przejrzystość funkcjonowania grup 
i procesu decyzyjnego oraz unikanie sytuacji, 
w których występują konflikty interesów.

SIR a EPI
Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obsza-
rach wiejskich (SIR) działa w  ramach Krajowej 
Sieci Rozwoju Obszarów Wiejskich (KSOW) i ma 
charakter otwarty. Główny cel SIR to wspiera-
nie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, 
leśnictwie i  na obszarach wiejskich. Jednym 
z celów SIR jest pomoc w tworzeniu Grup Ope-
racyjnych na rzecz innowacji oraz opracowaniu 
projektów przez grupy operacyjne i  partner-
stwa na rzecz innowacji.

Działanie Współpraca a EPI
Działanie Współpraca wspiera tworzenie i dzia-
łalność Grup Operacyjnych na  rzecz innowa-
cji (EPI), które realizują projekty polegające 
na opracowywaniu i wdrażaniu do praktyki in-
nowacyjnych rozwiązań w rolnictwie, produkcji 
żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

Grupy Operacyjne EPI na Dolnym Śląsku
Działanie Współpraca w liczbach
•  Przeprowadzono 6 naborów działania Współpraca dla GO EPI,  

w tym 2 nabory tematyczne dla Grup Operacyjnych, poświę-
conych krótkim łańcuchom dostaw.

•  W 2022 roku zakończył się ostatni, szósty nabór działania 
Współpraca, w  ramach okresu przejściowego PROW 2014-
2020.

• W ostatnim naborze zostało złożonych 350 wniosków.
•  280 Grup Operacyjnych realizuje lub zrealizowało projekty 

w ramach działania Współpraca.

Cel działania Współpraca
Projekt, realizowany w ramach Współpracy ma 
prowadzić do  osiągnięcia celów szczegóło-
wych PROW 2014-2020 dla tego działania, jak:
•	 wspieranie innowacyjności, współpracy i roz-

woju bazy wiedzy na obszarach wiejskich,
•	 wzmacnianie powiązań między rolnictwem, 

produkcją żywności i leśnictwem, a badania-
mi (innowacyjność), aby ulepszyć zarządza-
nie środowiskiem i osiągać lepsze wyniki.

Jednocześnie konieczne jest osiągnięcie jed-
nego z celów PROW 2014-2020 w postaci:
•	 poprawy wyników gospodarczych gospo-

darstw oraz ułatwienia ich restrukturyzacji 
i modernizacji, z myślą o zwiększeniu uczest-
nictwa w  rynku i  zorientowania na  rynek, 
a także zróżnicowania produkcji rolnej,
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•	 poprawy konkurencyjności producentów 
rolnych i  ich zintegrowania z  łańcuchem 
rolno-spożywczym przez systemy jakości, 
dodawanie wartości do produktów rolnych, 
promocję na rynkach lokalnych i krótkie cy-
kle dostaw, grupy producentów oraz organi-
zacje międzybranżowe.

     
Struktura grupy operacyjnej
Wsparcie jest kierowane do  Grup Operacyj-
nych, które działają jako konsorcjum lub jako 
osoba prawna (np. w postaci spółki). 
Grupa Operacyjna, funkcjonująca w  formie 
prawnej, musi mieć nadany numer identyfika-
cyjny ARiMR w  krajowym systemie ewidencji 
producentów, ewidencji gospodarstw rolnych 
oraz ewidencji wniosków o  przyznanie płat-
ności. Z kolei, w przypadku konsorcjum, Lider 
Grupy Operacyjnej musi posiadać numer EP.

Jakie projekty ?
Projekty realizowane przez Grupy Operacyjne 
mogą dotyczyć:
•	 opracowania i wdrożenia nowego lub znacz-

nie udoskonalonego produktu,
•	 opracowania i wdrożenia nowych lub znacz-

nie udoskonalonych technologii lub metod 
organizacji lub marketingu, dotyczących 
produkcji, przetwarzania lub wprowadzania 
na rynek produktów,

•	 tworzenia lub rozwoju krótkich łańcuchów 
dostaw lub lokalnych rynków.

Projekt, o którego dofinansowanie ubiega się 
Grupa Operacyjna, musi uzyskać opinię o  in-
nowacyjności. Opinia jest wydawana przez 
niezależną jednostkę naukową lub uczelnię 
wyższą, posiadającą kategorię naukową A+, A, 
B+ lub B.
Opinia o  innowacyjności powinna potwier-
dzać, że dany projekt zakłada zastosowanie in-
nowacyjnych rozwiązań w odniesieniu do pro-
duktu, objętego załącznikiem nr 1 do Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Dlaczego konsorcjum?
Podstawą działania konsorcjum jest umo-
wa. Z  reguły stanowi ona jedyny dokument,  

potwierdzający jego istnienie. Konsorcjum nie 
podlega bowiem rejestracji, jego powstanie 
nie zależy od wpisu do  rejestru przedsiębior-
ców Krajowego Rejestru Sądowego ani Cen-
tralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej.

Konsorcjum nie musi posiadać majątku wspól-
nego, wniesionego w  formie wkładów przez 
jego uczestników. Co więcej – nie wymaga 
utworzenia określonej struktury organizacyj-
nej i wyodrębnienia organów. Podmioty two-
rzące konsorcjum, zwane konsorcjantami, są 
niezależne i  nie powstaje między nimi trwały 
związek gospodarczy.
Uczestnicy konsorcjum podejmują wspólne 
działanie wyłącznie w celu realizacji jednora-
zowego przedsięwzięcia gospodarczego. Jest 
ono tworem umownym, wywodzącym się 
z  zasady swobody zawierania umów. W  gra-
nicach wyznaczonych przez ustawy, zasady 
współżycia społecznego oraz właściwość 
tego stosunku prawnego, konsorcjanci mogą 
dowolnie kształtować treść umowy konsor-
cjum.

Przykłady dolnośląskich  
grup operacyjnych

 �Wołowina z Zielonej Doliny
Operacja: Innowacyjne metody chowu bydła 
w celu uzyskania najlepszej jakości dolnośląskiej 
wołowiny 

Cel to uzyskanie mięsa najlepszej jakości, 
dzięki innowacyjnym metodom chowu bydła 
oraz stworzenie rozpoznawalnych w  Polsce 
i na świecie regionalnych produktów i półpro-
duktów spożywczych o  unikalnych, prozdro-
wotnych właściwościach, z  mięsa wołowego, 
z hodowli gospodarstw z Dolnego Śląska. 

 � IQ Grape
Operacja: Innowacyjna technologia wytwarza-
nia i  rozlewu wina gronowego oraz sposób or-
ganizacji produkcji, jako czynniki podniesienia 
jakości produktów winiarskich wytworzonych 
lokalnie 
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Zadaniem projektu jest podniesienie jakości 
i atrakcyjności polskich wyrobów winiarskich. 
Osiągnięcie tego celu jest możliwe między 
innymi poprzez udoskonalenie technologii 
uprawy winorośli, udoskonalenie procesu  
organizacji rozlewu wina oraz opracowanie 
metody marketingu wina w  skali regionalnej 
przy udziale jednego pośrednika.

 � Innowatorzy Upraw
Operacja: Innowacyjna technologia uprawy wa-
rzyw w zamkniętym cyklu wody 

Osiągnięcie najkorzystniejszego bilansu wody 
i energii, z zachowaniem wysokiej jakości plo-
nu warzyw, uprawianych metodą bezglebową 
i  tradycyjną pod osłonami. Cel ma być osią-
gnięty poprzez prowadzenie doświadczeń 
wegetacyjnych z  uprawą roślin warzywnych, 
zamykanie obiegu wody w uprawie roślin i mi-
nimalizacji strat energii oraz przeprowadzenie 
analizy techniczno-ekonomicznej.

 � Owce z Zielonej Doliny
Operacja: Innowacyjne metody chowu i hodowli  
owiec w  świetle zmieniających się warunków  
klimatycznych Dolnego Śląska 

Optymalizacja produkcji owczarskiej w  zmie-
niających się warunkach klimatycznych, ogra-
niczenie jej wpływu na  środowisko oraz po-
prawa bioróżnorodności runi pastwiskowej. 
Operacja to projekt pilotażowy, realizowany 
w czterech gospodarstwach. 

 �  Ekoinnowacje  
w uprawach

Operacja: Poprawa jakości ziarna zbóż oraz na-
sion rzepaku i roślin bobowatych poprzez inno-
wacyjną technologię uprawy z wykorzystaniem 
pyłu bazaltowego i siarki 

Opracowanie i  wdrożenie innowacyjnej tech-
nologii dla poprawy jakości ziarna lub nasion 
(produktów) co najmniej jednej z ważnych go-
spodarczo roślin uprawnych, takich jak wybra-
ne zboża, rośliny bobowate lub rzepak.

 �  RAMBOX – Grupa bezpieczna  
żywność

Operacja: Opracowanie mobilnej technologii ba-
dania pestycydów w produktach rolnych oraz iden-
tyfikacji źródła pochodzenia produktów rolnych 

Opracowanie i  wdrożenie nowoczesnego 
systemu pomiarowego do  wykrywania pozo-
stałości pestycydów w warzywach i owocach. 
Mobilny system diagnostyczny umożliwia 
szybki i  tani pomiar zawartości pestycydów 
w produktach rolnych, w miejscu ich produkcji. 

 � Aktiw-innowacje
Operacja: Innowacyjna produkcja jaj biofortyfi-
kowanych w wybrane mikroelementy 

Innowacyjne rozwiązania w zakresie produkcji 
jaj konsumpcyjnych, polegające na ich wzbo-
gacaniu mikroelementami oraz opracowa-
nie i  wdrożenie programu ochrony zdrowia 
stad kur nieśnych, w  oparciu o  preparaty 
pochodzenia naturalnego. Zmniejsza to 
częstotliwość występowania chorób, które wy-stępowania chorób, które wy-
magałyby użycia antybiotyków. 

 � KŁŻ
(Krótkie Łańcuchy Dostaw Żywności lub krócej 
Krótkie Łańcuchy Żywności – KŁŻ (Short Food 
Chain – SFC) pozwalają na zmniejszenie liczby 
pośredników między rolnikiem lub producen-
tem żywności a konsumentem

 �  Innowacje dla lokalnych  
rynków rolnych

Operacja: IQsell: Innowacje organizacyjne dla 
rozwoju Krótkich Łańcuchów Dostaw Żywności 

Wypracowanie, przetestowanie i  pilotażowe 
wdrożenie innowacyjnego modelu organi-
zacyjnego dla rozwoju lokalnych rynków rol-
nych, w oparciu o nowatorskie rozwiązania in-
formatyczne, biznesowe oraz instytucjonalne. 
Model ma pomóc małym producentom żywno-
ści przetworzonej i nieprzetworzonej, zwiększyć 
skuteczność sprzedaży produktów bezpośred-
nio konsumentom oraz umożliwić kupującym 
trwały dostęp do  żywności lokalnej, wysokiej 
jakości i wiadomego pochodzenia. 
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 � Koło Wina Sp. z o.o.
Operacja: Stworzenie mobilnej platformy sprzeda-
ży bezpośredniej regionalnych produktów rolnych 
– winobus Koło Wina 

Powstanie nowej marki Koło Wina Sp. z o. o. i mo-
bilnej platformy, służącej do wspólnej prezenta-
cji, promocji, sprzedaży bezpośredniej i dystry-
bucji win, serów i  jabłek produkowanych przez 
wspólników – członków grupy operacyjnej. Plat-
forma składa się ze środka transportu wraz z za-
budową, wyposażeniem służącym do sprzedaży 
wyjazdowej, a także ze strony internetowej oraz 
aplikacji mobilnej. 

 �  Zielona Dolina – jakość  
z Dolnego Śląska 

Operacja: Dobre, bo z Dolnego Śląska 

Współpraca małych gospodarstw rolnych oraz 
niewielkich przedsiębiorstw, skupionych w  ra-
mach grupy operacyjnej. Projekt zakłada stwo-
rzenie i rozwijanie Centrum Produktu Lokalnego 
i Edukacji oraz zacieśnienie relacji między kon-
sumentami a  producentami i  podmiotami zaj-
mującymi się przetwórstwem na Dolnym Śląsku. 

 � Sudeccy Producenci
Operacja: Mobilny punkt wspólnej sprzedaży. 
Utworzenie krótkiego łańcucha dostaw żywności 
dzięki wspólnym działaniom członków Grupy  

Stworzenie krótkiego łańcucha dostaw żywno-
ści przez zorganizowanie wspólnej sprzedaży 
oraz promocji produktów wytwarzanych przez 
członków Grupy Operacyjnej. Grupa planuje 
zastosowanie takich rozwiązań, jak mobilny 
punkt sprzedaży produktów, stworzenie 
aplikacji na urządzenia mobilne i wypracowanie 
marki produktu lokalnego pod wspólnym logo. 

 � Argentia
Operacja: Argentia – wiesz co jesz 

Innowacyjna forma współpracy i sprzedaży oraz 
dystrybucji zróżnicowanych produktów rolnych, 
która polega na stworzeniu krótkiego łańcucha 
dostaw przez producentów rolnych i  ich inte-
grację. Cel projektu to poprawa konkurencyjno-

 � Jest Alternatywa!
Operacja: Jest Alternatywa! Grupa producencka

Stworzenie krótkiego łańcucha producentów 
rolnych oraz utworzenie lokalnych i  współpra-
cujących ze sobą miejsc odbioru i  wzajemnej 
promocji oraz propagowania rolnictwa nieprze-
mysłowego. Producenci rolni, posługujący się 
wspólnym logiem grupy Jest Alternatywa!, wza-
jemnie promują swoje produkty oraz rolnictwo 
nieprzemysłowe, ekologiczne lub zmierzające 
w kierunku naturalnego gospodarowania.

 �  Krajowy Klaster Produktu  
Regionalnego, Lokalnego  
i Tradycyjnego

Operacja: „Regionalnie” – w grupie siła – produkty 
z tradycją 

W ramach poszerzania zakresu sprzedaży po-
wstaje strona internetowa ze sklepem, gdzie 
będzie można kupić produkty tej grupy. Dzięki 
temu zwiększy się zasięg sprzedaży produktów, 
a co za tym idzie, rozwój grupy. Operacja zakła-
da także zakup maszyn i urządzeń, usprawnienie 
procesów produkcji, dystrybucji i sprzedaży ofe-
rowanych produktów.

 � Od Rolnika – Naturalnie
Operacja: Lokalne wyroby w centrum miasta 

Skrócenie łańcucha dostaw od lokalnego pro-
ducenta do  konsumenta oraz poprawa docho-
dowości lokalnych gospodarstw rolnych. Pro-
dukty wytwarzane przez członków grupy mają 
szansę zaistnieć na większą skalę i być dostępne 
dla lokalnej społeczności.

 � Konsorcjum Mak
Operacja: Tworzenie krótkiego łańcucha dostaw 
Konsorcjum „Mak” 

Projekt polega na  stworzeniu krótkiego łańcu-
cha dostaw i  współdziałaniu przy dystrybucji 
produktów rolnych, co zwiększa konkurencyj-
ność rolników na  rynku. Rolnicy oferują swoje 
świeże, niekonserwowane, zdrowe produkty 
klasy premium klientom, w pobliżu ich miejsca 
zamieszkania. 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 –  
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Operacja opracowana przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu



5

Opracowanie: Wojciech Karkulowski,  
Dział Technologii Produkcji Rolniczej, DODR
Zbigniew Dąbrowski, Broker innowacji SIR, DODR
Wrocław, 2022 r.
Redakcja i korekta: Agnieszka Siegel,  
Dział Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw, 
DODR 
Opracowanie graficzne i skład: Ewa Kutkowska,  
Dział Metodyki Doradztwa, Szkoleń  
i Wydawnictw, DODR

ści i  jakości produktów, a  także ich promocja 
na rynkach lokalnych i rozwój krótkich łańcu-
chów dostaw.

 �  Producenci Ziemi  
Kamiennogórskiej

Operacja: Wspólny punkt sprzedaży produktów 
lokalnych  Wspólna sprzedaż produktów, wzrost 
dochodu producentów, poprawa efektywno-
ści przetwórstwa, zwiększenie asortymentu 
produkowanych wyrobów oraz poprawa ich 
jakości. 

Wspólna sprzedaż, uruchomienie aplikacji 
na urządzenia mobilne oraz zaoferowanie klien-
tom produktów pod jedną, wspólną marką.

Strona www
https://sir.cdr.gov.pl

Można znaleźć tu między innymi:
•	 kalendarz z  nadchodzącymi wydarzeniami 

umieszczony po prawej stronie,
•	 bazę danych SIR, ikona na  niebieskim tle 

druga od prawej strony, tuż pod menu, 
gdzie znajdziemy realizowane projekty oraz 
potencjalnych partnerów do  grup, które 
chcielibyśmy stworzyć.

Nowa WPR
W projekcie Planu Strategicznego dla Wspól-
nej Polityki Rolnej na  lata 2023-2027 przewi-
duje się dwie formy wsparcia:
•	 Wsparcie przygotowawcze, które będzie fa-

kultatywne dla beneficjenta i przeznaczone 

na  utworzenie GO EPI, opracowanie pla-
nu operacji dotyczącej realizacji projektu, 
z uwzględnieniem potrzeb rolników.

•	 Pomoc na realizację operacji, czyli rozwiąza-
nia w zakresie nowych albo udoskonalonych 
produktów lub technologii, metod organiza-
cji i marketingu w sektorach – rolnym, spo-
żywczym i  leśnym, w tym na rzecz rozwija-
nia produkcji w systemach jakości żywności 
oraz rolnictwa 4.0. Operacje będą dotyczyły 
przede wszystkim produkcji i przetwarzania 
produktów rolnych.

Wysokość pomocy
Wsparcie przygotowawcze będzie wypłacane 
jako ryczałt w wysokości do 50 tys. zł. Pomoc 
na utworzenie GO EPI może zostać udzielona 
tylko raz w okresie realizacji Planu Strategicz-
nego WPR. 

Dotacja na realizację to maksymalnie  2,5 mln 
zł na jedną operację. Preferowane będą dota-
cje na operacje do 350 tys. zł, udzielane w for-
mie ryczałtu.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
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