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Sieć na rzecz Innowacji w Rolnictwie
i na obszarach wiejskich (SIR)
Sieć SIR została utworzona w 2015 roku w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
(KSOW). Cele sieci:
1.

Wspieranie innowacyjności w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie
i na obszarach wiejskich.

2.

Pomoc w tworzeniu grup operacyjnych na rzecz innowacji i opracowywaniu
projektów.

3.

Ułatwianie wymiany wiedzy fachowej oraz dobrych praktyk w zakresie innowacji
w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

4.

Ułatwianie tworzenia oraz funkcjonowania sieci kontaktów pomiędzy rolnikami,
podmiotami doradczymi, jednostkami naukowymi, przedsiębiorcami sektora
rolno – spożywczego, podmiotami wspierającymi wdrażanie innowacji w rolnictwie
i na obszarach wiejskich.

 Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie podmioty zaangażowane
w rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich.
 W ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach
wiejskich powołano pilotażowy projekt Lokalnego Partnerstwa ds.
Wody obejmującego swym zasięgiem wiele powiatów województwa
Warmińsko-Mazurskiego, w którego skład weszli rolnicy,
przedstawiciele świata nauki, administracji publicznej i doradcy
rolniczy.

Znaczenie LPW
 społeczne – kształtowanie poczucia wspólnej odpowiedzialności, możliwość wspólnego
planowania i decydowania przez lokalne społeczności i podmioty z terenu powiatu o
działaniach na rzecz racjonalnej gospodarki wodą.
 środowiskowe – utrzymanie i poprawa stosunków wodnych w celu przeciwdziałania
degradacji gleb i ochronie bioróżnorodności.
 gospodarcze – poprawa stosunków wodnych w celu polepszenia zdolności produkcyjnej
gleby i ułatwienia jej uprawy.

Lokalne Partnerstwa ds. Wody – istotny element
sieci na rzecz innowacji w rolnictwie
Każde partnerstwo ma za zadanie dokonanie analizy swojego powiatu pod kątem posiadanych
zasobów, występujących problemów oraz wynikających z dyskusji identyfikacji potrzeb, a także
określenia, jakie w związku z tym należy podjąć działania i wykonać konkretne inwestycje, aby
nastąpiła poprawa w wykorzystaniu i zatrzymaniu wody na terenach wiejskich.
W dobie zachodzących zmian klimatycznych problem dostępu do wody,
w szczególności do wody czystej, będzie się nasilał m in. przez (mniejszą suma opadów i
wysychanie cieków). Chcąc jednak podjąć działania w zakresie szeroko pojętej racjonalnej
gospodarki wodą niezwykle ważne jest pozyskanie informacji na temat:
 zasobów wodnych na danym terenie,
 prognoz meteorologicznych w bieżącym sezonie wegetacyjnym,
 szacowania zużycia i analizy tempa odzyskiwania wód.

 Istotnym elementem jest upowszechnianie dobrych praktyk optymalizujących
zużycie wody z jednej strony, a z drugiej sposoby jej gromadzenia w okresach
nadmiaru (ulewy, roztopy) i wykorzystania w okresach niedoboru.
 Dodatkowym czynnikiem, który należy uwzględnić są nadchodzące zmiany w
zakresie finansowania działań podejmowanych przez podmioty publiczne
programujące działania na rzecz zarządzania wodą na obszarach wiejskich i
odpowiednie rozdysponowanie tych środków.
 Żeby móc zdiagnozować stan gospodarki wodnej i móc podjąć działania
mające na celu wypracowanie metod racjonalnej gospodarki wodnej, wszyscy
zarządzający wodą na danym obszarze i korzystający z wód muszą nawiązać
współpracę i wspólnie działać na rzecz zrównoważonej gospodarki wodnej.
 Ważnym zadaniem LPW jest podnoszenie świadomości mieszkańców na
problematykę oszczędnego gospodarowania wodą. Nie bez znaczenia jest
wypracowanie współpracy pomiędzy rolnikami a jednostkami
administracyjnymi.

Oczekiwane efekty związane z działaniem
LPW na terenach wiejskich - podsumowanie
 głównym założeniem LPW jest rozwój transferu wiedzy i informacji o wodzie w
kontekście dobra wspólnego.
 poprzez jakość oraz dostępność przekazywanych informacji lokalnym
społecznościom możemy dostarczyć wsparcie dla ludzi zarządzającymi
zasobami wodnymi.
 poprzez zintensyfikowaną pracę starajmy się zwiększyć odporności rolnictwa na
suszę i zapobieganie zjawiska powodzi na terenach rolnych.
 poprawa racjonalności gospodarowania wodą poprzez odpowiednią regulację
stosunków wodnych na terenach rolnych i ograniczenie odpływu wody, między
innymi przez zwiększenie retencji wód.
 rolą LPW jest wdrażanie w praktyce nowoczesnych rozwiązań technicznych
i technologicznych w zakresie gospodarki wodnej oraz prowadzenie działalności
edukacyjnej związanej z gospodarką wodną i koniecznością jej oszczędzania.

 Dziękuję za uwagę!

