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Więzień B milczy Więzień B zeznaje

Więzień A milczy Obaj skazani na 6 
miesięcy

Więzień A: skazany na 
10 lat
Więzień B: wolny

Więzień A zeznaje
Więzień A: wolny
Więzień B: skazany na 
10 lat

Obaj skazani na 5 lat

Współpracuj Zdradzaj

Współpracuj -1/2, -1/2 -10, 0
Zdradzaj 0, -10 -5, -5
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 Bezpieczna – „współpraca”
 Ryzykowna – prowadząca czasami do dużych 

korzyści, a czasami do bardzo wysokich strat
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 zarówno bezpłatne, jak i płatne przekazywanie 
wyników prac badawczych (np. w postaci  
patentów, know-how, ekspertyz wykonywanych 
na rzecz praktyki gospodarczej, realizacji 
projektów  itd.)

 tworzenie przedsiębiorstw opartych na wiedzy 
(np. firmy spin-off, spin-out). 

 oba sposoby transferu innowacji, uznać należy za 
wartościowe, jednak coraz częściej  zwraca się 
uwagę na drugi sposób, który w polskich 
warunkach jest trudniejszy do realizacji, przez co 
rzadziej spotykany

 terminem spin-off najczęściej określamy nowe 
przedsiębiorstwo, które powstało w drodze 
usamodzielnienia się pracownika/studenta (pracowni-
ków/studentów) lub innych osób bezpośrednio 
powiązanych ze szkołą wyższą, wykorzystując w tym celu 
intelektualne zasoby tejże placówki. Tak więc firmy spin-
off posiadają charakter przedsięwzięć niezależnych od 
organizacji macierzystej; 

 spin-out jest to nowe przedsiębiorstwo, które zostało 
założone przez pracownika/studenta 
(pracowników/studentów) lub innych osób bezpośrednio 
powiązanych ze szkołą wyższą, wykorzystując w tym celu 
intelektualne oraz materialne zasoby tejże placówki. Firmy 
spin-out są kapitałowo lub operacyjnie powiązane z 
organizacją macierzystą.
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 inkubatory przedsiębiorczości,
 podmioty w ramach krajowego systemu usług 

dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz 
regionalne ośrodki EFS,

 fundusze pożyczkowe i poręczeniowe,
 grona przedsiębiorczości (klastry),
 parki przemysłowe,
 specjalne strefy ekonomiczne,
 prywatne firmy doradcze, 
 organizacje pozarządowe.
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 średnio- i długoterminowe inwestycje w 
przedsiębiorstwa niepubliczne znajdujące się 
we wczesnych fazach rozwoju realizowane 
przez wyspecjalizowane podmioty

 rodzaj inwestycji kapitałowej stanowiącej zewnętrzne źródło finansowania spółek 
niedopuszczonych do obrotu publicznego. Inwestor, którym zazwyczaj jest 
fundusz zarządzający majątkiem osób trzecich, jest najczęściej zainteresowany 
długookresowym wzrostem wartości spółki w celu realizacji zysku w momencie 
odsprzedaży udziałów/akcji w przyszłości[1].

 Środki przekazywane spółkom mogą przyjmować charakter zarówno finansowania 
własnego, jak i hybrydowego, tj. połączenia finansowania własnego i dłużnego. 
Poza wkładem finansowym, w ramach private equity spółka może otrzymać od 
inwestora wsparcie w zakresie zarządzania o różnorodnym charakterze np. 
doradztwo prawne, podatkowe, organizacyjne.

 Przeciętna inwestycja typu private equity trwa około 5–7 lat. W przypadku private
equity inwestor ponosi podwyższone ryzyko w zamian za względnie wyższy, 
ewentualny zwrot z zainwestowanego kapitału.

 Private equity jest szczególnie popularne w przypadku finansowania 
przedsięwzięć obarczonych podwyższonym ryzykiem, np. finansowania 
działalności nowo powstałych spółek rozwijających innowacyjny produkt lub 
technologię. Dużą korzyścią przy wykorzystaniu private equity dla 
niedoświadczonej organizacji jest doradztwo otrzymywane od inwestora.
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 jest formą zgody sprzedającego na 
otrzymanie zapłaty za towar bądź wykonaną 
usługę po terminie dostawy. Nie wymaga 
szczególnej formy prawnej. Może zostać 
potwierdzony umową, ustalonymi warunkami 
czy terminem płatności.

 jest to usługa świadczona przez faktora, 
która polega na wykupie faktur od klienta, 
który jest dostawcą towarów lub wykonawcą 
usług na rzecz swoich kontrahentów.
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 wysoki efekt linkowania/sieciowania/klasteryzowania
(dobra/rozwiązania o wysokim poziomie złożoności wewnętrznej), 

 wysoki poziom wartości dodanej (w ogniwach łańcucha wartości 
ulokowanych w Polsce), 

 wysoki potencjał rynkowy w skali globalnej (zidentyfikowane nisze 
rynkowe umożliwiające dynamiczny wzrost przychodów), 

 wysoka intensywność technologiczna (wysoki udział wydatków na 
badania i rozwój w strukturze kosztowej firm) przy relatywnie krótkim 
cyklu innowacyjnym, 

 niska zasobochłonność (np. energochłonność lub wodochłonność), 
 przyjazność wobec otoczenia (tj. minimalizacja negatywnego 

oddziaływania na środowisko i człowieka), 
 wykorzystanie kluczowych technologii horyzontalnych, a w 

szczególności głęboka integracja technologii cyfrowych (Internet Rzeczy, 
wielkie zbiory danych – big data, sztuczna inteligencja itp.), 

 wysoka chłonność w zakresie wzornictwa przemysłowego jako źródła 
wartości (design intensivity) oraz eko-projektowanie (gospodarka o 
obiegu zamkniętym – circular economy).

 Realizacja projektów badawczych (krajowych i międzynarodowych) 
ukierunkowanych na rozwiązania innowacyjne w sektorze rolno-
spożywczym.

 Kontynuacja modernizacji i zmian strukturalnych w rolnictwie, w tym 
tworzenie nowych łańcuchów wartości w sektorze rolno-spożywczym 
oraz handlowym.

 Wdrożenie systemu zarządzania badaniami i innowacjami w zapleczu 
naukowo-badawczym sektora rolno-spożywczego, które mogą być 
wdrażane również w innych gałęziach gospodarki.

 Wprowadzenie kompleksowych rozwiązań z zakresu zarządzania 
ryzykiem w produkcji rolno-spożywczej.

 Upowszechnianie i wdrażanie innowacji w rolnictwie i zwiększenie 
popytu na innowacje wśród producentów i przetwórców rolno-
spożywczych.

 Stymulowanie w krajowym rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym 
innowacyjności produktowej ukierunkowanej na zaspokojenie potrzeb 
wynikających z procesów demograficznych zachodzących w 
społeczeństwie i z konieczności zapobiegania chorobom cywilizacyjnym.
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 Profesjonalne Instytucje Otoczenia Biznesu 
(IOB), działające na rzecz rozwoju 
przedsiębiorczości na obszarach wiejskich i w 
małych miastach - wsparcie procesu rozwoju 
przedsiębiorczości na obszarach wiejskich i w 
małych miastach poprzez integrację instytucji 
otoczenia biznesu posiadających ofertę dla 
klienta na obszarach wiejskich, ich promocję 
oraz podwyższenie jakości i efektywności 
świadczonych usług.

 Gospodarowanie gruntami rolnymi na rzecz zrównoważonego rozwoju – nowy 
system regulacji prawnych służących poprawie struktury obszarowej gospodarstw 
rolnych. Celem przygotowanych rozwiązań ma być wzmocnienie pewności i 
trwałości pozycji dzierżawcy przy równoczesnym poszanowaniu interesów 
wydzierżawiającego oraz wzmocnienie ochrony regionalnych walorów 
środowiskowych. 

 Spółdzielnie rolników – głównym celem projektu jest opracowanie ustawy, która w 
kompleksowy sposób będzie regulowała zasady i sposób funkcjonowania 
spółdzielni rolniczych. Instrumentem mającym zachęcać producentów rolnych do 
zakładania spółdzielni rolników ma być m.in. możliwość skorzystania z 
określonych zwolnień podatkowych. W projekcie przewidziano również 
wprowadzenie obowiązku tworzenia przez spółdzielnie rolników funduszu rezerw 
niepodzielnych, który ma na celu zapewnienie instrumentu gwarantującego 
stabilność jej funkcjonowania. 

 Nowoczesne ubezpieczenia rolnicze – wykorzystanie potencjału Pocztowego 
Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych do stworzenia oferty dedykowanej 
ubezpieczeniom produkcji rolnej przed ryzykiem wystąpienia niekorzystnych 
zjawisk atmosferycznych. Upowszechnienie systemu ubezpieczeń zintensyfikuje 
przemiany strukturalne sektora rolno-spożywczego w kierunku produkcji 
rynkowej. 
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 Innowacyjne przetwory owocowo-warzywne – celem projektu jest 
zwiększenie intencjonalnego spożycia produktów owocowych lub 
warzywnych w oparciu o informacje dotyczące ich właściwości 
prozdrowotnych i żywieniowych. Projekt zakłada rozwinięcie 
segmentu rynku przetworzonych produktów owocowo-
warzywnych, dedykowanych określonym grupom społecznym 
(np. osobom starszym) wytwarzanych z wykorzystaniem 
zaawansowanych lub innowacyjnych technik produkcyjnych (jak 
np. ultradźwięki). 

 Polska wieprzowina – projekt ukierunkowany na wzrost produkcji 
wieprzowiny i zapewnienie bezpieczeństwa w zakresie pogłowia 
trzody chlewnej w Polsce.

 Polska wołowina – wdrożenie projektu zapewni rozwój łańcucha 
dostaw wołowiny kulinarnej i sprawiedliwy podział zysków w 
łańcuchu produkcyjnym. 

 Polska jagnięcina i baranina – celem projektu jest wzrost 
produkcji mięsa, wełny, mleka i skór owczych oraz zapewnienie 
bezpieczeństwa w zakresie pogłowia owiec w Polsce. 

 Obniżenie intensywności emisji gazów 
cieplarnianych dzięki poprawie jakości i 
wydajności krajowego stada bydła;

 Poprawa wartości genetycznej krajowego 
stada bydła poprzez gromadzenie danych i 
genotypów wybranych zwierząt, co pozwoli 
na zastosowanie selekcji genomowej w 
stadzie bydła. 
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 został uruchomiony w 2009 roku, aby zachęcić 
irlandzkich rolników zajmujących się mleczarstwem 
do zwiększenia efektywności w drodze udziału w 
grupach dyskusyjnych. Program był zarządzany przez 
DAFM i prowadzony przy pomocy moderatorów grup 
dyskusyjnych przeszkolonych przez Teagasc. 
Wszystkie grupy dyskusyjne wspierane w ramach 
programu efektywności branży mleczarskiej miały 
obowiązek skoncentrować się na przyjęciu 
najlepszych praktyk w trzech kluczowych obszarach, 
mianowicie:
◦ zarządzaniu użytkami zielonymi, 
◦ hodowli oraz 
◦ zarządzaniu finansowym. 

 Zwiększenie opłacalności w gospodarstwach 
poprzez redukcję kosztów produkcji;

 Zwiększenie produkcji gospodarstwa poprzez 
zwiększoną wydajność zwierząt.
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 zachowanie gleb dzięki wymogom ochrony 
bogatych w węgiel terenów podmokłych i 
płodozmianu;

 obowiązkowe narzędzie do zarządzania 
składnikami odżywczymi, zaprojektowane, aby 
pomóc rolnikom w poprawie jakości wody i 
zmniejszeniu poziomów amoniaku i podtlenku 
azotu w ich gospodarstwach;

 nowy strumień finansowania z budżetu płatności 
bezpośrednich WPR na „ekoprogramy”, który 
będzie wspierać i zachęcać rolników do 
podejmowania praktyk rolniczych korzystnych 
dla klimatu, różnorodności biologicznej i 
środowiska.

 pomaganie nowym pokoleniom rolników w podejmowaniu 
zawodu poprzez zachęcanie do transferu wiedzy z 
pokolenia na pokolenie oraz poprawę dostępu młodych 
rolników do ziemi;

 promowanie zatrudnienia, wzrostu, włączenia społecznego 
i rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich, w tym 
biogospodarki i zrównoważonego leśnictwa;

 poprawa odpowiedzi rolnictwa UE na społeczne 
zapotrzebowanie na żywność i zdrowie, w tym bezpieczną, 
pożywną i zrównoważoną żywność, marnotrawienie 
żywności, a także dobrostan zwierząt;

 zapewnienie stałego wsparcia społecznościom wiejskim 
poprzez inicjatywę inteligentnych wiosek i rozwój lokalny 
kierowany przez społeczność w ramach programu LEADER.
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 usprawnianie przepływu wiedzy i 
wzmacnianie powiązań między badaniami a 
praktyką;

 wzmocnienie wszystkich usług doradczych 
dla gospodarstw i wspieranie ich wzajemnych 
połączeń w ramach AKIS (system wiedzy i 
informacji);

 wzmacnianie międzytematycznych i 
transgranicznych interaktywnych innowacji;

 wspieranie transformacji cyfrowej w 
rolnictwie.

 Precyzyjna hodowla zwierząt
 Precyzyjna uprawa roślin
 Monitorowanie środowiska rolniczego
 Zautomatyzowane maszyny rolnicze
 Przyszłe inicjatywy dotyczące bezpieczeństwa 

żywności i Zrównoważony rozwój



2021-03-19

15

 Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich 
funkcjonować będzie w ramach Krajowej Sieci Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (podsieć KSOW) i będzie miała charakter otwarty.

 Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie podmioty zaangażowane 
w rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich.

 Funkcjonowanie struktury organizacyjnej KSOW w tym SIR i 
realizacja zadań Sieci, w szczególności plany działania, w latach 
2014-2020 będą finansowane ze środków Pomocy Technicznej 
PROW 2014-2020.

 Zadania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach 
wiejskich, w tym zadania brokera innowacji, wykonują WODR-y 
umiejscowione we wszystkich 16 województwach, a koordynację 
wykonania tych zadań zapewni CDR.

 Realizacja zadań SIR w ramach struktury organizacyjnej CDR i 
WODR-ów możliwa będzie dzięki kadrze doradczej posiadającej 
wieloletnie doświadczenie we współpracy z rolnikami, 
przedsiębiorcami działającymi na obszarach wiejskich oraz z 
jednostkami naukowo-badawczymi.
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 Ułatwianie tworzenia oraz funkcjonowania sieci 
kontaktów pomiędzy rolnikami, podmiotami 
doradczymi, jednostkami naukowymi, 
przedsiębiorcami sektora rolno-spożywczego 
oraz pozostałymi podmiotami wspierającymi 
wdrażanie innowacji w rolnictwie i na obszarach 
wiejskich.

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

 Pomoc w tworzeniu grup operacyjnych na rzecz 
innowacji oraz pomoc w opracowaniu projektów 
przez grupy operacyjne i partnerstwa na rzecz 
innowacji.

 Identyfikacja potencjalnych partnerów na obszarze 
działania brokera oraz nawiązanie z nimi 
kontaktów/współpracy oraz prowadzenie działań 
aktywizujących

 Pomoc w tworzeniu i organizacji grupy operacyjnej, 
pomoc w przygotowywaniu potrzebnych dokumentów 
formalnych związanych z funkcjonowaniem grupy

 Pomoc w przygotowaniu min. planu biznesowego 
operacji oraz analizy wykonalności danego 
przedsięwzięcia

 Udzielenie pomocy w przygotowaniu wniosku o 
przyznanie funduszy na realizację projektu 
wdrożeniowego

 Stałe monitorowanie pracy grupy operacyjnej, przy 
której tworzeniu broker miał udział
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 Stworzone na potrzeby konkretnych projektów 
ukierunkowanych na opracowywanie innowacyjnych 
rozwiązań  dla konkretnych wyzwań.

 Połączenie różnych kompetencji (praktyczne i naukowe), 
niezbędnych do wykonania konkretnego działania.

 Grupy służące praktycznemu wykonania działań, 
zorientowane na wyniki, współpracujące z podmiotami 
bezpośrednio zaangażowanymi w dane działanie.

 Składające się z różnych podmiotów, w tym rolnicy, 
naukowcy, doradcy, przedsiębiorcy, organizacje 
pozarządowe.

 Tworzenie  i realizacja  konkretnych projektów 
innowacyjnych ukierunkowanych na znajdowanie 
i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań dla 
szczególnych wyzwań i nowych możliwości;

 Wiązanie różnych umiejętności (praktycznych i 
teoretycznych - naukowych), potrzebnych przy 
realizacji projektu bądź zadania;

 Działania ukierunkowane na praktyczne rezultaty 
dla grupy;

 Uzyskiwanie korzyści z interakcji przy 
współtworzeniu projektu („zarażanie się 
pomysłami”).
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 Klaster to geograficzne skupisko wzajemnie powiązanych firm, 
wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, 
firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi 
instytucji (np. uniwersytetów, agencji standaryzujących i 
stowarzyszeń branżowych), reprezentujących określone 
dziedziny, konkurujących ze sobą, ale również współpracujących

 U podstaw tej koncepcji znajduje się więc przeświadczenie, iż 
źródeł przewagi konkurencyjnej należy upatrywać w 
jednoczesnym występowaniu relacji na zasadzie konkurencji i 
współpracy między podmiotami funkcjonującymi w granicach 
klastra

 Powstawanie silnych klastrów biznesowych nie jest ani procesem 
przypadkowym, ani efektem sztucznej kreacji polegającej na 
powoływaniu tzw. inicjatyw klastrowych. Uwarunkowane jest ono 
występowaniem określonego potencjału rozwojowego, nierzadko 
mającego historyczny charakter, którego przejawem jest 
terytorialna koncentracja działalności i zatrudnienia.

 Podjęto działania w 838 projektach, w 
obszarze Wyzwania Społeczne -
bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone 
rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód 
śródlądowych oraz biogospodarka;

 348 projektów zostało już ukończone, a 490 
jest nadal w trakcie realizacji;

 Spośród wszystkich projektów jedynie 6, tj. 
0,7% ogólnej liczby projektów, było lub jest 
koordynowane przez instytucje naukowo-
badawcze z Polski;
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 W badania zaangażowane były 173 zespoły 
badawcze z Polski, co stanowi 1,8% ogólnej 
liczby zespołów badawczych (9566) 

 Zespoły te wywodziły się z 94 instytucji 
naukowo-badawczych i uczestniczyły w 
realizacji 135 projektów
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Udział wartości dodanej brutto rolnictwa, leśnictwa i rybactwa w PKB

Udział wydatków wewnętrznych na nauki rolnicze w ogólnej kwocie
wydatków wewnętrznych na działalność badawczo-rozwojową

 Wg jednego z banków aż 93% rolników 
posiadających gospodarstwo pow. 15 ha 
posiada rachunek bankowy

 Głównym źródłem informacji są członkowie 
rodziny oraz znajomi (39%) oraz pracownicy 
banków (18%)

 Mężczyźni wykazują większą skłonność do 
korzystania z produktów bankowych
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 konto dla rolnika
 kredyt skupowy
 kredyt obrotowy
 Karty
 Kredyty
 Kredyty preferencyjne
 Przelew natychmiastowy
 Lokaty
 Kantor
 Ubezpieczenia
 Gwarancje i poręczenia
 Operacje walutowe
 Usługi skarbowe
 Leasing, pożyczka AGRO, AGRO AUTO

 Co należy brać pod uwagę?
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 Rzeczywista roczna stopa oprocentowania to 
całkowity koszt kredytu, który ponosi każdy 
kredytobiorca. 

 Oprócz oprocentowania uwzględnia ona 
wszelkie prowizje, ubezpieczenia oraz inne 
opłaty bankowe
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 Wielkość pomocy przyznana jednemu 
gospodarstwu nie może przekroczyć 20 000 
euro brutto w okresie trzech kolejnych lat 
podatkowych (wcześniej 15 000 euro brutto). 

 Limit pomocy de minimis dla Polski w okresie 
trzech kolejnych lat podatkowych wynosi 295 
932 125 euro, co stanowi 1,25% rocznej 
produkcji rolnej Polski.

 ulgi w podatku rolnym
 zwrot podatku akcyzowego zawartego w 

cenie oleju napędowego 
 dopłaty do ubezpieczeń
 gwarancje kredytowe
 katastrofy i zdarzenia losowe
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 Realizowane w ramach programu LEADER 
przez Lokalne Grupy Działania

 LGD ogłaszają konkursy

 50 – 100 tys. zł w zależności od rodzaju 
działalności
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 Przedsiębiorstwo spożywcze, w którym jest wykonywana 
działalność związana odpowiednio z produkcją, przetwarzaniem 
lub dystrybucją żywności. 

 Inkubator to zakład produkcyjny/przetwórczy, który może być 
udostępniany w celu produkcji/przetwarzania żywności różnego 
rodzaju podmiotom działającym na rynku spożywczym. 
Podstawą działalności inkubatora korzystającego ze wsparcia 
PROW jest przetwarzanie żywności.

 Inkubator przetwórstwa lokalnego, jako przedsiębiorstwo 
spożywcze, podlega obowiązkowi odpowiednio rejestracji albo 
rejestracji i zatwierdzenia przez właściwy organ urzędowej 
kontroli żywności, w zależności od planowanego sposobu 
wykorzystania takiego zakładu. Taki inkubator musi też spełniać 
wymagania higieniczne stosownie do zakresu realizowanych w 
nim działań związanych odpowiednio z produkcją, 
przetwarzaniem lub dystrybucją żywności.

 Inkubator przetwórstwa lokalnego jest to zakład 
przetwórczy, który udostępniany jest lokalnym rolnikom 
na potrzeby przetwarzania żywności pochodzącej z ich 
gospodarstw. 

 Rolnik samodzielnie przetwarza żywność (bez udziału 
osób zatrudnionych przez podmiot prowadzący inkubator) 
korzystając z usługi udostępniania powierzchni i urządzeń 
inkubatora. Rolnik jest właścicielem przetwarzanego 
produktu rolnego oraz produktu końcowego nie będąc 
właścicielem inkubatora (zakładu), a także jest 
odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu, który 
wprowadza na rynek.

 Ten wariant funkcjonowania inkubatora może być 
wykorzystywany przez rolników prowadzących rolniczy 
handel detaliczny.
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 Inkubator przetwórstwa lokalnego jest to zakład 
przetwórczy, który przetwarza żywność nabytą 
od rolników, np. zgodnie ze wskazaną przez nich 
recepturą. Przetwarzaniem żywności w 
inkubatorze zajmują się osoby zatrudnione przez 
podmiot prowadzący inkubator. Sprzedaż 
produktu końcowego jest dokonywana przez 
podmiot prowadzący inkubator lub rolnika, 
którzy ponoszą odpowiednio odpowiedzialność 
za bezpieczeństwo produktu, który wprowadzają 
na rynek.

 Poziom dofinansowania uzależniony jest od 
rodzaju beneficjenta.

 Maksymalnie do 70% kosztów kwalifikowalnych, 
lecz tylko w przypadku podmiotów wykonujących 
działalność gospodarczą, do której stosuje się 
przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 
swobodzie działalności gospodarczej.

 W przypadku jednostek sektora finansów 
publicznych będzie wynosił 63,63% kosztów 
kwalifikowanych, 

 W przypadku pozostałych podmiotów, np. 
organizacji pozarządowych, do 100% kosztów 
kwalifikowanych.


