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SPRIEVODCA PORTÁLOM  
PROGRAMOV ROZVOJA  
VIDIEKA

Aby ste mohli rýchlo nájsť to, čo hľadáte, tento 
sprievodca vám poskytne stručný prehľad 
všetkých pravidelne aktualizovaných vlastností 
a obsahov portálu.

Vitajte na portáli o rozvoji vidieka v rokoch 2014 až 2020!

Toto je domovská stránka 
portálu: odtiaľto môžete začať 

prehliadať ktorúkoľvek časť portálu  

a zvoliť akúkoľvek z jeho funkcií.



Financovala:

Funkcia vyhľadávania 
Hľadáte informácie, ale neviete, 
kde ich nájsť? Políčko vyhľadá-
vania vám pomôže rýchlo nájsť 
obsah nachádzajúci sa na portáli 
či v ostatných častiach webovej 
lokality Európskej siete pre rozvoj 
vidieka.

Logo Európskej siete  
pre rozvoj vidieka 

Kliknutím na toto logo môžete prejsť späť na do-
movskú stránku Európskej siete pre rozvoj vidieka.

Priority programov  
rozvoja vidieka
 
Tieto odkazy poskytujú priamy prístup k informá-
ciám o prioritách rozvoja vidieka na roky 2014 až 
2020. V každej časti sú tieto priority vysvetlené 
a doložené príslušnými podkladmi Európskej sie-
te pre rozvoj vidieka a ďalšími materiálmi, ktoré 
môžu podnietiť úspešné vykonávanie programov 
rozvoja vidieka (napr. skúsenosti z tematickej 
práce Európskej siete pre rozvoj vidieka, zdroje 
z EÚ a členských štátov, príklady vykonávania 
programov rozvoja vidieka).

Zapojte sa do diskusie! 
Fórum opENRD vám ponúka jedinečnú možnosť 
zapojiť sa do aktuálnych diskusií, ktoré sa týkajú 
budúcich programov rozvoja vidieka a ich vyko-
návania. Vymieňajte si informácie a skúsenosti, 
podeľte sa o problémy, nájdite (spoločné) rieše-
nia a zapojte sa do diskusie!

Novinky na portáli 
Táto šikovná funkcia má význam 
predovšetkým pre pravidelných 
používateľov portálu a poskytuje 
prístup k najnovším aktualizáci-
ám a dokumentom uverejneným 
na portáli.

Plánované podujatia 
Táto časť ponúka najaktuálnejšie 
informácie o plánovaných podu-
jatiach organizovaných na úrovni 
EÚ a na vnútroštátnej úrovni na 
podporu rôznych aspektov pláno-
vania a vykonávania programov 
rozvoja vidieka v období rokov 
2014 až 2020.

Pokračovanie na ďalšej strane...



http: //enrd.ec.europa.eu
Spájanie európskeho vidieka

Hlavná časť domovskej stránky portálu poskytuje prístup k množstvu zdrojov Európskej siete pre rozvoj vidieka a ďalších zdrojov 
týkajúcich sa všeobecných aspektov politiky na roky 2014 až 2020 a kľúčových tém vykonávania programov rozvoja vidieka. Každá časť 
ponúka informácie, ktoré sa opierajú o osvedčené skúsenosti a budú prínosom pre lepšiu prípravu budúcich programov rozvoja vidieka.    

Financovala:

Časť Vytváranie sietí je osobitne zameraná na úlohu vytvárania sietí ako ná-
stroja politiky rozvoja vidieka a na jeho význam pre budúce programy rozvoja 
vidieka. V tejto časti sú uvedené poznatky získané zo súčasných skúseností, 
príklady dosiahnutých úspechov a usmernenia.

Miestny rozvoj pod vedením komunít sa zameriava na dosiahnutie lepšie-
ho porozumenia v súvislosti s budúcim prístupom k miestnemu rozvoju, kto-
rý umožní, aby podpora poskytovaná prostredníctvom iniciatívy LEADER bola 
konzistentná a koordinovaná s podporou miestneho rozvoja z iných európskych 
štrukturálnych a investičných fondov. V tejto časti sú uvedené poznatky získa-
né zo súčasných skúseností, príklady z vykonávania iniciatívy LEADER a usmer-
nenia.

Časť Monitorovanie a hodnotenie sa zaoberá monitorovaním a hodnotením 
programov rozvoja vidieka, pričom obsahuje osobitné sekcie venované inicia-
tíve LEADER a nadnárodnej spolupráci, hodnoteniu národných sietí pre rozvoj 
vidieka a informáciám o hlavných zmenách pri monitorovaní a hodnotení v 
programovom období 2014 až 2020.

Časť Kandidátske a potenciálne kandidátske krajiny prináša výber infor-
mácií (podujatia, tematické iniciatívy a iniciatívy na vytváranie sietí) z kandi-
dátskych a potenciálnych kandidátskych krajín EÚ, a to s osobitným zamera-
ním na proces prípravy budúcej politiky rozvoja vidieka.

Prehľad politiky na roky 2014 až 2020  predstavuje politiku rozvoja vidieka v kontexte strategického rámca na roky 2014 až 2020, 
pričom zdôrazňuje prepojenie medzi strategickými dokumentmi a fázami vykonávania politiky.

Časť Právne predpisy a usmernenia poskytuje aktuálne informá-
cie o právnych predpisoch EÚ, ktoré sa týkajú plánovania a vykoná-
vania programov rozvoja vidieka v budúcnosti, a zároveň vysvetľuje 
vzájomné vzťahy medzi rôznymi legislatívnymi aktmi EÚ a vnútro-
štátnymi predpismi.

V časti Plánovanie programov rozvoja vidieka sa podrobne vysvet-
ľujú jednotlivé kroky v procese plánovania a prípravy ďalších programov 
rozvoja vidieka spolu s orientačným časovým harmonogramom prijí-
mania programov rozvoja vidieka na roky 2014 až 2020. Nachádzajú 
sa v nej aj užitočné zdroje a usmerňujúce dokumenty.

Vykonávanie programov rozvoja vidieka zahŕňa zdroje na pomoc 
pri vykonávaní programov rozvoja vidieka na obdobie rokov 2014 až 
2020: odkazy na prácu a skúsenosti Európskej siete pre rozvoj vidieka 
získané v súčasnom programovom období, relevantné príklady vykoná-
vania programov rozvoja vidieka v období rokov 2007 až 2013 a aktua-
lizované informácie o súčasnej tematickej práci na podporu úspešného 
vykonávania budúcich programov rozvoja vidieka.

Poznatky z rokov 2007 až 2013 prinášajú súbor cenných zdrojov 
v súvislosti s hlavnými politickými témami, na ktorých Európska sieť 
pre rozvoj vidieka pracovala počas programového obdobia 2007 až 
2013. Ide o výber kľúčových skúseností, ktoré by mohli mať význam 
pre obdobie rokov 2014 až 2020.


