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Narzędzia komunikacji 
Europejskiej Sieci na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Wszystko, czego zawsze chcieliście się 
dowiedzieć o Europejskiej Sieci na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich… Niezależnie 
od tematu, na stronie internetowej moż-
na o tym przeczytać: ostatnie zmiany  
w polityce; dobre praktyki rozwoju obsza-
rów wiejskich; tworzenie sieci kontaktów;  
i wiele, wiele więcej!

Strona internetowa www.enrd.eu jest już 
dostępna w jedenastu językach, a wkrótce 
ukażą się kolejne wersje językowe!
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Baza danych 
PROW 
Dowiedz się, w jaki sposób przedsiębiorcy 
rolni mogą uzyskać finansowanie ze środ-
ków EFRROW. Baza danych projektów rea-
lizowanych w ramach programów rozwo-
ju obszarów wiejskich obejmuje projekty 
ze wszystkich państw członkowskich UE i 
wszystkie osie PROW.

Baza danych projektów PROW jest do-
stępna w rubryce Polityka w akcji na 
stronie internetowej ENRD: www.enrd.eu

opEnRd
opENRD jest internetowym miejscem 
spotkań społeczności rozwoju obsza-
rów wiejskich. Weź udział w debacie z jej 
członkami na temat najnowszych tenden-
cji w rozwoju obszarów wiejskich. Zaloguj 
się do społeczności opENRD ze strony in-
ternetowej ENRD: www.enrd.eu

Aby na bieżąco śledzić najnowsze tenden-
cje w rozwoju obszarów wiejskich, przy-
stąp do dyskusji na opENRD:

https://webgate.ec.europa.eu/myenrd/myenrd/

StROna intERnEtOWa  
EuROPEjSkiEj SiEci na RzEcz 
ROzWOju OBSzaRóW WiEjSkich

Polityka  
w akcji

Wydarzenia i 
spotkania

Sieci i  
tworzenie  

sieci 
kontaktów

Państwa

LEADER

Zagadnienia

Informacje

Publikacje 
& Media

Narzędzia komunikacji Europejskiej Sieci  
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4

©
 E

N
RD

 C
on

ta
ct

 P
oi

nt

Więź z obszarami wiejskimi w Europie ozna-
cza dziś obecność w mediach społecznoś-
ciowych. Sieć ENRD aktywnie działa na 
Twitterze, docierając do społeczności zwią-
zanych z rozwojem obszarów wiejskich w 
całej Europie. Zapraszamy do śledze-
nia nas na Twitterze? http://twitter.com/#!/
enrd_cp. lub na naszym kanale na YouTube 
http://www.youtube.com/user/EURural, gdzie 

można znaleźć mnóstwo filmów o rozwo-
ju obszarów wiejskich. ENRD jest obecna 
również na facebooku wraz z DG AGRI 
Komisji Europejskiej. Przyłącz się do nas 
na http://www.facebook.com/EUAgri.

Najnowsze wiadomości dotyczące ENRD 
mogą trafiać prosto do Twojej skrzyn-
ki e-mail! Serwis informacyjny Rur@l 
Newsflash przesyła zwięzłe komunika-
ty o wszystkich kluczowych inicjatywach 
w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. 
Zamów  Rur@l Newsflash dostępny w 
sześciu wersjach językowych! Więcej in-
formacji można znaleźć na stronie inter-
netowej ENRD w rubryce Publikacje i 
media.

MEdia SPOłEcznOściOWE
RuR@L  
nEWSFLaSh

Narzędzia komunikacji Europejskiej Sieci  
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

http://twitter.com/#!/enrd_cp
http://twitter.com/#!/enrd_cp
http://www.youtube.com/user/EURural
http://www.facebook.com/EUAgri


Chcesz rozpowszechniać informacje na 
temat rozwoju obszarów wiejskich? Obraz 
wyrazi więcej niż tysiące słów; może w 
naszej galerii multimedialnej znajdziesz 
odpowiednie ilustracje?

Internetowa galeria multimedialna zawie-
ra inspirujące nagrania wideo i zdjęcia z 
całej Europy. Na tej platformie można też 
udostępniać swoje zdjęcia lub filmy!

Więcej informacji można znaleźć na 
stronie internetowej ENRD w rubryce 
Publikacje i media: www.enrd.eu
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Zarówno początkujący, jak i osoby z więk-
szym doświadczeniem w tej dziedzinie znaj-
dą w tym punkcie kompleksowej obsłu-
gi wszystko, co warto wiedzieć o metodzie 

rozwoju lokalnego LEADER. Portal dostęp-
ny jest w sześciu językach. Więcej informa-
cji można znaleźć na stronie internetowej 
ENRD w rubryce LEADER: www.enrd.eu

PORtaL LEadER

GaLERia 
MuLtiMEdiaLna

PORtaL inFORMacyjny POśWięcOny  
ROzWOjOWi OBSzaRóW WiEjSkich

Chcą Państwo rozpowszechnić informa-
cje na temat rozwoju obszarów wiejskich? 
Poszukaj inspiracji w naszej przyjaznej dla 
użytkownika bazie danych poświęconej 
narzędziom komunikacji EFFROW stoso-
wanym z powodzeniem przez europejską 
społeczność rozwoju obszarów wiejskich. 
Portal ten dostępny jest na stronie ENRD 
w rubryce Polityka w akcji: www.enrd.eu

Narzędzia komunikacji Europejskiej Sieci  
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

http://www.enrd.eu
http://www.enrd.eu
http://www.enrd.eu


Każde wydanie „Przeglądu obsza-
rów wiejskich UE” poświęcane jest jed-
nej z bardzo ważnych dla społeczno-
ści rozwoju obszarów wiejskich kwestii. 
Podejmowane tematy dotyczą całe-
go szeregu zagadnień: od przedsiębior-
czości na obszarach wiejskich i jakości 

żywności, poprzez leśnictwo, po zmianę 
klimatu i włączenie społeczne. Przegląd 
obszarów wiejskich UE ukazuje się w 
sześciu językach i jest dostępny za-
równo na stronie internetowej ENRD, 
jak i w wersji papierowej na podstawie 
subskrypcji. Magazyn ENRD stanowi atrakcyjne po-

łączenie aktualności z sieci, informacji 
dotyczących trendów w polityce rozwo-
ju obszarów wiejskich i zwięzłego prze-
glądu przykładów pochodzących z krajo-
wych sieci obszarów wiejskich i lokalnych 
grup działania w całej Europie. Magazyn 
ENRD publikowany jest w sześciu języ-
kach UE i jest dostępny zarówno na stro-
nie internetowej, jak i w wersji papiero-
wej na podstawie subskrypcji. Więcej 
informacji można znaleźć na stronie in-
ternetowej ENRD w rubryce Publikacje i  
media: www.enrd.eu

Aby bezpośrednio otrzymywać najnow-
sze publikacje Europejskiej Sieci na 
Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
po prostu przyłącz się do sieci: https://web-
gate.ec.europa.eu/myenrd/myenrd/
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Celem broszury o przy-
kładowych projektach 
EFRROW jest informowa-
nie i inspirowanie. Każde 
wydanie zawiera opisy 
przykładów zakończo-
nych powodzeniem pro-
jektów rozwoju obszarów 
wiejskich, współfinanso-
wanych przez Europejski 
Fundusz Rolny na rzecz 
Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (EFRROW). 
Publikowane w sześciu 
językach broszury o pro-
jektach EFRROW są do-
stępne na stronie inter-
netowej ENRD i w wersji 
papierowej na podstawie 
subskrypcji.

ENRD opracowuje publikacje tematyczne 
oraz poświęcone aktualnościom, aby na 
bieżąco informować o najnowszych ini-
cjatywach w ramach polityki rozwoju ob-
szarów wiejskich. W planach jest również 
uzupełniająca seria podręczników i po-
radników praktycznych. Więcej informa-
cji można znaleźć na stronie interneto-
wej ENRD w rubryce Publikacje i media: 
www.enrd.eu

Aby bezpośrednio otrzymywać najnowsze 
publikacje ENRD, po prostu przyłącz się 
do sieci: https://webgate.ec.europa.eu/myenrd/
myenrd/
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 POLICY IMPLICATIONS

The analysis of th
e RDPs and other programming 

documents in six of the eighteen regions originally 

selected allowed the extraction of  some important 

policy implications. 

• While some rural development programming documents 

make reference to the importance of re-enforcing the links 

between agriculture and rural development, th
ey are far 

from consistent in their approach.  In
 addition, they are 

often not coherent in terms of how the stated aims feed 

through into the prioritie
s/objectives and measures.

• Only a limited degree of complementarity has been found 

between EAFRD and other funded programmes - at EU, 

national and regional level - m
aking it d

iffic
ult to

 fully 

integrate the use of the available financial resources in 

rural areas. Rural development policies should focus on 

developing and facilita
ting more integrated responses 

to the complex challenges that most areas are facing, 

in particular to exploit better the relationships between 

upstream and downstream economic sectors.

• To improve the programmes’ implementation, 

modifications in measure selection crite
ria could 

be made to explicitly recognise the links between 

agriculture and other sectors. For example, the 

specification of high scores in case of economic 

diversification projects which commit to
 establish links 

with local agricultural activity - where clear multiplier 

effects can be generated (e.g. new jobs, enhanced 

incomes, etc.) - o
r a better targeting of environmental 

objectives are two options in this regard. The design 

of projects could be improved through more effective 

provision of technical support to potential investors to 

enhance both the viability
 of the project and its links 

with local agriculture and the obligation to submit a 

marketing plan, where possible.

For further information:

http://enrd.ec.europa.eu/

European Network for Rural 

Development (ENRD)

 Contact Point:

Rue du Marteau, 81

B - 1000 Brussels

Belgium

Tel: +32 2 235 20 20

Fax: +32 2 280 04 38

E-mail: in
fo@enrd.eu

http://enrd.ec.europa.eu/

The AgrICuLTurAL 

eCONOMY  

Of rurAL AreAS

European Commission

Agriculture and

Rural Development

 Thematic Working Group (TWG) 2 on 

Linkages between agriculture 

and the wider rural economy

K3-32-11-935-EN
-C

Photo  : © Contact Point

ISBN:978-92-79-21426-4

doi:10.2762/29953

PUBLIC GOODS

KEY FINDINGS

Some key findings of the TWG included: 

• Rural development, as part of the Common 

Agricultural Policy, offers a range of effective 

measures to encourage the application of 

environmentally sound farming systems, 

management practices, as well as investments 

favourable for the provision of public goods. 

• A number of these measures, in particular agri-

environment measures, create positive spill-

over effects on rural activities, stimulating 

employment, tourism and the production of 

value added products. 

• Developing skills and knowledge of land 

managers, such as training in environmental 

management techniques or advice on sustainable 

use of resources, proved to be particularly 

effective in engendering behavioural change. 

• Care is needed in designing the measures which 

have to be selected and implemented according 

to local needs. In view of ensuring an effective, 

efficient and transparent implementation of those 

measures, it is of essence to have a working 

monitoring and evaluation system in place.

• The most prominent policy measure, contributing 

to the provision of environmental public goods 

in the field of agriculture, is agri-environment 

measures, encouraging environmental services 

and the use of environmentally sound farming 

practices. The success of the measure lies in 

its flexibility and in its potential to be designed 

according to local needs. 

For further information:

http://enrd.ec.europa.eu/

European Commission

Agriculture and

Rural Development

 Thematic Working Group (TWG) 3 on 

Public Goods and 

Public Intervention

European Network for Rural 

Development (ENRD)

 
Contact Point:

Rue du Marteau, 81

B - 1000 Brussels

Belgium

Tel: +32 2 235 20 20

Fax: +32 2 280 04 38

E-mail: info@enrd.eu

http://enrd.ec.europa.eu/
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IMPLEMENTING 

EU RURAL 

DEVELOPMENT 

PROGRAMMES

Thematic Working Group (TWG) 4 on

Delivery mechanisms   

of EU rural development 

programmes

European Network for Rural 

Development (ENRD)

 
Contact Point:

Rue du Marteau, 81

B - 1000 Brussels

Belgium

Tel: +32 2 235 20 20

Fax: +32 2 280 04 38

E-mail: info@enrd.eu

http://enrd.ec.europa.eu/
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ISBN: 78-92-79-23533-7

doi:10.2762/36981

For further information:

http://enrd.ec.europa.eu/
FOR A BETTER POLICY DELIVERY

The findings of the working group have been 

synthesised in a final report which includes a 

summary of the case studies by topic, a number 

of positive delivery practices put in place across 

the EU and, conclusions which identify six possible 

areas for improvements in the delivery of the EU rural 

development policy, namely:

1. Sharpening the focus on policy goals and 

strengthening coherence through the delivery chain.

2. Offering fewer, simpler measures and more 

flexibility in their use. 

3. Devising and implementing specific conditions for 

Leader.

4. Improving implementation rules (including 

applications and controls).

5. Further enhancing Monitoring and Evaluation as a 

support tool for making and implementing policy. 

6. Improving coordination and exchange of 

information.

The results and the conclusions of the TWG were 

discussed at the ENRD seminar "Improving the delivery 

of the EU rural development programmes" which took 

place in Brussels on the 9 December 2011. 
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BROSzuRy O PROjEktach EFRROW
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The European Agricultural  
Fund for Rural Development 
Examples of project linkages  
with other EU Funds 
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The European Agricultural  
Fund for Rural Development 
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The European Agricultural  
Fund for Rural Development 
Examples of projects  
providing environmental services  

EN

 
Funded by the

The European Agricultural  
Fund for Rural Development 
Examples of Food projects 
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The European Agricultural  
Fund for Rural Development
Examples of project support for  
young farmers and younger people  
in rural Europe
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Projekty EFRROW 

Zielony wzrost

Różne fundusze UE

Technologie teleinformatyczne

Żywność

Młodzi rolnicy

LEADER

Leśnictwo
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OtRZyMuJ KOMuNIKAty ENRD!  
Bądź na bieżąco! Bądź z nami w kontakcie! 
Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD) łączy podmioty 
działające na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w całej unii Europejskiej. Sieć 
służy jako centrum wymiany informacji o tym, w jaki sposób polityka rozwo-
ju obszarów wiejskich funkcjonuje w praktyce oraz jako ośrodek refleksji nad 
możliwościami jej doskonalenia.

Wszelkie pytania można kierować na adres poczty elektronicznej ENRD: info@enrd.eu

Zdjęcie na okładce: © Roman Hraška
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Punkt kontaktowy Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD):
Rue du Marteau 81
B-1000 Bruksela
Belgia

Tel.: +32 2 235 20 20
Faks: +32 2 280 04 38
E-mail: info@enrd.eu
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