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Wyniki badań prowadzonych przez Tematyczną Grupę
Roboczą nr 4 zostały w syntetycznej formie zamieszczone
w raporcie końcowym, który zawiera streszczenia badanych
studiów przypadku, przykłady pozytywnych praktyk w
zakresie wdrażania polityki rozwoju obszarów wiejskich z
całej UE oraz wnioski, w ramach których wskazano sześć
obszarów możliwych usprawnień:
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W KIERUNKU BARDZIEJ EFEKTYWNEGO
WDRAŻANIA POLITYKI

WDRAŻANIE UNIJNYCH
PROGRAMÓW
ROZWOJU OBSZARÓW
WIEJSKICH

Większa koncentracja na celach polityki i wzmocnienie
spójności w procesie wdrażania.
Oferowanie mniejszej liczby, prostszych i bardziej
elastycznych działań.

Tematyczna Grupa Robocza nr 4 (TGR 4)

Określenie i wdrażanie konkretnych założeń dla osi
Leader.

Mechanizmy wdrażania
unijnych programów
rozwoju obszarów
wiejskich

Usprawnienie procedur wdrażania (w tym zasad naboru
i kontroli).
Dalsze usprawnienia w zakresie monitoringu i ewaluacji jako
narzędzi wspomagających tworzenie i wdrażanie polityki.
Poprawa koordynacji i wymiany informacji.

Wyniki badań TGR i wnioski z nich płynące były tematem
dyskusji podczas seminarium ENRD „Poprawa wdrażania
unijnych programów rozwoju obszarów wiejskich”, które
odbyło się w Brukseli 9 grudnia 2011 roku.
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TEMATYCZNE GRUPY ROBOCZE ENRD

TEMATYCZNA GRUPA ROBOCZA NR 4 – PRZEGLĄD

Rozwój obszarów wiejskich to obszerne i skomplikowane
zagadnienie obejmujące wiele różnych tematów i kwestii.
ENRD stworzyła eksperckie „grupy robocze”, których celem
jest szerzenie wiedzy i zapewnianie większej efektywności
obecnej i przyszłej unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich. Grupy te przygotowują szczegółowe analizy na temat
zagadnień o wymiarze ogólnoeuropejskim.

Czwarta tematyczna grupa robocza ENRD zaczęła oficjalnie
działać w lutym 2010 roku w celu zbadania, w jaki sposób
Państwa Członkowskie i Regiony UE wdrażają Programy
Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Grupa ta, pod przewodnictwem Komisji Europejskiej (Dyrekcji Generalnej ds.
Rolnictwa i Rozwoju Wsi — DG AGRI) i we współpracy z krajowymi ekspertami, prowadziła działania zmierzające do:
oceny tego, co w unijnych Programach Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 funkcjonuje dobrze, a co wymaga poprawy; zidentyfikowania wspólnych problemów
i możliwości ich pokonania oraz; sformułowania sugestii
w zakresie dalszych usprawnień. W oparciu o analizę 12
studiów przypadku na poziomie krajowym i regionalnym,
grupa oceniała, jak przeprowadzany był proces wdrażania
PROW w następujących fazach:

•
MECHANIZMY WDRAŻANIA UNIJNEJ
POLITYKI ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
Unijna polityka rozwoju obszarów wiejskich wdrażana
jest wspólnie przez Komisję Europejską oraz Państwa
Członkowskie. Komisja jest odpowiedzialna za zatwierdzanie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW),
jak również za odpowiednie zarządzanie funduszami wspólnotowymi. Państwa Członkowskie określają prawne i administracyjne procedury, które zapewnić mają właściwe
wykorzystanie środków z budżetu UE, którymi dysponują.
Bieżące wdrażanie polityki leży w gestii władz państwowych. Realizacja PROW może być również przeniesiona
na szczebel regionalny lub subregionalny. Zarządzanie i
wdrażanie polityki rozwoju obszarów wiejskich obywa się
więc na różnych poziomach i wykazuje duże zróżnicowanie
pomiędzy poszczególnymi krajami. Mechanizmy wdrażania
można zatem zdefiniować jako zestaw procesów i procedur,
które pozwalają na przełożenie celów polityki na konkretne
wymierne działania.

•
•
•
•

ustalanie podejścia strategicznego i ukierunkowanie
polityki;
proces programowania i aspekty finansowe;
procedury wdrażania i struktury organizacyjne (w tym
takie specyficzne kwestie jak: Leader, monitoring i
ewaluacja, kontrola);
funkcjonowanie zasady partnerstwa;
zapewnienie komplementarności i koordynacji z
innymi unijnymi politykami.

