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Szanowny Czytelniku,

Zapraszamy do lektury drugiego nu-
meru ENRD Magazine. Jak zawsze 

naszym celem jest przedstawienie 
wszystkich najnowszych dotyczących 
Państwa informacji o rozwoju obsza-
rów wiejskich w całej UE. 

Numer ten poświęcony jest pokazaniu zasobności i różno-
rodności wiejskiej Europy. A zatem z ogromną przyjemnoś-
cią umieszczamy w nim reportaż specjalny z niedawno za-
kończonego konkursu fotograficznego ENRD „Europejska 
wieś na zdjęciach”. Otrzymaliśmy tysiące wspaniałych, 
poruszających wiele tematów zdjęć z całej UE. Wybrane w 
końcowej selekcji fotografie zostały zaprezentowane na to-
warzyszącej konkursowi wystawie i na lipcowej ceremonii 
wręczenia nagród w Gmachu Berlaymont w Brukseli. Jak 
powiedział przewodniczący jury Emiliano Larizza: „Wystawa 
nie jest jedynie dla osób zainteresowanych tematyką życia 
na terenach wiejskich, lecz dla wszystkich, których po 
prostu interesuje życie”. Dlatego też z myślą o tych z Was, 
którzy nie mogli być tam z nami nagrodzone zdjęcia za-
mieścimy w najbliższych numerach ENRD Magazine. Dział 
ten, ze względu na popularność zdjęć oraz z myślą o czytel-
nikach, został przygotowany w formie „wyjmij i zachowaj” i 
będzie się on znajdować w środku każdego numeru ENRD 
Magazine!

Tym razem w Bliższym spojrzeniu na obszary wiejskie 
zajmujemy się elektryzującym tematem „wiejskiego 

finansowania” (strona 30), a w szczególności niektórymi z 
ostatnich innowacji w mechanizmach finansowania, które 
mogą wprowadzić wielką zmianę przyczyniając się do 
tego, że więcej projektów służących rozwojowi obszarów 
wiejskich będzie mogło „wystartować”. Rolą ENRD jest 
dostarczanie Wam informacji o dostępnych zestawach na-
rzędzi i przyczynianie się do demistyfikacji tego sprawiają-
cego wrażenie zawiłego, lecz jednocześnie jakże ważnego 
tematu... więc po więcej aktualnych informacji regularnie 
zaglądajcie na stronę internetową ENRD!

Oczywiście są też nasze stałe działy. W Raporcie ENRD 
znajdziecie przegląd najnowszych informacji o polityce, 
a w Bliższym spojrzeniu na KSOW i LEADER w działaniu 
uważnie przyglądamy się krajobrazowi wiejskiej Europy 
poszukując nowych wiadomości z Państwa terenów.  
W rubryce Kolej na historie z sieci! przedstawiamy historie 
z Francji i Słowenii oraz, jak zawsze, wybrane innowacyjne 
i ciekawe projekty EFRROW, między innymi takie jak ten,  
w którym dzieci i muzyka łączą francuską i portugalską spo-
łeczność w międzynarodowym projekcie współpracy oraz 
inne, jak na przykład projekt, którego celem jest  poprawa 
wydajności gospodarstw rolnych w Estonii.

Na końcu, pragniemy podziękować za wypełnienie naszej 
internetowej ankiety oraz za pozytywne opinie, które 
otrzymaliśmy od Państwa o pierwszym numerze ENRD 
Magazine. Czekamy na Państwa opinie i przemyślenia  
o tym wydaniu pod adresem mailowym: info@enrd.eu

mailto:info@enrd.eu
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Świętowanie różnorodności 
– ceremonia wręczenia 
nagród w konkursie  
„Europejska wieś na 
zdjęciach”

Komisarz ds. rolnictwa i rozwoju wsi Dacian Cioloş i członkowie jury podczas ceremonii wręczenia nagród  
w konkursie „Europejska wieś na zdjęciach” w Gmachu Berlaymont w Brukseli 2 lipca 2012 r. 

Raport ENRD
Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (ENRD) wspiera wiele działań i 
spotkań w całej Europie, a także różnorodne 
realizowane obecnie inicjatywy tematyczne – 
wszystkie mają na celu promowanie rozwoju 
obszarów wiejskich oraz dzielenie się cenną 
wiedzą na ten temat. W każdym numerze 
zbieramy dla was informacje o najnowszych 
działaniach i wydarzeniach.

Ceremonia wręczenia nagród w konkursie ENRD 
„Europejska wieś na zdjęciach”, która odbyła się 2 lipca 
2012 r. w Gmachu Berlaymont w Brukseli uwydatniła 

ogromną różnorodność wiejskiej Europy. Nagrody – wręczane 
zwycięzcom przez Komisarza ds. rolnictwa i rozwoju wsi Daciana 
Cioloşa - pokazały przybyłych na uroczystość ludzi ze społeczności 
lokalnych z całej Europy, którzy zebrali się, aby uczcić różnorod-
ność terenów wiejskich. 

Lokalne Grupy Działania (LGD-y) z 25 krajów, biorąc udział w 
ogólnoeuropejskim współzawodnictwie trwającym od marca do 
maja 2012 r., zgłosiły do konkursu ponad 1700 zdjęć. Poszczególne 
LGD-y przeprowadziły najpierw lokalne konkursy w celu prese-
lekcji najlepszych zdjęć, a następnie wybrane prace umieszczono 
na specjalnej stronie internetowej ENRD (http://www.rural
images.eu). Konkurs zorganizowany przez Punkt Kontaktowy 

Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD) i 
propagowany przez Lokalne Grupy Działania LEADER miał na celu 
promowanie piękna i różnorodności wiejskich terenów Europy 
poprzez zwrócenie się do ich mieszkańców i danie im możliwości 
wyrażenia uczuć w kwestiach, które dotyczą ich oraz ich lokalnych 
społeczności. 
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„ Zdjęcia te dają nam tak rzadką  możliwość 
zajrzenia do ukrytego świata. Wystawa nie 
jest tylko dla tych, którzy są  zainteresowani 
życiem na wsi – jest dla wszystkich, 
których po prostu interesuje życie...” 

 Emiliano Larizza, przewodniczący jury 
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Komisarz ds. rolnictwa i rozwoju wsi Dacian Cioloş i członkowie jury podczas ceremonii wręczenia nagród  
w konkursie „Europejska wieś na zdjęciach” w Gmachu Berlaymont w Brukseli 2 lipca 2012 r. 

Wyróżniono sześć kategorii tematycznych zdjęć: Ludzie wsi, 
Środowisko terenów wiejskich, Zatrudnienie na terenach wiejskich, 
Różnorodność wsi, Młodzi ludzie na wsi oraz Duch LEADER. Jak 
powiedział jeden z organizatorów konkursu: „Jesteśmy przeko-
nani, że zdjęcia będą nieocenionym zasobem, który pomoże  
w budowie silnych połączeń i więzi oraz że przyczynią się one 
do ulepszania pracy ENRD w jej staraniach umacniania powiązań  
w wiejskiej Europie.”

Podczas przemówienia na ceremonii komisarz Cioloş powiedział, że 
zdjęcia portretują współczesne życie na terenach wiejskich, uwzględ-
niając wyzwania oraz specyficzne warunki życia, z którymi spotykają 
się ludzie je zamieszkujący. „Ten konkurs dowiódł, jak różnorodne są 
tereny wiejskie i jest to ważny element, ponieważ to właśnie ta róż-
norodność daje nam możliwość innowacji i rozwoju w przyszłości” 
– dodał. 

Menadżer LGD Rosi Wimmer przyjechała na ceremonię z Hallstatt  
w Austrii. Powiedziała, że wszyscy byli niezwykle uradowani, gdy zdjęcie 
z ich regionu otrzymało pierwszą nagrodę w kategorii Różnorodność 
wsi. Fotografia „Fuhr-Fahrt” („Podróż”) Wolfganga Stadlera została zro-
biona nad słynnym jeziorem Wolfgang. Jak podkreśliła pani Wimmer, 
zdjęcie doskonale pokazuje jakość życia w regionie: „W naszym regionie 
lubimy pracować i odpoczywać. Jest tam bardzo pięknie, nie tylko dla 
turystów, lecz także do  codziennego życia”.
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„Sławny bocian” Tomasza Wojtasika z Polski (LGD Partnerstwo dla Doliny 
Baryczy). Zdjęcie zajęło II miejsce w kategorii Różnorodność wsi.

Jeden z gości podczas oglądania zwycięskich zdjęć na ceremonii wręczenia 
nagród 2 lipca 2012 r. 

Listę zwycięzców  
publikujemy na  
następnej stronie.

„ W naszym regionie lubimy  pracować 
 i odpoczywać. Jest tam bardzo 
pięknie, nie tylko dla turystów, lecz 
także do codziennego życia.”

Menadżer LGD Rosi Wimmer 

„ Ten konkurs dowiódł, jak  różnorodne 
są tereny wiejskie i jest to ważny 
element, ponieważ to właśnie ta 
różnorodność daje nam możliwość 
innowacji i rozwoju w przyszłości.”

 komisarz Dacian Cioloş
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ZwyCięZCy konkurSu  „EuropEjSka wiEś na ZdjęCiaCh” 

‘Fuhr-Fahrt’ Wolfgang Stadler, Austria 
LGD Kulturerbe Salzkammergut

‘Famous Stork’ Tomasz Wojtasik, Polska
LGD Partnerstwo dla Doliny Baryczy

‘Industry at River Landscape’ Heine Naujoks, Niemcy
LGD Wesermarsch in Bewegung

Wyróżnienie 

‘Wind Power’ Brendan Burke, Irlandia
 LGD West Limerick Resources

‘Cyclist, Robky on the bikes’ Cyril Gajdík, Czechy
 LGD Kyjovské Slovácko in motion

‘A Treasure in the Hand’ Francesco Catalano, Włochy
LGD Fior d’Olivi

‘Beating on the Water’ Karel Šimeček, Czechy
LGD Kyjovské Slovácko

‘Haymaking’ Mario Folchi, Włochy
LGD Molise Verso Il Futuro

Wyróżnienie 

‘Theatre carved out of the rock’ Eduardo Esteban Muñecas, Hiszpania
  LGD Asociación Tierras Sorianas del Cid

‘Production of cheese in Tyrol’  Stefan Astner, Austria
 LGD Mittleres Unterinntal Tirol

‘Small Man/Big Tree’ Liina Laurikainen, Estonia  
LGD Jõgevamaa Cooperation Chamber

‘Lonetal Landscape’ Helmut Schlaiß, Niemcy  
LGD Brenzregion

‘Lonely pilgrim “Osamělý poutník”’  Martin Trcka, Czechy  
 LGD Valassko - Horni Vsacko

Wyróżnienie 

‘The doomsday “Soudný den”’  Martin Trcka, Czechy  
 LGD Valassko - Horni Vsacko

‘White-horse’  Daniel Penciuc, Rumunia  
LGD Bucovina de Munte

Różnorodność wsi

Zatrudnienie na terenach wiejskich

Środowisko terenów wiejskich
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ZwyCięZCy konkurSu  „EuropEjSka wiEś na ZdjęCiaCh” 

‘Monastery in Valle Umbra’ Stefano Pasquini, Włochy  
LGD Valle Umbra E Sibillini 

‘Drac Costume Viseu de Sus’  
Gabriel Saplontai i Lucian Hotoiu, Rumunia  LGD Codrii Hertei

‘Belief and Tradition’ Jacek Cisło, Polska  
LGD Ziemia Pszczyńska 

Wyróżnienie 

‘Rural traditions’ Ivo Pirisi, Włochy 
LGD Sarcidano Barbagia di Seulo

‘The spirit of LEADER’ Cyril Gajdík, Czechy 
LGD Kyjovské Slovácko in motion

‘Shepherds’ Stefano Pasquini, Włochy
LGD Valle Umbra E Sibillini 

‘Water Creatures’ Martin Trcka, Czechy 
LGD Valassko - Horni Vsacko

‘Harvesting’ Steve Morgan, Anglia  
LGD South Pennine LEADER

Wyróżnienie 

‘The young musician’  Dittlbacher, Austria 
LGD Mondseeland

‘Fresh straw in barn’  Meike Lucke, Niemcy 
LGD Wesermarsch in Bewegung

‘Applepress, Nethercott’ Kevin Nicholson, Anglia  
LGD LEADER 4 Torridge and North Devon

‘Framed by the Landscape’ Steve Morgan, Anglia  
LGD South Pennine LEADER

‘Let us Lead You’ Matej Povše, Słowenia  
LGD Srce Slovenije

Wyróżnienie 

‘LAG meeting under canvas - Yurt’  Charlotte Hursey, Anglia 
LGD North Pennine Dales LEADER

‘Image smugglers’ Regis Blanchard, Francja 
LGD Pays de Vannes

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jacqui.meskell@enrd.eu lub na stronie internetowej: http://enrd.ec.europa.eu.
Wszystkie zdjęcia zgłoszone do konkursu dostępne są w Internecie na stronie: www.ruralimages.eu.

Ludzie wsi

Młodzi ludzie na wsi 

Duch LEADER 
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„Wiara i tradycja” zdjęcie Jacka Cisło z Polski (LGD Ziemia Pszczyńska), które otrzymało III nagrodę w kategorii Ludzie wsi.

Jednym ze zwycięzców jest Helmut Schlaiß z Niemiec, który otrzy-
mał II nagrodę w kategorii Środowisko terenów wiejskich za zdjęcie 
„Krajobraz Lonetal”. Po ceremonii wręczenia nagród powiedział, że 
czuje się zaszczycony, że jego praca została wybrana: „Usłyszałem 
o konkursie w mojej społeczności i postanowiłem zgłosić zdjęcie z 
Lonetal, które przypomina mi czasy, gdy byłem dzieckiem. Wiejska 
Europa ma wiele twarzy, a moje zdjęcie przedstawia tajemniczość 
pięknego zakątka Niemiec. Dlatego mam nadzieję, że zachęci lu-
dzi do odwiedzenia moich okolic”. 

Fotograf Emiliano Larizza, przewodniczący jury i zwycięzca wielu 
nagród, pochwalił wszystkich uczestników konkursu, zwracając 
uwagę nie tylko na estetyczną wartość zdjęć, lecz także na ważne 
przesłanie w nich zawarte. „Te zdjęcia zmuszają do skonfronto-
wania własnych przekonań o ludziach, o przyrodzie... o życiu jako 
takim. To dla mnie wielki zaszczyt, że mogłem być częścią tego 
konkursu” – powiedział.

Wybrane zdjęcia były dostępne w Galerii Prezydenckiej  
w Berlaymont przez jakiś czas po ceremonii. Przewidziano także 
wystawę objazdową w tym oraz w 2013 r., co pozwoli większej 
liczbie osób w różnych częściach Europy na obejrzenie zdjęć. 

„ Usłyszałem o konkursie w mojej społeczności i posta-
nowiłem zgłosić zdjęcie z Lonetal, które przypomina 
mi czasy, gdy byłem dzieckiem. Wiejska Europa ma 
wiele twarzy, a moje zdjęcie przedstawia tajemniczość 
pięknego zakątka Niemiec. Dlatego mam nadzieję, 
że zachęci ludzi do odwiedzenia moich okolic.”

 Helmut Schlaiß  
Helmut Schlaiß z Niemiec zajął II miejsce w kategorii Środowisko terenów wiejskich za zdjęcie 

„Krajobraz Lonetal” (zdjęcie zamieszczamy w części „wyjmij i zachowaj” na stronie 20).

Nagrodzeni autorzy zdjęć i przedstawiciele LGD z członkami 
jury i Komisarzem Cioloşem.
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W pierwszym etapie prac Grupy Fokusowej ENRD do 
spraw „zapewniania usług środowiskowych” określono 
podstawowe czynniki udanego dostarczania usług 

ochrony środowiska. Są one wspierane przez drugi filar Wspólnej 
Polityki Rolnej (WPR) i obejmują: czystą wodę, atrakcyjność krajo-
brazu, bioróżnorodność i zdrową ziemię.

Ten etap prac Grupy Fokusowej trwał od stycznia do czerwca 
2012 r. i wzięli w nim udział przedstawiciele Organów Krajowych, 
Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW), organizacji europej-
skich, rolnicy i praktycy. Skupiono się na zebraniu dowodów na to, 
jaki obecnie realizowane Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(PROW) wnoszą wkład w  dostarczanie usług środowiskowych. 
Grupa zbadała, jakimi działania i podejściami się w tym celu po-
służono. Na tej podstawie członkowie Grupy Fokusowej przedsta-
wili „stosowane przykłady” udanych (bądź też mniej udanych) do-
świadczeń z Krajów Członkowskich (KS) UE . W „Raporcie z postępu 
prac”, opublikowanym w czerwcu 2012 r., oparto się na dotychczas 
wybranych około 50 przykładach z 15 Krajów Członkowskich, które 
posłużyły za empiryczną podstawę do określenia podstawowych 
czynników sukcesu. Są to:
•	 Zaangażowanie rolników w projektowanie działań polityki;
•	 Dostępność przygotowanych szkoleń i poradnictwa;
•	 Komunikacja pomiędzy partnerami;
•	 Nakierowanie rolników na cele;
•	 Poziom doświadczanej współpracy;
•	 Elastyczność w lokalnym wdrażanie działań;
•	 Uproszczone procedury administracyjne oraz nagrody dla 

land-menedżerów.

Grupa Fokusowa została utworzona w grudniu 2011 r. jako część 
działań przygotowawczych ENRD do następnego okresu pro-
gramowania. Jej głównym celem jest zbadanie, w jaki sposób  
w przyszłości można usprawnić i zmaksymalizować dostarczanie 
środowiskowych korzyści poprzez Europejski Fundusz Rolny na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz ulepszanie 
projektowania i wdrażania przyszłej „generacji” PROW. Na pod-
stawie wniosków początkowych, w drugiej połowie roku Grupa 
Fokusowa sformułuje szczegółowe rekomendacje dla rozwoju 
lepszych PROW na lata 2014-2020. 

Więcej informacji dostępnych jest w sekcji „Usługi Ochrony 
Środowiska” na stronie internetowej ENRD bądź, jeśli czy-
tają Państwo wydanie online magazynu, pod poniższym 
linkiem: http://enrd.ec.europa.eu/themes/environment /
environmentalservices/en/environmentalservices_en.cfm.

Raport ENRD

Grupa Fokusowa określiła kluczowe czynniki  
udanego dostarczania usług ochrony środowiska

Członkowie Grupy Fokusowej podczas dyskusji na temat czynników sukcesu 
w dostarczaniu usług ochrony środowiska poprzez działania PROW. 

Grupa Fokusowa w Purmerend w Holandii podczas drugiego spotkania. Maj 2012 r.

©
 Fabio Cossu / CP

©
 Fabio Cossu / CP

„Wiara i tradycja” zdjęcie Jacka Cisło z Polski (LGD Ziemia Pszczyńska), które otrzymało III nagrodę w kategorii Ludzie wsi.
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P odczas 8 spotkania Podkomitetu ds. podejścia LEADER, 
które odbyło się 31 maja 2012 r. odbyła się dyskusja nad 
głównymi wnioskami Grupy Fokusowej LEADER do spraw 

„Lepszych Lokalnych Strategii Rozwoju”. Ustalenia pokazują, że 
priorytetem w Lokalnych Strategiach Rozwoju (LSR) powinny być 
skuteczniejsze powiązania pomiędzy projektowaniem, wdraża-
niem, monitorowaniem i ewaluacją. Potrzebne jest zwłaszcza 
opracowanie pomocy w monitoringu i ewaluacji w LSR, ponie-
waż jak pokazały wyniki ankiety przeprowadzonej przez Grupę 
Fokusową, jedna trzecia Lokalnych Grup Działania nie monitoruje 
ani nie przeprowadza oceny osiągnięcia celów swojej LSR. W pro-
jektowaniu i wdrażaniu LSR podkreślono znaczenie dobrego pla-
nowania, zaczynania wcześnie oraz włączanie do prac lokalnych 
mieszkańców. Za niezwykle ważne uznano także odpowiednie 
rozplanowywanie środków pieniężnych.

Przedstawiono także wyniki analizy 240 zatwierdzonych pro-
jektów Współpracy Międzynarodowej (TNC) zgłoszonych do KE 
oraz wyniki niedawnego spotkania LEADER poświęconego TNC. 

Pokazują one, że:
•	 Prawie połowa projektów ma charakter bilateralny;
•	 Budżet 50% projektów wynosi od 10 000€ do 100 000€
•	 Budżet 7% wynosi ponad 5000 000€
•	 56% projektów będzie trwało rok lub dłużej

Podczas spotkania dyskutowano też na temat wstępnych deklaracji 
dla programu prac na lata 2012/2013 opartych na narzędziach ENRD, 
zwłaszcza o Portalu LEADER na stronie internetowej ENRD oraz 
zbliżających się wydarzeniach i spotkaniach LEADER. Omawiano też 
możliwość warsztatów LGD, na których można by lepiej wykorzystać 
wyniki Grup Fokusowych oraz organizację wspólnych eventów wraz 
z Europejską Siecią Obszarów Rybackich (FARNET).

Więcej informacji jest dostępnych w sekcji „Spotkania” na stronie 
internetowej ENRD bądź, jeśli czytają Państwo wydanie online ma-
gazynu, pod poniższym linkiem: http://enrd.ec.europa.eu/en
rdeventsandmeetings/committees/leadersubcommittee/
en/8thleadersubcommittee_en.cfm. 

Dyskusja o Lokalnych  
Strategiach Rozwoju na 
spotkaniu Podkomitetu ds. 
podejścia LEADER Rozmowa o Lokalnych Strategiach Rozwoju podczas spotkania 

Podkomitetu ds. podejścia LEADER w Brukseli w maju 2012 r. 
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W arsztat na temat Rozwoju Kierowanego przez Społeczność 
Lokalną (RKSL) odbył się 1 czerwca 2012 r. w Brukseli. 

Jego celem była lepsza integracja funduszy objętych zakresem 
Wspólnych Ram Strategicznych (WRS) przez Kraje Członkowskie 
i Lokalne Grupy Działania w następnym okresie programowania 
(2014-2020)

Dyrekcje Generalne Komisji Europejskiej ds. Rolnictwa i Rozwoju 
Obszarów Wiejskich; Polityki Regionalnej; Zatrudnienia, Spraw 
Społecznych i Równości Szans; Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa 
przedstawiły główne zasady wdrażania RKSL w funduszach UE, we-
dług których od Państw Członkowskich wymagany będzie wybór 
mono lub multifinansowania dla określonego typu obszaru oraz 
zdecydowanie o jego roli na tym obszarze. Co więcej, podejście 

do finansowania wybrane przez Lokalne Grupy Działania powinno 
być zgodne z wynikami analiz przeprowadzonych podczas rozwi-
jania ich Lokalnych Strategii Rozwoju (LSR). 

Trzy równoległe sesje poświęcone były temu, jak lepiej przy-
gotować się na programowanie RKSL, zarówno z perspektywy 
Instytucji Zarządzających (IZ) jak i Lokalnych Grup Działania oraz 
jak najlepiej mierzyć wykonanie oraz wartość dodaną RKSL.

Więcej informacji dostępnych jest w sekcji „Seminaria i 
Konferencje” na stronie internetowej ENRD lub, jeśli czy-
tają Państwo wydanie online naszego magazynu pod 
linkiem: http://enrd.ec.europa.eu/themes/environment/
environmentalservices/en/environmentalservices_en.cfm.

Komitet Koordynacyjny ENRD w Brukseli, w czerwcu 2012 r. 
utworzył nową Grupę Fokusową do spraw Transferu Wiedzy 

i Innowacji (KT&I). Grupa zbada, jakie w obecnie realizowanej po-
lityce rozwoju obszarów wiejskich UE (http://enrd.ec.europa.eu/
policyinaction/ruraldevelopmentpolicyoverview/en/rural
developmentpolicy_en.cfm) jest miejsce KT&I, uwzględniając 
to, co działa dobrze oraz gdzie mogą pojawić się kwestie prob-
lematyczne. Dodatkowo badaniu będą poddane także istniejące 
powiązania pomiędzy społecznością naukowców, rolnikami i in-
nymi aktorami obszarów wiejskich.

Grupa Fokusowa przyjrzy się też roli usług doradczych dla rolni-
ctwa oraz określi obszary, w których potrzebne jest wsparcie ulep-
szania współpracy pomiędzy aktorami.

Wyniki prac Grupy pomogą Krajom Członkowskim w projektowa-
niu przyszłych Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), 
zwłaszcza że KT&I jest przedstawione jako priorytet przekrojowy 
dla następnego okresu programowania. Oprócz tego, dostarczą 
informacji, jak Europejskie Partnerstwo Innowacji (EPI) na rzecz 
Rolnictwa i Zrównoważonego Rozwoju (EPI na rzecz AP&S) mogło-
by efektywnie promować transfer wiedzy i innowacji przez PROW 
a także pomóc w określeniu roli KSOW oraz usług doradczych.

EPI na rzecz AP&S jest częścią inicjatywy przewodniej UE 2020 
„Unia innowacji”, której celem jest sprzyjanie konkurencyjności  
i odpowiedzialnemu rolnictwu i leśnictwu, które osiągają „więcej z 
mniej” i pracują w harmonii ze środowiskiem naturalnym. 

Więcej informacji o EPI na rzecz AP&S dostępnych jest pod linkiem: 
http://ec.europa.eu/agriculture/eip/index_en.htm.

Warsztat poświęcony Rozwojowi 
 Kierowanemu przez Społeczność Lokalną

Grupa Fokusowa do spraw Transferu  
Wiedzy i Innowacji ©

 123rf
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Serbska wizyta  
przedakcesyjna
Grupa urzędników państwowych i dok-
torantów z różnych regionów Serbii od-
wiedziła Punkt Kontaktowy ENRD 22 maja 
2012 r. Wizyta była częścią starań przedak-
cesyjnych Serbii do UE a delegaci chcieli 
dowiedzieć się więcej o celach i roli, jaką 
pełni ENRD. Interesowało ich także zna-
czenie energii odnawialnej w polityce 
rozwoju obszarów wiejskich UE.
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Goście z Serbii podczas wizyty przedakcesyjnej w Brukseli, 22 maja 2012 r. 
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Przedstawiciele Regionalnej Jednostki Wsparcia Sieci z województwa warmińsko-mazurskiego  
z przedstawicielami DG AGRI i Punktu Kontaktowego ENRD. 

Wizyty w Punkcie Kontaktowym ENRD

Regionalna Jednostka Wsparcia Sieci z Polski
W dniu 3 lipca 2012 r. grupa przedstawicieli Regionalnej Jednostki Wsparcia Sieci z województwa warmińsko-mazurskiego 
w Polsce odwiedziła Punkt Kontaktowy ENRD. Prezentacje i rozmowy skupiały się na misji ENRD, przyszłości Wspólnej 
Polityki Rolnej (WPR) oraz wartości dodanej współpracy w sieci. Goście przygotowali także przegląd wydarzeń i aktywności 
z ich regionalnej sieci.

Delegacja z Ukrainy

Przedstawiciele administracji regionalnej i krajowej na Ukrainie spotkali się w Brukseli 24 maja 2012 r. Wizytę zorganizowano w 
celu wzmacniania współpracy z instytucjami i Krajami Członkowskimi UE. Wśród wielu poruszanych tematów, pojawiły się takie 
jak starzenie się grup społecznych, bezrobocie, rozdział pomiędzy miastami a wsią oraz inne kwestie, będące wyzwaniem dla 
terenów wiejskich Ukrainy.
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Bliższe  
spojrzenie 
na KSOW
Krajowe Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) 
tworzone są przez rządy Państw Członkowskich 
w celu integracji osób zaangażowanych w roz-
wój obszarów wiejskich i wspierania procesu 
wdrażania unijnej polityki rozwoju obszarów 
wiejskich. W tym dziale zamieszczono najnow-
sze informacje o ostatnich posiedzeniach KSOW 
oraz innych wydarzeniach w całej UE.

W trwającej trzy dni drugiej 
Nordyckiej Konferencji doty-

czącej Badań Obszarów Wiejskich 
(maj 2012 r.) wzięło udział ponad 130 
specjalistów z 11 krajów. Tematem 
zorganizowanego przez Fińskie 
Towarzystwo Badań i Rozwoju Wsi we 
współpracy z Fińską KSOW spotkania 
była „Wieś na skraju”.
Uczestnicy dyskutowali o nowych 
badaniach rozwoju obszarów wiej-
skich, skupiając się na wzrastającej 
współzależności krajów i regionów. 
120 zagadnień podzielono na 15 tema-
tów roboczych w czterech głównych 
tematach: kultury i ludzie, miejsca i 
tożsamości, sprawowanie władzy nad 
zasobami naturalnymi i zarządzanie kra-
jobrazem, ekonomia terenów wiejskich i 
przedsiębiorczość oraz polityki i politycy 
terenów wiejskich. Uczestnicy mieli 
także możliwość spotkania praktyków 

rozwoju wsi i decydentów podczas 
Międzynarodowej szkoły letniej rozwo-
ju obszarów wiejskich. Przemawiając 
na konferencji, Pävi Kujala, menadżer 
fińskiej KSOW i członek Komitetu na-
ukowego konferencji powiedziała: „Na 
podstawie owocnych dyskusji, które 
toczyły się w grupach roboczych moż-
na wysnuć konkluzję, że kraje nordyckie 
stoją przed zgodnymi wyzwaniami dla 
rozwoju terenów wiejskich; potrzeba 
nam zwłaszcza więcej ludzi na wsi 
oraz innowacji dla wiejskiego biznesu. 
Badanie obszarów wiejskich jest nie-
zwykle ważne w zrozumieniu wyzwań 
i jesteśmy przeświadczeni, że mając na 
uwadze kwestie rozwoju wsi powinna 
wzrastać współpraca między badacza-
mi, przedsiębiorcami i władzami. 
Więcej informacji dostępnych 
jest pod linkiem: www.mua.fi/
ruralattheedge/ 

Fińska KSOW: Konferencja „Wieś na skraju”

J ak instytucje państwowe mogą 
przyczynić się do większej pro-

dukcji energii odnawialnej? Na ten te-
mat dyskutowano podczas dwudnio-
wego spotkania zorganizowanego 
przez niemiecką KSOW w Göttingen 
w czerwcu 2012 r. W spotkaniu wzięło 
udział ponad 100 delegatów, w tym 
decydentów i wybranych przedstawi-
cieli dużych i mniejszych miast, okrę-
gów oraz władz regionalnych z całych 
Niemiec. W czasie spotkania omawia-
no kwestie regionalnego i lokalnego 
nadzoru nad planowaniem, większej 
akceptacji dla roli sieci w transferach 
energii z terenów wiejskich do miej-
skich oraz zapewnieniu, że wartości 
i korzyści są zabezpieczone przez 
wiejskie społeczności. We wnioskach 
ze spotkania podkreślono znaczenie 

współpracy, ciągłości trwania komu-
nikacji oraz partycypacji społeczności 
lokalnych w sektorze. Koordynator 
konferencji, Isabell Friess z niemieckiej 
KSOW powiedziała: „To ważne, aby ob-
szary wiejskie korzystały na przemia-
nach w podejściu do energii, i dlatego 
zależało nam na wymianie doświad-
czeń. Na spotkaniu zaprezentowano 
przykłady najlepszych praktyk, lecz 
przede wszystkim mieliśmy czas na 
przedyskutowanie pojawiających się 
wyzwań, na przykład jak można za-
gwarantować bezpieczeństwo zaopa-
trzenia w energię oraz jak poradzić 
sobie ze zmianami w krajobrazie”.
Więcej informacji dostępnych jest pod 
linkiem: www.netzwerklaendlicher
raum.de/service/veranstaltungen/
energiewende.

Niemiecka KSOW: Wspieranie rewolucji 
energii odnawialnej

Bliższe spojrzenie na KSOW
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Goście z Serbii podczas wizyty przedakcesyjnej w Brukseli, 22 maja 2012 r. 

Konferencja “Wieś na skraju” – świeże produkty i wyroby spożywcze  
czekały na uczestników.

Ulrike Jungemann, powiat 
Rotenburg/Wümme, Lars 
Porsche (Bundesinstitut für 
Bau-, Stadt-und Raumforsc-
hung (BBSR)) i Ulrich Ahlke, 
kierownik biura Agenda21, 
powiat Steinfurt podczas 
prowadzenia warsztatów.

http://WWW.mua.fi/ruralattheedge/
http://WWW.mua.fi/ruralattheedge/
http://www.netzwerk-laendlicherraum.de/service/veranstaltungen/energiewende
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Litewska KSOW: międzynarodowy  
jarmark LGD

L itewska KSOW zgromadziła 30 litewskich LGD-y oraz przedstawicieli 13 innych 
Krajów Członkowskich w regionie Panemuniai, w maju 2012 r., aby pokazać co jest 

najlepsze w rozwoju obszarów wiejskich, ilustrując to kulinarnym dziedzictwem i tra-
dycyjnym rzemiosłem. Podczas spotkania przedstawiciele KSOW i LGD z krajów takich 
jak Finlandia, Polska, Łotwa, Walia (Zjednoczone Królestwo), Cypr, Estonia, Portugalia 
i Bułgaria omawiali możliwości wielu projektów Współpracy Międzynarodowej. 
Spotkanie miało miejsce w tym samym czasie co festiwal „Panemuniai Blossom”, na 
który zjeżdżają się tysiące gości z całej Litwy. Uczestnicy podziwiali festiwalowe wystę-
py grup folkowych, gawędziarzy i grup młodzieżowych. Wyrazili także uznanie dla siły 

tożsamości kulturowej, którą udało się zachować na Litwie.
Więcej informacji dostępnych jest pod linkiem: www.kaimotinklas.lt.

Angielsko-Szkocka Sieć Obszarów Wiejskich: Rozwój  
inicjatyw transportu społecznościowego 

S zkocka Sieć Obszarów Wiejskich przy wsparciu ze strony szkockiego Stowarzyszenia Transportu 
Społecznościowego (Community Transport Association – CTA) 31 maja 2012 r. zorganizowała 

spotkanie sieciowe dla organizacji społecznościowych, które zajmują się kwestiami inicjatyw 
związanych z transportem społecznościowym. Spotkanie zbiegło się w czasie z ogłoszeniem raportu 
CTA „Raport o stanie sektora w Szkocji 2012 r.”, który jest pierwszym tego typu ogólnokrajowym 

badaniem sektora transportowego. Według 
danych zebranych w raporcie, roczne wpływy 
w sektorze wynoszą 12.5 miliona Euro i ponad 
100 000 ludzi korzysta z systemu transportu 
społecznościowego. W ciągu roku odbywają 
oni 3,5 milionów przejazdów. W czasie 
spotkania odbyły się także warsztaty na temat 
różnych typów systemów działania transportu 
społecznościowego (takich jak inicjatywy 
„zadzwoń po autobus” czy „społecznościowe 
samochody”), pracy z wolontariuszami, 
rozumienia i zastosowania ustawodawstwa 
dotyczącego równych szans. Uczestnicy (42 

osoby) poproszeni o informację zwrotną, podkreślili że w związku z redukcją usług transportowych na 
terenach wiejskich i wzrastającymi cenami paliwa sektor transportu społecznościowego powinien się 
cały czas rozrastać. Więcej informacji dostępnych jest pod linkami: www.ruralgateway.org.uk i 
www.ctauk.org/inyourarea/scotland.aspx.
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Występy podczas międzynarodowego 
jarmarku LGD.

Garncarz z LGD Nemunas.

Delegaci podczas spotkania  
Sieci transportu Społecznościowego.

http://www.kaimotinklas.lt
http://www.ruralgateway.org.uk
http://www.ctauk.org/in-your-area/scotland.aspx
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Maltańska KSOW: Nowy 
Komitet KSOW i  
usprawniona struktura

M altańska KSOW podczas pierwsze-
go spotkania zrestrukturyzowanego 

Komitetu KSOW wprowadziła w Dingli 20 
kwietnia 2012 r. nową usprawnioną strukturę.  
Komitet, tworzony przez reprezentantów sek-
tora rolnego, środowiskowego i rzemiosł oraz  
przedstawicieli LGD i rządu, omawiał konsultacje 
kierowane przez KSOW w okresie po roku 2013. Oprócz konsultacji interesariuszy i analiz budże-
towych, KSOW utworzyła sześć grup roboczych, z których każda zajmie się rozwijaniem jednego 
z tematów zaproponowanych dla PROW 2014-2020. W spotkaniu uczestniczyli ewa-
luatorzy zewnętrzni dla Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2007-2013. 
Przedstawiono także informacje o ostatnich wydarzeniach z trzech LGD (Xlokk, 
Majjistral i Gozo) oraz dyskutowano na temat inicjatyw komunikacyjnych KSOW. 
Nowy Komitet KSOW będzie się spotykał co cztery miesiące, co będzie zbiegało się 
w czasie z publikacją nowego e-newslettera. Najnowszy numer poświęcony jest 
energii odnawialnej i rolnictwu.
Więcej informacji dostępnych jest pod linkiem:  
https://secure2.gov.mt/MRRAMA/home?l=1

Łotewska KSOW: Stawianie czoła 
wiejskiemu finansowaniu w  
trudnych ekonomicznie czasach

S eminarium na temat „Ułatwiania 
dostępu do finansowania dla mi-

kroprzedsiębiorstw z obszarów wiej-
skich” zorganizowane przez łotewska 
KSOW przy wsparciu ze strony Punktu 
Kontaktowego ENRD odbyło się w Rydze 
28 czerwca 2012 r. Około 70 delegatów 
z całej UE dyskutowało o problemach w 
finansowaniu i o tym, jaki te problemy 
mają wpływ na wiejskie biznesy. 
Uczestnicy, od prezentujących szerokie 
spektrum prelegentów, dowiedzieli się o 
alternatywnych instrumentach finanso-
wych, które w obliczu redukcji pożyczek 
bankowych mogą wesprzeć zarówno 

powstające biznesy (typu start-up) jak i małe przedsiębiorstwa na początkowych etapach ich roz-
woju. Odbyła się także dyskusja na temat roli KSOW i LGD-y LEADER we wspieraniu przedsiębior-
ców wiejskich, na przykład poprzez zapewnianie im wsparcia mentorskiego, szkoleń i informacji. 
Edgars Linde, kierownik sekretariatu w łotewskiej KSOW powiedział: „Finansowanie dla nowych 
biznesów jest ważną kwestią w całej Europie, a my jesteśmy przekonani, że to seminarium to 
ważny krok w zachęceniu Instytucji Zarządzających i KSOW do rozważenia, jak nowe instrumenty 
finansowe mogące wpłynąć na wzrost wiejskiej gospodarki, można włączyć w ich plany PROW 
2014-2020”. 
Więcej informacji dostępnych jest pod linkami: www.llkc.lv i http://enrd.ec.europa.eu/themes/
entrepreneurship/ruralfinance/en/ruralfinance_en.cfm.

Bliższe spojrzenie na KSOW
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Maltański nowy Komitet KSOW.

Uczestnicy konferencji. 

Łotewski minister rolnictwa, Laimdota 
Straujuma przemawiająca na konferencji. 

Wiosenne kwiaty z Malty.

https://secure2.gov.mt/MRRA-MA/home?l=1
http://www.llkc.lv
http://enrd.ec.europa.eu/themes/entrepreneurship/rural-finance/en/rural-finance_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/entrepreneurship/rural-finance/en/rural-finance_en.cfm
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Belgijsko- flamandzka KSOW:  
Spotkania objazdowe na temat  
znaczenia rolnictwa

S potkania objazdowe, których celem jest zwiększanie świadomości o korzyściach z 
rolnictwa i ogrodnictwa, odbyły się w wszystkich pięciu flamandzkich prowincjach 

od 8 lipca do 8 września. Spotkania zorganizowała flamandzka Sieć Obszarów Wiejskich 
jako element programu obchodów 50 rocznicy Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). 
Zadaniem spotkań objazdowych jest informowanie szerszej grupy mieszkańców o sze-
rokim spektrum korzyści, których dostarcza rolnictwo – od produktów spożywczych i 
przedsiębiorstw do środowiska naturalnego i krajobrazu. W czasie spotkań umożliwio-
no publiczności rozmowę z pracownikami Sieci Obszarów Wiejskich i Departamentu 
Rolnictwa i Rybołówstwa, a także obejrzenia panelu informacyjnego i uzyskania infor-
macje o WPR. Dla dzieci przewidziano gry i zabawy. Nele Vanslembrouck, koordyna-
torka flamandzkiej sieci powiedziała:„Jesteśmy bardzo zadowoleni z reakcji na spotkania 
objazdowe. Mieliśmy wiele szczęścia wybierając piękne lokalizacje, a otwarcie spotkań 
objazdowych przez naszego ministra i ministra do spraw rolnictwa, rybołówstwa i roz-
woju obszarów wiejskich pokazuje na znaczenie tego, co próbujemy robić wychodząc 

do szerszego grona ludzi”. 
Więcej informacji dostępnych jest pod linkiem: www.ruraalnetwerk.be.

Rumuńska KSOW: Spotkanie szkoleniowe w 
metodologii LEADER

O koło 80 uczestników w dniach 10-11 maja 2012 r. wzięło udział w drugim spotkaniu Grupy 
Roboczej LEADER, które odbyło się w Guru Humorului w północno-wschodniej Rumunii. 

Wśród uczestników spotkania zorganizowanego przez rumuńską KSOW byli przedstawiciele 
rumuńskich Lokalnych Grup Działania (LGD-y), Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji 
Płatniczej ds. Rolnictwa, Rybołówstwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Federacji Rolników Górskich 
w Dorna oraz eksperci z Austrii, Hiszpanii i Francji. Uczestnicy dyskutowali o tym, jak aktywnie przy-
gotować rumuńskie LGD-y do udanego wdrażania lokalnych strategii rozwoju obszarów wiejskich 
oraz promowania ducha LEADER w ich społecznościach. Podczas dwóch dni spotkania odbyły się 
prezentacje i warsztaty. Był także czas na nieformalną współpracę sieciową delegatów. Poruszane 
tematy dotyczyły wielu kwestii, z którymi nowe rumuńskie LGD-y muszą się zmierzyć, takie jak 
zarządzanie i modele operacyjne dla LEADER, operacje finansowe LGD oraz animacja. 
Więcej informacji dostępnych jest pod linkiem: www.rnrd.ro
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Minister-prezydent Regionu Flmandz-
kiegos, Kris Peeters i strach na wróble 
podczas otwarcia spotkań objazdowych. 

Dzieci cieszące się z sadzenia warzyw. 

http://www.ruraalnetwerk.be
http://www.rnrd.ro
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O d mleka do sera od owcy do 
pończoch... członkowie Grupy 
Rolniczej Dragotin Kettle umieją 

już sadzić rośliny, siać, doić krowy, wiedzą 
też jak ścina się mleko. Tadej dostał właśnie 
klatkę dla królików oraz samicę królika; 
teraz Rok – dwa lata temu otrzymał kurcza
czka od swojej mentorki Tamary (kurczak  
w międzyczasie wyrósł na kurę) – chce kurnik. 
Członkowie grupy rolniczej zajmą się i tym.

Jaki będzie kurnik? „Hm, muszę się jeszcze zasta-
nowić. Wiem, że ma pomieścić trzy kury i musi 
być przenośny, tak aby Rok mógł zabrać kury, 
żeby pasły się na pastwisku, no i musi także chro-
nić je od wiatru w zimie” - wyjaśnia Tamara, men-
torka grupy. Trzeba się jednak będzie pośpieszyć 
z kurnikiem. Pod koniec lutego będzie już czas 
na pierwsze wysiewy w doniczkach i skrzynkach,  
a wkrótce potem, hurra, powrót do ogrodu!

Grupy rolnicze, które „rozrosły się” 
do prawdziwych gospodarstw

Grupa rolnicza działa w szkole podstawowej 
Dragotin Kette w Ilirskiej Bistricy od 2009 
r. Od tego czasu powstały dwie kolejne gru-
py w szkołach we wsiach Košana i Kutževo.  
W rzeczywistości nie można ich już nazywać gru-
pami rolniczymi. Są to obecnie trzy prawdziwe 
gospodarstwa – a to oznacza, że nie ma na nich 
żadnych wakacji! Nawet wakacji szkolnych.

Mentorka opiekująca się dziećmi należącymi do 
grup rolniczych oraz uczestnikami warsztatów (są 
one dostępne w szkołach Hurševje i w szkole pod-
stawowej Miroslav Vilhar w mieście Postojna) jest 
niestrudzona.

Kolej na  
historie z sieci!
W tej części prezentujemy kilka wybranych 
 artykułów na temat interesujących Was 
 zagadnień – pochodzą one z innych publikacji lub 
zostały napisane specjalnie dla naszej gazety.  
A więc, teraz kolej na historie z sieci – tym razem 
Słowenia i Francja!

Poniższy artykuł otrzymali-
śmy od słoweńskiej KSOW. 
Jest to przykład projektu 
LEADER, który może zre-
wolucjonizować sposób, 
w jaki dzieci postrzegają 
ziemię i odnoszą się do niej. 
Artykuł był opublikowany 
w codziennie gazecie 
Delo, 4 lutego 2012 r.

kształtowanie  
 stosunku dzieci wobec 
ziemi w Słowenii

Kolej na historie z sieci: SŁOWENIA!

Dzieci spędzają czas z królikami podczas pobytu w szkole. © Dragica Jaksetič

http://www.os-dk.si/
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Mentorka Tamara Urbančič wyjaśnia dzieciom, jak należy zajmować się królikami.
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Tamara Urbančič z Ilirskiej Bistricy, absol-
wentka inżynierii środowiska, która wyszła 
z inicjatywą utworzenia grup rolniczych 
i doprowadziła projekt do realizacji przy 
wsparciu z funduszy LEADER otrzymanych 
w ofercie przetargowej, którą opublikowała 
Lokalna Grupa Działania Społeczeństwo dla 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na terenie po-
między Snežnik a Nanos, które ma siedzibę 
główną w Ilirskiej Bistricy.

W każdej z tych trzech szkół uczniowie opie-
kują się ogródkiem ziołowym i warzywnym. 
W Košanie, ze względu na ogromne zainte-
resowanie projektem ogród będzie musiał 
być powiększony. Tuż przed Nowym Rokiem, 
grupa rolnicza zawiesiła karmniki dla ptaków z 
kolbami kukurydzy i ziarnami, uszyła organicz-
ne torby na zakupy i zaplanowała zrobienie 
klatki dla królików dla Tadeja. 

Wcześniej Tadej trzymał króliki w prowizo-
rycznym miejscu, które nie należy do jego 

rodziny. Ponieważ króliki nie otrzymywały 
należytego schronienia i opieki, Tadej stracił 
je wraz z całą radością, którą te małe stwo-
rzenia mu dawały. Tamara postanowiła, że 
tak nie może dłużej być a wszyscy człon-
kowie grupy zadeklarowali, że zrobią nową 
klatkę dla królików.

Zaczęli działać tuż po Nowym Roku. 
Zaprojektowali klatkę, która swobodnie 
pomieści samicę królika, którego Tadej 
otrzymał od Tamary oraz jej potomstwo. 
„Tak naprawdę to nie są króliki, tylko zajęce!” 
– poprawia się Tamara. 

Pomimo to, Tadej nadal nie miałby klatki, 
gdyby przyjazny stolarz Marjan nie dał im 
drewna a uprzejmy pszczelarz Lado nie 
przyciął i nie wypolerował desek. Dzieci 
skonstruowały i pomalowały klatkę a za 
pieniądze, które zarobiły sprzedając na lo-
kalnym targu płody rolne kupiły nasiona i 
pojemniki na wodę.

Fasola dla banku genów

Przez ostatnie kilka lat dzieci należące do 
grupy rolniczej nauczyły się, jak z ziół robić 
oleje, syropy, nalewki, balsamy, herbatki, 
wino i ocet. Umieją zrobić domowy ma-
karon, upiec ciastka, zrobić pikle, ususzyć 
warzywa i owoce, zrobić marmoladę, soki i 
kompot.

„Wiedzą też, jak wygląda kalarepa i jak ją 
przyrządzić. Zasiały zboże, zebrały plony, 
wymłóciły ziarna, oczyściły je w drewnia-
nym korytku, przygotowały i upiekły chleb. 
Zebrały 120 różnych rodzajów fasoli, przy-
gotowały wystawę i wystawiły sztukę na ich 
temat oraz przysłały je do naszego banku 
genów. Pierwsze 30 rodzajów jest obecnie 
badanych zanim grupa rolnicza zacznie je 
uprawiać w większych ilościach” – mówi 
Tamara. 

http://www.razvoj-podezelja.si/
http://www.razvoj-podezelja.si/
http://www.razvoj-podezelja.si/


Mentorka Tamara Urbančič wyjaśnia dzieciom, jak należy zajmować się królikami.

Europejska wieś na zdjęciach

“Fresh Straw in Barn”
Autor Meike Lucke z Niemiec (LAG Wesermarsch in Bewegung). Zdjęcie otrzymało wyróżnienie w kategorii Młodzi ludzie na 
wsi w konkursie fotograficznym ENRD „Europejska wieś na zdjęciach”
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“Harvesting”
Autor Steve Morgan z Anglii. Zdjęcie nagrodzone III miejscem w kategorii Młodzi ludzie na wsi w konkursie fotograficznym ENRD 
 „Europejska wieś na zdjęciach”. Praca przedstawia zbiory samodzielnie uprawianych warzyw w ogródku działkowym w Hepstonstall,  
w południowym Pennines, w Anglii.

Europejska wieś na zdjęciach



“Lonetal  landscape”
Autor Helmut Schlaiß z Niemiec (LAG Brenzregion). Zdjęcie nagrodzone II miejscem w kategorii Środowisko terenów wiejskich w konkursie 
fotograficznym ENRD „Europejska wieś na zdjęciach”. Lonetal oznacza „samotną dolinę” i jest usytuowane w dolinie Brenz, w Niemczech. 
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W lecie, kilku członków grupy rolniczej 
odwiedziło Gospodarstwo mleczarskie 
Konjska Planina, które mieści się na płasko-
wyżu Pokljuka. Dzieci prowadziły tam życie, 
takie jak hodowcy krów i w związku z tym, 
tak jak oni musiały wstawać o 6:00 rano, 
przyprowadzać krowy do stodoły, doić je, 
robić ser, zsiadłe mleko i masło.

Uczestnicy spali na sianie, sami przygotowy-
wali obiady i piekli chleb na śniadanie. Uczyli 
się niemarnowania żywności. Dowiedzieli 
się, jak oszczędzać wodę; doświadczyli je-
dzenia obiadów przy migoczącej żarówce 
oraz życia bez elektronicznych gadżetów.

W szkołach, dzieci „gościły” cielaka, świnki, 
kurczaki, króliki i inne zwierzęta, a same są  
częstymi gośćmi wraz ze zwierzętami w 
domu Tamary na farmie w Ilirskiej Bistricy. 
Uczestniczyły też w wielu wyjazdach stu-
dyjnych do szkół rolniczych i gospodarstw, 
w których zobaczyły rodzime gatunki 
zwierząt – owcę istryjską (Istrian Parmenka) 
i krowę Cica. W zimie będą jeździć konno w 
zamku Prestranek.

od owcy do pończoch

Projekt „Od vouce do kocj’te” (Od owcy do 
pończoch) został zrealizowany zeszłej zimy. 
Dzieci same ostrzygły owce, umyły wełnę  
u Tamary, wysuszyły ją i „wyciągnęły”. 

Ich nauczycielką była Marja Dolman ze wsi 
Goraja Košana. Pożyczyli tam dwa kołowrot-
ki. Od urodzonego w Ilirskiej Bistricy bada-
cza niematerialnego dziedzictwa Romeo 

Volka dzieci dowiedziały się, że dawniej 
wełny się nie szczotkowało lecz skręcało 
się ją i strzępiło tak, aby wyleciał z niej cały 
brud, jednocześnie zmiękczając ją i przygo-
towując do przędzenia.

Nawet chłopcy zasiedli do kołowrotków, 
podczas gdy dziewczynki uczyły się, jak 
obracać przędzę na wrzecionie. Tamara 
mówi, że jej młodzi eksperci, którzy pogłę-
bili jeszcze umiejętności w domu ze swoimi 
babciami, zasługują na certyfikat potwier-
dzający tę zanikającą umiejętność.

Działania grupy zostały publicznie zapre-
zentowane w marcu. Jednak jak z przekona-
niem mówi Tamara: „Moim celem nie jest je-
dynie pokazanie tego, co robimy. Chcę, aby 
możliwie jak najwięcej dzieci nabyło te stare 
umiejętności, tak aby je zachować i przeka-
zać dalej. Dzieci uczą się poprzez zabawę i 
robią to chętnie. Uczą się z łatwością, o ile 

tylko materiał jest pokazany w dynamiczny i 
ciekawy sposób.” 

Tamara nie przykłada wagi do nagród i uz-
nania, ale je otrzymuje. Wysiłki dzieci zostały 
dostrzeżone i nagrodzone, a kreatywność 
i energia Tamary zdobyły uznanie. Grupa 
rolnicza ze szkoły Padgora we wsi Kutževo 
otrzymała I nagrodę w konkursie na naj-
lepszy ekologiczny ogródek w ramach pro-
jektu „Ekologiczna szkoła Šolska Vrtilnica”,  
a Bauhaus umieścił projekt ponownego 
zagospodarowania ogrodu Grupy rolniczej 
Ilirska Bystrica w pierwszej dziesiątce spośród 
80 biorących udział w projekcie szkół. 

W ramach nagrody młodzi ogrodnicy będą 
mogli zmienić aranżację części szkolnego 
parku zgodnie z zachowaniem zasad per-
makultury. Zrobią staw dla ryb, ogródek 
warzywny, szopę na narzędzia ogrodowe, 
ścianę z gipsu i kartonu, która zapewnia 
schronienia owadom a roślinom ciepło po-
sadzą krzaczki jagód oraz kawałki naturalne-
go trawnika, stworzą spiralny ogródek zio-
łowy, ustawią ul, zrobią kompostownię a na 
środku ogrodu zbudowany będzie pawilon, 
który będzie używany jako sala 25 do lekcji 
na świeżym powietrzu. „Impreza otwarcia 
będzie w czerwcu” – zapowiada Tamara.

Do tego czasu członkowie grupy wyho-
dują kilkaset pomidorów, papryk i innych 
warzyw, i sprzedadzą je na targu. Mogą też 
wyhodować tysiące innych zanim przykład 
Tamary, którym zachwyca się wielu przed-
stawicieli instytucji publicznych, znajdzie 
drogę do systemu edukacji szkolnej.

Dziewczynki podczas nauki posługiwania się kołowrotkiem.

Nauka dojenia kóz. 
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Kolej na historie z sieci: SŁOWENIA!
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O pinie społeczne, utrwalane przez 
lata, są oporne na zmiany. Często 
słyszy się, że młodzi ludzie nie 

mają co robić na wsi, że się nudzą, a to  
z kolei przyczynia się do powstawania róż
nych problemów. Prowadzi to do sytuacji, 
w której wielu radnych i lokalnych akto
rów polityki postrzega obecność młodych 
ludzi jako problem bądź też narzeka, że 
nie jest w stanie nic zrobić, aby zatrzymać 
ich na terenach, na których się urodzili. 

Zjawisko eksodusu ze wsi, tak wyraźne w zeszłym 
wieku, utrwaliło się w naszych głowach, jako ele-
ment rzeczywistości, którego nie da się uniknąć. 
Wydaje się, że młodym ludziom ze wsi nie pozo-
staje nic innego niż przenoszenie się do miast,  
a ci zaś, którzy zdecydują się zostać, muszą radzić 
sobie z poglądem, że są kimś gorszym. 

Chcemy mieszkać na wsi 

Jednakże, popularne ruchy edukacyjne, takie jak 
Young Catholic Farmers lub JAC (La Jeunesse agri-
cole catholique – powstał w 1929, a później na-
zwa została zmieniona na Young Rural Christian’s 
Movement) czy też MRJC (Mouvement Rural de 
Jeunesse Chrétienne – powstał w latach’60), zaj-
mują się tą kwestią. Ich manifest ma jasny przekaz: 
„Odrzucamy wyobrażenie o wsi jako o zamknię-
tym terenie, z którego trudno jest uciec. Chcemy 
zwalczać to przekonanie, to uprzedzenie. Tak, 
naprawdę chcemy mieszkać na wsi. Mieszkając 
tu możemy powitać nowych przybyszy a innym 
pomóc w wyjeździe”. Prezentując poglądy na 
kwestie takie jak redukcja zużycia energii, roz-
wój lokalnych gospodarek, promowanie zasady 
równości w planowaniu polityk obszarów wiej-
skich oraz znajdowanie rozwiązań zbiorowych, 

Młodzież – kluczowy „zasób”  
na terenach wiejskich

©
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Badanie przeprowadzone 
przez francuską KSOW 
na poziomie krajowym i 
regionalnym zachęca do 
spojrzenia na młodzież 
jako na „zasób”  
o kluczowym znaczeniu 
dla przyszłości obszarów 
wiejskich. Poniższy 
artykuł ukazał się w 3. 
numerze francuskiego 
magazynu „La Revue’ 
w grudniu 2011 r. 

Jak pokazują wyniki badania młodzi ludzie cieszą się z życia na wsi jeśli tylko 
mają możliwości swobodnego przemieszczenia się. 
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Młodzież – kluczowy „zasób”  
na terenach wiejskich
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członkowie ruchu twierdzą, najważniejsze 
jest mienie na uwadze kwestii „mobilności” 
i mówiąc dosłownie, tak długo jak istnieje 
możliwość swobodnego przemieszczania 
się. Oraz edukacja, ich zdaniem, pełni także 
ważną rolę w wyrównywaniu szans. 

ambitny, dociekliwy,  
pewny siebie

„Edukacja do mobilności” nie może ogra-
niczać się tylko do ekomobilności i do-
jazdów. Musi zmierzyć się ze wszystkimi 
wyzwaniami, które się pojawiły. Szkolenia te 
mogłyby być zarówno częścią formalnego 
jak i nieformalnego systemu edukacji, włą-
czając w to na przykład zajęcia tematyczne 
w terenie, stwarzanie sytuacji, w których 
uczniowie mogliby „odłożyć na bok” swo-
je przyzwyczajenia i skorzystać z nowych 
możliwości przemieszczania się. Każdy 
pamięta swoją pierwszą wizytę w Paryżu, 
pierwszy lot samolotem, pierwszy raz kiedy 
jechał pociągiem. Radzenie sobie z lękami, 
aby odkrywać świat, ale jednocześnie po 
powrocie mając świadomość konsekwen-
cji działań – to jest dopiero program! (...) 
Wyzwanie polega tu na ograniczeniu spo-
sobów transportu, które są szkodliwe dla lu-
dzi i planety przy jednoczesnym rozwijaniu 
tych, z których korzystanie może przynosić 
radość i prowadzić do poznawania nowych 
ludzi, odkrywania nowych miejsc i przezwy-
ciężania stereotypów.

W 2012 r. French Rural Mayors Association 
(Association des Maires Ruraux de France) 
postanowiło zorganizować konferencję po-
święconą problemowi młodych ludzi, nacisk 
kładąc na ogromne znaczenie dostępności 
zdobywania kwalifikacji. Tradycyjnie, w śro-
dowisku wiejskim młodzież uczyła się tylko 

tego, co było jej potrzebne 
do pracy w gospodarstwie 
rolnym lub w warsztacie rze-
mieślniczym. Zdobywanie 
wykształcenia wyższego 
wydawało się mało ważne, 
jednakże obecnie jest klu-
czowe w zdobyciu pracy. 
Firmy, które zamierzają roz-
szerzać działalność o tereny 
wiejskie mają problemy ze 
znalezieniem wykwalifi-
kowanych pracowników. 
Jednym z podejść jest stwo-
rzenie schematu szkoleń dla 
tych terenów, lecz trzeba uważać na to, jaki 
system szkoleń proponuje się lokalnie mło-
dym ludziom, których oddało się „walkowe-
rem” Konieczne jest wspieranie mobilności 
i włożenie większego wysiłku i pracy w to, 
co powstrzymuje młodych ludzi (oraz ich 
rodziców) przed byciem ambitnymi, docie-
kliwymi i pewnymi siebie. 

dlaczego młodość jest zasobem?

Przezwyciężanie stereotypów i spojrzenie 
na młodych ludzi w nowym świetle – do 
tego właśnie zachęcają ludzi nowe ustale-
nia Francuskiej Sieci Obszarów Wiejskich. 
Tak więc, pod koniec 2007 r. w Lorraine, 
Ministerstwo rolnictwa, agrobiznesu i usług 
leśnych (DRAAF) zasugerowało Carrefour 
des Pays Lorrains (Regionalnej Jednostce 
Wsparcia Sieci dla tego obszaru) oraz tym, 
którzy działają na rzecz w spraw lokalnej 
młodzieży oraz sportu, zaangażowanie się 
w stopniowe włączanie problemu ludzi 
młodych do agendy Regionalnej Sieci 
Wiejskiej. Postanowiono, że zamiast prze-
prowadzać nowe badanie, przeprowadzo-
ny zostanie eksperyment stworzenia sieci, 

w celu wymiany poglądów z przedstawicie-
lami oficjalnych władz i organizacji z danych 
terenów na temat istniejących polityk, które 
są realizowane na szczeblu lokalnym, które 
mają wpływ na młodych ludzi. W rezultacie 
mają zostać zaproponowane rozwiązania, 
które można by zastosować w sposób 
komplementarny i spójny. Co więcej, 
przeprowadzono także badanie, którego 
celem także było przedstawienie  nowych 
koncepcji, które pomogłyby lokalnym 
aktorom we wdrażaniu „polityki młodych 
ludzi”, co prowadziłoby do szerszej poli-
tyki dla całego obszaru. Rezultatem tych 
przedsięwzięć była publikacja narzędzia w 
formie przewodnika „Wdrażanie lokalnej 
polityki dla młodych ludzi”. Wskazuje się w 
niej, że nie istnieje „pasujący do wszystkich” 
opis osób młodych, lecz w zależności od 
przyjętych kryteriów, takich jak płeć, wiek, 
zasoby finan sowe etc. można wyróżnić 
wiele typów młodzieży. Reprezentują oni 
szeroki przekrój społeczny, co tyczy się wie-
lu tematów i polityk związanych z edukacją, 
zdrowiem, szkoleniami, mobilnością a na-
wet obywatelstwem. Jednakże, zbyt często 
polityki społeczne nakierowane są tylko 
na dwa wzorce: „młodzi ludzie jako ofiary” 
i/bądź „młodzi ludzie jako zagrożenie”. 
Członkowie regionalnych grup roboczych 
zdecydowanie opowiedzieli się za postrze-
ganiem młodych ludzi jako „zasobu”.

Zrobić miejsce dla nowych 
aktorów

„Młodzi ludzie powinni być włączani w 
aktualne polityki” – tłumaczył Jean-Claude 
Richez, kierownik studiów w Krajowym 
Instytucie Młodzieży i Edukacji Społecznej 
(INJEP) podczas jednego ze spotkań Grupy 
z Lorraine – „Trzeba zostawić im trochę 
miejsca, traktujących ich jak aktorów, a nie 

Gospodarstwa typu start-up nie będę pozostawiane bez pomocy

Tak jak w przypadku wielu regionów, bardzo mało biznesów zakładanych jest Regionie Centralnym. 
Na każdy nowy biznes, który się lokalizuje się na tym terenie, trzy je opuszczają, zaś połowa z tych, 
które rozpoczynają działalność nie spełnia wymogów prawnych do otrzymania grantów finansowa-
nych ze środków publicznych. Jednakże projekty te podtrzymują pewną aktywność na podupada-
jących terenach  i dlatego też potrzebne jest im indywidualne wsparcie, które pomoże im w osiąg-
nięciu sukcesu. Dlatego też regionalne biuro rolnicze regional agricultural office of Centre and the 
departmental offices of ADASEA and ADDEAR wymyśliło narzędzie ‘NINA’ – ‘non installé non aidé’ 
czy też „nie założone bez wsparcia”. Ta sieć rozpoznaje sponsorów dla danych projektów, diagnozuje 
potrzebne zasoby i oferuje pomoc na dalszych etapach. Mechanizm ten, od 2005 roku finansowa-
ny przez Radę Generalną departamentu Cher, a od 2009 r. przez region, stopniowo staje się coraz 
bardziej potężny.  W ramach projektu „Formy wsparcia w regionach dla rolników, którzy zakładają 
gospodarstwa działające na małą skalę”, który wspierany jest w ramach struktury Francuskiej Sieci 
Wiejskiej opublikowano arkusz informacyjny. Jak pokazuje arkusz, na 34 przeprowadzone diagnozy, 
26 przedsięwzięć start-up zostało osiągniętych, 2 są w fazie realizacji a 6 projektów zaniechano. 

http://www.reseaurural.fr/gtn/alimentation-agriculture/plans-actions-projets

Jak pokazują wyniki badania, przy planowaniu strategii 
powinno się brać pod uwagę poglądy młodych ludzi. 

Kolej na historie z sieci: FRANCJA!

http://www.reseaurural.fr/gtn/alimentation-agriculture/plans-actions-projets
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zaś tylko jak odbiorców informa-
cji. Często uderza nas to, że Rady 
Młodzieżowe nie pracują, ponieważ 
nikt nie robi miejsca na ich aktyw-
ność ani nie dopuszcza ich do dzia-
łania. Jest więc ważne, aby zrobić dla 
nich miejsce, nawet jeśli to miejsce 
przy stole pozostanie puste”. Aby po-
móc lokalnym aktorom w dyskusji, w 
Przewodniku Lorraine sformułowano 
pytania podzielone na pięć grup te-
matycznych: „Wola polityczna”, „Rola, 
którą pełnią stowarzyszenia”, „Miejsce 
młodych ludzi w społeczeństwie”, Zasoby 
ludzkie/finansowe”, Sprawowanie władzy 
i partnerstwo”. Od tamtej pory trwa praca, 
mająca formę wieczornych dyskusji (forma 
podyktowana jest łatwiejszym dostępem 
do lokalnych radnych i aktorów). Planowane 
jest uzupełnienie Przewodnika dodatkowy-
mi informacjami oraz nowe wydanie w 2012 
r. Patrząc w przyszłość, regio nalna grupa 
robocza myśli o sposobach odpowiedzi 
na oczekiwania lokalnych aktorów poprzez 
zaproponowanie im specjalnie opracowa-
nych działań, które zostałyby zastosowane 
na obszarze testowym. Na poziomie kra-
jowym zgłoszono potrzebę opracowania 
modułu szkoleniowego na temat lokalnych 
polityk dla młodych ludzi, z których mogliby 
korzystać dyrektorzy na danych obszarach. 

Z myślą o młodych ludziach i  
z ich udziałem

Sieć wiejska w Dolnej Normandii początkowo 
zamierzała włączyć do swojej pracy tema-
tykę młodych ludzi w sposób „dotyczący 
wszystkich w równym stopniu”. We wrześniu 
zeszłego roku zorganizowała seminarium 
„Młodzi ludzie, sposoby przemieszczenia się, 
lokalne inicjatywy i obszary – jak włączać 
potrzeby młodych ludzi do polityk rozwoju 
terenów wiejskich”. Organizacji tego spotka-
nia przyświecał pomysł spotkania „twarzą w 
twarz” aktorów rozwoju obszarów wiejskich 
i młodych ludzi, tak aby mogli oni wymienić 
się opiniami i spostrzeżeniami. W rezultacie 
powstały, między innymi, rekomendacje 

ponownego opracowania niektórych podejść 
do działań wewnątrz sieci: rozwijania narzędzi 
wsparcia dla młodych ludzi w motywowaniu 
ich w dokończeniu zaczętych przez nich pro-
jektów oraz ułatwianie dostępu do środków 
potrzebnych do osiągnięcia celu i zachęcanie 
młodych ludzi do poznawania się nawzajem i 
nawiązywania kontaktów; a także zachęcanie 
do wymiany praktyk poprzez zorganizowanie 
jednego lub więcej niż jednego miejsca spot-
kaniowego w istniejących sieciach dla mło-
dych pracowników, nie zapominając jednak  
o osobach, które pracują z młodymi ludźmi, 
lecz do tych sieci nie należą. Zalecono też 
otwarcie tych miejsc spotkaniowych na to, co 
dzieje się poza Francją, aby wspomóc rozwija-
nie polityki dla młodych ludzi i jednocześnie 
przy ich w tym udziale. Zwrócono także 
uwagę na potrzebę rozwoju nowych środ-
ków transportu, z których mogliby korzystać 
młodzi ludzie. 

rozprawianie się ze stereotypami

Biorąc przykład z seminarium, które odby-
ło się Dolnej Normandii, regionalne sieci z 
Pays-de-la-Loire i Górnej Normandii zorga-
nizowały spotkania tematyczne poświę-
cone „Młodości i starości” oraz „Młodym 
ludziom”. „To kwestia rozprawienia się ze 
stereotypami i zaczęcie postrzegania tych 
sektorów społeczeństwa jako ważnych 
zasobów” – wyjaśnia Sandra Dranne, orga-
nizatorka Regionalnej Sieci Pays-de-la-Loire 
– „Uznajemy za priorytetowe trzy obszary: 
warunki mieszkaniowe, mobilność i więzi 
społeczne oraz dyskutujemy o synergii 

między młodymi ludźmi a emerytami”. 
W Burgundii stworzono grupę, w skład 
której wchodzą przedstawiciele wiejskich 
centrów, ośrodków szkoleniowych dla 
praktykantów, lokalnych misji, popularnych 
ruchów proedukacyjnych oraz terenów, na 
których istnieje infrastruktura dla młodych 
ludzi. Grupa spotyka się co dwa miesiące 
w celu dyskusji o tym, jak zachęcać ludzi 
z terenów wiejskich do zwracania się bez-
pośrednio do lokalnych radnych i aktorów 
oraz w sposób skuteczny komunikowania, 
jakie są ich potrzeby, co chcieliby zobaczyć 
w przyszłości i czego w danym momencie 
potrzebują, tak aby ich głos został wzięty 
pod uwagę. Służy to wypróbowaniu róż-
nych narzędzi oraz wybraniu tych z nich, 
będą prowadziły do dialogu. W pierwszym 
ze zbadanych podejść wzięli udział foto-
grafowie-praktykanci  z Ośrodka Mercurey 
dla praktykantów w Saône-et-Loire. Zostali 
oni zaproszeni na spotkanie się z ludźmi z 
terenów wiejskich i poproszeni o zrobienie 
im zdjęć, które pokazywałyby ich percep-
cję życia na wsi. „Wybiorą takie tematy, 
które im odpowiadają. Nie chcemy ich 
w żaden sposób ograniczać. Po obydwu 
stronach czekają nas odkrycia” – podkreśla 
organizatorka burgundzkiej Sieci Wiejskiej 
Brigitte Chossegros - “Następnie przyłączą 
się lokalni radni, tak abyśmy mogli zawią-
zać dialog pomiędzy nimi a uczestnikami”. 
Eksperyment jest kontynuowany przy 
użyciu innych narzędzi, takich jak radio 
internetowe oraz kilku innych form wyrazu 
poprzez teatr i dziennikarstwo. 

©
 Fotolia

Dlaczego by nie zamieszkać na wsi?

Mieli zawody, w których mogli zrobić karierę, takie jak farmaceuta, dyrektor wykonawczy, zawodowy 
tancerz bądź studiowali na uniwersytecie. Pochodzą z Bordeaux, Wilna, Brukseli, Sztokholmu, Grenady 
i Perugii... Wszyscy młodzi, większość ukończyła studia... i pomimo tego postanowili osiedlić się na wsi! 
Marion, Laurent, Francesco, Bodil i Erina są teraz przedsiębiorcami i sponsorami projektów, i choć część 
z nich zamieszkała tam, gdzie mieszkali ich przodkowie, niektórzy z chęcią zmieniali kraje, języki i kul-
tury. Wszyscy dodali wartość naturalnej zasobności i kulturze terenów, na których zamieszkali, tworząc 
aktywności, które poprawiły społeczeństwo i środowisko naturalne. Ich dokonania zostały zebrane 
w 52 minutowym filmie dokumentarnym wyprodukowanym przez stowarzyszenie Savoir-Faire et 
Découverte w ramach programu francuskiej grupy politycznej, której celem jest zachęcanie ludzi do 
osiedlania się na terenach wiejskich i utrzymywanie populacji na tych obszarach. „Nie opieraliśmy się 
na statystyce” – mówi dyrektor stowarzyszenia Arnaud Trollé – „to narzędzie socjologiczne i pokazanie, 
jak robi się takie rzeczy. Naszym celem jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na wsparcie ciekawych 
projektów dotyczących osiedlania się na terenie wiejskim. Chcemy, zwrócić uwagę radnych i aktorów 
z tego obszaru”. Rozprowadzono już około 200 kopii filmu, a wkrótce planowane jest więcej. Naszym 
celem jest teraz organizacja spotkań dyskusyjnych i zwracanie uwagi na przywiązanie młodych ludzi do 
miejsca, które wybrali na swój dom, korzyści płynące z powitania ich tam oraz możliwości stworzenia w 
danym obszarze dialogu pomiędzy młodymi ludźmi. 

Film można ściągnąć ze strony internetowej: www.lesjeunessefontleurfilm.fr.

Pełna treść tego wydania „La Revue” dostępna jest pod linkiem: 
http://www.reseaurural.fr/files/rrf_03.pdf

Regionalne Sieci pracują nad tym, jak wyeliminować negatywne stereotypy 
o młodych ludziach.

http://www.lesjeunessefontleurfilm.fr
http://www.reseaurural.fr/files/rrf_03.pdf
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LEadEr

Lokalne Grupy Działania (LGD) są lokalnymi 
partnerstwami publiczno-prywatnymi, 
których działanie ma na celu promowanie 
oddolnego podejścia do rozwoju obszarów 
wiejskich LEADER w UE. W tej części przed-
stawiamy Państwu informacje o ostatnich 
działaniach i spotkaniach. 

w działaniu 

K onferencja „LEADER Inspired Network Community” (LINC) 
odbyła się w czerwcu w Estonii. W tym roku tematem prze-

wodnim była kwestia „Zaangażowania i wolontariatu”. W konfe-
rencji wzięło udział około 200 uczestników z 15 krajów. Spotkanie 
koordynowało sześciu partnerów inicjatywy LINC: estońska KSOW, 
Stowarzyszenie Rozwoju Obszarów Wiejskich w Tartu, Partnerstwo 
okręgu administracyjnego Pölva, Partnerstwo okręgu administra-
cyjnego Valga, Zgromadzenie Partnerstwa Vörumaa, LEADER Strefy 
Pogranicza. Obecny był także Punkt Kontaktowy ENRD, prowadząc 
bardzo popularny „Kąciku Współpracy”, którego celem było ułatwia-
nie Współpracy Międzynarodowej (TNC) 
oraz promując LEADER i narzędzi TNC. 
Warsztaty dotyczyły tego jak „zaangażo-
wanie i wolontariat”, może się odnosić 
do lokalnej kuchni, młodzieży i senio-
rów, turystyki wiejskiej, usług na wsi, 
zasobów lokalnych i energii odnawialnej.  
W ramach warsztatów uczestnicy mogli 
skorzystać z oferty czterech wyjazdów 
studyjnych, z których każdy zawierał 
praktykę wolontariatu. Na jednym z nich 
uczestnicy przemieszczali się wzdłuż 
„szlaku cebulowego” poznając trzy 
lokalne kultury: rosyjskich staroobrząd-
kowców, bałtycko-germańską kulturę 
ziemską oraz chłopską kulturę Estonii. 

LINC to międzynarodowe partnerstwo LEADER i KSOW grup z Austrii, 
Niemiec, Estonii i Finlandii, którego celem jest promowanie sieciowa-
nia i wymiana doświadczeń między europejskimi obszarami LEADER. 
Co roku jeden z partnerskich krajów organizuje konferencję, kładąc 
nacisk na wymianę wiedzy i zajęcia sportowe. W tym roku był to bieg 
na orientację, disc golf oraz pływanie pontonami. 

Więcej informacji dostępnych jest pod linkiem: www.infolinc.eu/
eng i www.tas.ee. 

 

Narciarstwo na trawie w Mammaste.

Zawody w płynięciu pontonami na jeziorze Pölva.

Estonia: Międzynarodowe partnerstwo 
LINC – III doroczna konferencja w 
południowej Estonii

Pełna treść tego wydania „La Revue” dostępna jest pod linkiem: 
http://www.reseaurural.fr/files/rrf_03.pdf

http://www.info-linc.eu/eng
http://www.info-linc.eu/eng
http://www.tas.ee
http://www.reseaurural.fr/files/rrf_03.pdf
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Finlandia: Międzynarodowy projekt LEADER  
łączący szkolenia dla młodzieży i 
ochronę dziedzictwa morskiego
W maju i czerwcu 2012 r. 20 młodych ludzi z Finlandii i Estonii uczestniczyło w dwutygodnio-

wym szkoleniu na Galeas Ihana - tradycyjnym drewnianym okręcie wiosłowo-żaglowym, 
który został zbudowany przez wolontariuszy. Szkolenie było częścią projektu Współpracy 
Międzynarodowej (TNC). Uczestnicy żeglowali między regionami partnerskich LGD (LGD 
Karhuseutu w Finlandii, LGD Hiiumaa w Estonii do LGD Bornholm w Danii poprzez  Eckerö Åland i 
Västervik w Szwecji). 
Generalnym celem projektu TNC jest zachowanie dziedzictwa morskiego i aktywne z niego korzy-
stanie poprzez rozbudzanie świadomości o środowisku morskim i jego dziedzictwie historycznym. 
Cel realizowany jest poprzez sieciowanie między partnerami oraz afiliowanymi budowni czymi 
okrętów, właścicielami statków, ich załogą oraz poprzez angażowanie następnego pokolenia mło-
dych ludzi z terenów nadbałtyckich. 
Przed powrotem okrętu i załogi do Luvii, trzej międzynarodowi partnerzy spotkali się na 
Bornholmie. Jak wyjaśnia Suvi Taitonen z Ihana w Finlandii: „Celem naszego projektu jest szkolenie 
młodych załóg i żeglarzy zainteresowanych umiejętnościami nawigacji, interesujących się konstrukcją 
statków i żeglarstwem. W ten sposób ożywimy i utrzymamy żeglarskie tradycje. W czasie tej wycieczki 
wszyscy uczestnicy wykazali chęci spróbowania czegoś nowego, doświadczenia magii żeglowania, 
spotkania nowych ludzi i bycia częścią załogi.”
Więcej informacji dostępnych jest pod linkami:  www.ihana.fi  i www.karhuseutu.fi.

Holandia: flevolandzki LEADER – użycie  
YouTube jako narzędzia do „podzielenia 
się wiadomością”

Holenderska Lokalna Grupa Działania (LGD) przygotowała serię filmów, które pokazują pełny 
cykl realizacji projektu (od etapu wniosku o finansowanie aż do końcowej realizacji) i umieś-

ciła je na YouTube. 
W maju 2012 r. przeprowadzono szerzej zakrojoną akcję promocyjną filmów, co zaowocowało wie-
loma pozytywnymi opiniami od LGD z całej Europy. Grupy z Anglii, Szwecji, Litwy i Austrii nawią-
zały kontakt. LGD Vorarlberg w Austrii, która przygotowała podobne filmy, rozszerzyła zaproszenie 
o holenderską grupę w celu spotkania się i omówienia współpracy. 
Margje Memelink z Flevolandzkiego LEADER, która koordynowała inicjatywę powiedziała: “Celem 
tych filmów jest pomoc przyszłym kandydatom do naszego programu LEADER, gdy więcej funduszy bę-
dzie dostępnych. W międzyczasie, pokazaliśmy filmy szerokiemu spektrum osób, włączając w to osoby z 
naszego ministerstwa. Powiedzieli nam, że możliwość zobaczenia, co udało się osiągnąć z przyznanych 
funduszy była bardzo użyteczna. Znacznie bardziej niż przeczytanie o tym w gazecie”. 
Filmy dokumentalne w języku duńskim z angielskimi napisami można zobaczyć pod adresem: 
www.youtube.com/user/pr0vincieflevoland?feature=mhee.
Możliwe jest uzyskanie kopii na DVD od margje.memelink@flevoland.nl.
Dostępny dla Państwa jest także zbiór „Video pocztówek” ENRD z projektów z całej UE. Aby jest zo-
baczyć trzeba przejść do ENRD galerii mediów lub kliknąć na poniższy link: http://enrd.ec.europa.
eu/themes/environment/environmentalservices/en/environmentalservices_en.cfm
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Okręt Ihana i most Ölands, Szwecja.

Henri Näyrä na dziobie okrętu Ihana.

http://www.ihana
http://www.karhuseutu.fi
http://www.youtube.com/user/pr0vincieflevoland?feature=mhee
mailto:margje.memelink@flevoland.nl
http://enrd.ec.europa.eu/themes/environment/environmental-services/en/environmental-services_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/environment/environmental-services/en/environmental-services_en.cfm
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Luksemburg: Obchody 
20-lecia LEADER

P rzedstawiciele Ministerstwa rolnictwa, uprawy 
winorośli i rozwoju obszarów wiejskich, a także 

członkowie pięciu LGD oraz grup LEADER, politycy lokalni, 
członkowie rządu i aktorzy obszarów wiejskich, zebrali się 
w Luksemburgu, aby uczcić 20-lecie LEADER. Spotkanie 
odbyło się 20 kwietnia 2012 r. w Wiltz, gdzie w 1991 r. po-
wstała pierwsza LGD regionu Redange-Wiltz.

Grupy młodzieży z Redange, Wiltz, 
Grevenmacher i Mondorf przygotowały przed-
stawienie na ten temat. Program obejmował 
także występ chóru złożonego z lokalnych 
aktorów, który powstał specjalnie na to wyda-
rzenie oraz projekcję filmu dokumentalnego 
ku uczczeniu aktorów LEADER. Dokument 
przygotowali młodzi producenci filmowi z 
Regionalnego Punktu Kontaktowego. Z okazji 
20. rocznicy przygotowano także publikację 
„Ludzie regionu”, która stanowi przegląd różno-
rodnych zrealizowanych inicjatyw. 
Więcej informacji dostępnych jest na stronie: 
www.leader.lu. 

Francja: Ogromny sukces  
I Europejskiego Jarmarku 
Produktów Lokalnych 

LGD Pays du Velay gościła ponad 300 delegatów z 13 krajów podczas 
Europejskiego Jarmarku Produktów Lokalnych, który odbył się w dniach 

10-12 maja 2012 r.  
Warsztaty dotyczyły promowania sprzedaży bezpośredniej lokalnych pro-
duktów i sposobów promowania jakości, lokalnego wytwórstwa oraz war-
tości dodanej. Delegaci wizytowali także projekty tematycznie powiązane  
z warsztatami. 
Uczestniczące w spotkaniu LGD-y miały możliwość sprzedaży swoich wyro-
bów podczas sobotniego jarmarku w historycznym mieście Le-Puy-en-Velay. 
W jarmarku wzięło udział około 10 000 gości. Wystawione przez LGD-y pro-
dukty były bardzo różnorodne, od ciast, kiełbasek, serów czy piwa z Litwy po 
szeroki wybór warzyw i oliwy z oliwek z Włoch. W celu ułatwiania wymiany 
informacji o prezentowanych na jarmarku produktach przez cały dzień do-
stępni byli tłumacze. 
Projekt współpracy powstał w 2010 r. w holenderskiej LGD Twente i łączy wie-
le projektów wymiany między rolnikami na zagadnienia od e-commerce do 
ustawodawstwa UE. Zagadką pozostaje jedynie, który z krajów zorganizuje 
przyszłoroczny Europejski Jarmark Produktów Lokalnych!

Więcej informacji dostępnych jest pod linkiem: http://www.hauteloire.
chambagri.fr/Marcheeuropeendesproduits,421.html 
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Grupy młodzieży z Redange, Wiltz,  
Grevenmacher i Mondorf podczas  
przedstawienia. 

Dekoracja sceny na luksemburskim spotkaniu 
uczczenia 20-lecia LEADER.

Stoisko Estonii podczas Europejskiego  
Jarmarku Produktów Lokalnych.

LEADER w działaniu
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http://www.leader.lu
http://www.haute-loire.chambagri.fr/Marche-europeen-des-produits,421.html
http://www.haute-loire.chambagri.fr/Marche-europeen-des-produits,421.html


28 J e s i e ń  2 0 1 2MAGAZINE

Słowacja: LEADER-FEST 2012

T rzeci w historii LEADER-FEST odbył się w dniach 29-30 
maja 2012 r. w historycznym mieście Levoča na Słowacji. 

Kontynuując sukces dwóch poprzednich LEADER-FEST, które 
odbyły się w Czechach, tegoroczne wydarzenie zorganizo-
wała Lokalna Grupa Działania LEV w partnerstwie ze słowa-
cką KSOW. 
Spotkanie dotyczyło zintegrowanego podejścia do wniosko-
wania w ramach metody LEADER po roku 2013 i zgromadziło 
około 250 przedstawicieli z 11 krajów. Warsztaty tematyczne 
dotyczyły problemów: zielonej gospodarki, lokalnych pro-
duktów i usług, partycypacji młodych ludzi i turystyki na 
terenach wiejskich. Podczas jarmarku LGD wystawiły swoje 
tradycyjne produkty i wyroby rękodzielnicze. Przewidziano 
także szeroki program kulturalny i folklorystyczny, w który 

wzięło udział ponad 430 
artystów folkowych i 50 
rękodzielników. 
Przewodnicząca LGD Andrea Hradiská powiedziała: „Jesteśmy 
zachwyceni, że mogliśmy spotkać się tu, w Levočzy, z tyloma waż-
nymi organizacjami zajmującymi się rozwojem terenów wiejskich. 
Jesteśmy wdzięczni uczestnikom, którzy przyczynili się do stworze-
nia i zatwierdzenia nowej deklaracji, która będzie zaprezentowana 
naszym rządom oraz DG AGRI i Dyrekcji Generalnej ds. Polityki 
Regionalnej w Komisji Europejskiej i Parlamencie Europejskim.  

Więcej informacji dostępnych jest pod linkami:  www.maslev.
sk  i www.nsrv.sk.
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Grupa folklorystyczna ORDZOVIANKA i 
moderatorka dr Božena Švábová podczas 
ceremonii otwarcia LEADER-FEST.

Stoisko z wyrobami rękodzielniczymi podczas LEADER-FEST.

Stoisko z produktami lokalnymi podczas 
LEADER-FEST.

http://www.maslev.sk
http://www.maslev.sk
http://www.nsrv.sk
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Holandia: Nauka o lesie i przygoda dla  
dzieci i młodzieży

O ficjalne otwarcie finansowanej ze środków LEADER inicjatywy leśnej „Belevenissenbos” od-
było się 9 czerwca 2012. Inicjatywa obejmuje szeroko zakrojoną edukację o lesie oraz plac 

zabaw dla dzieci w wieku 6-16 lat i jest prowadzona przez Grupę Harcerską Ascanen z Lelystad oraz 
krajową organizację leśniczą „Staatsbosbeheer”. 
Stworzono warunki, w których dzieci mogą odzyskać kontakt z przyrodą oraz ćwiczyć w bezpiecz-
nym lecz pełnym wyzwań środowisku. W parku, zajmującym powierzchnię 25 hektarów wyod-
rębniono cztery tematy przewodnie: sport i ruch, gospodarowanie wodą, archeologia i prehistoria 
oraz edukacja o przyrodzie. 
Projekt przygotowano we współpracy z wieloma różnorakimi partnerami, poczynając od szkół i 
organizacji zajmujących się opieką nad dziećmi aż do państwowego przedsiębiorstwa gospodarki 
wodnej i lokalnej gminy. 
Pomimo, że prace jeszcze trwają, park odwiedziło już kilka grup LEADER, w tym dwie szwedzkie 
LGD-y (Folkungaland i Berg), których programy oparte są na pracy z młodzieżą. 

Więcej informacji dostępnych jest pod linkami: www.scouting.
nl, www.belevenissenbos.nl i www.folkungaland.se. 

Zjednoczone Królestwo - Anglia: Grupa Wymiany 
LEADER do rozwoju przyszłego PROW

A ngielska KSOW ustanowiła nową grupę, której zadaniem jest wspieranie Departamentu 
Ochrony Środowiska, Rybołówstwa i Spraw Wiejskich w rozwijaniu przyszłej polityki oraz 

wdrażania strategii dla LEADER w obrębie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. 
Grupę, która działa na zasadzie „dwustronnej” grupy dyskusyjnej między Lokalnymi Grupami 
Działania (LGD) a ministerstwem, tworzy 28 przedstawicieli LGD oraz lokalnych samorządów z 
Anglii wraz z decydentami z ministerstwa. Z trzech spotkań zaplanowanych na każdy rok, odbyły 
się już dwa, ostatnie 3 lipca 2012 r. 
Ostatnio omawianymi przez grupę kwestiami były przygotowania do przejścia od PROW reali-
zowanego w latach 2007-2013 do następnego zaplanowanego na lata 2014-2020 oraz zbliżające 
się ewaluacje ex-post i ex-ante PROW 2007-2013. Analizie poddano także mocne i słabe strony 
obecnego programu LEADER, które mogę posłużyć do planowania przyszłych inicjatyw. 
Colin Whelan z Angielskiej PROW powiedział: „Jesteśmy bardzo zadowoleni z wkładu, który otrzyma-
liśmy od członków Grupy Wymiany LEADER. Niezwykle ważne jest, że uchwyciliśmy cenne doświadcze-
nie LGD i innych odpowiedzialnych organów w planowaniu przyszłych działań. 

Więcej informacji dostępnych jest pod linkiem:  http://rdpenetwork.defra.gov.uk/activities/
allactivities/EnglandLeaderExchangeGroup.

Wypróbowując plac zabaw w Belevenissenbos.
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LEADER w działaniu

http://www.scouting.nl
http://www.scouting.nl
http://www.belevenissenbos.nl
http://www.folkungaland.se
http://rdpenetwork.defra.gov.uk/activities/all-activities/England-Leader-Exchange-Group
http://rdpenetwork.defra.gov.uk/activities/all-activities/England-Leader-Exchange-Group
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Innowacje w polityce rozwoju obszarów wiejskich pro
ponowane na okres 20142020 mają na celu zwiększe
nie możliwości Państw Członkowskich w pomaganiu 

wiejskim biznesom w dostępie do finansowania, którego 
potrzebują do realizacji swoich projektów rozwojowych. 
W rezultacie, przewiduje się wzrost ilości aktywności typu 
businessled na terenach wiejskich w całej Europie. Nowe 
możliwości rozwoju będą zbudowane na opcjach istnieją
cych w obecnym kształcie polityki rozwoju obszarów wiej
skich, co umożliwi wiejskim przedsiębiorstwom połączenie 
różnych typów instrumentów finansowych w finansowaniu 
ich projektów. 

Instrumenty inżynierii finansowej (często określane jako „instru-
menty finansowe”) mają różne formy. Obejmują „fundusze pożycz-
kowe”, „fundusze gwarantowane”, „fundusze typu venture capital”, 
„fundusze kapitałowe” i „subwencje stóp finansowych”. Wspólnym 
mianownikiem tych instrumentów finansowych jest to, że wszystkie 
stanowią alternatywne metody finansowania oraz mają możliwość 
zwracanie do obiegu alokacji kwot pieniężnych, które posłużyły do 
ustanowienia funduszu. 

Kraje Członkowskie w swoich PROW mogą użyć tych instrumentów 
finansowych, aby wspomóc ukierunkowanie współfinansowania 
z Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW) ku projektom wsparcia biznesu, obejmujących szerokie 
spektrum wiejskich przedsiębiorstw. Wykorzystanie instrumentów 
finansowych EFRROW w PROW było jednak do teraz ograniczone. 
Jednakże zapotrzebowanie na te usługi wzrasta i przewiduje się, 
że będzie cały czas wzrastać, gdy wprowadzona zostanie większa 
elastyczność w sposobie wykorzystania przyznanych środków 
finansowych.

nowe możliwości

Elastyczne podejście do zasad określających, jak PROW mają ko-
rzystać z instrumentów finansowych zostało zaproponowane na 
następny okres wsparcia z EFRROW. Pomogłoby to PROW uzupełnić 
wsparcia finansowe z grantu, w sposób, który czyniłby projekty 
inwestycyjne i wzrost ekonomiczny na terenach wiejskich bardziej 
realistycznym i osiągalnym.

Bliższe  
spojrzenie na 
obszary wiejskie
Rozwój obszarów wiejskich UE to 
 wieloaspektowe zagadnienie, obejmujące 
zróżnicowane tematy, od leśnictwa do 
wiejskiego finansowania czy też „nowych 
wyzwań”, takich jak zmiany klimatyczne.  
W tym numerze, koncentrujemy się na 
temacie wiejskiego finansowania. 

Nowe możliwości w korzystaniu z instrumentów 
finansowania obszarów wiejskich
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Zaproponowane działania mają pozwolić przedsiębiorcom na łączenie różnego typu 
instrumentów finansowych. 
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Bliższe spojrzenie na obszary wiejskie
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Przykładowo, wiejski biznes otrzymując grant PROW na pokry-
cie części kosztów inwestycji mógłby też w przyszłości otrzymać 
wsparcie na pokrycie pozostałych kosztów od finansowanego 
przez PROW „Funduszu pożyczkowego”. Co więcej, ten sam biznes 
mógłby skorzystać z innych instrumentów finansowych, takich 
jak finansowany z PROW „Fundusz gwarancyjny”, aby otrzymać 
gwarancje bankowe na pożyczkę. Także i „fundusze typu venture 
capital”, „fundusze kapitałowe” czy „subwencje stóp finansowych” 
współfinansowane przez PROW mogłyby dostarczać użytecznych 
usług, przyczyniając się do tego, że projekty inwestycyjne staną się 
w większym stopniu osiągalne dla wiejskich biznesów. Takie wspar-
cie ze strony PROW byłoby przestrzegane stosownie do pomocy 
krajowej oraz innych tematycznych regulacji UE. 

Oprócz proponowanej większej elastyczności drugą znaczącą 
zmianą w obrębie instrumentów finansowych po 2013 r. byłby 
wymóg dostosowania ich na odpowiednim rozumieniu potrzeb 
rozwoju wiejskich biznesów. 

Każdy nowy instrument finansowy będzie planowany w odpowie-
dzi na potrzeby rozwojowe potwierdzone poprzez „oszacowanie 
luki”. Jest to miara deficytu między funduszami, które mogą zostać 
zebrane prywatnie a całkowitą wysokością kwoty potrzebnej do sfi-
nansowania projektu. Konieczne będzie także pokazanie wartości 
dodanej, w celu zapewnienia, że zaproponowany został odpowied-
ni typ instrumentu finansowego w odpowiedzi na istniejące luki w 
finansowaniu. „Dobre podejście” w planowaniu wsparcia dla rozwo-
ju obszarów wiejskich powinno zredukować ryzyko pokrywania się 
z już istniejącymi produktami finansowania. 

Finansowanie wiejskie w praktyce

Krajowe Sieci Obszarów Wiejskich coraz bardziej zdają sobie 
sprawę, z potencjalnych korzyści, które te instrumenty finansowe 
oferują terenom wiejskim. Jak zauważa Viviana Vasile z rumuńskiej 
KSOW, zapotrzebowanie ze strony wiejskich biznesów na wsparcie 
ze strony PROW w kraju było ogromnie duże i w rezultacie bardzo 
wiele aplikacji zostało przyjętych. „W celu dalszego wsparcia wdra-
żania naszego PROW, postanowiliśmy skorzystać z instrumentów 
inżynierii finansowej. Odniosło to duży sukces a my już przezna-
czyliśmy cały budżet zatwierdzony przez PROW dla instrumentów 
finansowych. W ten sposób udzliliśmy wsparcia ponad 750 aplikan-
tom, pokrywając ponad 275 milionów Euro z kosztów programów 
rozwoju obszarów wiejskich”- powiedziała. 

W 13. numerze EU 
Rural Review przed-
stawiony zostanie 
szczegółowy przegląd 
możliwości oferowa-
nych przez instru-
menty finansowe dla 
obszarów wiejskich. 
Numer ukaże się we 
wrześniu i oparty bę-
dzie na praktycznych doświadczeniach, aby pomóc wyjaśnić po 
co, kiedy, gdzie i jakiego typu instrumenty finansowe PROW mogą 
być wykorzystane, tak aby wspierać cele polityki rozwoju obszarów 
wiejskich i w szerszej perspektywie rozwój ekonomiczny UE.

EU Rural Review dostępne jest w sekcji „Publikacje” na stronie 
internetowej ENRD lub, jeśli czytają Państwo wydanie online 
magazynu, po kliknięciu na link: http://enrd.ec.europa.eu/
publicationsandmedia/en/publicationsandmedia_en.cfm 

Większa elastyczność umożliwi wiejskim biznesom dostęp do funduszy, których potrzebują.

http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/en/publications-and-media_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/en/publications-and-media_en.cfm
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Ulepszenie działania gospodarstwa w Estonii dzięki wsparciu z EFRROW

Projekty 
EFRROW
Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (EFRROW) współfinansuje szereg 
projektów rozwoju obszarów wiejskich w UE.  
W każdym numerze naszego magazynu 
 wybieramy dla Państwa kilka ciekawych  
i inspirujących przykładów projektów!

Płatności z tytułu dobrostanu zwierząt 
umożliwiły rolnikowi z Estonii umocnienie 
ogrodzeń, dzięki czemu zwierzęta mogą dłu-
żej przebywać na pastwisku. Stado jest teraz 
zdrowsze, łatwiejsze w obsłudze i przynosi 
większe dochody. 

Rolnik Vello Brett, z okręgu Tartu w re-
gionie Lõuna-Eesti szukał możliwości 
wzmocnienia ogrodzeń granicznych swo-
jego gospodarstwa oraz wewnętrznych 
ogrodzeń zabezpieczających pastwisk i 

wybiegów dla bydła, na którym krowy 
przebywają od wiosny do jesieni. Proces 
planowania, nabycie materiału na ogro-
dzenia i ich konstrukcja zostały wsparte 
8100€ z Funduszu EFRROW. Pan Brett woli 
gdy zwierzęta przebywają na powietrzu 
na pastwisku. „Ruszanie się, świeże po-
wietrze i środowisko naturalne wzmocnią 
system immunologiczny oraz generalnie 
zdrowie i samopoczucie zwierząt”. Podczas 
gdy dzienny wkład pracy na paszę kiszo-
ną i czyszczenie znacznie się zmniejszył, 

pastwisko i zarządzanie stadem pozostają 
ważne. 
Zwierzęta są teraz zdrowsze niż przed 
wprowadzeniem zmian. W rezultacie 
produkcja mleka i płodność bydła wzro-
sła. Dodatkowymi skutkami uzyskanymi 
dzięki wzmocnieniu ogrodzeń obejmują 
ograniczenie zużycia paliw z ropy nafto-
wej oraz generalnie lepsze funkcjonowa-
nie całego „przedsiębiorstwa”, jakim jest 
gospodarstwo.  

Unikalne połączenie społecznej i kulturalnej 
wymiany między turystami i lokalnymi miesz-
kańcami europejskich terenów wiejskich w 
innowacyjnym projekcie LEADER redefiniuje 
dotychczasowe rozumienie turystyki. 

Partnerstwo CULTrips zbliża turystów do stylu 
życia, historii, sztuki, architektury i innych ele-
mentów, określających styl życia ludzi na wsi. 
Inicjatorem, zawiązanego we wrześniu 2012 
r. partnerstwa była Lokalna Grupa Działania 
(LGD) Redange-Wiltz w Luksemburgu. 
Obecnie obejmuje ono kolejne sześć LGD-y z 
Austrii, Estonii, Finlandii i Włoch. 
Każdy z partnerów gości uczestników „pilo-
tażowej wycieczki”, aby pokazać, co rozu-
mie poprzez podejście CULTrips. Goście z 
każdej LGD dzielą się swoimi opiniami i w 

ten sposób przyczyniają się do rozwoju 
wspólnej koncepcji CULTrips.
Do tej pory odbyły się trzy pilotażowe wy-
cieczki w Luksemburgu i Włoszech na różne 
tematy (od energii do przyrody poprzez 
historię „szmuglowania” produktów, które 
były niegdyś trudno dostępne, jak tytoń czy 
boczek). Dwa warsztaty poświęcono robieniu 
drewnianych i wiklinowych krzeseł. Włoskie 
i fińskie obszary partnerskie także ostatnio 
przyjęły pierwszą grupę turystów z Austrii. 
Socjokulturalne i oparte na społeczności 
podejście CULTrips reprezentuje przede 
wszystkim nowy obszar w wiejskiej turysty-
ce, który „udostępnia” lokalne dziedzictwo 
poprzez zwiększenie interakcji między 
gośćmi i lokalnymi rezydentami. CULTrips 
otrzymują 517 564€ Funduszu EFRROW. 
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LGD z pięciu Krajów Członkowskich 
przekształcają w kapitał dziedzictwo  
kulturalne
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Wyplatanie siedzisk z witek wierzbowych podczas 
kreatywnych warsztatów w młynie w Beckerich.

Wsparcie ze EFRROW udzielone na działanie gospodarstwa  
w Estonii przyczynia się do poprawy zdrowa zwierząt. 
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EFRROW ułatwia współpracę sektora mleczarskiego na Malcie

Ożywianie turystyki i dziedzictwa terenów wiejskich w Rumunii

Projekt Współpracy Międzynarodowej łączy dzieci z Francji i Portugalii

Jeśli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji o tych i setkach innych projektów, prosimy o zalogowanie się w bazie danych na  
stronie ENRD: 
http://enrd.ec.europa.eu/publicationsandmedia/pl/publicationsandmedia_pl.cfm
Więcej informacji dostępnych jest w galerii mediów na stronie ENRD:
http://enrd.ec.europa.eu/publicationsandmedia/mediagallery/pl/mediagallery_pl.cfm

Projekty EFRROW

Projekt rozwoju obszarów wiejskich EFRROW 
na Malcie przyczynia się do zwiększania kon-
kurencyjności w sektorze rolniczym.

Projekt Marsa wdrażany przez Kooperatywę 
Producentów Mleka w połączeniu z pry-
watną firmą „Produkty Mleczne Malty” 
ma na celu ulepszanie jakości pożywienia 
dla krów. Ma to prowadzić do zwiększenia 
ilości dawanego przez nie mleka, poprawy 
wydajności żywienia oraz w rezultacie do 
zdrowszego produktu, który otrzymują kon-
sumenci końcowi. Około 81 913€ z funduszy 

EFRROW pozwoliło na ustalenie procesów i 
technologii potrzebnych do określenia skła-
du chemicznego i wartości odżywczych 
artykułów spożywczych. Nabyto także 
wyspecjalizowany sprzęt do badań labora-
toryjnych oraz zaangażowano ekspertów 
od  żywienia do oceny obecnych procesów 
i ustalenia wskazówek, jak zwiększyć jakość. 
Poprzez opracowanie bardziej wydajnych 
procesów, projekt Marsa doprowadził do 
wyższej jakość produktów mlecznych oraz 
podniesienia konkurencyjność lokalnego 
sektora mleczarskiego. 

Współfinansowanie z UE pomogło rodzinie 
w Rumunii w rozwoju udanego i zrówno-
ważonego biznesu turystyki wiejskiej, który 
szanuje wartość kulturalnego dziedzictwa 
UNESCO oraz miejsca NATURA 2000.  

Mihai i Raluca Grigore zrezygnowali z po-
sad na wyższym szczeblu menadżerskim  
w Bukareszcie, aby zainwestować w projekt 
w Viscri – dobrze zachowanej saksońskiej 
wiosce w okręgu Braşov. Skłoniła ich do 
tego jakość życia oraz pomysł na prowadze-
nie małego biznesu w jednym w najpięk-
niejszych regionów rolnych w Rumunii.

Za 200 000€ wsparcia z EFRROW kupili  
a następnie przebudowali dwa gościńce, 
zapewniając miejsca noclegowe, małe po-
mieszczenia konferencyjne, wysokiej jakości 
produkty i usługi związane z turystyką. Ich 
celem było zaadaptowanie saksońskich za-
gród, jednocześnie pozostając wiernym ich 
architektonicznemu układowi. Zamiarem 
Mihai i Raluca jest wprowadzenie docho-
dowych zajęć, tak aby wiejskie dziedzictwo 
jako doskonały produkt, stało się środkiem 
wsparcia dla społeczności wiejskiej i trady-
cyjnego stylu życia. 

Innowacyjny projekt Współpracy 
Międzynarodowej (TNC) poprzez muzykę i 
śpiew połączył dzieci z Portugalii i Francji .

Dzięki projektowi „Zethoven”, który prowa-
dzi LGD Trancoso w północnej Portugalii, 
dzieci z tego terenu w Portugalii i dzieci z 
regionu Pays Sud-Charente blisko Bordeaux 
we Francji otrzymały prowadzone przez 
zawodowców lekcje śpiewu chóralnego, 
pracowały z orkiestrą oraz nagrały CD.  
Uczestnicy projektu odwiedzili nawzajem 

swoje regiony i wystąpili na koncercie 
publicznym oraz, oczywiście, uczyli się 
o lokalnym dziedzictwie kulturowym. 

„Projekt dał nam bardzo dużo satysfakcji 
– powiedział Alexandre Ferraz, który 
pracuje przy projektach EFRROW w 
LGD Trancoso – Zwłaszcza, gdy widzi się 
uśmiech na ich twarzach i słyszy muzykę 
podczas koncertów, wtedy jest to tego 
warte”.
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Wieś Viscri znana jest z ufortyfikowanego kościoła, który 
zbudowano około 1100 r. Obiekt został wpisany na listę 
światowego dziedzictwa UNESCO w 1993 r. 

Dzieci z Pays Sud-Charente we Francji tuż po występie 
Zethoven podczas francuskiego Krajowego Festiwalu 
Muzycznego 21 czerwca 2012 r. 

Działanie 124 – Poprawa wydajności w maltańskim  
gospodarstwie mleczarskim

Wsparcie ze EFRROW udzielone na działanie gospodarstwa  
w Estonii przyczynia się do poprawy zdrowa zwierząt. 

http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/pl/publications-and-media_pl.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/media-gallery/pl/media-gallery_pl.cfm
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Wasze opinie
Przekazujemy Wam mikrofon, bo jesteśmy 
ciekawi waszych opinii. Rozmawialiśmy 
podczas projekt EFRROW Wideopocztówki w 
Irlandii, Portugalii i Francji. 

“Oczywiście, to jest zawsze dobre, bo 
tworzy miejsca pracy na tym obszarze i 
dzięki temu można tam żyć i to trzyma 
ludzi na tym terenie, co w dzisiejszych 
czasach jest bardzo ważne” 

Młody rolnik Willie Sheehan, 
Cork, Irlandia, wypowiadając 
się na temat znaczenia 
projektów rozwoju obszarów 
wiejskich EFRROW dla lokal-
nych społeczności.

„Ta praca daje mi wiele satysfakcji, bo 
można zobaczyć zachodzące zmiany. Można 
coś zmienić – począwszy od dzieci aż do 
starszych ludzi. Tak naprawdę chodzi tu o 
społeczność. Życie 
samo w sobie!”

Alexandre Ferraz, LGD  Tran-
coso, północna Portugalia, 
opowiadając o znaczeniu 
pracy, którą wykonuje na 
rzecz LGD z tego terenu. 

“Z mojego punktu  widzenia, 
w mojej pracy, wymiana 
doświadczeń z kolegami z  innych 
krajów jest bardzo ciekawa; 
przekonanie się, czy na co dzień 
napotykają na te same problemy 

w zarządzaniu projektami bądź programami etc.”

Menedżer LGD Mickael Pasquier, Pays Sud-Charente, Francja, opowiadając o 
korzyściach ze współpracy międzynarodowej po doświadczeniu pracy przy projekcie 
TNC Zethoven z LGD Trancoso z Portugali. 

“Myślę, że powinniśmy wrócić do rozumienia, że to 
musi mieć wymiar lokalny. Musimy skłonić lokalnych 
ludzi do zaangażowania się w 
działania. Musimy podjąć te małe 
pomysły. Wrócić do czasów gdy 
miało się 1,2,10,12 zajęć na raz.”

Jim Byrne, kierownik projektu wspieranego z 
 funduszy EFRROW ‘Happy Days Artisan Ice Cream’  
w Cork, w Irlandii, mówiąc o znaczeniu krótkich  
łańcuchów dostaw dla lokalnych społeczności.

Materiał video do powyższych 
wypowiedzi dostępny jest 
w galerii mediów na stronie 
internetowej ENRD bądź po 
kliknięciu na link: http://enrd.
ec.europa.eu/publications-
and-media/en/publications-
and-media_en.cfm.

http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/en/publications-and-media_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/en/publications-and-media_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/en/publications-and-media_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/en/publications-and-media_en.cfm
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Uśmiechnij się!
Mario Folchi, zwycięski fotograf, który 
otrzymał III nagrodę w kategorii Zatrud-
nienie na terenach wiejskich za zdjęcie 
„sianokosy” kieruje aparat na nas podczas 
ceremonii rozdania nagród w konkursie 
ENRD „Europejska wieś na zdjęciach” w 
Berlaymont, w Belgii, w lipcu 2012 r. 

Tu i tam
Uśmiechnij się, będziesz na zdjęciu!  
Wybór najlepszych zdjęć ukazujących  
działanie sieci w ostatnich kilku miesiącach. 

Partnerstwo...
Gość Międzynarodowego Jarmarku 
LGD na Litwie podczas działań wymia-
ny kulturalnej, w maju 2012 r. 

Dobra robota.....
Ave Bremse (estońska KSOW) and György Mudri 
(Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich, Komisja Europejska) podczas 
ceremonii otwarcia konferencji LINC, która okazała 
się sukcesem w Estonii.
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Patriotyzm
Członkowie delegacji z Węgier podczas 
ceremonii otwarcia III konferencji LINC 
w Estonii w czerwcu 2012 r. 

Równoważąc
Adrian Neal z Punktu Kontaktowego ENRD równoważy 
najlepsze punkty sieciowania w Centrum Nauki AHHAA 
podczas konferencji LINC w Estonii.

Uczta we Francji
Delegaci z Polski i Gujany Francuskiej na pierwszym 
„Europejskim Jarmarku Produktów Lokalnych” w Pays 
du Velay, Francja maj 2012.
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A: Oś to nazwa, która określa zbiór Działań w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
Istnieją cztery osie. Każda z nich ma konkretne cele, które bezpośrednio łączą się z 
tematami polityki rozwoju obszarów wiejskich UE. Trzy pierwsze osie tematyczne to: 
Oś 1 - poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego, Oś 2 - poprawa środowiska 
naturalnego i obszarów wiejskich, Oś 3 -  podniesienie jakości życia na obszarach wiej-
skich i różnicowanie gospodarki wiejskiej. Czwarta „metodologiczna” Oś oparta jest na 
wspieraniu podejścia LEADER w rozwoju obszarów wiejskich. 

Informacje kontaktowe do organów zarządzających PROW oraz KSOW dostępne są 
na stronie internetowej ENRD w sekcji „Sieci i Sieciowanie”. 

 Jeżeli mają Państwo jakieś pytania związane z zalogowaniem się na stronie, prosimy o  
kontakt pod adresem emailowym: MyENRD@enrd.eu

mailto:info@enrd.eu
http://enrd.ec.europa.eu
http://bookshop.europa.eu
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http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/pl/policy-in-action_pl.cfm
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