
Wspólna Polityka Rolna (WPR) Unii Europejskiej 
ma zostać zreformowana do roku 2013. W póź-
niejszych miesiącach tego roku zostaną podjęte 
oficjalne konsultacje publiczne, a Komisja opub-
likuje i podda pod rozwagę zasady wyznaczające 
różne kierunki przyszłej WPR. W tym celu 12 
kwietnia 2010 r. Komisarz UE ds. Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi — pan Dacian Cioloş — rozpoczął 
publiczną debatę na temat przyszłej WPR, do 
której zaprosił wszystkich zainteresowanych 
obywateli i organizacje UE. Dnia 14 kwietnia 
miało miejsce nadzwyczajne zebranie Komitetu 
Koordynacyjnego Europejskiej Sieci na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich, na którym popro-
szono członków o rozpoczęcie w poszczegól-
nych krajach i organizacjach publicznej debaty 
na temat kształtu WPR po roku 2013. Rozwój 
obszarów wiejskich stanowi „drugi filar” WPR, a 
zatem takie konsultacje publiczne znacząco uła-
twią identyfikację wymagań dotyczących WPR 
po roku 2013. 

DG AGRI postawił następujące pytania dotyczące 
rozwoju obszarów wiejskich:

A. Jakie powinny być cele przyszłej polityki 
rozwoju obszarów wiejskich?

B. Jak usprawnić narzędzia realizacji tej 
polityki?

C. Jak usprawnić zarządzanie tymi zasadami?

Poszczególne osoby i organizacje zainteresowa-
ne problematyką rozwoju obszarów wiejskich 
mogą uczestniczyć w debacie za pośredni-
ctwem krajowych sieci obszarów wiejskich lub 
innych organizacji zrzeszonych w Komitecie 
Koordynacyjnym Europejskiej Sieci na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich. Członkowie 
Komitetu Koordynacyjnego zostali poproszeni o 
przesłanie swoich opinii do 3 czerwca. Zostały one 
opublikowane na stronie internetowej: http://enrd.
ec.europa.eu/cap-consultation-process_home_en/
en/debate-contributions_en.cfm

 Wszystkie opinie zostaną zebrane we wspólnym 
raporcie podsumowującym, który zostanie za-
prezentowany na konferencji w Brukseli w dniach 
19–20 lipca. (http://ec.europa.eu/agriculture/cap-
post-2013/conference/index_en.htm) 

Komisarz Cioloş uczestniczył w posiedzeniu 
Poszerzonej Grupy Doradczej z zakresu WPR po 
roku 2013. Przemówienie komisarza, a także inne 
informacje można znaleźć na stronie internetowej: 
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/ciolos/
headlines/speeches/2010/06/20100603_fr.htm lub 
w dokumencie http://ec.europa.eu/agriculture/
cap-post-2013/speeches/adgroup20100603_en.pdf.

Dodatkowe informacje na temat szerszej debaty 
poświęconej WPR można znaleźć pod adresem: 
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-debate, gdzie 
opublikowano już ponad 5000 opinii.
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Nowa witryna Europejskiej Sieci na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
już działa! 

Dnia 28 kwietnia 2010 r. uruchomiono nową witrynę 
internetową Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EN RD). 
Została ona przebudowana w celu ułatwienia dostępu do różnych informacji 
na temat rozwoju wsi w Unii Europejskiej. Jej celem jest lepsze odzwierciedlenie 
ogólnoeuropejskiego charakteru EN RD. Za jej pośrednictwem będzie także pro-
mowany szeroki zakres działań podejmowanych w poszczególnych państwach 
członkowskich i między nimi.

„Jest to bardzo ważny krok na drodze ku poprawie usług i widoczności EN RD”, 
mówi Rob Peters — szef jednostki DG AGRI-G3, „a także uznanie rosnącego zna-
czenia EN RD jako mechanizmu usprawniającego przepływ informacji i wiedzy 
oraz usprawniającego współpracę i skuteczność działania sieci rozwoju obszarów 
wiejskich w całej Europie”. Pan Peters zauważył także „potrzebę dalszego rozwo-
ju usług komunikacyjnych, jak również systemów przepływu wiedzy i informacji 
między Komisją Europejską oraz członkami EN RD” i uznał, że „rozwój witryny oraz 
innych usług poprawi dostęp do informacji i ułatwi wymianę wiedzy na temat 
rozwoju obszarów wiejskich. Celem długofalowym jest umieszczenie w witrynie 
EN RD wszystkich informacji na temat rozwoju obszarów wiejskich w Europie. To 
ambitny cel, ale wierzymy, że przy tym poziomie wsparcia, jakiego udzielają nam 
Krajowe Sieci Rozwoju Obszarów Wiejskich z Krajów Członkowskich, i dzięki stale 
rosnącemu znaczeniu tego zagadnienia w UE możemy go osiągnąć.”

Niektóre funkcje nowej witryny: 

interaktywne mapy udostępniające wiele informacji na temat rozwoju •	
obszarów wiejskich według kraju,
uruchomienie specjalnej strony w ramach publicznej debaty na temat •	
WPR po roku 2013,
poszerzona tematyczna biblioteka informacji na temat różnych zagad-•	
nień związanych z rozwojem obszarów wiejskich i nowymi wyzwaniami,
brama umożliwiająca szybki dostęp do bardziej szczegółowych informa-•	
cji na temat wszystkich krajowych sieci rozwoju obszarów wiejskich w 
UE,
funkcja wyszukiwania partnerów do projektów w ramach osi Leader,•	
najnowsze informacje i aktualności na temat wydarzeń i działań związa-•	
nych z rozwojem obszarów wiejskich.

Haris Martinos — pracownik punktu kontaktowego EN RD — mówi: „Jesteśmy 
bardzo zadowoleni z rozwoju witryny EN RD i oczywiście mamy nadzieję na 
dalszy postęp w miarę wzrostu zainteresowania i liczby osób korzystających 
z naszych usług sieciowych. Liczymy tu na opinie naszych użytkowników i 
propozycje dalszych usprawnień witryny”.  Adres nowej witryny EN RD to:  
http://enrd.ec.europa.eu/

Czwarte spotkanie Podkomitetu ds. osi Leader

Dnia 20 maja w Brukseli odbyło się czwarte spotkanie Podkomitetu ds. osi 
Leader. Rozmawiano przede wszystkim o prezentacji wstępnych wyników prac 
trzech grup fokusowych. Pierwsza z nich zbadała wdrożenie założeń oddolnych 
w kontekście procesu decyzyjnego i upowszechniania problematyki. Druga 
koncentruje się na zagadnieniach związanych z zachowaniem innowacyjności/
eksperymentalności osi Leader, a trzecia zaprezentowała wyniki swoich prac z 
zakresu implementacji działania współpracy.

Zaprezentowano wstępne wyniki prac Tematycznej Grupy Roboczej Europejskiej 
Sieć Oceny Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu oceny wpływu działania osi 
Leader i zastosowania działań związanych z jakością życia. Spotkaniu prze-
wodniczył Rob Peters — szef jednostki G3 w DG AGRI.

Spotkanie było interesujące i przeprowadzone drobiazgowo. Zwrócono 
uwagę na szereg problemów związanych z implementacją osi Leader, jak 
również omówiono ewentualne możliwości usprawnień. Więcej informacji:  
ht tp://enrd.ec.europa.eu/events- and-meetings/commit tees/leader-
subcommittee/en/4th-leader-subcommittee_en.cfm

Spotkanie krajowych sieci obszarów wiejskich

Pod koniec marca w Rzymie odbyło 
się ósme spotkanie Krajowych Sieci 
Obszarów Wiejskich, podczas któ-
rego omówiono najnowsze osiąg-
nięcia w zakresie trzech inicjatyw 
tematycznych i zapoczątkowano 
czwartą, poświęconą przedsiębior-
stwom wiejskim.

Wstępne ustalenia dotyczące 
prowadzonych prac tematycznych z zakresu rolnictwa socjalnego, czyli działań 
mających na celu promocję dobrobytu społecznego (tj. włączenia społecznego, 
rehabilitacji, zatrudnienia, edukacji, terapii) zostały opracowane na podstawie 
informacji zebranych w dziewięciu państwach członkowskich. Są one ilustracją 
szerokiego wsparcia dla rolnictwa społecznego, roli planów rozwoju obsza-
rów wiejskich (PROW) oraz rosnącej widoczności unijnego sektora rolnictwa 
społecznego. W ocenie prac podkreślono także znaczące różnice w systemach 
wspierania rolnictwa społecznego oraz regulacjach prawnych w całej UE. Analiza 
już przyniosła wymierne korzyści w postaci zestawienia różnic metodologii i 
zaleceń, przyjętych dobrych praktyk, a także standardów jakości dotyczących 
określonych beneficjentów. Dalsze prace krajowych sieci obszarów wiejskich 
mają na celu opracowanie przykładowych analiz ich włączenia do systemu 
Wymiany Informacji o Projektach i Wiedzy w ramach Europejskiej Sieci na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz rozwój projektów między uczestniczącymi 
krajami/organizacjami.

Grupa tematyczna krajowej sieci 
obszarów wiejskich zajmująca 
się problematyką leśnictwa opra-
cowała także raport dotyczący 
różnic między państwami człon-
kowskimi i wewnątrz nich z zakre-
su wspierania sektora leśnictwa, 
rodzajów stosowanych działań 
oraz poziomów finansowania i 

innych obecnie dostępnych źródeł 
wsparcia. Punkty do dalszej analizy obejmują: konkurencję lub sprzeczność 
interesów między rolnikami a leśnikami w zakresie dostępu do środków pomo-
cowych dla leśnictwa w ramach planu rozwoju obszarów wiejskich (PROW); wy-
siłki administracyjne na rzecz dostępu do środków pomocowych dla leśnictwa; 
wytwarzanie bioenergii; ewentualne formy wspólnego działania i współpracy.

Koncepcja „wspólnego działania” jest podstawą nowej inicjatywy tematycznej 
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) ogłoszonej na forum KSOW poświęco-
nym roli sieci we „wzmacnianiu przedsiębiorczości rolniczej”. Celem tych działań 
jest określenie stopnia wsparcia KSOW dla przedsiębiorczości rolniczej poprzez 
usprawnienia w sposobie implementacji EFRROW. Zostaną przeprowadzone 
analizy rzeczywistych przykładów realizacji innowacyjnych projektów. Zostaną 
także przeprowadzone specjalne badania mające na celu lepsze zrozumienie 
potencjalnej współpracy i możliwości uzupełniania się, które można osiągnąć 
za pomocą innych publicznych i prywatnych instrumentów wsparcia rozwoju 
obszarów wiejskich w sektorze leśniczym.

© Vierhoekoeve

AKTUALIZACJA 
DZIAŁAŃ EUROPE-
JSKIEJ SIECI NA 
RZECZ ROZWOJU  
OBSZARÓW WIEJSKICH 
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Poza powyższymi punktami podczas ósmego spotkania KSOW omówiono także 
szereg innych ważnych kwestii. Szczegółowe wyniki spotkania można znaleźć 
na stronie internetowej: http://enrd.ec.europa.eu/events-and-meetings/nrn-
meetings/en/9th-nrn-meeting_en.cfm 

Tematyczna grupa robocza — wspólne spotkanie

Dnia 23 marca odbyło się wspólne spotkanie Tematycznych Grup Roboczych 
Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 1, 2 i 3 w celu wymia-
ny bieżących wyników prowadzonych przez nich analiz. Po przedstawieniu 
raportów z zakresu postępu prac poszczególnych grup omówiono ewentualne 
możliwości prowadzenia wspólnych analiz w przyszłości. Omówione zagad-
nienia obejmowały następujące kwestie: definiowanie obszarów wiejskich 
i charakterystyki terenów przeznaczonych do rozwoju obszarów wiejskich; 

różne związki ekonomiczne między rolnictwem a inną działalnością pro-
wadzoną na obszarach wiejskich; znaczenie środowiskowych i społecznych 
dóbr publicznych na obszarach wiejskich.

W trakcie spotkania stwierdzono, że Tematyczne Grupy Robocze określiły 
przykłady odpowiednich praktyk, które powinny być uzgadniane z różnymi 
zainteresowanymi stronami w Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich w celu usprawnienia realizacji programów rozwojowych na obsza-
rach wiejskich. Pozwoli to usprawnić skuteczne wykorzystywanie EFRROW w 
obecnym okresie realizacji programu, jak również opracowanie programów na 
okres rozpoczynający się od roku 2013. Dnia 7 czerwca odbyły się warsztaty dla 
wszystkich Tematycznych Grup Roboczych i Komitetu Koordynacyjnego. Więcej 
informacji: http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/committees/
en/committees_home_en.cfm
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Sieciowanie LGD
Wiosną w kilku państwach UE zorganizowano 
szereg wydarzeń poświęconych sieciowaniu LGD. 
Obejmowały one m.in. targi Expo European Leader 

w Budapeszcie w dniach 4–7 marca, na których spotkali się przedstawiciele 
LGD z Holandii, Polski, Rumunii, Estonii i Hiszpanii, jak również wszystkie LGD 
z kraju gospodarza — Węgier. Współpraca międzynarodowa była częstym 
tematem rozmów uczestników Expo, którzy przyjęli publikację internetowych 
zaleceń EN RD (http://enrd.ec.europa.eu/leader/2007-2013/tnc-guide/en/tnc-
guide_home_en.cfm) w zakresie rozwoju efektywnych projektów współpracy.

Jednym z wydarzeń była konferencja „Leader 
Inspired Networking Community” (LINC), 
która miała na celu wsparcie działań siecio-
wych oraz nowatorskich sposobów wymiany 
doświadczeń w europejskim obszarze osi 
Leader. W konferencji, która odbyła się w 
Austrii w dniach 15–17 marca, wzięły udział  
LGD z Austrii, Niemiec, Estonii i Finlandii. 
Na konferencji krajowej infrastruktury sie-
ciowej Wielkiej Brytanii, która odbyła się w 

Belfaście w dniach 10–11 marca, przedstawiono delegatom z grup LGD wyniki 
prac z zakresu działań Tematycznych Grup Roboczych EN RD. Zaprezentowano 
także 10 kluczowych wniosków z zakresu rozwoju obszarów wiejskich  
(http://ow.ly/1iqVa).

Młodzi rolnicy i plany rozwoju obszarów wiejskich

Członkowie Europejskiej Rady Młodych Rolników (http://www.ceja.org/english/) 
spotkali się na warsztatach zorganizowanych na Węgrzech w dniach 11–13 
marca w celu omówienia roli młodych rolników w implementacji polityki 
rozwoju obszarów wiejskich. Po przeanalizowaniu kompleksowego zakresu 
zagadnień wymieniono się doświadczeniami z różnych stron UE z zakresu 
udziału młodych rolników w Krajowych Sieciach Obszarów Wiejskich, grupach 
LAG, strategiach komunikacji PROW i Komitetach Monitorujących. Duża część 
konferencji była poświęcona roli organizacji młodych rolników w realizacji 
krajowych programów na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i zaprezentowano 
około 18 analiz dobrych praktyk z różnych państw członkowskich. Ogólne 
wnioski z konferencji potwierdziły duże znaczenie udziału młodych euro-
pejskich rolników w długofalowym procesie rozwoju obszarów wiejskich UE.  
Więcej informacji: http://www.ceja.org/english/

Przyszła polityka leśna
Opublikowano nową Zieloną Księgę, która zapoczątkowała publiczną debatę 
na temat problemów leśnictwa ze szczególnym uwzględnieniem wpływu 
zmian klimatycznych. Zielona Księga (http://ec.europa.eu/environment/
forests/pdf/green_paper.pdf ) została opublikowana w marcu i wskazano w niej 
możliwie kierunki rozwoju unijnej polityki ochrony lasów, zarządzania obszara-
mi leśnymi i gromadzenia informacji na temat lasów. „Celem jest zapewnienie 
dalszego pełnienia przez lasy UE ich funkcji społecznych, gospodarczych i śro-
dowiskowych”, stwierdził Janez Potočnik — Europejski Komisarz ds. Środowiska.  
Weź udział w publicznej debacie (http://ec.europa.eu/environment/consulta-
tions/forests_en.htm ) (do 31 lipca).

Więcej dóbr publicznych z unijnych gospodarstw rolnych

Opublikowany niedawno raport dla Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa 
i Rozwoju Obszarów Wiejskich pt. „Dostarczanie dóbr publicznych za 
pośrednictwem rolnictwa w Unii Europejskiej” wskazuje szeroki zakres 
środowiskowych i społecznych dóbr publicznych dostarczanych przez 
europejskich rolników. Z badań wynika, że społeczność europejska wysoko 
ceni wartość tych dóbr, a mimo to dowody wskazują, że nie są one dostar-
czane na zadowalającą skalę. WPR odgrywa kluczową rolę w pomaganiu 
rolnikom w dostarczaniu towarów i usług środowiskowych pod warunkiem 
odpowiedniego ukierunkowania polityki. Badania wskazują, że dobrze ukie-
runkowana polityka z jasno określonymi celami i wystarczającymi środkami 
budżetowymi będzie kluczowym elementem w zapewnieniu dostarczania 
dóbr publicznych zgodnych z wymaganiami społeczności.Więcej informacji  
(http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/external/public-goods/index_en.htm).

Promowanie rozwoju zielonej infrastruktury przez 
rozwój obszarów wiejskich

W celu wsparcia inicjatyw na rzecz łączności Komisja rozpoczęła propago-
wanie idei rozwoju „Zielonej Infrastruktury”, mającej pokazać, że europejskie 
habitaty, gatunki oraz krajobrazy są od siebie uzależnione i nie mogą być 
zachowane osobno.

Kolejne dowody coraz wyraźniej wskazują, że budowa spójnej „zielonej 
infrastruktury” Europy wymaga większych nakładów oraz że ma ona związek 
ze stronami zainteresowanymi rozwojem obszarów wiejskich. Do tego celu 
należy wykorzystać fundament, jakim jest ogólnoeuropejski program ob-
szarów chronionych Natura 2000, które obejmują najcenniejsze i zagrożone 
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http://enrd.ec.europa.eu/events-and-meetings/nrn-meetings/en/9th-nrn-meeting_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/committees/en/committees_home_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/committees/en/committees_home_en.cfm
file:///Volumes/QK_PRODUITS/ENRD/NEWSLETTER/issue9/doc/internetowych zalece EN RD
file:///Volumes/QK_PRODUITS/ENRD/NEWSLETTER/issue9/doc/internetowych zalece EN RD
http://enrd.ec.europa.eu/leader/2007-2013/tnc-guide/en/tnc-guide_home_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/2007-2013/tnc-guide/en/tnc-guide_home_en.cfm
file:///Volumes/QK_PRODUITS/ENRD/NEWSLETTER/issue9/doc/10 kluczowych wniosk�w z zakresu rozwoju obszar�w wiejskich
http://ow.ly/1iqVa
file:///Volumes/QK_PRODUITS/ENRD/NEWSLETTER/issue9/doc/Europejskiej Rady Modych Rolnik�w
http://www.ceja.org/english/
http://www.ceryc.eu/
http://www.ceja.org/english/
http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/green_paper.pdf
http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/green_paper.pdf
http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/green_paper.pdf
http://ec.europa.eu/environment/consultations/forests_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/consultations/forests_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/consultations/forests_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/external/public-goods/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/external/public-goods/index_en.htm


Estonia
Estonia — wysunięta najdalej na północ 
republika bałtycka — rozciąga się 350 km ze 
wschodu na zachód i 240 km z północy na po-

łudnie. 10% terytorium Estonii jest 
położone na wyspach morskich 
o łącznej powierzchni 45 000 
km2. Kraj zamieszkuje jedna z 
najmniejszych populacji na świe-
cie, bo licząca tylko około 1,34 
miliona mieszkańców. Około 33 
% z nich mieszka na obszarach 
wiejskich. Więcej informacji  
(http://www.estonica.org/).

Najważniejsze założenia PROW 
Wysokość budżetu PROW Estonii (http://www.agri.ee/?id=11291) wynosi 
łącznie 935 milionów euro. Głównym celem planu jest poprawa 
konkurencyjności gospodarstw rolnych oraz przemysłu przetwór-
stwa rolniczego. Nowe elementy umieszczone w PROW na rok 2010 
obejmują także promocję innowacyjności, ocenę wspólnych działań 
przedsiębiorstw i organizacji rolniczych, a także inwestycje w szeroko-
pasmowy dostęp do internetu.

Mimo bieżących problemów gospodarczych na obszarach wiejskich 
do marca 2010 około 40% budżetu PROW Estonii zostało przeznaczone 
na projekty, a stopa wykorzystania EFRROW przekroczyła 25%.
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obszary i gatunki. 
Mimo że Natura 
2000 to najwięk-
sza tego typu 
sieć na świecie, 
obejmująca 17% 
powierzchni UE, 
wyraźny jest brak 
łączności między 
poszczególnymi 
obszarami. Rolnicy, 
leśnicy i wszystkie 
z ainteresowane 

strony, których dotyczy program Natura 2000, muszą głębiej zaangażować 
się w działania wzmacniające przestrzenne połączenia między istniejącymi 
obszarami ochrony przyrody w celu uniknięcia ich fragmentacji i zwiększenia 
ekologicznej spójności. Działania takie mogą obejmować sadzenie żywopło-
tów, wytyczanie pasów dla dzikiej zwierzyny na polach uprawnych, ochronę 
małych cieków wodnych, tworzenie „zielonych mostów”, „korytarzy dla 
dzikiej zwierzyny” lub „obszarów pośrednich” między habitatami.

Strony zainteresowane rozwojem obszarów wiejskich nie tylko mają do 
odegrania ważną rolę, ale mogą także wiele skorzystać na usprawnieniach 
w tym zakresie. Zdrowe ekosystemy nie tylko hamują degradację środowiska 
naturalnego na obszarze całej Europy, ale także pomagają w realizacji innych 
priorytetów w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym przystosowania 
się do zmian klimatycznych i utrzymania funkcji ekosystemów, takich 
jak źródła czystej wody, żyznej gleby czy atrakcyjnych obszarów wypo-
czynkowych. Problem ten był przedmiotem szerokiej dyskusji w ramach 
unijnego Zielonego Tygodnia w dniach 1–4 czerwca. Więcej informacji:  
http://ec.europa.eu/environment/greenweek/index.html

Nowy raport na temat statystyk i ekonomii rozwoju 
obszarów wiejskich

Wobec stale rosnącego zapotrzebowania na informacje z zakresu rozwoju 
obszarów wiejskich Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów 
Wiejskich opublikowała szczegółowy raport zawierający kompleksowy 

zestaw informacji na temat obszarów wiejskich i wdrażania unijnej polityki 
rozwoju obszarów wiejskich.

Raport „Rural Development in the European Union — Statistical and 
Economic Information Report 2009” zawiera dane statystyczne i ekono-
miczne obejmujące trzy cele polityki rozwoju obszarów wiejskich na lata 
2007–2013, jak również omówienie budżetu i informacji z zakresu monitoro-
wania finansowego programów rozwoju obszarów wiejskich w państwach 
EU-27 i krajach kandydujących.

Mimo że informacje te są dostępne w różnych źródłach, raport stanowi 
pierwszą próbę ich uporządkowania i integracji w jednym dokumencie. 
Zobacz: http://ec.europa.eu/agriculture/agrista/rurdev2009/index_en.htm

Przełożenie terminu konferencji w Sibiu

Drugie seminarium Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
pt. „Gospodarstwa niskotowarowe w UE: sytuacja obecna i perspektywy na 
przyszłość”, które miało odbyć się w kwietniu w rumuńskiej miejscowości 
Sibiu, zostało anulowane ze względu na wstrzymanie ruchu lotniczego 
nad Europą i przełożone na inny termin. Konferencja odbędzie się w Sibiu 
w dniach 13–15 października 2010. Swój udział zapowiedziało 150 uczest-
ników, a przedmiotem spotkania będzie ocena obecnej polityki dotyczącej 
gospodarstw niskotowarowych w państwach EU-27.

Nowy Numer Magazyn „Rural Development”!

W internecie ukazał się czwarty numer magazynu EU Rural Review pub-
likowanego przez Europejską Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(w wersji angielskiej; inne wersje będą dostępne wkrótce). Publikacja 
ta jest poświęcona udziałowi polityki rozwoju obszarów wiejskich w 
walce ze zmianami klimatycznymi. Aby pobrać egzemplarz, kliknij tutaj: 
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-library/en-rd-publications/periodicals/en/
periodicals_home_en.cfm.

WIZYTA W  
PAŃSTWACH 
CZŁONKOWSKICH

http://www.estonica.org/
http://www.estonica.org/
http://www.agri.ee/?id=11291
http://www.agri.ee/?id=11291
http://ec.europa.eu/environment/greenweek/index.html
http://ec.europa.eu/agriculture/agrista/rurdev2009/index_en.htm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-library/en-rd-publications/periodicals/en/periodicals_home_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-library/en-rd-publications/periodicals/en/periodicals_home_en.cfm
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Na terenie Estonii działa około 26 LGD w 
ramach osi Leader w większości w społecz-
nościach wiejskich. Zdaniem Ave Bremse 
z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Estonii 
(http://www.maainfo.ee/index.php?page=3441) 
„władze wykonawcze zdecydowały się prze-
znaczyć 85,7 miliona euro na opracowanie 
strategii LGD. To pokazuje, jak bardzo nasz 
stosunkowo niewielki kraj angażuje się w ko-
rzystanie z metod osi Leader w ramach wdra-
żania polityki rozwoju obszarów rolniczych”.

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Estonii kon-
centruje swoje działania na dodawaniu wartości 
do pełnej oferty środków PROW. Jej siedziba 
znajduje się w Centrum Badań nad Gospodarką Wsi 
(http://www.maainfo.ee/index.php?page=3413&), 
będącym państwową agencją pod nadzorem 
Ministerstwa Rolnictwa. Krista Kõiv — szef 
departamentu Rybołówstwa i Sieci Obszarów 
Wiejskich — wskazuje, w jaki sposób cele sieci 
„promują swobodny, otwarty i stopniowy 
rozwój, w ramach którego inicjatywy oddolne 
kształtowane są na podstawie potrzeb i roz-
wijane poprzez współpracę zainteresowanych 
stron na obszarach wiejskich”. Wspomina także 
o publikowaniu cotygodniowych biuletynów 
elektronicznych i ścisłej współpracy z partnera-
mi w Izbie Współpracy sieci, jak również innymi 
Krajowymi Sieciami Obszarów Wiejskich w całej 
Europie, w ramach realizacji zintegrowanych 
usług wsparcia. Działania te obejmują wzmac-
nianie funkcji LGD, promowanie przejrzystości 
relacji i dostarczanie opracowań wspierających 
realizację krajowej polityki w zakresie obszarów 
wiejskich. Prowadzone są na przykład tema-
tyczne działania dotyczące wspólnego rynku i 
zaangażowania młodzieży w rozwój obszarów 
wiejskich. Oś Leader oferuje wiele możliwości 
w obu tych przypadkach. Za pośrednictwem 

witryny internetowej i specjalnych wydarzeń są 
także zbierane i rozpowszechniane informacje z 
zakresu dobrych praktyk dla zainteresowanych.

Reve Lambur — urzędnik w Krajowej Sieci 
Obszarów Wiejskich — jako przykład takiego 
wydarzenia podaje „Dzień Rozwoju Obszarów 
Wiejskich” na największych targach rolniczych 
w Estonii — Maamess. We współpracy z DG 
AGRI i Punktem Kontaktowym Europejskiej 
Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
zorganizowano szereg prezentacji z zakre-
su zastosowania PROW. Zaprezentowane 
projekty obejmowały lokalną sieć żywności, 
połowy pstrąga, rozwój społeczności instytu-
cji pozarządowych, dobre praktyki w zakresie 
hodowli strusia i „grupę turystyki bezpiecznej 
dla środowiska”.

Sieć turystyki bezpiecznej dla 
środowiska

Sirje Kuusik stoi na czele sieci turystyki 
bezpiecznej dla środowiska „Genuine 
Experiences” w regionie Lahemaa i posiada 
bogate doświadczenie w dziedzinie wdra-
żania różnych projektów współfinansowa-
nych z budżetu UE (Phare, Interreg, 
Leader itd.) oraz zarządzania nimi. 
Po sukcesie swojego rodzinnego 
gospodarstwa agroturystycznego w 
Kuusiku, gdzie turystom oferowane 
jest zakwaterowanie z ekologicznym 
śniadaniem, wycieczki przyrodnicze 
itd. (www.kuusikunaturefarm.ee), 
Sirje założyła sieć zrzeszającą 18 
członków (jedno prywatne muzeum 
i siedemnaście innych rodzinnych 
gospodarstw agroturystycznych 
w regionie Lahemaa). Jej zdaniem 

„wspólne projekty pozwalają osiągnąć cele 
w przemyślne turystycznym nieosiągalne dla 
przedsiębiorców działających w skali mikro. 
Dzięki naszemu pierwszemu wspólnemu pro-
jektowi mamy jedną domenę dla naszej sieci 
(www.ehedad.ee), którą mamy nadzieję rozwi-
nąć w ramach naszego drugiego projektu”.

Sieć złożyła już wniosek o przyznanie środków 
w ramach dwóch projektów współpracy w osi 
Leader za pośrednictwem organizacji poza-
rządowej Arenduskoda w LGD i przygotowuje 
międzynarodowy projekt w ramach osi Leader 
„Loving Local Products” (Kochamy lokalne 
produkty), skupiający się na lokalnej żywności 
i rzemiośle, wraz z 2 LGD z finlandzkiego re-
gionu Kymenlaakso. „Z naszych doświadczeń 
wynika, że działanie w sieci pozwoliło naszym 
członkom szybciej osiągnąć założone cele roz-
woju bezpiecznego dla środowiska i pozyskać 
dodatkowe środki na wsparcie działalności 
małych i średnich przedsiębiorstw”.

WIĘCEJ INFORMACJI www.ehedad.ee

Gdzie można uzyskać 
dodatkowe informacje

Europejska Sieć Rozwoju Obszerów Wiejskich:
http://enrd.ec.europa.eu
Europejska Polityka Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–13
http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/index_pl.htm
Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów 
Wiejskich
http://ec.europa.eu/agriculture/index_en.htm
Europejska Sieć Ewaluacji
http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/eval/network/index_en.htm

Wydarzenia i osiągnięcia RUR@L NEWS
Nie zapominajcie Państwo o informowaniu nas, jeżeli 
podejmujecie działania w zakresie rozwoju obszarów 
wiejskich na skalę lokalną. Komentarze prosimy wysyłać 
na adres:   newsletter@enrd.eu

Subskrypcja 
Aby otrzymywać nasz newsletter możecie Państwo wpisać 
siebie lub kogoś znajomego na naszą listę subskrypcyjną, 
wysyłając e-mail na poniższy adres: newsletter@enrd.eu

Kontakt z Punktem Kontaktowym
Jeżeli chcecie Państwo skontaktować się z Punktem 
Kontaktowym EN RD prosimy o skorzystanie z poniższych 
danych:

Tel: 00 32 2 235 2020  
Faks: 00 32 2 280 04 38  
E-mail:  info@enrd.eu

Gdzie
można
uzyskać
dodatkowe 
informacje

9 7 7 1 8 3 1 4 9 1 0 0 8

I S S N  1 8 3 1 - 4 9 1 0

http://www.maainfo.ee/index.php?page=3441
http://www.maainfo.ee/index.php?page=3441
http://www.maainfo.ee/index.php?page=3413&
http://www.maainfo.ee/index.php?page=3413&
www.kuusikunaturefarm.ee
http://www.ehedad.ee
http://www.ehedad.ee
http://enrd.ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/index_pl.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/eval/network/index_en.htm
mailto:newsletter@enrd.eu
mailto:newsletter@enrd.eu
mailto:info@enrd.eu

