
Nowy Zespół Specjalny ds. 
Integracji Romów
7 września 2010 r. Komisja Europejska powołała Zespół 
Specjalny ds. Romów, który miał dokonać oceny wyko-
rzystania przez państwa członkowskie funduszy UE prze-
znaczonych na integrację Romów oraz określić sposoby 
zwiększenia efektywności wykorzystania tych funduszy. 
Nowy zespół przeanalizuje, w jakim zakresie państwa 
członkowskie wdrożyły postulaty komunikatu Komisji z 
7 kwietnia 2010 r., w którym wezwano do opracowania 
konkretnych programów pomocy w integracji Romów. 
Kliknij tutaj.    

Wskaźniki monitorowania 
PROW    
Serwis internetowy ENRD zawiera teraz nową sekcję 
poświęconą wskaźnikom monitorowania programów 
rozwoju obszarów wiejskich (PROW) - są to podstawowe 
wskaźniki służące do oceny postępów w realizacji tych 
programów. W tej sekcji zamieszczane są migawkowe 
informacje na temat stanu wdrażania PROW w UE w latach 
2007–2013 oparte na danych finansowych i wskaźnikach 
przekazanych przez Instytucje Zarządzające, wraz z roczny-
mi raportami z postępów we wdrażaniu tych programów. 
Udostępniono liczby do roku 2009 włącznie (tylko dane 
finansowe) dla wszystkich państw członkowskich. Trwa 
jednak aktualizacja danych i najnowsze informacje zostaną 
udostępnione pod koniec roku. Kliknij tutaj.   

Odwiedziny gości z francuskich 
departamentów zamorskich w 
Punkcie Kontaktowym ENRD  
W poniedziałek 13 grudnia Punkt Kontaktowy ENRD od-
wiedzili goście z francuskich departamentów zamorskich 
(Gujana, Gwadelupa, Martynika i Réunion). Przedstawiciele 
departamentów byli zainteresowani informacjami na temat 
realizacji inicjatywy Leader w państwach członkowskich, a 
także wnioskami wyciągniętymi z poprzednich doświadczeń 
i oczekiwań w odniesieniu do rozwoju tego programu w 
następnej rundzie programowania. W Punkcie Kontaktowym 
ENRD wykorzystano także okazję do przedstawienia grupie 
gości różnych działań i narzędzi wykorzystanych przez 
ENRD do wspierania współpracy Lokalnych Grup Działania 
(LGD) w ramach sieci oraz do promowania współpracy 
międzynarodowej.

Artykuł główny: ENRD — PRZEGLĄD WYDARZEŃ ROKU

Rok 2010 r. przebiegał pod nowym hasłem „Integracji euro-
pejskich obszarów wiejskich” i odnotowano w nim znacz-
ny rozwój ENRD jako praktycznego mechanizmu wypeł-
niającego lukę między instytucjami Unii Europejskiej (UE) 
a podmiotami zainteresowanymi rozwojem obszarów 
wiejskich w całej Europie. ENRD odegrała w istocie klu-
czową rolę w wielu aspektach strategicznych dokonań na 
polu rozwoju obszarów wiejskich odnotowanych w tym 
roku. Warto zwrócić uwagę m.in. na jej zaangażowanie w 
debatę na temat Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) po roku 
2013 — w ramach tej debaty zebrano ponad 5500 opinii. 
W tym roku powołano również nową Tematyczną Grupę 
Roboczą (TGR4) zajmującą się mechanizmami wdrażania, 
której celem jest zidentyfikowanie głównych wąskich gardeł 
we wdrażaniu programów rozwoju obszarów wiejskich 
(PROW), aby zapewnić ich efektywniejsze wykorzystanie 
w przyszłości. „To dopiero początki tych działań, ale zaan-
gażowanie różnych jednostek nasiliło się znacznie w 2010 
r., obejmując swoim zasięgiem wszystkie Krajowe 
Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW), 
wiele Lokalnych Grup Działania 
(LGD) oraz szereg organów 
reprezentujących Unię 
Europejską i poszczególne 
państwa członkowskie” 
— powiedział Adrian Neal 
z Punktu Kontaktowego 
ENRD w Brukseli. Rzecz 
jasna kluczem do efektywnej 
działalności tej sieci jest sku-
teczna komunikacja, ale ogromne 
znaczenie w tym względzie ma także stop-
niowy wzrost zasięgu i rozbudowa serwisu internetowego 
ENRD. Prace nad jego rozwojem wciąż trwają, ale serwis już 
teraz jest cennym narzędziem dla wszystkich podmiotów 
zaangażowanych w działalność ENRD, gdyż zawiera infor-
macje zbiorcze na temat instytucji, struktur, programów i 
środków rozwoju obszarów wiejskich na szczeblu państw 
członkowskich. Zakres i szczegółowość dostępnych 

informacji i analiz są olbrzymie, a dzięki przeprojektowaniu 
naszej strony głównej dostęp do tych informacji jest teraz 
znacznie łatwiejszy. Głównym celem procesu tworzenia 
bazy danych o projektach PROW, która ma zostać oddana 
do użytku na początku 2011 r., było udostępnianie infor-
macji o sposobach finansowania rewitalizacji gospodarek 
wiejskich ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Proces ten 
obejmuje gromadzenie i rozpowszechnianie stosownych 

przykładów z terenu Europy. W lipcu 
oddano do użytku dynamiczne 

narzędzie w postaci subserwisu 
„Moja ENRD”. Mamy nadzieję, że w 

nadchodzącym roku nasze kontakty z 
użytkownikami tego serwisu zacieśnią 

się jeszcze bardziej, co pozwoli nam 
zadbać o to, aby narzędzie to spełniało 

wszystkie wymagania użytkowników w 
zakresie informowania o działalności sieci. 

W 2010 r. ENRD była reprezentowana na wielu 
imprezach i targach w całej UE, od Malty po Rumunię. 

Mamy też nadzieję spotkać się z Państwem na imprezach, 
które odbędą się w przyszłym roku. Zachęcamy również 
do przejrzenia naszej nowej galerii multimedialnej, w której 
będziemy publikować zdjęcia i filmy ze wszystkich działań 
ENRD w nadchodzącym roku - być może znajdą tam 
Państwo także i swoje zdjęcia. Na koniec, korzystając z okazji, 
życzymy wszystkim Wesołych Świąt i udanego korzystania 
z sieci w 2011 r.! 
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Zbliża się koniec kolejnego bardzo aktywnego roku, pora więc przyjrzeć się osiągnię-
ciom Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD) w 2010 r. 

 

Jest jeszcze zbyt wcześnie, aby ocenić, ale  
proces zaangażowania naprawdę wzrósł 
 w 2010r z udziałem Krajowych Sieci, wielu 
LGD oraz szeregiem przedstawicieli organów 
europejskich i z Krajów Członkowskich.“
Adrian Neal, 
Punkt Kontaktowy, Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów 
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Podczas seminarium 
zwrócono uwagę na powiązania 
między dobrami publicznymi a rolnictwem  
10 grudnia 2010 r. w Brukseli, w obecności 

licznego grona zainteresowanych stron 

z całej Europy, odbyło się seminarium pt. 

„Dobra publiczne a interwencja publiczna w 

rolnictwie”. Seminarium zostało zorganizowane 

przez ENRD, a przewodniczyła mu Dyrekcja 

Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów 

Wiejskich (DG AGRI). Celem seminarium było 

posumowanie prac powołanej przez ENRD na 

początku 2009 r. trzeciej Tematycznej Grupy 

Roboczej (TGR3) ds. „Dóbr publicznych i inter-

wencji publicznej”. Głównym celem tej imprezy 

było zaprezentowanie wyników pracy TGR3 

liczniejszej grupie zainteresowanych stron 

oraz wyjaśnienie koncepcji dóbr publicznych 

szerszemu gronu odbiorców. W obecności 

przedstawicieli Instytucji Zarządzających 

programami rozwoju obszarów wiejskich 

(PROW), Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich 

(KSOW), krajowych Ministerstw Środowiska, 

organizacji pozarządowych i organizacji eu-

ropejskich, a także ekspertów działających w 

grupach TGR, organizatorzy seminarium starali 

się wykazać, że koncepcja dóbr publicznych w 

rolnictwie może stworzyć podstawy do dys-

kusji na temat Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) 

i ogólnie na temat polityki rozwoju obszarów 

wiejskich. Wystąpienie otwierające wygłosił 

David Baldock z Instytutu Europejskiej Polityki 

Ochrony Środowiska (Institute for European 

Environmental Policy —IEEP), przedstawiając 

pojęcie dóbr publicznych oraz rolę rolnictwa 

w ich zapewnianiu. Zaprezentowano przykłady 

takich dóbr oraz wieloaspektowych procesów 

umożliwiających ich osiągnięcie. Opierając 

się na wynikach prac powołanej przez ENRD 

drugiej Tematycznej Grupy Roboczej (TGR2) 

ds. „Rolnictwa i szeroko pojmowanej gospo-

darki obszarów wiejskich”, opisano powiązania 

pomiędzy rolnictwem, dobrami publicznymi 

oraz szeroko pojętą gospodarką obszarów wiej-

skich. Przedstawiono też praktyczne przykłady 

inicjatyw finansowanych ze środków EFRROW, 

z których wynika, że środowiskowe i społeczne 

dobra publiczne można generować nawet 

wtedy, gdy celem interwencji jest osiągnięcie 

korzyści gospodarczych. Zaprezentowano rów-

nież inicjatywy, których celem jest promowanie 

zdrowego i atrakcyjnego środowiska, co ma 

pomóc generować korzyści gospodarcze oraz 

—w szerszym rozumieniu — stymulować 

„witalność obszarów wiejskich”. Informacje na 

temat interwencji zostały uznane za materiał 

do dalszych przemyśleń przez uczestników 

seminarium i innych odbiorców, którzy za-

angażowali się w otwartą debatę na temat 

skutków takiej polityki oraz powiązań 

pomiędzy dobrami publicznymi a rolnic-

twem. Protokół z przebiegu seminarium 

można znaleźć tutaj. 

Czeska konferencja na temat rozwoju obsza-
rów wiejskich po roku 2013
Około 330 uczestników wzięło udział w konferencji „Rozwój obszarów wiejskich 
po roku 2013”, która odbyła się w dniach 23–25 listopada 2010 r. w Czechach, w 
miejscowości Lázně Bělohrad. Doroczną imprezę zorganizowało Ministerstwo 
Rolnictwa we współpracy z Izbami Rolnymi oraz Krajową Siecią Lokalnych Grup 
Działania (LGD). Podczas konferencji strony zainteresowane rozwojem rolnic-
twa z całej UE omawiały wizje przyszłego okresu programowania oraz sposoby 
wypracowania wspólnego podejścia do rozwoju obszarów wiejskich po roku 
2013. Do udziału w konferencji zaproszono mówców z Finlandii oraz z Punktu 
Kontaktowego ENRD. W konferencji wzięły też udział państwa kandydujące, 
takie jak Chorwacja i Macedonia. Kliknij tutaj.

Konferencja nt. strategii podejścia do obszarów 
wiejskich na południowym zachodzie Francji 
Konferencja pt. „Nowe podejścia do obszarów wiejskich; nowe strategie publiczne” 
odbyła się w dniach 16–17 grudnia 2010 r. w Agen, na południowym zachodzie 
Francji. Impreza została zorganizowana przez francuską KSOW. W konferencji wzięło 
udział około 600 podmiotów zainteresowanych rozwojem obszarów wiejskich, 
które spotkały się, aby wymienić poglądy na temat ostatnich zmian w polityce 
rozwoju obszarów wiejskich, przedstawić dobre praktyki i sformułować propozycje 
do wykorzystania w przyszłych strategiach krajowych i europejskich. Obecni byli 
też przedstawiciele Punktu Kontaktowego ENRD, którzy uczestniczyli w forach oraz 
przedstawiali informacje na temat inicjatyw tematycznych KSOW i współpracy 
międzynarodowej. Uczestniczyli też w ogólnych sesjach pytań i odpowiedzi na 
temat ENRD. Kliknij tutaj.   

Sukces Europejskich Dni Obszarów Wiejskich 
w Namur i Turnhout
Ponad 160 osób uczestniczyło w Europejskich Dniach Obszarów Wiejskich zorgani-
zowanych w dniach 18–19 listopada przez walońską i holenderską KSOW. W impre-
zie wzięły udział lokalne strony zainteresowane tą tematyką oraz przedstawiciele 
instytucji lokalnych z całej Europy —od Irlandii po Cypr. W pierwszym dniu imprezy, 
który odbywał się w Namur, przedstawiono, jak wielofunkcyjne przedsiębiorstwa 
rolnicze i leśne mogą przyczyniać się do generowania środowiskowych dóbr pu-
blicznych oraz do ochrony ekosystemów wiejskich. W drugim dniu, który zorgani-
zowano w Turnhout, pokazano, jak współpraca sektora publicznego i prywatnego 
wpływa na rozwój przedsiębiorczości w regionie. Kliknij tutaj. 

Około 83% powierzchni Węgier zaklasyfikowano jako tereny wiejskie, a ponad połowę terenu 
stanowią użytki rolne, co jest przyczyną wytwarzania wysokiej jakości produktów rolnych. 
Jednak w ostatnim dziesięcioleciu zatrudnienie w rolnictwie spadło i ogólnie perspektywy 
zatrudnienia na obszarach wiejskich są ograniczone. Około jedną piątą terytorium kraju sta-
nowią lasy. Obszary wiejskie Węgier zawierają wiele bogactw naturalnych i cechują się wysoką 
bioróżnorodnością. Jednak chcąc zapewnić wysoką jakość siedlisk, należy zintensyfikować 
wdrażanie praktyk zrównoważonej gospodarki rolnej. Zwiększyłoby to także możliwości 
poprawienia jakości specyficznych dla danego regionu produktów wiejskich. Nowy węgierski 
program rozwoju obszarów wiejskich ma na celu rozwiązanie tych problemów, zwiększając 
konkurencyjność poprzez inwestowanie w technologię i innowacyjność. Celem programu 
jest także ochrona obszarów o wysokiej wartości przyrodniczej (HNV) oraz promowanie prak-
tyk ekologicznej gospodarki rolnej. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji o węgierskim 
programie rozwoju obszarów wiejskich. 

Broszura na temat „Dóbr publicznych i interwencji publicznej w rolnictwie” została •	
opublikowana — kliknij tutaj. 

Dokumentacja ze spotkania Komitetu Koordynacyjnego ENRD, które odbyło się 9 •	
grudnia, jest dostępna tutaj. 

Numer 6 magazynu ENRD „Rural Review” poświęcony zagadnieniom zatrudnienia i •	
włączenia społecznego został opublikowany online. Kliknij tutaj.

W ramach podserwisu „Moja ENRD” powołano nową grupę dyskusyjną ds. programu •	
IPARD (Instrument for Pre-Accession Assistance for Rural Development — Instrument 
Pomocy Przedakcesyjnej w zakresie Rozwoju Obszarów Wiejskich); dalsze informacje 
na ten temat można uzyskać pod adresem myenrd@enrd.eu.
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