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Развитието на селските райони в  
Европейския съюз …

… е част от общата селскостопанска 
политика (ОСП) и има жизненоважно 
значение: над 56 % от населението на 
държавите — членки на ЕС, живеят в 
селски райони, които заемат 91 % от 
територията. В Европейския съюз (ЕС) 
има 500 милиона потребители. Всички 
те се нуждаят от надеждни доставки 
на здравословни и питателни храни. 
ОСП отдавна е ключова област на 
политиката на ЕС и се развива непрес-
танно в отговор на новите предизви-
кателства, каквито са изменението на 
климата, устойчивото управление на 
природните ресурси и съхраняването 
на икономиката в селските райони.

Политиката за развитие на селските 
райони за периода 2007—2013 година 
е съсредоточена върху три цели. Те са:

•	 повишаване на конкурентоспо
собността на сектора на селското и 
горското стопанство;

•	 подобряване на околната среда и 
на селските райони; и

•	 подобряване на качеството на 
живот в селските райони и насър
чаване на разнообразяването на 
селската икономика.

Като свързва посочените теми, полити
ката има за цел и да ангажира посилно 
местните общности в развитието на 
собствените им райони. Местните групи 
за действие (МГД) обединяват партньо
ри по места и разработват и прилагат 
стратегии за развитие на своите общно
сти, като използват методиката LEADER*.

Всяка държава членка създава нацио
нални или регионални програми за 
развитие на селските райони (ПРСР), 
чрез които се осигуряват насоки за из
пълнението на политиката в тази област.

* Съкращението LEADER произлиза от 
френския израз „liaisons entre les actions de 
développement de l‘économie rurale“, който 
означава „връзки между действията за раз-
витие на селската икономика“. Замисълът 
е да се изградят солидни партньорства и 
да се поощрява сътрудничеството, което 
поражда нововъведения и най-добри местни 
решения на местните проблеми.

… е фондът на ЕС, който подпомага 
изпълнението на програмите за раз-
витие на селските райони в целия 
Европейски съюз.

Под наблюдението на генерална ди
рекция „Земеделие и развитие на сел
ските райони“ на Европейската комисия 
ЕЗФРСР предоставя почти половината 
от осигуреното за ПРСР финансиране, 
което надхвърля 200 милиарда евро. 
Този подход дава възможност средства
та, с които ЕС съфинансира развитието 
на селските райони, да се насочват към 
съвместно договорените приоритети на 

ЕС, като се оставя достатъчно гъвкавост 
на национално и регионално равнище.

Примери за различни видове дейности 
за развитие на селските райони, които 
са получили съфинансиране, се съдър
жат в изготвените от ЕМРСР брошури за 
проекти по линия на ЕЗФРСР: http://enrd.
ec.europa.eu/publicationsandmedia/
eafrdprojectbrochures/

Европейският земеделски фонд за развитие на 
селските райони (ЕЗФРСР) …
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… бе създадена през 2008 г. от гене-
рална дирекция „Земеделие и развитие 
на селските райони“ на Европейската 
комисия с цел да се подобри изпълне-
нието на ПРСР. ЕМРСР допринася за тази 
цел, като в нейните рамки се създават и 
споделят знания за практическото при-
лагане и възможното усъвършенстване 
на политиката за развитие на селските 
райони и се улесняват обменът на 
информация и сътрудничеството меж-
ду селските райони в Европа. ЕМРСР 
обединява широк кръг заинтересовани 

страни, работещи за развитието на сел-
ските райони, по-специално, национал-
ните мрежи на селските райони (НМСР), 
органите на държавите членки, както 
и организации за развитие на селските 
райони, които действат на европейско 
равнище.

Звеното за контакт на ЕМРСР подпо
мага генерална дирекция „Земеделие 
и развитие на селските райони“ в под
държането на мрежата и служи като ко
ординационен център за дейностите на 
ЕМРСР. То се намира в Брюксел и работи 
по трите основни елемента от стратеги
ята на ЕМРСР, а именно:

•	 анализ на политиката;

•	 комуникация; и

•	 изграждане на мрежа от контакти.

Европейската мрежа за развитие на  
селските райони (ЕМРСР) …

… цели да се подобри изпълнението на 
политиката на ЕС за развитие на сел-
ските райони. Аналитичната работа е 
насочена към:

•	 задълбочено разбиране на 
практическото осъществяване на 
политиката;

•	 оценка на това, кои елементи на 
политиката действат оптимално и кои 
се нуждаят от усъвършенстване; и

•	 изясняване на процеса на вземане 
на решения в държавите членки и 
на европейско равнище.

Аналитичната работа на ЕМРСР включва:

•	 работни групи, в чиито рамки екс
перти от различни държави членки 
обменят мнения по теми като 
финансирането на селските райони 
и механизмите за изпълнение на 
целите на ЕЗФРСР;

•	 съвместни инициативи с националните 
мрежи на селските райони по теми 
като горското стопанство и предпри
емачеството в селските райони; и

•	 анализ на практическото осъщест
вяване на развитието на селските 
райони.

А н а л и з и р а 
се широк 
спектър от 
теми, които обхващат връзките между 
селското стопанство и икономиката 
на селските райони в пообщ смисъл, 
услугите, свързани с околната среда, 
нововъведенията, ръководеното от 
общностите местно развитие, социално
то приобщаване и младежта в селските 
райони.

Извършваната от ЕМРСР работа във 
връзка с анализа на политиката в тази 
област се публикува на уебсайта на 
ЕМРСР. Представената информация 
включва констатации и препоръки 
на работните групи, информационни 
листове за областите на политиката и 
статистически данни. За повече инфор
мация посетете: http://enrd.ec.europa.eu/
policyinaction/

Базата данни за проекти по програ-
мите за развитие на селските райони 
съдържа стотици примери за практиче
ското осъществяване на политиката за 
развитие на селските райони в целия ЕС. 
С проектите можете да се запознаете 
на следния адрес в интернет: http://enrd.
ec.europa.eu/policyinaction/rdp_view/

Извършваният от  
ЕМРСР анализ …
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… е ядрото на дейността на ЕМРСР: 
обединявайки по официален и неофи-
циален път различни участници в про-
цеса на развитие на селските райони, 
ЕМРСР улеснява обмена на знания, 
опит и нововъведения.

Ефективността на мрежите — както 
за ангажиране на заинтересованите 
страни, така и за подобряване на из
пълнението на политиката за развитие 
на селските райони — придобива все 
поголямо признание. Тъй като предста
влява „мрежа от мрежи“, на ЕМРСР се 
пада специална роля. За допълнителна 
информация за семинарите и срещите 
на ЕМРСР, при които се използват осно
вани на участието методики за стимули
ране на взаимните контакти, посетете 
следния адрес в интернет: http://enrd.
ec.europa.eu/networksandnetworking/

LEADER служи като координационен 
център на нашите дейности по съз
даване на мрежи от контакти. LEADER 
провежда годишни конференции, на 
които местни групи за действие от всич
ки държави членки обменят найдобри 
практики и обсъждат въпроси, свързани 
с подобряване на прилагането на мест
ните стратегии за развитие на селските 
райони и със създаване на проекти 
за транснационално сътрудничество. 
Порталът на LEADER на уебсайта на 
ЕМРСР е ключов ресурс в подкрепа на 
тези дейности. Той предлага инстру
ментариум за МГД, информация относно 
предложения за сътрудничество, публи
кации, видеоматериали и др.: http://enrd.
ec.europa.eu/leader/

Изграждането на мрежи от контакти…

… е основен приоритет на ЕМРСР. 
Демонстрирането на политиката в 
действие и обменът на информация за 
новостите в селските райони на Европа 
се извършват чрез разнообразни кому-
никационни канали, които са предназ-
начени за различни групи от широката 
общественост. ЕМРСР си сътрудничи с 
участници, заинтересовани от разви-
тието на селските райони, по отношение 
на резултатите от научни изследвания, 
развитието на политиката и местните 
примери за успех.

Уебсайтът на ЕМРСР е основното сред
ство за комуникация и обединява всич
ки дейности на ЕМРСР.

•	 За да получите обща представа за 
политиката за развитие на селските 
райони във всяка държава членка, 
разгледайте нашата интерактивна 
карта: http://enrd.ec.europa.eu/country/

•	 Аудиовизуалната галерия съдържа 
фотоалбуми от различни събития 
и видеоматериали за интересни 
проекти за развитие на селските 
райони: http://enrd.ec.europa.eu/
publicationsandmedia/mediagallery/

•	 Порталът Осведомяване за развитие-
то на селските райони представя 
примери за комуникационни средства 
с доказан успех в популяризирането 
на постиженията в развитието на 
селските райони в ЕС. Посетете го 

на следния адрес в интернет: http://
enrd.ec.europa.eu/policyinaction/
communicatingruraldevelopment/
eafrd/ 

Публикациите на ЕМРСР излизат на шест 
езика (английски, испански, италиански, 
немски, полски и френски) и включват:

•	 EU Rural Review (Обзор на селските 
райони в ЕС) — представя в дълбочи
на различните области на политиката 
за развитие на селските райони;

•	 ENRD Magazine (Списание на 
ЕМРСР) — обобщава найактуални
те теми, свързани с ЕМРСР, НМСР и 
МГД в цяла Европа;

•	 EAFRD Project Brochures (Брошури 
за проектите по линия на ЕЗФРСР) 
— изтъкват примери за успешни 
проекти, финансирани от ЕЗФРСР;

•	 Rur@l Newsflash — интернет бюле
тин за найактуалните дейности на 
мрежата.

ЕМРСР присъства и в социалните медии: 
Facebook (www.facebook.com/EUAgri), 
YouTube (www.youtube.com/user/EURural) 
и Twitter (@enrd_cp).

Ако желаете да се абонирате за публика
циите на ЕМРСР или да се включите в дис
кусионния интернет форум opENRD, по
сетете следния адрес в интернет: https://
webgate.ec.europa.eu/myenrd/myenrd/

Осведомяването за развитието на селските райони…
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Ако желаете да получавате най-новите публикации на 
ЕМРСР, абонирайте се, като използвате уебсайта на ЕМРСР:   
https://webgate.ec.europa.eu/myenrd/myenrd/

Ако желаете да се информирате за най-
актуалните тенденции в развитието на селските 
райони, включете се в дискусионния форум opENRD: 
https://webgate.ec.europa.eu/myenrd/myenrd/

За допълнителна информация относно 
ЕМРСР посетете следния уебсайт:  

www.enrd.eu

op

Ако имате въпроси,  изпратете електронно  писмо на адрес:  info@enrd.eu 
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