
Wyniki Tematycznej Grupy 
Roboczej nr 4  –  sposoby 
realizacji
Główne wnioski Tematycznej Grupy Roboczej nr 4 
były dyskutowane na spotkaniu w Brukseli w dniu 
14 czerwca 2011 r. Uczestników poproszono o 
skomentowanie pierwszego projektu sprawozdania 
końcowego podsumowującego rezultaty 12 stu-
diów przypadku i zwracającego uwagę na wspólne 
kwestie związane ze sposobami realizacji polityki 
rozwoju obszarów wiejskich w UE. Więcej informacji 
można uzyskać klikając tutaj. 

Dyskusja w Finlandii na 
temat rozpowszechniania 
podejścia Leader na świecie
W dniach 15–16 czerwca 2011 r. w Finlandii 
Europejskie Stowarzyszenie Leader na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich (ELARD) zorganizowa-
ło seminarium na temat tworzenia globalnej sieci 
kontaktów łączącej Lokalne Grupy Działania (LGD) w 
ramach podejścia Leader.  Kliknij tutaj. 

Współpraca w działaniu w 
Rzymie
Pierwszy w historii „Dzień WspółDziałania” odbył się 
w Rzymie 20 lipca 2011 r. w celu promowania współ-
pracy międzynarodowej i międzyterytorialnej. W 
jego ramach przygotowano „pokazową przestrzeń 
współpracy”, miejsce do spotkań „twarzą w twarz” 
oraz „kącik współpracy” prezentujący odpowiednie 
oferty projektów współpracy. Kliknij tutaj. 

Dyskusja Dotycząca Wartości Dodanej w Tworzeniu Sieci 
Kontaktów na Spotkaniu Komitetu Koordynacyjnego
Kwestia poprawy obecnych i przyszłych 
działań sieciowych w ramach polityki rozwoju 
obszarów wiejskich UE stanowiła główny punkt 
porządku obrad Komitetu Koordynacyjnego 
ENRD, którego spotkanie odbyło się 9 czerwca 
2011 r. Po okresowym przeglądzie programów 
rozwoju obszarów wiejskich dla ENRD oraz inte-
resariuszy nadszedł odpowiedni czas na ocenę 
korzyści płynących z tworzenia sieci kontaktów i 
zmierzenie jej „wartości dodanej”. 
Podczas spotkania doszło do żywej wymia-
ny poglądów między członkami komitetu. 
Przedstawiono różne opinie i doświadcze-
nia dotyczące sposobów ulepszania sieci 
kontaktów na rzecz rozwoju obszarów 
wiejskich, od poziomu lokalnego po poziom 
UE.  Alexander Ferstl z URBACT – unijnej sieci 
promującej rozwój terenów miejskich – mówił 

o strukturze sieci ukierunkowanej tematycz-
nie, którą Dyrekcja Generalna ds. Polityki 
Regionalnej (DG REGIO) preferuje ponad 
organizację zdeterminowaną podziałem 
według krajów. Podkreślił również, że sieci 
kontaktów powinny być w mniejszym stopniu 
„klubami dyskusyjnymi” i skupiać się bardziej 
na wymianie i przekazywaniu doświadczeń. 
Inne wypowiedzi dotyczyły sposobów in-
tensyfikacji współpracy między kluczowymi 
interesariuszami na obszarach wiejskich, 
mocniejszego oparcia tworzenia sieci na 
interesach i potrzebach jej członków oraz 
poszerzania członkostwa w ENRD. Dyskusja 
na temat wniosków z przeprowadzonego 
niedawno dla Komitetu Koordynacyjnego 
badania ankietowego doprowadziła do okre-
ślenia kilku kluczowych priorytetów dla ENRD: 
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•	 witryna	internetowa	ENRD – włączenie bardziej przyjaznej dla użytkownika 
społeczności internetowej Moja ENRD, ulepszone informacje dla Lokalnych Grup 
Działania, możliwe wykorzystanie mediów społecznych oraz lepsza współpraca 
z witrynami internetowymi Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW); 

•	 wydarzenia – proponowane „seminaria dla LGD” oraz inne wydarzenia 
obejmujące współpracę i wspólne działanie; 

•	 publikacje	– umocnienie sieci kontaktów poprzez nowe publikacje, dodat-
kowe tematy dla broszury poświęconej przykładowym projektom PROW 
oraz proponowane zagadnienia dla przyszłych wydań Przeglądu Obszarów 
Wiejskich UE;

Ogólnie postulowano większe ukierunkowanie 
na strukturę tematyczną, z szerszym wyborem 
tematów, w celu ujęcia nowych wyzwań, 
takich jak zmiany klimatu i energia ze źródeł 
odnawialnych. 
Uczestnikom spotkania zaprezentowano 
również sprawozdanie z postępów dotyczą-
ce zestawu narzędzi do samooceny KSOW, 

przegląd komentarzy dotyczących tworzenia 
sieci kontaktów zawartych w sprawozdaniach 
z okresowej oceny PROW na 2010 r., bazę 
danych dotyczącą projektów PROW oraz 
aktualny stan inicjatywy w zakresie przed-
siębiorczości na obszarach wiejskich. Więcej 
informacji można uzyskać klikając tutaj.

PRZYPOMNIENIE: 
Twoja	opinia	ma	znaczenie	–			
ankiety	dotyczące	witryny	internetowej	
i	publikacji	ENRD.	Aby	wypełnić	ankietę	
dotyczącą	witryny	kliknij	tutaj,	natomi-
ast	ankietę	dotyczącą	publikacji	–		tutaj. 
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Warsztaty dotyczące krótkich łańcuchów 
dostaw żywności w Brukseli
Przedstawiciele 10 Krajowych Sieci 
Obszarów Wiejskich spotkali się 8 
czerwca 2011 r. podczas warsztatów 
poświęconych znalezieniu wspólne-
go roboczego podejścia umożliwia-
jącego wypracowanie wspólnych 
działań KSOW dotyczących powsta-
jących lokalnych sektorów żywności 
w UE. Temat został zasugerowany po 
raz pierwszy na 9 spotkaniu KSOW 
na Malcie w czerwcu 2010 r. Od tego 
czasu propozycje dalszych prac nad 
tym zagadnieniem otrzymały duże 
poparcie, również podczas 11 spot-
kania KSOW w Niemczech w kwietniu 
2011 r. Francuska KSOW przejęła prze-
wodnictwo w organizacji spotkania 
w Brukseli i przeprowadziła badanie 
ankietowe wśród zainteresowanych 
KSOW w celu zebrania podstawo-
wych informacji.  
Podczas spotkania w Brukseli prze-
dyskutowano trzy kluczowe tematy: 
„zwiększenie wiedzy o krótkich 
łańcuchach dostaw żywności”, 
„struktura dostaw” oraz „zarządzanie”; 

zaproponowano również możliwe 
działania. Obejmowały one posze-
rzone konsultacje z decydentami 
politycznymi, specjalny „podręcznik” 
zawierający przegląd podejść do do-
stosowywania krajowych przepisów 
prawnych w celu wsparcia krótkich 
łańcuchów dostaw, Europejski Dzień 
Produktów Lokalnych oraz działania 
związane z lokalnym zarządzaniem 
łańcuchem dostaw żywności. Maria 
Custodia Correia z portugalskiej 
KSOW powiedziała po wydarzeniu: 
„Spotkanie było bardzo potrzebne, 
zwłaszcza że poprawa przepisów 
prawnych została zidentyfikowana 
jako kluczowa kwestia. Jestem również 
bardzo zainteresowana możliwością 
opracowania w najbliższej przyszłości 
bardziej ukierunkowanej polityki UE 
w tym obszarze”. Christophe Buffet, 
która zorganizowała spotkanie, pod-
sumowała: „Jesteśmy bardzo zadowo-
leni z entuzjazmu, który okazują nasi 
koledzy z innych sieci. Oczekujemy na 
dalszą współpracę”. 

Dyskusja na temat powiązań między leśni-
ctwem a ożywieniem gospodarczym
W dniach 23–24 czerwca w Rzymie włoska KSOW zorganizowała dwu-
dniowy kongres na temat aktualnej i przyszłej roli zasobów leśnych w 
rozwoju społeczno-ekonomicznym obszarów wiejskich. W ramach 
spotkania zaplanowano przeprowadzenie analizy SWOT – silnych i sła-
bych stron, szans i zagrożeń dla sektora leśnictwa, w celu oceny skutków 
w kontekście następnego okresu programowania. Kliknij tutaj. 

Działania komunikacyjne głównym 
punktem 12 spotkania KSOW
Podczas 12 spotkania KSOW odbywającego się 28 czerwca 2011 r. 
w Brukseli położony zostanie nacisk na sposoby „komunikowania” 
zagadnień rozwoju obszarów wiejskich. Stanowi to początek nowej 
inicjatywy KSOW dotyczącej komunikacji, zaproponowanej przez 
włoską KSOW. Kulminacją inicjatywy będzie zaplanowane na listopad 
wydarzenie z udziałem publiczności w Mediolanie. Kliknij tutaj. 

Spotkanie dotyczące bezpieczeństwa 
żywności w Estonii
Kwestia zapewnienia bezpieczeństwa żywności w UE była dysku-
towana na zorganizowanym przez estońską KSOW spotkaniu w 
Estonii w dniu 15 czerwca 2011 r. Celem było dokonanie przeglądu 
postępów i wyzwań dla UE w tym obszarze oraz otwarcie debaty 
na temat przyszłości unijnej wspólnej polityki rolnej (WPR) w od-
niesieniu do bezpieczeństwa żywności. Więcej informacji można 
uzyskać klikając tutaj. 

Grecja znajduje się na południowym krańcu Półwyspu Bałkańskiego. Strategicznie 
ważne usytuowanie Grecji czyni z niej most łączący Wschód i Zachód, Europę, 
Azję i Afrykę Północną. Ponad 10% jej terytorium zostało sklasyfikowane jako 
nadbrzeżne lub morskie. Z pozostałych obszarów 40,9% to tereny rolne oraz ob-
szary naturalne (37%) i lasy (19%). Wśród sektorów rolnych największe znaczenie 
mają sektor owoców i warzyw, w tym oliwek i oliwy z oliwek, winiarski, mięsny, 
nabiałowy, produktów drobiowych i pszczelarski. Produkty mleczarskie i oliwa z 
oliwek są silnie obecne na rynkach międzynarodowych, a przyjazny klimat i wa-
runki glebowe sprzyjają ekologicznej produkcji rolnej i hodowli zwierząt.  Jednak 
wkład sektora rolnego w wartość dodaną brutto spada. Depopulacja obszarów 
wiejskich pozostaje jedną z największych bolączek obszarów wiejskich w Grecji. 
Więcej informacji można uzyskać klikając tutaj. 

•	 Nowy	serwis	Rural	Entrepreneurship	Gateway	jest	już	dostępny	online.	Kliknij	tutaj.

•	 Pamiętaj	o	bazie	danych	dotyczących	PROW	–	znajdziesz	tam	wszystkie	niezbędne	infor-

macje	na	temat	PROW	w	UE.	Kliknij	tutaj.

•	 Uwaga	LGD!	Na	 stronie	 internetowej	opublikowano	nowe	oferty	współpracy	w	 ramach	

inicjatywy	Leader.	Kliknij	tutaj.

•	Wielojęzyczny	przewodnik	po	składaniu	wniosków	do	PROW	w	ramach	podejścia	Leader	

jest	już	dostępny.	Kliknij	tutaj.
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GRECJA Populacja:		 10,8	miliona
Obszar:		 131	960	km2
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