PORTAALIN
KÄYTTÖOPAS
Tervetuloa maaseudun kehittämisen portaaliin 2014–2020
Tässä oppaassa esitellään lyhyesti portaalin
säännöllisesti päivitettävät toiminnot ja sisällöt,
jotta sen käyttö olisi helppoa ja nopeaa.

Tämä on portaalin kotisivu.
Täältä pääset siirtymään kaikkiin
portaalin osiin ja toimintoihin.

Rahoittajana:

Maaseutuverkostojen Eurooppa

http: //enrd.ec.europa.eu

Hakutoiminto
Etkö löydä hakemaasi tietoa? Hakukentän avulla löydät nopeasti
hakemasi tiedon portaalista ja
ENRD-verkoston muilta verkkosivuilta.

Osallistu keskusteluun
opENRD-foorumilla voit osallistua uusimpiin
keskusteluihin tulevista maaseudun kehittämisohjelmista ja niiden täytäntöönpanosta. Vaihda
tietoja ja kokemuksia tai kerro ongelmista ja etsi
(yhteisiä) ratkaisuja. Ole mukana!

Uutta portaalissa
Tämä toiminto on kätevä portaalia säännöllisesti käyttäville, sillä
sen kautta pääsee siirtymään viimeisimpiin päivityksiin ja uusimpiin asiakirjoihin.

Maaseudun kehittämisohjelmien prioriteetit
Näiden linkkien kautta pääset tutustumaan
maaseudun kehittämisohjelmien ensisijaisiin
tavoitteisiin kaudella 2014–2020. Joka osiossa
selitetään tavoitteet ja esitetään ENRD:iin liittyviä ja muita tietoja helpottamaan maaseudun
kehittämisohjelmien soveltamista (esim. ENRD:n
aihepiirikohtaisesta työstä saadut kokemukset,
EU:n ja jäsenvaltioiden tiedot ja maaseudun kehittämisohjelman soveltamisesimerkit).

Tulevia tapahtumia
Tästä osiosta löydät ajantasaiset
tiedot EU:ssa ja eri jäsenvaltioissa järjestettävistä tapahtumista,
joilla tuetaan maaseudun kehittämisohjelmien suunnittelua
ja täytäntöönpanoa kaudella
2014–2020.

ENRD-tunnus
Tätä napsauttamalla voit siirtyä takaisin ENRDkotisivulle.

Jatkuu seuraavalla sivulla...

Rahoittajana:

Portaalin kautta voit tutustua ENRD:n rahoitukseen ja muihin varoihin, joilla tuetaan kauden 2014–2020 politiikan yleisiä osa-alueita ja maaseudun
kehittämisohjelman täytäntöönpanon keskeisiä teemoja. Joka osiossa esitetään saatuihin kokemuksiin perustuvia tietoja. Ne helpottavat tulevien
maaseudun kehittämisohjelmien valmistelua.

Yleiskatsaus kehittämispolitiikkaan 2014–2020: Sivulla esitellään maaseudun kehittämispolitiikan kauden 2014–2020

strategiset puitteet ja selitetään strategisten asiakirjojen ja politiikan täytäntöönpanovaiheiden väliset yhteydet.

Lainsäädäntö ja suuntaviivat: Sivulla on ajantasaista tietoa
maaseudun tulevan kehittämisohjelman suunnittelua ja täytäntöönpanoa koskevasta EU-lainsäädännöstä. Lisäksi selitetään EU:n
ja kansallisten säädösten välisiä yhtymäkohtia.

Verkostoituminen: Sivulla keskitytään erityisesti verkostoitumiseen maaseudun kehittämisohjelmien työvälineenä ja sen merkitykseen tuleville ohjelmille.
Tähän osioon sisältyvät kokemuksista saadut opit, menestystarinat ja ohjeistus.

Maaseudun kehittämisohjelman suunnittelu: Sivulla kuvataan
yksityiskohtaisesti tulevan kehittämisohjelman suunnittelu- ja valmisteluprosessin vaiheita. Täällä esitellään myös kauden 2014–
2020 ohjelmien alustava hyväksymisaikataulu. Lisäksi sivulla on
hyödyllisiä tietoja ja ohjeasiakirjoja tämän osion tueksi.

Paikallisyhteisöjen omat kehittämishankkeet: Sivulta saa syvällisempää
ymmärrystä tulevista paikallisista kehittämishankkeista, jotta LEADER-tukea
voidaan myöntää johdonmukaisesti ja koordinoidusti muiden Euroopan rakenne- ja investointirahastoista paikallisiin kehittämishankkeisiin myönnettävän
tuen kanssa. Tämä osio sisältää kokemuksia, esimerkkejä LEADER-yhteisöaloitteen täytäntöönpanosta ja yleisiä ohjeita.

Maaseudun kehittämisohjelman täytäntöönpano: Sivulta löytyy tietoja kehittämisohjelmien täytäntöönpanosta kaudella 2014–
2020, linkkejä ENRD-työhön ja nykyisellä ohjelmakaudella saatuihin
kokemuksiin sekä esimerkkejä kauden 2007–2013 ohjelmista. Täältä löytyvät myös ajantasaistetut tiedot meneillään olevasta aihepiirikohtaisesta työstä, jolla tuetaan tulevien kehittämisohjelmien
sujuvaa täytäntöönpanoa.
Tietoja kaudelta 2007–2013: Sivulla on hyödyllisiä tietoja, jotka
liittyvät ENRD-verkoston keskeisiin poliittisiin teemoihin ohjelmakaudella 2007–2013. Täältä löytyvät keskeiset kokemukset, joita
voidaan hyödyntää kaudella 2014–2020.

Maaseutuverkostojen Eurooppa
http: //enrd.ec.europa.eu

Seuranta ja arviointi: Sivu on omistettu maaseudun kehittämisohjelmien
seuranta- ja arviointitiedoille. Siihen sisältyvät erityisosiot LEADER ja valtioiden välinen yhteistyö, kansallisen maaseutuverkoston arviointi ja tiedot seurannan ja arvioinnin tärkeimmistä muutoksista ohjelmakaudella 2014–2020.
EU:n nykyiset ja mahdolliset ehdokasmaat: Sivu sisältää valittuja tietoja
(tapahtumia, aihealoja ja verkostoitumisaloitteita) EU:n nykyisistä ja mahdollisista ehdokasmaista. Erityisesti keskitytään tulevan maatalouden kehittämispolitiikan valmisteluun.

Rahoittajana:

