WEBBPORTAL FÖR
LANDSBYGDSUTVECKLING
– ANVÄNDARGUIDE
Välkommen till webbportalen för landsbygdsutveckling 2014–2020!
Användarguiden ger en kort överblick över
portalens funktioner och innehåll så att du
snabbt hittar vad du söker. Uppdatering sker
regelbundet.

Detta är portalens hemsida.
Härifrån kan du navigera mellan alla
olika avdelningar och funktioner.
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Att sammanlänka Europas landsbygd
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Sökfunktion
Letar du efter information men
kan inte hitta den? Sökfältet hjälper dig att snabbt hitta innehåll
från portalen eller andra delar av
ENRD-nätverkets webbplats.

Delta i debatten!
Forumet opENRD är en utmärkt möjlighet att
delta i de senaste diskussionerna om framtidens landsbygdsprogram och deras genomförande. Utbyt information och erfarenheter, diskutera problem och hitta (gemensamma) lösningar.
Kom med i debatten!

Nytt i portalen
Denna funktion ger snabb åtkomst till de allra senaste uppdateringarna och dokumenten i
portalen. Praktiskt, inte minst för
våra regelbundna användare.

Prioriteringar
Via dessa länkar får du direkt information om
prioriteringar inom landsbygdsutvecklingen för
2014–2020. I varje avdelning förklaras prioriteringarna av relevant ENRD-nätverk och stöds av
andra resurser som kan inspirera till ett framgångsrikt genomförande (t.ex. erfarenheter från
tematiskt arbete inom de europeiska nätverken,
resurser från EU och medlemsländerna, exempel
på genomförande av landsbygdsprogram).

ENRD-logo

Kommande
evenemang

Fortsätter på nästa sida...

Håll dig uppdaterad med kommande evenemang – både på
EU-nivå och nationellt – till stöd
för olika inslag i programplanering och genomförande 2014–
2020.

Klicka på den här logon så kommer du tillbaka till
ENRD-nätverkets hemsida.

Finansierat av:

Portalens hemsida ger tillträde till en mängd ENRD-nätverk och andra resurser. Den täcker även de allmänna aspekterna av p olitiken
2014–2020 och de centrala temana inom genomförandet av landsbygdsprogrammen. I varje avdelning presenteras läget med utgångspunkt i beprövade erfarenheter. Detta kan sedan bidra till bättre förberedande av framtida landsbygdsprogram.
I Politisk översikt 2014–2020 presenteras landsbygdsutvecklingspolitiken inom den strategiska ramen 2014–2020 med betoning på
kopplingen mellan strategiska dokument och olika steg i genomförandet av politiken.

I Lagstiftning och riktlinjer ges aktuell information om EU:s lagstiftning rörande framtida planering och genomförande av landsbygdsprogram. Där förklaras också kopplingar mellan olika EUrättsakter och med den nationella nivån.

Nätverkande fokuserar särskilt på nätverkandet som verktyg för landsbygdsutvecklingspolitiken och nätverkandets relevans för framtida landsbygdsprogram. I denna avdelning presenteras lärdomar från senare tids erfarenheter,
framgångshistorier och vägledning.

I Planering av landsbygdsprogrammen förklaras i detalj de
olika stegen i planeringen och förberedandet av nästa omgång
landsbygdsprogram med en vägledande tidsplan för antagandet av
landsbygdprogrammen 2014–2020. Praktiska resurser och vägledande dokument stöder denna avdelning.

Lokalt ledd utveckling fokuserar särskilt på en djupare förståelse för hur strategierna för lokal utveckling bör se ut framtiden. Detta är viktigt för att stödet via
Leader ska vara förenligt och kunna samordnas med stödet från andra europeiska
struktur- och investeringsfonder (ESI-fonder). I denna avdelning presenteras lärdomar från senare tids erfarenheter, exempel på genomförande inom Leader och
vägledning.

I Genomförande av landsbygdsprogrammen ingår resurser till
stöd för genomförandet av landsbygdsprogrammen 2014–2020:
länkar till ENRD-nätverkens arbete och erfarenheter i samband med
den innevarande programplaneringsperioden, relevanta exempel på
genomförande av landsbygdsprogram 2007–2013 och uppdateringar om aktuellt tematiskt arbete som kan hjälpa framtida landsbygdsprogram att bli framgångsrika.
I Insikter från 2007–2013 ingår en samling viktiga resurser
kopplade till de huvudteman som ENRD-nätverken arbetade med
under programplaneringsperioden 2007–2013. Här utkristalliseras
nyckelerfarenheter som är relevanta för 2014–2020.
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Övervakning och utvärdering handlar om övervakning och utvärdering
av landsbygdsprogrammen, med särskilda avsnitt om utvärdering av Leader,
transnationella företag och nationella landsbygdsnätverk. Här ges även information om huvudsakliga förändringar i övervakningen och utvärderingen för
programperioden 2014–2020.
Kandidatländer och potentiella kandidatländer innehåller vald information (evenemang, tematiska initiativ och nätverksinitiativ) från EU:s kandidatländer och potentiella kandidatländer, med särskild fokus på utarbetandet
av den framtida landsbygdsutvecklingspolitiken.
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