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RAPORT ENRD
Pierwsze spotkanie francuskohiszpańskich regionów przygranicznych
W dniach 6-7 października 2011 roku w Ille sur Têt we
Francji odbyło się pierwsze spotkanie francusko-hiszpańskich regionów przygranicznych „Euroregion
Pirenejsko-Śródziemnomorski”. W spotkaniu wzięło
udział ponad 100 osób związanych z rozwojem
obszarów wiejskich, w tym z regionów Katalonia,
Aragonia, Baleary, Langwedocja-Roussillon oraz
Środkowe Pireneje. Dyskutowano na temat dotychczasowej współpracy w ramach Leader i innych
programów unijnych w regionie, która służyć ma
jako przykład dla dalszej współpracy pomiędzy
podmiotami związanymi z rozwojem obszarów
wiejskich na tym obszarze. Aby uzyskać więcej
informacji, kliknij tutaj.

AGRO SHOW 2011 w Polsce
W dniach 25-26 września 2011 roku w Bednarach
w Polsce odbyła się 13 Międzynarodowa Wystawa
Rolnicza „AGRO SHOW 2011”. Na stoisku Dyrekcji
Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów
Wiejskich zaprezentowano sześć projektów rozwoju
obszarów wiejskich współfinansowanych przez
UE. Ich beneficjenci wyjaśnili na czym polegały
te projekty, jak otrzymali finansowanie z UE i jakie
osiągnięto rezultaty. Aby uzyskać więcej informacji,
kliknij tutaj.

Dzień Energii na Obszarach
Wiejskich nadaje kształt
debacie na temat przyszłości
W dniu 21 września 2011 roku w Brukseli odbył
się Dzień Energii na Obszarach Wiejskich zorganizowanych przez FREE (Future of Rural Energy in
Europe – Przyszłość Energii na Obszarach Wiejskich
w Europie). Celem było nadanie kształtu debacie na
temat przyszłości energii na obszarach wiejskich
w Europie. Podczas spotkania skupiono uwagę na
wzorcach energetycznych na obszarach wiejskich
oraz poziome emisji w kluczowych Państwach
Członkowskich UE, uwzględniając również wnioski
płynące z raportu Ecofys, wiodącej firmy konsultingowej z zakresu energii odnawialnej. Aby uzyskać
więcej informacji, kliknij tutaj.
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Sieci Obszarów Wiejskich z regionu północnego Bałtyku działają na rzecz realizacji wspólnych celów
rozwoju obszarów wiejskich
W dniach 28-29 września w Helsinkach odbyło się seminarium tematyczne “Wspólne narzędzia
rozwoju obszarów wiejskich w regionie Morza Bałtyckiego”. Spotkanie zostało zorganizowane
przez fińskie Ministerstwo Rolnictwa we współpracy z fińską Siecią Obszarów Wiejskich.
Celem wydarzenia było wskazanie efektów synergii i wartości dodanej możliwej do uzyskania
w wyniku współpracy w zakresie Unijnej Strategii
dla Regionu Morza Bałtyckiego (EUSBSR) oraz
Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Państw
Członkowskich. Ponadto analizowano możliwości
stworzenia wspólnych narzędzi rozwoju obszarów
wiejskich w przyszłości. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, kliknij tutaj. Unijna Strategia
dla Regionu Morza Bałtyckiego (EUSBSR), przyjęta
przez Komisję Europejską w czerwcu 2009 roku
(więcej informacji tutaj), przypisuje sieciom z
regionu północnego Bałtyku strategiczną rolę.
Celem EUSBSR jest rozwiązanie problemów regionu Morza Bałtyckiego poprzez wdrożenie zintegrowanej strategii obejmującej również kwestie
środowiskowe. Podczas spotkania wskazano trzy
kluczowe inicjatywy zawarte w Planie Działania
Unijnej Strategii dla Regionu Morza Bałtyckiego:
1) „Kompas Bałtycki” to inicjatywa, która promuje
praktyki rolnictwa zrównoważonego, w celu
zapewnienia produkcji wysokiej jakości żywności dla 90 mln mieszkańców regionu przy
jednoczesnym utrzymaniu cennego ekosystemu Morza Bałtyckiego. Aby uzyskać więcej
informacji, kliknij tutaj.
2) „Obornik Bałtycki” to inicjatywa mająca na celu
rozpropagowanie obornika jako źródła energii

i nawozu, a nie tylko jako odpadu. Inicjatywa
wskazuje na możliwości biznesowe i popiera
wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
w regionie, jak i ograniczanie negatywnego
wpływu rolnictwa na środowisko w regionie
Morza Bałtyckiego. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj.
3) „Porozumienie Bałtyckie” zrzesza rolników oraz
doradców rolniczych w celu ulepszenia praktyk
i narzędzi rolno-środowiskowych. Inicjatywa
zmierza do ograniczenia utraty substancji
odżywczych z gospodarstw rolnych, aby w ten
sposób wspierać rolnictwo zrównoważone i
utrzymać produkcję oraz konkurencyjność. Aby
uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj.
Analiza możliwości zwiększenia spójności i partnerstwa pomiędzy poszczególnymi inicjatywami
wdrażanymi przez Państwa Członkowskie obszaru
Morza Bałtyckiego zaowocowała dyskusją na
temat przyszłych projektów współpracy międzynarodowej (TNC). Konwergencja i współpraca
pomiędzy sieciami w Państwach Członkowskich
może stanowić przykład dla innych Krajowych
Sieci Obszarów Wiejskich w Europie. Możliwość
tworzenia klasterów sieci w innych regionach
będzie przedmiotem dyskusji w trakcie kolejnego
spotkania Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich w

Hadze, w dniach 10-11 listopada.

O G ŁO S Z E N I A :
»» 13 SPOTKANIE KRAJOWYCH SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH ODBĘDZIE SIĘ W HADZE, W
HOLANDII, W DNIACH 10-11 LISTOPADA 2011 ROKU.
»» ROZPOCZĘTO REJESTRACJĘ NA MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ “INFORMOWANIE
MIESZKAŃCÓW O ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH”, KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ W MEDIOLANIE
W DNIACH 17-18 LISTOPADA 2011 ROKU. ABY SIĘ ZAREJESTROWAĆ, KLIKNIJ TUTAJ.

Prosimy zwrócić uwagę, że Rur@l News jest publikacją online;
w celu uzyskania dalszych informacji prosimy przejść do http://enrd.ec.europa.eu

Łączenie europejskiej wsi
http://enrd.ec.europa.eu

• Ruszył nowy „Portal Leader”. Portal zawiera informacje na temat wdrażania Leader-a, w tym
najnowszy dodatek – Zestaw Narzędzi Leader. Kliknij tutaj.
• Nowa publikacja ENRD “Informowanie o unijnej polityce rozwoju obszarów wiejskich” jest już
dostępna online. Kliknij tutaj.
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• Żeby uzyskać wszystkie niezbędne informacje na temat projektów z zakresu rozwoju obszarów
wiejskich realizowanych w Twoim regionie, sprawdź bazę danych projektów PROW. Kliknij tutaj.
• Sprawdź zaktualizowane oferty współpracy w sekcji MyENRD na stronie internetowej ENRD. W
ostatnim czasie dodano 275 nowych ofert, a także pojawiło się 30 dodatkowych ofert, które są
wynikiem ostatnich targów współpracy odbywających się na terenie całej Europy tutaj.

Dyskusja na temat podejścia Leader
po 2013 roku – konferencja w Polsce
W dniach 3-5 października 2011 roku w Koszęcinie,
w Polsce, odbyła się międzynarodowa konferencja
na temat “Podejście Leader po 2013 roku wobec
nowych wyzwań dla rozwoju obszarów wiejskich
w Europie”. Uczestnicy konferencji mieli okazję
podyskutować na temat podejścia Leader i
wniosków płynących z jego dotychczasowych rezultatów, jednocześnie odnosząc je do przyszłych
wyzwań wobec obszarów wiejskich. Konferencja
została zorganizowana przez polskie Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Śląski Związek Gmin i
Powiatów w ramach Polskiej Prezydencji w Radzie
Unii Europejskiej.
Podczas sesji plenarnej skoncentrowano się na
lokalnych perspektywach podejścia Leader w
Polsce, natomiast w trakcie sesji problemowych
uwagę poświęcono roli, jaką odgrywają poszczególne podmioty w przyczynianiu się do bardziej
efektywnego wdrażania Leader w obszarze
innowacyjności, specyfiki i wartości dodanej.
Zaprezentowano najlepsze praktyki jako wzór dla
obecnego i przyszłego kształtu Leader-a. Grupy
robocze objęły dwa tematy: „Lepsze Lokalne
Strategie Rozwoju po 2013 roku” oraz „Przyszłość
współpracy międzynarodowej: Jak wygląda
dobry projekt współpracy międzynarodowej i
jaki będzie w przyszłości jego wpływ na obszar
lokalny”. Podczas konferencji odbyły się również

warsztaty na temat efektywnego zarządzania
okresem przejściowym między bieżącym okresem
programowania a okresem po 2013 roku. Warto
zaznaczyć, że podczas konferencji wskazano na
konkretne rozwiązania w zakresie modelowego
systemu wdrażania Podejścia Leader w kontekście
przygotowań ram prawnych dla nowego okresu
programowania 2014-2020. W trakcie dyskusji
wskazano, w jaki sposób Podejście Leader może
przyczynić się do silnego, zrównoważonego i
spójnego wzrostu w ramach strategii Europa 2020.
W trakcie konferencji zaprezentowano narzędzia stworzone w celu promowania Leader-a i
wspierania osób zainteresowanych podejściem.
Na stronie internetowej ENRD utworzono „Portal
Leader”, który zawiera obszerne informacje na
temat wszystkich aspektów Leader-a. Najnowsza
część – Zestaw Narzędzi Leader – wyjaśnia siedem
kluczowych zasad Leader-a, opisuje główne kroki
w procesie tworzenia i wdrażania Lokalnej Strategii
Rozwoju oraz zawiera wskazówki, jak stworzyć
Lokalną Grupę Działania (LGD).

KSOW — NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA
Seminarium na temat PROW i
bioenergii leśnej w Finlandii
W dniach 25-27 października 2011 roku fińska
Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich (KSOW) oraz
inne podmioty lokalne organizują w Punkaharju
w Finlandii trzydniowe spotkanie na temat
możliwości otrzymania wsparcia z PROW na cele
pozyskiwania i wykorzystywania biomasy leśnej.
Dalsze informacje dostępne są na stronie fińskiej
KSOW. Kliknij tutaj.

Szkoła Letnia Leader,
Tricase, Włochy
W dniach 21-23 września 2011 roku w Tricase,
we Włoszech, odbyła się Szkoła Letnia Leader.
Została ona zorganizowana przez włoską KSOW
we współpracy z LGD Santa Maria di Leuca. Zakres
tematyczny szkoły dotyczył głównie przejrzystości, informowania o wartości dodanej Leader oraz
wspieraniu LGD nowymi instrumentami, które
mogą zostać wykorzystanie do ulepszenia procesu wdrażania i oceny Lokalnych Strategii Rozwoju.
Kliknij tutaj.

Aby uzyskać więcej informacji na temat konferencji
Leader w Polsce, kliknij tutaj.
Aby przejść do “Portalu Leader” dostępnego na

stronie internetowej ENRD w sześciu językach,
kliknij tutaj.

Z WIZYTĄ W WYBRANYM KRAJU:

Finlandia

Populacja: 5.3 miliona
Obszar: 390,920 km2

Finlandia (oficjalnie Republika Finlandii) jest krajem nordyckim leżącym regionie fennoskandzkim w Północnej Europie. Od zachodu graniczy ona ze Szwecją, od północy z
Norwegią, od wschodu z Rosją, a od południa z Estonią (przez Zatokę Fińską). W 2009 roku
fiński PKB wyniósł 171 mld euro, z czego 2,6% wytworzone zostało w sektorze rolnym.
Finlandia jest najbardziej zalesionym krajem Europy, a obszary rolnicze stanowią 8,9% całkowitej powierzchni. Ze względu na klimat, położenie geograficzne oraz fragmentaryczną
strukturę obszarów rolniczych, rozwój rolnictwa koncentruje się na zapewnieniu podaży
niektórych podstawowych produktów żywnościowych. Warto zauważyć, że silne leśnictwo
zapewnia dodatkowe miejsca pracy dla ludności wiejskiej oraz stanowi ważne źródło dochodów z eksportu. 4,9% populacji Finlandii zatrudnione jest sektorze rolnym lub leśnym.
PROW, zarówno w Finlandii kontynentalnej, jak i na Wyspach Alandzkich, koncentruje się na
rozwijaniu przedsiębiorczości, konkurencyjności ekonomicznej oraz jakości życia w oparciu
o zrównoważone wykorzystanie surowców naturalnych. Kluczowe wyzwanie dla rozwoju
obszarów wiejskich stanowią żywotność obszarów wiejskich, gospodarka istniejącą ziemią
rolniczą, utrzymanie bioróżnorodności i ograniczenie niekorzystnego wpływu rolnictwa
na środowisko. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj.
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