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Rozvoj vidieka v Európskej únii …

... je súčasťou spoločnej poľnohospodár-
skej politiky (SPP), a preto je mimoriad-
ne dôležitou politickou oblasťou: viac 
ako 56 % populácie v členských štátoch 
EÚ žije vo vidieckych oblastiach, ktoré 
pokrývajú 91 % územia. Európska únia 
(EÚ) má 500 miliónov spotrebiteľov  
a všetci potrebujú spoľahlivú dodávku 
zdravých a výživných potravín. SPP je 
už dlho kľúčovou oblasťou politiky EÚ 
a neustále sa vyvíja s cieľom riešiť nové 
výzvy, ako je zmena klímy, udržateľné 
hospodárenie s prírodnými zdrojmi  
a udržiavanie životaschopnosti 
 hospodárstva na vidieku. 

Politika rozvoja vidieka na roky 2007 – 
2013 sa zameriava na tri ciele. Sú nimi:

•	 zlepšenie konkurencieschopnosti 
sektora poľnohospodárstva a lesného 
hospodárstva;

•	 zlepšovanie životného prostredia  
a vidieka a

•	 zlepšovanie kvality života vo 
 vidieckych oblastiach a podpora  
diverzifikácie vidieckeho hospodárstva.

Dotýkajúc sa týchto viacerých tém, poli-
tika sa takisto snaží o silnejšie zapojenie 
miestnych komunít  do rozvoja ich vlast-
ných oblastí. Miestne akčné skupiny (MAS) 
spájajú miestnych partnerov a vytvárajú 
a realizujú rozvojové stratégie pre svoje 
komunity s použitím metodiky LEADER*. 

Každý členský štát vytvára národné ale-
bo regionálne programy rozvoja vidieka 
(PRV), ktorými sa riadi vykonávanie politiky 
rozvoja vidieka. 

*Skratka LEADER pochádza z francúzskej vety pre 
„prepojenia medzi akciami na rozvoj hospodárstva 
vidieka“. Myšlienkou je vytvorenie silných part-
nerstiev a podpora spolupráce, ktorá vedie k ino-
vácii a najlepším miestnym riešeniam miestnych 
problémov.

... je fondom EÚ, ktorý podporuje reali-
záciu programov rozvoja vidieka v rámci 
celej Európskej únie.  

Európsky poľnohospodársky fond pre 
rozvoj vidieka (EPFRV) pod dohľadom 
Generálneho riaditeľstva pre poľnohospo-
dárstvo a rozvoj vidieka Európskej komisie 
poskytuje takmer polovicu z celkovej sumy 
viac ako 200 miliárd EUR určených na 
financovanie programov rozvoja vidieka. 
Tento prístup umožňuje, aby sa spolufi-
nancovanie EÚ na rozvoj vidieka zameria-
valo na spoločne odsúhlasené priority EÚ, 
pričom ponecháva dostatočnú flexibilitu 
na úrovni členských štátov a regionálnej 
úrovni.  

Príklady rôznych druhov činností rozvo-
ja vidieka, ktoré boli spolufinancované, 
môžete nájsť v brožúrach o projek-
toch EPFRV, ktoré vydáva Európska 
sieť pre rozvoj vidieka: http://enrd.
ec.europa.eu/publications-and-media/
eafrd-project-brochures/

„Európsky poľnohospodársky fond  
pre rozvoj vidieka ...
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... bola zriadená Generálnym riaditeľstvom 
pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 
Európskej komisie v roku 2008 s cieľom 
zlepšiť realizáciu programov rozvoja 
vidieka. Európska sieť pre rozvoj vidieka 
(ESRV) to uskutočňuje prostredníctvom 
vytvárania a spoločného využívania 
poznatkov o tom, ako politiky rozvoja 
vidieka fungujú v praxi, a o možnostiach 
ich zlepšenia, ako aj prostredníctvom 
uľahčovania výmeny informácií a spolu-
práce vo vidieckej Európe. Európska sieť 
pre rozvoj vidieka spája rad zúčastnených 
subjektov v oblasti rozvoja vidieka; naj-
mä vnútroštátne vidiecke siete (National 
Rural Networks – NRNs), orgány členských 

štátov a organizácie rozvoja vidieka  
 pôsobiace na európskej úrovni.

Kontaktné miesto Európskej siete pre 
rozvoj vidieka podporuje Generálne ria-
diteľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj 
vidieka pri prevádzkovaní siete a poskytuje 
základ pre činnosti ESRV. Kontaktné miesto 
má sídlo v Bruseli a jeho práca sa týka 
troch hlavných prvkov stratégie Európskej 
siete pre rozvoj vidieka, ktorými sú:

•	 analýza politiky;

•	 komunikácia; a

•	 vytváranie sietí.

Európska sieť pre rozvoj vidieka ...

... sa snaží zlepšiť vykonávanie politiky 
rozvoja vidieka EÚ. Táto analytická čin-
nosť  je zameraná na:

•	 zvýšenie porozumenia, ako politika 
funguje v praxi;

•	 posúdenie, čo funguje dobre a čo 
možno zlepšiť, a

•	 priblíženie rozhodovacieho procesu  
v členských štátoch, ako aj na  
európskej úrovni.

Analytická činnosť ESRV sa týka:

•	 pracovných skupín, v ktorých sa stre-
távajú odborníci z rôznych členských 
štátov s cieľom podeliť sa o názory 
na také témy ako vidiecke financie  
a vykonávacie mechanizmy EPFRV;

•	 iniciatív, spolu s NRN, týkajúcich sa 
tém, ako je napríklad lesné hospo-
dárstvo a vidiecke podnikanie; a

•	 analýzy toho, ako v praxi funguje 
rozvoj vidieka. 

Analyzuje sa široké spektrum tém, od 
prepojení medzi poľnohospodárstvom  
a širším vidieckym hospodárstvom po 
environmentálne služby, inovácie, miestny 
rozvoj s vedúcou úlohou komunít, sociál-
ne začleňovanie a mládež vo vidieckych 
oblastiach. 

Výsledky analýzy politiky ESRV sú k dispo-
zícii na webovej stránke ESRV. Dostupné 
informácie obsahujú zistenia a odpo-
rúčania pracovnej skupiny, informačné 
formuláre a štatistiky týkajúce sa oblastí 
politiky. Viac informácií nájdete na: http://
enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/

Databáza projektov PRV obsahuje stovky 
príkladov, ako sa politika rozvoja vidieka 
zavádza do praxe v celej EÚ. Projekty si 
môžete pozrieť na stránke: http://enrd.
ec.europa.eu/policy-in-action/rdp_view/

ESRV a jej analýza politiky …
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... je stredobodom činnosti ESRV: spo-
jením rôznych aktérov rozvoja vidieka 
formálnymi a neformálnymi spôsobmi 
ESRV uľahčuje výmenu poznatkov a od-
borných znalostí a inovácií.  

Stále viac sa uznáva účinnosť vytvárania 
sietí, tak na účely zapojenia zainteresova-
ných strán, ako aj na posilnenie vykonáva-
nia politiky rozvoja vidieka. Ako „sieť sietí“ 
zohráva Európska sieť pre rozvoj vidieka 
osobitnú úlohu. Viac informácií o semi-
nároch a stretnutiach Európskej siete pre 
rozvoj vidieka, ktoré používajú participatív-
nu metodiku na podnecovanie interakcie, 
nájdete na stránke: http://enrd.ec.europa.
eu/networks-and-networking/

LEADER je ústredným bodom našich 
činností vytvárania sietí. Na každoročnej 
konferencii LEADER sa stretávajú zástup-
covia miestnych akčných skupín zo všet-
kých členských štátov, aby si vymieňali 
osvedčené postupy a diskutovali o takých 
otázkach, ako je zlepšenie vykonávania 
miestnych stratégií rozvoja vidieka a 
spôsob, ako vytvoriť nadnárodné projekty 
spolupráce. LEADER Gateway na webovej 
stránke Európskej siete pre rozvoj vidieka 
je kľúčovým zdrojom na podporu týchto 
činností a obsahuje súbor nástrojov pre 
miestne akčné skupiny, informácie o 
ponukách spolupráce, publikácie, video-
záznamy, a ešte oveľa viac: http://enrd.
ec.europa.eu/leader/

Vytváranie sietí ...
... je kľúčovou prioritou Európskej siete pre 
rozvoj vidieka. Na prezentáciu realizovanej 
politiky rozvoja vidieka a na podávanie 
informácií o dianí na európskom vidie-
ku širokému publiku sa používajú rôzne 
komunikačné kanály. Európska sieť pre 
rozvoj vidieka nadväzuje kontakty s komu-
nitou v oblasti rozvoja vidieka v súvislosti 
s výsledkami výskumu, vývojom politiky  
a príkladmi úspešných miestnych projektov. 

Webová stránka Európskej siete pre rozvoj 
vidieka je hlavným komunikačným nástro-
jom a spája všetky činnosti ESRV. 

•	 Na získanie prehľadu o politike rozvo-
ja vidieka v každom členskom štáte 
si prezrite našu interaktívnu mapu 
na: http://enrd.ec.europa.eu/country/

•	 V audiovizuálnej multimediálnej 
galérii nájdete fotoalbumy  
z rôznych podujatí a videozázna-
my zaujímavých projektov na 
rozvoj vidieka: http://enrd.ec.eu-
ropa.eu/publications-and-media/
media-gallery/

•	 Portál na informovanie o rozvoji 
vidieka (Communicating Rural 
Development Gateway ) poskytuje 
príklady úspešných komunikačných 
nástrojov, ktoré podporujú rozvoj 
vidieka v EÚ. Pozrite sa na: http://
enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/
communicating-rural-development/
eafrd/ 

Publikácie ESRV sú k dispozícii v šies-
tich jazykoch (DE, EN, ES, FR, IT a PL)  
a zahŕňajú:

•	 Prehľad o politike vidieka EÚ (EU 
Rural Review ), ktorý sa podrobne 
zaoberá rôznymi oblasťami politiky 
vidieka;

•	 Časopis ESRV (ENRD Magazine), ktorý 
zhromažďuje novinky ESRV, NRNs 
a miestnych akčných skupín v celej 
Európe;

•	 brožúry k projektom EPFRV, v ktorých 
sú vyzdvihnuté príklady úspešných 
projektov financovaných EPFRV; 

•	 Rur@l Newsflash – online informačný 
bulletin o najnovších činnostiach 
siete.

Európska sieť pre rozvoj vidieka je činná 
aj v sociálnych médiách: na facebooku  
(www.facebook.com/EUAgri); Youtube 
(www.youtube . com/user /EURura l ) ;  
a Twitteri (@enrd_cp).

Na tejto stránke sa môžete prihlásiť na 
odoberanie publikácií ESRV alebo sa zapo-
jiť do diskusií v online diskusných fórach: 
https://webgate.ec.europa.eu/myenrd/
myenrd/

Informovanie o rozvoji vidieka …
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Ak máte záujem o zasielanie najnovších publikácií ESRV, 
prihláste sa na ich odoberanie na tejto stránke:  
https://webgate.ec.europa.eu/myenrd/myenrd/

Buďte informovaní o najnovších trendoch v oblasti 
rozvoja vidieka zapojením sa do diskusie na opENRD: 

https://webgate.ec.europa.eu/myenrd/myenrd/

Ak sa chcete dozvedieť viac o ESRV, 
navštívte: 

www.enrd.eu

op

Máte otázky?  Napíšte na e-mailovú  
adresu Európskej siete  pre rozvoj vidieka:  info@enrd.eu 
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