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Walka ze zmianami 
klimatycznymi

Zmiany klimatyczne to jedno z najpoważ-
niejszych wyzwań środowiskowych, przed 
którymi obecnie staje świat. Od roku 1850 
średnia temperatura na ziemi wzrosła o 
0,76°C. W tym kontekście, mając na uwa-
dze niedawną konferencję Organizacji Na-
rodów Zjednoczonych na temat zmian kli-
matycznych, która odbyła się w Poznaniu 
w grudniu 2008 r., a także ostatnie propo-
zycje UE w zakresie polityki klimatycznej, 
w niniejszym wydaniu Rur@l News kon-
centrujemy się na powiązaniach między 
zmianami klimatycznymi a rozwojem ob-
szarów wiejskich i rolnictwa. 

Rolnictwo staje obecnie przed dwoma wyzwaniami. 
Z jednej strony jest to ograniczenie emisji gazów cie-
plarnianych, z drugiej adaptacja do zmieniających 
się warunków klimatycznych. (Zobacz INFORMACJE 
na str. 2.). 28 lutego Komisja Europejska przedsta-
wiła swoją propozycję nowego globalnego porozu-
mienia ds. walki ze zmianami klimatycznymi i spo-
sobów jego finansowania. Nowe porozumienie ma 
być przyjęte podczas konferencji klimatycznej ONZ 
w Kopenhadze w grudniu 2009 r. Zgodnie z propo-
zycjami zawartymi w porozumieniu, wszystkie kraje 
rozwijające się, za wyjątkiem krajów najsłabiej roz-
winiętych, powinny zobowiązać się do wdrożenia 
niskowęglowych strategii rozwoju do końca 2011 
roku. Sektor rolny jest między innymi wymieniany 
jako obszar, w którym należy podjąć działania ogra-
niczające konsumpcję węgla. 

Jak widać w raportach, rolnictwo, zwłaszcza w kra-
jach rozwijających się, jest sektorem o wysokim po-
tencjale zmiany, która często może być osiągnięta 
w drodze zwiększenia wydajności produkcji rolnej. 
Tego rodzaju działania będą wymagały uwzględ-
nienia właściwości lokalnych ekosystemów, a także 
innych, takich jak woda, gleba oraz bioróżnorod-
ność. Mogą one polegać na niewielkich zmianach w 

zakresie hodowli bydła z tradycyjnych metod wypa-
su na hodowlę zamkniętą, a także na doskonaleniu 
gospodarki uprawami i hodowlą bydła, ponieważ 
gleba jest istotnym rezerwuarem węgla. Rolnictwo 
może również przyczynić się do ograniczenia zmian 
klimatycznych poprzez dostarczanie biomasy do 
produkcji energii odnawialnej oraz innych zastoso-
wań przemysłowych.

Sektor rolniczy UE odpowiada na wyzwania jakie 
stawiają przed nami zmiany klimatyczne ograniczo-
nym udziałem w całkowitej wartości emisji (ok. 9%), 
a wielkość ta systematycznie się zmniejsza. Istnieją 
różnorodne techniki gospodarki rolnej, które umoż-
liwią dalsze ograniczenie emisji poniżej obecnego 
poziomu. Do takich metod, różniących się pod ką-
tem efektywności i praktyczności należą między 
innymi optymalizacja stosowania nawozów, ograni-
czenie stosowania lub odzyskiwanie gleb organicz-
nych, a także lepsza kontrola w gospodarce obor-
nikiem poprzez stosowanie szczelnych pokryw 
zbiorników z obornikiem oraz systemy fermentacji 
beztlenowej.

Wspólna Polityka Rolna (WPR) również odgrywa 
tutaj swoją rolę przy pomocy narzędzi, takich jak 
badanie zgodności (cross-compliance)(1) oraz sys-

(1)  Pozwoli to na stworzenie powiązania pomiędzy 
otrzymywaniem przez rolników bezpośrednich do-
płat a stosowaniem się przez nich do określonych 
zasad leżących w interesie całego społeczeństwa. 
Wymagania te związane są z ochroną środowiska, 
bezpieczeństwem żywności, zdrowiem zwierząt, 
dobrostanem zwierząt, zdrowiem publicznym, 
zdrowiem roślin oraz warunkami środowiskowymi. 
Jeżeli zasady te nie będą przestrzegane, określone 
warunki pozwolą na redukcję lub cofnięcie dopłat 
bezpośrednich. Innymi słowy, jeżeli rolnicy nie będą 
stosować się do tych wymagań, mogą nie otrzymać 
części lub nawet całości dopłat bezpośrednich. Spe-
cyfikacje dotyczące wymagań rolnych oraz w zakre-
sie środowiska będą ustalane na poziomie państw 
członkowskich. Badanie zgodności dotyczy rolni-
ków otrzymujących dopłaty bezpośrednie. 
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tem płatności rolnych(2). W najbliższych deka-
dach zmiany klimatyczne będą wywierać liczne 
skutki, zarówno pozytywne, jak i negatywne, 
na rolnictwo, a rolnicy będą musieli się do nich 
zaadaptować. Ostatnie reformy WPR (Wspólnej 
Polityki Rolnej) miały na celu stworzenie ram dla 
zrównoważonego rozwoju rolnictwa UE oraz 
bardziej efektywnego zarządzania zasobami 
środowiskowymi, które będą stanowić kluczo-
wy czynnik strategii adaptacyjnej w rolnictwie. 
Dalsze zmiany wewnątrz WPR powinny zmierzać 
w kierunku polityki, która będzie uwzględniać 
potrzeby adaptacyjne oraz promować metody 
produkcji rolnej dostosowane do nowych wa-
runków klimatycznych. 

Polityka rozwoju obszarów wiejskich ma wspie-
rać działania ograniczające emisję związaną 
z rolnictwem, pomagać zwiększać potencjał 
produkcji biomasy, a także przeciwdziałać ne-
gatywnym skutkom, jakie zmiany klimatu mogą 
wywierać na rolników i ekonomię obszarów 
wiejskich. W gruncie rzeczy redukcja wpływu i 
dostosowanie do zmian klimatycznych stanowi 
priorytet Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007 - 2013. Po ostatniej kontroli WPR, 
w polityce większy nacisk położony został na 
zmiany klimatyczne jako nowe wyzwanie dla 
rolnictwa i obszarów wiejskich. Inne obszary, na 
które WPR kładzie nacisk, to zarządzanie wodą, 

(2)  System dopłat dla rolników (decoupling), wpro-
wadzony w 2003 roku jako element reformy 
wspólnej polityki rolnej, powoduje zniesienie 
związku pomiędzy dopłatami bezpośrednimi 
a produkcją. Dzięki temu rolnicy podejmując 
decyzję o charakterze produkcji nie muszą 
uwzględniać poziomu otrzymywanych dopłat, 
ponieważ nie są one już związane z konkretnym 
typem upraw ani gatunkiem zwierząt.

 Uniezależnienie systemu dopłat dla rolników od 
typu produkcji jest krokiem sektora rolnego w 
kierunku wolnego rynku i daje rolnikom większą 
swobodę przy wyborze produkcji i dostosowa-
niu jej do zapotrzebowania rynkowego.

bioróżnorodność, a także rozwój odnawialnych 
źródeł energii. Dalsze fundusze mogą być prze-
kazywane na inne cele zgodnie z modyfikacja-
mi programów rozwoju obszarów wiejskich, 
które państwa członkowskie mają dostarczyć 
w tym roku. Fundusze przeznaczone na rozwój 
obszarów wiejskich zostały już częściowo prze-
znaczone na walkę z problemem braku wody, 
poprzez wspieranie działań ograniczających 
jej konsumpcję, a także inwestycje w bardziej 
wydajne systemy nawadniania. Dzięki usługom 
doradczym i szkoleniom można przekazywać 
osobom zainteresowanym informacje na temat 
ryzyka związanego ze zmianami klimatycznymi 
oraz zapoznawać je z praktycznymi rozwiąza-
niami. Problemy rolników związane są z ich sy-
tuacją socjo-ekonomiczną, dlatego wdrażanie 
kultury kładącej nacisk na zmianę ma kluczowe 
znaczenie w rozwijaniu zdolności adaptacyj-
nych rolników. 

Polityka rozwoju obszarów wiejskich odgrywa 
również znaczącą rolę w zakresie zachowania i 
zrównoważonego wykorzystania zasobów ge-
netycznych. Utrzymywanie bogatego, zróżnico-
wanego materiału genetycznego jest warunkiem 
tworzenia nowych odmian, które będą bardziej 
odporne na wysoką temperaturę i brak wody. 
Pewne działania ograniczające wpływ zmian kli-
matycznych można podejmować również w la-
sach, poprzez zapobieganie zarazom i zwiększanie 
odporności lasów na choroby poprzez stosowanie 

odpowiednich kompozycji gatunków drzew. 

Więcej informacji na temat propozycji Komisji 
Europejskiej można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/agriculture/climate_change/
index_en.htm. 

Punkt Kontaktowy 
ENRD (Europejska sieć Rozwoju 
Obszarów Wiejskich): szczegóły
Jak pisaliśmy w Numerze 1 Rur@l News, Zespół 
Punktu Kontaktowego, zlokalizowanego w 
Brukseli (Belgia), składa się ze specjalistów do 
spraw rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, a 
także specjalistów do spraw komunikacji, koor-
dynatorów imprez i personelu administracyjne-
go koordynującego prace ENRD. Oprócz stałego 
zespołu specjalistów istnieje grupa ekspertów, 
których Punkt Kontaktowy może powoływać do 
grup tematycznych i bardziej szczegółowych za-
dań, takich jak seminaria czy publikacje. 

Praca zespołu liczącego ok. 21 osób jest zorga-
nizowana w trzech grupach, a każda z grup jest 
odpowiedzialna za siedem obszarów i trzy na-
rzędzia główne (strona internetowa ENRD oraz 
ułatwianie wymiany tematycznej, seminaria 
oraz konferencje, publikacje). Struktura zespołu 
przedstawiona jest w tabeli.

Zmiany klimatyczne a rolnictwo
Nie trzeba być rolnikiem, żeby wiedzieć, że klimat 
znacząco wpływa na uprawę roślin i hodowlę 
zwierząt. Mniejsze opady deszczu, większe upa-
ły, więcej gwałtownych burz i powodzi - wszystko 
to jest efektem podnoszenia się temperatury na 

świecie. Skutki te mogą boleśnie wpływać na rolnictwo, zróżnicowa-
nie produkcji oraz ceny żywności. 
Niektóre obszary zyskają na zmianach klimatycznych. Jednym z nich 
będzie Północna Europa, gdzie plony się zwiększą. Będą jednak rów-
nież przegrani, zwłaszcza w niskich szerokościach geograficznych, 
gdzie nawet niewielkie ocieplenie klimatu ograniczy wydajność i 
stabilność produkcji.  Susze, które mogą być skutkiem ocieplenia 
klimatu, mogłyby spowodować wiele trudności w krajach południo-
wej Europy. Globalne ocieplenie może również nasilić ryzyko poża-
rów lasów oraz rozwoju insektów.
Rolnictwo również odgrywa swoja rolę w nasilaniu zmian klimatycz-
nych, jako źródło dwóch gazów cieplarnianych - metanu i tlenku 
azotu. Jednak wkład rolnictwa w UE w produkcję gazów cieplarnia-
nych jest niewielki i ciągle maleje. Obecnie jest to 9%, przy 11% w 
roku 1990. W latach 1990 - 2006 emisja w rolnictwie w 27 krajach UE spadła o 20% dzięki ograniczeniu pogłowia bydła hodowlanego, lepsze wykorzystanie 
nawozów oraz bardziej wydajną gospodarkę obornikiem. Co więcej, planuje się dalsze ograniczanie tego rodzaju emisji.
Komisja Europejska przygotowuje Białą księgę na temat dostosowania do niekorzystngo wpływu zmian klimatycznych (która będzie ukończona z końcem 
kwietnia 2009). W następnych wydaniach będzie można przeczytać więcej na ten tamat.
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Temperatura
Roczny poziom
opadów,
Dostępność wody

Wielkość zbiorów

Ryzyko suszy,
Upały

Tereny nadające się
pod uprawę

Poziom morza/jeziora
Burze, powodzie
Gorętsze i suchsze lata
Okres wegetacji
Potencjalna wielkość zbiorów
Szkodniki
Topnienie wiecznej
zmarzliny

Opady deszczu w zimie
(powodzie)
Poziomy morza
Gorętsze i
suchsze lata 
Wielkość zbiorów,
zakres upraw

Długość okresu wegetacji

Opady deszczu w zimie
(powodzie)
Opady deszczu w lecie
Ryzyko susz
Zagrożenie erozją gleby

Wielkość zbiorów i
zakres upraw

Spodziewany wpływ zmian klimatycznych na poszczególne regiony UE.

Struktura zespołu

INFORMACJE

http://ec.europa.eu/agriculture/glossary/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/climate_change/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/climate_change/index_en.htm


Misją Punktu Kontaktowego jest stworzenie 
strony internetowej ENRD, która ma być dostęp-
na w pierwszym kwartale 2009 r. Początkowo 
wszyscy użytkownicy będą mieli dostęp do in-
formacji w języku angielskim.

W najbliższej przyszłości strona będzie oferować 
bogactwo informacji i elementów interaktyw-
nych dostępnych dla użytkowników. Na stronie 
znajdą się informacje o członkach zespołu wraz 
z danymi kontaktowymi oraz informacjami o 
poszczególnych państwach członkowskich 
(programach, raportach rocznych), dokumenty 
wydawane przez władze ENRD, dotychczaso-
we publikacje wydawane w wersji papierowej i 
elektronicznej przez ENRD, centrum informacji i 
biblioteka, a także informacje o Krajowych Sie-
ciach Rozwoju obszarów wiejskich, podejściu 
Leader i Europejskiej Sieci Ewaluacji. Na stronie 
dostępny będzie również kalendarz wydarzeń i 
spotkań, które będzie można przeszukiwać pod 
kątem tematyki i daty.

Jednym z podstawowych celów ENRD i strategii 
rozwoju obszarów wiejskich jest zacieśnienie 
relacji między obywatelami Unii Europejskiej. 
Temu celowi służy grupa interaktywnych ele-
mentów znajdujących się na stronie interneto-

wej. W szczególności członkowie posiadający 
dostęp do zastrzeżonej podstrony My ENRD 
będą mieli możliwość wymiany myśli, wiedzy i 
dokumentów dzięki platformie „Wymiana” oraz 
tematycznej e-sieci. Będą oni również mogli 
przedstawiać projekty rozwoju obszarów wiej-
skich, do realizacji których poszukują partnerów, 
oraz edytować informacje na temat  Lokalnych 
Grup Działania.

Więcej informacji na temat Punktu Kontaktowe-
go znajduje się tutaj. 

Wyobraźnia. Kreatyw-
ność. Innowacje.
Rok 2009 jest Europejskim Rokiem Kreatywności 
i Innowacji. Rok ten będzie miał na celu zwięk-
szenie świadomości na temat tego, jak istotne są 
kreatywność i innowacyjność dla rozwoju osobi-
stego, społecznego i ekonomicznego. Czas ten 
poświęcony będzie również rozpowszechnianiu 
dobrych praktyk, stymulacji edukacji i badań, a 
także promowaniu dyskusji nad rozwojem po-
lityki. Odnosząc się do obecnego kryzysu eko-
nomicznego, 8 stycznia Jan Figel’, Europejski 
Komisarz do spraw Edukacji, Kultury i Młodzieży, 

powiedział w swoim inauguracyjnym wystąpie-
niu: „Nie wiemy, jak długo kryzys będzie trwał 
i jak głębokie będą jego skutki. Kiedy jednak 
minie, ci spośród nas, którzy zdecydowali się 
zainwestować w kreatywność i innowacje będą 
daleko przed innymi.” 

Innowacja jest kluczem do sukcesu strategii roz-
woju obszarów wiejskich przyjętej przez UE na 
lata 2007 - 2013: promowanie innowacyjności 
ma kluczowe znaczenie dla zwiększenia konku-
rencyjności sektorów rolnictwa i leśnictwa (Oś 
1). W ramach tej osi podjętych zostanie szereg 
działań ukierunkowanych na rozwój kapitału 
ludzkiego i przedmiotowego w obszarach zwią-
zanych z rolnictwem, leśnictwem oraz sektorem 
produkcji żywności (celem promowania trans-
feru wiedzy oraz innowacji) i wysokiej jakości 
produktów. Oś 4, w oparciu o doświadczenia z 
programu Leader, stwarza możliwość innowa-
cyjnego zarządzania poprzez podejmowanie 
oddolnych inicjatyw dla rozwoju obszarów wiej-
skich. Strategiczne wytyczne zachęcają sektory 
rolnictwa i produkcji żywności do podejmowa-
nia nowych możliwości, jakie pojawiają się dzięki 
stosowaniu nowego podejścia, technologii oraz 
innowacji tak, aby pomogły one sprostać rosną-
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Szczegółowe spojrzenie na zadania realizowane przez Punkt Kontaktowy 

Sekretariat struktur ENRD + 
grupy tematyczne

Zapewnia wsparcie dla komitetu koordynującego, podkomitetu Leader, grup tematycznych oraz eksperc-
kich. Zadania: Mobilizacja personelu (w tym selekcja ekspertów kompetentnych w potrzebnych dziedzinach), 
tłumaczenia, zaproszenia, dokumentacja ekspercka, sporządzanie sprawozdań ze spotkań i ich ocena.

Wsparcie dla współpracy trans-
narodowej (tj. między krajami 
czlonkowskim UE)

Zintegrowany Przewodnik Europejski po współpracy transnarodowej będzie opierał się na informacjach gro-
madzonych i kategoryzowanych przez władze, krajowe sieci rozwoju obszarów wiejskich oraz lokalne gru-
py działania w krajach członkowskich. Punkt Kontaktowy sporządzi również bazę informacji ułatwiających 
współpracę transnarodową (TNC). Będzie ona zawierać między innymi: narzędzie do wyszukiwania part-
nerów do realizacji projektów oraz bazę danych projektów zatwierdzonych do realizacji przez władze.

Wymiana informacji i koordy-
nacja współpracy pomiędzy 
sieciami krajowymi 

Członkowie Punktu Kontaktowego będą rozmawiać z przedstawicielami krajowych sieci obszarów wiejskich 
w celu określenia ich potrzeb informacyjnych. Ponadto planowana jest seria spotkań krajowych sieci rozwoju 
obszarów wiejskich, dzięki którym możliwa będzie dyskusja nad wspólnymi tematami i wyzwaniami. Spotka-
nia te będą również okazją do nieformalnej wymiany informacji i współpracy.

Promocja i reprezentacja
Punkt Kontaktowy ma również za zadanie wspieranie i promocję polityki rozwoju obszarów wiejskich na po-
ziomie państw członkowskich poprzez udział w wydarzeniach, przygotowanie materiałów oraz współpracę 
z siecią ewaluacji.

Udzielanie informacji 

Należy tu udzielanie odpowiedzi na zadawane pytania, przyjmowanie gości, a także przygotowanie i aktualiza-
cja zestawu często zadawanych pytań (FAQ).  Do specyficznych zadań należą: przygotowanie serwisu dostęp-
nego po podaniu hasła dla zapewnienia wysokiego poziomu wymiany informacji, przygotowanie warunków 
do przyjmowania gości, opracowanie pytań i odpowiedzi.

Wsparcie w analizowaniu 
programów i monitorowaniu 
wskaźników

Identyfikacja pomyłek we wskaźnikach, wymiana danych pomiędzy użytkownikami, analizowanie/ tworzenie 
podsumowań danych pochodzących z programów to istotne elementy działania.

Baza danych dobrych praktyk
Zostanie ona sporządzona na podstawie wspólnego zestawu kryteriów. W ten sposób powstanie baza da-
nych dobrych praktyk oraz publikowane będą informacje na temat dobrych praktyk.

Seminaria i konferencje
Seminaria i konferencje organizowane są w celu rozwinięcia tematów, które mają strategiczne znaczenie dla 
działania EN RD oraz partnerów z obszarów wiejskich.  Liczba osób biorących udział w tego rodzaju impre-
zach jest ograniczona, jednak ich rezultaty będą powszechnie dostępne.

Publikacje

Publikacje będą ukazywać się w newsletterze Rur@l news oraz magazynie EN RD. Magazyn wydawany będzie 
trzy razy do roku i będzie zawierał serię artykułów informacyjnych związanych z rozwojem obszarów wiejskich 
i skierowanych do szerokiego grona osób zainteresowanych rozwojem obszarów wiejskich.  Inne publikacje 
będą dotyczyły „przykładów dobrej praktyki” oraz tematów, nad którymi pracują grupy tematyczne.

http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/enrd
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cym potrzebom rynków zarówno w Europie, jak 
i poza nią. Zwłaszcza inwestycja w podstawowy 
zasób, jakim są ludzie, pozwoli obszarom wiej-
skim i całemu sektorowi żywnościowemu spo-
glądać w przyszłość z ufnością.

Co więcej, zgodnie z wytycznymi strategiczny-
mi, polityka rozwoju obszarów wiejskich musi 
pomóc tym obszarom w realizacji określonych 
celów poprzez strategiczne podejście do kon-
kurencyjności, tworzenia nowych miejsc pracy 
oraz innowacyjności w obszarach wiejskich, a 
także w bardziej efektywnym rozpowszechnia-
niu programów. Należy bardziej skoncentrować 
się na przyszłościowych inwestycjach w ludzi, 
wiedzę specjalistyczną oraz kapitał w sektorze 
leśnym i rolnym. Konieczny jest dalszy rozwój 
usług związanych ze środowiskiem, które za-
pewniają korzyści dla obu stron, a także tworze-
nie nowych miejsc pracy, zwłaszcza dla kobiet i 
młodych ludzi, poprzez dywersyfikację. Przyczy-
niając się do rozwoju obszarów wiejskich w UE, 
czyniąc z nich atrakcyjne miejsca do pracy, in-
westowania i życia, polityka rozwoju obszarów 
wiejskich może odegrać ważną rolę w zrówno-

ważonym rozwoju terytorium Unii Europejskiej.

W ciągu roku odbędzie się wiele różnego ro-
dzaju imprez, w tym duża konferencja na temat 
wpływu programu funduszy europejskich na 
kreatywność i innowacje, która bedzie organizo-
wana w marcu przez Dyrekcję Edukacji i Kultury. 
Ponadto od lutego rozpocznie się seria sześciu 
debat publicznych związanych z sześcioma klu-
czowymi tematami dotyczącymi kreatywności i 
innowacji. Będą one platformą do refleksji i wy-
miany pomysłów, które mogą stać się istotnym 
elementem dyskusji związanej z kreatywnością 
i innowacyjnością. Będą one dotyczyły sektora 
publicznego, edukacji, wiedzy, społeczeń-
stwa i zrównoważonego rozwoju. Ponieważ 
Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju 
Obszarów Wiejskich jest jednym z organiza-
torów tych wydarzeń, w ciągu najbliższego 
roku na łamach Rur@l News będziemy infor-
mować o wszystkich wydarzeniach związa-
nych z rozwojem obszarów wiejskich, aby w 
ten sposób promować twórcze podejście.

Więcej informacji na temat Roku Kreatywności i 
Innowacji można znaleźć pod adresem 
http://create2009.europa.eu.

Jeżeli chcecie Państwo poinformować nas o or-
ganizowanym przez Państwa wydarzeniu, proszę 
przesłać link do strony internetowej wydarzenia 
na adres newsletter@enrd.eu. 

Strategiczne wytyczne znajdują się pod adresem: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=CELEX:32006D0144:PL:NOT.

Międzynarodowy Zielony Tydzień 2009 (International Green Week)
EN http://www.forumgreenweek.com/

15 stycznia Komisarz UE ds.Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Mariann Fischer-Boel, otwarła swoim przemówieniem Międzynarodowy Zielony Tydzień 
2009 w Berlinie (Niemcy). W swoim przemówieniu pani komisarz podsumowała osiągnięcia roku 2008, w szczególności odniosła się do „Health Check” WPR i 
reakcji niemieckich rolników. Podkreśliła ona swoją wiarę w program „Health Check” mówiąc: „rolnicy będą mieli większą swobodę w reagowaniu na sygnały 
pochodzące z rynku; stworzyliśmy właściwy rodzaj sieci bezpieczeństwa dla rolników; pomogliśmy im tak, że są oni obecnie w stanie lepiej radzić sobie z 
nowymi wyzwaniami, które mogą stanowić potencjalne zagrożenie.” Ponadto Pani Komisarz przypomniała o inicjatywie jakościowej, uproszczeniu PR oraz 
energii i rolnictwie w terenach górzystych jako głównych obszarach działania Dyrekcji w roku 2009. Na Zielony Tydzień, trwający od 15 do 19 stycznia, złożyły 
się liczne wydarzenia, w tym Międzynarodowa Konferencja Ministrów Rolnictwa oraz pierwszy berliński szczyt ministrów rolnictwa. W tym roku wiodącym 
tematem targów było bezpieczeństwo żywnościowe.
Pełny tekst przemówienia Pani Fischer-Boel jest dostępny tutaj.
ENRD była reprezentowana przez przedstawicieli Punktu Kontaktowego, którzy we współpracy z niemiecką krajową siecią obszarów wiejskich przygotowali 
prezentację dotyczącą nawiązywania współpracy na poziomie krajowym i europejskim.  W prezentacji powołano się na przykłady konkretnych projektów, 
ukazujące korzyści płynące ze współpracy dla wszystkich stron zainteresowanych. 

Przyjęto program kontroli „Health Check” Wspólnej Polityki Rolnej
EN

http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/agricult/105388.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/healthcheck/index_en.htm

Program kontroli „Health Check” WPR został przyjęty przez większość kwalifikowaną podczas pierwszego posiedzenia Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w 
dniach 19 - 20 stycznia. Jak pisaliśmy w Numerze 1 Rur@l News, Zespół Punktu Kontaktowego, zlokalizowanego w Brukseli (Belgia), składa się ze specjalistów 
do spraw rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, a także specjalistów do spraw komunikacji, koordynatorów imprez i personelu administracyjnego koordy-
nującego prace ENRD. Działania dotyczą między innymi:

3 miliardów euro na nowe wyzwania stojące przed rolnictwem. Pieniądze pochodzą ze zmian w dopłatach bezpośrednich•	
dalszego uniezależnienia dopłat dla rolników od charakteru produkcji, co umożliwi rolnikom lepsze reagowanie na sygnały płynące z rynku.•	
„miękkiego lądowania” dla sektora mleczarskiego, w którym kwoty mleczne zostaną zlikwidowane w roku 2015•	
możliwości bardziej precyzyjnego udzielania wsparcia dla sektorów rolnictwa borykających się z trudnościami.•	

WIADOMOŚCI:

http://create2009.europa.eu
mailto:newsletter@enrd.eu
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006D0144:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006D0144:PL:NOT
http://www.forumgreenweek.com/
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/09/8&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/agricult/105388.pdf
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Europejska Polityka Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–13
http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/index_pl.htm
Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
http://ec.europa.eu/agriculture/index_en.htm
Europejska Sieć Ewaluacji
http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/eval/network/index_en.htm

Wydarzenia i osiągnięcia RUR@L NEWS
Nie zapominajcie Państwo o informowaniu nas, jeżeli pode-
jmujecie działania w zakresie rozwoju obszarów wiejskich 
na skalę lokalną. Komentarze prosimy wysyłać na adres:   
newsletter@enrd.eu

Subskrypcja 
Aby otrzymywać nasz newsletter możecie Państwo wpisać siebie 
lub kogoś znajomego na naszą listę subskrypcyjną, wysyłając e-ma-
il na poniższy adres: newsletter@enrd.eu

Kontakt z Punktem Kontaktowym
Jeżeli chcecie Państwo skontaktować się z Punktem Kontaktowym 
EN RD prosimy o skorzystanie z poniższych danych:

Tel: 00 32 2 235 2020 

Faks: 00 32 2 280 04 38 

E-mail:  info@enrd.eu

Gdzie
można
uzyskać
dodatkowe 
informacje
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Dzień Rozwoju Obszarów Wiejskich na Międzynarodowym Pokazie Rolniczym
EN http://www.salon-agriculture.com/no_cache/en/home/
FR http://www.salon-agriculture.com/accueil/

Komisja Europejska miała swoje stoisko w Parżu na Międzynarodowym Pokazie Rolniczym organizowanym co roku przez Francuskie Ministerstwo Rolnictwa 
i Rybołowstwa.
Tego dnia na tym stoisku Europejska Sieć Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD) zorganizowała  „Dzień Rozwoju Obszarów Wiejskich”  przedstawiając  dzia-
łalność ENRD oraz przykłady Dobrych Praktyk. Przedstawiciele obszarów wiejskich z Francji i innych krajów członkowskich zaprezentowali swoje projekty 
wspołpracy transnarodowej oraz wzięli udział w publicznej dyskusji. Dyrekcja ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich  Komisji Europejskiej przyczyniła się 
do debaty na temat wzajemnej współpracy z narodowymi i regionalnymi władzami oraz przedstawicielami obszarów wiejskich. Odbyła się również  wspólna 
prezentacja z Francuskim Ministerstwem Rolnictwa i Rybołówstwa na temat rozwoju obszarów wiejskich we Francji. Ta okazja dała możliwość rozmowy o 
korzyściach co pozwoliło zwiedzającym lepiej zrozumieć współpracę na poziomie europejskim.    

Polityka jakości 
EN www.mze.cz/en/Outside.aspx?ch=1&cal=40

12–13 marca 2009 r.

Praga, Czechy

Konferencja będzie się odbywać pod auspicjami Ministra Rolnic-
twa, Petra Gandalovica i Komisarz Europejskiej do spraw Rolnictwa 
i Rozwoju Obszarów Wiejskich, pani Mariann Fischer Boel. Tematy 
poruszane podczas panelu głównego oraz trzech odbywających 
się równolegle warsztatów (wymagania norm dla produktów rol-
nych, programy jakościowe oraz certyfikujące w UE oraz rolnictwo 
ekologiczne) będą wybierane w oparciu o dokument „Green Paper” 
opracowany w październiku 2008 roku. W konferencji wezmą udział 
ministrowie rolnictwa państw członkowskich oraz przedstawiciele 
ich wydziałów, przedstawiciele UE oraz Izby Przemysłu Spożywcze-
go Czech, a także specjaliści w zakresie jakości i produkcji żywności. 

Międzynarodowa konferencja Leader w Finlandii
EN http://www.maaseutu.fi/lapland

17-19 marca 2009 r.

Lapland, Finlandia

Fińska Sieć Współpracy Obszarów Wiejskich oraz fińskie grupy 
programu Leader organizują konferencję związaną z programem 
Leader. Konferencja przeznaczona jest głównie dla grup związanych 
z programem Leader oraz krajowych sieci obszarów wiejskich. Spo-
tkanie ma na celu budowanie europejskiej sieci partnerów progra-
mu Leader, poszukiwanie partnerów oraz rozwój projektów między-
narodowych. Podczas sesji dyskusje będą dotyczyć roli programu 
Leader w obszarach wiejskich oraz projektach międzynarodowych, 
a także działań nastawionych na tworzenie międzynarodowych 
projektów. 

Przyszłość obszarów wiejskich i wód w Północnej Anglii
EN www.relu.ac.uk/events/

12 Marca 2009 r. 

York, Wielka Brytania

Jednodniowe seminarium będzie prowadzone przy współpracy 
z Northern Rural Network (północna sieć obszarów wiejskich). Se-
minarium będzie szczególnie interesujące dla lokalnych agencji 
rozwojowych, przemysłu wiejskiego, władz lokalnych, organizacji, 
wolontariuszy oraz badaczy akademickich. W planie dnia znajdują 
się między innymi dwa miejscowe studia przypadków, zastosowa-
nie polityki wykorzystania obszarów wiejskich oraz planowanie 
wykorzystania obszarów wiejskich.

ROOTS 2009

EN http://www.rics.org/Knowledgezone/Researchandreports/
roots2009_f_151008.htm

23–24 marca 2009 r.

Cambridge, Wielka Brytania

ROOTS – konferencja badawcza RICS zorganizowana przez British 
Royal Institution of Chartered Surveyors (brytyjską organizację 
rzeczoznawców) – obejmować będzie serię prezentacji przygoto-
wanych przez przedstawicieli przemysłu, świata nauki oraz rządu, 
zarówno europejskich, jak i z państw spoza Europy. Wykład główny 
23 marca będzie poświęcony scenariuszom zarządzania obszarami 
wiejskimi. W dalszym ciągu będzie mowa o wspieraniu ekonomii 
obszarów wiejskich przez agencje i instytucje oraz zmianach i ra-
mach prawnych związanych z zarządzaniem obszarami wiejskimi. 
W drugim dniu konferencji dyskusja będzie dotyczyć globalnego 
spojrzenia na podstawy społeczne i kulturowe zarządzania obsza-
rami wiejskimi, a także finansowania i inwestowania w gospodarkę 
obszarów wiejskich.

Zmiany klimatyczne: globalne ryzyko, wyzwania i decyzje
EN http://climatecongress.ku.dk/programme/

10-12 marca 2009 r.

Kopenhaga, Dania

Głównym celem kongresu jest dokonanie syntezy wiedzy naukowej 
niezbędnej do podjęcia mądrych decyzji społecznych związanych 
z wdrażaniem strategii ograniczających i pozwalających na adapta-
cję do zmian klimatycznych. Podczas kongresu dokonana ma być 
identyfikacja i synteza aspektów naukowych, technologicznych 
oraz związanych z polityką, koniecznych do zapewnienia stabilności 
społeczności globalnej w tej i kolejnych dekadach. Dwie równoległe 
sesje 11 marca poświęcone będą roli rolnictwa i leśnictwa w ograni-
czaniu skutków zmian klimatycznych.

Wydarzenia:

Zintegrowana Ocena Rolnictwa I Zrównoważonego Rozwoju 
(AgSAP)
EN www.conference-agsap.org/Programme.htm

10-12 marca 2009 r.

Egmond aan Zee, Holandia 

Konferencja składa się z sesji plenarnych oraz równoległych, a 
także czasu przeznaczonego na dyskusje, które mają stymulować 
atmosferę konferencji i tworzyć okazję do syntezy. Podczas konfe-
rencji, w przerwach, odbywać się będą również prezentacje pla-
katów oraz programów komputerowych. Podczas sesji plenarnych 
tematem będzie rolnictwo, zrównoważony rozwój, ocena polityki 
rolnej i innowacje.
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