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Przedsiębiorstwa działające na obszarach wiejskich
„Przedsiębiorstwa działające na obszarach wiejskich” to jeden z tematów, nad którymi pracuje ENRD
w ramach opracowania tematycznego „Inteligentne i konkurencyjne obszary wiejskie [1]”. Prace nad tą
kwestią skupiają się na określeniu, jak można skuteczniej wspierać przedsiębiorczość wiejską w
docieraniu na nowe rynki i tworzeniu nowych typów udanej wiejskiej działalności gospodarczej,
zarówno w gospodarstwie rolnym, jak i poza nim.
W toku prac ustalono nowe tendencje i szanse dla przedsiębiorstw działających na wiejskich
obszarach Europy. Obejmują one szereg możliwości, od tych oferowanych przez biotechnologię po
gospodarkę doświadczeń, jak również szanse stwarzane przez nowe technologie informatyczne oraz
zmieniające się potrzeby konsumentów.
Wykorzystanie tych nowych możliwości wymaga nowego sposobu myślenia o przedsiębiorstwach
działających na obszarach wiejskich, „odważnych pomysłów” oraz usprawnionych, nowoczesnych
form wspierania działalności gospodarczej. Muszą one zarówno zapewniać elastyczne wsparcie
poszczególnym wiejskim przedsiębiorstwom, jak i pomagać w pokonywaniu przepaści
cyfrowej w celu poprawy otoczenia biznesu na obszarach wiejskich.
Zapewnienie elastycznego wsparcia przedsiębiorstwom oznacza:
inteligentniejsze strategie, wykraczające poza „jednorazowe” interwencje i zmierzające do
wsparcia całego procesu rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej, innowacji i akceleracji (np.
podejście przewidujące akceleratory przedsiębiorczości na obszarach wiejskich);
utworzenie „ekosystemu wsparcia” obejmującego różne elementy i praktyki, takie jak wzajemne
uczenie się, mentoring, szkolenia, doradztwo itp., z których można korzystać stosownie do
potrzeb;
zapewnienie przedsiębiorcom szybkiego dostępu do elastycznych form ﬁnansowania niewielkimi
kwotami;
dostosowanie modeli wsparcia w celu przezwyciężenia dodatkowych trudności praktycznych,
jakie mogą wystąpić w środowisku wiejskim.
Pokonanie przepaści cyfrowej obejmuje:
wspieranie wdrażania szerokopasmowego dostępu do internetu na wszystkich obszarach
wiejskich Europy, np. poprzez innowacyjne, oparte na społeczności strategie łączy
szerokopasmowych;

budowę umiejętności i zdolności cyfrowych wśród ludności i przedsiębiorców wiejskich, aby
mogli skorzystać z możliwości cyfrowych, np. dostępu do nowych rynków; oraz
wykorzystanie wiejskich centrów cyfrowych oferujących szybki, niezawodny dostęp do
internetu, ﬁzyczną przestrzeń roboczą oraz szereg usług wsparcia przedsiębiorczości i
społeczności, dostosowanych do lokalnych potrzeb.
Strategiczne wdrażanie działań Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)
PROW zapewniają zbiór narzędzi (działań), z których można skorzystać na rzecz tego rodzaju modeli
wsparcia przedsiębiorstw działających na obszarach wiejskich. Są to zwłaszcza:
budowa umiejętności i zdolności przez transfer wiedzy (działanie 1), usługi doradcze (działanie
2), współpraca (działanie 16), LEADER/RLKS (działanie 19), a także pomoc techniczna (działanie
20); oraz
zapewnienie elastycznych form ﬁnansowania rozwoju gospodarstw i przedsiębiorstw (działanie
6), a także LEADER/RLKS (działanie 19).
Efektywne podejścia wiążą się ze skutecznym wykorzystaniem działań PROW w sposób
komplementarny oraz ze skuteczniejszą koordynacją PROW z innymi politykami, inicjatywami i
narzędziami, które mogą mieć wpływ na rozwój obszarów wiejskich – takimi jak rozwój regionalny [2],
Broadband Europe [3] i instrumenty ﬁnansowe [4].

Główne sprawozdania
Summary factsheet of the Thematic Group on ‘Smart and Competitive Rural Businesses’
Final Report of the Thematic Group on 'Smart and Competitive Rural Businesses' [6]
2014‐2020 RDP analysis report on support for Rural Businesses [7]
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Publikacje
Broszura projektu EFRROW „Wsparcie przedsiębiorstw działających na obszarach wiejskich” [8]
Przegląd Obszarów Wiejskich UE Numer 24 „Nowe spojrzenie na możliwości przedsiębiorczości
na obszarach wiejskich” [9]
Porównawcze studia przypadków
Mobilising the innovative potential of rural businesses [10], developed on the basis of three rural
business accelerator case examples:
Academy on Tour [11] (Belgium)
Short Food Suppy Chain Masterclass [12] (the Netherlands)
AgriEnt Business Accelerator [13] (Greece)
Community Broadband: New digital opportunities for rural areas [14], developed on the basis of
two community broadband case examples:
North-Western Kuhmo Village Optical Fibre Cooperative [15] (Finland)
Molenwaard Civil Society Broadband [16] (the Netherlands)
Revitalising rural areas through digitisation [17], developed on the basis of three rural digital hub

case examples:
Cocotte Numérique [18] (France)
#hellodigital [19] (Scotland)
Ludgate Hub [20] (Ireland)'
Arkusze informacyjne
Rural digital hubs [21]
Business accelerators and other tools for supporting change in rural businesses [22]
Social innovation and social entrepreneurship [23]
Smart RDP support for smart rural businesses [24]
Wydarzenia
Revitalising Rural Areas through Business Innovation [25] (30 March 2017 – Brussels, Belgium):
see seminar highlights [26]
1st TG meeting [27] (13 October 2016): see meeting summary [28]
2nd TG meeting [29] (30 November 2016): see meeting summary [30]
3rd TG meeting [31] (23-24 January 2017): see meeting summary [32]
4th TG meeting [33] (18-19 May 2017): see meeting summary [34]
Browse through all events under the broader topic 'Smart and Competitive Rural Areas
[35]'.
Dokumenty grupy tematycznej
Leaﬂet [36]
Background Paper [37]
Final TG report [6]
Digitisation, the use of ICT and access to broadband [38] (brieﬁng)
Smart networking for rural businesses [39] (brieﬁng)
Building on local community, environmental and cultural assets [40] (brieﬁng)
Urban-rural linkages for rural businesses [41] (brieﬁng)
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