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Przegląd Obszarów Wiejskich UE numer 24 – Nowe
spojrzenie na możliwości przedsiębiorczości na obszarach
wiejskich [1]
W tym numerze Przeglądu Obszarów Wiejskich UE przedstawiono niektóre z najnowszych pomysłów i

praktyk dotyczących tego, jak można wspierać wiejską przedsiębiorczość, wykorzystując pojawiające
się możliwości i ukryty potencjał do stworzenia nowych typów dobrze prosperujących przedsiębiorstw
wiejskich.
Nie ignorując licznych wyzwań, w obliczu których stoją obszary wiejskie Europy, w numerze
przedstawiono przegląd możliwości oferowanych przez rozmaite sektory od biotechnologii po
gospodarkę doświadczeń, a także szans stwarzanych przez nowe technologie informatyczne oraz
przez zmieniające się potrzeby konsumentów.
Ponadto w numerze przedstawiono, jak w sposób strategiczny można realizować Programy Rozwoju
Obszarów Wiejskich z wykorzystaniem takich możliwości, a zarazem znajdując inteligentniejsze
sposoby skutecznego wspierania przedsiębiorczości oraz podejmowania ukierunkowanych wysiłków w
celu przezwyciężenia wyzwań specyﬁcznych dla obszarów wiejskich.
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Przegląd Obszarów Wiejskich UE numer 23 – Gospodarka
ekologiczna – szanse dla obszarów wiejskich w Europie [9]
W tym numerze Przeglądu Obszarów Wiejskich UE przedstawiono niektóre możliwości, dzięki którym
rozwiązania zrównoważone społecznie i środowiskowo mogą przyczyniać się do rozwoju
gospodarczego wsi europejskiej.
Zwrócono uwagę na szczególne szanse, jakie obszarom wiejskim oferuje przejście do gospodarki
ekologicznej, w tym poprzez wprowadzenie gospodarki niskoemisyjnej oraz bardziej zrównoważonego
rolnictwa i leśnictwa. Omówiono również praktyczne aspekty projektów na rzecz gospodarki
ekologicznej oraz możliwości osiągania lepszych wyników dzięki współpracy.
Motywem przewodnim jest optymalne wykorzystanie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)
do wsparcia wysiłków w tej dziedzinie.
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Przegląd Obszarów Wiejskich UE numer 22 – Inteligentne i
konkurencyjne łańcuchy dostaw żywności i napojów [16]
W tym numerze skoncentrowano się na możliwościach „poprawy konkurencyjności producentów
produktów pierwotnych poprzez lepsze włączenie ich do rolno-spożywczego łańcucha dostaw”, co
stanowi jeden z obszarów docelowych polityki rozwoju obszarów wiejskich UE.
W publikacji dokonano przeglądu różnych sposobów podnoszenia wartości w łańcuchach dostaw
żywności i napojów. Następnie omówiono stojące przed producentami wiejskimi główne możliwości
rynkowe pod względem rozwijania rynków wiejskich, poprawy dostępu do rynków miejskich oraz
uzyskania dostępu do rynku żywności publicznej.
W przeglądzie podkreślono znaczenie ukierunkowanych strategii wspierających inteligentniejsze
łańcuchy dostaw, odnosząc się do badań oraz Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).
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Przegląd Obszarów Wiejskich UE numer 21 – Wkład
obszarów wiejskich w wyzwania stojące przed Europą

[23]

W numerze omówiono znaczenie polityki rozwoju obszarów wiejskich UE dla szerszych wyzwań
społecznych oraz praktyczne możliwości uzyskania jak największych pozytywnych efektów. Skupiono
się w nim na sposobach reagowania na wyzwania takie jak ograniczony dostęp do szerokopasmowego
internetu na obszarach wiejskich, globalna zmiana klimatu i obecny kryzys uchodźczy. Następnie
omówiono niektóre z nowych i rozwijanych przez UE narzędzi polityki, takich jak: RLKS ﬁnansowany z
wielu źródeł, Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych oraz działanie PROW
„Współpraca”.
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Przegląd Obszarów Wiejskich UE numer 20 – Rozpoczęcie
wdrażania Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich [30]
Numer poświęcony jest poprawie wdrażania PROW i ma na celu ułatwienie organom realizującym te
programy oraz innym podmiotom zainteresowanym rozwojem obszarów wiejskich zrozumienie
ważnych wymogów i narzędzi wdrażania PROW oraz skupienie się na nich. Porusza kwestie takie jak
koncentracja na osiągnięciu uzgodnionych wyników PROW, uproszczenie ich wdrażania, polepszenie
wyników ﬁnansowych oraz uruchomienie grup operacyjnych.
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Przegląd Obszarów Wiejskich UE numer 19 – Zwiększanie
zaangażowania zainteresowanych stron [37]
W tym numerze przeanalizowano znaczenie zaangażowania zainteresowanych stron w rozwój
obszarów wiejskich oraz metody, które można zastosować w celu wsparcia tego zaangażowania.
Zawarto w nim informacje i wytyczne dotyczące głównych typów grup stron zainteresowanych
rozwojem obszarów wiejskich, unijnej podstawy prawnej ich zaangażowania oraz możliwości
wpływania na politykę rozwoju obszarów wiejskich. W numerze zaprezentowano przykłady udanego
zaangażowania zainteresowanych stron.
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EU Rural Review 14 'Networks and Networking in Rural
Development Policy' [44]
Networking is a policy instrument within the framework of the European Agricultural Fund for Rural
Development (EAFRD) – otherwise known as Pillar 2 of the Common Agricultural Policy (CAP).
Experience shows that networks are an eﬀective means of informing, inspiring and empowering local
people in rural communities.
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EU Rural Review 12 'Local Food and Short Supply Chains'

[52]

How Rural Development Programmes (RDPs) are contributing to the promotion of local food
production and short supply chains.
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EU Rural Review 11 ‘LEADER and Cooperation’

[60]

This issue focuses on the inter-relationship between two key elements of the LEADER approach - Local
Development Strategies and cooperation.
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EU Rural Review 8 'Agricultural Product Quality: a Success
Factor for EU Rural Areas' [68]
Quality and organic products are a key part of the Common Agricultural Policy and an important
objective of Rural Development policy.
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