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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.
File:
EN [2]
PT [3]
FR [4]
DE [5]
IT [6]
ES [7]
PL [8]
Publication date:
July, 2017
Keywords:
Access to market, Advisory services, Cooperation, Digitisation, Entrepreneurship, LEADER/CLLD,
Rural business, Rural SMEs, Vocational training & skills acquisition

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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