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Przegląd Obszarów Wiejskich UE, nr 27: Budowanie sieci

[1]

W najnowszym numerze Przeglądu Obszarów Wiejskich UE przyglądamy się roli tworzenia sieci w
polityce rozwoju obszarów wiejskich. Śledzimy w nim ewolucję tworzenia sieci do rangi cechy
rozpoznawczej rozwoju obszarów wiejskich Europy.

Współczesny, coraz bardziej zróżnicowany ekosystem budowania sieci jest areną interakcji dla
wszystkich kategorii zainteresowanych stron. Publikację kończymy rozważaniami na temat dalszego
rozwoju tworzenia sieci w przyszłym środowisku politycznym.
Jeśli chcecie wiedzieć więcej na temat tworzenia sieci, zapoznajcie się z konferencją „networX [2]” –
największym zgromadzeniem praktyków tworzenia sieci obszarów wiejskich organizowanym w
aktualnym okresie programowania.
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26. Przegląd Obszarów Wiejskich UE: „Inteligentne wioski:
Rewitalizacja usług na obszarach wiejskich” [4]
Ten numer Przeglądu Obszarów Wiejskich UE jest poświęcony społecznościom wiejskim z terenu całej
Europy, które aktywnie szukają praktycznych rozwiązań dla swoich problemów oraz wykorzystują
nowe możliwości.
Omawiamy w nim nowe, kreatywne sposoby wykorzystania cyfrowych i społecznych innowacji w celu
podnoszenia jakości podstawowych usług na obszarach wiejskich. Przyglądamy się również krajowym i

regionalnym podejściom do tworzenia sprzyjających warunków oraz analizujemy kwestię Programów
Rozwoju Obszarów Wiejskich jako katalizatorów innowacji w dziedzinie usług wiejskich.
Treść tego numeru została oparta na szerszych pracach tematycznych ENRD w dziedzinie
„Inteligentnych wiosek [5]”.
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25. Przegląd Obszarów Wiejskich UE: „Efektywne
gospodarowanie zasobami” [13]
Ten numer Przeglądu Obszarów Wiejskich UE poświęcony jest wyzwaniu związanemu z efektywnym

gospodarowaniem zasobami oraz znaczeniu koncepcji „robienia więcej za mniej” dla rozwoju
obszarów wiejskich. Wyjaśniamy, jak obszary wiejskie mogą się stawać bardziej efektywne pod
względem gospodarowania zasobami, skupiając się przy tym wyłącznie na gospodarce wodnej i
gruntowej.
Omawiamy wydajne praktyki dysponowania zasobami obszarów wiejskich i wymieniamy najlepsze
metody wykorzystania polityki rozwoju obszarów wiejskich UE do wspierania lepszego
gospodarowania zasobami naturalnymi. Ponadto w tym numerze znalazł się proﬁl unijnego programu
LIFE, którego projekty pilotażowe są źródłem wielu inspirujących przykładów zrównoważonych
praktyk, które mogą być powielane przez rolnictwo oraz inne sektory biznesowe.
Informacje zawarte w publikacji bazują na szerszych pracach tematycznych ENRD w dziedzinie
„Gospodarki wiejskiej opartej na efektywnym gospodarowaniu zasobami [14]”.
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Przegląd Obszarów Wiejskich UE numer 24 – Nowe
spojrzenie na możliwości przedsiębiorczości na obszarach
wiejskich [21]
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 [29]
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 [36]
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

[43]

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 [50]
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 [57]
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 18 'Organic Farming'

[64]

This issue highlights the value of the organic approach to agriculture and the rural economy, as well
as its wider societal and environmental beneﬁts. It further provides insight into the evolving European
policy landscape - including a detailed proﬁle of the European Commission’s Action Plan on the Future
of Organic Production in Europe - and the course it is setting for the future of the sector.
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