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Vejledning til portalen for  
udvikling af landdistrikterne 

Denne vejledning giver en kort oversigt over alle 
portalens regelmæssigt opdaterede funktioner og 
indhold, så du hurtigt kan finde det, du leder efter.

Velkommen til portalen for udvikling af  
landdistrikterne 2014-2020.

Dette er portalens forside:     

Herfra kan du navigere til alle sider og 
funktioner.
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Søgefunktion 
Leder du efter oplysninger, 
men ved ikke hvor du kan 
finde dem? Med søgefeltet 
kan du hurtigt finde indhold 
fra portalen og resten af 
ENRD‘s website.

ENRD‘s logo 
Vend tilbage til ENRD‘s forside ved at klikke på 
logoet.

Prioriteter i programmet for 
udvikling af landdistrikter 

Disse links giver direkte adgang til oplysninger om 
prioriteterne for udvikling af landdistrikterne for 
2014-2020. I hvert afsnit forklares prioriteterne, 
og de underbygges af relevante ressourcer fra 
bl.a. ENRD for at fremme en god gennemførelse 
af programmet for udvikling af landdistrikterne 
(f.eks. erfaringer fra ENRD‘s tematiske arbejde, 
ressourcer fra EU og medlemslande, eksempler 
på gennemførelse af programmet).

Deltag i debatten! 
Med forummet opENRD har du en enestående 
mulighed for at deltage i debatten om de kom-
mende programmer for udvikling af landdistrik-
ter og deres gennemførelse. Du kan udveksle op-
lysninger og erfaringer, dele problemer og finde 
(fælles) løsninger og blive en del af debatten.

Nyt i portalen 
Denne smarte funktion, 
som især er nyttig for re-
gelmæssige brugere af por-
talen, giver adgang til de 
seneste opdateringer og of-
fentliggjorte dokumenter på 
portalen.

Kommende  
arrangementer 
Hold dig orienteret om kom-
mende arrangementer på 
EU-plan og nationalt, som 
støtter forskellige aspek-
ter af programmet for ud-
vikling af landdistrikterne 
2014-2020 og dets gen-
nemførelse.Videre til næste side...
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I midten af forsiden kan du få adgang til en række ressourcer fra ENRD og andre kilder, som omfatter generelle aspekter af politikken for 
2014-2020 og nøgletemaer for gennemførelsen af programmet. Hvert afsnit giver et indblik, som tager udgangspunkt i dokumenteret erfa-
ring, og som vil støtte bedre forberedelse af kommende programmer for udvikling af landdistrikterne. 
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Afsnittet Netværk har særlig fokus på netværkssamarbejdes betydning som 
et politisk værktøj for udvikling af landdistrikterne og dets betydning for kom-
mende programmer. I dette afsnit finder du aktuelle erfaringer, succeshistorier, 
og vejledning.

Under Samfundsstyret lokal udvikling sættes der særlig fokus på at få en 
dybere forståelse af den kommende tilgang til lokal udvikling, hvilket vil gøre 
den støtte, der ydes gennem Leader, konsekvent og koordineret med støtten 
til lokal udvikling fra andre europæiske struktur- og investeringsfonde. I dette 
afsnit finder du aktuelle erfaringer, eksempler på gennemførelsen af Leader 
og vejledning.

Afsnittet Overvågning og evaluering omhandler overvågning og evaluering 
af programmer for udvikling af landdistrikterne med særlige afsnit om Leader 
og TNC, NRN-evaluering og oplysninger om de primære ændringer af overvåg-
ning og evaluering for programperioden 2014-2020.

Afsnittet Kandidatlande og potentielle kandidatlande indeholder en ræk-
ke oplysninger (arrangementer, tematiske initiativer og netværksinitiativer) fra 
kandidatlande og potentielle kandidatlande med særlig fokus på forberedelsen 
af kommende politikker for udvikling af landdistrikterne.

Under Overblik over politikkerne for 2014-2020 præsenteres politikkerne for udvikling af landdistrikterne i 
kontekst med de strategiske rammer for 2014-2020, og forbindelsen mellem strategiske dokumenter og faser 
i gennemførelsen af politikkerne fremhæves.

Under Lovgivning og retningslinjer gives ajourførte oplysninger 
om EU-lovgivningen i forbindelse med planlægningen og gennem-
førelsen af kommende programmer for udvikling af landdistrikterne, 
og indbyrdes forbindelser mellem forskellige EU-love og nationale 
regler forklaret.

Under Planlægning af programmer for udvikling af landdistrik-
terne gives en detaljeret beskrivelse af faserne i planlægningen og 
forberedelsen af kommende programmer sammen med en vejledende 
tidsramme for vedtagelsen af programmerne for 2014-2020. Dette 
afsnit underbygges af nyttige ressourcer og vejledninger.

I afsnittet Gennemførelse af programmet for udvikling af 
landdistrikterne findes ressourcer til støtte for gennemførelsen af 
programmet for udvikling af landdistrikterne for 2014-2020: links 
til ENDR‘s arbejde og erfaringer fra den nuværende programperiode, 
relevante eksempler på gennemførelsen af programmet for 2007-
2013 og nyheder om det aktuelle tematiske arbejde til støtte for en 
god gennemførelse af programmerne.

Under Indblik fra 2007-2013 finder du en samling nyttige res-
sourcer knyttet til de primære politiske temaer, som ENRD beskæf-
tigede sig med i programperioden 2007-2013. Her fremhæves de 
vigtigste erfaringer af betydning for 2014-2020.


