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GIDS VOOR DE  
POP-GATEWAY 

Deze gids biedt een beknopt overzicht van alle functies  
en informatie op de gateway - die regelmatig worden 
bijgewerkt - zodat u snel kunt vinden wat u zoekt!

Welkom op de gateway plattelandsontwikkeling 2014-2020!

Dit is de thuispagina van  
de gateway: van hieruit heeft u  

toegang tot alle onderdelen en functies.
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Zoekfunctie 
Zoekt u informatie maar heeft u 
geen idee waar u ze kunt vinden? 
Het zoekveld ontsluit op een ge-
bruiksvriendelijke manier de in-
houd van de gateway en van de 
rest van de ENPO-website.

ENPO-logo 

Als u dit logo aanklikt, keert u terug naar de  
ENPO-thuispagina.

POP-prioriteiten
 
Deze links geven rechtstreeks toegang tot infor-
matie over de prioriteiten inzake plattelandsont-
wikkeling in 2014-2020. In elke rubriek worden 
de prioriteiten uiteengezet en toegelicht aan de 
hand van relevante ENPO- en andere documen-
ten (bijv. uit thematische ENPO-activiteiten ge-
trokken lessen, informatiemateriaal van de EU 
en de lidstaten, voorbeelden uit de POP-praktijk). 
Een en ander is bedoeld als inspiratiebron voor 
een succesvolle tenuitvoerlegging van POP’s.

Neem deel aan het debat! 
Het opENPO-forum biedt u een uitstekende kans 
om deel te nemen aan de lopende discussies 
over toekomstige POP’s en de uitvoering daar-
van. Wissel informatie en ervaringen uit, stel 
kwesties aan de orde en vind (gezamenlijke) op-
lossingen ... laat uw stem horen!

Nieuw op de  
gateway 

Dit handige en bijzonder nut-
tige hulpmiddel verschaft vaste 
bezoekers van de gateway een 
directe toegang tot de nieuwste 
documenten en updates.

Komende  
evenementen 

Blijf op de hoogte van geplande 
evenementen die door de EU en 
de lidstaten worden georgani-
seerd ter ondersteuning van di-
verse aspecten van de POP-pro-
grammatie en -implementatie in 
2014-2020.

vervolg op de volgende bladzijde
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De kern van de gateway-thuispagina vormt de toegang tot een schat aan documentair ENPO- en ander materiaal met betrekking 
tot algemene aspecten van het beleid in 2014-2020 en sleutelthema’s van de POP-implementatie. Elk onderdeel verschaft op  
solide ervaring gesteunde inzichten die zullen bijdragen tot een betere voorbereiding van toekomstige POP’s.   
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Netwerking is toegespitst op de rol van netwerking als beleidsinstrument voor 
plattelandsontwikkeling en de relevantie daarvan voor toekomstige POP’s. Hier 
worden de schijnwerpers gericht op succesverhalen en op de lering die uit de be-
staande ervaring kan worden getrokken; er worden tevens adviezen verstrekt.

Door plaatselijke gemeenschappen zelf aangestuurde ontwikkeling is 
specifiek gericht op het verwerven van een dieper inzicht in de toekomstige 
aanpak van plaatselijke ontwikkeling, die het mogelijk moet maken om de via 
LEADER verleende steun af te stemmen op en te coördineren met de steun 
voor plaatselijke ontwikkeling uit andere Europese steun- en investeringsfond-
sen. Hier gaat de aandacht met name uit naar de lessen die uit de bestaande 
ervaring kunnen worden getrokken, voorbeelden van de implementatie van 
LEADER en nuttige wenken.

Monitoring en evaluatie is gewijd aan de monitoring en evaluatie van pro-
gramma’s voor plattelandsontwikkeling, met specifieke secties over LEADER en 
transnationale samenwerking, de beoordeling van nationale netwerken voor 
het platteland en informatie over de belangrijkste nieuwigheden op het stuk 
van monitoring en evaluatie voor de programmeringsperiode 2014-2020.

Kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaat-lidstaten bevat informa-
tie (evenementen, thematische en netwerkingsinitiatieven) uit de (actuele en 
potentiële) kandidaat-lidstaten, met specifieke aandacht voor het voorberei-
dingsproces van het toekomstige plattelandsbeleid.

Beleidsoverzicht 2014-2020 presenteert het plattelandsontwikkelingsbeleid in de context van het strategisch kader  
2014-2020 en focust daarbij op de links tussen strategische documenten en de fasen van de beleidsuitvoering.

Wetgeving en richtsnoeren verschaft up-to-date informatie over 
EU-wetgeving die verband houdt met de toekomstige POP-planning 
en -uitvoering en licht voorts de relaties toe tussen diverse EU-han-
delingen onderling en met wetgeving op nationaal niveau.

POP-planning geeft een gedetailleerd overzicht van de stappen 
in het plannings- en voorbereidingsproces van de komende POP’s, 
evenals een indicatief tijdpad voor de vaststelling van de POP’s voor 
2014-2020. Dit onderdeel bevat nuttige hulpmiddelen en gidsdo-
cumenten.

POP-implementatie bevat hulpmiddelen ter ondersteuning van 
de uitvoering van POP’s in 2014-2020: links naar ENPO-werkzaam-
heden en tijdens de huidige programmeringsperiode opgedane er-
varingen, relevante voorbeelden van POP-implementatie in 2007-
2013 en nieuws over de lopende thematische werkzaamheden ter 
ondersteuning van de succesvolle implementatie van toekomstige 
POP’s.

Lessen uit 2007-2013 bevat een verzameling waardevolle hulp-
bronnen met betrekking tot de belangrijkste beleidsthema’s die tij-
dens de programmeringsperiode 2007-2013 in het ENDR aan bod 
zijn gekomen. Daaruit worden enkele essentiële, ook voor 2014-
2020 relevante lessen getrokken.


