PRZEWODNIK PO
PORTALU PROW
Witamy w portalu rozwoju obszarów wiejskich 2014-2020!
Ten przewodnik zawiera krótki opis wszystkich
regularnie uaktualnianych funkcji i treści portalu,
aby ułatwić Ci szybkie odnalezienie tego, czego
szukasz!

Tak wygląd strona główna
Portalu:
z tego miejsca możesz przejść do
wszystkich zakładek i funkcji.

Sfinansowała

Łączenie europejskiej wsi...

http: //enrd.ec.europa.eu

Funkcja
wyszukiwania
Szukasz informacji, ale nie
wiesz, gdzie je znaleźć?
Funkcja wyszukiwania pozwoli Ci szybko odnaleźć
poszukiwane treści na portalu i pozostałych częściach
strony internetowej ENRD.

Dołącz do debaty!
Forum opENRD daje możliwość dołączenia do dyskusji na temat przyszłych PROW i ich wdrażania.
Wymieniaj informacje i doświadczenia, dziel się
problemami i znajduj (wspólnie) rozwiązania –
włącz się w debatę!

Nowości
Ta przydatna funkcja oferuje dostęp do najnowszych
informacji i dokumentów
zamieszczonych na portalu,
co ma szczególne znaczenie
dla użytkowników regularnie z niego korzystających.

Priorytety rozwoju
obszarów wiejskich
W tym oknie zamieszczono linki do informacji
na temat priorytetów polityki rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020. W każdej z
zakładek omówiono konkretny priorytety i zamieszczono materiały ENRD oraz materiały pochodzące z innych źródeł, które inspirować mają
skuteczne wdrażanie PROW (np. wnioski z prac
tematycznych ENRD, materiały z UE i państw
członkowskich, przykłady wdrażania PROW).

Nadchodzące
wydarzenia

Logo ENRD

Klikając na logo ENRD możesz przejść
bezpośrednio na stronę główną ENRD.

Przejdź na kolejną stronę…

Bądź na bieżąco z nadchodzącymi wydarzeniami organizowanymi na poziomie
unijnym i krajowym, które
dotyczą różnych aspektów
programowania i wdrażania
PROW 2014-2020.

Sfinansowała

Środkowa część strony głównej portalu oferuje dostęp do licznych zasobów ENRD i materiałów pochodzących z innych źródeł, które
dotyczą najważniejszych kwestii związanych z polityką na lata 2014-2020 i wdrażaniem PROW. Za każdą zakładką kryją się informacje wynikające z doświadczeń i mogą pomóc w lepszym przygotowaniu do nowych PROW.
Przegląd polityki na lata 2014-2020 przedstawia założenia polityki rozwoju obszarów wiejskich w kontekście ram strategicznych na lata 2014-2020 i pokazuje powiązania pomiędzy dokumentami strategicznym a etapami realizacji polityki.
Przepisy i wytyczne to zakładka, której celem jest dostarczenie
aktualnych informacji na temat unijnych przepisów związanych z
planowaniem i wdrażaniem nowych PROW. Wyjaśnia ona również
wzajemne powiązania między aktami prawnymi na poziomie unijnym i krajowym.
Planowanie PROW szczegółowo opisuje kroki w procesie planowania i przygotowywania nowych PROW wraz ze wstępnym harmonogramem ich realizacji w latach 2014-2020. W tej zakładce zamieszczono również przydatne materiały i dokumenty instruktażowe.
Wdrażanie PROW obejmuje zasoby dotyczące wdrażania PROW
2014-2020: linki do prac i wniosków ENRD z obecnego okresu programowania, przykłady wdrażania PROW w latach 2007-2013 oraz
informacje na temat bieżących prac tematycznych wspierających
wdrażanie przyszłych PROW.
Doświadczenia z okresu 2007-2013 to zakładka, w której
zamieszczono wartościowe zasoby związane z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi polityki rozwoju obszarów wiejskich, nad
którymi ENRD pracowała okresie programowania 2007-2013. Zebrano tam wnioski o kluczowym znaczeniu dla programowania na
lata 2014-2020.

Sieciowanie to zakładka, która dotyczy roli sieciowania jako narzędzia polityki
rozwoju obszarów wiejskich i jego znaczenia dla przyszłych PROW. Zaprezentowano w niej wnioski płynące z bieżących doświadczeń, przykłady udanych
działań i przydatne wskazówki.
Rozwój kierowany przez lokalną społeczność koncentruje się na dokładnym wyjaśnieniu przyszłego podejścia do rozwoju lokalnego, które umożliwi
zachowanie spójności i skoordynowanie wsparcia z LEADER z innymi rodzajami
wsparcia rozwoju lokalnego pochodzącego z funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. W tej zakładce zaprezentowano wnioski z bieżących doświadczeń,
przykłady wdrażania LEADER oraz praktyczne wskazówki.
Monitoring i ocena to zakładka poświęcona kwestii monitorowania i oceny
programów rozwoju obszarów wiejskich, w szczególności LEADER, współpracy
międzynarodowej, ocenie KSOW i najważniejszym zmianom w zakresie monitoringu i oceny, które zostaną wprowadzone w okresie programowania 20142020.
Kraje kandydujące i potencjalnie kandydujące to zakładka, w której zamieszczono wybrane informacje (wydarzenia, inicjatywy tematyczne i sieciowe) z krajów kandydujących lub potencjalnie kandydujących do UE dotyczące
procesu przygotowania do wprowadzenia w przyszłości polityki rozwoju obszarów wiejskich.

Łączenie europejskiej wsi...
http: //enrd.ec.europa.eu
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