
Targi Agraria, Rumunia
W dniach 4–7 maja 2011 r. w rumuńskim Klużu 
odbyły się targi Agraria. Jest to ważne doroczne 
wydarzenie wystawiennicze z dziedziny rolnictwa 
i rozwoju obszarów wiejskich. Stoisko DG ds. 
Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich wzbudza-
ło duże zainteresowanie, w szczególności w związku 
z prezentacjami lokalnych projektów PROW, pod-
czas których kierownicy tych projektów dzielili się 
doświadczeniami dotyczącymi zakładania własnych 
przedsiębiorstw i pozyskiwania finansowania PROW. 
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj. 

Spotkanie LINC na brzegach 
Łaby
W tegorocznym spotkaniu LINC (Leader Inspired 
Network Community – inicjatywa mająca na celu 
wspieranie lokalnej współpracy w zakresie rozwoju 
obszarów wiejskich) wzięło udział ok. 200 przedsta-
wicieli LGD, KSOW i inne zainteresowane podmioty.  
LINC to skrót od angielskiej nazwy Leader Inspired 
Network Community, oznaczającej społeczność sie-
ciową zainspirowaną inicjatywą Leader. Tegoroczne 
wydarzenie zorganizowała LGD ILE-Region, z powia-
tu Sächsische Schweiz, a uczestników zaproszono 
do udziału w licznych warsztatach i wycieczkach. 
Jak zawsze głównym punktem spotkania był szereg 
zajęć integracyjnych, obejmujących wspinaczkę i 
wioślarstwo. Do zobaczenia w następnym  roku! 
Kliknij tutaj. 

Dzień Europy
W związku z dniem otwartym instytucji euro-
pejskich 7 maja 2011 r. w budynku Berlaymont 
w Brukseli obecni byli również przedstawiciele 
DG ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
Otrzymane tam pytania dotyczyły wszystkich 
tematów/zagadnień związanych z rozwojem 
obszarów wiejskich w UE, w tym projektów współfi-
nansowanych przez UE w ramach EFRROW w latach 
2007–2013. Prezentacje projektów wzbudziły duże 
zainteresowanie, a towarzyszyły im zabawy, gry i 
quizy. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj.

Spotkanie KSOW poświęcone przedsiębiorczości na  
obszarach wiejskich
spotkanie Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich, 
które odbyło się w dniu 27 kwietnia w Niemczech, 
dotyczyło kwestii przedsiębiorczości na obsza-
rach wiejskich. W jego trakcie przedstawiono 
przegląd inicjatywy w zakresie przedsiębiorczo-
ści na obszarach wiejskich, zapoczątkowanej w 
2010 r. w celu zbadania możliwości poprawy 

warunków rozwoju działalności gospodarczej 
na wsi. Zorganizowano kompleksowe warsztaty 
poświęcone pojawiającym się zagadnieniom, 
w wyniku których określono szereg działań, 
które powinny podjąć KSOW w celu osiągnięcia 
dalszych postępów w tej ważnej dziedzinie 
rozwoju obszarów wiejskich:
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•	 Francuska KSOW przyjęła rolę lidera w zakresie krótkich łańcuchów dostaw. Powołana 
zostanie grupa robocza oraz odbędzie się wstępne spotkanie mające na celu jasne 
zdefiniowanie zakresu jej zadań.

•	 Społeczne aspekty przedsiębiorczości na obszarach wiejskich: Belgijska KSOW z 
Walonii zobowiązała się do przygotowania filmu pokazującego, jak istotną rolę odgry-
wają młodzi rolnicy, a także prezentującego inne rodzaje działalności. Ponadto włoska 
KSOW ma wspierać realizację dwóch dalszych działań – ambitnego wspólnego progra-
mu ramowego KSOW obejmującego szereg społecznych aspektów przedsiębiorczości 
na obszarach wiejskich, a także ankiety dotyczącej postrzegania tych obszarów przez 
młodych ludzi w państwach członkowskich UE.

•	 Szwedzka KSOW będzie przewodzić działaniom w zakresie pokonywania przeszkód dla 
przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.  Utworzona zostanie grupa zadaniowa ds. 
lokalnego finansowania, której warsztaty zaplanowano na drugą połowę czerwca 2011 r.; 
ma ona również przeprowadzić badanie programów finansowania kapitałowego.

Wszystkie trzy plany działania będą obej-
mować wykorzystanie serwisu ENRD Rural 
Entrepreneurship Gateway – narzędzia 
internetowego, które, po udostępnieniu, 
zapewni użytkownikom skuteczny dostęp do 
bogatych zasobów interesujących informacji 
o przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. 
Ponadto przedstawiono zarys planowanych 
działań ENRD na kolejnych 12 miesięcy. W 
niedalekiej przyszłości nie zabraknie również 
kolejnych inicjatyw podejmowanych przez 

KSOW, co potwierdził fakt, że wiele KSOW 
skorzystało z możliwości zareklamowania 
szerokiego wachlarza ekscytujących i inno-
wacyjnych wydarzeń, które odbędą się w 
nadchodzących miesiącach. Więcej informacji 
o spotkaniu KSOW można uzyskać, klikając 
tutaj. Aby dowiedzieć się więcej o działalności 
KSOW na danym obszarze, należy zapoznać się  
z kalendarium wydarzeń na stronie interne-
towej ENRD.

Baza danych projektów PROW już w 
Internecie! 
Baza danych projektów PROW to wygodne narzędzie za-
pewniające dostęp do wszystkich potrzebnych informacji 
o projektach rozwoju obszarów wiejskich realizowanych 
w całej Europie. Po prostu wyszukaj tematy, którymi jesteś 
zainteresowany – i odkryj szeroką gamę projektów, które 
może finansować UE! Kliknij tutaj.
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Prosimy zwrócić uwagę, że Rur@l News jest publikacją online;

w celu uzyskania dalszych informacj i  prosimy przejść  do 

http://enrd.ec.europa.eu
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Nowa Grupa Fokusowa 
ds. lepszych strategii  
rozwoju lokalnego
Podczas 6. spotkania podkomitetu 
ds. osi Leader, które miało miejsce 
w dniu 17 maja 2011 r. w Brukseli, 
oficjalnie zainicjowano działalność 
nowej Grupy Fokusowej ds. strategii 
rozwoju lokalnego. Jej celem jest 
zapewnienie instytucjom zarządza-
jącym i Lokalnym Grupom Działania 
(LGD) wsparcia w zakresie poprawy 
jakości lokalnych strategii rozwojuo. 
LGD odpowiadają za przygotowanie 
i wdrożenie „zintegrowanych” lokal-
nych strategii rozwoju. W praktyce 
zaprojektowanie wysokiej jakości 
strategii może się jednak okazać wy-
magającym zadaniem, a jak wynika 
z niedawnego specjalnego spra-
wozdania Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego występują pewne 
różnice w jakości strategii przygoto-
wanych przez poszczególne państwa 
członkowskie, w szczególności tego, 
w jaki sposób ostatecznie osiągnięte 
zostaną wskazane cele. W związku 
z tym zakres zadań nowej grupy 
definiuje się w następujący sposób: 
identyfikacja minimalnych obowiąz-
kowych pozycji projektu strategii 
rozwoju lokalnego, które powinny 
zostać zdefiniowane w programach 
rozwoju obszarów wiejskich lub w 
innych dokumentach programo-
wych, a także zgromadzenie narzę-
dzi i dobrych praktyk już wcześniej 
stosowanych na poziomie LGD. 
Państwa członkowskie zaproszono 

do wskazania ochotników wspie-
rających działania nowej grupy 
fokusowej w oczekiwaniu na plan 
prac, który zostanie opracowany do 
lipca 2011 r. Dotychczas zaintere-
sowanie uczestnictwem w grupie 
wyraziło ponad 30 osób, a ich liczba 
nadal rośnie. Grupie będą przewo-
dzić portugalska i fińska Krajowa 
Sieć Obszarów Wiejskich wspólnie 
z Europejskim Stowarzyszeniem 
Leader na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (ELARD).  Podczas spot-
kania omówiono także wnioski wy-
ciągnięte z zastosowania podejścia 
Leader i polityki rozwoju obszarów 
wiejskich odnoszące się do okresu 
po 2013 r. Podkreślono, że realiza-
cja strategii Europa 2020 będzie 
wymagać pełnej integracji różnych 
elementów polityki. W szczególności 
w odniesieniu do podejścia Leader 
należy położyć nacisk na innowacje 
i lokalne zarządzanie, np. wzmoc-
nienie roli strategii rozwoju lokal-
nego. Ponadto należy wprowadzić 
jaśniejszy podział zadań między LGD 
a władzami i w większym stopniu 
skupić się na budowaniu potencjału, 
zwiększaniu zaangażowania sektora 
prywatnego i usprawnianiu współ-
pracy międzynarodowej. Podczas 
spotkania podkomitetu przedsta-
wiono także przegląd działań ENRD 
w nadchodzącym roku. Aby uzyskać 
więcej informacji, kliknij tutaj. 

Gospodarka wiejska omawiana podczas semi-
narium w Irlandii Północnej
Ponad 70 delegatów, w tym ekonomiści i eksperci zajmujący się 
praktyczną stroną rozwoju obszarów wiejskich, wzięło udział w 
seminarium, które odbyło się w dniu 29 marca w Irlandii Północnej 
pod hasłem „Zmieniający się stan gospodarki wiejskiej: dokąd 
teraz?” i którego gospodarzem była północnoirlandzka Krajowa 
Sieć Obszarów Wiejskich Podczas seminarium omówiono sposoby 
wspierania gospodarki wiejskiej w obecnym trudnym okresie przez 
podmioty zaangażowane w rozwój obszarów wiejskich. Aby uzyskać 
więcej informacji, kliknij tutaj.

Konferencja na temat instrumentów rozwoju 
obszarów wiejskich
Rozpoczęła się rejestracja osób zainteresowanych udziałem w 
międzynarodowej konferencji „Skuteczność instrumentów rozwoju 
obszarów wiejskich”, która odbędzie się w dniu 2 czerwca 2011 r.  
w Rydze na Łotwie. Wydarzenie jest przeznaczone dla przedstawi-
cieli KSOW, rolniczych i wiejskich organizacji doradczych oraz innych 
organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich. 
Więcej informacji można uzyskać, klikając tutaj.

Zbliża się końcowy termin rejestracji udziału 
w spotkaniu ELARD
Z końcem maja upłynie termin składania zgłoszeń 
udziału w seminarium „Globalne sieci LGD”, organizowa-
nym przez Europejskie Stowarzyszenie Leader na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich (ELARD) , które odbędzie się  
w dniach 15–16 czerwca w Finlandii.  Głównym tematem spotkania 
będzie pilotażowe wdrożenie inicjatywy Leader poza granicami UE, 
w tym w Afryce, Ameryce Łacińskiej i Rosji. Wezmą w nim udział za-
proszeni mówcy z OECD, Komisji Europejskiej, eksperci ELARD i wielu 
innych. Aby się zarejestrować, kliknij tutaj. 

Malta przystąpiła do Unii Europejskiej w maju 2004 r., a w 2008 r. wprowa-
dziła euro jako walutę. Rozwojem obszarów wiejskich na Malcie kieruje 
instytucja zarządzająca podlegająca Ministerstwu Zasobów i Rozwoju Wsi. 
Cele polityki to przede wszystkim poprawa konkurencyjności sektora rolnego  
i wspieranie innowacyjności, a także wzmacnianie kapitału ludzkiego poprzez 
zapewnianie szkoleń oraz informacji, propagowanie zrównoważonej gospo-
darki gruntami i promowanie dziedzictwa kulturowego na obszarach wiejskich. 
Chociaż maltańska gospodarka bazuje głównie na usługach, a sektor rolny 
generuje zaledwie 2,2% całej WDB, rolnictwo w dużym stopniu przyczynia się 
do zachowania jakości krajobrazu wiejskiego, która ma zasadnicze znaczenie dla 
gospodarki opartej na turystyce (1,2 mln turystów rocznie). Grunty rolne zajmują 
47,8% całej powierzchni lądowej, a maltańska produkcja rolna spotyka się z dużym 
uznaniem, co znajduje odbicie w rosnącym zapotrzebowaniu na wysokiej jakości 
produkty lokalne. Więcej informacji można uzyskać, klikając tutaj.

•	Ankieta dotycząca strony internetowej i publikacji ENRD… Twoja opinia jest ważna!  
>   Kliknij     tutaj, aby przedstawić swoje poglądy na temat magazynu i biuletynu ENRD.  
> Kliknij tutaj, aby ocenić stronę internetową ENRD.

•	Strona internetowa ENRD jest już dostępna w języku polskim. Kliknij tutaj.
•	Dostępny jest już w Internecie całkowicie odnowiony przewodnik po współpra-

cymiędzynarodowejj z praktycznymi narzędziami i treściami audiowizualnymi. 
Kliknij tutaj.

•	Uwaga LGD! Na stronie internetowej opublikowano nowe oferty współpracy w 
ramach inicjatywy Leader. Kliknij tutaj.
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MALTA Populacja:  414 tys. (stan na 2009 r.)
Powierzchnia: 316 km2
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