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Rozvoj venkova v Evropské unii…

... je součástí společné zemědělské po-
litiky a velice důležitou oblastí politiky: 
více než 56 % obyvatel členských států 
Evropské unie žije ve venkovských ob-
lastech pokrývajících 91 % jejího území. 
EU má 500 milionů spotřebitelů a všech-
ny z nich je třeba spolehlivě zásobovat 
zdravými a výživnými potravinami. Již 
řadu let představuje společná zeměděl-
ská politika klíčovou oblast politiky EU 
a díky svému neustálému vývoji může 
reagovat na nové výzvy, jakými jsou 
změny klimatu, udržitelné hospodaření 
s přírodními zdroji a zajištění živo-
taschopnosti venkovského hospodářství. 

Politika rozvoje venkova pro období let 
2007–2013 se soustředí na tři cíle:    

•	 zlepšování konkurenceschopnosti 
zemědělství a lesnictví,

•	 zlepšování stavu životního prostředí 
a krajiny, 

•	 zlepšování kvality života na venkově 
a podpora diverzifikace venkovského 
hospodářství.

Součástí těchto snah je i úsilí více zapojit 
do rozvoje příslušných oblastí místní ko-
munity. V rámci místních akčních skupin 
regionální partneři vytvářejí a zavádějí 
rozvojové strategie pro své obce pomocí 
metodiky LEADER*. 

Všechny členské státy vytvářejí národní 
nebo regionální programy rozvoje venko-
va, kterými se provádění politiky rozvoje 
venkova řídí. 

* Francouzská zkratka LEADER označuje „propojení 
akcí pro rozvoj hospodářství na venkově“. Cílem je 
vytvářet silná partnerství a podporovat spolupráci, 
což vede k inovacím a nejlepším místním řešením 
místních problémů.

... je fond EU, který podporuje provádění 
regionálních programů rozvoje venkova 
v celé Evropské unii.  

Evropský zemědělský fond pro rozvoj ven-
kova (EZFRV), na který dohlíží Generální 
ředitelství pro zemědělství a rozvoj ven-
kova Evropské komise, poskytuje téměř 
polovinu z 200 miliard eur určených  
k financování programů rozvoje venkova. 
Tento přístup umožňuje EU, aby se v rámci 
spolufinancování rozvoje venkova zamě-
řila na společně dohodnuté priority EU  
a zároveň ponechala dostatečnou  flexibilitu 
členským státům a regionům.  

Příklady různých druhů činností v ob-
lasti rozvoje venkova spolufinanco-
vaných v rámci projektů fondu EZFRV 
naleznete v brožurách o Evropské 
síti pro rozvoj venkova: http://enrd.
ec.europa.eu/publications-and-media/
eafrd-project-brochures/.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova...
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... byla zřízena v roce 2008 Generálním 
ředitelstvím pro zemědělství a rozvoj 
venkova Evropské komise, aby pomoh-
la zlepšit provádění programů rozvoje 
venkova. Toho Evropská síť pro rozvoj 
venkova (ENRD) dosahuje sběrem a sdíle-
ním poznatků o fungování politik rozvoje 
venkova v praxi a jejich možném zdokona-
lování. Dále usnadňuje výměnu informací 
a spolupráci napříč evropským venkovem. 
Síť ENRD sdružuje řadu zúčastněných 
subjektů z oblasti rozvoje venkova, pře-
devším celostátní sítě pro venkov, orgány 
členských států a organizace pro rozvoj 
venkova působící na evropské úrovni.

Kontaktní místo sítě ENRD pomáhá 
Generálnímu ředitelství pro zemědělství 
a rozvoj venkova s provozem celé sítě 
a je centrem veškerých jejích činností. 
Kontaktní místo sídlí v Bruselu a vychází 
ze tří hlavních prvků strategie sítě ENRD, 
kterými jsou:

•	 analýza politiky,

•	 komunikace, 

•	 vytváření sítí.

Evropská síť pro rozvoj venkova…

... usiluje o lepší provádění politiky EU roz-
voje venkova. Tato analytická činnost má:

•	 zvýšit povědomí o fungování politiky 
v praxi,

•	 posoudit, co funguje dobře a co by se 
dalo zlepšit, 

•	 přiblížit rozhodovací proces v člen-
ských státech a na evropské úrovni.

Analytická činnost sítě ENRD zahrnuje:

•	 pracovní skupiny, v nichž se setkávají 
odborníci z různých členských států 
a vyměňují si poznatky v oblasti 
financování venkova či prováděcích 
mechanismů fondu EZFRV,

•	 iniciativy, které se ve spolupráci 
s celostátními sítěmi pro venkov 
zabývají lesnictvím a podnikáním na 
venkově, 

•	 analýzu fungování rozvoje venkova 
v praxi. 

Analýzy zkou-
mají širokou 
škálu témat – od propojení zemědělství 
a širšího venkovského hospodářství až po 
služby v oblasti životního prostředí, inova-
ce, místní rozvoj s vedoucí úlohou komunit, 
sociální začleňování a mládež ve venkov-
ských oblastech. 

Výsledky své analytické činnosti zveřej-
ňuje síť ENRD na svých internetových 
stránkách. K dispozici jsou zde např. 
zjištění a doporučení pracovních skupin, 
informace o jednotlivých oblastech politiky 
a statistiky. Více informací naleznete na 
internetové stránce: http://enrd.ec.europa.
eu/policy-in-action/.

Databáze projektů s programy rozvoje 
venkova obsahuje stovky příkladů toho, jak 
je politika rozvoje venkova napříč EU zavá-
děna do praxe. S projekty se můžete se-
známit na internetové stránce: http://enrd.
ec.europa.eu/policy-in-action/rdp_view/.

Analýza politiky Evropskou sítí 
pro rozvoj venkova...
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... tvoří jádro činnosti sítě ENRD. 
Formálním a neformálním spojováním 
různých subjektů z oblasti rozvoje 
venkova usnadňuje síť ENRD výměnu 
poznatků a sdílení odborných znalostí  
a inovací.  

Stále více se hovoří o účinnosti vytváření 
sítí – jak ve smyslu zapojování zúčastně-
ných subjektů, tak lepšího provádění po-
litiky rozvoje venkova. Jako „síť sítí“ hraje 
Evropská síť pro rozvoj venkova zvláštní 
roli. Více informací o seminářích a setká-
ních sítě ENRD, které využívají participa-
tivní metodiku k podněcování vzájemných 
kontaktů, naleznete na adrese: http://enrd.
ec.europa.eu/networks-and-networking/.

Ve středu veškerých činností v oblasti vy-
tváření sítí stojí iniciativa LEADER. Na její 
každoroční konferenci se setkávají zástup-
ci místních akčních skupin všech členských 
států, aby se podělili o osvědčené postupy 
a diskutovali o různých otázkách, např. 
jak zlepšit provádění místních strategií 
pro rozvoj venkova či jak zorganizovat 
nadnárodní projekty spolupráce. Klíčovým 
prostředkem na podporu těchto činností 
je portál LEADER (LEADER Gateway) na 
internetových stránkách sítě ENRD, který 
obsahuje soubor nástrojů pro místní akční 
skupiny, informace o nabídkách spolu-
práce, publikace, videa a mnoho dalšího: 
http://enrd.ec.europa.eu/leader/.

Vytváření sítí...

... je hlavní prioritou sítě ENRD. K prezen-
taci realizované politiky rozvoje venkova 
a dění na evropském venkově širokému 
publiku se používají různé komunikační 
kanály. Síť ENRD navazuje kontakty s ko-
munitou z oblasti rozvoje venkova a šíří 
výsledky výzkumů, prezentuje jí vývoj 
politiky a příklady místních úspěchů. 

Hlavním komunikačním prostředkem jsou 
internetové stránky sítě ENRD, jež infor-
mují o veškeré její činnosti. 

•	 Díky naší interaktivní mapě získáte 
přehled o politice rozvoje venkova  
v jednotlivých členských státech: 
http://enrd.ec.europa.eu/country/.

•	 V audiovizuální multimediální galerii 
naleznete fotoalba z různých akcí 
a videa o zajímavých projektech 
rozvoje venkova: http://enrd.
ec.europa.eu/publications-and-media/
media-gallery/.

•	 Portál pro informování o rozvoji 
venkova poskytuje ukázky úspěš-
ných komunikačních prostředků 
propagujících rozvoj venkova 
v EU: Podívejte se na: http://enrd.
ec.europa.eu/policy-in-action/
communicating-rural-development/
eafrd/.

Publikace sítě ENRD jsou k dispozici v šesti 
jazycích (DE, EN, ES, FR, IT a PL) a zahrnují:

•	 Přehled o politice venkova EU (EU 
Rural Review) – podrobně se zabývá 
různými oblastmi politiky venkova,

•	 časopis sítě ENRD – shromažďuje 
novinky od sítě ENRD, celostátních sítí 
pro venkov a místních akčních skupin 
z celé Evropy,

•	 brožury k projektům fondu EZFRV – 
vyzdvihují příklady úspěšných projek-
tů financovaných z tohoto fondu, 

•	 Rur@l Newsflash – elektronický zpra-
vodaj informující o aktuální činnosti 
sítě ENRD.

Síť ENRD využívá i sociálních média: 
Facebook (www.facebook.com/EUAgri), 
YouTube (www.youtube.com/user/EURural) 
a Twitter (@enrd_cp).

Na následující adrese se můžete přihlásit k 
odběru publikací sítě ENRD, popř. se zapojit 
do internetové diskuze na fóru opENRD: 
https://webgate.ec.europa.eu/myenrd/
myenrd/.

Informování o rozvoji venkova…
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Máte-li zájem o zasílání nejnovějších publikací sítě ENRD,  
přihlaste se k jejich odběru na následující adrese:   
https://webgate.ec.europa.eu/myenrd/myenrd/

Buďte v kontaktu s nejnovějšími trendy v oblasti rozvoje 
venkova a zapojte se do diskuze na fóru opENRD: 

https://webgate.ec.europa.eu/myenrd/myenrd/

Pro více informací o síti ENRD navštivte:

www.enrd.eu

op

Máte dotazy?  Napište na e-mailovou adresu sítě ENRD:   info@enrd.eu 

Autorská práva k fotografiím: Kevin Nicholson (titulní strana), Egidijus Giedraitis (strana 2),  
Matej Povše / Globalphoto 123rf.com (strana 3), johnnydevil 123rf.com / maxfx 123rf.com (strana 4),  
dipressionist 123rf.com / Heather Boyd 123rf.com (strana 5), Mario Folchi (strana 6), Steve Morgan (strana 7).
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