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Rozwój obszarów wiejskich w Unii Europejskiej…

…jest częścią wspólnej polityki rolnej 
(WPR) i niezwykle ważnym obszarem 
polityki, gdyż ponad 56% ludności w 
państwach członkowskich UE mieszka 
na obszarach wiejskich, które obejmują 
91% terytorium. W Unii Europejskiej (UE) 
jest 500 mln konsumentów, którzy po-
trzebują niezawodnego źródła zdrowej i 
bogatej w składniki odżywcze żywności. 
WPR od dawna jest jednym z kluczowych 
obszarów polityki UE i stale się rozwija, 
aby uwzględniać nowe wyzwania, takie 
jak zmiana klimatu, zrównoważone za-
rządzanie zasobami naturalnymi oraz 
utrzymanie gospodarki na obszarach 
wiejskich. 

Polityka rozwoju obszarów wiejskich na 
lata 2007-2013 zbudowana jest wokół 
trzech celów:

•	 poprawy konkurencyjności sektora 
rolnego i leśnego;

•	 poprawy stanu środowiska natural-
nego i terenów wiejskich; oraz

•	 poprawy jakości życia na obszarach 
wiejskich i promowania różnicowania 
gospodarki wiejskiej.

Przekrojowym celem tej polityki jest także 
silniejsze angażowanie społeczności lokal-
nych w rozwój obszarów, które zamiesz-
kują. Lokalne grupy działania skupiają 
partnerów lokalnych, aby opracowywać i 
wdrażać strategie rozwoju swoich społecz-
ności przy użyciu metodologii Leadera*. 

Każde państwo członkowskie tworzy kra-
jowe lub regionalne programy rozwoju ob-
szarów wiejskich, które wytyczają kierunek 
wdrażania polityki w tym zakresie. 

*Skrót Leader pochodzi z francuskiego zwrotu „ini-
cjatywa wspólnotowa na rzecz rozwoju obszarów 
wiejskich”. Celem inicjatywy jest stworzenie silnych 
partnerstw i zachęcanie do współpracy, która jest 
źródłem innowacji i najlepszych lokalnych rozwią-
zań dla lokalnych problemów.

…jest unijnym funduszem, który wspiera 
realizację programów rozwoju obszarów 
wiejskich w całej Unii Europejskiej. 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), 
nadzorowany przez Dyrekcję Generalną ds. 
Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 
Komisji Europejskiej, dysponuje prawie 
połową z ponad 200 mld euro środków 
finansowych przeznaczonych na programy 
rozwoju obszarów wiejskich. Umożliwia 
to skoncentrowanie unijnego współfinan-
sowania rozwoju obszarów wiejskich na 
uzgodnionych priorytetach UE, zapewnia-
jąc jednocześnie wystarczającą elastycz-
ność na poziomie państwa członkowskiego 
i regionu. 

Przykłady różnych rodzajów działań 
na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, 
które otrzymały współfinansowanie 
w ramach projektów EFRROW, moż-
na znaleźć w broszurach opracowa-
nych przez Europejską Sieć na Rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich: http://enrd.
ec.europa.eu/publications-and-media/
eafrd-project-brochures/

Europejski Fundusz Rolny na rzecz  
Rozwoju Obszarów Wiejskich…
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…została utworzona przez Dyrekcję 
Generalną ds. Rolnictwa i Rozwoju 
Obszarów Wiejskich Komisji Europejskiej 
w 2008 r., aby pomóc w sprawniejszym 
wdrażaniu programów rozwoju obszarów 
wiejskich. Wsparcie ze strony Europejskiej 
Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
polega na zapewnianiu informacji i 
dzieleniu się wiedzą na temat praktycz-
nego sposobu działania polityki rozwoju 
obszarów wiejskich oraz sposobów jej 
udoskonalania, jak również na ułatwia-
niu wymiany informacji i usprawnianiu 

współpracy między obszarami wiejskimi 
w całej Europie. Europejska Sieć na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich łączy wiele 
podmiotów zaangażowanych w rozwój 
obszarów wiejskich, a w szczególności 
krajowe sieci obszarów wiejskich, organy 
państw członkowskich i organizacje dzia-
łające na szczeblu europejskim.

Punkt kontaktowy Europejskiej Sieci na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wspiera 
Dyrekcję Generalną ds. Rolnictwa i Rozwoju 
Obszarów Wiejskich w zarządzaniu siecią i 
pełni funkcję centralnego ośrodka jej dzia-
łalności. Siedziba punktu kontaktowego 
znajduje się w Brukseli. Prowadzone są w 
nim prace nad trzema głównymi elemen-
tami strategii Europejskiej Sieci na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich:

•	 analizą polityki;

•	 komunikacją; oraz

•	 budowaniem sieci.

Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich…

…w celu lepszego wdrażania unijnej 
polityki rozwoju obszarów wiejskich. 
Praca analityczna ma na celu:

•	 zwiększenie zrozumienia tego, w jaki 
sposób polityka realizowana jest w 
praktyce;

•	 ocenę, które elementy działają dobrze, 
a które mogą zostać ulepszone; oraz

•	 zapewnienie zrozumienia procesu 
podejmowania decyzji w państwach 
członkowskich i na poziomie 
europejskim.

Do pracy analitycznej Europejskiej Sieci 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
niezbędne są:

•	 grupy robocze składające się z 
ekspertów z różnych państw człon-
kowskich, którzy mają odmienne 
punkty widzenia na takie dziedziny 
jak finansowanie na obszarach wiej-
skich i mechanizmy wykorzystania 
EFRROW;

•	 inicjatywy w dziedzinach takich jak 
leśnictwo i przedsiębiorczość na ob-
szarach wiejskich, łącznie z krajowymi 
sieciami obszarów wiejskich; oraz

•	 analizy praktycznej realizacji rozwoju 
obszarów wiejskich. 

Analizowany jest szeroki wachlarz tema-
tów, począwszy od powiązań między rol-
nictwem a szerzej rozumianą gospodarką 
wiejską, po usługi w zakresie ochrony 
środowiska, innowacje, rozwój kierowany 
przez lokalną społeczność, integrację spo-
łeczną i sytuację młodzieży na obszarach 
wiejskich. 

Z analizą polityki prowadzoną przez 
Europejską Sieć na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich można zapoznać się 
na jej stronach internetowych. Dostępne 
informacje obejmują ustalenia i zalece-
nia grupy roboczej, arkusze informacyjne 
o różnych obszarach polityki oraz dane 
statystyczne. Więcej informacji można 
znaleźć na stronie: http://enrd.ec.europa.
eu/policy-in-action/

Baza danych programów rozwoju obsza-
rów wiejskich zawiera setki przykładów 
tego, w jaki sposób realizowana jest 
polityka rozwoju obszarów wiejskich w 
całej UE. Z projektami można zapoznać 
się na stronie: http://enrd.ec.europa.eu/
policy-in-action/rdp_view/

Europejska Sieć na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich prowadzi 
analizę strategii…
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…jest centralnym elementem działalno-
ści Europejskiej Sieci na Rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. Łącząc różne 
podmioty zainteresowane rozwojem ob-
szarów wiejskich w drodze formalnych i 
nieformalnych działań, Europejska Sieć 
na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
ułatwia wymianę wiedzy i dzielenie się 
wiedzą fachową i innowacjami. 

Skuteczność sieci w budowaniu zaanga-
żowania zainteresowanych stron i lep-
szej realizacji polityki rozwoju obszarów 
wiejskich, jest coraz szerzej doceniana. 
Jako „sieć sieci” Europejska Sieć na Rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich ma do ode-
grania szczególną rolę. Aby dowiedzieć 
się więcej o seminariach i spotkaniach 
Europejskiej Sieci na Rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich, w ramach których 
wykorzystywane są metodologie partycy-
pacyjne stymulujące interakcję, odwiedź 
stronę internetową: http://enrd.ec.europa.
eu/networks-and-networking/

Leader jest centralnym elementem 
działalności w ramach sieci. Lokalne 
grupy działania ze wszystkich państw 

członkowskich uczestniczą w corocz-
nej konferencji Leader w celu wymiany 
najlepszych praktyk i omówienia takich 
zagadnień jak sposób poprawy wdrażania 
lokalnych strategii rozwoju obszarów wiej-
skich i opracowania projektów współpracy 
transnarodowej. Portal Leader na stronach 
internetowych Europejskiej Sieci na Rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich jest pod-
stawowym narzędziem wspierania tych 
działań. Zawiera on zestaw narzędzi dla 
lokalnych grup działania, informacje doty-
czące ofert współpracy, publikacje, filmy i 
inne treści: http://enrd.ec.europa.eu/leader/

Tworzenie sieci kontaktów…

Informowanie o rozwoju obszarów wiejskich…

…jest kluczowym priorytetem Europejskiej 
Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. Do zaprezentowania jak działa 
polityka rozwoju obszarów wiejskich oraz 
w celu wymiany informacji z szeregiem 
odbiorców na temat tego co dzieje się na 
obszarach wiejskich w Europie wykorzy-
stywane są różne kanały komunikacji. Sieć 
współdziała także z podmiotami działają-
cymi na rzecz rozwoju obszarów wiejskich 
w zakresie wykorzystania wyników badań 
naukowych, rozwoju polityki i udanych 
doświadczeń lokalnych. 

Strona internetowa Europejskiej Sieci na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich jest głównym 
narzędziem komunikacji i umożliwia przegląd 
wszystkich aspektów jej działalności. 

•	 Aby poznać zarys polityki rozwoju 
obszarów wiejskich w każdym pań-
stwie członkowskim, zapoznaj się z 
interaktywną mapą na stronie: http://
enrd.ec.europa.eu/country/

•	 Galeria audiowizualna zawiera zdjęcia 
z różnych imprez oraz film na temat 
interesujących projektów w dziedzinie 
rozwoju obszarów wiejskich: http://enrd.
ec.europa.eu/publications-and-media/
media-gallery/

•	 Portal poświęcony informowaniu o roz-
woju obszarów wiejskich zawiera przy-
kłady skutecznych narzędzi komunikacji 
promujących rozwój obszarów wiejskich 
w UE. Zapoznaj się z nim na stronie: 
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/

communicating-rural-development/
eafrd/ 

Publikacje Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich są dostępne w sześciu 
językach (DE, EN, ES, FR, IT i PL) i obejmują:

•	 EU Rural Review – zawierający 
pogłębione analizy różnych obszarów 
polityki obszarów wiejskich;

•	 ENRD Magazine – który gromadzi 
wszystkie najnowsze informacje 
Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich, krajowych sieci 
obszarów wiejskich oraz lokalnych 
grup działania w całej Europie;

•	 EAFRD Project Brochures – które wska-
zują na udane przykłady projektów 
finansowanych w ramach EFRROW; 

•	 Rur@l Newsflash – internetowy 
biuletyn zawierający informacje o 
najnowszych działaniach prowadzo-
nych w ramach sieci.

Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich jest również obecna w mediach 
społecznościowych: na facebooku (www.fa-
cebook.com/EUAgri), Youtube (www.youtube.
com/user/EURural); i Twitterze (@enrd_cp).

Na poniższej stronie można dokonać 
subskrypcji publikacji Europejskiej Sieci 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
lub włączyć się do internetowego forum 
dyskusyjnego opENRD: https://webgate.
ec.europa.eu/myenrd/myenrd/
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Aby otrzymywać najnowsze publikacje Europejskiej Sieci na Rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich po prostu przyłącz się do sieci: 
https://webgate.ec.europa.eu/myenrd/myenrd/

Aby na bieżąco śledzić najnowsze tendencje w rozwoju  
obszarów wiejskich przystąp do dyskusji na opENRD:  

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

Więcej informacji o Europejskiej Sieci na 
Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich można 

znaleźć na stronie:  

www.enrd.eu

op

Masz pytania? Napisz do  Europejskiej Sieci na Rzecz  Rozwoju Obszarów Wiejskich:  info@enrd.eu 
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