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EUROPEJSKA SIEĆ NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (European Network for Rural Development – ENRD) to sieć łącząca 
zainteresowane strony zaangażowane w rozwój obszarów wiejskich na terytorium Unii Europejskiej. ENRD przyczynia się 
do skutecznego wdrażania Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) państw członkowskich, wspierając tworzenie 
i wymianę wiedzy oraz ułatwiając wymianę informacji i współpracę między obszarami wiejskimi w całej Europie.

Każde państwo członkowskie utworzyło Krajową Sieć Obszarów Wiejskich (KSOW), która skupia organizacje i organy 
administracji zaangażowane w rozwój obszarów wiejskich. Na poziomie Unii ENRD wspiera tworzenie sieci kontaktów 
między takimi krajowymi sieciami obszarów wiejskich, krajowymi administracjami i organizacjami europejskimi.

Więcej informacji znajdziesz na stronie ENRD (https://enrd.ec.europa.eu).

https://enrd.ec.europa.eu
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The EU’s 2021-2027 long-term 
Budget and NextGenerationEU
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Is our life  
good enough?
 
Measuring territorial quality of life to support a future 
for all places and bring Europe closer to its citizens

EEVVAALLUUAATTIIOONN  OONN  TTHHEE  IIMMPPAACCTT  OOFF  TTHHEE  
CCAAPP  MMEEAASSUURREESS  TTOOWWAARRDDSS  TTHHEE  
GGEENNEERRAALL  OOBBJJEECCTTIIVVEE  ““VVIIAABBLLEE  FFOOOODD  
PPRROODDUUCCTTIIOONN  
  

The aim of this evaluation has been to explore the impact of the CAP towards the general objective of ensuring a viable food production (VFP), 
with a focus on farm income, price stability and competitiveness of the agricultural sector. The measures under analysis are set out in four main 
regulations of December 2013, governing the CAP for the period 2014-2020.  The geographical scope of the analysis is EU28.  
 

 The evaluation was carried out just two years after the start of the 2014-2020 CAP. As a result, the availability 
of data to study the effects of the new policy is limited, one/two years depending on the data source. 
 The launching of the current CAP coincides somehow with other events having an influence on producers 
choices and making the net effects of the 2013 reform less evident, in particular: the sharp decrease of the main 
agricultural commodities world prices (2013-2015); the introduction of the Russian ban in 2014; the end of the 
milk quota system in 2015.  

 

  FFAARRMMSS  IINNCCOOMMEE  LLEEVVEELL  AANNDD  SSTTAABBIILLIITTYY    
The share of CAP support on farm income shows that the policy plays an 
important role on income level. At EU level, the share is 34.5% in 2015 and direct 
payments, the CAP core instrument to support farmers income, account for 
around 27%.   
However, the development of farm income in the years of implementation of the 
2014-2020 CAP seems to be linked in a very limited way to the changes 
introduced by the current policy and much more to other factors, namely 
changes in the use of agricultural labour and market conditions. In particular, the 
level of agricultural prices in 2015 was considerably lower than in previous years. 
The positive contribution of the CAP annual support to farm income level, and in 
particular of coupled and decoupled direct payments, is confirmed by the results 
of the econometric analysis. Farm investment support under rural development 
policy also has an indirect and positive effect on farm income through increasing 
the relative amount of capital available within the farm. 
The analysis also shows that direct payments, relatively stable over time and not 
correlated with market evolution, allow farmers to better cope with the negative 
income effects caused by drops in agricultural prices. Indeed, direct payments 
contribute to the stability of farms income.  

  

Evaluation carried out by: 

EEEEIIGG  AAGGRROOSSYYNNEERRGGIIEE  
Square de Meuûs 38/40 

B1000 BRUSSELS 
tel. +39/06.85.37.35.21 
email: fantilici@cogea.it 

 

The information and views set out 
in this report are those of the 
author(s) and do not necessarily 
reflect the official opinion of the 
Commission.  

The Commission does not 
guarantee the accuracy of the data 
included in the study. Neither the 
Commission nor any person acting 
on the Commission’s behalf may be 
held responsible for the use which 
may be made of the information 
contained therein. 

August 2018 Farm income level, average 2010-2014 and 2015-2016 (PPS/AWU) 
Source: Eurostat EEA and Labour Statistics 
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OD REDAKCJI
Witamy w letnim wydaniu Rural Connections! Ponieważ obszary wiejskie w Europie 
oczekują zmian w ramach nowej WPR, w tym w zakresie tworzenia sieci współpracy na 
obszarach wiejskich, bieżące wydanie magazynu jest ukierunkowane na przyszłość.

Sekcja Wiadomości (s. 4) zawiera przegląd najnowszych działań ENRD, a także poże-
gnanie ze strony obecnego kierownika zespołu Punktów Kontaktowych.

W części Zagadnienia i perspektywy dotyczące obszarów wiejskich (s. 12) popro-
siliśmy wielu interesariuszy w odniesieniu do procesu rozwoju obszarów wiejskich o rozważenie, jaka będzie 
przyszłość ich terytoriów, a także obszarów wiejskich Europy. Poznajcie ich inspirujące poglądy na temat roli 
młodzieży wiejskiej, znaczenia rozwoju sieci szerokopasmowych oraz wykorzystania programu LEADER do 
wspierania projektów kulturalnych.

Od strony 23 w Bliższym spojrzeniu na... przyglądamy się wynikom Tygodnia Wizji Obszarów Wiejskich. 
Było to przełomowe wydarzenie ENRD, w ramach którego zgromadzono interesariuszy z całej Europy i spoza 
niej, aby wyobrazić sobie, jak powinny wyglądać obszary wiejskie do 2040 roku i jak można to osiągnąć. 
W chwili publikacji tego magazynu Komisja Europejska kończy prace nad komunikatem w sprawie długoter-
minowej wizji obszarów wiejskich, w którym uwzględniono wkład z tego wydarzenia.

Przyszłość może być pełna wyzwań i zmian, ale sieci obszarów wiejskich nie zatrzymują się i nadal liczą na 
konstruktywne i inspirujące wsparcie Czytelników!

Elena Di Federico 
Kierownik ds. publikacji, Punkt Kontaktowy ENRD 

editor@enrd.eu
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AKTUALNOŚCI ENRD European Network for

Rural Development

Pożegnanie ze strony obecnego zespołu Punktu Kontaktowego ENRD!
W lipcu, po siedmiu latach dobiegnie końca umowa obecnego zespołu Punktu Kontaktowego ENRD, który wspiera 
prace ENRD.

Ostatnimi czasy wszystkich nas zajmował nieuchronnie COVID-19, ale ważne jest, abyśmy zastanowili się również nad 
szerokim zakresem istotnych prac, które już wykonaliśmy i które możemy wciąż wykonać. Rural Connections to czaso-
pismo o niezwykle bogatej historii, a przejrzenie różnych numerów przypomniało mi, jak wiele prawdziwych powiązań 
sieci udało nam się wspólnie przeżyć. Budowanie połączeń na obszarach wiejskich było częścią naszej misji tworzenia 
sieci przez ostatnie siedem lat, a tworzenie sieci na obszarach wiejskich nigdy nie było tak ważne jak teraz, w obliczu 

zmian i niepewności. Mam szczerą nadzieję, że zostawiamy ten cel z Wami w dobrym zdrowiu i bezpiecznych rękach – trzymajcie się w sieci!

John Grieve, kierownik zespołu, Punkt Kontaktowy ENRD

Łączenie sieci obszarów wiejskich
Podczas warsztatów ENRD dla KSOW pt. „Łączenie sieci obsza-
rów wiejskich” (4 maja 2021 r.) dyskutowano o tym, jak tworzyć 
powiązania sieciowe między różnymi obszarami geograficznymi, 
tematami i inicjatywami. Ponad 50 uczestników z 25 państw 
członkowskich miało okazję podzielić się doświadczeniami 
w zakresie najlepszych praktyk i wartości dodanej współpracy, 
rozważyć powiązania wirtualne i wspierać nowe inicjatywy współpracy 
między KSOW. Współpraca między francuskim i rumuńskim KSOW 
oraz comiesięczne „wirtualne przerwy na kawę” organizowane 
przez Nordic-Baltic Network to tylko niektóre z zaprezentowanych 
dobrych praktyk.

Dnia 15 czerwca 2021 r. odbyło się 20. spotkanie KSOW. Podczas 
tego spotkania omówiono ostatnie działania w procesie konsultacji 
na temat długoterminowej wizji dla obszarów wiejskich, działania 
KSOW podczas Tygodnia Wizji Obszarów Wiejskich oraz ich rolę we 
wspieraniu komunikacji i zaangażowania interesariuszy wokół wizji. 

Przedstawiono również prezentację na temat konferencji dotyczącej 
przyszłości Europy oraz tego, w jaki sposób KSOW i podmioty dzia-
łające na obszarach wiejskich mogą się w nią zaangażować.

Wsparcie przygotowania planu WPR
Punkt Kontaktowy w dalszym ciągu prowadził szereg działań mają-
cych na celu wsparcie państw członkowskich w programowaniu ich 
planów strategicznych WPR. W dniu 10 maja prace te koncentrowa-
ły się na regionach i zainteresowanych stronach, a ich tematem było 
webinarium „Realizacja strategicznych planów WPR: głos regionów 
i zainteresowanych stron”, wydarzenie na wysokim szczeblu, w któ-
rym uczestniczyli wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans 
Timmermans i komisarz Janusz Wojciechowski. Podczas tego trans-
mitowanego on-line wydarzenia panel ekspertów z CEJA, WWF, 
Parlamentu Europejskiego, Komitetu Regionów, Koalicji Europejskich 
Rolników oraz przedstawicieli zarówno obecnej (Portugalia), jak 
i przyszłej (Słowenia) prezydencji Rady UE dzielił się przydatnymi 
najlepszymi praktykami i prowadził dyskusję na ich temat.

Dalsze budowanie sieci kontaktów między ekspertami WPR za-
angażowanymi w programowanie odbyło się 10 czerwca podczas 
kolejnego webinarium ENRD. W treściach technicznych skoncen-
trowano się na wymianie doświadczeń dotyczących niektórych 
praktycznych aspektów projektowania logiki interwencji i różnych 
rodzajów interwencji w ramach przyszłych planów strategicznych 
WPR, w tym niektórych elementów finansowych. Wyniki pomogły 

w wyjaśnieniu praktycznych ustaleń, z którymi muszą być zazna-
jomione instytucje zarządzające, w odniesieniu do projektowania 
interwencji wspierających inwestycje i dochody powiązane z pro-
dukcją, jak również niektórych finansowych aspektów przyszłych 
planów strategicznych WPR.

  DODATKOWE INFORMACJE

Warsztaty ENRD dla KSOW pt. „Wspólna praca: łączenie sieci 
wiejskich”: https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/
enrdworkshop-nrns-working-together-linking-rural-networks_pl

20. spotkanie KSOW: https://enrd.ec.europa.eu/news-events/
events/20th-nrn-meeting_pl

Współpraca rumuńskich i francuskich Krajowych Sieci 
Obszarów Wiejskich: https://enrd.ec.europa.eu/news-events/
news/romanian-andfrench-national-rural-networks-
cooperation_pl

  DODATKOWE INFORMACJE

Warsztaty ENRD pt. „Realizacja planów strategicznych 
WPR: głos regionów i zainteresowanych stron”: https://enrd.
ec.europa.eu/news-events/events/getting-capstrategic-plans-
done-voice-regions-and-stakeholders_pl

Warsztaty ENRD pt. „Przygotowywanie planów strategicznych 
WPR: projekt operacyjny”: https://enrd.ec.europa.eu/news-
events/events/preparing-cap-strategic-plans-operational-
design_pl

Portal informacyjny dotyczący WPR po 2020 r.: https://enrd.
ec.europa.eu/policy-in-action/common-agricultural-policy-
post-2020_pl
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Europejski Zielony Ład i obszary wiejskie
Podczas czwartego i ostatniego posie-
dzenia Grupy Tematycznej ENRD 
ds. Europejskiego Zielonego Ładu na obsza-
rach wiejskich, zorganizowanego w dniu 
20 maja 2021 r., przeanalizowano spraw-
dzone doświadczenia w zakresie promo-
wania zielonej transformacji na szczeblu 
lokalnym lub subregionalnym oraz omówio-
no kwestię, w jaki sposób można zapewnić 
absorpcję interwencji na rzecz środowiska 
i klimatu w przyszłości.

Praca Grupy Tematycznej wykracza poza 
spotkania on-line dzięki arkuszom informa-
cyjnym, które pomagają w rozpowszechnia-
niu dalszych przykładów inicjatyw wspiera-
nych przez EFRROW.

Aktualne informacje na temat zarządzania
W dniu 25 maja 2021 r. odbyło się 15. spo-
tkanie Grupy Sterującej ds. Sieci Obszarów 
Wiejskich. Członkowie tej grupy wymienili 
poglądy na temat reformy WPR i innych 
istotnych inicjatyw politycznych UE. Uczest-
nicy otrzymali również aktualne informacje 
od Komisji Europejskiej na temat przygo-
towania długoterminowej wizji obszarów 

wiejskich. Na spotkaniu przedstawiono 
aktualne informacje na temat planowanych 
i przyszłych działań sieci obszarów wiejskich 
UE. Dokonano też na nim wymiany informa-
cji, w ramach której członkowie przedstawili 
swoje uwagi na temat przyszłych potrzeb 
w zakresie tworzenia sieci.

Na drugą część bieżącego roku zaplano-
wano dwa kolejne posiedzenia w sprawie 
zarządzania: 16. spotkanie Grupy Sterującej 
ds. Sieci Obszarów Wiejskich w dniu 19 paź-
dziernika oraz 8. posiedzenie Zgromadzenia 
Europejskich Sieci Obszarów Wiejskich 
w dniu 7 grudnia.

  DODATKOWE INFORMACJE

15. spotkanie Grupy Sterującej ds. Sieci Obszarów Wiejskich: 
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/15th-
ruralnetworks-steering-group-meeting_pl

16. spotkanie Grupy Sterującej ds. Sieci Obszarów Wiejskich: 
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/16th-
ruralnetworks-steering-group-meeting_pl

8. posiedzenie Zgromadzenia Europejskich Sieci Obszarów 
Wiejskich: https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/8th-
meetingeu-rural-networks-assembly_pl

  DODATKOWE INFORMACJE

Czwarte spotkanie Grupy Tematycznej ds. Europejskiego Zielonego Ładu i obszarów wiejskich: 
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/4th-meeting-thematic-group-european-green-deal-and-rural-areas_pl

Grupa Tematyczna ENRD ds. Europejskiego Zielonego Ładu i obszarów wiejskich: 
https://enrd.ec.europa.eu/enrd-thematic-work/greening-rural-economy/european-green-deal-rural-areas_pl

Na tej samej stronie znajdują się również arkusze informacyjne opracowane przez Grupę Tematyczną ENRD:

 • Wykorzystanie WPR do upowszechniania praktyk zrównoważonego gospodarowania w rolnictwie i leśnictwie

 • Skuteczne podejścia do ułatwiania przejścia na czystą energię w sektorach rolnictwa i leśnictwa przy wykorzystaniu WPR

 • Podejście terytorialne i lokalne zachęcające do podejmowania działań na rzecz środowiska i klimatu w ramach strategicznych 
planów WPR
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W I A DOM O Ś C I

Długoterminowa wizja obszarów wiejskich
W dniu 5 maja 2021 r. odbyło się czwarte i ostatnie spotkanie 
Grupy Tematycznej ENRD ds. Długoterminowej Wizji Obszarów 
Wiejskich. Uczestnicy podsumowali główne przesłania płynące 
z Tygodnia Wizji Obszarów Wiejskich ENRD, zorganizowanego  
w marcu 2021 r. (zob. s. 23), i wysłuchali inspirujących doświadczeń 
z opracowywania zintegrowanych krajowych strategii rozwoju obsza-
rów wiejskich w Irlandii i Francji. W celu wymiany pomysłów na 
temat tego, co można zrobić w państwach członkowskich, aby 
wprowadzić bardziej holistyczne i zorientowane na przyszłość strate-
gie oraz w jaki sposób wizja obszarów wiejskich UE może ułatwić te 
procesy, zorganizowano dyskusje w grupach roboczych. Po prezenta-
cji przykładu z Hiszpanii (Katalonia) uczestnicy podzielili się pogląda-
mi na temat tego, jak interesariusze mogą współpracować na 
poziomie regionalnym i lokalnym, aby urzeczywistnić wizję przyszło-
ści, i jak sieci mogą najlepiej zapewnić wsparcie.

Najważniejsze sprawozdania ze spotkań Grupy Tematycznej wraz 
z innymi inspirującymi informacjami na temat sieci i inicjatyw 
w całej Europie są dostępne na stronie poświęconej Grupie oraz na 
powiązanym portalu.

Działania LEADER
W dniu 26 kwietnia 2021 r. ENRD zorganizowała siódme już Labo-
ratorium Tematyczne LEADER. Podczas tego wydarzenia on-line 
skupiono się na „uproszczeniu finansowania LEADER” i przeanali-
zowano możliwości, jakie daje zastosowanie uproszczonych metod 
rozliczania kosztów w odniesieniu do finansowania i wdrażania 
programu LEADER w okresie przejściowym i w ramach strate-
gicznych planów WPR. Uczestnicy mieli możliwość zapoznania 
się z uaktualnionymi wytycznymi Komisji w sprawie stosowania 
uproszczonych metod rozliczania kosztów oraz wymiany informacji 
na temat różnych podejść i planów państw członkowskich w oparciu 
o ich doświadczenia praktyczne.

Było to ostatnie z serii praktycznych i zorientowanych na praktykę 
Laboratoriów Tematycznych ENRD LEADER. W ramach tych orga-
nizowanych w latach 2019–2021 laboratoriów badano wzajemne 
powiązania między LEADER/CLLD i różnymi tematami związanymi 
z rozwojem obszarów wiejskich – od inteligentnych wiosek i zaanga-
żowania młodzieży po kwestie ekologiczne.

W dniu 3 czerwca ENRD zorganizowała warsztaty pt. „LEADER – 30 
lat i przygotowanie na przyszłość – dostarczanie wyjątkowej warto-
ści dodanej programu LEADER”. Podczas spotkania on-line, w któ-
rym wzięło udział 74 uczestników z 25 państw członkowskich, 
przeanalizowano pozytywne, długoterminowe skutki programu 
LEADER na obszarach wiejskich i omówiono, w jaki sposób można 

zmaksymalizować jego wartość dodaną w przyszłości poprzez 
lepsze partnerstwa, lokalne strategie rozwoju oraz lokalne projekty 
i inicjatywy w ramach strategicznych planów WPR. Najważniejsze 
sprawozdania i dokumentacja ze wszystkich Laboratoriów Tema-
tycznych LEADER i innych wydarzeń są dostępne w sekcji „Zasoby 
LEADER” na stronie internetowej ENRD, na której można również 
uzyskać dostęp do innych istotnych zasobów, od wskazówek 
i publikacji po filmy wideo pokazujące, jak LEADER działa 
„w praktyce”.

  DODATKOWE INFORMACJE

Grupa Tematyczna ENRD ds. Długoterminowej Wizji 
Obszarów Wiejskich: https://enrd.ec.europa.eu/enrd-thematic-
work/long-term-ruralvision_pl

Czwarte spotkanie Grupy Tematycznej ds. Długoterminowej 
Wizji Obszarów Wiejskich: https://enrd.ec.europa.eu/news-
events/events/4thmeeting-thematic-group-long-term-rural-
vision_pl

Portal długoterminowej wizji obszarów wiejskich ENRD: 
https://enrd.ec.europa.eu/enrd-thematic-work/long-term-rural-
vision/long-term-rural-vision-portal_pl

  DODATKOWE INFORMACJE

Warsztaty ENRD pt. „LEADER – 30 lat i przygotowanie na 
przyszłość – dostarczanie wyjątkowej wartości dodanej 
LEADER”: https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/
leader-30-years-and-preparing-future-delivering-leaders-
unique-added-value_pl

Zasoby LEADER: https://enrd.ec.europa.eu/leader-clld/leader-
resources_pl

Playlista z filmami video nt. LEADER/CLLD na kanale 
YouTube ENRD EURural: https://www.youtube.com/
playlist?list=PL20DD755E804D9CDD
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16. warsztaty dotyczące dobrych praktyk: „Poprawa 
zarządzania danymi i systemów informacyjnych do celów 
ocen WPR”

1 http://esa-sen4cap.org 
2 https://mind-step.eu 
3 https://www.mef4cap.eu 
4 https://www.flint-fp7.eu 
5 https://www.niva4cap.eu 

W dniach 16–17 marca 2021 r. odbyły się 
16. warsztaty dotyczące dobrych praktyk 
w ramach punktu informacyjnego ds. oceny 
pt. „Poprawa zarządzania danymi i syste-
mów informacyjnych do celów ocen”. Zgro-
madziły one 119 uczestników z 26 różnych 
państw członkowskich UE, w tym instytucje 
zarządzające PROW, oceniających, przed-
stawicieli Komisji Europejskiej, naukowców, 
Krajowe Sieci Obszarów Wiejskich i inne 
podmioty zainteresowane oceną. Ogólnym 
celem warsztatów była refleksja nad inno-
wacyjnymi doświadczeniami związanymi 
z zarządzaniem danymi i systemami infor-
macyjnymi do celów oceny w kontekście 
WPR. Podczas warsztatów przeanalizowano 
projekty UE (Sen4CAP1, MINDSTEP2, MEF-
4CAP3 itp.), które dotyczą infrastruktury 
danych, ich gromadzenia i monitorowania, 
aby określić ich znaczenie i przydatność do 
celów oceny.

ZNACZENIE PROJEKTÓW UE DLA 
OCENY

Projekty UE wzbogacają i rozszerzają 
istniejące źródła/bazy danych, które są 
powszechnie wykorzystywane do monito-
rowania i oceny, takie jak FADN lub IACS, 
poprzez oferowanie dodatkowych informacji 
geoprzestrzennych w celu stworzenia 
większych zbiorów danych lub wprowadze-
nia innowacji cyfrowych.

W ramach tych projektów dostarcza się 
również nowych lub lepszych danych na 
potrzeby wskaźników, a także opracowuje 
nowe wskaźniki, które mogą być istotne 
dla przyszłych ocen WPR (np. wskaźniki 
zrównoważonego rozwoju FLINT4 lub nowe 
wskaźniki rolno-środowiskowe proponowa-
ne przez NIVA5).

Cennym wkładem tych projektów UE jest 
tworzenie interfejsów między bazami 
danych, które wcześniej nie były ze sobą 
powiązane. Jest to bardzo przydatne dla 
instytucji zarządzających i oceniających – 
w przeszłości podmioty te często miały 
trudności z pozyskiwaniem danych 
z różnych źródeł.

Projekty UE przyczyniają się ponadto do 
poprawy administracji oraz zarządzania da-
nymi poprzez współpracę między rolnikami 
i innymi dostawcami danych, naukowcami 
i agencjami płatniczymi, z możliwością 
zaangażowania również oceniających oraz 
instytucji zarządzających, przy czym te 
ostatnie odgrywają kluczową rolę w opraco-
wywaniu ocen WPR i zarządzaniu nimi.

POTENCJAŁ W ZAKRESIE 
PRZENOSZENIA Z UE NA POZIOM 
PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

Jednym z kluczowych czynników, który 
może ułatwić przeniesienie tych doświad-
czeń w zakresie zarządzania danymi 
z UE na poziom państw członkowskich, 
jest określenie i wdrożenie niezbędnych 
dostosowań istniejących systemów 
gromadzenia i monitorowania danych. 
Należałoby opracować metodykę groma-
dzenia danych, a metodyki oceny musiałyby 
uwzględniać wykorzystanie wskaźników 
opracowanych w ramach tych projektów. 
W celu wykorzystania nowych danych, 
nowych systemów lub opracowanych 
nowych wskaźników konieczne mogą być 
również szkolenia i wymiana doświadczeń. 
Należy także dopilnować, aby nie dopusz-
czono do dalszego obciążania rolników. 
Gromadzenie danych „dla” rolnika, a nie 
tylko „od” rolnika stanowiło istotę tych 

projektów. W ten sposób zapewniono, aby 
tam gdzie to możliwe, wszelkie potencjal-
ne „obciążenia” służyły szerszemu celowi 
wykorzystania danych do rozwoju i poprawy 
polityki.

W I A DOM O Ś C I

AKTUALNE WIEŚCI Z PUNKTU 
INFORMACYJNEGO DS. OCENY

Aktualne wieści z punktu informacyjnego ds. oceny

  DODATKOWE INFORMACJE

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami i sprawozdaniem z warsztatów: 
https://enrd.ec.europa.eu/evaluation/good-practice-workshops/improving-
datamanagement-and-information-systems-purpose-cap_pl
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Wydarzenia organizowane przez EIP-AGRI promują 
innowacyjne praktyki rolnicze przyczyniające się do 
neutralności klimatycznej i poprawy zdrowia gleby

W ciągu ostatnich kilku lat EIP-AGRI wyko-
nało wiele prac mających na celu sprosta-
nie wyzwaniom zrównoważonego rozwoju, 
z którymi muszą się zmierzyć europejskie 
gospodarstwa rolne i leśne. Szereg działań, 
takich jak grupy tematyczne, warsztaty 
i seminaria, koncentrowało się na wspiera-
niu bardziej zrównoważonego i wydajnego 
rolnictwa i leśnictwa poprzez innowacyjne 
praktyki, które pomagają łagodzić zmiany 
klimatu i dostosowywać się do nich. Zwró-
cono również uwagę na znaczenie zdrowych 
gleb i zrównoważonego zarządzania ich 
zasobami. W okresie od marca do kwietnia 
2021 r. odbyły się on-line dwa ważne wy-
darzenia EIP poświęcone tym dwóm tema-
tom, które zgromadziły ponad 250 osób 
reprezentujących wiedzę i praktykę.

Celem Zielonego Ładu UE jest osiągnięcie 
neutralności klimatycznej do 2050 r., a rol-
nictwo i leśnictwo mogą odegrać kluczową 

rolę w realizacji tego priorytetu. Warsztaty 
EIP-AGRI pt. „W kierunku rolnictwa neu-
tralnego pod względem emisji dwutlenku 
węgla” odbyły się on-line w dniach 24–25 
marca 2021 r. Ich celem było stworzenie 
sieci i wymiana doświadczeń pomiędzy 
projektami dotyczącymi innowacyjnych 
rozwiązań, systemów i praktyk rolniczych 
przyczyniających się do optymalizacji bilan-
su węglowego w europejskich systemach 
rolniczych. Wydarzenie to dotyczyło czte-
rech różnych typów gospodarstw (uprawy 
trwałe, uprawy jednoroczne, intensywna 
hodowla oraz systemy mieszane i eksten-
sywna hodowla) i stworzyło przestrzeń do 
określenia praktyk, wyzwań i praktycznych 
rozwiązań, które należy dalej wspierać 
i rozpowszechniać w całej Europie.

Seminarium EIP-AGRI „Zdrowe gleby 
dla Europy: zrównoważone zarządzanie 
poprzez wiedzę i praktykę” odbyło się 

on-line w dniach 13–14 kwietnia 2021 r. 
To interaktywne wydarzenie miało na celu 
podniesienie świadomości na temat wy-
zwań związanych z zarządzaniem glebą 
oraz rozwiązań mających na celu poprawę 
zdrowia gleby. Niezrównoważona gospo-
darka wywiera negatywny wpływ na ok. 
60–70 % gleb w Europie. Zmiany klimatycz-
ne również mogą wpływać na zdrowie gleby 
na różne sposoby. Podczas seminarium, 
w oparciu o wyniki poprzednich wydarzeń 
EIP-AGRI i ich rezultaty, przeanalizowano 
najlepsze praktyki w zakresie poprawy 
zdrowia gleby i wspierania jej różnych 
funkcji, które mogłyby złagodzić lub nawet 
odwrócić te negatywne skutki, w tym skutki 
zmiany klimatu.

W I A DOM O Ś C I

AKTUALNE INFORMACJE  
OD EIP-AGRI

WIADOMOŚCI DOTYCZĄCE UE
Aktualne informacje od EIP-AGRI

  DODATKOWE INFORMACJE

Więcej informacji na temat działań EIP-AGRI związanych z klimatem i glebą:

 • Seminarium EIP-AGRI „Zdrowe gleby dla Europy”: https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/event/eip-agri-seminar-healthy-soils-europe-
sustainable

 • Warsztaty EIP-AGRI pt. „W kierunku rolnictwa neutralnego pod względem emisji dwutlenku węgla”: https://ec.europa.eu/eip/
agriculture/en/event/eip-agri-workshop-%E2%80%98towards-carbon-neutral

 • Działania EIP-AGRI dotyczące gleby: https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/news/safeguarding-our-soils

 • Działania EIP-AGRI w zakresie rolnictwa i zmian klimatu: https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/news/eip-agri-agriculture-and-
climate-change
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Aktualny stan negocjacji w sprawie reformy WPR

1 https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/future-cap_pl 
2 https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/cap-future-2020/ 
3 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8207-2021-INIT/en/pdf 
4 https://www.etuc.org/sites/default/files/document/file/2021-02/Open%20Letter%20-%20The%20new%20CAP%20needs%20Social%20Conditionality%20-%20With%20

signatories_Final.pdf 

Wiosną 2021 r. Parlament Europejski, Rada, reprezentowana przez 
prezydencję portugalską, i Komisja Europejska prowadziły intensyw-
ne negocjacje międzyinstytucjonalne (czy też rozmowy trójstronne) 
w sprawie przyszłej WPR. Pod koniec maja, równolegle z posiedze-
niem Rady Ministrów Rolnictwa UE, odbyło się spotkanie „ultratrój-
stronne” dotyczące wszystkich trzech proponowanych rozporządzeń1 
z pakietu reformy WPR, w którym uczestniczyły te trzy instytucje.

Chociaż w szeregu obszarów osiągnięto postępy, kilka kluczowych 
kwestii pozostało nierozwiązanych – należy przy tym pamiętać 
o obowiązującej zasadzie „nic nie jest uzgodnione, dopóki wszystko 
nie jest uzgodnione”. Wszystkie strony są w pełni zaangażowane 
w osiągnięcie porozumienia przed zakończeniem portugalskiej pre-
zydencji w Radzie z dniem 30 czerwca, tak aby nowa reforma WPR 
mogła wejść w życie od 1 stycznia 2023 r.2.

Podczas majowych spotkań poczyniono znaczne postępy w zakre-
sie ogólnych celów i ukierunkowania nowej WPR na wyniki, w tym 
wskaźniki rezultatu, które będą wykorzystywane do śledzenia 
postępów w realizacji tej polityki. Podjęto również ważne kroki 
w celu odzwierciedlenia roli regionów w przyszłych planach strate-
gicznych WPR.

Do kluczowych kwestii, które pozostają przedmiotem dyskusji 
między współustawodawcami, należą m.in. wyodrębnienie wsparcia 
dla nowych programów ekologicznych; niektóre aspekty warunko-
wości w architekturze ekologicznej; nowy wymiar społeczny WPR 
(zob. szczegółowe informacje poniżej) oraz ukierunkowanie i po-
nowny podział płatności bezpośrednich.

Uwarunkowania społeczne
W związku z negocjacjami w sprawie reformy WPR w 2020 r. Parla-
ment Europejski przedstawił nowy wniosek w sprawie uwarunkowań 
społecznych, aby powiązać płatności w ramach WPR z socjalnymi 
warunkami pracy w „łatwy i niebiurokratyczny sposób”3.

Postulat wzmocnienia wymiaru społecznego nowej WPR został 
jasno wyrażony w liście otwartym podpisanym przez ponad 100 
organizacji i osób indywidualnych, opublikowanym w lutym 2021 r.4.

Temat ten doprowadził do kontrpropozycji ze strony Rady, a ostat-
nio do pewnej zbieżności wokół aspektów wniosku Komisji, 
przy czym niektóre aspekty techniczne – takie jak data wejścia 
w życie i dokładny zakres przepisów dotyczących uwarunkowań 
społecznych, które mają zostać uwzględnione – są nadal przedmio-
tem dyskusji w ramach rozmów trójstronnych.

W I A DOM O Ś C I

WIADOMOŚCI DOTYCZĄCE UE
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W I A DOM O Ś C I

Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności

1 https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_en#nextgenerationeu 
2 https://futureu.europa.eu 
3 Ibidem. 

Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF) 
stanowi centralny element NextGenerationEU (NGEU), 
tymczasowego instrumentu naprawczego o wartości 750 mld EUR 
(w cenach z 2018 r.), który ma pomóc w naprawieniu bezpośrednich 
szkód gospodarczych i społecznych spowodowanych pandemią 
COVID-191. Celem RRF jest złagodzenie gospodarczych i społecz-
nych skutków pandemii oraz sprawienie, by europejskie gospodarki 
i społeczeństwa były bardziej zrównoważone, odporne i lepiej 
przygotowane na wyzwania i możliwości związane z ekologicznymi 
i cyfrowymi przemianami.

Do początku maja 2021 r. większość państw członkowskich przed-
łożyła swoje Krajowe Plany Odbudowy i Zwiększania Odporności 
(RRP). Komisja współpracuje z państwami członkowskimi, aby 
przetransponować plany naprawcze na uzgodnione programy 
ukierunkowane na konkretne inwestycje, dzięki czemu Europa 
będzie przygotowana na przyszłość.

Ponadto Komisja zachęca państwa członkowskie do proponowania 
sztandarowych inicjatyw inwestycyjnych i reformatorskich, które 
wniosłyby wartość dodaną dla całej UE. Inicjatywy takie obejmują 
przyspieszenie rozwoju i wykorzystania odnawialnych źródeł energii 
oraz upowszechnienie łączy szerokopasmowych.

Komisja przeprowadza ocenę otrzymanych od państw członkow-
skich programów, które są następnie zatwierdzane przez Radę.

Konferencja na temat przyszłości Europy
Konferencja na temat przyszłości Europy to wyjątkowa i aktualna 
okazja dla obywateli Europy, by przeprowadzić debatę na temat 
wyzwań i priorytetów Europy. Parlament Europejski, Rada i Komisja 
Europejska zobowiązały się do wysłuchania Europejczyków i podję-
cia działań w zakresie swoich kompetencji w odniesieniu do przed-
stawionych zaleceń2.

Konferencja jest pierwszym tego rodzaju przedsięwzięciem: 
ważnym ogólnoeuropejskim ćwiczeniem demokratycznym 
oferującym nowe publiczne forum otwartej, włączającej i przej-
rzystej debaty z obywatelami na temat kluczowych priorytetów 
i wyzwań.

Konferencja ma na celu odzwierciedlenie różnorodności i przenie-
sienie Europy poza jej stolice, docierając do każdego zakątka UE, 
a zwłaszcza do obszarów wiejskich. Liczne wydarzenia i debaty 
w całej UE, w tym interaktywna, wielojęzyczna platforma cyfrowa3 
uruchomiona w dniu 19 kwietnia 2021 r., wzmocnią więź między 
Europejczykami a instytucjami, które im służą. Do udziału i dzielenia 
się swoimi pomysłami zachęca się szczególnie osoby młode. Władze 
europejskie, krajowe, regionalne i lokalne, jak również społeczeństwo 
obywatelskie i inne organizacje mogą również organizować wydarze-
nia, aby zaangażować jak najwięcej osób.

Oczekuje się, że do wiosny 2022 r. w ramach konferencji przedsta-
wione zostaną wnioski i wskazówki dotyczące przyszłości Europy.

Obszary przewodnie inwestycji i reform

Zwiększenie mocy

Czyste technologie i odnawialne źródła energii

Renowacja

Efektywność energetyczna budynków

Doładowania i paliwa

Zrównoważony transport i stacje ładowania

Łączność

Upowszechnienie szybkich usług szerokopasmowych

Modernizacja

Cyfryzacja administracji publicznej

Zwiększenie skali

Pojemność chmur danych i zrównoważone procesory

Przekwalifikowanie i podnoszenie kwalifikacji

Kształcenie i szkolenie w celu wspierania umiejętności cyfrowych
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Przyszłość Europy: tematy

Zmiany klimatyczne 
i środowisko naturalne

Zdrowie

Silniejsza gospodarka, 
sprawiedliwość 
społeczna i zatrudnienie

UE na świecie

Wartości i prawa, 
praworządność, 
bezpieczeństwo

Transformacja 
cyfrowa

Demokracja europejska Migracja

Edukacja, kultura, 
młodzież i sport

Inne pomysły
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Atlas demografii

1 https://migration-demography-tools.jrc.ec.europa.eu/atlas-demography/ 

Atlas demografii1 to nowe interaktywne 
narzędzie zarządzania wiedzą opracowane 
przez Komisję Europejską, które umożliwia 
decydentom i obywatelom obserwowanie, 
monitorowanie i przewidywanie wyzwań 
demograficznych. 

Wraz z przemianami ekologicznymi i cyfro-
wymi zmiany demograficzne stanowią trze-
cią transformację kształtującą przyszłość 
Europy. Dobre zrozumienie wzajemnego 
oddziaływania zmian demograficznych oraz 
realiów lokalnych, regionalnych i krajowych 
ma kluczowe znaczenie dla dostosowania 
polityki UE do zmieniających się warunków 
w terenie.

Atlas demografii gromadzi bezpreceden-
sowy zbiór danych, w tym oficjalne 
statystyki i prognozy Eurostatu oraz nowe 
dane opracowane przez Wspólne Centrum 
Badawcze Komisji Europejskiej. Oczekuje 
się, że narzędzie to osiągnie globalny 
zasięg do grudnia 2022 r.

W I A DOM O Ś C I
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Budowanie mostów, 
przekraczanie granic 
z Rural Youth Europe
Linzi Stewart i Siobhán Gallagher

Jakie są perspektywy, osiągnięcia i wyzwania dla przyszłości młodzieży z obszarów wiejskich 
w Europie?

W 2020 r. w związku z pandemią COVID-19 Rural 
Youth Europe przeszło z wydarzeń fizycznych na 
wydarzenia on-line. Ta cyfrowa zmiana miała 

pozytywny wpływ na naszą pracę, ponieważ – choć nic 
nie może się równać z fizycznym zebraniem młodzieży 
wiejskiej na naszych imprezach – technologia pozwoliła 
nam odnaleźć i zaangażować większą niż kiedykolwiek 
wcześniej liczbę naszych szeregowych członków. We 
współpracy z naszymi organizacjami członkowskimi zor-
ganizowaliśmy liczne wydarzenia on-line i webinaria oraz 
uruchomiliśmy podcast „Rural Voices”1, docierając do ty-
sięcy młodych ludzi z obszarów wiejskich w całej Europie.

Pierwsza seria naszego podcastu miała formę wywiadów 
z twórcami zmian, ekspertami i członkami społeczności 
lokalnej na tematy ważne dla młodzieży wiejskiej, takie 
jak kurczące się przestrzenie obywatelskie, uczenie się nie-
formalne, zrównoważone społeczności oraz prawa i inte-
gracja LGBT+. Wiele wywiadów się wyróżnia, ale ten, który 
najbardziej zapadł nam w pamięć, to wywiad z Anją For-
tuną. Anja, członkini Zveza slovenske podeželske mladine 
(ZSPM) – Stowarzyszenia Słoweńskiej Młodzieży Wiejskiej, 
jednej z naszych organizacji członkowskich, została nie-
dawno wybrana na stanowisko wiceprzewodniczącej Eu-
ropejskiego Forum Młodzieży i jest byłą przewodniczącą 
MSS – Młodzieżowej Rady Słowenii. Powiedziała nam, że 
gdyby nie udział w spotkaniu Rural Youth Europe, nie by-
łaby w tym miejscu, w którym jest dzisiaj, zarówno pod 
względem osobistym, jak i zawodowym.

Transformacja cyfrowa, która nasiliła się w 2020 r., utoro-
wała nam drogę do zaplanowania większej liczby wyda-
rzeń on-line na rok 2021. Chcemy kontynuować podnosze-
nie kwalifikacji naszych członków w wielu dziedzinach, tak 
aby więcej młodych ludzi z terenów wiejskich przyjęło role 

1 https://www.ruralyoutheurope.com/podcasts/ 
2 www.ruralyoutheurope.com 

w swoich społecznościach i organizacjach oraz bar-
dziej zaangażowało się w procesy decyzyjne. Chociaż 
organizacja naszych fizycznych wydarzeń pozostaje obec-
nie niepewna, korzystamy z nowych platform i narzędzi 
internetowych, aby dotrzeć do większej liczby młodych lu-
dzi z terenów wiejskich i szeregowych członków niż kiedy-
kolwiek wcześniej oraz aby zaangażować większą ich 
liczbę. Mamy nadzieję na dalszy rozwój naszej międzyna-
rodowej platformy, na której młodzież z obszarów wiej-
skich będzie mogła dzielić się technikami wymiany najlep-
szych praktyk, korzystać z doświadczeń międzykulturowych 
i uczyć się poprzez edukację nieformalną.

Zazwyczaj większość młodzieży z obszarów wiejskich nie 
angażuje się w procesy demokratyczne i decyzyjne. Uła-
twiając organizację takich wydarzeń i tworząc bezpieczne 
przestrzenie dla uczestników do nawiązywania kontak-
tów i budowania swoich kompetencji, sprawiamy, że ich 
głos zostanie usłyszany. Po wydarzeniach zrealizowanych 
w 2019 r., które koncentrowały się na zdrowiu psychicz-
nym, organizacje członkowskie zainicjowały szereg uda-
nych projektów. Kluby Młodych Rolników w Ulsterze są 
tego najlepszym przykładem. Utworzyły one komitet ds. 
zdrowia psychicznego i obecnie propagują wśród swoich 
członków kampanię na rzecz zdrowia psychicznego. To tyl-
ko jeden z przykładów zapału i entuzjazmu naszych szere-
gowych członków, którzy dbają o to, by młodzież z obsza-
rów wiejskich nie pozostawała w tyle. Więcej przykładów 
pracy wykonanej przez naszych członków można znaleźć 
na naszej stronie internetowej w sekcji zawierającej blog. 
Zerknijcie tam koniecznie2.

Nasz aktualny projekt „Together Thursdays”, finansowa-
ny przez Parlament Europejski, ruszył w styczniu 2021 r. 
Trwający 18 miesięcy program gromadzi młodzież wiejską 

Linzi Stewart, 
przewodnicząca, 
Rural Youth Europe
Linzi.Stewart@
ruralyoutheurope.com

i Siobhán 
Gallagher, członek 
Rady ds. Specjalnych 
Zainteresowań, 
Rural Youth Europe
Siobhan.Gallagher@
ruralyoutheurope.com
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z naszych organizacji członkowskich w celu omówienia 
problemów, z którymi borykają się indywidualnie lub 
w ramach swoich społeczności i organizacji. W trak-
cie projektu będziemy kontynuować warsztaty i we-
binaria oraz stworzymy strategiczną grupę robo-
czą z udziałem szeregowych członków. W ramach 
projektu będziemy gromadzić informacje na temat 
obaw i doświadczeń młodzieży z obszarów wiejskich, 
przekazywać je na poziomie europejskim i aktywnie 
angażować naszych członków w prace Parlamentu 
Europejskiego i organizacji pozarządowych. Pozwoli nam to na 
dalsze nawiązywanie kontaktów z naszymi członkami, dzielenie się 
sukcesami i zmaganiami młodzieży wiejskiej, wymianę najlepszych 
praktyk i zapewnienie wsparcia w procesie wychodzenia z pandemii 
COVID-19.

Ponadto niektóre obszary wiejskie rozwijają się dzięki zmianom 
w stylu życia związanym z pandemią. Przejście na pracę w domu 
sprawiło, że młodzi ludzie wracają do życia na obszarach wiejskich, 
gdzie koszty zakwaterowania są niższe, a przestrzenie otwarte – 
większe. Mniej czasu poświęconego na dojazdy do pracy daje więk-
szą swobodę w dysponowaniu czasem i finansami, a także praw-
dopodobnie zapewnia znacznie lepszą jakość życia. Wciąż trzeba 
jednak wiele zrobić, aby zagwarantować lepszą infrastrukturę, łącza 
szerokopasmowe, dostęp do edukacji i opieki medycznej w społecz-
nościach wiejskich. Stanie się to jeszcze bardziej istotne w miarę 
wzrostu liczby ludności na tych obszarach wiejskich.

Będziemy wspierać naszych członków i kontynuować budowa-
nie kompetencji wiejskich, umiejętności i technik, aby wyposa-
żyć młodych ludzi w możliwość stania się aktywnymi członkami 

społeczeństwa, zaangażowania się w kontakty z decy-
dentami i przekazywania głosu młodzieży wiejskiej. 

Zmiany na obszarach wiejskich przyniosą nowe wy-
zwania, a potrzeba stosowania zrównoważonych 
praktyk będzie większa niż dotychczas. Pandemia 
uwydatniła znaczenie edukowania ludzi w zakresie 
zrównoważonej produkcji żywności, utrzymywania 

niewielkich odległości do pokonania oraz wspierania 
lokalnych rolników, firm i przedsiębiorstw wiejskich. 

W nadchodzących latach będziemy badać zrównowa-
żony rozwój na głębszym poziomie, dając młodzieży z obsza-

rów wiejskich możliwość stania się aktywnymi i odpowiedzialnymi 
obywatelami.

  DODATKOWE INFORMACJE

Rural Youth Europe jest europejską organizacją pozarządową 
działającą na rzecz młodzieży wiejskiej. W naszej sieci 
zrzeszającej 24 organizacje członkowskie w 20 krajach UE 
i poza nią dotarliśmy do 500 000 młodych ludzi. 

Rural Youth Europe skupia młodych ludzi z obszarów 
wiejskich z całej Europy, którzy uczą się narzędzi, 
umiejętności i nabierają pewności siebie poprzez edukację 
nieformalną. Poprzez te działania Rural Youth Europe daje 
uczestnikom wiedzę i siłę, by mogli brać udział i zabierać głos 
w procesach decyzyjnych na poziomie lokalnym, krajowym 
i międzynarodowym.

www.ruralyoutheurope.com

https://www.ruralyoutheurope.com/blog/
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Portret młodego 
„agroinfluencera”
Marìa Coto Sauras

W ostatnich latach coraz więcej młodych ludzi sięga po media społecznościowe, aby 
dokumentować swoje codzienne życie na wsi. Pomaga to zlikwidować przepaść między 
światem wiejskim i miejskim, pozwalając mieszkańcom miast poznać realia życia na wsi. 
Prowadząc kronikę swojej działalności, młodzież wiejska przełamuje stereotypy i uprzedzenia 
związane z rolnictwem, a w szczególności z hodowlą zwierząt.

Przeprowadziliśmy wywiad z Miriam Delgado Barrios, 
która jest doskonałym przykładem tego trendu. Ta 
zaledwie 25-letnia młoda kobieta z Burgos (Kastylia 

i León, Hiszpania) jest nie tylko hodowcą bydła, ale także 
pełni funkcję burmistrza swojej wioski. Ma ponad 17 000 
obserwatorów na Instagramie, gdzie publikuje codzienne 
historie i posty na temat swojej działalności.

Miriam kocha zarówno życie na wsi, jak i swoją pracę; 
tą pasją dzieli się na Instagramie. Choć przez dwa lata 
miesz kała w mieście i uczyła się zawodu kosmetyczki, 
później postanowiła wrócić do swojej wsi. Po odbyciu kursu 
zawodowego w celu zdobycia umiejętności w sektorze 
rolno-spożywczym, dołączyła do brata w rodzinnym gospo-
darstwie, gdzie pracuje już od pięciu lat. 

Celem Miriam w mediach społecznościowych jest pokaza-
nie i upublicznienie różnych etapów jej pracy „od siewu 
do zbiorów” i dumne zilustrowanie życia na wsi.

„W dzisiejszych czasach w miastach są dzieci, które wie-
rzą, że mleko pochodzi z butelki! Dlatego tak ważne jest 
podkreślenie pracy włożonej w wyprodukowanie litra mle-
ka, tak aby można było ją docenić. Hodowcy mleka budzą 
się codziennie o szóstej rano, aby opiekować się krowami, 
doić je i karmić, tak aby mleko mogło trafić do sklepów i na 
stoły śniadaniowe ludzi. Jest to ogromny wysiłek, który nie 
zawsze jest dostrzegany i doceniany!”

Miriam opowiada się za równouprawnieniem płci i zachę-
ca wszystkie kobiety pracujące w terenie do uwidacznia-
nia swojej pracy w mediach społecznościowych. „Kobiety 
wiejskie powinny podkreślać swoją codzienną pracę, aby 
pokazać, że my też możemy robić to, co mężczyźni. (...) 
Widok kobiety na polu zajmującej się zwierzętami może 
wydawać się dziwny. Jest nas niewiele, ale dajcie spokój! 
Działamy i jesteśmy wystarczająco dobre”.

Od 2019 r. Miriam pełni również funkcję burmistrza Vil-
laquirán de la Puebla, małej osady z 52 mieszkańcami, 
położonej w hiszpańskiej prowincji Burgos. 

„Zawsze podobała mi się idea reprezentowania moich 
ludzi. Startowałam w wyborach samorządowych razem 
z inną młodą kobietą i wygrałyśmy bezwzględną większo-
ścią głosów! Dla mnie był to i nadal jest wielki powód do 
dumy! Uważam, że ważne jest, aby na obszarach wiejskich 
i w wioskach młodzi ludzie angażowali się politycznie i po-
dejmowali działania na rzecz swojej przyszłości”.

Odkąd została burmistrzem, Miriam postawiła sobie za cel 
sprawić, by jej wieś stała się miejscem tętniącym życiem 
poprzez dalszy rozwój. Na razie wyremontowano zarów-
no centrum społeczne, jak i bar. Nad barem znajduje się 
wolne mieszkanie dla rodziny, która chciałaby przejąć ten 
mały biznes. W planach jest również odnowienie „domu 
ludowego” poprzez przekształcenie byłego domu nauczy-
ciela w mieszkanie socjalne dla rodziny o niskich docho-
dach, która chciałaby się osiedlić we wsi. Odbędzie się to 
w ramach programu prowadzonego przez region Castilla 
y León.

Według Miriam głównym wyzwaniem dla obszarów wiej-
skich jest zdolność do przyciągania i zatrzymywania mło-
dych ludzi. Aby osiągnąć ten cel, potrzebne są miejsca 
pracy i zasoby, a także mieszkania i inne usługi powią-
zane. Podczas naszej rozmowy telefonicznej połączenie 
było kilkakrotnie przerywane: „Tak to tutaj działa – mówi 
Miriam. – Nadal mamy wiele problemów z zasięgiem 
Internetu i telefonu, które muszą zostać rozwiązane. Jest 
to niezbędne, jeśli chcemy, aby młodzi ludzie przyjeżdżali 
i mieszkali na obszarach wiejskich!”

Wizja przyszłości Miriam jest pozytywna i entuzjastyczna. 
Chciałaby, aby administracja zwracała większą uwagę na 
problemy ludzi, którzy żyją i doświadczają codziennych 
trudności w małych miastach i wsiach. Można to osią-
gnąć poprzez „stałą komunikację z burmistrzami małych 
gmin”. Jeśli chodzi o sektor pierwotny, wzywa do tego, by 
ceny produktów rolnych lepiej odzwierciedlały ich wartość, 
uwzględniając całą pracę włożoną w wytworzenie 
produktu końcowego. „Dlaczego mamy subsydia, jeśli 
koniec końców ceny są tak niskie, że można by je porównać 
do rozdawania naszych produktów za darmo?”.

Marìa Coto 
Sauras, Dyrektor 
ds. rozwoju 
obszarów wiejskich 
w Red2Red
mco@red2red.net
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W swoim końcowym przesłaniu Miriam zachęca młodzież wiejską, 
a w szczególności kobiety do dalszej walki. „Jeśli stracimy nasze 
wioski, stracimy serce sektora pierwotnego, który dla mnie jest naj-
ważniejszy. Tracąc to, tracimy wszystko!” – podsumowuje Miriam.

„Oprócz rzeczy, których nauczyłam się na kursie, miałam też 
doświadczenie praktyczne. Dorastałam, patrząc na pracę mojego ojca 
i wujka w rodzinnym gospodarstwie. Chciałabym tu złożyć hołd naszym 
starszym, zwłaszcza mojemu wujkowi Dario Delgado, po którym 
odziedziczyłam pasję do opieki nad zwierzętami i bydłem”.
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  DODATKOWE INFORMACJE

Konto Miriam Delgado na Instagramie: https://www.
instagram.com/jovenes_agricultoras/?hl=es
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Promowanie życia kulturalnego 
na obszarach wiejskich poprzez 
program LEADER1

Samo Darian

LEADER jest jednym z najbardziej udanych instrumentów rozwoju regionów wiejskich w UE. Dzięki oddolnemu 
podejściu program dociera do 60 % wszystkich mieszkańców wsi w Niemczech. LEADER opiera się na dobrze 
zorganizowanych, lokalnych sieciach zainteresowanych stron, co pozwala na realizację szerokiego podejścia do 
rozwoju regionalnego, obejmującego wiele aspektów kulturowych, środowiskowych, społecznych i gospodarczych. 
Jaką rolę odgrywa więc kultura w programie LEADER?

DLACZEGO KULTURA I LEADER?

Nie jest zaskoczeniem, że gdy w sektorze kultury 
poszukuje się możliwości finansowania, dąży się 
do uzyskania wsparcia ze strony instrumentu 

LEADER. W ramach programu finansuje się już bardzo 
wiele działań kulturalnych. Większość regionów przeznacza 
jednak środki finansowe głównie na działania inwestycyjne 
w zakresie lokalnej infrastruktury kulturalnej: poprawę do-
stępności muzeów, oznakowanie szlaków kulturowych lub 
zakup mebli.

Oprócz wsparcia w ramach programu LEADER dla tych 
kluczowych działań w zakresie inwestycji w infrastruktu-
rę, wielu uczestników życia kulturalnego, przedstawicieli 
rozwoju regionalnego, burmistrzów i starostów wzywa do 
uwzględnienia w większym stopniu działań nieinwesty-
cyjnych. Sztuka i kultura mogą znacząco przyczynić się 
do spójności społecznej, która – jak widać w wielu regio-
nach – zanika nawet na obszarach wiejskich. Działania kul-
turalne budują tożsamość, zapewniają partycypację spo-
łeczną, a jednocześnie przekazują dziedzictwo kulturowe 
i kształtują przyszłość regionów.

Czy sztuka i kultura nie powinny być postrzegane jako 
kluczowy element rozwoju regionalnego? I czy więcej 
środków z funduszy regionalnych i strukturalnych nie 
powinno być przeznaczanych na projekty artystyczne 
i kulturalne? Tego właśnie domagają się niektórzy 
przedstawiciele programu LEADER i władz publicznych.

1 Opublikowany po raz pierwszy w: „Kulturpolitische Mitteilungen, Zeitschrift für Kulturpolitik der Kulturpolitischen Gesellschaft”, wyd. IV/2020, 
nr 171, s. 12–14.

2 https://lernende-kulturregion.de 
3 https://www.heimatkarawane.de 
4 https://www.wuerttembergische-philharmonie.de/musik/netz-werk-orchester/ 

ŁĄCZENIE PRACY NAD PROJEKTEM 
KULTURALNYM Z FINANSOWANIEM 
STRUKTURALNYM

W programie TRAFO (zob. ramka na s. 17) po raz pierw-
szy zetknęliśmy się z instrumentem LEADER w 2015 r. 
w regionie Swabian Alb, który obejmuje pięć obszarów 
LGD LEADER, wspieranych w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich Badenii-Wirtembergii. Nasi partnerzy 
projektowi chcieli wprowadzić więcej sztuki i kultury do 
tego instrumentu w ramach rozwoju ich projektu TRAFO. 
Dlatego TRAFO połączyło finansowanie kultury 
z programem LEADER w projekcie pt. „Uczący się region 
kulturowy Swabian Alb”2. W ramach wspólnego finansowa-
nia z programów TRAFO i LEADER przeznaczono łącznie 
968 000 EUR na osiem projektów, w tym projekt „Heimat-
karawane”3 oraz „Netz-Werk-Orchester”4 orkiestry filhar-
monii wirtemberskiej w Reutlingen.

Kultura i rozwój regionalny mają wiele wspólnych punk-
tów zainteresowań i obszarów działania. W obu przypad-
kach mamy do czynienia ze zmieniającymi się strukturami 
społecznymi, takimi jak zmniejszające się możliwości 
i przestrzenie do spotkań i dialogu. W obliczu zmian 
demograficznych jednym z celów jest zachowanie 
i rozwój atrakcyjnych regionów wiejskich poprzez oferowa-
nie wysokiej jakości życia i umożliwienie uczestnictwa 
w życiu społecznym. Zwrócenie się do młodych ludzi lub 
wzmocnienie wolontariatu to dwa kluczowe wyzwania, 
przed którymi stoją podmioty. Powiązanie funduszy 
regionalnych i strukturalnych z projektami kulturalnymi 

Samo Darian, 
Dyrektor 
programowy TRAFO
samo.darian@
trafoprogramm.de
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stwarza szanse dla kultury w regionach wiejskich, również ze wzglę-
du na rosnące zainteresowanie rządu lepszą integracją kultury i roz-
woju regionalnego.

REKOMENDACJE NA POTRZEBY PROMOWANIA SZTUKI 
I KULTURY W PROGRAMIE LEADER

LEADER jest kluczowym instrumentem w osiąganiu ściślejszej 
integracji kultury i rozwoju regionalnego. W związku ze zbliżającym 
się nowym okresem finansowania LEADER, TRAFO i Niemiecka Fe-
deralna Fundacja Kultury zaprosiły do dialogu zainteresowane mini-
sterstwa i partie regionalne z ośmiu krajów związkowych, jak również 
BAG LAG (niemieckie stowarzyszenie LGD LEADER) i Niemiecką Sieć 
Obszarów Wiejskich. Zalecono dalsze otwarcie programu LEADER 
dla artystów i podmiotów kultury poprzez przyjęcie różnych podejść 
w zakresie finansowania i administracji, tak aby program LEADER 
mógł być lepiej zaprojektowany do finansowania nieinwestycyjnych 
projektów artystycznych lub prac projektowych zorientowanych na 
proces:
• na poziomie UE program LEADER mógłby skupić się na dyna-

micznym podejściu do planowania projektów, w ramach któ-
rego wnioski o finansowanie mogłyby opierać się na koncepcji 
i planie budżetowym, a nie na z góry określonych definicjach 
treści i kosztów. Regularne korzystanie z funduszy mogłoby 
również zmniejszyć opóźnienia między złożeniem wniosku a jego 
zatwierdzeniem;

• na niemieckim szczeblu federalnym pożądane byłyby stan-
dardowe regulacje ukierunkowane na zastosowanie, ponieważ 
kluczowe aspekty finansowania są w każdym kraju związkowym 
traktowane inaczej. Należałoby dopilnować, aby VAT był kwalifi-
kowany we wszystkich krajach, praca na własny rachunek zosta-
ła włączona do elementu samofinansowania oraz aby uznawane 
były składki na fundusze ubezpieczeń społecznych artystów;

• na szczeblu regionalnym sztukę i kulturę należałoby włączyć 
do przyszłych strategii rozwoju lokalnego, a podmioty kultury 
powinny uczestniczyć w procesie podejmowania decyzji przez 
lokalne grupy działania.

Żaden inny program UE nie ma potencjału do realizacji tak szeroko 
zakrojonego podejścia do rozwoju lokalnego jak LEADER. Po wpro-
wadzeniu kilku praktycznych zmian instrument LEADER można by 
skutecznie wykorzystywać w regionalnej promocji kultury, docierając 
do inicjatyw, małych organizacji i stowarzyszeń działających jako siły 
napędowe projektów społecznych, kulturalnych i ekologicznych na 
obszarach wiejskich.

  DODATKOWE INFORMACJE

TRAFO – Modele Kultury w Transformacji to zainicjowany 
w 2015 r. przez Niemiecką Federalną Fundację Kultury 
ogólnokrajowy program wspierający regiony wiejskie 
w całych Niemczech w otwieraniu ich instytucji kultury 
na nowe zadania. Główną rolą TRAFO jest przegląd 
istniejącego krajobrazu finansowania i poszukiwanie wraz 
z naszymi partnerami nowych sposobów na zrównoważone 
wykorzystanie jego instrumentów na rzecz sztuki i kultury.

Muzea, teatry, szkoły muzyczne i centra kultury uczestniczące 
w TRAFO odpowiadają na wyzwania społeczne w swoich 
regionach i rozwijają nowe postrzeganie siebie. Program 
ma się również przyczynić do podniesienia statusu kultury 
w odbiorze społecznym oraz do wzmocnienia struktur polityki 
kulturalnej w gminach i powiatach.

www.trafo-programm.de/LEADER

www.trafo-programm.de/recommendations
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Co oznacza Europejski Zielony 
Ład dla rozwoju obszarów 
wiejskich?
Clare Taylor

W ramach nowej Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) do państw członkowskich należy znalezienie najlepszego sposobu 
realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu. Oczekuje się, że na obszarach wiejskich WPR odegra kluczową rolę 
w zapewnieniu zarówno zrównoważonego rozwoju gospodarczego, jak i środowiskowego.

Od czasu opublikowania Europejskiego Zielonego 
Ładu (w grudniu 2019 r.) ENRD zorganizowała trzy 
spotkania grupy tematycznej oraz Laboratorium 

Tematyczne LEADER1, koncentrując się na skutkach Euro-
pejskiego Zielonego Ładu dla rozwoju obszarów wiejskich. 
Dzięki współpracy z szeregiem zainteresowanych stron 
i wykorzystaniu przykładów udanych projektów grupa 
zbadała, w jaki sposób państwa członkowskie mogą 
dostosować swoje plany strategiczne w ramach przyszłej 
WPR do celów Europejskiego Zielonego Ładu.

NOWA PRZYSZŁOŚĆ OBSZARÓW WIEJSKICH?

Europa zaczęła odczuwać pierwsze skutki pandemii 
COVID-19 wkrótce po ogłoszeniu Europejskiego Zielonego 
Ładu. Od tego czasu trwający kryzys uwydatnił koniecz-
ność stworzenia bardziej zrównoważonych gospodarek, 
społeczeństw i systemów opieki zdrowotnej, a także prze-
formułował koncepcje życia w mieście i na wsi.

Obszary wiejskie mają do odegrania zasadniczą rolę 
w tworzeniu systemów, które są solidne i odporne na 
wstrząsy. Kilka elementów Europejskiego Zielonego Ładu, 
takich jak unijna strategia na rzecz bioróżnorodności 
20302 i strategia „od pola do stołu”3 ma wyraźne skutki 
dla rozwoju obszarów wiejskich. Jasne jest na przykład, że 
ponowne przemyślenie łańcuchów dostaw żywności i bio-
masy będzie miało kluczowe znaczenie dla polityki euro-
pejskiej w ciągu najbliższych pięciu lat. Strategie związane 
z klimatem, energią, gospodarką o obiegu zamkniętym, 
mobilnością i leśnictwem również stanowią jednak istotne 
wyzwanie i szansę dla społeczności wiejskich.

1 Laboratorium Tematyczne ENRD LEADER „Rozwijanie lokalnych podejść strategicznych do rozwiązywania problemów ekologicznych” https://enrd.
ec.europa.eu/news-events/events/enrd-leader-thematic-lab-developing-local-strategic-approaches-address-green_en.

2 Unijna strategia na rzecz bioróżnorodności 2030, https://ec.europa.eu/environment/strategy/biodiversity-strategy-2030_pl.
3 Strategia „od pola do stołu”, https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/farm-fork_pl.
4 Ochrona zapylaczy na terenach rolniczych, https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/find-connect/projects/protecting-farmland-pollinators.

W strategii „od pola do stołu” i unijnej strategii na rzecz 
bioróżnorodności 2030 określono wspólne cele, które pań-
stwa członkowskie powinny osiągnąć do 2030 r. Obejmują 
one zmniejszenie o 50 % ilości szkodliwych pestycydów, 
zwiększenie o 25 % powierzchni gruntów rolnych wykorzy-
stywanych do celów rolnictwa ekologicznego, zmniejszenie 
o co najmniej 50 % strat składników odżywczych przy jed-
noczesnym zapewnieniu braku pogorszenia żyzności gleby 
oraz wspieranie przejścia na rolnictwo zrównoważone. 

To do państw członkowskich należy opracowanie sposobu 
nie tylko na osiągnięcie tych ambitnych celów, ale także na 
poprawę odporności gospodarczej i żywotności społecznej 
w tym procesie.

DROGA W PRZYSZŁOŚĆ

Na posiedzeniach Grupy Tematycznej ENRD zwrócono 
uwagę na strategie wsparcia, dzięki którym społeczności 
wiejskie odnoszą korzyści z agendy Europejskiego Zielo-
nego Ładu.

W trakcie posiedzeń w grudniu 2020 r. i lutym 2021 r. 
analizowano, w jaki sposób państwa członkowskie mogą 
wykorzystać interwencje i instrumenty WPR do wspierania 
w pełni zrównoważonych praktyk w rolnictwie i leśnictwie 
oraz promowania przejścia na czystą energię na obsza-
rach wiejskich.

Instrumenty współpracy w ramach WPR mogą być wyko-
rzystywane do wspierania podejść zbiorowych i organizacji 
producentów. W Irlandii utworzono projekt ochrony zapy-
laczy4 jako grupę operacyjną EIP-AGRI przy wykorzystaniu 

Clare Taylor, 
dziennikarka 
zajmująca się 
sprawami energii 
i środowiska
clareannetaylor@gmail.
com
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obecnego środka współpracy w zakresie rozwoju obszarów wiejskich 
(M16). Projekt zachęcał rolników do przywracania populacji zapyla-
czy poprzez takie działania, jak stosowanie na polach niskich dawek 
pestycydów, zapewnienie kwitnących żywopłotów i obrzeży pól oraz 
uprawianie w gospodarstwach drzew i kwiatów przyjaznych dla za-
pylaczy, pokazując, że można to wszystko zrobić bez uszczerbku dla 
wydajności. Opracowano system punktacji, a na podstawie wyników 
dokonano płatności w wysokości do 3 000 EUR na rolnika. Projekt był 
realizowany w różnych typach gospodarstw, a uczestniczyło w nim 
40 gospodarstw. W każdym obszarze projekt był kierowany przez lo-
kalnego „mistrza” rolniczego.

ROZPOCZYNANIE NA POZIOMIE LOKALNYM

Priorytety w zakresie środowiska i klimatu różnią się w poszczegól-
nych państwach członkowskich i regionach, dlatego konieczne są 
rozwiązania dostosowane do potrzeb lokalnych.

W listopadzie 2020 r. ENRD zorganizował Laboratorium Tematycz-
ne LEADER dotyczące roli programu LEADER w rozwijaniu strate-
gicznych podejść i inicjatyw, które mogą przyczynić się do realiza-
cji celów Europejskiego Zielonego Ładu. W dyskusji podkreślono, że 
chociaż wszystkie tematy Europejskiego Zielonego Ładu mogą mieć 
znaczenie lokalne dla przyszłości lokalnych grup działania (LGD), 
to szczególnie ważne są takie tematy, jak lokalna żywność, krótkie 
łańcuchy dostaw, gospodarka o obiegu zamkniętym i zrównoważona 
mobilność.

LGD mają zdolność do wykonywania pracy o charakterze „transfor-
macyjnym” i podnoszenia świadomości w celu wspierania „zielonej” 
transformacji, która przynosi korzyści społecznościom lokalnym. 
Podczas spotkania Michael Fischer z austriackiej Krajowej Sieci 
Obszarów Wiejskich (NRN) wyjaśnił, że Europejski Zielony Ład będzie 
priorytetowym tematem NRN w 2021 r. Dwie trzecie planowanych 
działań – powiedział – będzie „koncentrować się na umożliwieniu 
LGD odgrywania aktywnej roli we wdrażaniu celów Europejskiego 
Zielonego Ładu”5.

BUDOWANIE SIECI

Podejścia zbiorowe tworzą korzyści skali, a to będzie miało kluczowe 
znaczenie dla zwiększenia skali lokalnych inicjatyw i sprawienia, by 
ochrona środowiska stała się ekonomicznie opłacalna.

W Belgii LGD Tiges et Chavées zjednoczyła właścicieli małych lasów 
we wspólnym projekcie, którego celem jest uczynienie gospodarki 
leśnej zrównoważoną i opłacalną6.

W projekcie uczestniczą zarówno partnerzy publiczni z gmin, jak 
i przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego. Dzięki zaangażo-
waniu obywateli odnosi się do wszystkich poziomów łańcucha, pobu-
dzając w ten sposób aktywność gospodarczą w regionie. „To lokalne 
podejście daje nam większe wsparcie niż w przypadku dużych 
dostawców” – powiedział stolarz Benoît Marchand. – „Zawsze 
możemy dostać drewno o stałej jakości”7.

5 Laboratorium Tematyczne ENRD „Rozwijanie lokalnych podejść strategicznych do rozwiązywania problemów ekologicznych” – sprawozdanie podsumowujące, https://enrd.
ec.europa.eu/news-events/events/enrd-leader-thematic-lab-developing-local-strategic-approaches-address-green_pl.

6 https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/tiges-et-chavees-sustainable-management-private-forests_en 
7 Wywiad ten można obejrzeć on-line na stronie: https://youtu.be/ZpbacV8_swc.

WYMIANA WIEDZY

Usługi doradztwa rolniczego oraz działania wspierające wymianę 
wiedzy i rozpowszechnianie informacji będą miały istotne znaczenie 
dla promowania stosowania wypróbowanych i sprawdzonych zrów-
noważonych praktyk w całym sektorze rolnictwa i leśnictwa. W ra-
mach usług doradczych należy rozwijać wiedzę na temat zrównowa-
żonych praktyk u osób zarządzających gruntami, a odnoszenie się do 
„mistrzów” rolników może przyspieszyć akceptację tych rozwiązań. 
Budowanie sieci jest również kluczem do rozpowszechniania wiedzy. 

„Spotkania z kompetentnymi ludźmi w stowarzyszeniu wiele mi 
dały” – stwierdził właściciel lasu Guy Cornélis z Tiges et Chavées, 
który obecnie zarządza swoim lasem w sposób zrównoważony 
i dochodowy. „Wiele się nauczyłem i teraz mogę lepiej zarządzać la-
sem i mieć świetne możliwości sprzedaży”.
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  DODATKOWE INFORMACJE

Grupa Tematyczna ENRD ds. Europejskiego Zielonego Ładu 
i obszarów wiejskich: https://enrd.ec.europa.eu/enrd-thematic-
work/greening-rural-economy/european-green-deal-rural-
areas_pl

Laboratorium Tematyczne ENRD „Rozwijanie lokalnych 
podejść strategicznych do rozwiązywania problemów 
ekologicznych”: https://enrd.ec.europa.eu/news-events/
events/enrd-leader-thematic-labdeveloping-local-strategic-
approaches-address-green_pl

Na kanale EURural na YouTube prowadzonym przez ENRD 
można znaleźć wywiady z zainteresowanymi stronami z LGD 
w całej Europie: https://youtu.be/g088KtDlTDo
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„Zabezpiecz finansowanie” – 
wezwanie do działania na rzecz 
łączności na obszarach wiejskich
Jan Dröge

W ciągu ostatnich lat sieć BCO i ENRD ściśle współpracowały, mając wspólny mandat: ułatwianie dalszego rozwoju 
europejskich obszarów wiejskich. Rozwój gospodarczy i społeczny społeczności wiejskich zależy obecnie w dużym 
stopniu od wykorzystania zasobów cyfrowych, które mogą funkcjonować tylko dzięki szybkim i sprawnym łączom 
internetowym.

Nasza sieć biur kompetencji w zakresie łączności sze-
rokopasmowej (BCO) działa na poziomie krajowym 
we wszystkich państwach członkowskich, a także 

w wielu regionach, aby w całej Europie wspierać rozwój 
szybkich łączy szerokopasmowych na obszarach o słabo 
rozwiniętej infrastrukturze, które w większości stanowią 
obszary wiejskie lub oddalone. Wraz z ENRD pracujemy 
nad udostępnianiem informacji na temat wsparcia UE 
i państw członkowskich dla łączności na obszarach wiej-
skich zainteresowanym stronom z tych obszarów. Naszym 
nadrzędnym celem jest zniesienie przepaści cyfrowej dzie-
lącej europejskich mieszkańców wsi i miast.

Pomimo ostatnich postępów ta cyfrowa „przepaść” mię-
dzy obszarami miejskimi i wiejskimi wciąż pozostaje jed-
nak znaczna. Jak widać poniżej, o ile w ostatnich latach 
odnotowano znaczny wzrost dostępu do szybkiego łącza 
ogółem, o tyle w przypadku obszarów wiejskich nie zaob-
serwowano takiej samej tendencji.

Dlatego z pewnym podekscytowaniem, ale i obawami 
zwracamy się do Czytelników w związku z kwestią łącz-
ności na obszarach wiejskich w następnym okresie finan-
sowania UE.

Wsparcie łączności szerokopasmowej pozostaje prioryte-
tem w nowych wieloletnich ramach finansowych (WRF), 
w ramach szerszego kontekstu transformacji cyfrowej. 
Inwestycje w sieci szerokopasmowe będą nadal stano-
wić wydatki kwalifikowalne zarówno w ramach Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), jak 
i Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). W obu 
przypadkach łącza szerokopasmowe są jedną z wielu 
inwestycji „infrastrukturalnych”. Mogą je wspierać 
instytucje zarządzające.

1 https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_pl 

Jak wiadomo, potrzeby na wielu obszarach wiejskich są 
ogromne i jeśli głos mieszkańców nie zostanie usłyszany, 
łącza szerokopasmowe mogą nie uzyskać takiego priory-
tetu, na jaki zasługują. W związku z tym, biorąc pod uwagę, 
że opracowywane są obecnie plany strategiczne WPR, 
osoby żyjące na obszarach o niedostatecznym zasięgu 
powinny upewnić się, że ich głos zostanie wysłuchany i że 
wprowadzenie szybkiej łączności na ich terenie jest czę-
ścią takiego planu. Ponadto w wielu krajach nadal trwają 
dyskusje nad programami operacyjnymi (PO) dotyczącymi 
przyznawania środków z EFRR, co stanowi kolejną okazję 
do przyznania środków na łączność obszarów wiejskich.

Pragnę też zwrócić uwagę Czytelników na fakt, że 
w 2021 r. rozpocznie się nowa generacja finansowania 
unijnego w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy 
i Zwiększania Odporności1. Ten ogromny budżet w wy-
sokości 672,5 mld EUR ma na celu przede wszystkim 
przeciwdziałanie skutkom kryzysu COVID-19 i pomoc Eu-
ropie w wyjściu z recesji, którą kryzys ten wywołał w więk-
szości naszych państw, ze szczególnym uwzględnieniem 
potrzeby ekologicznego i cyfrowego ożywienia gospodar-
czego. Komisja Europejska stwierdziła zdecydowanie, że 
państwa członkowskie powinny przeznaczyć co najmniej 
20 % tych środków na odnowę cyfrową.

Biorąc pod uwagę znaczenie, jakie okazały się mieć na-
rzędzia internetowe dla każdej osoby, przedsiębiorstwa, 
społeczności i organu publicznego w tym trudnym okre-
sie, można zrozumieć, dlaczego wspieranie szybkich po-
łączeń internetowych na obszarach, na których ich jeszcze 
nie ma, jest priorytetem w ramach tego nowego fundu-
szu. W przypadku obszarów wiejskich Instrument 
na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności 
daje zatem szansę na zabezpieczenie środków 

Jan Dröge, 
Dyrektor Biura 
kompetencji 
w zakresie łączności 
szerokopasmowej
jan.droge@
broadbandeurope.eu
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„Szybka sieć szerokopasmowa na północy”, Finlandia

Fiński projekt „Kuitua pohjoiseen – sieć szybkich łączy szerokopasmowych na północy” to inicjatywa obywatelska w bardzo słabo 
zaludnionym obszarze wiejskiej Laponii, dzięki której mieszkańcy zbudowali własne sieci szybkich łączy szerokopasmowych. W ra-
mach projektu prowadzonego przez LGD LEADER Fell Lapland i Tunturi-Lappi udzielono pomocy 20 różnym spółdzielniom poprzez 
zapewnienie konsultacji prawnych i finansowych oraz dzielenie się przez spółdzielnie dobrymi praktykami. Przy realizacji projektu 
spółdzielnie pracowały głównie z wolontariuszami, pokonując kilka wyzwań, takich jak fakt, że ziemia w tym regionie zamarza 
stosunkowo wcześnie w ciągu roku, w związku z czym prace mogły być wykonywane tylko latem. Projekt wykorzystał fundusze 
z działania 01 PROW – Transfer wiedzy i działania informacyjne PROW Finlandii kontynentalnej – i zdołał połączyć 31 różnych 
wiosek w Laponii. Dzięki temu dostęp do szybkiego łącza uzyskało ponad 3 000 wiejskich gospodarstw domowych.

Wideo: https://youtu.be/9G1wYEagXKA

Projekt ten zdobył nagrodę ENRD Rural Inspiration Awards 2019 w kategorii „Rewitalizacja obszarów wiejskich”. https://enrd.ec.euro-
pa.eu/projects-practice/kuitua-pohjoiseen-high-speed-broadband-network-north_en
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Zasięg stacjonarnej sieci o bardzo wysokiej przepustowości (VHCN) (% gospodarstw domowych) w UE, 2011–2019

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Źródło: IHS Markit, Omdia, Point Topic i VVA, Badania zasięgu łączności szerokopasmowej w Europie.
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na podłączenie każdego gospodarstwa domowe-
go, gospodarstwa rolnego i przedsiębiorstwa.

W niektórych krajach rządy nadal pracują nad swoimi pla-
nami Odbudowy i Zwiększania Odporności, aby przydzielić 
te środki. Warto upewnić się, że te organy planujące wsłu-
chają się również w nasze potrzeby.

Ponieważ w zestawie wariantów finansowania w latach 
2021–2027 EFRROW jest tylko jednym z kilku funduszy – 
w tym EFRR, CEF2 Digital i Instrument na rzecz Odbudowy 
i Zwiększania Odporności (RRF) – należy zapewnić koordy-
nację wsparcia na rzecz wiejskich sieci szerokopasmowych.

Środki finansowe są na wyciągnięcie ręki. Dzięki udostęp-
nieniu ponad 134,5 mld EUR na technologie cyfrowe 
z samego tylko funduszu RRF – co stanowi ponad 20-krot-
ność kwoty 6 mld EUR przyznanej w ramach poprzednich 
wieloletnich ram finansowych (2014–2020) – każde pań-
stwo członkowskie ma możliwość przeznaczenia wsparcia 
z UE, aby zapewnić łączność wszystkim obszarom wiejskim.

Teraz, w kluczowym okresie, gdy podejmowane są decyzje 
o przydziale środków, osoby z obszarów wiejskich mają 

szansę zabrać głos i zapewnić, aby obszary wiejskie 
otrzymały swój sprawiedliwy udział i wsparcie, którego 
potrzebują.

W ramach programów rozwoju obszarów wiejskich wspar-
to szereg udanych inicjatyw na rzecz rozbudowy łączy 
szerokopasmowych (zob. ramki na s. 21 i na tej stronie). 
Jednak osoby odpowiedzialne za politykę telekomunika-
cyjną nie zawsze słyszą interesariuszy rozwoju obszarów 
wiejskich. W wielu krajach ludzie odpowiedzialni za rozwój 
obszarów wiejskich nie dysponują wiedzą na temat tele-
komunikacji, a ludzie odpowiedzialni za telekomunikację 
niewiele wiedzą o obszarach wiejskich.

W celu wypełnienia tej luki wszystkie kraje UE utworzyły 
biura ds. kompetencji w zakresie łączności szerokopas-
mowej (BCO). Zespoły te pełnią rolę pojedynczego 
punktu kontaktowego we wszystkich kwestiach związa-
nych z łączami szerokopasmowymi. Zachęcamy do skon
taktowania się ze swoim BCO – upewnijcie się, 
że Wasz głos jest słyszalny tam, gdzie powinien. 
Możecie znaleźć swoje BCO w internetowym Katalogu 
Sieci BCO: http://directory.bconetwork.eu.

„PRIP2”, Litwa

Litewski projekt „PRIP2” ma na celu zapewnienie dostępu nowej generacji przedsiębiorstwom rolnym i gospodarstwom domowym 
na obszarach wiejskich, na których nie ma łączności i nie ma komercyjnego interesu w jej zapewnieniu. W celu zachęcenia prywat-
nych operatorów do inwestowania, Plačiajuostis Internetas – przedsiębiorstwo publiczne powołane przez rząd litewski do realiza-
cji projektów szerokopasmowych – zbudowało niezbędną infrastrukturę „szkieletową” składającą się z 342,6 km światłowodów 
i zezwoliło 24 różnym operatorom na budowę połączeń „ostatniego odcinka” do użytkowników końcowych. W rezultacie znacznie 
obniżono koszt inwestycji dla prywatnych operatorów, a w ramach projektu udało się podłączyć 400 wiejskich centrów aktywności. 
Projekt był w 85 % finansowany przez EFRROW, z działania PROW 07 – Podstawowe usługi i odnowa wsi, oraz stanowił kontynuację 
PRIP, projektu finansowanego przez EFRROW w latach 2007–2013.

„PRIP2” zdobył Europejską Nagrodę Szerokopasmową w 2019 r. i był częścią programu litewskiej agendy cyfrowej na lata 
2014–2020.

Wideo: https://youtu.be/yhVir2rPGhU

Arkusz informacyjny projektu: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/content/
support-broadband-infrastructure-stage-ii-prip2-lithuania
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WSTĘP

W kierunku wizji 
długoterminowej

1 https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/rural2040-vision-week_pl 

Komisja Europejska, świadoma 
wyzwań stojących przed obszarami 
wiejskimi, jak również ich potencjału 
i możliwości, opublikuje komunikat 
w sprawie długoterminowej wizji 
obszarów wiejskich w ramach 
priorytetu politycznego „Nowy 
impuls dla demokracji europejskiej”. 
Celem komunikatu, którego 
przyjęcie przewidziano na koniec 
czerwca 2021 r., jest zwrócenie 
uwagi na szczególne potrzeby 
obszarów wiejskich i rozpoczęcie 
debaty między Komisją Europejską, 
Parlamentem i Radą oraz władzami 
lokalnymi i regionalnymi. Oczekuje 
się również, że zaproponowany 
zostanie plan działania zawierający 
nowe działania mające na celu, 
między innymi, podjęcie głównych 
wyzwań stojących przed ludnością 
wiejską, na które zwróciły uwagę 
zainteresowane strony podczas 
konsultacji społecznych, oraz 
poprawę koordynacji polityk 
mających wpływ na obszary 
wiejskie.

Komunikat w sprawie długoterminowej 
wizji obszarów wiejskich jest przy-
gotowywany w ścisłej konsultacji 

z mieszkańcami obszarów wiejskich oraz 
władzami lokalnymi i regionalnymi. Proces 
opracowywania tej wizji obejmował pro-
gnozowanie prowadzone przez Wspólne 
Centrum Badawcze Komisji, zorganizowane 
w połączeniu z Grupą Tematyczną ENRD, 
szeroko zakrojone internetowe konsultacje 
społeczne (OPC) i warsztaty publiczne (zob. 
ramka na s. 26), różne projekty badawcze 

finansowane w ramach programu „Horyzont 
2020” oraz z wielu innych źródeł.

Przeprowadzono również dwa badania Eu-
robarometru w celu uzupełnienia wyników 
OPC reprezentatywną próbą ludności UE.

Jednym z kamieni milowych w rozwoju wizji 
było wirtualne wydarzenie Tydzień Wizji Ob-
szarów Wiejskich: „Wyobrażenia na temat 
przyszłości obszarów wiejskich w Europie” 
(22–26 marca 2021 r.), zorganizowane 
przez ENRD w ścisłej współpracy z Komisją 
Europejską.

Tydzień Wizji Obszarów Wiejskich obejmował 
prezentacje na wysokim szczeblu, warsztaty 
partycypacyjne, targowisko oraz działania 
dodatkowe. W ramach wydarzenia zaan-
gażowano uczestników zainteresowanych 
stron we wspólną pracę nad przygotowa-
niem przyszłej wizji dla europejskich ob-
szarów wiejskich. Dyskusje na wysokim 
szczeblu, sesje plenarne oraz ceremonia 
wręczenia nagród ENRD Rural Inspiration 
Awards były transmitowane w internecie, 
a nagrania są dostępne na kanałach komu-
nikacyjnych ENRD1.

W wydarzeniu tym wzięło udział wiele róż-
nych podmiotów i zainteresowanych stron 
z obszarów wiejskich, które przedstawiły 
swoje poglądy na temat przyszłości ob-
szarów wiejskich w Europie. Wydarzenie 
poprowadzili wiceprzewodnicząca Komisji 
Europejskiej Dubravka Šuica, komisarz ds. 
rolnictwa Janusz Wojciechowski oraz komi-
sarz ds. spójności i reform Elisa Ferreira wraz 
z innymi europejskimi i międzynarodowymi 
mówcami, co uwydatniło zaangażowanie 
Komisji Europejskiej w wysłuchanie głosów 
z obszarów wiejskich podczas opracowywa-
nia planowanego komunikatu. Oczekuje się, 
że komunikatowi towarzyszyć będzie plan 
działania, który pozwoli sprostać wskaza-
nym wyzwaniom i problemom poprzez wy-
korzystanie pojawiających się możliwości 

związanych z ekologicznymi, cyfrowymi 
i sprawiedliwymi przemianami w UE.

W wydarzeniu on-line wzięło udział ponad 
650 uczestników z 35 krajów, którzy deba-
towali podczas ośmiu warsztatów, czterech 
sesji plenarnych i 11 spotkań dodatkowych, 
a 23 organizacje zaprezentowały swoje 
wiejskie perspektywy na Naszym Wiejskim 
Targowisku. W materiałach wideo „Moja 
wieś” 22 młodych mieszkańców obszarów 
wiejskich z całej UE podzieliło się swoimi po-
glądami na temat przyszłości.

W ramach Naszego Wiejskiego Targowi-
ska zapewniono wirtualną przestrzeń na 
stronie internetowej ENRD dla Krajowych 
Sieci Obszarów Wiejskich, zainteresowa-
nych stron z obszarów wiejskich, projek-
tów badawczych i innych inicjatyw, aby 
pokazać i zaprezentować ich kluczowe 
działania i przesłania, które są istotne dla 
wizji. Nadal można odwiedzić Targowi-
sko tutaj: https://enrd.ec.europa.eu/new-
s-events/events/rural2040-vision-week/
our-rural-marketplace_pl

Warsztaty dodatkowe (które odbyły się 
25 marca 2021 r.) stanowiły przestrzeń dla 
różnych interesariuszy i organizacji zaintere-
sowanych obszarami wiejskimi do przedsta-
wienia swoich działań, perspektyw i przesłań 
w ramach własnej wizji obszarów wiejskich. 
Z listą wydarzeń w ramach warsztatów do-
datkowych można się zapoznać pod adre-
sem: https://enrd.ec.europa.eu/news-events/
events/rural2040-vision-week_pl

Podczas Tygodnia Wizji Obszarów Wiejskich 
odbyła się również ceremonia wręcze-
nia nagród Rural Inspiration Awards 2021. 
Spośród 20 nominowanych projektów pięć 
zostało nagrodzonych za wybitne osiągnię-
cia w czterech kategoriach tematycznych 
i w jednej kategorii Nagrody Publiczności 
poprzez głosowanie online. Więcej informacji 
szczegółowych znajduje się na s. 28.
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  DODATKOWE INFORMACJE

Więcej informacji, prezentacji i nagrań wideo z tego wydarzenia można znaleźć na stronie internetowej ENRD poświęconej Tygodniowi 
Wizji Obszarów Wiejskich: https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/rural2040-vision-week_pl

Przeczytaj najważniejsze sprawozdanie z Tygodnia Wizji Obszarów Wiejskich: https://enrd.ec.europa.eu/publications/rural-vision-week_pl

Obejrzyj filmy z Tygodnia Wizji Obszarów Wiejskich na kanale YouTube ENRD EURural: https://www.youtube.com/playlist?list=PLocST8_
B8egYLud6YZcJVsn7bUaC6ZBIw

Dowiedz się więcej na temat długoterminowej wizji obszarów wiejskich na stronie: https://enrd.ec.europa.eu/enrd-thematic-work/long-
term-rural-vision/long-term-rural-vision-portal_pl

Przeczytaj raport ENRD „Głosy wsi”, analizę jakościową ustaleń z warsztatów dla zainteresowanych stron, które przyczyniły się do 
stworzenia długoterminowej wizji obszarów wiejskich: https://enrd.ec.europa.eu/publications/rural-voices_pl

2020
III kw. 

2020
IV kw.

2021
I kw.

2021
II kw.
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Konsultacje 
w sprawie 

planu działa-
nia na rzecz 
opracowania 
długotermi-
nowej wizji 
obszarów 
wiejskich

Rozpoczęcie konsulta-
cji publicznych Komisji 
Europejskiej, progno-
zowanie oraz Grupa 
Tematyczna ENRD 
ds. Długoterminowej 
Wizji Obszarów 
Wiejskich

Wyniki 
konsultacji 

społecznych 
i prognozo-

wania

Konferencja 
ENRD

Komunikat w sprawie 
długoterminowej wizji 

obszarów wiejskich

Harmonogram Planu działania na lata 2020-2021
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„To jest moja wieś...”

„Przyszłość europejskiej wsi może być 
kształtowana tylko lokalnie. Dzięki konsultacjom 
społecznym powstanie nowa strategia i wizja 
europejskich obszarów wiejskich w 2040 r., która 
wyjdzie od mieszkańców tych obszarów.” 

Ursula von der Leyen,  
przewodnicząca Komisji Europejskiej

„Słyszeliśmy, że wizja musi być konkretna, 
a nie tylko teoretyczna. W pełni się z tym 
zgadzam. (...) Nikogo nie zostawimy w tyle. 
Wysłuchaliśmy tego, co macie do powiedzenia, 
i na podstawie Waszych uwag opracujemy 
i przedstawimy w czerwcu naszą europejską 
wizję obszarów wiejskich.”Dubravka Šuica,  
wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej ds. 
demografii i demokracji

„Opracowanie i skuteczne wdrożenie 
długoterminowej wizji obszarów wiejskich będzie 
wymagało współpracy nas wszystkich.”Janusz Wojciechowski,  
europejski komisarz ds. rolnictwa

„»Lepiej budować od nowa« oznacza 
przygotowanie naszych krajów do zielonej 
transformacji, ale oznacza także bardziej 
zrównoważone terytoria, unikanie koncentracji 
w jednym obszarze rozwoju (...) i na wielkich 
metropoliach.”Elisa Ferreira,  
europejska komisarz ds. spójności i reform

„Mamy mnóstwo możliwości na obszarach 
wiejskich, aby uczestniczyć w zielonej 
transformacji, i myślę, że musimy odblokować 
potencjał obszarów wiejskich.”Mihail Dumitru,  
zastępca dyrektora generalnego ds. rolnictwa 
i rozwoju obszarów wiejskich, Komisja Europejska

„W 2024 roku [według mnie] nasze obszary 
wiejskie będą niezwykle nowoczesne i będziemy 
w stanie się z nich utrzymać – nawet podczas 
globalnych kryzysów.”Sandra Eimane, rolniczka, Łotwa

„Wierzę, że do 2024 roku będziemy mieli 
o wiele więcej młodych rolników, bo to my jesteśmy 
przyszłością.”Vedrana Poletar, młoda rolniczka, Chorwacja

„W 2040 roku [według mnie] zarządzanie 
bioróżnorodnością będzie już od lat opłacalną częścią 
planów biznesowych mojego gospodarstwa.”Willem Voncken, rolnik, Niderlandy

„W 2040 roku [według mnie ] mądrość 
i perspektywy obszarów wiejskich będą podstawą 
prawdziwie zrównoważonego społeczeństwa.”Kristina Ernehad, rolniczka, Szwecja
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KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE DŁUGOTERMINOWEJ 
WIZJI OBSZARÓW WIEJSKICH

1 https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2229 

Internetowe konsultacje społeczne na 
temat wizji, które odbyły się w dniach od 
7 września do 30 listopada 2020 r., miały na 
celu zebranie opinii obywateli europejskich 
i zainteresowanych stron, aby ocenić, na 
czym powinna skupiać się długoterminowa 
wizja obszarów wiejskich, ze szczególnym 
uwzględnieniem osób z obszarów wiejskich. 
Wyniki konsultacji zaprezentowano podczas 
Tygodnia Wizji Obszarów Wiejskich (22–26 
marca 2021 r.).

W konsultacjach społecznych wzięło udział 
łącznie 2 326 respondentów ze wszystkich 
państw członkowskich UE, którzy przedsta-
wili swoje poglądy na temat aktualnego sta-
nu obszarów wiejskich, aspiracji dotyczących 
przyszłości obszarów wiejskich, jak również 
zaangażowania obywateli w proces podej-
mowania decyzji i samej wizji.

Ponad 50 % respondentów stwierdziło, że 
najpilniejszą potrzebą obszarów wiejskich 
jest infrastruktura. Dostęp do podstawo-
wych usług i udogodnień, takich jak woda 
i elektryczność, a także banki i urzędy pocz-
towe, był również wymieniany jako pilna po-
trzeba przez 45 % respondentów.

Respondenci uważają, że w ciągu następ-
nych 20 lat atrakcyjność obszarów wiejskich 
będzie w dużej mierze zależała od dostęp-
ności e-usług, zwłaszcza w dziedzinie zdro-
wia i edukacji (94 %), łączności cyfrowej 
(93 %), innowacji społecznych (92 %) oraz 
od poprawy klimatu i ekologiczności rolnic-
twa (92 %).

Na pytanie, czy ludzie czują się pozostawieni 
w tyle przez społeczeństwo, 39 % respon-
dentów odpowiedziało twierdząco. Odse-
tek ten wzrasta w przypadku uczestników 
zaangażowanych w działalność rolniczą 
(45 %), mieszkających na wsi (41 %) i miesz-
kających na odległych obszarach wiejskich 
(56 %). Jako najważniejsze powody takiego 
stanu rzeczy wymieniane są przestarzała 
infrastruktura i brak usług (61 %).

Jeśli chodzi o proces podejmowania decy-
zji, 83 % uczestników uważa, że decyzje 

podejmowane na szczeblu lokalnym mają 
wpływ na życie mieszkańców wsi, podczas 
gdy tylko jedna czwarta (27 %) sądzi, że ob-
szary wiejskie są szczególnie uwzględniane 
w projektowaniu polityki publicznej. 68 % 
jest zdania, że debata o obszarach wiejskich 
na obszarach wiejskich jest najbardziej efek-
tywnym sposobem włączenia mieszkańców 
wsi do debaty publicznej i zapewnienia, by 
ich głos został wysłuchany.

Konsultacje internetowe zostały uzupeł-
nione serią warsztatów pt. „Witamy na 
naszej wsi”, które dały lokalnym spo-
łecznościom i grupom interesariuszy dal-
sze możliwości podzielenia się wizją swojej 
okolicy, a także lokalnymi historiami. Wzięło 
w nich udział ponad 2 900 osób, zebrano 
166 opinii z 19 państw członkowskich UE, 
a także jedną opinię od stowarzyszenia 
działającego na poziomie UE.

Przeprowadzono również dwa badania Eu-
robarometru na reprezentatywnej liczbie 
ludności UE. W ramach specjalnego ba-
dania Eurobarometru 5041 przeprowa-
dzono z 27 237 obywatelami UE należącymi 

do różnych kategorii społecznych i demo-
graficznych wywiady na temat sytuacji na 
obszarach wiejskich, zmian w latach 2009–
2020 oraz celów rozwoju obszarów wiej-
skich i drugiego filaru wspólnej polityki rolnej 
(WPR). Przeprowadzono również specjalne 
badanie Flash Eurobarometr 491, 
oceniające priorytety, na których powinna 
się skupić długoterminowa wizja obszarów 
wiejskich. W sumie przeprowadzono wywia-
dy telefoniczne z 25 841 obywatelami UE.

Innym ważnym elementem prac Komisji 
Europejskiej nad wizją było badanie per-
spektywiczne prowadzone przez Wspólne 
Centrum Badawcze (WCB) z udziałem Grupy 
Tematycznej ENRD ds. Długoterminowej 
Wizji Obszarów Wiejskich. W oparciu o wkład 
i pomysły dostarczone przez członków 
Grupy Tematycznej, WCB opracowało czte-
ry scenariusze, które stanowią wiarygodne 
i spójne opowieści o przyszłości i oferują 
przydatne spostrzeżenia do celów długoter-
minowej wizji obszarów wiejskich.

  DODATKOWE INFORMACJE

Internetowe konsultacje społeczne na temat długoterminowej wizji obszarów 
wiejskich – informacje i wyniki: 
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12525-Long-
term-vision-for-rural-areas/public-consultation_pl

Pakiet warsztatów pt. „Witamy na naszej wsi”: https://enrd.ec.europa.eu/enrd-thematic-
work/long-term-rural-vision/long-term-rural-vision-portal/process_pl

Wyniki procesu konsultacji społecznych zostały zaprezentowane przez Komisję 
Europejską i Punkt Kontaktowy ENRD podczas pierwszego dnia Tygodnia Wizji Obszarów 
Wiejskich – zob. prezentacje:

 • „Wyniki otwartych konsultacji społecznych” María Gafo Gómez-Zamalloa (Komisja 
Europejska – Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich)

 • „Wkład zainteresowanych stron w wizję obszarów wiejskich” Zelie Peppiette (Komisja 
Europejska – Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich)

 • „Głosy wsi – od szczebla lokalnego do unijnego” autorstwa Paula Soto (Punkt 
Kontaktowy ENRD) – wszystkie dostępne na stronie: https://enrd.ec.europa.eu/news-
events/events/rural2040-vision-week_pl

Zob. też prezentacja Macieja Krzysztofowicza (Wspólne Centrum Badawcze Komisji 
Europejskiej) pt. „Obszary wiejskie 2040 – tworzenie scenariuszy przyszłości”, również 
dostępna na tej samej stronie.
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NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Podsumowanie Tygodnia 
Wizji Obszarów Wiejskich
Enrique Garcilazo, Kierownik Jednostki Polityki Regionalnej i Wiejskiej – Centrum Przedsiębiorczości MŚP, Regionów i Miast, OECD.

  DODATKOWE INFORMACJE

Podsumowanie Tygodnia Wizji 
Obszarów Wiejskich przez Enrique 
Garcilazo, Kierownika Jednostki 
Polityki Regionalnej i Wiejskiej – 
Centrum Przedsiębiorczości MŚP, 
Regionów i Miast, OECD – dzień 5. 
Tygodnia Wizji Obszarów Wiejskich: 
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/
events/rural2040-vision-week_pl

WSPÓLNE CECHY WIZJI 
DŁUGOTERMINOWEJ
• Polityka w zakresie obszarów wiejskich 

musi mieć charakter całościowy
• Wizja długoterminowa musi uwzględniać 

dużą różnorodność obszarów wiejskich 
i zapewniać rozwiązania dostosowane 
do potrzeb

• Wizja i strategia muszą być kształto-
wane poprzez procesy oddolne i opinie 
społeczności lokalnych

• Wizja musi mieć charakter partycypacyj-
ny i promować włączenie społeczne

• Wizja długoterminowa musi przełamać 
izolację i promować otwarte społeczno-
ści wiejskie

• Wizja długoterminowa musi być przygo-
towana na przyszłość

JAK MOŻEMY TO OSIĄGNĄĆ?
• Odpowiedzi mające na celu pomoc 

w budowaniu potencjału podmiotów 
lokalnych (wzmocnienie pozycji lokalnej), 
aby pomóc w zarządzaniu transformacją

• Odpowiedzi dotyczące wspierających 
czynników sprzyjających

• Potrzeba praktycznych narzędzi 
do wspierania elastycznych, opartych 
na współpracy modeli, wprowadzania 
uproszczeń i przyjmowania nowych 
modeli ekonomicznych

• Lepsze kształtowanie polityki i zasobów
• Generowanie dobrych danych i wiedzy 

na temat obszarów wiejskich w celu 
opracowania konkretnych wskaźników 
i wspierania dobrych analiz (Obserwato-
rium Obszarów Wiejskich)

• Nie tylko tworzenie informacji, ale także 
komunikowanie się z lokalnymi intere-
sariuszami i wykorzystywanie ich przy 
opracowywaniu polityki

• Odporność i przyszłościowe rozwiązania 
w zakresie mobilności i usług

PUNKT DO ROZWAŻENIA
• Skala geograficzna jest kluczowa
• Wizja musi być jasna i stanowić żywy 

dokument, który będzie okresowo zmie-
niany i aktualizowany, z uwzględnieniem 
opinii oddolnych i odgórnych

• Autonomia i budowanie potencjału – 
unikanie korzystania z niefinansowanych 
mandatów

• Działania wykraczające poza ochronę 
obszarów wiejskich

• Znaczenie ram, które są elastyczne 
i mogą łączyć politykę i zasoby z po-
ziomu UE, krajowego, regionalnego 
i lokalnego

• Odporność i podejście przyszłościo-
we: od polityki reagowania do polityki 
przewidywania
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POZNAJ ZWYCIĘZCÓW

Nagrody Rural Inspiration 
Awards 2021: Nasza 
przyszłość na obszarach 
wiejskich
Tematem tegorocznej edycji 
konkursu Rural Inspiration Awards 
(RIA) była „Nasza przyszłość 
na obszarach wiejskich”, zgodnie 
z długoterminową wizją obszarów 
wiejskich opracowaną przez Komisję 
Europejską. W tej edycji w czterech 
kategoriach tematycznych 
otrzymano 125 zgłoszeń 
od Krajowych Sieci Obszarów 
Wiejskich z 22 państw członkowskich: 
Zielona przyszłość, Cyfrowa 
przyszłość, Odporna przyszłość oraz 
Przyszłość integracji społecznej.

Jury nominowało zwycięzcę 
w każdej kategorii tematycznej, 
a około 10 200 osób z całej Europy 
wybrało zwycięzcę w kategorii 
Popular Vote poprzez głosowanie 
on-line. Europejski komisarz 
ds. rolnictwa, Janusz Wojciechowski, 
ogłosił zwycięzców konkursu Rural 
Inspiration Awards 2021 podczas 
wirtualnej ceremonii wręczenia 
nagród.

Zielona przyszłość: 
ReWi Visions (Resource Wise Visions) – Finlandia

Projekt ReWi inspiruje młodych ludzi do spojrzenia na przedsiębiorczość z perspektywy 
gospodarki o obiegu zamkniętym. Projekt otworzył przed młodymi ludźmi szeroki 
wachlarz możliwości, czego efektem jest 40 nowych przedsiębiorstw gospodarki 
o obiegu zamkniętym.

https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/rewi-visions-resource-wise-visions-finland_pl
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Cyfrowa przyszłość: 
The HofladenBOX – Niemcy

HofladenBOX jest internetową giełdą, na której 
klienci mogą zamawiać produkty bezpośrednio 
od ponad 60 różnych rolników z powiatu Fürth 
(Bawaria).

https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/
hofladenbox-germany_pl

©
 H

ofl
ad

en
BO

X

Przyszłość integracji społecznej: 
Green Care – Tam, gdzie ludzie się 
rozwijają – Austria

Projekty Green Care w rodzinnych 
gospodarstwach rolnych oferują usługi 
społeczne blisko domu na obszarach 
wiejskich. Podnoszą one jakość życia ludzi, 
zabezpieczają i tworzą miejsca pracy, 
przyczyniając się jednocześnie do zachowa-
nia drobnego rolnictwa i leśnictwa.

https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/
green-care-where-people-flourishaustria_pl
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Odporna przyszłość: 
Projekt pilotażowy dotyczący 
biogospodarki o obiegu 
zamkniętym – Hiszpania

Projekt umożliwił laboratorium Josenea 
(region Navarra), zajmującemu się rolnictwem 
ekologicznym, zbieranie bioodpadów 
od sąsiadów i przekształcanie ich w kompost 
do nawożenia upraw, z korzyścią dla środo-
wiska, gospodarki i społeczeństwa.

https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/
re-thinking-management-organic-waste_pl

Powszechne głosowanie: 
Anielskie Ogrody – Polska

Anielskie Ogrody to przyszłościowy projekt, 
którego celem jest stworzenie oaz bioróżno-
rodności w gospodarstwach rolnych i ogro-
dach. Pokazuje, że mały, wydajny ogród 
w rodzinnym gospodarstwie może być 
piękny i dostarczać wysokiej jakości żyw-
ność ekologiczną. Projekt Anielskie Ogrody 
jest liderem w czasach pandemii COVID-19 
i zmian klimatycznych dzięki wysokiej jako-
ści materiałom edukacyjnym „krok po kroku” 
i łatwej komunikacji internetowej.

https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/
angelic-gardens-anielskie-ogrody-poland_pl

  DODATKOWE INFORMACJE

Dowiedz się więcej o finalistach i zwycięzcach RIA 2021 na stronie https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/rural-inspiration-awards/
rural-inspiration-awards-2021-our-rural-future_en

Sprawdź nadchodzącą broszurę projektów EFRROW na temat RIA 2021 na stronie https://enrd.ec.europa.eu/publications/search_
en?f%5B0%5D=im_field_enrd_publication_type%3A20484
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Czy nasze życie jest wystarczająco 
dobre?
ESPON

Poprawa jakości życia (QoL) jest najważniej-
szym celem dla decydentów politycznych 
w różnych skalach i staje się coraz bardziej 
istotna w programie politycznym wraz 
z rosnącymi wymaganiami dotyczącymi 
udziału obywateli w procesie politycznym.

Niniejszy dokument roboczy wnosi istotny 
wkład w ten proces, przedstawiając 
metodykę oceny QoL poprzez podejście 
ukierunkowane na miejsce i obywatela, oparte 
na wynikach projektu badań stosowanych 
ESPON „QoL – Pomiary i metodyka jakości 
życia”, ostatnim przeglądzie literatury oraz 
biorąc pod uwagę bieżące procesy polityki 
europejskiej, w szczególności priorytety słoweńskiej prezydencji Rady 
Unii Europejskiej.

ISBN 978-2-919795-84-0

https://www.espon.eu/is-our-life-good-enough

Ocena wpływu środków WPR  
na realizację celu ogólnego:  
„Opłacalna produkcja żywności”
Komisja Europejska

Celem niniejszej oceny było 
zbadanie wpływu WPR 
na realizację ogólnego celu, jakim 
jest zapewnienie opłacalnej 
produkcji żywności, ze szczegól-
nym uwzględnieniem dochodów 
gospodarstw rolnych, stabilności 
cen i konkurencyjności sektora 
rolnego. Analizowane działania 
zostały określone w czterech 
głównych rozporządzeniach z grudnia 2013 r., regulujących WPR 
na lata 2014–2020. Zakres geograficzny analizy obejmuje UE-28.

DOI 10.2762/144130

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/fo-
od-farming-fisheries/key_policies/documents/
eval-supp-study-impact-cap-viable-food-prod-leaflet_2018_en.pdf

Książki i publikacje
Długoterminowy budżet 
UE na lata 2021–2027 
i NextGenerationEU: 
fakty i liczby
Dyrekcja Generalna ds. Budżetu 
Komisji Europejskiej

W 2020 r. UE podję-
ła bezprecedensowe 
działania w reakcji 
na kryzys związany 
z COVID-19, który 
dotknął Europę 
i świat. Centralnym 
elementem tych 
działań jest pakiet 
stymulacyjny o war-
tości 2,018 bln EUR 
w cenach bieżących 
(1,8 bln EUR w ce-
nach z 2018 r.). 

Pakiet ten obejmuje długoterminowy 
budżet UE na lata 2021–2027 w wy-
sokości 1,211 bln EUR (1,074 bln EUR 
w cenach z 2018 r.), uzupełniony kwotą 
806,9 mld EUR (750 mld EUR w cenach 
z 2018 r.) za pośrednictwem NextGenera-
tionEU, tymczasowego instrumentu mające-
go wzmocnić ożywienie gospodarcze.

UE określa limity swoich wydatków w wie-
loletnich ramach finansowych (WRF), 
czyli w długoterminowym budżecie UE 
na najbliższe siedem lat. W ten sposób 
UE zabezpiecza środki na swoje priorytety 
polityczne, takie jak cyfryzacja i Zielony 
Ład. Budżet zapewnia również miejsce na 
elastyczność, umożliwiając tym samym UE 
reagowanie na nieprzewidziane okoliczności. 
Długoterminowy budżet na lata 2021–2027, 
czyli wieloletnie ramy finansowe o wartości 
1,211 bln EUR, będzie miał na celu wzmoc-
nienie ożywienia gospodarczego, przy 
jednoczesnym inwestowaniu w regiony UE, 
rolników, przedsiębiorstwa, naukowców, stu-
dentów, obywateli, jak również w państwa 
sąsiadujące.

ISBN 978-92-76-30627-6

https://op.europa.eu/pl/publication-deta-
il/-/publication/d3e77637-a963-11eb-
-9585-01aa75ed71a1
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The EU’s 2021-2027 long-term 
Budget and NextGenerationEU
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Is our life  
good enough?
 
Measuring territorial quality of life to support a future 
for all places and bring Europe closer to its citizens

EEVVAALLUUAATTIIOONN  OONN  TTHHEE  IIMMPPAACCTT  OOFF  TTHHEE  
CCAAPP  MMEEAASSUURREESS  TTOOWWAARRDDSS  TTHHEE  
GGEENNEERRAALL  OOBBJJEECCTTIIVVEE  ““VVIIAABBLLEE  FFOOOODD  
PPRROODDUUCCTTIIOONN  
  

The aim of this evaluation has been to explore the impact of the CAP towards the general objective of ensuring a viable food production (VFP), 
with a focus on farm income, price stability and competitiveness of the agricultural sector. The measures under analysis are set out in four main 
regulations of December 2013, governing the CAP for the period 2014-2020.  The geographical scope of the analysis is EU28.  
 

 The evaluation was carried out just two years after the start of the 2014-2020 CAP. As a result, the availability 
of data to study the effects of the new policy is limited, one/two years depending on the data source. 
 The launching of the current CAP coincides somehow with other events having an influence on producers 
choices and making the net effects of the 2013 reform less evident, in particular: the sharp decrease of the main 
agricultural commodities world prices (2013-2015); the introduction of the Russian ban in 2014; the end of the 
milk quota system in 2015.  

 

  FFAARRMMSS  IINNCCOOMMEE  LLEEVVEELL  AANNDD  SSTTAABBIILLIITTYY    
The share of CAP support on farm income shows that the policy plays an 
important role on income level. At EU level, the share is 34.5% in 2015 and direct 
payments, the CAP core instrument to support farmers income, account for 
around 27%.   
However, the development of farm income in the years of implementation of the 
2014-2020 CAP seems to be linked in a very limited way to the changes 
introduced by the current policy and much more to other factors, namely 
changes in the use of agricultural labour and market conditions. In particular, the 
level of agricultural prices in 2015 was considerably lower than in previous years. 
The positive contribution of the CAP annual support to farm income level, and in 
particular of coupled and decoupled direct payments, is confirmed by the results 
of the econometric analysis. Farm investment support under rural development 
policy also has an indirect and positive effect on farm income through increasing 
the relative amount of capital available within the farm. 
The analysis also shows that direct payments, relatively stable over time and not 
correlated with market evolution, allow farmers to better cope with the negative 
income effects caused by drops in agricultural prices. Indeed, direct payments 
contribute to the stability of farms income.  

  

Evaluation carried out by: 

EEEEIIGG  AAGGRROOSSYYNNEERRGGIIEE  
Square de Meuûs 38/40 

B1000 BRUSSELS 
tel. +39/06.85.37.35.21 
email: fantilici@cogea.it 

 

The information and views set out 
in this report are those of the 
author(s) and do not necessarily 
reflect the official opinion of the 
Commission.  

The Commission does not 
guarantee the accuracy of the data 
included in the study. Neither the 
Commission nor any person acting 
on the Commission’s behalf may be 
held responsible for the use which 
may be made of the information 
contained therein. 

August 2018 Farm income level, average 2010-2014 and 2015-2016 (PPS/AWU) 
Source: Eurostat EEA and Labour Statistics 
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The aim of this evaluation has been to explore the impact of the CAP towards the general objective of ensuring a viable food production (VFP), 
with a focus on farm income, price stability and competitiveness of the agricultural sector. The measures under analysis are set out in four main 
regulations of December 2013, governing the CAP for the period 2014-2020.  The geographical scope of the analysis is EU28.  
 

 The evaluation was carried out just two years after the start of the 2014-2020 CAP. As a result, the availability 
of data to study the effects of the new policy is limited, one/two years depending on the data source. 
 The launching of the current CAP coincides somehow with other events having an influence on producers 
choices and making the net effects of the 2013 reform less evident, in particular: the sharp decrease of the main 
agricultural commodities world prices (2013-2015); the introduction of the Russian ban in 2014; the end of the 
milk quota system in 2015.  

 

  FFAARRMMSS  IINNCCOOMMEE  LLEEVVEELL  AANNDD  SSTTAABBIILLIITTYY    
The share of CAP support on farm income shows that the policy plays an 
important role on income level. At EU level, the share is 34.5% in 2015 and direct 
payments, the CAP core instrument to support farmers income, account for 
around 27%.   
However, the development of farm income in the years of implementation of the 
2014-2020 CAP seems to be linked in a very limited way to the changes 
introduced by the current policy and much more to other factors, namely 
changes in the use of agricultural labour and market conditions. In particular, the 
level of agricultural prices in 2015 was considerably lower than in previous years. 
The positive contribution of the CAP annual support to farm income level, and in 
particular of coupled and decoupled direct payments, is confirmed by the results 
of the econometric analysis. Farm investment support under rural development 
policy also has an indirect and positive effect on farm income through increasing 
the relative amount of capital available within the farm. 
The analysis also shows that direct payments, relatively stable over time and not 
correlated with market evolution, allow farmers to better cope with the negative 
income effects caused by drops in agricultural prices. Indeed, direct payments 
contribute to the stability of farms income.  
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Technical Guidance Handbook 
Setting up and implementing result-based 

carbon farming mechanisms in the EU 

Making Peace 
with Nature
A scientific blueprint to tackle 
the climate, biodiversity and 
pollution emergencies

Podręcznik wskazówek technicznych
Ustanowienie i wdrożenie w UE mechanizmów 
gospodarki opartej na wynikach w zakresie 
emisji dwutlenku węgla
COWI, Dyrekcja Generalna ds. Działań w dziedzinie 
Klimatu (Komisja Europejska), Instytut Ekologiczny, IEEP

Niniejszy Podręcznik wskazówek technicznych ma na celu wsparcie rozwoju 
systemów płatności uzależnionych od wyników dla rolnictwa opartego na 
węglu w UE. Podręcznik został przygotowany jako część szerszego badania 
„Wsparcie analityczne dla uruchomienia inicjatywy UE na rzecz gospodarstw 
węglowych”. W badaniu, finansowanym przez Komisję Europejską, analizuje się 
możliwości przyjęcia na szeroką skalę opartych na wynikach programów lub 
inicjatyw w zakresie rolnictwa opartego na emisji dwutlenku węgla, związanych 
z łagodzeniem zmiany klimatu i przystosowaniem się do niej.

ISBN 978-92-76-29655-3

https://op.europa.eu/pl/publication-detail/-/
publication/10acfd66-a740-11eb-9585-01aa75ed71a1

Harmonia z naturą
Naukowy plan radzenia sobie z zagrożeniami 
dla klimatu, różnorodności biologicznej 
i zagrożeniem zanieczyszczenia środowiska
Program Środowiskowy Organizacji Narodów 
Zjednoczonych (UNEP)

Pierwszy raport syntetyczny UNEP – Program Środowiskowy Organizacji Naro-
dów Zjednoczonych jest oparty na dowodach z globalnych ocen środowiskowych. 
Powstała w ten sposób synteza zapewnia informacje na temat tego, w jaki 
sposób można wspólnie stawić czoła zmianom klimatu, utracie różnorodności 
biologicznej i zanieczyszczeniu środowiska w ramach celów zrównoważonego 
rozwoju. Raport służy przełożeniu aktualnego stanu wiedzy naukowej na wyraź-
ne, jasne i przyswajalne, oparte na faktach przesłanie, do którego świat może się 
odnieść i na którym może się wzorować.

Po pierwsze, zawiera on diagnozę Ziemi dotyczącą obecnych i przewidywa-
nych zmian środowiskowych spowodowanych przez człowieka, przedstawiając 
fakty i wzajemne powiązania w odpowiedniej perspektywie, w tym za pomocą 
inteligentnych infografik. W oparciu o tę diagnozę w raporcie określono zmiany 
konieczne, aby zniwelować różnice między obecnymi działaniami a tymi, które 
są niezbędne do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju. Analiza została osadzo-
na w aktualnej rzeczywistości gospodarczej, społecznej i ekologicznej oraz ujęta 
w ramy ekonomii i Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030. 
Poprzez syntezę najnowszych ustaleń naukowych z globalnych ocen środowiska 
w raporcie przedstawiono aktualny stan pilnych problemów na świecie oraz 
możliwości ich rozwiązania.

ISBN 978-92-807-3837-7

https://www.unep.org/resources/making-peace-nature

Technical Guidance Handbook 
Setting up and implementing result-based 

carbon farming mechanisms in the EU 

Making Peace 
with Nature
A scientific blueprint to tackle 
the climate, biodiversity and 
pollution emergencies

32

https://op.europa.eu/pl/publication-detail/-/publication/10acfd66-a740-11eb-9585-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/pl/publication-detail/-/publication/10acfd66-a740-11eb-9585-01aa75ed71a1
https://www.unep.org/resources/making-peace-nature


Czytając różne publikacje ENRD, na bieżąco zapoznacie się ze wszystkimi najnowszymi wiadomościami, 
raportami i zmianami w dziedzinie rozwoju obszarów wiejskich w Europie.

Są one dostępne w sekcji „Publikacje” na stronie https://enrd.ec.europa.eu – wystarczy skorzystać z wyszukiwarki online pod 
adresem https://enrd.ec.europa.eu/publications/search

PRZEGLĄD OBSZARÓW WIEJSKICH UE
Przegląd Obszarów Wiejskich UE jest główną publikacją tematyczną ENRD. Prezentuje najnowszą wiedzę i wyjaśnienia 
w konkretnym temacie istotnym z punktu widzenia rozwoju obszarów wiejskich w Europie. Tematyka jest rozległa i obejmuje 
zagadnienia od przedsiębiorczości wsi przez jakość żywności aż po zmianę klimatu oraz integrację społeczną. Magazyn jest 
wydawany dwa razy w roku w sześciu językach UE (DE, EN, ES, FR, IT i PL).

BROSZURA PROJEKTOWA EFRROW
ENRD publikuje broszury, w których prezentowane są dobre i interesujące przykłady projektów finansowanych w ramach 
EFRROW. Każde wydanie dotyczy konkretnego zagadnienia z zakresu rozwoju obszarów wiejskich i przedstawia wybrane 
przykładowe projekty, które przyniosły oczekiwane rezultaty. Broszury mają na celu przedstawienie osiągnięć w ramach 
EFRROW i zainspirowanie dalszych projektów. Broszury są publikowane w sześciu językach UE (DE, EN, ES, FR, IT i PL).
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WYSZUKIWANIE INFORMACJI O UE
Online
• Informacje o Unii Europejskiej są dostępne we wszystkich językach urzędowych UE w portalu Europa: https://europa.eu/

european-union/index_pl

Publikacje UE
• Bezpłatne i odpłatne publikacje UE można pobrać lub zamówić na stronie: https://op.europa.eu/pl/web/general-publications/

publications

• Większą liczbę egzemplarzy bezpłatnych publikacji można otrzymać, kontaktując się z serwisem Europe Direct lub z lokalnym 
centrum informacyjnym (zob. https://europa.eu/european-union/contact_pl).

https://enrd.ec.europa.eu/home-page_pl
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https://europa.eu/european-union/index_pl
https://op.europa.eu/pl/web/general-publications/publications
https://op.europa.eu/pl/web/general-publications/publications
https://europa.eu/european-union/contact_pl
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ENRD Contact Point
Rue de la Loi/Wetstraat, 38 (bte 4)

1040 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Tel. +32 2 801 38 00 
info@enrd.eu

ENRD w internecie

Odwiedź stronę internetową ENRD
 https://enrd.ec.europa.eu

Zapisz się, aby otrzymać biuletyn ENRD
 https://enrd.ec.europa.eu/news-events/enrd-newsletter_en

Śledź ENRD w mediach społecznościowych
 www.facebook.com/ENRDCP

 www.twitter.com/ENRD_CP

 www.linkedin.com/company/enrd-contact-point

 www.youtube.com/user/EURural

 www.instagram.com/enrdcp
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