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Nowa inicjatywa tematyczna dotycząca komunikacji
zapoczątkowana na 12 posiedzeniu KSOW

Sieci interesariuszy miały
okazję wypowiedzieć się na
temat metody Leader jako
narzędzia lokalnego rozwoju
ENRD uczestniczyła w wysłuchaniu publicznym
„Leader jako narzędzie rozwoju lokalnego”, które
odbyło się 20 czerwca 2011 r. Celem wydarzenia
zorganizowanego przez Europejski Komitet
Ekonomiczno-Społeczny (EKES) było promowanie
debaty poświęconej wnioskom płynącym z podejścia Leader na potrzeby opracowania zaleceń
dotyczących roli metody Leader w przyszłej WPR po
2013 r. EKES przygotowuje obecnie opinię na temat
podejścia Leader. Chociaż uczestnicy zdecydowanie
opowiadali się za metodą Leader, przyznawali także,
że nie mogła ona jeszcze wykazać pełni swoich
możliwości. Więcej informacji można uzyskać,
klikając tutaj.

Budowanie mostów dla
współpracy międzynarodowej
Międzynarodowa konferencja mająca pomóc
Lokalnym Grupom Działania (LGD) w tworzeniu
projektów w ramach współpracy międzynarodowej
odbyła się w Druskienikach na Litwie w dniach 22-23
czerwca 2011 r. Więcej informacji można uzyskać,
klikając tutaj.

Dni Rozwoju Obszarów Wiejskich w Pori w Finlandii
3 lipca 2011 r. w Pori w Finlandii odbyła się wystawa rolnicza Famari. Wystawę, na której pokazano
wszystkie najnowsze produkty rolne dostępne na
rynku, odwiedziło około 70 000 gości. Na stoisku
Komisji Europejskiej zaprezentowano projekty
dotyczące rozwoju obszarów wiejskich poświęcone
takim tematom jak leśnictwo, zmiany klimatyczne,
biomasa oraz młodzież na obszarach wiejskich.
Więcej informacji można uzyskać, klikając tutaj.

Nową inicjatywę tematyczną dotyczącą informowania o osiągnięciach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich (PROW) zapoczątkowano na 12 posiedzeniu Krajowych Sieci Obszarów
Wiejskich, które odbyło się w 28 czerwca w Brukseli.
Posiedzenie skupiło się na wymianie doświadczeń Państw Członkowskich w dziedzinie strategii i narzędzi komunikacyjnych PROW/EFRROW.
Celem nowej inicjatywy dotyczącej komunikacji jest wzmocnienie partnerstwa
między KSOW w zakresie narzędzi komunikacji i rozpowszechniania informacji o
programach rozwoju obszarów wiejskich w
Europie. W ramach tej inicjatywy formalnie
zapowiedziano najbliższą międzynarodową
konferencję zatytułowaną „Informowanie
obywateli o rozwoju obszarów
wiejskich”, która ma się odbyć
w Mediolanie w dniach
17-18 listopada 2011 r.
Konferencja organizowana przez włoską KSOW
wspólnie z ENRD zapre zentujek ampa nie informacyjno- komunik ac yjne
poświęcone
rozwojowi obszarów wiejskich
prowadzone w ramach
programów rozwoju obszarów
wiejskich. Podczas przygotowań do tego
wydarzenia KSOW zostały poproszone o
dostarczenie za pośrednictwem społeczności internetowej „Moja ENRD” przykładów
materiałów komunikacyjnych i informacyjnych, a także wszelkich posiadanych
materiałów dotyczących analizy i/lub oceny
prac poświęconych badaniu oddziaływania
ich strategii i narzędzi komunikacyjnych.
Wszystkie nadesłane materiały są poddawane przeglądowi i zostaną zaprezentowane w
ramach serwisu poświęconego komunikacji
(„Communications Gateway”) w witrynie

internetowej ENRD. Zapowiedziano także
publikację ENRD poświęconą narzędziom
komunikacyjnym KSOW, która ma się ukazać
jesienią istanowić przedłużenie tej nowej
inicjatywy tematycznej.
Jako uzupełnienie tematu, którym zajmowano
się w tym dniu, odbyły się trzy równoległe sesje
warsztatowe skupiające się na następujących
kwestiach: mierzenie oddziaływania kampanii
komunikacyjnych i narzędzi internetowych;
wykorzystywanie mediów ogólnych i społecznościowych; oraz skuteczna koordynacja
organów wdrażających EFRROW.
DG AGRI podkreśliła znaczenie
relacji dotyczących rozwoju
obszarów wiejskich dla informowania o korzyściach płynących ze Wspólnej Polityki
Rolnej (WPR) w związku ze
strategią
komunikacyjną
Dyrekcji Generalnej dotyczącą reformy WPR oraz
50-lecia WPR. Przedstawiciele
różnych KSOW prezentowali
także
swoje
doświadczenia
dotyczące innowacyjnych narzędzi
internetowych, mediów społecznościowych
i wykorzystania materiałów wideo, a także
kampanii informacyjnych skierowanych do
młodzieży oraz ogólnie do obywateli UE.
Przedstawiono przegląd obowiązków w zakresie przekazywania informacji o programach
rozwoju obszarów wiejskich, z uwzględnieniem
znaczenia ocen okresowych, a także aktualnych
informacji o działalności ENRD. Ponadto podczas wydarzenia zaprezentowano szereg materiałów informacyjnych KSOW, w tym publikacje
i materiały audiowizualne. Więcej informacji
można uzyskać, klikając tutaj.

Prosimy zwrócić uwagę, że Rur@l News jest publikacją online;
w celu uzyskania dalszych informacji prosimy przejść do http://enrd.ec.europa.eu

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

• Właśnie opublikowano dwie nowe broszury EFRROW: Leader i Green Growth. Kliknij tutaj;
• 8. wydanie Przeglądu Obszarów Wiejskich UE poświęcone jakości produktów już dostępne w Internecie.
Kliknij tutaj;
• Zestaw narzędzi do samooceny KSOW jest już dostępny w naszej witrynie internetowej. Kliknij tutaj;
• Pamiętaj o bazie danych projektów PROW. Kliknij tutaj;
• Uwaga LGD! Na stronie internetowej opublikowano nowe oferty współpracy w ramach inicjatywy Leader.
Kliknij tutaj .

Konferencja„RomaForest2011”:
Zwrócenie uwagi na znaczenie
unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich dla leśnictwa
Podczas dwudniowej konferencji zorganizowanej w Rzymie w dniach 23-24 czerwca 2011
r. przez włoską KSOW i INEA (Krajowy Instytut
Ekonomiki Rolnictwa) przy współpracy z
ENRD zwrócono uwagę na znaczenie instrumentów polityki rozwoju obszarów wiejskich
dla długotrwałej stabilności unijnego sektora
leśnictwa. Ponad 200 uczestników wzięło udział
w konferencji „RomaForest2011”, podczas której
omawiano rolę zasobów leśnych w społeczno-ekonomicznym rozwoju obszarów wiejskich.
W ostatnich kilku dekadach rola ta daleko
wykraczała poza cele produkcyjne, obejmując
nowe kwestie i wyzwania, takie jak łagodzenie
zmian klimatycznych, zachowanie różnorodności biologicznej, produkcja energii, wpływanie
na cykl hydrologiczny, erozja gleby i powstrzymywanie pustynnienia, zapobieganie zagrożeniom naturalnym oraz zarządzanie leśnym
krajobrazem historyczno-kulturowym. Jednak
biorąc pod uwagę fakt, że polityka leśna należy
do kompetencji Państw Członkowskich, oraz
wobec braku unijnego funduszu leśnego, politykę rozwoju obszarów wiejskich uważa się za
główne narzędzie wsparcia wdrażania strategii
UE w leśnictwie. Dlatego uczestnicy konferencji
zajęli się określeniem i analizą odpowiednich
tematów z zakresu rozwoju obszarów wiejskich,
tak aby ustalić silne i słabe strony, szanse i zagrożenia, jak również zaproponować koncepcje
i sugestie dotyczące obecnej i przyszłej polityki
rozwoju obszarów wiejskich.

Oprócz zwrócenia uwagi na znaczenie bieżących instrumentów rozwoju obszarów wiejskich
dla leśnictwa, podczas konferencji zauważono
także potrzebę dalszego usprawniania realizacji
polityki (kilka aspektów tej sprawy określono
również w ramach prac Tematycznej Grupy
Roboczej nr 4 ENRD). Cztery tematy wybrane
na potrzeby równoległych sesji odzwierciedlały główne priorytety przyszłych działań w
sektorze rolnictwa: świadczenie usług środowiskowych; dostarczanie energii odnawialnej
z biomasy leśnej; wspieranie łagodzenia zmian
klimatycznych i przystosowywania się do nich;
oraz włączenie sektora leśnictwa do oddolnych
strategii rozwoju obszarów wiejskich.
Konferencja „RomaForest2011” przypomniała
uczestnikom, jak ważne jest informowanie o
roli leśnictwa w realizacji kluczowych opcji
politycznych UE, zwłaszcza w kontekście
zmian klimatycznych. W istocie wiele lasów
bez wsparcia zapewnianego przez programy
rozwoju obszarów wiejskich nie będzie w stanie
przyczynić się do poprawy przyszłej sytuacji
społeczno-ekonomicznej społeczności wiejskich w całej UE. Aby zapewnić ciągłość działań
wspieranych przez konferencję, fińska KSOW
zaproponowała zorganizowanie w Finlandii
seminarium poświęconego „produkcji energii
z biomasy leśnej w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich, a także powiązanym
skutkom dla łagodzenia zmian klimatycznych”.
Więcej informacji można uzyskać, klikając tutaj.

KSOW — NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA
Leader „zaskakuje” młodych ludzi
w Finlandii
„Zaskocz mnie Leaderze” to pełna akcji impreza
adresowana do młodych ludzi, której celem jest
propagowanie prac fińskiego programu Leader
wspierania obszarów wiejskich i która odbywać się
będzie w Finlandii w dniach 22-28 sierpnia 2011 r.
Uczestnicy (w wieku 16-28 lat) będą przemierzać
wiejskie okolice, aby zapoznać się bliżej z życiem
na wsi i w ten sposób pogłębiać swoje zainteresowanie rozwojem obszarów wiejskich, budować
europejskie sieci młodych ludzi oraz oczywiście
propagować sam program Leader. Więcej informacji można uzyskać, klikając tutaj.

Estoński Parlament Wiejski omawia
rozwój obszarów wiejskich
Oczekuje się, że około 400 uczestników weźmie udział
w obradach estońskiego Parlamentu Wiejskiego 2011,
które odbędą się w dniach 3-7 sierpnia, skupiając
delegatów wsi, organizacje oraz przedstawicieli
szczebla lokalnego i krajowego z Estonii, przybyłych,
aby omówić kwestie związane z rozwojem obszarów
wiejskich. „Parlament Wiejski” organizowany przez
estońską KSOW odgrywa ważną rolę w wyznaczaniu
ogólnych kierunków strategicznych dla Estońskiego
Ruchu na rzecz Wsi. Aby zarejestrować się i uzyskać
więcej informacji, kliknij tutaj.

Pierwsza krajowa konferencja
greckiej KSOW
Około 80 osób zainteresowanych rozwojem obszarów wiejskich przybyło na pierwszą grecką krajową
konferencję KSOW, zorganizowaną 7 lipca w Atenach.
Omówiono najważniejsze cele i priorytety sieci. Kliknij
tutaj.

Z WIZYTĄ W WYBRANYM KRAJU:

HISZPANIA Populacja:
Obszar:

47 milionów
504 411 km2

Hiszpania leży na Półwyspie Iberyjskim i graniczy od północnego wschodu z Francją,
a od zachodu z Portugalią. PKB Hiszpanii zmniejszył się w 2009 r. o 3,7% (był to koniec
16-letniej tendencji wzrostowej) i o kolejne 0,1% w 2010 r. Obszary wewnątrz kraju i
nadbrzeżne znacznie różnią się pod względem gęstości zaludnienia, wskaźników
dochodu i zatrudnienia. 91,3% terytorium Hiszpanii stanowią obszary wiejskie,
zamieszkałe przez około 31% ludności. Około 50% całkowitej powierzchni Hiszpanii
zajmują grunty rolne (25,2 mln ha), przy czym 10,47 mln ha pokrywają lasy. Około 79%
gruntów rolnych uważa się za obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania.
Głównymi priorytetami rozwoju obszarów wiejskich w Hiszpanii są utrzymanie
populacji obszarów wiejskich i poprawa jakości życia poprzez zwiększenie konkurencyjności sektorów rolno-spożywczego i leśnego. Przewiduje się ważne inwestycje w
dziedzinie gospodarki wodnej oraz w przemyśle rolno-spożywczym. Wiele uwagi
zwraca się także na konieczność zwiększania różnorodności biologicznej (przy dużej
powierzchni obszarów Natura 2000) oraz potencjału lokalnych społeczności.
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