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Maaelu areng Euroopa Liidus…

... on ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) 
osa ja eluliselt tähtis poliitikavaldkond: 
üle 56% ELi liikmesriikide rahvastikust 
elab maapiirkondades, mis moodusta
vad 91% ELi territooriumist. Euroopa 
Liidus on 500 miljonit tarbijat, kes kõik 
vajavad usaldusväärse päritoluga ter
vislikku ja toitaineterikast toitu. ÜPP on 
olnud pikka aega üks ELi tähtsaimaid 
poliitikavaldkondi. ÜPP areneb pidevalt, 
et toime tulla uute väljakutsetega, 
näiteks kliimamuutusest tulenevate 
probleemide, loodusvarade säästva 
kasutamise ja majanduse säilitamisega. 

Maaelu arengu poliitika aastateks 2007–
2013 keskendub kolmele eesmärgile. 
Need on:

•	 põllumajandus- ja metsandussektori 
konkurentsivõime parandamine;

•	 keskkonnatingimuste parandamine ja 
maapiirkondade arendamine ning

•	 maapiirkondade elukvaliteedi tõstmi-
ne ning maapiirkondade majanduse 
mitmekesisemaks muutmine.

Maaelu arengu poliitika hõlmab kõiki neid 
teemasid ning püüdleb samas ka selle 
poole, et kohalikud kogukonnad panustak-
sid üha rohkem oma piirkonna arengusse. 
Kasutades LEADER-programmi meetodeid 
viivad kohaliku tasandi tegevusrühmad 
kokku kohalikke partnereid, koostavad 
oma kogukondade arengustrateegiaid 
ning rakendavad neid. 

Iga liikmesriik koostab riiklikud või piir-
kondlikud maaelu arengu programmid, 
millest juhindutakse maaelu arengu polii-
tika rakendamisel. 

*Lühend LEADER on tuletatud prantsuse keelest ja 
tähendab maapiirkondade majanduse arendami-
seks võetavate meetmete seotust. Programmi ees-
märk on luua tugevaid partnerlusi ja soodustada 
koostööd, mis toetab uuenduslikkust ja parimaid 
kohalikke lahendusi kohalikele probleemidele.

… on ELi fond, millega toetatakse maa
elu arengu programmide rakendamist 
Euroopa Liidus. 

Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfond (EAFRD), mida kont-
rollib Euroopa Komisjoni põllumajanduse 
ja maaelu arengu peadirektoraat, annab 
maaelu arengu programmide rahastami-
seks ettenähtud rohkem kui 200 miljardist 
eurost peaaegu poole. Selline lähenemis-
viis võimaldab ELil keskenduda maaelu 

arengu kaasrahastamisel just ühiselt 
kokkulepitud prioriteetidele ning jätab sa-
mas liikmesriikide ja piirkondliku tasandi 
otsuste tegemiseks piisavalt paindlikkust. 

Näiteid mitmesugustest maaelu arengu 
meetmetest, mida on kaasrahasta-
tud EAFRD projektide raames, leiate 
Euroopa maaelu arengu võrgustiku 
(ENRD) toodetud trükistes: http://enrd.
ec.europa.eu/publications-and-media/
eafrd-project-brochures/

Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond… 
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... loodi Euroopa Komisjoni põllumajan
duse ja maaelu arengu peadirektoraadi 
poolt 2008. aastal, et aidata kaasa 
maaelu arengu programmide rakenda
misele. Selleks kogub ja jagab Euroopa 
maaelu arengu võrgustik (ENRD) teadmisi 
selle kohta, kuidas maaelu arengu po
liitikat praktiliselt ellu viiakse ja kuidas 
seda teabevahetuse soodustamise ja 
Euroopa maapiirkondade koostöö kaudu 
paremini teha saaks. ENRD ühendab 
mitmeid maaelu arengu huvirühmi, ni
melt riiklikke maaelu võrgustikke (NRN), 
liikmesriikide ametiasutusi ning Euroopa 

tasandil tegutsevaid maaelu arengu 
organisatsioone.

ENRD kontaktpunkt toetab põllumajanduse 
ja maaelu arengu peadirektoraati võrgus-
tiku haldamisel ning on ENRD meetmete 
teabekeskus. Kontaktpunkt asub Brüsselis 
ja töötab ENRD strateegia kolme peamise 
elemendiga, nimelt:

•	 poliitika analüüs;

•	 tutvustamine ning

•	 võrgustike loomine.

Euroopa maaelu arengu võrgustik… … püüab parandada ELi maaelu arengu 
poliitika rakendamist. Analüüsimise ees
märk on:

•	 parandada arusaamist sellest, kuidas 
poliitika tegelikkuses toimib;

•	 hinnata, mis töötab hästi ja mida 
saaks parandada, ning

•	 heita pilku liikmesriikide ja Euroopa 
tasandi otsustamisprotsessidele.

ENRD analüüsid hõlmavad:

•	 töörühmi, kus saavad kokku eri-
nevate liikmesriikide eksperdid, et 
jagada seisukohti teemadel nagu 
maaelu finantseerimine ja EAFRD 
rakendamismehhanismid;

•	 ühisalgatusi riiklike maaelu võrgus-
tikega teemadel nagu metsandus ja 
maapiirkondade ettevõtlus ning

•	 analüüse maaelu arengu 
tegelikkusest. 

Analüüsitakse 
laia teema-
d e v a l i k u t , 
alates seostest põllumajanduse ja laiema 
maamajanduse vahel kuni keskkonnatee-
nuste, innovatsiooni, kogukonna juhitava 
kohaliku arengu, sotsiaalse kaasatuse ja 
maapiirkondade noorteni. 

ENRD tegevuse analüüsidega saab tut-
vuda ENRD veebisaidil. Kättesaadav on 
teave töörühma järelduste ja soovituste 
kohta, poliitikavaldkondade teabelehed ja 
statistika. Et saada täpsemat teavet vt: 
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/

Maaelu arengu projektide andmebaas 
sisaldab sadu näiteid selle kohta, kuidas 
maaelu arengu poliitikat on ELis raken-
datud. Tutvu projektidega veebisaidil 
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/
rdp_view/

ENRD poliitika analüüs… 
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… on ENRD tegevuse keskpunkt: ühenda
des kas formaalselt või mitteformaal
selt maaelu arengule kaasaaitajaid, 
lihtsustab ENRD teadmiste vahetamist 
ning väärtuslike kogemuste jagamist ja 
innovaatiliste lahenduste leidmist. 

Võrgustike loomise kasulikkus on end 
järjest enam tõestanud nii huvirühmade 
kaasamise kui ka maaelu arengu poliitika 
rakendamise tõhustamisel. Võrgustike 
võrgustikuna on ENRD´l täita eriline roll. 
Et saada ülevaadet ENRD seminaridest ja 
koosolekutest, kus kasutatakse osalemis-
meetodeid interaktiivsuse edendamiseks, 
külastage veebisaiti: http://enrd.ec.europa.
eu/networks-and-networking/

LEADER-programm on võrgustike töö 
keskmes. Iga-aastasel LEADER-programmi 
raames toimuval konverentsil osalevad 
tegevusrühmad kõigist liikmesriikidest. 
Seal jagatakse omavahel parimaid tavu 
ja arutletakse teemadel, kuidas paranda-
da maaelu arengu kohalike strateegiate 
rakendamist ja kuidas luua liikmesriikide-
vahelisi koostööprojekte. Tegevust toetab 
LEADER Gateway (ENRD veebisaidil) − see 
on tööriistaks riiklikele tegevusrühmadele, 
sealt saab teavet koostööpakkumiste koh-
ta, seal on väljaandeid, videoid ja muud 
http://enrd.ec.europa.eu/leader/

Võrgustike loomine… 
… on ENRD prioriteet. Kasutatakse 
mitmeid kommunikatsioonikanaleid, 
et tutvustada maaelu arengu poliitika 
meetmeid ja jagada laiemale avalikkusele 
teavet selle kohta, mis toimub Euroopa 
maaelus. ENRD suhtleb maaelu arengu 
spetsialistidega, et olla kursis teadus
uuringute tulemuste, poliitiliste arengute 
ja kohalike edulugudega. 

ENRD veebisait on peamine kommuni-
katsioonivahend ja seal on esitatud kõik 
ENRD tegevused. 

•	 Et saada ülevaadet liikmesriikide 
maaelu arengu poliitikast, tutvuge 
meie interaktiivse kaardiga: http://
enrd.ec.europa.eu/country/

•	 Audiovisuaalmeedia galeriis on 
üleval fotoalbumid sündmustest 
ja videod huvitavamatest maaelu 
arengu projektidest: http://enrd.
ec.europa.eu/publications-and-media/
media-gallery/

•	 Maaelu arengut tutvustavas ülevaa-
tes on toodud näiteid õnnestunud 
kommunikatsioonivahenditest, mille-
ga edendatakse maaelu arengut ELis. 
Tutvuge sellega veebisaidil http://
enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/
communicating-rural-development/
eafrd/ 

ENRD väljaanded on kättesaadavad kuues 
keeles (saksa, inglise, hispaania, prant-
suse, itaalia ja poola keeles) ning need 
hõlmavad järgmist:

•	 ELi maaelu ülevaade (kus esitatakse 
maaelu poliitikavaldkondade põhjalik 
kirjeldus);

•	 ENRD Magazine (kus esitatakse 
uudislugusid ENRD, riiklike maaelu 
võrgustike ja kohaliku tasandi tege-
vusrühmade tegevusest);

•	 EAFRD Projekte tutvustavad trükised 
(kus tuuakse näiteid õnnestunumate 
EAFRD rahastatud projektide kohta); 

•	 Rur@l Newsflash (mis on vee-
biajaleht võrgustiku tegevuse 
kajastamiseks).

ENRD tegutseb ka sotsiaalmeedias (www.
facebook.com/EUAgri; www.youtube.com/
user/EURural; ja Twitter (@enrd_cp)).

Et tellida ENRD väljaandeid või ühineda 
online-aruteludega foorumis opENRD, 
külastage veebisaiti https://webgate.
ec.europa.eu/myenrd/myenrd/.

Maaelu arengu tutvustamine…
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Et tellida ENRD väljaandeid koju,  
registreeruge ENRD veebisaidil:   
https://webgate.ec.europa.eu/myenrd/myenrd/

Et olla kursis maaelu arengu suundadega,  
ühinege aruteludega opENRD vahendusel veebisaidil:  

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

ENRDga tutvumiseks külastage 

www.enrd.eu

op

Kas on küsimusi?  E-kirja teel saab pöörduda  ENRD poole aadressil:  info@enrd.eu 
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