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Razvoj podeželja v Evropski uniji …

… je del skupne kmetijske politike (SKP) 
in je zato izredno pomembno področje 
politike: več kot  56 % prebivalstva v 
državah članicah EU živi na podeželju, 
ki predstavlja 91 % ozemlja. V Evropski 
uniji (EU) je 500 milijonov potrošnikov 
in vsi potrebujejo zanesljivo ponudbo 
zdravih in hranljivih živil. SKP je že dolgo 
ključno področje politike EU in se ne-
nehno razvija, da bi odgovorila na nove 
izzive, kot so podnebne spremembe, 
trajnostno upravljanje naravnih virov ter 
ohranjanje podeželskega gospodarstva. 

Politika razvoja podeželja za obdobje 
2007–2013 je usmerjena k trem ciljem, 
in sicer:

•	 izboljšanju konkurenčnosti kmetijske-
ga in gozdarskega sektorja;

•	 izboljšanju okolja in podeželja ter

•	 izboljšanju kakovosti življenja na 
podeželju in spodbujanju diverzifika-
cije podeželskega gospodarstva.

Ta politika si prizadeva, da bi na vseh teh 
področjih aktivneje sodelovale tudi lokal-
ne skupnosti in tako sooblikovale razvoj 
svojih območij. Lokalne akcijske skupine z 
metodologijo pobude LEADER* povezujejo 
lokalne partnerji ter oblikujejo in izvajajo 
razvojne strategije za svoje skupnosti. 

Vsaka država članica oblikuje nacionalne 
ali regionalne programe za razvoj pode-
želja (PRP), ki usmerjajo izvajanje politike 
razvoja podeželja. 

*Kratica LEADER izhaja iz francoske besedne 
zveze, ki pomeni „povezave med ukrepi za razvoj 
podeželskega gospodarstva“. Pri tem gre za obli-
kovanje močnih partnerstev in spodbujanje sode-
lovanja, kar prinaša inovacije in najboljše lokalne 
rešitve za težave na lokalni ravni.

… je sklad EU, ki podpira izvajanje pro-
gramov za razvoj podeželja v Evropski 
uniji.  

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja 
(EKSRP), ki ga nadzira Generalni direktorat 
za kmetijstvo in razvoj podeželja Evropske 
komisije, zagotavlja skoraj polovico sred-
stev od skupno več kot 200 milijard evrov, 
ki so na voljo za programe za razvoj po-
deželja. Ta pristop omogoča sofinanciranje 
razvoja podeželja s sredstvi EU za dosega-
nje skupno dogovorjenih prednostnih ciljev 
EU, hkrati pa državam članicam in regijam 
pušča dovolj prožnosti.  

Primeri različnih vrst dejavnost razvoja 
podeželja, ki jih sofinancira EU, so opisani v 
brošurah projektov EKSRP, ki jih je pripravila 
Evropska mreža za razvoj podeželja: http://
enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/
eafrd-project-brochures/.

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja …
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… je leta 2008 ustanovil Generalni direk-
torat za kmetijstvo in razvoj podeželja 
Evropske komisije, da bi izboljšal izvajanje 
programov za razvoj podeželja. Evropska 
mreža za razvoj podeželja ustvarja in širi 
znanje o delovanju politik razvoja pode-
želja v praksi in njihovem izboljšanju ter 
omogoča lažjo izmenjavo informacij in 
sodelovanje med podeželskimi območji 
Evrope. Mreža povezuje številne zaintere-
sirane strani na področju razvoja podeže-
lja, zlasti nacionalne mreže za podeželje, 
organe držav članic ter organizacije za 
razvoj podeželja na evropski ravni.

Kontaktna točka Evropske mreže za razvoj 
podeželja pomaga Generalnemu direkto-
ratu za kmetijstvo in razvoj podeželja pri 
upravljanju mreže in zagotavlja informa-
cije o dejavnostih mreže. Kontaktna točka 
je v Bruslju in se ukvarja s tremi glavnimi 
področji strategije Evropske mreže za ra-
zvoj podeželja, in sicer:

•	 analizo politike,

•	 komunikacijo in

•	 mrežnim povezovanjem.

Evropsko mrežo za razvoj podeželja …
… izboljšati izvajanje politike EU za razvoj 
podeželja. Z analizo naj bi se:

•	 povečalo razumevanje delovanja 
politike v praksi;

•	 ocenilo, kaj je dobro in kaj bi bilo 
mogoče izboljšati, ter

•	 omogočil vpogled v postopek odloča-
nja v državah članicah in na evropski 
ravni.

Analitsko delo Evropske mreže za razvoj 
podeželja obsega:

•	 organizacijo delovnih skupin, ki pove-
zujejo strokovnjake iz različnih držav 
članic z namenom izmenjave mnenj 
o temah, kot so sredstva za pode-
želje in mehanizmi za dodeljevanje 
sredstev iz EKSRP;

•	 pripravo pobud v sodelovanju z na-
cionalnimi mrežami za podeželje na 
področjih gozdarstva in podeželskega 
podjetništva ter

•	 analizo razvoja podeželja v praksi.  

Analizirajo se številne teme, od povezav 
med kmetijstvom in širšim podeželskim 
gospodarstvom do okoljskih storitev, 
inovacij, lokalnega razvoja pod vodstvom 
lokalnih skupnosti, socialne vključenosti in 
mladih na podeželju. 

Analiza politike je dostopna na spletnem 
mestu Evropske mreže za razvoj pode-
želja. Med informacijami, ki so na voljo, 
so tudi ugotovitve in priporočila delovne 
skupine ter informacije in statistika o 
področjih politik. Več informacij najdete 
na spletni strani: http://enrd.ec.europa.eu/
policy-in-action/.

V podatkovno zbirko projektov za razvoj 
podeželja je vključenih na stotine prime-
rov uporabe politike razvoja podeželja v 
praksi po vsej EU. Več o projektih si lahko 
preberete na: http://enrd.ec.europa.eu/
policy-in-action/rdp_view/.

Evropska mreža za razvoj 
podeželja želi z analizo politike …
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… je v ospredju dejavnosti Evropske 
mreže za razvoj podeželja. Evropska 
mreža za razvoj podeželja namreč for-
malno in neformalno povezuje različne 
akterje s področja razvoja podeželja in 
tako spodbuja izmenjavo znanja, vključ-
no s strokovnim znanjem.

Učinkovitost mrežnega povezovanja je za 
vključitev zainteresiranih strani in izbolj-
šanje izvajanja politike razvoja podeželja 
vse bolj pomembna. Evropska mreža za 
razvoj podeželja ima kot „omrežje omrežij“ 
posebno vlogo. Več informacij o seminar-
jih in sestankih Evropske mreže za razvoj 
podeželja, pri katerih se za spodbujanje 
vzajemnega delovanja uporablja participa-
tivna metodologija, najdete na: http://enrd.
ec.europa.eu/networks-and-networking/.

Pobuda LEADER je v središču naših de-
javnosti mrežnega povezovanja. Na letni 
konferenci LEADER se zberejo lokalne 
akcijske skupine iz vseh držav članic, da 
izmenjajo najboljše prakse in razpravljajo 
o vprašanjih, kot so izboljšanje izvajanja 
lokalnih strategij za razvoj podeželja in 
priprava čezmejnih projektov sodelovanja.
Portal LEADER Gateway na spletnem me-
stu Evropske mreže za razvoj podeželja je 
ključen pri podpiranju teh dejavnosti, saj 
zagotavlja zbirko orodij za lokalne akcijske 
skupine, informacije o možnostih sodelo-
vanja, publikacije, videoposnetke in mnogo 
več: http://enrd.ec.europa.eu/leader/.

Mrežno povezovanje …

… je ključna prednostna naloga Evropske 
mreže za razvoj podeželja. Za predsta-
vitev politike razvoja podeželja v praksi 
in seznanjanje javnosti o dogajanju na 
evropskem podeželju se uporabljajo raz-
lične komunikacijske poti. Evropska mreža 
za razvoj podeželja pri obveščanju javno-
sti o ugotovitvah raziskav, novih ukrepih 
politike in uspešnih lokalnih projektih 
sodeluje s skupnostjo za razvoj podeželja. 

Spletno mesto Evropske mreže za razvoj 
podeželja je glavno komunikacijsko sred-
stvo in povzema vse dejavnosti te mreže. 

•	 Interaktivni zemljevid s pregledom 
politike razvoja podeželja v posame-
zni državi članici je na voljo na:  
http://enrd.ec.europa.eu/country/.

•	 V avdiovizualni galeriji so na voljo 
fotoalbumi različnih prireditev in 
videoposnetki zanimivih projektov 
za razvoj podeželja: http://enrd.
ec.europa.eu/publications-and-media/
media-gallery/.

•	 Na portalu za obveščanje o razvoju 
podeželja (Communicating Rural 
Development Gateway) so primeri 
uspešnih komunikacijskih sredstev, 
s katerimi se promovira razvoj 
podeželja v EU. Obiščite ga na: http://
enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/
communicating-rural-development/
eafrd/. 

Publikacije Evropske mreže za razvoj po-
deželja so na voljo v šestih jezikih (DE, EN, 
ES, FR, IT in PL) in vključujejo:

•	 EU Rural Review  – podroben pregled 
različnih področij kmetijske politike;

•	 ENRD Magazine – objave najnovejših 
člankov Evropske mreže za razvoj 
podeželja, nacionalnih mrež za 
podeželje in lokalnih akcijskih skupin 
po Evropi;

•	 EAFRD Project Brochures – predsta-
vitev uspešnih primerov financiranja 
projektov iz EKSRP; 

•	 Rur@l Newsflash – spletno glasilo z 
najnovejšimi omrežnimi dejavnostmi.

Evropska mreža za razvoj podeželja 
je dejavna tudi na družabnih omrežjih: 
Facebook (www.facebook.com/EUAgri), 
Youtube (www.youtube.com/user/EURural) 
in Twitter (@ enrd_cp).

Če se želite naročiti na publikacije Evropske 
mreže za razvoj podeželja ali pridružiti 
spletnemu forumu opENDR, obiščite sple-
tno stran: https://webgate.ec.europa.eu/
myenrd/myenrd/.

Obveščanje o razvoju podeželja …
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Če želite prejemati najnovejše publikacije Evropske mreže 
za razvoj podeželja, se prijavite na:  
https://webgate.ec.europa.eu/myenrd/myenrd/

Pridružite se razpravi na forumu opENRD in ostanite v 
stiku z najnovejšimi trendi na področju razvoja podeželja: 

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

Več informacij o evropski mreži  
za razvoj podeželja:

www.enrd.eu

op

Imate vprašanja?  Pošljite jih po  elektronski pošti na: info@enrd.eu 

Avtorske pravice za fotografije imajo: Kevin Nicholson (naslovnica), Egidijus Giedraitis (stran 2),  
Matej Povše/Globalphoto 123rf.com (stran 3), johnnydevil 123rf.com/maxfx 123rf.com (stran 4),  
dipressionist 123rf.com/Heather Boyd 123rf.com (stran 5), Mario Folchi (stran 6), Steve Morgan (stran 7).
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