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Narzędzia ENRD pomagają Lokalnym Grupom Działania przy współpracy transnarodowej

Główne wyniki prac Tematycznej Grupy
Roboczej (TWG3) ds. Dóbr Publicznych zostały
udostępnione w sprawozdaniu podsumowującym. Na stronie TWG3 można zapoznać się
z dalszymi informacjami na temat różnych wyników
jej prac, w tym Broszurą o Dobrach Publicznych.
Kliknij tutaj

Aktualne informacje dotyczące
Tematycznej Grupy Roboczej
ds. Mechanizmów Dostarczania Polityki Rozwoju Obszarów
Wiejskich (TWG4)
Finalizowane są prace nad drugą serią studiów
przypadków TWG4, dotyczącą sposobów realizacji
Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).
ENRD przygotowuje obecnie sprawozdanie końcowe, podsumowujące wyniki prac rozpoczętych
wiosną 2010 r., które zostanie zaprezentowane na
następnym posiedzeniu Komitetu Koordynacyjnego
w czerwcu. Kliknij tutaj

Udział ENRD w Walnym
Zgromadzeniu francuskiej KSOW
W dniu 5 kwietnia przedstawiciele ENRD uczestniczyli w Walnym Zgromadzeniu francuskiej Krajowej
Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW). Omówiono
możliwości kolejnych wspólnych działań w ramach
KSOW, w szczególności inicjatywę tematyczną
KSOW w zakresie przedsiębiorczości na obszarach
wiejskich, w której francuska KSOW zamierza odgrywać kluczową rolę. Kliknij tutaj.

Współpraca transnarodowa stanowi jeden z głównych elementów polityki rozwoju obszarów wiejskich,
ponieważ umożliwia Lokalnym Grupom Działania (LGD) i koordynatorom lokalnych projektów rozwojowych znajdowanie nowych i innowacyjnych rozwiązań potencjalnych problemów.
W celu wspierania działań opartych na współpracy
dostępne jest specjalne działanie finansowane
z budżetu osi 4 w ramach Programów Rozwoju
Obszarów Wiejskich Państw Członkowskich. Każde
Państwo Członkowskie wprowadziło własne
zasady wdrażania tego działania.
Przewodnik po współpracy transnarodowej
dostarcza praktycznych i przystępnych informacji
na temat nawiązywania i prowadzenia efektywnej
współpracy. Już teraz przewodnik przyciąga największą liczbę odwiedzających serwis internetowy
ENRD. Obecnie przygotowywana jest nowa wersja
przewodnika obejmująca szereg
interaktywnych funkcji, w tym
filmy z poradami specjalistów, którzy dzielą się
najważniejszymi informacjami dotyczącymi
sprawnej i skutecznej
współpracy.
Nowy
przewodnik będzie podzielony na cztery części:
planowanie,
wdrażanie,
monitorowanie oraz działania
w ramach kontynuacji projektów
współpracy transnarodowej. Te nowe interaktywne funkcje będą dostępne w serwisie już za kilka
tygodni!
Baza danych Ofert współpracy transnarodowej
jest również dostępna w serwisie ENRD, zapewniając Lokalnym Grupom Działania uaktualnianą na
bieżąco listę pomysłów dotyczących projektów,
które inicjatorzy projektów mogą wykorzystywać
podczas poszukiwania dodatkowych partnerów.
Podmioty zainteresowane podjęciem współpracy proszone są o uważne przejrzenie tej listy i
bezpośredni kontakt z inicjatorami projektów. W
serwisie ENRD dostępna jest również baza danych

wszystkich europejskich Lokalnych Grup
Działania, umożliwiająca wyszukiwanie według
nazwy grupy i/lub kraju.
Uzupełnieniem tego narzędzia jest społeczność
internetowa „Moja ENRD”, w szczególności część
„Moja LGD”, w której Lokalne Grupy Działania
mogą aktualizować swoje profile i składać nowe
oferty współpracy transnarodowej. Ponadto
Lokalne Grupy Działania mają dostęp do uruchomionego niedawno „Forum Tematycznego LGD”
poprzez swoje konto Moja ENRD. Dzięki temu
użytkownicy mogą znajdować nowe pomysły
dotyczące współpracy oraz rozwiązania
dla wspólnych problemów na
poziomie lokalnym, jak również
przykłady różnych działań prowadzonych przez inne Lokalne
Grupy Działania. Daje to ogromne
możliwości wymiany pomysłów z
różnych obszarów tematycznych
– od turystyki po gospodarkę i
środowisko oraz wielu innych. Wnioski
o dostęp do społeczności internetowej
„Moja ENRD” można kierować na adres
myenrd@enrd.eu.
Oczywiście ENRD ma również na celu łączenie
ludzi – nie tylko wirtualnie, ale także w trakcie
organizowanych wydarzeń unijnych odbywających się w ciągu całego roku. Dotychczas ENRD
pomogła zorganizować Targi Współpracy w
Edynburgu we wrześniu 2010 r. oraz warsztaty
dla nowych Lokalnych Grup Działania w Belgii w
styczniu 2011 r. Ponadto ENRD aktywnie uczestniczy w targach i wystawach odbywających
się w całej Europie, które szeroko propagują
możliwości związane ze współpracą transnarodową. Kliknij tutaj, aby zapoznać się z ofertami
współpracy.

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

• Serwis internetowy ENRD jest już dostępny w języku hiszpańskim. Kliknij tutaj.
• Dostępne są uaktualnione informacje w części dotyczącej zasad i procedur
Przewodnika po Współpracy Transnarodowej. Kliknij tutaj.

• Można już pobrać Przegląd Obszarów Wiejskich UE, wydanie 7 „Dobra Publiczne i
Rozwój Obszarów Wiejskich”. Kliknij tutaj.

Badanie wykazało
duże zmiany zachodzące
na obszarach wiejskich
W imieniu Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju
Obszarów Wiejskich (DG AGRI) Komisji Europejskiej
przeprowadzono nowe „Badanie zatrudnienia,
wzrostu i innowacyjności na obszarach wiejskich”
(SEGIRA). Koncentrując się na wzroście i zatrudnieniu
badanie wykazało głęboka dywersyfikację obszarów
wiejskich w UE oraz regionalne zróżnicowanie „wiejskości”. Podczas gdy duże obszary południowych,
północnych i wschodnich peryferii UE oraz wiele
terenów górskich i obszarów oddalonych mają nadal
zdecydowanie wiejski charakter i występują tam
problemy dotyczące odpływu ludności i starzenia
się populacji, inne obszary radzą sobie lepiej niż
porównywalne tereny miejskie. W ujęciu ogólnym
wzrost PKB na mieszkańca na obszarach wiejskich od
2001 r. do początku kryzysu finansowego był wyższy
niż na obszarach miejskich (głównie ze względu na
silny wzrost w nowych Państwach Członkowskich,
zwłaszcza od 2006 r.) i widoczne były również oznaki
poprawy wskaźnika zatrudnienia. Jednak pomimo
tego pozytywnego trendu różnica pomiędzy dochodem na mieszkańca na obszarach wiejskich i miejskich powiększa się, a wzrost wskaźnika zatrudnienia
na obszarach wiejskich w latach 2005–2007 pozostał
poniżej średniej dla wszystkich regionów UE-27.
Badanie wskazuje ponadto, że większość regionów
generalnie pozytywnie odnosi się do skutków polityki
rozwoju obszarów wiejskich dotyczących wzrostu i
zatrudnienia. Jak wynika z badania w ciągu ostatnich
kilku dekad obszary wiejskie w całej UE uległy zasadniczym zmianom, zarówno pod względem struktury
gospodarczej, jak i demografii. Najszerzej zakrojoną

• UWAGA LGD! W serwisie internetowym opublikowano nowe oferty współpracy
w ramach inicjatywy Leader. Kliknij tutaj.

przemianą sektorową jest spadek względnego
znaczenia rolnictwa, które odpowiada za 96% użytkowania gruntów na obszarach wiejskich, ale jedynie
13% ogólnego zatrudnienia i 6% wartości dodanej
brutto na obszarach wiejskich i pośrednich. Z kolei
we wszystkich regionach wzrasta znaczenie turystyki,
która okazała się głównym bodźcem stymulującym
wzrost i zatrudnienie, wraz z innymi nowymi kluczowymi działaniami, w tym niszową produkcją na małą
skalę, produkcją żywności i usługami biznesowymi.
Jednak ogólnie depopulacja obszarów wiejskich
pozostaje dominującym trendem demograficznym.
W szczególności zmniejszenie liczby młodych ludzi
określone zostało jako „krytyczne zagrożenie” dla
utrzymania żywotności obszarów wiejskich. Słaba
infrastruktura i ograniczona dostępność zostały również wskazane jako bariery w rozwoju. Podkreślono
konieczność silniejszego nacisku na tworzenie Nowej
Gospodarki Wiejskiej, na przykład rozwój technologii
informacyjnych lub zrównoważonej produkcji energii.
Obszary wiejskie nie zawsze pozostają w tyle za obszarami miejskimi. W praktyce wiele obszarów wiejskich
radzi sobie lepiej niż sąsiadujące obszary miejskie pod
względem niektórych analizowanych wskaźników,
na przykład zmian zachodzących w ekonomicznie
aktywnej populacji, odsetka kobiet pracujących itp.
Jednak najważniejszym wnioskiem wynikającym z
badania jest fakt, że obszary, które potrafią najlepiej
wykorzystywać synergie powstające między sektorami gospodarczymi uzyskują najwyższy wskaźnik
zatrudnienia i wzrostu. Kliknij tutaj, aby przeczytać
pełne sprawozdanie.

KSOW —
NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA
Wizyta ENRD w Bułgarii
W marcu ENRD odwiedziła Bułgarię w
związku z działaniami sieciującymi, w
tym spotkania z instytucją zarządzającą
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
oraz kluczowymi interesariuszami. Ponadto
podczas spotkania w Sofii nawiązano kontakty z Europejską Siecią Obszarów Rybackich
(FARNET). Obie sieci mają wiele wspólnych
dziedzin zainteresowań i wspierają podobne
działania. Kliknij tutaj.

Poszukujemy przykładów
komunikacji KSOW na ważne
wydarzenie
Włoska KSOW prosi wszystkie Krajowe Sieci
Obszarów Wiejskich o informacje na temat
ich działań promocyjnych w związku z
dużym wydarzeniem dotyczącym komunikacji planowanym na październik w Mediolanie.
Wydarzenie organizuje włoska KSOW wspólnie z ENRD i będzie ono doskonałą okazją do
zademonstrowania przykładów najlepszych
praktyk w zakresie kampanii informacyjnych
i promocyjnych na temat rozwoju obszarów
wiejskich organizowanych w Państwach
Członkowskich. Więcej informacji można
uzyskać pisząc na adres f.daprile@ismea.it
lub e.cardosi@ismea.it.

Z WIZYTĄ W WYBRANYM KRAJU:

Niemcy

Populacja: 81,8 miliona
Obszar: 357 022 km2

W Niemczech obszary wiejskie zajmują 80% powierzchni gruntów i zamieszkuje
je około 40% populacji. W porównaniu z innymi państwami członkowskimi UE-27
Niemcy mają wysoką ogólną gęstość zaludnienia i względnie zrównoważone
rozmieszczenie przestrzenne ośrodków miejskich. W wielu regionach rolnictwo i
leśnictwo odgrywa niewielką rolę pod względem „wartości dodanej” i zatrudnienia,
a większe znaczenie ma sektor wytwórczy i sektor usług. Głównym problemem
występującym na obszarach wiejskich jest wysoki wskaźnik bezrobocia, co powoduje odpływ młodych ludzi, zwłaszcza na terenie byłych Niemiec Wschodnich.
Coraz większe znaczenie przywiązuje się do „nowych wyzwań”, czyli utrzymania
różnorodności biologicznej, zrównoważonej gospodarki wodnej i łagodzenia zmian
klimatycznych. Dla sektora rolnictwa w Niemczech wyznaczono cel polegający na
zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych o 14 % do 2020 r. w stosunku do poziomu
z 2005 r. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
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