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Poprawa szerokopasmowego
dostępu do Internetu na
obszarach wiejskich

3 marca 2009 roku Komisja Europejska
przyjęła Komunikat na temat poprawy
dostępu do technologii informacyjnokomunikacyjnych (ICT) na obszarach
wiejskich. Wobec braku dostępu do
Internetu znaczącej części populacji
obszarów wiejskich w Europie (ok.
30% w grudniu 2007 roku)(1) , niniejszy
artykuł zwraca uwagę na ważność
szerokopasmowego dostępu do tego
medium i technologii informacyjnokomunikacyjnych dla gospodarki
wiejskiej.
Średnio 93% Europejczyków może cieszyć się
dostępem do szybkich połączeń internetowych
wobec zaledwie 70% mieszkańców obszarów
wiejskich. W rzeczywistości, w niektórych krajach (takich jak Grecja, Polska, Słowacja, Bułgaria
i Rumunia) jedynie 50% lub mniej populacji
obszarów wiejskich dysponuje szybkim szerokopasmowym dostępem do Internetu. W 2008
roku niemal połowa osób (41,7%) mieszkających
na słabo zaludnionych obszarach wiejskich 27
krajów członkowskich UE nigdy nie używała
Internetu w porównaniu do 27,4% w gęsto zaludnionych regionach(2).
(1) Jedyna akceptowana na forum międzynarodowym
definicja obszarów wiejskich została sformułowana
przez Organizację Współpracy Gospodarczej i
Rozwoju OECD i jest oparta na kryterium gęstości
zaludnienia w społecznościach wiejskich (tj. poniżej
150 mieszkańców na 1 km2) w danej jednostce statystycznej NUTS III (podregionie). Patrz: Rozszerzona
ocena wpływu (Extended Impact Assessment — SEC
(2004) 931).
(2) Komisja Europejska, Nota 09/92 (European
Commission, MEMO/09/92).

W tej sytuacji Komisja stwierdziła, że połączenie
z Internetem populacji wiejskiej UE, niemającej
dostępu do szybkich łączy, jest priorytetem
niezbędnym dla zapewnienia „dostępu szerokopasmowego dla wszystkich” do 2010 roku
— podstawowego elementu Europejskiego Planu
Naprawy Gospodarczej (European Economic
Recovery Plan).
W Komunikacie przedstawiono korzyści z lepszego dostępu do nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, takich jak Internet,
na obszarach wiejskich, dla przedsiębiorstw
i przedsiębiorców indywidualnych, takich jak
gospodarstwa rolne i producenci żywności.
W szczególności, technologie informacyjnokomunikacyjne odgrywają istotną rolę w
promocji przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich, wspomagając
wzrost konkurencyjności rolnictwa i leśnictwa,
poprawiając jakość życia i różnicując gospodarkę
wiejską. Dodatkowo, używanie Internetu pomoże
rolnikom w życiu codziennym, na przykład w
planowaniu, marketingu i sprzedaży produktów, sprawdzaniu prognoz pogody, wymianie
doświadczeń, zawieraniu umów o współpracy z
innymi uczestnikami rynku itp.

Ta publikacja nie wyraża oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej
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Na przykład, wśród 80% szwedzkich gospodarstw rolnych mających dostęp do Internetu, co
trzecie łączy się z siecią codziennie, również w
celu składania wniosków o pomoc ze strony UE.
Na drugim biegunie znajdują się takie regiony
jak Toskania (Włochy) i Węgry, gdzie dostępem
do Internetu dysponuje zaledwie co czwarty
rolnik. Rolnicy nie są jedyną grupą odstającą
pod tym względem: na obszarach wiejskich w
Europie tylko 22,5% ludności korzysta z takich
usług urzędów elektronicznych, jak składanie
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zeznań podatkowych, w porównaniu z 32,9%
w regionach zurbanizowanych(3).

wiejskich. Środki stymulacji popytu wzbogacą
gospodarkę wiejską państw członkowskich
i wspomogą wzrost efektywności. W
tym kontekście, przedsiębiorstwa rolne
i produkujące żywność, małe i średnie
przedsiębiorstwa nierolnicze (SME), osoby
starsze i pokrzywdzone przez los oraz kobiety i młodzi ludzie powinni być głównymi
grupami objętymi polityką interwencyjną.
Technologie informacyjno-komunikacyjne
powinny stanowić narzędzie łączące
razem terytoria i ich mieszkańców w celu
osiągnięcia nadrzędnych celów wzrostu i
zrównoważonego rozwoju.

Zapewnienie obszarom wiejskim nowoczesnych łącz internetowych, pobudzenie
popytu i przeniknięcie ICT do sektora
produkcji żywności jako całości oraz rozwój
agroturystyki wspierany przez technologie
informacyjno-komunikacyjne są priorytetami
wytycznych strategicznych rozwoju obszarów
wiejskich w latach 2007–13.
W oparciu o ostatni Komunikat, do kluczowych priorytetów należy zaliczyć rozwój
odpowiedniej i niezawodnej infrastruktury
łączy szerokopasmowych na obszarach wiejskich. Zgodnie z pakietem naprawczym proponowanym przez Komisję, promowane są
inwestycje w nową i istniejącą infrastrukturę
łączy szerokopasmowych na obszarach
wiejskich, a także w infrastrukturę pasywną
(w tym udostępnianie łączy internetowych
i sprzętu naziemnego). Programy rozwoju
obszarów wiejskich otrzymają w latach 2009
i 2010 dodatkowe 1,02 miliarda euro na
inwestycje tego rodzaju i podjęcie nowych
wyzwań określonych przez przegląd zdrowotny WPR (bioróżnorodność, zarządzanie
zasobami wodnymi, restrukturyzacja sektora
mleczarskiego, odnawialne źródła energii
i ochrona środowiska wiejskiego). Na tej
podstawie, do dnia 15 lipca 2009 roku należy
zgłaszać wszelkie poprawki do programów
rozwoju obszarów wiejskich.

Jako uzupełnienie Komunikatu, Komisja
zorganizowała w Turynie (Włochy), w dniach
2 – 3 kwietnia 2009 roku, konferencję UE
poświęconą łączom szerokopasmowym. W
wydarzeniu uczestniczyli członkowie Komisji,
władz krajowych i regionalnych oraz inne
strony zainteresowane w dyskusji na temat
wzrostu inwestycji UE w łącza szerokopasmowe w ramach unijnego planu naprawczego i polityki prowadzącej do zapewnienia
100% dostępności szybkiego Internetu na obszarach wiejskich.
Więcej informacji na temat lepszego dostępu
do technologii informacyjno-komunikacyjnych na obszarach wiejskich można
uzyskać pod tym adresem.

Innym priorytetem dla państw członkowskich
powinien być rozwój usług i odpowiednich
treści (aplikacji) on-line. Jest to kluczowe
zagadnienie dla pobudzenia popytu na
ogólnodostępne usługi on-line i szerokopasmowy dostęp do Internetu na obszarach

Suburban

5 lutego 2009 roku Komisja Europejska
przyjęła
Komunikat
usuwający
240
przestarzałych aktów prawnych dotyczących
rolnictwa, wprowadzonych w życie przed
2007 rokiem. Przedsięwzięcie to stanowi część
planu Komisji zmierzającego do zmniejszenia
biurokracji i obciążenia przepisami w oparciu
o Komunikat Komisji w sprawie uproszczenia
i udoskonalenia prawodawstwa w zakresie
Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Zmniejszenie
biurokracji w sektorze rolnictwa poprzez
uczynienie przepisów bardziej przejrzystymi, łatwiejszymi do zrozumienia i mniej
obciążającymi zredukuje koszty prowadzenia
działalności gospodarczej i spowoduje,
że obywatele Europy otrzymają za swoje
pieniądze odpowiednią wartość.
We wczesnym okresie prawodawstwa UE,
poczynając od lat pięćdziesiątych zeszłego
wieku, liczba aktów legislacyjnych wzrastała
w sposób ciągły, a wiele z tych dokumentów
przyjęto bez daty zakończenia okresu
obowiązywania. W ten sposób akty te
pozostają formalnie w mocy, mimo, że ich
skuteczność prawna wygasła, nieraz już wiele
lat temu.
Te 240 aktów prawnych, które zostaną obecnie
wycofane, odnosi się w większości do środków
tymczasowych,
wyjątkowych
środków
wspierania rynku, przyznawania subwencji i
rozwiązań przejściowych związanych z przyjmowaniem nowych państw członkowskich.
Wycofane akty odnoszą się do następujących
sektorów WPR: zbóż, warzyw i owoców,
bananów, win, mleka, wołowiny i cielęciny,
ryżu, olejów i tłuszczów, cukru oraz tytoniu.
Komisja będzie kontynuować prace nad oczyszczaniem prawodawstwa unijnego.

Dostęp populacji do łącz szerokopasmowych, stan z grudnia 2007 (%)
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Uwaga: Brak danych dla obszarów wiejskich na Malcie i Cyprze.
Źródło: Dane statystyczne odnośnie rozwoju obszarów wiejskich, raport Komisji Europejskiej z 2008
roku.
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Włączając się w działania w ramach
Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji
2009, każde wydanie Rur@l News będzie
(3) Komisja Europejska, IP/09/343 (European
Commission, MEMO/09/92).
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opisywać bieżące programy badawcze
finansowane ze środków UE, związane z zagadnieniami rozwoju obszarów wiejskich i
gospodarki rolnej. Niniejszy artykuł opisuje
projekt badawczy DERREG rozpoczęty w styczniu 2009 roku spotkaniem w Brukseli. Projekt
o pełnej nazwie „Developing Europe’s rural
regions in the era of globalization” („Rozwój
europejskich obszarów wiejskich w erze globalizacji”) będzie realizowany przez trzy lata.
Bierze w nim udział dziewięciu partnerów z
ośmiu krajów członkowskich, w 10 grupach
tematycznych. Projekt jest realizowany w
ramach Siódmego programu ramowego (7PR)
(program szczegółowy „Współpraca”).

wytwórczych, z uwzględnieniem zagadnienia
edukacji i szkoleń.

W trzech grupach roboczych omawiano dwa
specyficzne zagadnienia:

Zakłada się, że pod koniec trwania projektu powstanie centrum zasobów on-line, w
którym zostaną zebrane wszystkie informacje
i sformułowane wnioski, ogólnie dostępne
jako narzędzie wykorzystywane przez
osoby zaangażowane w rozwój obszarów
wiejskich i regionów. W ten sposób zostaną
udostępnione informacje o strategiach dostosowania do procesu globalizacji, pozwalające
ludziom spojrzeć na te zagadnienia pod
kątem ich rodzinnych regionów i wybrać
najlepsze rozwiązania.

1. Jakie są oczekiwania wobec aktywnej

Osobom mieszkającym w dalekich zakątkach
Słowenii, Szwecji, czy nawet Zachodniej
Walii, globalizacja może wydawać się odległą
koncepcją, dotyczącą jedynie mieszkańców
wielkich miast. Rzeczywiście, badania naukowe na tym polu wydają się potwierdzać
ten sposób myślenia, gdyż koncentrują
się, w ostatnich latach, na obszarach zurbanizowanych. Celem projektu DERREG
jest zbadanie, jak szczególnie zacofane
regiony odpowiadają na kluczowe wyzwania
wynikające z globalizacji, ze szczególnym
uwzględnieniem przedsiębiorczości wiejskiej,
migracji, zrównoważonego rozwoju i budowania zdolności wytwórczych.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć
w witrynie internetowej: http://ec.europa.eu/
research/social-sciences/projects/367_en.html

Natura badanych obszarów będzie zmieniać
się od bardzo odległych regionów, takich jak
zachodnia część Irlandii, do obszarów wiejskich w bezpośrednim sąsiedztwie centrów
przemysłowych, takich jak Zagłębie Saary w
Niemczech. W ramach projektu będą zbadane
następujące obszary wpływów: gospodarczy,
ze skoncentrowaniem się na zbadaniu, jak
przedsiębiorstwa z obszarów wiejskich
angażują się w procesy globalne; zwiększona
mobilność społeczna i migracja, w tym zagadnienia związane z migracją zarobkową i zakupem drugich domów; zrównoważony rozwój
— na przykład określenie, w jaki sposób
obszary wiejskie pożytkują swoje naturalne
środowisko jako kapitał, poprzez rozwijanie
agroturystyki lub wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii; budowanie zdolności
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Drugie spotkanie przedstawicieli Sieci Rozwoju
Obszarów Wiejskich
(NRN)
Spotkanie, zorganizowane przez Punkt
Kontaktowy EN RD, którego gospodarzem była
Czeska Sieć Obszarów Wiejskich (NRN), odbyło
się 13 lutego w Pradze. Na spotkaniu w listopadzie 2008 roku, przedstawiciele sieci wskazywali, że jedną z najbardziej palących potrzeb jest
zrozumienie, w jaki sposób można spowodować
większe zaangażowanie społeczności wiejskich
— w szczególności zainteresowanych programami Osi 1 i 2. W ramach porządku dziennego
uczestnicy mieli okazję wysłuchać prezentacji
wybranych ekspertów i przedstawicieli sieci
obszarów wiejskich, przedstawiających różne
podejścia i doświadczenia z pracy z jednostkami
zaangażowanymi w ramach różnych osi programu rozwoju. Zapewniło to szersze spojrzenie na
łączenie się obszarów wiejskich w sieci i, w konsekwencji, wywołało dyskusję w warsztatach
grupowych (rezultaty przedstawiono poniżej).

integracji jednostek zaangażowanych
w realizację programów Osi 1 i 2 w krajowych sieciach obszarów wiejskich?

2. Jak można zapewnić powiązania
pomiędzy różnymi uczestnikami programów rozwoju?
Sesja popołudniowa była poświęcona budowaniu zdolności wytwórczych i zagadnieniom pierwszego seminarium EN RD. Dyskusja
doprowadziła do wniosku, że sieci NRN dążą
(lub przynajmniej aspirują) do budowania
więzi pomiędzy uczestnikami programu rozwoju i tworzenia połączeń pomiędzy osiami
programu. Podejście krok po kroku zostało
powszechnie uznane za odpowiednie. Kilka
sieci NRN, takich jak fińska i austriacka,
przedsięwzięło już praktyczne kroki dla
sprostania temu wyzwaniu, koncentrując
się na tworzeniu sposobności do spotkań
twarzą w twarz pomiędzy zainteresowanymi
stronami, poświęconych ściśle zdefiniowanej, interesującej wszystkich uczestników,
tematyce. Małe kroki nie oznaczają jednakże
podejmowania doraźnych działań. Strategia
sieci staje się niezwykle istotna w sytuacji,
gdy niektóre sieci NRN zakomunikowały, że
nie posiadają własnej strategii.
Sugestie poczynione podczas spotkania
wyznaczyły potencjalne ramy dla określonych
działań opisanych powyżej. Zaproponowano,
aby podejście poprzez „zarządzanie zmianami” stało się częścią strategii, a odpowiednie
praktyczne narzędzia pozwoliły na uformowanie spójnej „platformy komunikacyjnej”.
Ponadto, wymieniono wiele działań kontekstowych, mających udział w solidnej strategii i
ułatwiających tworzenie połączeń pomiędzy
osiami programu rozwoju, w tym wyjaśnianie
polityki rozwoju obszarów wiejskich, prowadzenie badań rynkowych i systematycznych
analiz potrzeb dla różnych osi.
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Pierwsze seminarium EN RD Europejskiej Sieci Rozwoju Obszarów wiejskich
Budowanie zdolności wytwórczych dla sieci obszarów wiejskich: wyzwania dla sieci NRN w zakresie efektywnego
wsparcia wdrażania wspólnotowej polityki rozwoju obszarów wiejskich
Odbyte w dniach 30–31 marca spotkanie inauguracyjne EN RD miało na celu sprawdzenie, w jaki sposób można tworzyć możliwie efektywne i globalne
połączenia pomiędzy wszystkimi aktorami programu rozwoju obszarów wiejskich, zarówno praktykami jak i kreatorami polityki. Porządek dnia przygotowano
tak, aby udzielić wszelkich informacji i zmotywować: przedstawicieli krajowych Sieci Obszarów Wiejskich, sieci regionalnych, lokalnych grup działania, organizacji UE aktywnych na polu rozwoju obszarów wiejskich i administracji krajowych. Seminarium składało się z sesji plenarnych poświęconych, na przykład,
kluczowym elementom sukcesu sieci, dwóch warsztatów oraz dyskusji okrągłego stołu z udziałem panelu ekspertów. Prezentacje z seminarium, sprawozdania
z prac warsztatów oraz wnioski będą wkrótce dostępne w witrynie internetowej EN RD.

Budowanie w oparciu o politykę jakości
Pod auspicjami czeskiego ministra rolnictwa Petra Gandalovica i Mariann Fischer Boel, europejskiej Komisarz ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich,
odbyła się 12 marca 2009 roku w Pradze, konferencja na temat polityki jakości. Tematy głównego panelu i trzech równoległych warsztatów (wspólnotowe
wymagania i normy dotyczące marketingu, systemy oznaczania jakości produktów i certyfikacji obowiązujące w UE oraz rolnictwo ekologiczne) były oparte
o Zieloną Księgę (Green Paper) Komisji Europejskiej opublikowaną w październiku 2008 roku. W konferencji uczestniczyli ministrowie rolnictwa państw
członkowskich, przedstawiciele departamentów ich ministerstw, przedstawiciele UE (Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego) oraz europejskiego
rolnictwa i przemysłu spożywczego, organizacji pozarządowych (NGO), a także specjaliści w zakresie jakości produkcji rolnej. W swoim przemówieniu inauguracyjnym, komisarz Fischer Boel oceniła pozytywnie kreatywność europejskiego przemysłu rolnego i zwróciła uwagę na znaczącą reakcję na publikację
ostatniej Zielonej Księgi. Systemy oznaczania jakości produktów obowiązujące w UE — w szczególności system wskaźników geograficznych oraz rolnych
produktów ekologicznych — tworzyły podstawę jej wystąpienia. Komisarz zauważyła, że powstają nowe systemy oznaczania w UE, na przykład, planowane
etykiety związane z opieką nad zwierzętami i rozszerzenie oznaczania etykietami ekologicznymi artykułów spożywczych. Pani Fischer Boel stwierdziła, że
takie systemy powinny być zgodne z obecnie istniejącymi i przyjazne zarówno dla rolników, jak i konsumentów.
W ślad za Zieloną Księgą zostanie wydany Komunikat, którego przyjęcie zaplanowano na 27 maja 2009 roku, określający strategiczną orientację dla polityki
jakości produktów rolnych w przyszłości. Więcej informacji na temat wspólnotowej polityki jakości produktów rolnych można znaleźć pod tym adresem.
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Wycieczka po państwach członkowskich: Belgia
W wydaniu 3 Rur@l News rozpoczynamy wycieczkę po 27 państwach członkowskich UE, podczas której poznamy ich strategie i priorytety odnośnie rolnictwa i obszarów wiejskich. Pierwszym przystankiem jest Belgia (BE), pierwszy kraj w alfabetycznym porządku protokolarnym. Patrząc pod kątem rozwoju
obszarów wiejskich, można stwierdzić, że Belgia składa się z dwóch „regionów” — Flandrii i Walonii — ma więc dwa programy rozwoju. 41% spośród 6
milionów mieszkańców Flandrii zamieszkuje w rejonach uznawanych za obszary wiejskie, a pozostałe 51% mieszka głównie w trójkącie utworzonym przez
miasta Gandawa (Gent), Antwerpia i Bruksela. Walonia ma mniej mieszkańców (3,4 miliona), ale na jej na obszarach wiejskich mieszka połowa ludności. W
2005 roku, około 34 000 przedsiębiorstw rolnych uprawiało 0,6 milona hektarów ziem uprawnych, co stanowiło 47% powierzchni Flandrii, podczas gdy
17 000 uprawiało 45% powierzchni Walonii.
Oba plany rozwoju mają te same cele nadrzędne:
•
stymulację dynamicznego i innowacyjnego sektora rolnego
•
zachęcanie do zrównoważonych metod produkcji z uwzględnieniem poprawy stanu środowiska
•
poprawę jakości życia w obszarach wiejskich i zachęcanie do różnicowania gospodarki wiejskiej
•
budowanie lokalnych zdolności wytwórczych poprzez zwiększone zatrudnienie i dywersyfikację.
Oba plany różnią się do pewnego stopnia, ale w wybranej przez nie strategii, zarówno Flandria, jak i Walonia zmierzają do poprawy konkurencyjności ich
sektorów rolnych oraz jakości życia na obszarach wiejskich. Dodatkowo, Walonia pracuje nad wzmocnieniem komplementarności pomiędzy rolnictwem i
leśnictwem a środowiskiem, zachęca do prowadzenia wielofunkcyjnej działalności rolniczej i zwiększa zdolności wytwórcze dla wspierania endogenicznego rozwoju obszarów wiejskich. Głównym celem Flandrii jest raczej koncentrowanie się na promowaniu równowagi pomiędzy krajobrazem a eksploatacją
zasobów naturalnych.
Więcej informacji na temat planów rozwoju będzie można wkrótce znaleźć w witrynie internetowej EN RD.
Fakty i liczby
Flandria

Walonia

Powierzchnia lasów

11%

32%

Podział ziem uprawnych:

53% (rośliny pastewne), 38% (grunty orne),
8% (uprawy ogrodowe)

57% (rośliny pastewne), 38% (grunty orne)

Powierzchnia gruntów
wykorzystywana do produkcji
upraw, klasyfikowana jako
obszary o niekorzystnych
warunkach gospodarowania
(ONW)

0,8%

37%

Udział gospodarstw
prowadzonych przez osoby
częściowo zatrudnione poza
gospodarstwem („part-time
farmers”)

49%

8%

Główne składniki sektora
spożywczego

Mięso, napoje, produkty mleczarskie,
wyroby czekoladowe i cukiernicze, owoce
i warzywa

Wyroby piekarnicze, mięso, napoje, produkty mleczarskie i
cukiernicze

Udział rolnictwa ekologicznego
w produkcji rolnej

Mniej niż 1%

ok. 1%
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Balmoral Show 2009
EN

www.balmoralshow.co.uk

13-15 maja 2009 roku
Belfast, Irlandia Północna (Zjednoczone Królestwo)

Zrównoważony rozwój i planowanie (Sustainable
development and planning)
w w w2.wesse x .ac.uk /09 - conferences/sustainable development-2009.html
13-15 maja 2009 roku
EN

Badania nad rozwojem obszarów wiejskich 2009
(Research for rural development 2009)
EN

http://www2.llu.lv/research_conf_2009/

20-22 maja 2009 roku

Balmoral Show jest największą irlandzką wystawą rolniczą. Do
atrakcji imprezy należą międzynarodowe zawody w skokach,
pokazy sokolnicze, pokazy strzyżenia owiec i rzemiosła
wiejskiego. Będą również obecne firmy sprzedające różne
produkty, poczynając od maszyn i sprzętu rolniczego, a kończąc
na najnowszych modelach pojazdów z napędem 4 x 4. Tę
trzydniową wystawę odwiedzi ponad 70 000 gości.

Limassol, Cypr

Jełgawa, Łotwa

Konferencja będzie dotyczyć problemów rozwoju regionalnego na drodze integracyjnej, jak również zgodnie z zasadami
postępu zrównoważonego. Konferencja zainteresuje planistów,
specjalistów od ochrony środowiska, inżynierów, architektów,
ekologów, ekonomistów, kreatorów polityki i innych pracowników
rządowych, badaczy i naukowców zaangażowanych w sprawy
rozwoju zrównoważonego.

Konferencja będzie okazją do wymiany informacji i dyskusji nad
przyszłościowymi trendami pomiędzy doświadczonymi i młodymi
badaczami z całego świata. Konferencja zainteresuje naukowców
specjalizujących się w rolnictwie, inżynierów środowiska i obszarów
wiejskich, badaczy i naukowców zajmujących się gospodarką
wodną, weterynarią, nauką o żywności, leśnictwem, gospodarką
wiejską, rozwojem regionalnym, planowaniem użytkowania
gruntów, technologiami informacyjno-komunikacyjnymi oraz
edukacją.

Tydzień integracyjny leśnictwa w Joensuu (Joensuu forestry networking week): integracja młodych ekspertów
europejskich (connecting young European experts)

Europejskie Święto Sąsiadów: zbierzmy razem
naszych obywateli!

http://www.metla.fi/tapahtumat/2009/JFNW2009/index.
htm
25-29 maja 2009 roku
EN

EN

http://country.european-neighbours-day.com/pl

Zrównoważony rozwój (Sustainable development):
wyzwanie dla europejskich badaczy (a challenge for
European research)

FR

http://www.european-neighbours-day.com/en

EN

26 maja 2009 roku

ht t p: //e c .e u ro p a .e u /rese a rch /sd /co nfe re nce / 20 0 9/
index_en.cfm

26-28 maja 2009 roku

Joensuu, Finlandia

Odbędzie się w wielu miejscach w Europie (informacje w oficjalnej

To wydarzenie jest organizowane we współpracy z COST Action:
Oczekiwane zmiany klimatyczne i opcje dla europejskiej gospodarki leśnej (COST Action: Expected Climate Change and Options for
European Silviculture (ECHOES) i przy udziale Fińskiego Instytutu
Badawczego Leśnictwa, Europejskiego Instytutu Leśnictwa (EFI)
oraz Uniwersytetu w Joensuu. Do udziału zaproszono młodych i
doświadczonych naukowców, profesjonalistów i zainteresowanych leśnictwem z różnych części Europy. Wydarzenie będzie
wspólnym spotkaniem najważniejszych stron zaangażowanych
w badania, edukację, konsultacje i działalność gospodarczą,
właścicieli i zarządców lasów, przedstawicieli przemysłów
związanych z gospodarką leśną, polityków oraz decydentów. W
ramach seminarium odbędą się dyskusje, wykłady, spotkania w
grupach roboczych i wycieczki.

witrynie internetowej)

Technologie informacyjno-komunikacyjne a środowisko
i zmiany klimatu (ICTs, the environment and climate
change)

Walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym na obszarach wiejskich

Święto zostało zaproponowane przez Europejską Federację
Solidarności Lokalnej European Federation of Local Solidarity
(E.F.L.S.) w celu nawiązania więzi społecznych w Europie poprzez tworzenie sieci dla wymiany doświadczeń dotyczących
współżycia z sąsiadami i w społecznościach lokalnych. Każde
miasto, miasteczko lub organizacja społeczna mieszkańców mogą
wziąć udział w organizowaniu święta poprzez promowanie tego
wydarzenia wśród okolicznych mieszkańców za pomocą wszelkich
dostępnych im środków.

Bruksela, Belgia
Ta trzydniowa konferencja jest organizowana przez Dyrekcję
Generalną ds. Badań Naukowych we współpracy z Prezydencją
Republiki Czeskiej w UE. Konferencja skoncentruje się na
różnorodności europejskich badań naukowych przyczyniających
się do globalnego zrównoważonego rozwoju. Wydarzenie zainteresuje naukowców, przedstawicieli przemysłu, stowarzyszeń
społecznych oraz kreatorów polityki badawczo-rozwojowej. Będą
oni mogli skonfrontować swoje opinie i obszary zainteresowań
w kwestii możliwości włączenia prac badawczo-rozwojowych w
zrównoważony rozwój.

PL

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=88&langId=pl&eventsId=158&furtherEvents=yes

FR

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=88&langId=fr&eventsId=158&furtherEvents=yes

http://en.itst.dk /the- governments-it- and-telecommunications-policy/green-it/conference-on-icts-theenvironment-and-climate-change
26-28 maja 2009 roku

11 – 12 czerwca 2009 roku

Helsingør, Dania

Budapeszt, Węgry

Duńskie Ministerstwo Nauki, Techniki i Wynalazczości będzie
gospodarzem konferencji Organizacji Współpracy Gospodarczej
i Rozwoju (OECD) wysokiego szczebla poświęconej potencjałowi
technologii informacyjno-komunikacyjnych w walce ze zmianami
klimatu i poprawie stanu środowiska. Na konferencji spotkają się
politycy, przedstawiciele biznesu, stowarzyszeń społecznych i
eksperci akademiccy.

Konferencja, wspierana przez węgierskie Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych, jest organizowana przez Dyrekcję Generalną Komisji
Europejskiej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans, we współpracy z Dyrekcją Generalną ds. Rolnictwa i Rozwoju
Obszarów Wiejskich, miejscową policją i Europejskim Urzędem Statystycznym Eurostat.

EN

DE

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=88&langId=de&eventsId=158&furtherEvents=yes

EN

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=88&langId=en&eventsId=158&furtherEvents=yes

Celem konferencji jest zbadanie problemu ubóstwa na obszarach wiejskich, będącego istotnym aspektem niedostatku w Europie,
zagrożenie którym — w niektórych krajach unijnych — jest dwukrotnie większe niż na obszarach zurbanizowanych. Ponadto wydaje się,
że opinia publiczna nie ma świadomości tego faktu i swoich obowiązków przy rozwiązywaniu problemu ubóstwa na obszarach wiejskich.
Podczas konferencji zostanie podkreślona potrzeba wzmożonego współdziałania w walce z niedostatkiem i wykluczeniem społecznym, a
w wydarzeniu wezmą udział różni aktorzy na polach polityki socjalnej, rozwoju obszarów wiejskich, polityki regionalnej i statystyki.
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G dzi e
m oż n a
uz y s k a ć
d o d a t kowe
i n fo r m a c j e

Gdzie można uzyskać
dodatkowe informacje
Europejska Polityka Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–13
http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/index_pl.htm
Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów
Wiejskich
http://ec.europa.eu/agriculture/index_en.htm
Europejska Sieć Ewaluacji
http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/eval/network/index_en.htm

Wydarzenia i osiągnięcia
RUR@L NEWS

Nie zapominajcie Państwo o informowaniu nas, jeżeli podejmujecie działania w zakresie rozwoju obszarów wiejskich
na skalę lokalną. Komentarze prosimy wysyłać na adres:
newsletter@enrd.eu

Subskrypcja
Aby otrzymywać nasz newsletter możecie Państwo wpisać
siebie lub kogoś znajomego na naszą listę subskrypcyjną,
wysyłając e-mail na poniższy adres: newsletter@enrd.eu

Kontakt z Punktem Kontaktowym
Jeżeli chcecie Państwo skontaktować się z Punktem
Kontaktowym EN RD prosimy o skorzystanie z poniższych
danych:
Tel: 00 32 2 235 2020
Faks: 00 32 2 280 04 38

ISSN 1831-4910

E-mail: info@enrd.eu
9 771831 491008
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