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Podjęcie nowych wyzwań sto-
jących przed rozwojem 
obszarów wiejskich

Witamy w pierwszym numerze new-
slettera Europejskiej Sieci na Rzecz Roz-
woju Obszarów Wiejskich (EN RD)! W 
niniejszym wydaniu koncentrujemy się 
na doniesieniach z konferencji „Wiejskie 
Obszary Europy w Działaniu: podjęcie 
nowych wyzwań”, która odbyła się na 
Cyprze, i podczas której powołana zo-
stała Europejska Sieć na Rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. Celem konferen-
cji, która odbywała się w dniach 16 - 17 
października, było przeanalizowanie bie-
żącej polityki i próba określenia czy w 
adekwatny sposób traktuje ona obecne 
i przyszłe wyzwania stojące przed ob-
szarami wiejskimi w Europie. 

Mariann Fischer-Boel, Europejska Komisarz do 
spraw Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
wymieniła w swoim przemówieniu trzy główne cele 
polityki rozwoju obszarów wiejskich - konkurencyj-
ność, gospodarkę gruntami oraz szerszy rozwój ob-
szarów wiejskich. Wspomniała również o nowych 
wyzwaniach, które zostały zidentyfikowane przez 
Komisję do spraw Wspólnej Polityki Rolnej (CAP), 
takich, jak zmiany klimatyczne, gospodarka wodna, 
energia odnawialna oraz bioróżnorodność.

Niektóre z tych tematów zostały opracowane pod-
czas warsztatów, gdzie okazało się, że kluczem do 
osiągnięcia sukcesu przez obszary wiejskie jest wy-
korzystanie ich potencjału w rozwoju i dywersyfika-
cji ekonomicznej, doskonalenie w zakresie rozprze-
strzeniania polityki, współpraca władz lokalnych 
oraz odnalezienie właściwej równowagi między 
podejściem makro i mikroekonomicznym. Na przy-
kład w podsumowaniu warsztatu poświęconego 
adaptacji rolnictwa i leśnictwa do zmian klimatycz-

nych napisano, że konieczna jest spójność podej-
ścia wszystkich polityk UE.  Oznacza to, że podjęte 
środki muszą być ukierunkowane i koordynowane 
na skalę terytorialną. Polityka rozwoju obszarów 
wiejskich stwarza ramy do wdrożenia środków ada-
ptacyjnych, jeżeli jednak pozostanie odosobniona, 
pozostanie niewystarczającym narzędziem. Nie-
zbędne jest stworzenie elastycznych instrumentów, 
które umożliwiłyby reakcję na sytuacje kryzysowe 
takie jak susze i powodzie.

Konferencja stała się również okazją do dyskusji 
nad wieloma otwartymi pytaniami. W szczególno-
ści okazało się, że potrzebna jest szersza znajomość 
typologii i specyfiki różnych obszarów wiejskich; 
zmian demograficznych, socjoekonomicznych i 
środowiskowych zachodzących w obszarach wiej-
skich i podmiejskich; relacji pomiędzy obszarami 
wiejskimi a większymi i mniejszymi miastami; oraz 
czynników kształtujących niezwykłą różnorodność 
obszarów wiejskich, ich sukcesy i porażki. 

Uczestnicy konferencji stwierdzili, że przede 
wszystkim potrzebna jest jednoznaczna definicja 
obszarów wiejskich i lepsze wyobrażenie aspektów 
terytorialnych związanych z obszarami wiejskimi. 
Czwarty warsztat poświęcony był poszukiwaniu 
wspólnych elementów łączących obszary wiejskie 
w Unii Europejskiej, dzięki którym możliwe byłoby 
bardziej precyzyjne dostosowanie polityki rozwo-
jowej do specyfiki obszarów, zwłaszcza uwzględ-
niając ogromne zróżnicowanie obszarów wiejskich 
we wszystkich krajach unijnych. Przyglądając się 
temu, jaki kształt może przyjąć polityka rozwoju 
obszarów wiejskich po roku 2013, Komisarz wspo-
mniała o równowadze we Wspólnej Polityce Rolnej 
pomiędzy dochodami i narzędziami rynkowymi, 
a zadaniami, które w naturalny sposób związane 
są z rozwojem obszarów wiejskich. W jej opinii te 
ostatnie będą nadal odgrywały istotną rolę w roz-
woju obszarów wiejskich, a ich popularność wśród 
mieszkańców Unii będzie miała wpływ na całą po-
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litykę. Komisarz podkreśliła również jak istotne 
jest wyraźne określenie, jakie zyski dla obywa-
teli Unii niesie każde euro zainwestowane zgod-
nie z polityką rozwoju obszarów wiejskich. Wią-
że się to z faktem, że kolejne budżety UE będą 
najprawdopodobniej konstruowane pod presją 
ekonomiczną, a Wspólna Polityka Rolna może 
być pierwszym obszarem, w którym będzie się 
poszukiwać oszczędności.

EN RD(Europejska Sieć na Rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich): 
paliwo dla silnika  
W wystąpieniu otwierającym konferencję na Cy-
prze, Komisarz Mariann Fischer-Boel powiedziała: 

„Polityka opiera się na do-

brych pomysłach i doświadczeniu: pomysły mają 
tę zaletę, że jeżeli dzielimy je z innymi, ich wartość 
wzrasta. Także przybywa ich. Doświadczenie po-
maga nam przekuwać pomysły w sukcesy. Wszyst-
ko to widzieliśmy we wspólnych pracach, które 
stanowiły znacząca część „Programu LEADER” dla 
rozwoju obszarów wiejskich. Obecnie chcemy, aby 
korzyści wynikające ze współpracy rozprzestrze-
niały się jeszcze szerzej”. 

Europejska Sieć na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiej-
skich nie powstała jedynie po to, aby organizować 
spotkania partnerów zaangażowanych w Europej-
ską Politykę Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ma ona 
dostarczać prawdziwych zachęt do realizacji celów 
określonych w ramach strategicznych wytycznych 
rozwoju wspólnotowych obszarów wiejskich, jakie 
zostały zdefiniowane przez Radę w 2006 roku. 

Ma ona także podkreślać i uwidaczniać war-
tość dodaną, jaka powstaje wskutek wspie-
rania obszarów wiejskich. Korzystając z do-
tychczasowych doświadczeń praktycznych 
będziemy mogli wspierać osoby podejmujące 
decyzje w dokonywaniu właściwych wybo-
rów przy wdrażaniu ich strategii i programów 
rozwoju obszarów wiejskich. 

Naszym ciągłym zadaniem będzie tworzenie 
prostych procedur dla beneficjentów, a także 
rozwój współpracy z innymi funduszami euro-
pejskimi, których celem działania są obszary 
wiejskie. Chcemy zagwarantować osiągnięcie 
celu, jakim jest optymalne wykorzystanie naszej 
polityki. Celem EN RD jest uruchamianie reakcji 
łańcuchowych i ukazywanie ich wartości w pro-
cesie tworzenia polityki.

Jeżeli porównalibyśmy politykę do silnika, a 
pomysły do paliwa, moglibyśmy powiedzieć, 
że EN RD powinna dostarczać „paliwo dla 
silnika”, jak powiedziała Pani Loretta Dormal 
Marino, Wicedyrektor Generalna do spraw 
Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
Stworzona obecnie sieć europejska ma na 
celu ułatwienie wymiany i przekazywania do-

świadczenia pomiędzy obszarami wiejskimi 
nie tylko na poziomie krajowym, ale z wyko-
rzystaniem szerszego doświadczenia wszyst-
kich obszarów wiejskich w Europie. 

Kontynuując metaforę silnika i paliwa, Punkt Kon-
taktowy Sieci Europejskiej spełnia rolę mechanika, 
który dolewa oleju. Jest to zespół specjalistów pra-
cujący w Brukseli nad wieloma zadaniami, których 
przykłady znajdują się poniżej.

Pierwsze spotkanie Komi-
tetu Koordynującego
Pierwsze spotkanie Komitetu Koordynującego 
EN RD (powołanego decyzją Komisji z 20 lutego 
2008, 2008/168/ WE) odbyło się 1 października 
w Brukseli. Jest to istotny krok w przygotowaniu 
działalności sieci, a w szczególności programu 
pracy na rok 2008/2009.

Komitet Koordynujący będzie się spotykał dwa 
razy do roku celem:

wspomagania Komisji w przygotowywa-•	
niu i wdrażaniu działań podejmowanych 
przez EN RD;

zapewnienia współpracy pomiędzy EN RD, •	
krajowymi obszarami wiejskimi, o których 
mowa w Artykule 68 Rozporządzenia (WE) 
Nr 1698/2005, a organizacjami działający-
mi na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na 
szczeblu Wspólnoty;

doradzania Komisji w zakresie przygoto-•	

W niniejszym miesięcz-
niku znajdziecie Państwo 
informacje na temat 
postępów w zakresie 
rozwoju obszarów wiej-

skich. Z pewnością docenicie Państwo moż-
liwość uzyskiwania bieżących informacji na 
tematy związane z polityką, a także aktualny-
mi wydarzeniami i publikacjami na szczeblu 
lokalnym, krajowym i europejskim. RUR@L 
News jest jednym z szeregu narzędzi, które 
mają pomagać w przekazywaniu informacji i 
dzieleniu się doświadczeniem. 

Nasz newsletter ma być interaktywnym na-
rzędziem dostarczającym Państwu potrzeb-
nych informacji. Klikając na linki w tekście 
zostaniecie Państwo przeniesieni do zwią-
zanych z nimi stron internetowych. Możecie 
również podzielić się Państwo z nami swoim 
doświadczeniem w zakresie rozwoju obsza-
rów wiejskich pisząc do nas na adres: 
newsletter@enrd.eu

INFORMACJE

Co może zaoferować Punkt Kontaktowy?
Bliską współpracę z Sieciami Krajowymi

Koordynacja prac będzie przebiegać w drodze bezpośrednich kontaktów, spotkań jednostek krajowych oraz regularnych konsultacji. Celem 
współpracy będzie powiązanie działań podejmowanych przez sieć europejską z potrzebami krajowymi.

Wsparcie w zakresie międzynarodowej 
współpracy pomiędzy Lokalnymi Grupami 
Działania

Celem jest ułatwienie poszukiwania partnerów i dostarczanie informacji na temat procedur ich doboru.

Sekretariat dla podmiotów należących do 
sieci

W tym dla Komitetu Koordynującego i podkomitetu LEADER

Grupa ekspertów 
Istnieje możliwość pozyskiwania ekspertów prowadzących różnorodne analizy, na przykład związane z grupami tematycznymi, a także w przy-
padku bardziej specjalistycznych zadań połączonych z seminariami lub publikacjami.

Zestaw narzędzi komunikacyjnych i  
informacyjnych

Będą to publikacje podobne do niniejszego newslettera, wydania specjalne poświęcone przykładom dobrej praktyki, publikacje tematyczne oraz maga-
zyny. Powstanie również wielojęzyczna strona internetowa o charakterze informacyjnym z interaktywnymi działami tematycznymi. Na stronie znajdzie się 
również sekcja najczęściej zadawanych pytań (FAQ), a także wyszukiwarka pozwalająca na lokalizacje przykładów dobrej praktyki i projektów LEADER.

Seminaria i konferencje Seminaria i konferencje będą organizowane w celu promowania wymiany informacji i pomysłów.

Promocja i reprezentowanie EN RD 
W zakres odpowiedzialności Punktu Kontaktowego wchodzi również promocja i reprezentowanie sieci na różnorodnych spotkaniach, konferen-
cjach, targach i innych imprezach, na których potrzebne będą informacje o działaniach podejmowanych przez EN RD

Przyjmowanie gości Punkt Kontaktowy dysponuje możliwością przyjęcia gości i zaznajomienia ich z tematyką rozwoju obszarów wiejskich oraz działalnością EN RD
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wania rocznego planu pracy oraz współ-
pracy w zakresie wyboru i koordynowa-
nia prac tematycznych prowadzonych 
przez EN RD;

proponowania Komisji powołania tema-•	
tycznych grup roboczych

Podczas spotkania, które odbyło się 1 październi-
ka, zaprezentowano członkom Komitetu Koordy-
nującego strukturę prawną oraz struktury i zadania 
związane z Punktem Kontaktowym EN RD. Punkt 
Kontaktowy EN RD przygotował i zaprezentował 
analizę porównawczą krajowych sieci rozwoju 
obszarów wiejskich w państwach członkowskich. 
Przedstawiono również wstępny plan pierwszego 
roku pracy. 

Uwzględniając doświadczenia uzyskane do-
tychczas przez Sieci Krajowe, wystąpienia 
przygotowali przedstawiciele trzech Sieci 
Krajowych: pierwszą prezentację przedstawił 
Päivi Kujala, Dyrektor Sieci Współpracy Wsi z 
Finlandii, gdzie działają dwa programy rozwo-
ju obszarów wiejskich: jeden przeznaczony 
dla Finlandii kontynentalnej drugi dla Wysp 
Alandzkich. Alessandro Monteleone, przedsta-
wiciel włoskiego ministerstwa Polityki Rolnej, 
Żywności i Leśnictwa zaprezentował włoską 
Sieć NRN, która funkcjonuje od roku. Na końcu, 
Henk Kieft z Sieci Rozwoju Obszarów Wiejskich 
przedstawił duńską NRN, która została powoła-
na w październiku 2007 roku.

Podczas spotkania wyrażono opinię, że Sieci Krajowe 
będą w stanie zrealizować swoje zadania wyłącznie 
przy znaczącym wsparciu instytucjonalnym: współ-
pracy partnerów; poważnym zaangażowaniu osób 
zainteresowanych (rolników, społeczności lokalnych, 
uczestników sieci); powiązaniu z innymi sieciami for-
malnymi i nieformalnymi; współpracy pomiędzy in-
stytucjami (szczególnie w państwach członkowskich, 
w których funkcjonują już regionalne programy roz-
woju obszarów wiejskich) oraz współpracy między-
narodowej.

Dodatkowo Komisja Europejska zaproponowała 
dla EN RD dodatkowe działania na lata 2008-09. 
Polegają one na stworzeniu tematycznych grup 
roboczych. Komisja zaproponowała trzy tematy, 
które zostały przedyskutowane przez Komitet:

Temat 1: Określenie specyfiki terytorialnej i po-
trzeb w zakresie programów rozwoju obszarów 
wiejskich

Temat 2: Rolnictwo i szeroko pojmowana eko-
nomia obszarów wiejskich

Temat 3: Dobra publiczne i interwencja publicz-
na (do analizy w późniejszym terminie)

Dwie pierwsze grupy powinny rozpocząć pracę 
w ciągu kilku najbliższych miesięcy. 

Prace grup tematycznych powinna wspierać 
grupa ekspercka pracująca nad „Rozpowszech-
nianiem i zarządzaniem polityką”.

Pierwsze spotkanie pod-
komitetu ds. programu 
LEADER
26 listopada odbyło się pierwsze spotkanie 
podkomitetu Europejskiej Sieci Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich ds. programu LEADER. Struktura 
komitetu jest podobna do struktury Komitetu 
Koordynującego (opisanej wyżej). Dwóch człon-
ków podkomitetu zostanie wybranych jako re-
prezentanci na kolejne spotkania Komitetu Ko-
ordynującego. 

Członkowie dyskutowali nad planem pracy na 
pierwszy rok oraz nad tym, w jaki sposób Sieć 
Europejska może najlepiej zaspokoić potrzeby 
państw członkowskich w zakresie wdrożenia 
programu LEADER. Komitet podkreślił, że w celu 
osiągnięcia korzyści przez wszystkich członków 
Sieci równie istotne jest rozprzestrzenianie, jak i 
kapitalizacja doświadczeń programu LEADER.

Prezentacja studiów przypadków pochodzących 
z różnych państw członkowskich pozwoliła zoba-
czyć, w jaki sposób projekty LEADER mogą być 
wdrażane zgodnie z Osią 1, 2 oraz 3. Następnie 
dyskutowano nad trudnościami i możliwościa-
mi związanymi z upowszechnianiem programu 
LEADER. Następnie poproszono przedstawicieli 
kilku Sieci Krajowych o zaprezentowanie swojej 
działalności ukierunkowanej na wspieranie Lo-
kalnych Grup Działania (LAG). Szczególną uwa-
gę poświęcono współpracy międzynarodowej 
i roli, jaką EN RD ma odgrywać w tym zakresie. 
Podkreślono również potrzebę koordynacji po-
między działaniami na szczeblu unijnym, krajo-
wym i lokalnym. 

Spotkanie Krajowych Sie-
ci Obszarów Wiejskich
Pierwsze spotkanie Krajowych Sieci Obszarów 
Wiejskich odbyło się 27 listopada w Brukseli. 
Stanowiło ono okazję do poznania się przedsta-
wicieli Sieci Krajowych, nawiązania współpracy i 
wymiany pomysłów. Podczas spotkania uczest-
nicy byli proszeni o wyrażanie swoich poglądów: 

część osób zaproponowała tematy na semina-
rium „Budowanie potencjału Sieci Krajowych” 
(‘Capacity building for national networks’) pla-
nowanego w dniach 30-31 marca 2009 roku w 
Brukseli; inni mówili o pilnej potrzebie uzyska-
nia wsparcia ze strony Punktu Kontaktowego 
w zakresie podejmowanych działań, a także o 
potrzebie współpracy międzynarodowej. Od-
była się również dyskusja na temat możliwości 
zorganizowania podobnych spotkań w pań-
stwach członkowskich, poproszono delegatów 
o poczynienie propozycji w tym zakresie. 

Europejska Sieć Ewaluacji
Sieć Ekspertów Ewaluacji została powołana do 
spełniania zadań ewaluacyjnych przewidzianych 
w Artykule 67 (e) Rozporządzenia Rady (WE) Nr 
1698/2005. Stanowi ona część Europejskiej Sieci 
Rozwoju Obszarów Wiejskich, jednak wykonuje 
swoje zadania w sposób niezależny.

Sieć Ekspertów Ewaluacji ma za zadanie pomagać 
w ustanawianiu dobrej praktyki oraz budowaniu 
potencjału w ocenie Programów Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich, tym samym zwiększając użytecz-
ność monitoringu i ewaluacji jako narzędzi słu-
żących doskonaleniu, precyzowaniu i wdrażaniu 
Polityki Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Dostęp do sieci jest otwarty dla każdego, kto zaj-
muje się ewaluacją Programów Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich i związanych z nimi działań w UE. 
Dotyczy to osób oceniających rozwój obszarów 
wiejskich, kierowników programów, twórców poli-
tyki, naukowców i badaczy i innych ekspertów.

We wdrażaniu licznych zadań dla Sieci Eksper-
tów Ewaluacji pomaga Komisji Europejskiej 
Centrum Wspierania Ewaluacji (Evaluation Help-
desk). Centrum Wspierania Ewaluacji dostarcza 
ekspertyz i wytycznych w zakresie narzędzi i 
metod ewaluacji i gromadzenia danych, a także 
ułatwia międzynarodową wymianę dobrej prak-
tyki w zakresie ewaluacji programów. 

Plan pracy i struktura centrum są dostępne po 
kliknięciu odsyłacza: 

http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/
eval/network/index_en.html. 

Kto jest kim: członkowie Komitetu Koordynującego  
Przewodniczący: Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Członkowie: po jednym przedstawicielu każdego z państw członkowskich reprezentującym •	
władze kompetentne w tym zakresie

po jednym przedstawicielu każdego z państw członkowskich reprezentującym •	
krajową sieć rozwoju obszarów wiejskich (NRN)

reprezentanci 12 organizacji aktywnych w dziedzinie rozwoju obszarów wiejskich •	
na poziomie wspólnotowym

jeden przedstawiciel organizacji Europejskiej reprezentującej lokalne grupy działania;•	

przez najbliższe dwa spotkania, 2 przedstawicieli podkomitetu LEADER•	
Pracownicy Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Dyrekcji Ge-
neralnej ds. Horyzontalnych aspektów rozwoju obszarów wiejskich, G.3. Pracownicy Euro-
pejskiej Sieci i monitoringu polityki rozwoju obszarów wiejskich oraz innych istotnych dzia-
łów Komisji, a także pracownicy Punktu kontaktowego EN RD również należą do Komitetu, 
jako zespół uzupełniający.
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“Badanie kontrolne” Wspólnej 
Polityki Rolnej  
http://ec.europa.eu/agriculture/healthcheck/
index_en.htm

Dnia 20 listopada 2008 roku, w rok od momentu ogłoszenia planów prze-
prowadzenia „Badania kontrolnego”, ministrowie rolnictwa państw człon-
kowskich osiągnęli polityczne porozumienie na temat Badania Kontrolne-
go Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Badanie to pozwoli na modernizację, 
uproszczenie i zwiększenie efektywności Polityki oraz usunięcie ograni-
czeń stawianych rolnikom, co umożliwi im lepsze reagowanie na sygnały 
rynkowe i postawi przed nimi nowe wyzwania.

Porozumienie obejmuje wiele aspektów, w tym: zniesienie obowiązku 
nieobsiewania części gruntów ornych, zwiększenie kwot mlecznych i stop-
niowe ich zniesienie w 2015 roku, zamiana interwencjonizmu rynkowego 
w sieć bezpieczeństwa. Ministrowie osiągnęli również porozumienie w 
kwestii modulacji, wskutek czego dopłaty bezpośrednie dla rolników będą 
ograniczone, a uzyskane środki zostaną przekazane na Fundusz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. Umożliwi to lepsze reagowanie na nowe wyzwania 
i możliwości jakie stają przed rolnictwem europejskim, w tym zmiany kli-
matyczne, konieczność lepszego gospodarowania zasobami wodnymi, 
ochrona bioróżnorodności oraz produkcja „zielonej energii”. Zachęca się 
do innowacji związanej z tymi czterema priorytetami. Państwa członkow-
skie będą również miały możliwość wspierania rolników wytwarzających 
produkty mleczne w trudnych warunkach i pomagania im w dostosowa-
niu się do nowej sytuacji rynkowej.

Zielona Księga w sprawie  jakości
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=g-
pagprodqual2&lang=pl

Komisja Europejska przyjęła 15 października 2008 roku, Zieloną księgę, 
która otwiera debatę nad tym, jak pomóc europejskim rolnikom osią-
gnąć najwyższą jakość produkowanych przez nich napojów i żywności. 
W dokumencie tym pojawia się pytanie, w jaki sposób lepiej wykorzy-
stać mocne strony rolnictwa europejskiego i lepiej informować kon-
sumentów o oferowanych produktach. Poproszono również samych 
zainteresowanych o wyrażenie swoich poglądów i sugestii w kwestii 
efektywności podjętych środków i ich skuteczności w dostarczaniu 
gwarancji i informowaniu o jakości produktów. Konsultacje odbywały 
się do końca 2008 roku. W 2009 roku, w oparciu o uzyskane wyniki, wy-
dany zostanie komunikat, który w dalszych etapach 
może doprowadzić do 
zaproponowania roz-
wiązań legislacyjnych. 
Więcej informacji na 
ten temat można uzy-
skać klikając ten link: 

http://ec.europa.eu/
agriculture/qualit y/
policy/back_en.htm
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WIADOMOŚCI:

Wybrane przez 
Punkt Kontaktowy 
wydarzenia do 
lutego 2009

Na stronie internetowej EN RD, będzie można zapo-
znać się z pełną listą imprez. Na stronie dostępne 
będą linki do stron wydarzeń. Jeżeli chcecie nas Pań-
stwo poinformować o organizowanym przez Was 
wydarzeniu, proszę przesłać link do strony interne-
towej wydarzenia na adres newsletter@enrd.eu

Wydarzenia:

Budowanie silnego partnerstwa z sektorem prywatnym 
drogą do lepszej pracy i integracji

EN h t t p : / / w w w . o e c d . o r g / d o c u m e n -
t/54/0,3343,en_2649_34417_41681398_1_1_1_1,00.html

9 lutego, 2009

Wiedeń, Austria

Podczas piątego, dorocznego, spotkania Forum Partnerstwa i Sa-
morządności Lokalnej OECD LEED odbędzie się dyskusja nad za-
gadnieniem, w jaki sposób można wzmocnić współpracę z sekto-
rem prywatnym tak, aby osiągnąć lepsze i bardziej stabilne efekty 
na rynku pracy. Podczas spotkania analizowane będą najbardziej 
zaawansowane rozwiązania w dziedzinie partnerstwa pomiędzy 
przedsiębiorstwami, a pozostałymi podmiotami lokalnymi, służą-
ce wypracowaniu lepszych stanowisk pracy i integracji. W celu lep-
szego zrozumienia różnych podejść przeanalizowane zostaną licz-
ne inicjatywy ze Stanów Zjednoczonych, Danii i Wielkiej Brytanii. 

TOP

Tydzień energii odnawialnej (EUSEW)
EN http://www.eusew.eu/ 

9-13 lutego, 2009

Bruksela, Belgia

Jest to Trzeci Tydzień Energii Odnawialnej (EUSEW), organizowa-
ny w ramach Europejskiej Kampanii na rzecz energii odnawialnej 
(SEE). Współorganizatorami są Dyrekcja Generalna Komisji Euro-
pejskiej ds. Energii i Transportu oraz Instytucje Europejskie i orga-
nizacje związane z energią odnawialną. Impreza będzie okazją dla 
decydentów sektora publicznego i prywatnego z Brukseli i Europy, 
do spotkania i dyskusji na temat: ostatnich zmian w polityce i sytu-
acji rynkowej; zasadach dobrej praktyki w zakresie efektywności 
energetycznej; źródeł energii odnawialnej i czystego transportu. 

Nowe zadania i wymagania w zarządzaniu progra-
mami współpracy międzynarodowej (CBC) w ramach 
Europejskiej Współpracy Terytorialnej 

EN http://www.europaeische-akademie.net/en/veranstal-
tungen/veranstaltungsuebersicht/s-1080001.html

9-10 lutego, 2009

Berlin, Niemcy

Jest to konferencja Europejskiej Akademii Podatków, Ekonomii 
i Prawa, której celem jest stworzenie punktu kontaktowego dla 
osób zaangażowanych w programy współpracy terytorialnej oraz 
programy współpracy międzynarodowej (CBC) i pomoc w lepszym 
rozumieniu i dostosowaniu się do nowych przepisów obowiązu-
jących wewnątrz UE. Uczestnicy konferencji będą mieli okazję: 
dyskutować nad wyzwaniami stawianymi przez Zasadę Partnera 
Wiodącego (Lead Partner Principle); dowiedzieć się jak unikać nie-
regularności; dowiedzieć się od ekspertów i z dobrej praktyki jak 
zarządzać programami CBC; dowiedzieć się, w jaki sposób progra-
mować systemy kontroli i uzyskać głębsze rozumienie systemów 
płatności.

Międzynarodowe Targi Rolne / Salon international de 
l’agriculture (SIA)

FR  http://www.salon-agriculture.com/accueil/

46 Międzynarodowe Targi Rolne odbędą się w Paris Expo (Porte 
de Versailles). Targi przeznaczone są dla: profesjonalnych przed-
stawicieli przemysłu rolnego i żywieniowego, bierze w nich udział 
przeszło tysiąc wystawców. Uczestnictwo w targach stanowi do-
skonałą okazję do spotkania przedstawicieli świata rolniczego, w 
tym profesjonalnych organizacji rolnych zajmujących się badania-
mi, szkoleniem i aspektami środowiskowymi.

European Leader Expo
EN www.leaderexpo.eu

26 lutego - 1 marca 2009

Budapeszt, Węgry

Są to pierwsze europejskie targi Leader Expo połączone z Mię-
dzynarodowymi Targami Turystyki, na które zaproszone są dele-
gacje z wszystkich państw członkowskich UE. Gospodarzem jest 
węgierskie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 
oraz Węgierska Organizacja Leader Alliance i ELARD (europejskie 
stowarzyszenie LEADER rozwoju obszarów wiejskich).  Nie przewi-
duje się opłaty wpisowej dla wystawców reprezentacji krajowych, 
jeżeli delegacja, do której należeć mogą grupy folklorystyczne, 
artyści z obszarów wiejskich oraz uczestnicy konferencji, będzie 
liczyła do 30 członków. Oprócz delegacji krajowych, zagranicz-
ne Lokalne Grupy Działania (LAG) mogą zorganizować wystawy 
wspólnie ze swoimi węgierskimi odpowiednikami, którzy zapro-
szą delegacje z 26 państw członkowskich na bezpłatną jedno-
dniową wycieczkę, aby zaprezentować swoją działalność. Więcej 
informacji można uzyskać kontaktując się z:   hajas@euragro.hu  
tel: +36 30 2104308, lub kontakt przez stronę www.
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Gdzie można uzyskać do-
datkowe 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 pode-
jmujecie 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-ma-
il 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 

E-mail:  info@enrd.eu

Gdzie
można
uzyskać
dodatkowe 
informacje
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Reisepavillon
EN http://eng.reisepavillon-online.de/

26 lutego- 2 marca 2009

Monachium, Niemcy

Reisepavillon jest unikalną platformą dla turystyki zrównoważo-
nej, która gromadzi organizacje i firmy turystyczne nastawione 
na turystykę zrównoważoną (z zachowaniem odpowiedzialności 
za środowisko i społeczeństwo). Targom towarzyszyć będzie ob-
szerny program dodatkowy, prezentacje podróżników, dyskusje, 
warsztaty i pokazy multimedialne prezentujące szeroki wachlarz 
ofert podróży i turystyki. Tematem wiodącym w roku 2009 będzie: 
(Turystyka) wyzwania stojące przed krajami leżącymi wzdłuż „zie-
lonego pasa” i poza nim. Dalsze informacje można uzyskać kontak-
tując się z  organizatorami.
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