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Rozwój obszarów wiejskich w UE
Kontekst rozwoju obszarów wiejskich
Rozwój obszarów wiejskich i rolnictwo mogą wnieść znaczący wkład we wzrost zatrudnienia 
oraz inwestycji, które są istotnym elementem agendy gospodarczej realizowanej przez Komisję 
Europejską.

W UE pracuje 

25 mln 
rolników

Sam sektor rolno-spożywczy 

zapewnia 7%  miejsc 
pracy i 3,5% wartości  

dodanej UE

Sektor rolno-spożywczy 

to czwarty 
największy sektor 

eksportowy w UE

Obszary wiejskie 

stanowią 50% 
terytorium UE

Regiony wiejskie zapewniają 20,6% (46,1 mln) miejsc pracy 
w UE

Unijna polityka rozwoju obszarów wiejskich
Państwa członkowskie Unii Europejskiej starają się odpowiedzieć na wyzwania i możliwości 
stojące przed obszarami wiejskimi, opracowując unijną politykę rozwoju obszarów wiejskich jako 
część wspólnej polityki rolnej (WPR).

Płatności bezpośrednie i środki 
rynkowe

Pierwszy filar WPR wspiera dochody rolników 
– jest w całości finansowany z Europejskiego 

Funduszu Rolniczego Gwarancji

Rozwój obszarów  
wiejskich

Drugi filar WPR wspiera obszary wiejskie – jest 
współfinansowany z Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wspólna polityka rolna (WPR)
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335 000 gospodarstw ma otrzymać wsparcie na 
rzecz restrukturyzacji lub modernizacji

175 500 młodych rolników ma otrzymać wsparcie 
na rzecz rozwoju działalności gospodarczej

17,7% gruntów rolnych w UE ma podlegać umowom 
o zarządzanie wspierającym różnorodność biologiczną

2,7 mld EUR zostanie zainwestowanych w produkcję 
energii odnawialnej

18 mln obywateli będzie korzystać 
z lepszego dostępu do usług informatycznych na 
obszarach wiejskich

Powstanie 117 500 miejsc pracy niezwiązanych 
z działalnością rolniczą

Cele polityki rozwoju obszarów wiejskich
W ogólnych ramach WPR europejska polityka rozwoju obszarów wiejskich ma na celu:

• wspieranie konkurencyjności rolnictwa,

• zapewnienie zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi oraz działania w dziedzinie 
klimatu,

• osiągnięcie zrównoważonego rozwoju terytorialnego wiejskich gospodarek i społeczności, 
w tym tworzenie i utrzymywanie miejsc pracy.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW)
Jako uzupełnienie finansowania krajowego polityka ta jest wspierana ze środków EFRROW. 
Oczekuje się, że wydatki EFRROW przyniosą następujące rezultaty:
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Programy rozwoju obszarów 
wiejskich
W całej UE realizowanych jest 118 programów rozwoju obszarów 
wiejskich (PROW), których celem jest wdrożenie europejskiej polityki 
rozwoju obszarów wiejskich.

118 programów 
rozwoju 

obszarów 
wiejskich (PROW)

W PROW określa się 
priorytetowe działania i środki 
budżetowe dla konkretnego 
obszaru geograficznego.

„Jednym z największych 
atutów naszej koncepcji 
rozwoju obszarów wiejskich 
jest wyodrębnienie głównych 
priorytetów, jednak to 
poszczególne państwa 
członkowskie lub regiony 
opracowują program, 
który stanowi najlepszą 
odpowiedź na ich wyzwania 
i szanse.”Phil Hogan,  
komisarz ds. rolnictwa 
i rozwoju obszarów 
wiejskich
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Tworzenie sieci, by osiągnąć 
najlepsze wyniki
W celu osiągnięcia możliwie najlepszych wyników PROW utworzono 
sieci obszarów wiejskich w całej Europie.
Krajowe sieci obszarów wiejskich wspierają procesy wymiany i wzajemnego uczenia się 
między wszystkimi partnerami biorącymi udział w realizacji polityki rozwoju obszarów wiejskich 
w państwach członkowskich UE: organami publicznymi, partnerami gospodarczymi i społecznymi 
oraz właściwymi podmiotami reprezentującymi społeczeństwo obywatelskie.

W tym kontekście utworzono Europejską Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (ENRD), która ma wspierać transnarodowe i transgraniczne uczenie się i wymianę.

W szczególności cztery główne cele ENRD to:

1) zwiększenie zaangażowania zainteresowanych stron w rozwój obszarów wiejskich,

2) podniesienie jakości programów rozwoju obszarów wiejskich,

3) lepsze informowanie o korzyściach płynących z polityki rozwoju  
obszarów wiejskich,

4) wspieranie oceny programów rozwoju obszarów wiejskich.

ENRD działa obok innej 
europejskiej sieci obszarów 

wiejskich: europejskiego 
partnerstwa 

innowacyjnego na rzecz 
wydajnego i zrównoważonego 

rolnictwa (EIP-AGRI).

EIP-AGRI propaguje innowacje 
oraz transfer wiedzy na rzecz 

konkurencyjnego i zrównoważonego 
rolnictwa i leśnictwa.
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28 krajowych sieci obszarów wiejskich/
instytucji zarządzających

4 organy odpowiedzialne za ocenę

12 organizacji unijnych

4 podmioty świadczące usługi doradcze 
w zakresie rolnictwa/instytuty naukowe 
w dziedzinie rolnictwa

28 krajowych sieci obszarów wiejskich/
instytucji zarządzających

4 organy odpowiedzialne za ocenę

12 organizacji unijnych

4 podmioty świadczące usługi doradcze 
w zakresie rolnictwa/instytuty naukowe 
w dziedzinie rolnictwa

Zarządzanie siecią
Działania ENRD i EPI-AGRI są koordynowane przez formalne struktury 
zarządcze skupiające szereg stron zainteresowanych rozwojem 
obszarów wiejskich.

Mniejsza Grupa Sterująca sieci obszarów wiejskich dwa 
lub trzy razy do roku monitoruje prace ENRD i EIP-AGRI. Ma ona przede wszystkim zapewnić 
właściwą koordynację prac tematycznych.

Co roku odbywają się posiedzenia Zgromadzenia Sieci Obszarów 
Wiejskich, których zadaniem jest udzielanie strategicznych wskazówek i porad 
dotyczących prac ENRD i EPI-AGRI. Zgromadzenie wskazuje na istotne kwestie lub tematy, 
którymi mają zajmować się sieci.

‘Governmental’ representatives
28 Paying Agencies
28 Managing Authorities

‘Civil + Local’ representatives
28 LEADER Local Action Groups
25 EU Non-Governmental Organisations
3 Regional/Local Authorities Organisations

‘Innovation’ representatives
28 Agricultural Advisory Services
28 Agricultural Research Institutes

NRN representatives
28 National Rural Networks

Przedstawiciele administracji
28 agencji płatniczych
28 instytucji zarządzających

Przedstawiciele administracji lokalnych 
i społeczeństwa obywatelskiego
28 lokalnych grup działania LEADER
25 unijnych organizacji pozarządowych
3 organizacje administracji regionalnej/lokalnej

Przedstawiciele innowacji
28 podmiotów świadczących usługi 
doradcze w zakresie rolnictwa
28 instytutów naukowych w dziedzinie rolnictwa

Przedstawiciele krajowych sieci obszarów 
wiejskich
28 krajowych sieci obszarów wiejskich
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Jednostki wsparcia sieci
W pracach ENRD pomagają dwie jednostki wsparcia: punkt kontaktowy 
ENRD i europejski punkt informacyjny ds. oceny rozwoju obszarów 
wiejskich.

Punkt 
kontaktowy 
wspiera funkcjonowanie 
ENRD, koordynuje prace 
tematyczne i analityczne, 
ułatwia tworzenie sieci 
kontaktów i wymianę oraz 
rozpowszechnia informacje na 
temat działań sieci i jej opinii.

Krajowe sieci obszarów wiejskich również mają 
swoje jednostki wsparcia sieci.

 ✚ Dane kontaktowe można znaleźć za 
pośrednictwem interaktywnej mapy na stronie 
internetowej ENRD.

Punkt 
informacyjny 
ds. oceny oferuje 
specjalistyczne wsparcie 
w zakresie metod, narzędzi, 
wiedzy i zrozumienia oceny 
PROW.

WSPÓLNE
CELE ROZWOJU

OBSZARÓW
WIEJSKICH

 
Europejska Sieć

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
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Tworzenie sieci i wymiana
Punkt kontaktowy wraz z punktem informacyjnym ds. oceny organizuje 
szereg spotkań i imprez mających na celu zgromadzenie wszystkich 
podmiotów zainteresowanych rozwojem obszarów wiejskich.

Spotkania 
na szczeblu 
krajowym zrzeszają 
przedstawicieli krajowych sieci obszarów 
wiejskich w celu omówienia i wymiany 
informacji na temat priorytetów, 
realizowanych prac, pomysłów i problemów. 
Te organizowane dwa lub trzy razy do 
roku posiedzenia umożliwiają tworzenie 
sieci kontaktów między państwami 
członkowskimi, a także między szczeblem 
krajowym i europejskim.

 ✚ Zob. prezentacje oraz sprawozdania 
z posiedzeń na stronie internetowej ENRD.

Krajowe Sieci 
Obszarów 
Wiejskich Instytucje 

zarządzające

Organizacje  
pozarządowe

Naukowcy

Podmioty 
świadczące 

usługi 
doradcze
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Tematyczne grupy 
robocze skupiają zainteresowane strony 
w celu wypracowania wspólnego rozumienia 
danej kwestii i omówienia kluczowych przesłań 
i przykładów dobrych praktyk z wybranej tematyki. 
Grupy spotykają się zazwyczaj 3–4 razy w roku 
i przyczyniają się do budowania wiedzy.

 ✚ Poznaj aktualne tematy na stronie internetowej 
ENRD.

Seminaria 
ENRD, na których 
prezentowane są najnowsze 
koncepcje i najlepsze pomysły 
dotyczące konkretnej kwestii 
z zakresu rozwoju obszarów 
wiejskich, przyciągają szereg 
zainteresowanych stron z całej 
Europy. Co roku organizowane są 
co najmniej dwa takie seminaria 
z udziałem krajowych sieci obszarów 
wiejskich, instytucji zarządzających, 
agencji płatniczych, lokalnych grup 
działania, organizacji europejskich 
itd.

Warsztaty to wydarzenia 
mające na celu budowanie potencjału. 
Skierowane są do kluczowych 
zainteresowanych podmiotów 
zaangażowanych we wdrażanie lub ocenę 
programów rozwoju obszarów wiejskich. 
Skupiają się one na udoskonaleniach 
technicznych wypracowanych w oparciu 
o istniejące dobre praktyki.

Lokalne grupy 
działania

Agencje 
płatnicze

Oceniający
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DRAFT
Bulgaria 7

4. Planned expenditure per measure (million EUR)

3. Planned expenditure per priority

Priority Total public expenditure per priority (million EUR) % of total public 
expenditure*

P2 - Competitiveness 12.8 %

P3 - Food chain & 
risk management

9.4 %

P4 - Ecosystems 
management

33.7 %

P5 - Resource 
efficiency
& climate

14.8 %

P6 - Social inclusion & 
local development

27.9 %P
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The following chart shows the indicative planned total public expenditure per measure (comprising the EAFRD support and the national
contribution). The measures illustrated in the chart are the complete list of measures selected within the RDP. Measures in color light gray
were not selected by the Member State.

The following table shows how the planned total public expenditure (comprising the EAFRD support and the national contribution) is
allocated between rural development priorities. Priority 1 is considered to be cross-cutting and no separate financial allocation is shown as
the expenditure is distributed across other focus areas.

* Figures do not add to 100 % because the budget for technical assistance is not included. The budget for technical assistance is available in Section 4.
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M20 – Technical assistance
M19 - LEADER/CLLD

M18 – Complementary payments to Croatia
M17 – Risk management

M16 - Cooperation
M15 – Forest-environmental-climate

M14 – Animal welfare
M13 - Areas with constraints

M12 – Natura 2000 & WFD
M11 - Organic farming

M10 - Agri-environment-climate
M09 – Producers groups  & organisations

M08 - Investments in forest areas
M07 – Basic services & village renewal
M06 – Farm & business development

M05 – Damage restoration & prevention actions
M04 - Investments in physical assets

M03 - Quality schemes
M02 - Advisory services

M01 - Knowledge transfer & information actions

Million EUR

Top 3 measures

M04
29%

M07
21%

M13
10%

Poszerzanie wiedzy na 
temat PROW
Punkt kontaktowy ENRD zapewnia szczegółową analizę polityki, 
programów i ważnych tematów w dziedzinie rozwoju obszarów 
wiejskich. Przedstawia je w przystępnej formie, odpowiedniej zarówno 
dla profesjonalistów, jak i grup niebędących ekspertami.

Arkusze informacyjne na temat umów 
o partnerstwie zapewniają wgląd w to, jak każde państwo 
członkowskie postrzega interakcję między różnymi obszarami polityki 
i funduszami UE (ze szczególnym uwzględnieniem EFRROW).

 ✚ Możesz je pobrać ze strony ENRD.

Streszczenie PROW zawiera najważniejsze elementy każdego z krajowych 
i regionalnych programów rozwoju obszarów wiejskich, w tym planowane wydatki i cele na rok 2023.

 ✚ Możesz je pobrać ze strony ENRD.

EUR 838 million
European 
Agricultural Fund 
for Rural 
Development 
(EAFRD)

EUR 717 million
European Social 
Fund (ESF)

EUR 25 million
European Maritime 
& Fisheries Fund
(EMFF)

EUR 1390 
million 
European Regional 
Development Fund 
(ERDF) 

EUR 895 million 
Cohesion Fund
(CF) 22% 

EAFRD

36%
ERDF

23%
CF

19%
ESF

Partnership Agreement 2014-2020: Key facts & figures

SLOVENIA

20% of ERDF, ESF and CF, 51% of EAFRD and 18% 
of EMFF for climate change objectives 

EUR 9.2 million for the
Youth Employment Initiative

EUR 453 billion

EUR 3.9 billion

EUR 0.8 billion

European Structural & 
Investment Funds (ESIF)

EU 2014-2020

Partnership Agreement (PA) 
for Slovenia

EAFRD 
1 national Rural Development 

Programme

0.9%

22%

September 2015
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EU 2020 
priorities

ESI Funds distribution (%) per Thematic Objective ESIF contribution 
per T.O.

(million EUR)

Thematic Objectives
(T.O.)

11. Better public  
administration

10. Better education, training

9. Social inclusion

8. Employment and mobility

1. Research and Innovation

2. Information and Comm. 
Technologies

3. Competitiveness of SMEs

4. Low-carbon economy

5. Combating climate change

6. Environment and resource
efficiency

7. Sustainable transport

Thematic objectives supported in Slovenia and ESIF contributions

33%

22%

15%

5%

44%

19%

83%

24%

100%

91%

67%

76%

33%

70%

56%

58%

24%

4%

2%

51%

24%

22%

76%

12%

73%

9%

2%

1%

3%
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Map: Belgium - Flanders

2014-2020 Rural Development Programme: Key facts & figures

BELGIUM - FLANDERS

1. General information

EAFRD* support:
EUR 383 765 881

0.4 % of Total EAFRD
support for EU-28

National 
contribution:

EUR 540 748 196

Planned total public 
expenditure:

EUR 924 514 077

Data source: Belgium-Flanders 2014-2020 Rural Development Programme (RDP).  
Note: (1) 2007 data; (2) 2010 data; (3) 2011 data; (4) 2012 data; (5) 2013 data; (6) 
OECD definition applies, including intermediate and predominantly rural regions.

Version 1 – September 2015

Primary sector contribution to 
Gross Value Added (GVA)

% of total (2) 0.9 %

No of agricultural holdings No (4) 25 217

Average farm size ha UAA/holding (4) 24.5

High Nature Value farming % of total UAA (1) 22.0 %

Farmland Birds Index (FBI)

Index 2000 = 100 20.0

From 1990 to 2012 the FBI measuring the 
relative abundance of farmland bird 
species decreased by 80.0 %.

Geographical Area
Country Belgium

Region Flanders

Rural population (6)

Inhabitants (4) 1.4 million

% of total population (4) 21.9 %

Density - Inhab/km2 (4) 271.6

Rural area (6)
Km2 (4) 5 138

% of total area (4) 38.0 %

Agricultural area
Total Utilised 
Agricultural Area (UAA)

Ha (2) 616 860

% of total territory (2) 45.6 %

Forest and other 
wooded land

Ha (5) 185 700

% of total area (5) 14.0 %

Total employment People (2) 2.6 million

Rural employment (6) % of total workforce (2) 19.7 %

Examples of expected achievements

• The programme intends to target more than half of all farmers (about 13 000 farms) to stimulate, in particular, innovative and 
sustainable investments. Around half of the region’s farms will be supported for restructuring and modernising.

• About 1 400 young farmers will be supported.
• Setting-up producer organisations, targeting 1 200 farms (almost 5 % of all farms) will improve the position of producers in the agri-

food chain. Support for risk management will be provided through an all-weather insurance schemes, targeting 5 % of all farmers.
• The RDP will support 3 000 farm investment projects related to environment/climate friendly and resource efficient farming, around 

6 000 investments aiming at a better energy efficiency, 5 000 investment projects aiming at reducing GHG emissions and 1 700 
investment projects aiming at improving the resilience and environmental value of forest ecosystems. This will stimulate 
biodiversity, improve water and soil management, through agri-environmental measures targeting 8 % of Flanders' agricultural land, 
and encourage more organic farming. 

• The LEADER approach, implemented by estimated 15 Local Action Groups (LAGs), will cover roughly 30 % of the rural population,
creating around 80 jobs and improving living conditions and social inclusion. Additionally, 180 investment projects related to basic 
services, such as small-scale infrastructure, recreational facilities and natural heritage, will support local development.

Examples of key challenges

• The average age of farmers is more than 50 years (only 5 % of farmers are younger than 35 years). The number of farms is 
decreasing and their size is increasing.

• Very important for the region of Flanders is also to consolidate the position of farmers in the food production chain and to decrease 
the negative effects of price volatility, as well as to stimulate innovation in order to maintain a competitive position in agriculture.

• Farming in Flanders is large-scale and intensive: high consumption of fertilisers and plant protection products cause negative effects 
on soil and water quality and loss of biodiversity with high concentrations of nitrates in groundwater and surface water.

Source: DG AGRI, Factsheet on 2014-2020 Rural Development Programme of Flanders (Belgium), February 2015.
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/country-files/be/factsheet-flanders_en.pdf

* European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)
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ROZPOCZĘCIE WDRAŻANIA 
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ISSN 1831‑5313  

ENRD on-line

Strona internetowa ENRD

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej ENRD http://
enrd.ec.europa.eu/pl, na której znajdują się wszystkie potrzebne 
informacje na temat ENRD i rozwoju obszarów wiejskich w Eu‑
ropie. Można tam znaleźć najnowsze wiadomości i aktualne 
informacje dotyczące polityki i programów rozwoju obszarów 
wiejskich oraz uzyskać dostęp do różnych narzędzi, takich jak:

• portal rozwoju obszarów wiejskich 2014–2020 – 
przedstawia nowości dotyczące okresu programowania 
w zakresie rozwoju obszarów wiejskich 2014–2020;

• baza danych projektów PROW – zawiera interesujące 
przykłady dobrych projektów z zakresu rozwoju obszarów 
wiejskich fi nansowanych z EFRROW;

• portal LEADER – zawiera wszystkie niezbędne narzędzia 
i informacje na temat metody lokalnego rozwoju LEADER;

• portal dotyczący informowania na temat rozwoju 
obszarów wiejskich – baza danych zawierająca inspirujące 
przykłady dobrych praktyk w zakresie informowania.

Media społecznościowe ENRD

Można wybrać spośród kilku dostępnych kanałów mediów społecznościowych:

Punkt kontaktowy ENRD
Rue de la Loi/Wetstraat, 38 (bte 4)

1040 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

info@enrd.eu
Tel. +32 28013800

http://enrd.ec.europa.eu European Network for

Rural Development

 

na profi lu ENRD na Facebooku 
można zapoznać się z przykładowymi 

praktykami w zakresie rozwoju 
obszarów wiejskich z całej UE, a także 

z najnowszymi wiadomościami 
i tendencjami;

można dołączyć do grupy ENRD na 
LinkedIn, aby wziąć udział w debatach, 
wymianie informacji i dyskusjach 
na temat polityki rozwoju obszarów 
wiejskich i kwestii związanych z jej 
wdrażaniem.

nagrania wideo dotyczące projektów 
z zakresu rozwoju obszarów wiejskich 
i konkretnych zagadnień można 
obejrzeć na kanale EURural na 
YouTube;

można śledzić @ENRD_CP na 
Twitterze, aby być na bieżąco 
ze zmianami, wiadomościami 

i wydarzeniami związanymi z polityką 
rozwoju obszarów wiejskich UE.

KF‑A
J‑15‑020

‑PL‑C 

European Network for

Rural Development

 

http://enrd.ec.europa.eu

PL

Europejski Fundusz Rolny 
na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich

PRIORYTETY 
ROZWOJU 
OBSZARÓW 
WIEJSKICH
2014�2020

BROSZURA 
O PRZYKŁADOWYCH 
PROJEKTACH

Sfinansowała

ENRD Contact Point
Rue de la Loi, 38 (bte 4)

B-1040 Bruxelles
info@enrd.eu

Tel. +32 2 801 38 00

http://enrd.ec.europa.eu

ENRD on-line
Strona internetowa ENRD

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej ENRD http://enrd.
ec.europa.eu, która zawiera wszystkie potrzebne informacje na temat 
ENRD i rozwoju obszarów wiejskich w Europie. Można tam znaleźć 
najnowsze wiadomości i aktualne informacje dotyczące polityki 
i programów rozwoju obszarów wiejskich oraz uzyskać dostęp do 
różnych narzędzi, takich jak:

·  portal rozwoju obszarów wiejskich 2014–2020 – przedstawia 
nowości dotyczące okresu programowania w zakresie rozwoju 
obszarów wiejskich 2014–2020;

·  baza danych projektów PROW – zawiera interesujące przykłady 

dobrych projektów z zakresu rozwoju obszarów wiejskich 

fi nansowanych z EFRROW;

·  portal LEADER – zawiera wszystkie niezbędne narzędzia 

i informacje na temat metody lokalnego rozwoju LEADER;

·  portal dotyczący informowania na temat rozwoju obszarów 
wiejskich – baza danych zawierająca inspirujące przykłady 

dobrych praktyk w zakresie informowania.

Na profi lu ENRD na 
Facebooku można zapoznać 

się z przykładowymi praktykami 
w zakresie rozwoju obszarów 
wiejskich z całej UE, a także 

z najnowszymi wiadomościami 
i trendami.

Można dołączyć do grupy ENRD na 
LinkedIn, aby wziąć udział w debatach, 
wymianie informacji i dyskusjach 
na temat polityki rozwoju obszarów 
wiejskich i kwestii związanych z jej 
wdrażaniem. 

Nagrania wideo dotyczące projektów 
z zakresu rozwoju obszarów wiejskich 
i konkretnych zagadnień można 
obejrzeć na kanale EURural YouTube.

Można śledzić @ENRD_CP na 
Twitterze, aby być na bieżąco 
ze zmianami, wiadomościami 

i wydarzeniami związanymi z polityką 
rozwoju obszarów wiejskich UE.

Media społecznościowe ENRD

Można wybrać spośród kilku dostępnych kanałów mediów 
społecznościowych:

European Network for

Rural Development

 

KF-02-15-287-PL-C 

Dobre praktyki (zarówno w zakresie realizacji projektu, jak i programu) promują 
transfer podejść, które okazały się skuteczne i inspirują do jeszcze lepszych pomysłów.

 ✚ Wykaz dobrych praktyk znajdziesz na stronie internetowej ENRD.

Przegląd 
obszarów 
wiejskich UE 
(EU Rural Review) 
to główna publikacja 
tematyczna ENRD. Jest 
wydawana dwa razy do roku 
i opisuje najnowszą wiedzę 
i sposób myślenia na temat 
głównych zagadnień z zakresu 
rozwoju obszarów wiejskich.

 ✚ Zarejestruj się online i pobierz 
poprzednie edycje ze strony 
ENRD.

Projekty EFRROW 
Broszura zawiera przykłady 
zastosowania dobrych praktyk. 
Przedstawiono w niej przykłady 
kilkunastu projektów finansowanych 
z EFRROW. Jej celem jest nie tylko 
informowanie, ale i inspirowanie.

 ✚ Zarejestruj się online i pobierz 
poprzednie edycje ze strony ENRD.
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EvaluationWORKS!
Ocena to ważne źródło informacji, które pozwala nie tylko na 
analizę stopnia realizacji polityki, ale stanowi także dla obywateli 
i zainteresowanych stron podstawę do oceny odpowiedzialności 
i przejrzystości tego procesu. Punkt informacyjny ds. oceny ma 
zapewnić podejście bardziej ukierunkowane na wyniki, które ułatwia 
prawidłowe zarządzanie.

Wspieranie zaawansowanych metod i narzędzi oceny

Praktyczne wytyczne dotyczące oceny 
są opracowywane przez punkt informacyjny ds. oceny w ramach 
wspólnych tematycznych grup roboczych. Wytyczne te zapewniają 
wsparcie metodyczne dla instytucji zarządzających i oceniających.

 ✚ Pobierz wytyczne z sekcji dotyczącej oceny na stronie ENRD.

Dokumenty robocze służą informowaniu 
zainteresowanych stron (instytucji zarządzających, krajowych sieci 
obszarów wiejskich oraz lokalnych grup działania) o szczegółowych 
zagadnieniach związanych z oceną (takich jak pytania dotyczące 
oceny zgłaszane przez państwa członkowskie, sekcje dotyczące oceny 

w rocznych sprawozdaniach z realizacji oraz wydarzenia mające na celu budowanie potencjału).

 ✚ Pobierz dokumenty robocze z sekcji dotyczącej oceny na stronie ENRD.

Arkusze informacyjne są opracowywane na zasadzie ad hoc i poświęcone 
tematom związanym z oceną. Powstają na podstawie warsztatów z dobrych praktyk oraz 
wydarzeń dotyczących budowania potencjału w celu wspierania transferu wiedzy do wszystkich 
zainteresowanych stron i zachęcania do szerszego dialogu na ważne tematy związane z oceną.

 ✚ Pobierz arkusze z sekcji dotyczącej oceny na stronie ENRD.

GUIDELINES
ESTABLISHING AND 
IMPLEMENTING THE 
EVALUATION PLAN OF 
2014-2020 RDPS

JUNE 2015
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Wskazówki dotyczące realizacji planów oceny programów rozwoju obszarów 
wiejskich (PROW)

Syntezy ocen pozwalają wykazać postępy we wdrażaniu planów oceny, zapewniają 
porady, jak usprawnić wdrażanie, oraz określają dobre praktyki, co przyczynia się do rozwoju 
i wdrożenia wspólnego systemu monitorowania i oceny rozwoju obszarów wiejskich.

 ✚ Pobierz syntezy z sekcji dotyczącej oceny na stronie ENRD.

Rozpowszechnianie wiedzy na temat oceny rozwoju 
obszarów wiejskich w UE

Serwis informacyjny Rural Evaluation NEWS 
zapewnia najnowsze doniesienia o ostatnich wydarzeniach 
dotyczących oceny, w tym najlepszych praktykach, metodach 
i działaniach na rzecz budowania potencjału w państwach 
członkowskich.

 ✚  Pobierz ostatnie wydanie Rural Evaluation NEWS z sekcji dotyczącej 
oceny na stronie ENRD.

European
Evaluation

Helpdesk
for Rural Development

European
Evaluation

Helpdesk
for Rural Development

European
Evaluation

Helpdesk
for Rural Development

European
Evaluation

Helpdesk
for Rural Development

European
Evaluation

Helpdesk
for Rural Development

European
Evaluation

Helpdesk
for Rural Development

European
Evaluation

Helpdesk
for Rural Development

European
Evaluation

Helpdesk
for Rural Development

Rural Evaluation NEWS 
the newsletter of the european evaluation helpdesk for rural development

Number 1  /  June 2015

I n 2013, the Common Agricultural Policy (CAP) 
underwent an important reform. As a result, we not 
only have a policy which is closely aligned with the 

Europe 2020 objectives of fostering smart, sustainable 
and inclusive growth, but which is also better able to 
respond to the challenges and opportunities faced by the 
agricultural sector and the rural economy.

Increasing the effectiveness
of the policies funded by the EU budget is an important 
objective of this Commission, as a way to maximise the 
benefits for European citizens and optimize the use of 
financial resources. 
It is in this context that a Common Monitoring and 
Evaluation Framework has been set up for the CAP as a 
whole and a specific Monitoring and Evaluation System 
developed for rural development policy, built on the 
achievements of the previous programming period.  

I am a strong supporter 
of the rural development policy because it gives flexibility 
not only to Member States and regions, but also to 
individual farmers and rural players, to pursue their 
ambitions. It is a policy which can deliver jobs, growth 
and a sustainable future for our rural areas.  
However, we are confronted with a major challenge, 
and that is to persuade the wider public of the benefits 
of our policy, not only for farmers and rural actors but 
for citizens in general. We need both to make sure that 

the rural development policy delivers and to show its 
achievements. 
This is precisely one of the reasons why the monitoring 
and evaluation system for rural development programmes 
is so important. The system put in place for these 
programmes is amongst the most advanced of any EU 
policy. The targets included in every RDP set a benchmark 

news

The team supporting the evaluation 
of the Common Agricultural Policy

page 2

guidance

First Thematic Working 
Group launched! 

page 10

back to basics

CMEF  
or CMES ?!

page 11

events

Calendar   
What’s next

page 12

Intro by Commissioner Hogan
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Komunikacja
Narzędzia komunikacyjne ENRD są wykorzystywane zarówno do 
upowszechniania najnowszej wiedzy i informacji dotyczących sieci, 
jak i do wspierania i umożliwiania dialogu między zainteresowanymi 
stronami.

Strona internetowa 
ENRD jest punktem, w którym 

znajdziesz wszystko na temat ENRD. Zawiera 
ona informacje dotyczące polityki, aktualności 
i wydarzeń, wyników rozwoju wiedzy, narzędzi, 
krajowych punktów kontaktowych, publikacji 
i wiele więcej...

 ✚ Wejdź na stronę https://enrd.ec.europa.eu

Rural Connections to magazyn sieci ENRD. Wydawany dwa razy do roku, 
prezentuje najnowsze wiadomości i aktualizacje, opinie stron zainteresowanych rozwojem 
obszarów wiejskich z całej Europy oraz działy tematyczne i wywiady.

 ✚ Zarejestruj się online i pobierz poprzednie edycje ze strony ENRD.

Elektroniczny biuletyn 
ENRD zawiera wszystkie 

najnowsze wiadomości w dziedzinie 
ENRD i rozwoju obszarów wiejskich, 
które raz w miesiącu trafiają prosto do 
Twojej skrzynki pocztowej.

 ✚ Zarejestruj się online i czytaj 
poprzednie biuletyny na stronie ENRD.

Na profi lu ENRD na Facebooku 
można zapoznać się z przykładowymi 

praktykami w zakresie rozwoju 
obszarów wiejskich z całej UE, a także 

z najnowszymi wiadomościami 
i tendencjami.

Można dołączyć do grupy ENRD 
na LinkedIn, aby wziąć udział 
w debatach, wymianie informacji 
i dyskusjach na temat polityki rozwoju 
obszarów wiejskich i kwestii związanych 
z jej wdrażaniem.

Nagrania wideo dotyczące projektów 
z zakresu rozwoju obszarów wiejskich 
i konkretnych zagadnień można obejrzeć 
na kanale EURural na YouTube.

Można śledzić @ENRD_CP 
na Twitterze, aby być na bieżąco 

ze zmianami, wiadomościami 
i wydarzeniami związanymi z polityką 

rozwoju obszarów wiejskich UE.

ENRD on-line
Strona internetowa ENRD

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej ENRD 
http://enrd.ec.europa.eu, na której znajdują się wszystkie 
potrzebne informacje na temat ENRD i rozwoju obszarów 
wiejskich w Europie. Można tam znaleźć najnowsze 
wiadomości i aktualne informacje dotyczące polityki 
i programów rozwoju obszarów wiejskich oraz uzyskać dostęp 
do różnych narzędzi, takich jak:

•  portal rozwoju obszarów wiejskich 2014–2020 – 
przedstawia nowości dotyczące okresu programowania na lata 
2014–2020 w zakresie rozwoju obszarów wiejskich;

•  baza danych projektów PROW – zawiera interesujące 
przykłady dobrych projektów z zakresu rozwoju obszarów 
wiejskich fi nansowanych z EFRROW;

•  portal LEADER – zawiera wszystkie niezbędne narzędzia 
i informacje na temat metody lokalnego rozwoju LEADER;

•  portal służący informowaniu na temat rozwoju obszarów 
wiejskich – baza danych zawierająca inspirujące przykłady 
dobrych praktyk w zakresie informowania.

Media społecznościowe ENRD

Można wybrać spośród kilku dostępnych mediów społecznościowych:

http://enrd.ec.europa.eu

ENRD Contact Point
Rue de la Loi, 38 (bte 4)

1040 Bruxelles
BELGIQUE

info@enrd.eu
Tel. +32 28013800

European Network for

Rural Development
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-15-001-PL-C
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WIOSNA
2015

WIADOMOŚCI I AKTUALNE INFORMACJE

NOWY PUNKT KONTAKTOWY ENRD
PIERWSZE ZGROMADZENIE PRZEDSTAWICIELI 
SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH
INFOGRAFIKA DOTYCZĄCA FUNDUSZY 
NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 
NA LATA 2014�2020
ZAGADNIENIA I PERSPEKTYWY 
DOTYCZĄCE OBSZARÓW WIEJSKICH

NADZIEJE DOTYCZĄCE WSPÓŁPRACY 
TRANSNARODOWEJ
MYŚL GLOBALNIE, DZIAŁAJ LOKALNIE
WYRAŻENIE OPINII PRZEZ MIESZKAŃCÓW 
OBSZARÓW WIEJSKICH
BLIŻSZE SPOJRZENIE NA...
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Na profi lu ENRD na Facebooku 
można zapoznać się z przykładowymi 

praktykami w zakresie rozwoju 
obszarów wiejskich z całej 
UE, a także z najnowszymi 

wiadomościami i tendencjami.

Można dołączyć do grupy ENRD na 
LinkedIn, aby wziąć udział w debatach, 
wymianie informacji i dyskusjach 
na temat polityki rozwoju obszarów 
wiejskich i kwestii związanych z jej 
wdrażaniem.

Nagrania wideo dotyczące projektów 
z zakresu rozwoju obszarów wiejskich 
i konkretnych zagadnień można 
obejrzeć na kanale EURural YouTube.

Można śledzić @ENRD_CP na 
Twitterze, aby być na bieżąco 
ze zmianami, wiadomościami 

i wydarzeniami związanymi z polityką 
rozwoju obszarów wiejskich UE.

ENRD on-line

Strona internetowa ENRD

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej ENRD 
http://enrd.ec.europa.eu/pl, na której znajdują się wszystkie 
potrzebne informacje na temat ENRD i rozwoju obszarów 
wiejskich w Europie. Można tam znaleźć najnowsze wiadomości 
i aktualne informacje dotyczące polityki i programów rozwoju 
obszarów wiejskich oraz uzyskać dostęp do różnych narzędzi, 
takich jak:

• portal rozwoju obszarów wiejskich 2014–2020 – 
przedstawia nowości dotyczące okresu programowania na 
lata 2014–2020 w zakresie rozwoju obszarów wiejskich;

• baza danych projektów PROW – zawiera interesujące 
przykłady dobrych projektów z zakresu rozwoju obszarów 
wiejskich fi nansowanych z EFRROW;

• portal LEADER – zawiera wszystkie niezbędne narzędzia 
i informacje na temat metody rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność w ramach LEADER;

• portal służący informowaniu na temat rozwoju 
obszarów wiejskich – baza danych zawierająca 
inspirujące przykłady dobrych praktyk w zakresie 
informowania.

Media społecznościowe ENRD

Można wybrać spośród kilku dostępnych kanałów mediów społecznościowych::

http://enrd.ec.europa.eu

ENRD Contact Point
Rue de la Loi, 38 (bte 4)

1040 Bruxelles
BELGIQUE

info@enrd.eu
Tel. +32 2 801 38 00

European Network for

Rural Development

 
Sfinansowała
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LATO
2015

WIADOMOŚCI I AKTUALNE INFORMACJE

PRACE TEMATYCZNE ENRD
NOWE CENTRUM INFORMACYJNE DS. OCENY

INSTRUMENTY FINANSOWE W DZIEDZINIE ROLNICTWA

ZAGADNIENIA I PERSPEKTYWY DOTYCZĄCE OBSZARÓW WIEJSKICH

SIEĆ OBSZARÓW WIEJSKICH W REGIONIE BAŁKANÓW ZACHODNICH
ŻYWNOŚĆ JAKO JEDEN Z PUNKTÓW AGENDY MIEJSKIEJ

MIGRANCI NA OBSZARACH WIEJSKICH W SZWECJI

BLIŻSZE SPOJRZENIE NA…

WDRAŻANIE PROW

KF-AN
-15-002-PL-C 

ISSN 2443-7360 

Na profi lu ENRD na Facebooku 
można zapoznać się z przykładowymi 

praktykami w zakresie rozwoju 
obszarów wiejskich z całej 
UE, a także z najnowszymi 

wiadomościami i tendencjami.

Można dołączyć do grupy ENRD na 
LinkedIn, aby wziąć udział w debatach, 
wymianie informacji i dyskusjach 
na temat polityki rozwoju obszarów 
wiejskich i kwestii związanych z jej 
wdrażaniem.

Nagrania wideo dotyczące projektów 
z zakresu rozwoju obszarów wiejskich 
i konkretnych zagadnień można 
obejrzeć na kanale EURural na 
YouTube.

Można śledzić @ENRD_CP na 
Twitterze, aby być na bieżąco 
ze zmianami, wiadomościami 

i wydarzeniami związanymi z polityką 
rozwoju obszarów wiejskich UE.

ENRD online

Strona internetowa ENRD

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej ENRD http://
enrd.ec.europa.eu, na której znajdują się wszystkie potrzebne 
informacje na temat ENRD i rozwoju obszarów wiejskich 
w Europie. Można tam znaleźć najnowsze wiadomości 
i aktualne informacje dotyczące polityki i programów rozwoju 
obszarów wiejskich oraz uzyskać dostęp do różnych narzędzi, 
takich jak:
•  portal rozwoju obszarów wiejskich 2014–2020 – 

przedstawia nowości dotyczące okresu programowania na 

lata 2014–2020 w zakresie rozwoju obszarów wiejskich;
•  baza danych projektów PROW – zawiera interesujące 

przykłady dobrych projektów z zakresu rozwoju obszarów 
wiejskich fi nansowanych z EFRROW;

•  portal LEADER – punkt kompleksowej obsługi zawierający 
wszystkie niezbędne narzędzia i informacje na temat 
metody lokalnego rozwoju LEADER;

•  portal służący informowaniu na temat rozwoju 
obszarów wiejskich – baza danych zawierająca 
inspirujące przykłady dobrych praktyk w zakresie 
informowania.

Media społecznościowe ENRD

Można wybrać spośród kilku dostępnych mediów społecznościowych:

http://enrd.ec.europa.eu

Punkt kontaktowy ENRD
Rue de la Loi, 38 (bte 4)

B-1040 Bruxelles
info@enrd.eu

Tel. +32 2 801 38 00

European Network for

Rural Development

 
Sfinansowała
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EUROPEJSKI MAGAZYN NA TEMAT ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
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JESIEŃ
2015

WIADOMOŚCI I AKTUALNE INFORMACJE

•  WYDARZENIA DOTYCZĄCE WSPÓŁPRACY 
W RAMACH INICJATYWY LEADER

•  PODSUMOWANIA PROGRAMÓW 
ROZWOJU OBSZARÓW 
WIEJSKICH I UMÓW 
PARTNERSTWA

•  MIĘDZYNARO�
DOWY ROK GLEB 
2015

ZAGADNIENIA I PERSPEKTYWY DOTYCZĄCE 
OBSZARÓW WIEJSKICH

•  RYBOŁÓWSTWO NA OBSZARACH 
WIEJSKICH

•  ŁĄCZNOŚĆ SZEROKOPASMOWA 
NA OBSZARACH WIEJSKICH

• ARTYŚCI, PRZYBYWAJCIE!

BLIŻSZE SPOJRZENIE NA…

INFORMACJE O PROW

ISSN 2443-73 60

KF-AN
-15-003-PL-C 
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Media 
społecznościowe ENRD 
zapewniają różne sposoby śledzenia 
najświeższych informacji i wydarzeń 
w ramach całej sieci. Bądź na bieżąco 
i przyczyń się do zmian!

 ✚ Znajdź odpowiednie dla siebie media!

Odwiedź 
stronę ENRD 
na Facebooku, 
gdzie znajdziesz 
przykłady praktyk 
w zakresie rozwoju 
obszarów wiejskich 
w całej UE, a także 
informacje na temat 
najnowszych wydarzeń 
i tendencji.

Przyłącz się 
do grupy ENRD 
LinkedIn, aby brać 
udział w debatach, 
wymianach 
i dyskusjach wokół 
polityki rozwoju 
obszarów wiejskich 
i jej wdrażania.

Oglądaj nagrania 
na temat projektów 
rozwoju obszarów 
wiejskich i kwestii 
tematycznych na 
kanale EURural 
YouTube.

Śledź @ENRD_CP 
na Twitterze, 
gdzie znajdziesz 
aktualizacje 
dotyczące polityki, 
aktualności i wydarzeń 
w dziedzinie rozwoju 
obszarów wiejskich w UE.
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https://www.facebook.com/European-Network-for-Rural-Development-ENRD-388192661294192/?hc_location=ufi
https://twitter.com/enrd_cp
https://www.youtube.com/user/EURural
https://www.linkedin.com/company/enrd-contact-point


Bądź na bieżąco, zaangażuj się!

Punkt kontaktowy ENRD 
Rue de la Loi / Wetstraat, 38 (bte 4) 

1040 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË 

Tel. +32 2 801 38 00 
info@enrd.eu

Europejski punkt informacyjny  
ds. oceny rozwoju obszarów wiejskich 

Boulevard Saint Michel / Sint Michielslaan 77-79 
1040 Bruxelles/Brussel 

BELGIQUE/BELGIË 
Tel. +32 2 737 51 30 

info@ruralevaluation.eu

Ostatnia aktualizacja: luty 2016 r.

© Unia Europejska, 2016 r. 
Powielanie materiałów jest dozwolone pod 
warunkiem podania źródła.

Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (ENRD) to struktura skupiająca wszystkie zainteresowane strony. Jej 
celem jest osiągnięcie najlepszych wyników w zakresie rozwoju obszarów wiejskich w UE.

Sieć służy jako centrum wymiany informacji o tym, w jaki sposób polityka rozwoju obszarów 
wiejskich, programy, projekty i inne inicjatywy funkcjonują w praktyce i w jaki sposób mogą 
zostać ulepszone, aby osiągnąć jeszcze lepsze rezultaty.

Aby przyłączyć się do ENRD, nie trzeba formalnie występować o członkostwo, jeśli więc 
interesujesz się wynikami rozwoju obszarów wiejskich w Europie, bądź na bieżąco i zaangażuj się!

https://enrd.ec.europa.eu

W naszej witrynie znajdziesz więcej informacji na temat:

• unijnej polityki i programów rozwoju obszarów wiejskich,

• wartości dodanej sieci obszarów wiejskich,

• zarządzania unijnymi sieciami obszarów wiejskich,

• wyników prac i działalności punktów kontaktowych ENRD,

• prac europejskiego punktu informacyjnego ds. oceny rozwoju  
obszarów wiejskich .
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