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Euroopa maaeluvõrgustike eesmärgid (ENRD, EIP & EENRD*)

A) Parem kaasamine
• Tõsta kõigi sidusrühmade
kaasatust maaelu arengu
rakendamisel
• Luua dialoog
põllumajandustootjate ja
teadlaste vahel ning hõlbustada
kõigi sidusrühmade kaasamist
teadmistevahetusse

B) Parandada poliitikate
kvaliteeti
• Parandada MAK-i kvaliteeti
• Toetada MAK-i hindamist
• Hõlbustada heade tavade ja
kogemuste vahetust

C) Parandada läbipaistvust
• Roll laiema avalikkuse
informeerimisel maaelu poliitika
kasudest

* ENRD – European Network for Rural Development / Euroopa maaelu arengu võrgustik
EIP-AGRI – The agricultural European Innovation Partnership / Euroopa põllumajanduse innovatsioonipartnerlus
EENRD - European Evaluation Network for Rural Development / Euroopa maaelu arengu hindamise võrgustik
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Key areas of activity

Komisjoni rakendusotsus 2014/825/EU

Maaeluvõrgustike
juhtrühm
Maaeluvõrgustike üldkogu

ALLRÜHMAD
Püsirühmad : innovatsioon;
CLLD/Leader; hindamine
Erakorralised: teisel teemadel

3 võrgustiku toetusüksust
TEMAATILISED

EIP-AGRI
Teeninduspunkt

ENRD
Kontaktpunkt

HINDAMISE
tugiüksus

RÜHMAD
FOOKUSGRUPID
…

Olulisemad ENRD tegevused
• MAK-ide ja heade tavade analüüs
• Temaatilised töökorraldused, sh seminarid ja
maaelu ülevaated
• Suunised ja koolitused
• Võrgustumine – riiklikud maaeluvõrgustikud
• Leader/kogukonna juhitav kohalik areng
• Väljaanded

• Veebileht ja sotsiaalmeedia
5

ENRD TEGEVUSED 1. TEGEVUSAASTAL (2014/2015)
Tegevuste tüüp

Peamised tulemused (mitte-täielik nimekiri)

 28 partnerluslepingut + läbivaatamine
MAKi analüüs

 24 MAKi + 23 läbivaatust lõpetatud (25st heaks kiidetud
MAK-ist)
Sisend teistesse töödesse

 25 juhtumi esialgne variant välja töötatud
Head tavad

 Heade meetodite tuvastamine
 Projektide trükis
Sisend teistesse töödesse
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ENRD TEGEVUSED 1. TEGEVUSAASTAL
Tegevuste tüüp

Peamised tulemused (mitte-täielik nimekiri)

 2 koolitus-töötuba teemal „Lihtsustatud kuluvõimalused“
 1 koolitus-töötuba teemal „Avalik hange + kulude mõistlikkus“
Koolitused/suunised

 1 koolitus-töötuba teemal „Tulemuspõhised
põllumajanduskeskkonna meetmed„

KA-d, MA-d, audiitorid. Tehniline sisend, näited ja harjutused, mida
saab edasi anda riigisiseselt
 1 kogukonna juhitava kohaliku arengu alltöörühma kohtumine
(21/04/15)
8 prioriteetset teemat. Mitmeallikaline rahastus ja rakendamise
teemad.
Võrgustumine

 2 maaeluvõrgustike kohtumist (Brüsselis 14/11/14 ja Lätis
12/05/15)
Millega maaeluvõrgustikud töötavad, kus ja kuidas saavad lisada
kõige enam väärtust – teabevahetus, innovatsioon, MAK-i
rakendamine…
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ENRD TEGEVUSED 1. TEGEVUSAASTAL
Tegevuste tüüp

Peamised tulemused (mitte-täielik nimekiri)

 9 uudiskirja
 1 ENRD esindusleht
 1 projektide trükis
Väljaanded

 1 ajakiri – Rural Connections (1 väljaanne)

 1 Sidusrühmade kaasatuse ülevaade (esialgne variant)
 1 MAK-i edusammude ülevaade (esialgne variant)
Palun kasutage ajakirja „oma“ teemade tõstatamiseks
 Infot kaasajastatakse pidevalt

Veebileht ja
sotsiaalmeedia

ENRD
Contact Point Activity Planning 2015
 Funktsionaalsust parandatakse vähehaaval
 Operatiivne MyENRD – palun kasutage
 LinkedIn arutelugrupid
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2. Tegevusaasta prioriteedid
• Kaks integreeritud tööteemat:
– Teadmistepõhised konkurentsivõimelised maapiirkonnad
– Maapiirkondades rohelisele majandusele ülemineku
edendamine

• Suutlikkuse tõstmine ja teadmiste vahetus:
– Toetada efektiivsemat ja lihtsamat programmi rakendamist
– Tugevdada maaeluvõrgustikke ja nende üksusi
– Toetada lihtsamat ja efektiivsemat kogukonna juhitava
kohaliku arengu ja Leaderi rakendamist.

9

Piirkondlikud ja horisontaalsed teemad
1. Lihtsustamine (saavutamaks asjakohaseid
eesmärke)
2. Demograafiline muutus ja sotsiaalne kaasatus

3. Mitme rahastusallikaga lähenemised
4. Maaeluvõrgustike alustamine
5. Võrgustumistegevuste hindamine
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Konkurentsivõime ja keskkonna teemad
6. Nõustamisteenuste tugevdamine –
teadmussiire – laiem innovatsioon
7. Kohalik toit– lühike tarneahel – maa- ja
linnapiirkonna partnerlus – väiketootjad
8. I samba ja II samba seosed
9. Töökohtade ja kasvuga seotud roheline
majandus
10. Kliimamuutus
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Väga sarnased tegevused ja vahendid
ENRD ülesanded
• Toetada riiklikke
maaeluvõrgustikke +
piiriülene koostöö
• Head tavad
• Temaatilised rühmad
• Kohtumised ja seminarid
• Toetada riiklikke
maaeluvõrgustikke
suutlikkust toetada KTGsid
• Koguda ja analüüsida
maaelu arengut ning
jagada kogemusi.

Riikliku maaeluvõrgustiku
ülesanded
• Panustada EL
võrgustikesse
• Projektinäited
• Temaatilised teadmiste
vahetused
• Koolitus +
võrgustumine KTG-dele
• Teabevahetus maaelu
arengu teemadel

Selgem eesmärkide seadmine,
rohkem kasu rakendamisel
Kontaktpunkti meeskond
jälgib kindlaid riike
Puuduvad vahendajad
või muu teine tasand

Toetus EL
kaardistamisel:koostöö keskkonnad ja
-vahendid ja koosõppevõimalused …

Piirkondlikud eksperdid

Toetavad tegevuskavade
ja teiste dokumentide
läbivaatamist

Koostöö riiklike maaeluvõrgustikega, et
tuvastada võimalused, vajadused ja kasulikud
meetodid ( nt RURALABS, head tavad)

Piirkondlikud eksperdid igas riigis
• On osa Kontaktpunktist (KP) ning täidavad KP poolt
antud ülesandeid
• Toetavad tegevuskavade ja teiste
programmdokumentide läbivaatamist
• On kaasatud ja töötavad koos maaeluvõrgustikega, et
selgitada välja häid tavasid, vajadusi ja võimalusi
• Panustavad EL kaardistamisse + aitavad selgitada
välja võimalusi ühiseks õppeks ja tegevusteks EL
tasemel
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Ruralab igas riigis
• Fookusgrupid, mis kaasavad peamisi sidusrühmi ja teavitajaid
• Arendatakse koostöös maaeluvõrgustikuga, et sobiks riiklikku
konteksti (dubleerimise vältimiseks)
• On ettevaatav ning vaatab programmdokumentidest kaugemale
• Selgitab välja võimalused, mida on uut, mida saaks üle kanda
ning vajadused
• Selgitab, kas on olemas entusiasm tegevusteks
• Tuvastab kohad, kus võrgustumine suudaks midagi muuta
• Annab sisendi EL peamiste vajaduste ja võimaluste kaardile
Eesmärgistatud tugi sidusrühmadele, mis on kohandatud
kohalikule kontekstile
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