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PRAVNE PODLAGE

• Uredba Sveta (ES) št 1698/2005 o podpori za razvojUredba Sveta (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj 
podeželja iz  Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja (EKSRP), člen 67

“V skladu s členom 66(1) se za povezovanje nacionalnih
mrež,organizacij in uprav, ki delujejo na področju razvoja, g j p , j j p j j
na ravni Skupnosti, vzpostavi Evropska mreža za razvoj
podeželja.”

• Sklep Komisije št. 2008/168/ES o organizacijski strukturi 
Evropske mreže za razvoj podeželjaEvropske mreže za razvoj podeželja



CILJI (ČLEN 67)

a) zbirati, analizirati in širiti informacije o ukrepih za razvoj podeželja 
Skupnosti;Skupnosti;

b) na ravni Skupnosti zbirati, širiti in utrjevati dobre prakse razvoja 
podeželja;podeželja;

c) zagotavljati informacije o razvoju na podeželskih območjih 
Skupnosti in tretjih držav;p j ;

d) na ravni Skupnosti organizirati srečanja in seminarje za tiste, ki so 
aktivno vključeni v razvoj podeželja;

e) vzpostaviti in upravljati strokovne mreže z namenom, da se olajša 
izmenjava strokovnih znanj ter podpira izvajanje in vrednotenje 
politike razvoja podeželja;

f) podpirati nacionalne mreže in pobude za čezmejno sodelovanje.



ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

a) Koordinacijski odbor

b) Pododbor za LEADER

) St k i db d t jc) Strokovni odbor za vrednotenje programov

d) Tematske delovne skupine

e) Kontaktna točka (Contact point)
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•Secretariat of ENRD structures + thematic groups

•Support to transnational cooperation

•Coordination with national networks 

•Analysis of monitoring indicators

•Seminars / conferences

•Publications (e-newsletter, 
periodicals, best practices, 
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•Extranet facility
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KOORDINACIJSKI ODBOR (Coordination committee)

• sestavljen iz 69 članov

27 d t ik i t j ih i l ih ( i i t t )27 predstavnikov pristojnih nacionalnih organov (ministrstva)
27 predstavnikov nacionalnih mrež za podeželje
12 predstavnikov organizacij, ki delujejo na področju razvoja 
podeželja na ra ni ES (4 a sako os i bere Komisija)podeželja na ravni ES (4 za vsako os, izbere Komisija)

AER (Skupščina Evropskih regij)
BIRDLIFE International (Organizacija za ohranjanje ptic)
CEJA (Evropsko združenje mladih kmetov)
CCRE/CEMR (Zd ž j  kih bči  i  ij)CCRE/CEMR (Združenje evropskih občin in regij)
CEPF (Konfederacija evropskih lastnikov gozdov)
COGECA (Zruženje evropskih kmetijskih zadrug)
COPA (Združenje evropskih kmetijskih pridelovalcev)
EFFAT (E k   i dik   d čj  h  k ij  i  i )EFFAT (Evropska zveza sindikatov s področja hrane, kmetijstva in turizma)
ELO (Evropsko združenje lastnikov zemljišč)
EUROMONTANA (Organizacija za sodelovanje gorskih območij)
PREPARE Network (Partnerstvo za evropsko podeželje)
RED ( d ž lj k lj j  d d  d ž j )RED (podeželje-okolje-razvoj, mednarodno združenje)

2 predstavnika pododbora LEADER
1 predstavnik evropske organizacije, ki zastopa lokalne 
akcijske skupine ELARD (Evropsko združenje LEADER za razvoj podeželja)akcijske skupine - ELARD (Evropsko združenje LEADER za razvoj podeželja)



KOORDINACIJSKI ODBOR

• Naloge

pomaga Komisiji pri pripravljanju in izvajanju nalog iz člena 67

Z t lj kl j j d E k ž i l i iZagotavlja usklajevanje med Evropsko mrežo, nacionalnimi 
mrežami in organizacijami, ki delujejo na področju razvoja 
podeželja v ES

Svetuje Komisiji v zvezi z letnim programom dela Evropske 
mreže 

Sodeluje pri izbiri in usklajevanju tematskega dela Evropske 
mreže

Predlaga oblikovanje tematskih delovnih skupin



PODODBOR LEADER (Leader sub-committee)

• Nekdanji LEADER pododbor (LEADER Steering Committee)• Nekdanji LEADER pododbor (LEADER Steering Committee)

• sestavljen iz 67 članov

27 predstavnikov pristojnih nacionalnih organov (ministrstva)

27 d t ik i l ih ž d ž lj27 predstavnikov nacionalnih mrež za podeželje

1 predstavnik evropske organizacije, ki zastopa lokalne 
akcijske skupine ELARD (E k  d ž j  LEADER  j d ž lj )akcijske skupine - ELARD (Evropsko združenje LEADER za razvoj podeželja)

12 predstavnikov organizacij, ki delujejo na področju razvoja 
podeželja na ravni ES (predstavniki še niso imenovani)podeželja na ravni ES (predstavniki še niso imenovani)



PODODBOR LEADER

• Naloge

Sodeluje pri delu koordinacijskega odbora

S t j K i iji i l t i d l E kSvetuje Komisiji v zvezi z letnim programom dela Evropske 
mreže v zvezi z osjo LEADER

Sodeluje pri izbiri in usklajevanju tematskega dela EvropskeSodeluje pri izbiri in usklajevanju tematskega dela Evropske 
mreže v zvezi z osjo LEADER

Podpira spremljanje izvajanja čezmejnih projektovPodpira spremljanje izvajanja čezmejnih projektov 
sodelovanja

Koordinacijskemu odboru redno poroča o svojem deluKoordinacijskemu odboru redno poroča o svojem delu



STROKOVNI ODBOR ZA VREDNOTENJE 

• Nekdanji odbor za spremljanje in vrednotenje (CMEF)
• Posebna kontaktna točka (Contact point)

P b j DG AGRI ( i k i)• Posebna enota znotraj DG AGRI (ni v strukturi)

• sestavljen iz 54 članov

2 X 27 predstavnikov pristojnih nacionalnih organov 
(ministrstva)

• Naloge
Spremlja delo Strokovne mreže za vrednotenje
Svetuje Komisiji v zvezi z letnim programom dela Strokovne 
mreže za vrednotenje
Sodeluje pri izbiri in usklajevanju tematskega dela na področju 
vrednotenja
Spremlja izvajanje tekočega vrednotenja (ongoing evaluation)



TEMATSKE DELOVNE SKUPINE (Thematic groups)

• Največ 15 članov, strokovnjakov, po možnosti ne predstavnikov ministrstev 
pač pa strokovnih institucij (predlagajo jih lahko države, izbere jih Komisija)

• Omejen mandat – največ 2 leti

• Pokrivale naj bi vsebine vseh osi, zato so predlagane največ 4 skupine letno

• Oblikovane so z namenom, da za potrebe Koordinacijskega odbora 
ugotovijo kako se politika RP izvaja (vezano na posamezno temo)

pregled izkušenj, tudi iz drugih programov EU,p eg ed uše j, tud d ug p og a o U,
identifikacija primerov dobrih praks,
uspehi in napake, 
priporočila in usmeritve za izboljšanje izvajanja politike RP,

• Po 1.10.2008 naj bi se ustanovili prvi dve delovni skupini:
“Upoštevanje ozemeljskih posebnosti in potreb v PRP “
“Kmetijstvo in širša podeželska ekonomija”j p j

• Kasneje (predvidoma v 2009) naj bi se ustanovila še tretja delovna skupina: 
“Javne dobrine in javna pomoč za njihovo zagotavljanje”



STROKOVNA SKUPINA (Ad-hoc expert group)

• Sestavljena iz strokovnjakov – ni delovna skupina
• Delovala bi vzporedno s tematskimi skupinami in na podlagi njihovih• Delovala bi vzporedno s tematskimi skupinami in na podlagi njihovih 

rezultatov
• Ustanovljena z namenom, da ugotovi na kakšen način se izvajajo PRP, 

kje so napake, in kako se izvajanje politike RP lahko izboljšakje so napake, in kako se izvajanje politike RP lahko izboljša
Izvajanje strateškega planiranja v praktičnem smislu, vključno z “ozkimi grli” in 
težavami
Uporaba indikatorjev in rezultatov tekočega vrednotenja za izboljšanje učinkovitosti 
izvajanja politike RPizvajanja politike RP
Primeri različnega izvajanja posameznih ukrepov / mehanizmov
Analiza stroškov in koristi pri različnih načinih izvajanja ukrepov
Dobre prakse pri zmanjševanju napak
Inovativnost / pobude za poenostavitev postopkovInovativnost / pobude za poenostavitev postopkov
Ocenjevanje prvih rezultatov vključevanja (mainstreaming) LEADER v politiko RP, kot 
alternativnega mehanizma za izvajanje nekaterih ukrepov / osi
Kako zagotoviti učinkovito sodelovanje med partnerji, vključenimi v izvajanje politike 
RPRP
Katera nova upravljalska orodja so najprimernejša za zagotavljanje usklajenega 
delovanja različnih sektorjev in akterjev, ki bi zagotavljali uporabo endogenega 
potenciala in doseganje sinergij med sektorji
Vloga informiranja in komuniciranja pri izboljšanju izvajanja politike RDVloga informiranja in komuniciranja pri izboljšanju izvajanja politike RD
Ocenjevanje zadovoljstva upravičencev



KONTAKTNA TOČKA (Contact point)

• Organizirana v okviru EK (posebna enota)

• 21 stalno zaposlenih, 12 različnih narodnosti, 22 jezikov (razen 
malteškega)

• Bazen strokovnjakovBazen strokovnjakov

• Naloge
Sekretariat za Evropsko mrežo (odbore) in tematske skupine
Podpora čezmejnemu sodelovanju
Sodelovanje z nacionalnimi mrežami
Analiza indikatorjev spremljanja
Promocija in predstavljanje politike RPPromocija in predstavljanje politike RP
Zbirka dobrih praks

• Orodja
Informacijska točka
Spletna stran mreže
Extranet
Seminarji / konferenceSeminarji / konference
Publikacije



KONTAKTNA TOČKA

• Operativne naloge izvaja skupina KANTOR Management Consultants 
(izbrana na JR)(izbrana na JR)

LRDP KANTOR Ltd (UK)
QWENTES KANTOR S.A. (BE)
Kantor Doradcy w Zazadzaniu SP. Z. o.o (PL)
KANTOR Management Consultants  SRL (RO)
KANTOR Management Consultants  EAD (BG)

• Sodelujejo
Hushållningssällskapens Service AB (SE)
IEPP – Institute for European Envirnomental Policy (UK)
CIHEAM – Institut agronomique méditerranéen de Montpellier (FR)
Agriculture Science and Engeneering Centre of Debrecen University (HU)
Agriconsulting Europe S.A. (BE)



KONTAKTNA TOČKA

vodja skupine

strokovnjak za EU politiko sekretariat

zveza z EK/ 
podpora strukturam

podporne službe /
orodja

mednarodno 
sodelovanje /podpora strukturam 

EMRP (spletna stran, dogodki, 
publikacije, info točka )

zveza z 
nacionalnimi mrežami


