
Projekt pt. "RURALIZATION" zakłada, że
proces "ruralizacji" może zmienić wzorce
rozwoju obszarów wiejskich, przezwyciężając
problemy demograficzne i gospodarcze oraz
tworząc nowe możliwości rozwojowe. Aby
wspomóc w Europie proces "ruralizacji",
projekt "RURALIZATION" wygeneruje
potrzebną wiedzę, którą następnie będzie
można przełożyć na odpowiednie polityki
rozwoju.

Projekt "RURALIZATION" jest finansowany z
programu Horyzont 2020 i bierze w nim udział
18 partnerów z 12 państw, pośród których są
nie tylko jednostki badawcze, ale też
partnerzy, którzy wdrażają innowacje w
praktyce, jak np. sieć Access to Land. Ta
różnorodność gwarantuje szeroki zakres
perspektyw, dzięki którym projekt będzie mógł
zaproponować rozwiązania będące
odpowiedzią na zróżnicowane wyzwania i
cechy poszczególnych obszarów wiejskich w
Europie.
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Otwieranie obszarów wiejskich na odnowę
społeczności wiejskich, miejsc pracy i

gospodarstw rolnych
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Miasta i wsie rozwijają się w nierównym tempie. W
miastach gospodarka rozwija się szybciej niż na
obszarach wiejskich. Jednocześnie obszary wiejskie
stoją przed licznymi wyzwaniami takimi jak
koncentracja własności czy starzenie się
społeczeństwa. Brak międzypokoleniowej wymiany
rolników odchodzących na emeryturę sprawia, że w
przyszłości m.in. brakować będzie rąk do pracy, dostęp
do lokalnej żywności będzie utrudniony, znikać będą
małe gospodarstwa, a krajobraz wiejski ulegnie
degradacji. 

Obszary wiejskie powinny stać się atrakcyjniejsze
dzięki dywersyfikacji gospodarczej i podniesieniu
jakości życia, co z kolei zachęci więcej osób -
zwłaszcza młodych - do mieszkania i pracy na wsi.

Spodziewane efekty

Wspieraniu osiedlania się na wsi
Wspieraniu rozwoju nowej działalności
rolniczej
Ułatwieniu dostępu do ziemi rolnej

Projekt pt. "RURALIZATION" ma na celu stworzenie
nowej wizji obszarów wiejskich, które dzięki
zapewnieniu atrakcyjnych możliwości pozwolą na
realizację marzeń nowych pokoleń. Projekt pt.
"RURALIZATION" skupia się na:

"Dane statystyczne pokazują, że większość
(56%) rolników w UE ma ponad 55 lat, 30%
jest już w wieku emerytalnym, a mniej niż 6%
ma poniżej 35 lat" (Eurostat, 2018).

Dlaczego projekt
"RURALIZATION"?

Nasz cel Nasze podejście

Udany proces ruralizacji oznacza, że
przeprowadzka na wieś staje się normą, a nie
wyjątkiem.

Poprzez analizę trendów i
zbadanie marzeń osób
chcących mieszkać na wsi.

Wsparcie dla
nowych

mieszkańców wsi i
osób

rozpoczynających
działalność w

rolnictwie
Poprzez przyjrzenie się
obiecującym przykładom
odnowy pokoleniowej na
wsi.

Instrumenty
ułatwiające

dostęp do ziemi

Poprzez analizę rynku
nieruchomości,
obiecujących praktyk oraz
regulacji krajowych
wszystkich państw UE.

W ramach projektu
zaproponowane zostaną nowe
polityki, które można wdrożyć na
różnych poziomach zarządzania UE
w celu ułatwienia realizacji marzeń
nowych pokoleń z obszarów
wiejskich.

Ramy dla badań i
innowacji

Badanie
foresightowe w

celu
zidentyfikowania

możliwości rozwoju

Przygotowanie
i ewaluacja

polityk

Nasza koncepcja

Specyfika obszarów wiejskich może być barierą dla
nowych pokoleń rolników i przedstawicieli innych
zawodów związanych ze wsią: życie na wsi może być
nieatrakcyjne np. z uwagi na gorszy dostęp do usług,
mniej możliwości rozrywki czy poczucie izolacji.

Do 2050 r. prognozowana populacja obszarów miejskich Europy
wzrośnie o 24,1 mln osób i będzie stanowić ponad 50%
mieszkańców państw UE-28 (Eurostat, 2016). Populacja
obszarów wiejskich z kolei ma według prognoz spaść w tym
okresie o 7,9 mln osób (ESPON Policy Brief, 2017).

"W 2016 r. aż 52,6% całkowitej powierzchni ziemi rolnej w UE
należało do 3,4% gospodarstw, a 77,2% najmniejszych
gospodarstw uprawiało łącznie jedynie 11,3% ziemi rolnej w UE.
Fundusze kierowane do rolnictwa ze środków UE przyznawane
są głównie na podstawie areału, co sprawia, że duże
gospodarstwa otrzymują większość środków Wspólnej Polityki
Rolnej UE" (Eurostat, 2017).

Projekt "RURALIZATION" wychodzi z założenia, że
regeneracja obszarów wiejskich jest konieczna, by
wytworzyć nowe możliwości dla młodych pokoleń już
żyjących i dopiero myślących o życiu na wsi. Nowi
mieszkańcy oraz osoby rozpoczynające działalność
rolniczą to osoby kluczowe dla rozwoju innowacji na
obszarach wiejskich. W naszym projekcie postrzegamy
innowacyjność jako złożone zjawisko, na które składają
się innowacje technologiczne, społeczne czy kulturowe.
Projekt próbuje odpowiedzieć na pytanie jak rolnictwo
może przyczynić się do realizacji nowej wizji wsi opartej
na ruralizacji. Kładziemy przy tym szczególny nacisk na
dostęp do ziemi - który stanowi powszechną barierę
rozpoczęcia działalności rolnej - oraz szersze zjawiska
związane ze wsparciem rozpoczynania działalności w
rolnictwie i dziedziczenia gospodarstw rolnych.

Projekt pt. "RURALIZATION" ma zatem na celu
zrozumienie sił napędowych i specyfiki regeneracji
obszarów wiejskich, co dzięki zebranym danym
empirycznym pozwoli stworzyć, ocenić i rozpowszechnić
nowe instrumenty, strategie i polityki na rzecz regeneracji
obszarów wiejskich.

Projekt realizowany jest przez różnorodne konsorcjum, w
skład którego wchodzą badacze i praktycy pracujący
bezpośrednio z rolnikami i innymi osobami związanymi z
obszarami wiejskimi. Dzięki temu projekt dysponuje
bogatym zasobem wiedzy i doświadczeń, kóre
umożliwiają całościowe i szczegółowe zrozumienie
specyfiki różnych obszarów wiejskich w Europie.


