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Όλα όσα θέλατε να γνωρίζετε σχετικά με 
το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Αγροτική 
Ανάπτυξη! Ο ιστότοπος του ΕΔΑΑ καλύ-
πτει τα πάντα: τις τελευταίες εξελίξεις της 
πολιτικής, την ορθή πρακτική αγροτικής 
ανάπτυξης, στοιχεία επικοινωνίας για δι-
κτύωση, και πάρα πολλά άλλα!

Ο ιστότοπος — www.enrd.eu — διατίθεται 
ήδη σε έντεκα γλώσσες και σύντομα θα 
προστεθούν και άλλες γλώσσες!
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ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
ΕΡΓΩΝ ΠΑΑ
Μάθετε με ποιον τρόπο οι αγρότες επι-
χειρηματίες αποκτούν πρόσβαση σε χρη-
ματοδότηση από το ΕΓΤΑΑ. Η βάση δεδο-
μένων Έργων Προγραμμάτων Αγροτικής 
Ανάπτυξης περιλαμβάνει έργα από κάθε 
κράτος μέλος της ΕΕ και καλύπτει όλους 
τους άξονες των ΠΑΑ.

Η βάση δεδομένων Έργων ΠΑΑ διατίθεται 
στην ενότητα Πολιτική σε δράση του 
ιστότοπου ΕΔΑΑ: www.enrd.eu

opENRD

Το opENRD είναι το σημείο συνάντησης 
της ευρωπαϊκής κοινότητας αγροτικής 
ανάπτυξης σε απευθείας σύνδεση. Λάβετε 
μέρος στη συζήτηση και ανταλλάξτε από-
ψεις με τα μέλη για τις τελευταίες αγροτι-
κές τάσεις. Συνδεθείτε με την κοινότητα 
opENRD μέσω του ιστότοπου ΕΔΑΑ: www.
enrd.eu

Ακολουθήστε τις τελευταίες τάσεις της 
αγροτικής ανάπτυξης συμμετέχοντας 
στη συζήτηση στο opENRD:

https://webgate.ec.europa.eu/myenrd/myenrd/

Publication
& Media

Εργαλεία επικοινωνίας του ΕΔΑΑ

http://www.enrd.eu
http://www.enrd.eu
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Σύνδεση της αγροτικής Ευρώπης σήμερα 
σημαίνει σύνδεση με τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης! Το ΕΔΑΑ είναι δραστήριο και 
παρόν στο Twitter, με τη συμμετοχή των 
κοινοτήτων αγροτικής ανάπτυξης από 
όλη την Ευρώπη. Ακολουθήστε μας στο: 
http://twitter.com/#!/enrd_cp. Ή δείτε το κα-
νάλι μας στο YouTube http://www.youtube.
com/user/EURural – με πληθώρα βίντεο για 

την αγροτική ανάπτυξη! Το ΕΔΑΑ υπάρ-
χει επίσης στο facebook με τη ΓΔ AGRI 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ελάτε να μας 
συναντήσετε στο http://www.facebook.com/
EUAgri.

ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

Εργαλεία επικοινωνίας του ΕΔΑΑ

http://twitter.com/#!/enrd_cp
http://www.youtube.com/user/EURural
http://www.youtube.com/user/EURural
http://www.facebook.com/EUAgri
http://www.facebook.com/EUAgri
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Όλες οι τελευταίες ειδήσεις του ΕΔΑΑ 
– ως ενημερωτικό δελτίο απευθείας 
στην ηλεκτρονική σας θυρίδα! Το Rur@l 
Newsflash περιέχει πολύ σύντομες 
επικαιροποιήσεις για όλες τις βασικές 
πρωτοβουλίες αγροτικής ανάπτυξης. 
Εγγραφείτε σήμερα για να λαμβάνετε 
το Rur@l Newsflash — διατίθεται σε έξι 
γλωσσικές εκδόσεις. Για περισσότερες 
πληροφορίες επισκεφθείτε την ενότητα 
Δημοσιεύσεις & ΜΜΕ του ιστότοπου 
του ΕΔΑΑ.

RUR@L NEWSFLASH

Εργαλεία επικοινωνίας του ΕΔΑΑ



Σε αυτή την υπηρεσία μιας στάσης που 
απευθύνεται τόσο σε νεοεισερχόμενους 
όσο και σε έμπειρους επαγγελματίες θα 
βρείτε όλα όσα χρειάζεται να ξέρετε για 
τη μέθοδο τοπικής ανάπτυξης LEADER. 

Η Πύλη διατίθεται σε έξι γλώσσες. Για πε-
ρισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε 
την ενότητα LEADER του ιστότοπου του 
ΕΔΑΑ: www.enrd.eu

ΠΥΛΗ ΤΟΥ LEADER

Εργαλεία επικοινωνίας του ΕΔΑΑ

http://www.enrd.eu


Η επικοινωνία σε θέματα αγροτικής ανά-
πτυξης; Μια εικόνα ισούται με χίλιες λέ-
ξεις, ρίξτε λοιπόν μια ματιά στο αρχείο 
πολυμέσων του ΕΔΑΑ! Το διαδικτυακό 
οπτικοακουστικό αρχείο πολυμέσων συ-
γκεντρώνει ευρηματικά βίντεο και φω-
τογραφίες από όλη την Ευρώπη. Γιατί να 
μην μοιραστείτε μαζί μας και τις δικές σας 
εικόνες και βίντεο!

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκε-
φθείτε την ενότητα Δημοσιεύσεις & 
ΜΜΕ του ιστότοπου του ΕΔΑΑ: www.enrd.eu
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ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ  
ΑΡχΕΙΟ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ 

ΠΥΛΗ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ  
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

Επιθυμείτε να επικοινωνήσετε σε θέμα-
τα αγροτικής ανάπτυξης; Βρείτε ιδέες σε 
αυτή την εύχρηστη βάση δεδομένων που 
περιλαμβάνει εργαλεία επικοινωνίας τα 
οποία χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ 
και έχουν χρησιμοποιηθεί με επιτυχία από 
την ευρωπαϊκή κοινότητα αγροτικής ανά-
πτυξης. Η πρόσβαση στην Πύλη γίνεται 
μέσω της ενότητας Πολιτική σε δράση 
του ιστότοπου του ΕΔΑΑ: www.enrd.eu

Εργαλεία επικοινωνίας του ΕΔΑΑ

http://www.enrd.eu
http://www.enrd.eu


Κάθε έκδοση της Αγροτικής Επιθεώρησης 
της ΕΕ εξετάζει διεξοδικά ένα θέμα καί-
ριας σημασίας για την ευρωπαϊκή κοι-
νότητα αγροτικής ανάπτυξης. Τα θέματα 
ποικίλλουν από την αγροτική επιχειρημα-
τικότητα, την ποιότητα των τροφίμων και 

τη δασοκομία έως την αλλαγή του κλίμα-
τος και την κοινωνική ένταξη. Η Αγροτική 
Επιθεώρηση της ΕΕ δημοσιεύεται σε έξι 
γλώσσες και διατίθεται σε απευθείας σύν-
δεση στον ιστότοπο του ΕΔΑΑ και εκτός 
διαδικτύου μέσω συνδρομής.

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΕ 
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Το Περιοδικό του ΕΔΑΑ προσφέρει έναν 
ενδιαφέροντα συνδυασμό των τελευταί-
ων ειδήσεων του δικτύου, επικαιροποιή-
σεων της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης 
και ένα σύνολο εμπειριών από εθνικά 
αγροτικά δίκτυα και ομάδες τοπικής δρά-
σης από όλη την Ευρώπη. Το Περιοδικό 
του ΕΔΔΑ δημοσιεύεται σε έξι γλώσσες 
της ΕΕ και διατίθεται σε απευθείας σύν-
δεση στον ιστότοπο του ΕΔΑΑ και εκτός 
διαδικτύου μέσω συνδρομής. Για περισ-
σότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την 
ενότητα Δημοσιεύσεις & ΜΜΕ στον 
ιστότοπο του ΕΔΑΑ: www.enrd.eu

Για να λαμβάνετε τις πιο πρόσφατες 
δημοσιεύσεις του ΕΔΑΑ στο σπίτι σας, 
εγγραφείτε στον ιστότοπο του ΕΔΑΑ: 
https://webgate.ec.europa.eu/myenrd/myenrd/
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ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΕΔΑΑ

Εργαλεία επικοινωνίας του ΕΔΑΑ

http://www.enrd.eu
https://webgate.ec.europa.eu/myenrd/myenrd/


Τα έντυπα έργων στο πλαί-
σιο του ΕΓΤΑΑ έχουν ως 
στόχο την ενημέρωση και 
την έμπνευση. Κάθε έκδο-
ση παρουσιάζει παραδείγ-
ματα επιτυχημένων έργων 
αγροτικής ανάπτυξης που 
έχουν συγχρηματοδοτηθεί 
από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΕΓΤΑΑ). Τα έντυπα έργων 
στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ δη-
μοσιεύονται σε έξι γλώσσες 
και διατίθενται σε απευθείας 
σύνδεση στον ιστότοπο του 
ΕΔΑΑ και εκτός διαδικτύου 
μέσω συνδρομής.

ΕΝΤΥΠΑ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ  
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΓΤΑΑ
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Το ΕΔΑΑ παράγει σειρά θεματικών και 
ad hoc δημοσιεύσεων για να σας τη-
ρεί ενήμερους σχετικά με τις τελευταίες 
πρωτοβουλίες για την πολιτική αγροτι-
κής ανάπτυξης. Ετοιμάζεται επίσης μια 
συμπληρωματική σειρά εγχειριδίων και 
πρακτικών οδηγών. Για περισσότερες 
πληροφορίες, επισκεφθείτε την ενότητα 
Δημοσιεύσεις & ΜΜΕ του ιστότοπου του 
ΕΔΑΑ: www.enrd.eu

Για να λαμβάνετε τις πιο πρόσφατες 
δημοσιεύσεις του ΕΔΑΑ στο σπίτι σας, 
εγγραφείτε στον ιστότοπο του ΕΔΑΑ: 
https://webgate.ec.europa.eu/myenrd/myenrd/
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 POLICY IMPLICATIONS

The analysis of th
e RDPs and other programming 

documents in six of the eighteen regions originally 

selected allowed the extraction of  some important 

policy implications. 

• While some rural development programming documents 

make reference to the importance of re-enforcing the links 

between agriculture and rural development, th
ey are far 

from consistent in their approach.  In
 addition, they are 

often not coherent in terms of how the stated aims feed 

through into the prioritie
s/objectives and measures.

• Only a limited degree of complementarity has been found 

between EAFRD and other funded programmes - at EU, 

national and regional level - m
aking it d

iffic
ult to

 fully 

integrate the use of the available financial resources in 

rural areas. Rural development policies should focus on 

developing and facilita
ting more integrated responses 

to the complex challenges that most areas are facing, 

in particular to exploit better the relationships between 

upstream and downstream economic sectors.

• To improve the programmes’ implementation, 

modifications in measure selection crite
ria could 

be made to explicitly recognise the links between 

agriculture and other sectors. For example, the 

specification of high scores in case of economic 

diversification projects which commit to
 establish links 

with local agricultural activity - where clear multiplier 

effects can be generated (e.g. new jobs, enhanced 

incomes, etc.) - o
r a better targeting of environmental 

objectives are two options in this regard. The design 

of projects could be improved through more effective 

provision of technical support to potential investors to 

enhance both the viability
 of the project and its links 

with local agriculture and the obligation to submit a 

marketing plan, where possible.

For further information:

http://enrd.ec.europa.eu/

European Network for Rural 

Development (ENRD)

 Contact Point:

Rue du Marteau, 81

B - 1000 Brussels

Belgium

Tel: +32 2 235 20 20

Fax: +32 2 280 04 38

E-mail: in
fo@enrd.eu

http://enrd.ec.europa.eu/

The AgrICuLTurAL 

eCONOMY  

Of rurAL AreAS

European Commission

Agriculture and

Rural Development

 Thematic Working Group (TWG) 2 on 

Linkages between agriculture 

and the wider rural economy
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PUBLIC GOODS

KEY FINDINGS

Some key findings of the TWG included: 

• Rural development, as part of the Common 

Agricultural Policy, offers a range of effective 

measures to encourage the application of 

environmentally sound farming systems, 

management practices, as well as investments 

favourable for the provision of public goods. 

• A number of these measures, in particular agri-

environment measures, create positive spill-

over effects on rural activities, stimulating 

employment, tourism and the production of 

value added products. 

• Developing skills and knowledge of land 

managers, such as training in environmental 

management techniques or advice on sustainable 

use of resources, proved to be particularly 

effective in engendering behavioural change. 

• Care is needed in designing the measures which 

have to be selected and implemented according 

to local needs. In view of ensuring an effective, 

efficient and transparent implementation of those 

measures, it is of essence to have a working 

monitoring and evaluation system in place.

• The most prominent policy measure, contributing 

to the provision of environmental public goods 

in the field of agriculture, is agri-environment 

measures, encouraging environmental services 

and the use of environmentally sound farming 

practices. The success of the measure lies in 

its flexibility and in its potential to be designed 

according to local needs. 

For further information:

http://enrd.ec.europa.eu/

European Commission

Agriculture and

Rural Development

 Thematic Working Group (TWG) 3 on 

Public Goods and 
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FOR A BETTER POLICY DELIVERY

The findings of the working group have been 

synthesised in a final report which includes a 

summary of the case studies by topic, a number 

of positive delivery practices put in place across 

the EU and, conclusions which identify six possible 

areas for improvements in the delivery of the EU rural 

development policy, namely:

1. Sharpening the focus on policy goals and 

strengthening coherence through the delivery chain.

2. Offering fewer, simpler measures and more 

flexibility in their use. 

3. Devising and implementing specific conditions for 

Leader.

4. Improving implementation rules (including 

applications and controls).

5. Further enhancing Monitoring and Evaluation as a 

support tool for making and implementing policy. 

6. Improving coordination and exchange of 

information.

The results and the conclusions of the TWG were 

discussed at the ENRD seminar "Improving the delivery 

of the EU rural development programmes" which took 

place in Brussels on the 9 December 2011. 
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Εργαλεία επικοινωνίας του ΕΔΑΑ

http://www.enrd.eu
https://webgate.ec.europa.eu/myenrd/myenrd/


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΔΑΑ…  
ενημερωθείτε και μείνετε συνδεδεμένοι!
Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Αγροτική Ανάπτυξη (ΕΔΑΑ) συνδέει τους φορείς 
αγροτικής ανάπτυξης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το δίκτυο λειτουρ-
γεί ως κομβικό σημείο επικοινωνίας για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά 
με τον τρόπο με τον οποίο οι πολιτικές αγροτικής ανάπτυξης λειτουργούν στην 
πράξη και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να βελτιωθούν.

Για τυχόν ερωτήσεις στείλτε μήνυμα στο ΕΔΑΑ στην ακόλουθη διεύθυνση ηλε-
κτρονικού ταχυδρομείου: info@enrd.eu
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ΕΔΑΑ Συνδέοντας την αγροτική Ευρώπη
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Σημείο επαφής του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Αγροτική Ανάπτυξη (ΕΔΑΑ) :
Rue du Marteau, 81
B - 1000 Brussels
Belgium

Τηλ.: +32 2 235 20 20
Φαξ: +32 2 280 04 38
Ηλ. ταχ.: info@enrd.eu
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