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Pentru tot ce-aţi vrut să știţi vreodată 
despre Reţeaua europeană de dezvoltare 
rurală! Orice ar fi, se găsește pe site-ul 
web al REDR: ultimele evoluţii în materie 
de politici, bune practici de dezvoltare ru-
rală, date de contact pentru comunicarea 
în reţea și multe altele!

Site-ul web — www.enrd.eu — este deja 
disponibil în 11 limbi, în curând urmând 
să apară și mai multe versiuni lingvistice!

© 123rf, Bogdan Ionescu
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baZa De Date  
pRivinD pRogRamele 
De DeZvoltaRe  
RuRală (pDR)
Aflaţi cum întreprinzătorii rurali pot ac-
cesa fonduri din partea FEADR. Baza de 
date a proiectelor programelor de dezvol-
tare rurală cuprinde proiecte din fiecare 
stat membru al UE și acoperă toate axele 
de dezvoltare rurală.

Baza de date a proiectelor PDR este dis-
ponibilă pe site-ul web al REDR, în secţi-
unea „Politică în acţiune”: www.enrd.eu

openRD
opENRD este locul de întâlnire al comuni-
tăţii online din domeniul dezvoltării rura-
le din Europa. Alăturaţi-vă conversaţiilor 
și discutaţi ultimele tendinţe din mediul 
rural cu ceilalţi membri. Comunitatea 
opENRD poate fi accesată prin interme-
diul site-ului web al REDR: www.enrd.eu

Fiţi la curent cu ultimele tendinţe în ma-
terie de dezvoltare rurală participând la 
discuţiile de pe opENRD:

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

Publication
& Media

Instrumente de comunicare ale REDR

http://www.enrd.eu
http://www.enrd.eu
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Conectarea Europei rurale astăzi înseam-
nă conectarea prin intermediul mijloacelor 
de comunicare sociale! REDR are o prezen-
ţă dinamică pe Twitter, stârnind interesul 
comunităţilor din domeniul dezvoltării 
rurale din întreaga Europă. Urmăriţi-ne 
pe: http://twitter.com/#!/enrd_cp. Sau vizitaţi 
canalul nostru de pe YouTube http://www.
youtube.com/user/EURural - pentru o varietate 

de materiale video privind dezvoltarea ru-
rală! REDR este prezentă și pe Facebook, 
împreună cu Direcţia Generală Agricultură 
a Comisiei Europene. Veniţi alături de noi 
pe http://www.facebook.com/EUagri.

mijloace De comunicaRe Sociale

Instrumente de comunicare ale REDR
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Ultimele știri privind REDR – livrate di-
rect în căsuţa poștală electronică a 
dvs.! Rur@l Newsflash conţine știri de 
actualitate succinte despre toate iniţi-
ativele principale din domeniul dezvol-
tării rurale. Înscrieţi-vă astăzi la Rur@l 
Newsflash, disponibil în șase versiuni 
lingvistice. Pentru mai multe informaţii, 
vizitaţi secţiunea „Publicaţii și me-
dia” a site-ului web al REDR.

RuR@l newSFlaSH

Instrumente de comunicare ale REDR



Găsiţi tot ce trebuie să știţi despre me-
toda LEADER de dezvoltare locală vizi-
tând acest „ghișeu unic”, care se adresea-
ză atât noilor veniţi, cât și practicienilor 

experimentaţi. Portalul este disponibil în 
șase limbi. Pentru mai multe informaţii, 
vizitaţi secţiunea „LEADER” a site-ului 
web al REDR: www.enrd.eu

poRtalul De acceS la leaDeR

Instrumente de comunicare ale REDR

http://www.enrd.eu


Comunicare privind dezvoltarea rura-
lă? O fotografie face cât o mie de cuvin-
te, așadar vizitaţi galeria media a REDR! 
Galeria audiovizuală online reunește fo-
tografii și materiale video din întreaga 
Europă, ca surse de inspiraţie. Și de ce să 
nu vă împărtășiţi și dvs. imaginile și înre-
gistrările video!

Pentru mai multe informaţii, vizitaţi sec-
ţiunea „Publicaţii și media” a site-ului 
web al REDR: www.enrd.eu
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poRtalul De acceS „comunicăRi  
DeSpRe DeZvoltaRea RuRală”

Vreţi să comunicaţi cu privire la dezvolta-
rea rurală? Inspiraţi-vă din această bază 
de date ușor de utilizat, care conţine in-
strumente de comunicare finanţate de 
FEADR și folosite cu succes de comuni-
tatea europeană din domeniul dezvoltă-
rii rurale. Portalul este disponibil în sec-
ţiunea „Politică în acţiune” a site-ului 
web al REDR: www.enrd.eu

Instrumente de comunicare ale REDR

http://www.enrd.eu
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Fiecare număr al Revistei rurale a UE 
prezintă în amănunt un subiect de mare 
importanţă pentru comunitatea euro-
peană din domeniul dezvoltării rurale. 
Temele variază de la antreprenoriatul ru-
ral, calitatea alimentelor și silvicultură la 

schimbările climatice și incluziunea socia-
lă. Publicată în șase limbi, Revista rurală 
a UE este disponibilă online pe site-ul web 
al REDR și, dacă se dorește în versiunea 
tipărită, prin abonament.
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Revista REDR combină în mod atractiv 
cele mai recente știri din reţea, informa-
ţiile de actualitate privind politica de dez-
voltare rurală și un inventar al istorisirilor 
primite de la reţelele rurale naţionale și 
grupurile de acţiune locală din întreaga 
Europă. Publicată în șase limbi ale UE, 
Revista REDR este disponibilă online pe 
site-ul web al REDR și, dacă se dorește 
în versiunea tipărită, prin abonament. 
Pentru mai multe informaţii, vizitaţi sec-
ţiunea „Publicaţii și media” a site-ului 
web al REDR: www.enrd.eu

Pentru a primi acasă ultimele publi-
caţii ale REDR, înscrieţi-vă pur și simplu 
pe site-ul REDR: https://webgate.ec.europa.
eu/myenrd/myenrd/
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Scopul broșurilor referi-
toare la proiecte FEADR 
este să informeze și să 
inspire. Fiecare ediţie 
evidenţiază exemple 
de proiecte reușite de 
dezvoltare rurală care 
au fost cofinanţate de 
Fondul european agricol 
pentru dezvoltare ru-
rală (FEADR). Publicate 
în șase limbi, broșurile 
cu proiecte FEADR sunt 
disponibile online pe si-
te-ul web al REDR și, 
dacă sunt dorite în ver-
siunea tipărită, prin 
abonament.

bRoșuRi cu pRoiectele FeaDR

 

The European  Agricultural Fund
for Rural Development
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REDR produce o serie de publicaţii tema-
tice și ad hoc pentru a vă ţine la curent 
cu cele mai recente iniţiative de politică în 
domeniul dezvoltării rurale. O serie com-
plementară de manuale și ghiduri practi-
ce este, de asemenea, în curs de elabo-
rare. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi 
secţiunea „Publicaţii și media” a site-
ului web al REDR: www.enrd.eu

Pentru a primi acasă ultimele publi-
caţii ale REDR, înscrieţi-vă pur și simplu 
pe site-ul REDR: 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

K3-32-11-935-EN
-C

Photo  : © Contact Point

ISBN:978-92-79-21426-4

doi:10.2762/29953

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 

Public Intervention

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: info@enrd.eu

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

K3-32-11-934-EN
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ISBN: 978-92-79-21425-7

doi:10.2762/29920

IMPLEMENTING 

EU RURAL 

DEVELOPMENT 

PROGRAMMES

Thematic Working Group (TWG) 4 on

Delivery mechanisms   

of EU rural development 

programmes

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: info@enrd.eu

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

K3-31-12-591-EN
-N

Photo  : © Contact Point

ISBN: 78-92-79-23533-7

doi:10.2762/36981

For further information:

http://enrd.ec.europa.eu/
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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COMUNICĂRILE REDR...  
informaţi-vă și ţineţi legătura!
Reţeaua europeană de dezvoltare rurală (REDR) conectează părţile intere-
sate din domeniul dezvoltării rurale de pe întreg teritoriul Uniunii Europene. 
Reţeaua servește ca centru de comunicare pentru schimbul de informaţii pri-
vind modul în care funcţionează în practică politicile de dezvoltare rurală și 
modul în care acestea pot fi îmbunătăţite.

Dacă aveţi vreo întrebare, scrieţi un e-mail către REDR, la: info@enrd.eu

cover photo: © Roman Hraška
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Reţeaua europeană de dezvoltare rurală (REDR) – punct de contact:

Rue du Marteau, 81
B - 1000 Bruxelles
Belgia

Tel : +32 2 235 20 20
Fax: +32 2 280 04 38
E-mail : info@enrd.eu
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