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EU:n maaseudun 
kehittäminen
Maaseudun kehittämisen tausta
Maaseudun kehittämisen ja maatalouden avulla voidaan edistää huomattavasti työpaikkoja, 
kasvua ja investointeja koskevaa painopistettä Euroopan komission talousohjelmassa.

EU:ssa on 25 
miljoonaa 
maanviljelijää.

Yksin maatalouselintarvikeala tuottaa 

7 prosenttia  
työpaikoista ja 3,5 

prosenttia EU:n lisäarvosta

Maatalouselintarvikeala on EU:n 

neljänneksi 

suurin vientiala.

Maaseutu muodostaa 

50 prosenttia 
EU:n alueesta.

Maaseutualueet tuottavat 20,6 prosenttia (46,1 miljoonaa) 
EU:n työpaikoista

EU:n maaseudun kehittämispolitiikka
Euroopan unionin jäsenvaltiot ovat pyrkineet vastaamaan maaseudun haasteisiin ja 
mahdollisuuksiin kehittämällä EU:n maaseudun kehittämispolitiikkaa osana yhteistä 
maatalouspolitiikkaa (YMP).

Suorat tuet ja markkinatoimenpiteet
YMP:n ensimmäisestä pilarista tuetaan 

maanviljelijöiden tuloja, ja se rahoitetaan 
kokonaan Euroopan maatalouden 

tukirahastosta.

Maaseudun kehittäminen
YMP:n toisesta pilarista tuetaan maaseutua, ja 
osarahoittajana toimii Euroopan maaseudun 

kehittämisen  
maatalousrahasto.

Yhteinen maatalouspolitiikka (YMP)
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335 000 maatilaa saa tukea rakenneuudistukseen 
tai nykyaikaistamiseen

175 500 nuorta viljelijää saa 
liiketoiminnan kehitystukea

17,7 prosenttia EU:n maatalousmaasta 
tukee hoitosopimuksien avulla biologista 
monimuotoisuutta

2,7 miljardia euroa on investoitu 
uusiutuvan energian tuotantoon

18 miljoonaa kansalaista 
hyötyy maaseudun entistä paremmista tieto- ja 
viestintätekniikan palveluista

117 500 maatalouden ulkopuolista työpaikkaa 
on luotu.

Maaseudun kehittämispolitiikan tavoitteet
YMP:n yleisissä puitteissa Euroopan maaseudun kehittämispolitiikalla pyritään seuraaviin 
tavoitteisiin:

• maatalouden kilpailukyvyn edistäminen

• luonnonvarojen kestävän hoidon varmistaminen ja ilmastotoimet

• maaseudun talouksien ja yhteisöjen tasapainoinen alueellinen kehitys, mukaan luettuna 
työpaikkojen luominen ja säilyttäminen.

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto (maaseuturahasto)
Maaseuturahasto tukee politiikkaa kansallisen rahoituksen ohella. Maaseuturahaston 
varainkäytöltä odotetaan seuraavia tuloksia:
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Maaseudun 
kehittämisohjelmat
Euroopan maaseudun kehittämispolitiikan täytäntöönpanoa varten 
EU:ssa on 118 maaseudun kehittämisohjelmaa.

118 maaseudun 
kehittämisohjelmaa

Niissä määritellään 
ensisijaiset toimet ja 
talousarviomäärärahat 
määrätylle maantieteelliselle 
alueelle.

”Yksi maaseudun 
kehittämisen käsitteen 
suurista vahvuuksista on 
se, että meillä on keskeiset 
painopisteet, mutta jokainen 
jäsenvaltio tai alue voi 
suunnitella ohjelman, joka 
sopii sen haasteisiin ja 
mahdollisuuksiin.”Phil Hogan,  
maataloudesta ja 
maaseudun kehittämisestä 
vastaava Euroopan 
komission jäsen
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Verkostoitumalla tuloksiin
Maaseutuverkostoja on perustettu kaikkialla Euroopassa, jotta 
maaseudun kehitysohjelmista saadaan parhaat mahdolliset tulokset.
Kansallisilla maaseutuverkostoilla tuetaan tiedon ja ajatusten vaihtoa sekä oppimista kaikkien 
EU:n jäsenvaltioiden maaseutupolitiikan toteutukseen osallistuvien kumppaneiden välillä: 
viranomaiset, talouselämän ja työmarkkinaosapuolet sekä kansalaisyhteiskuntaa edustavat 
elimet.

Tässä yhteydessä on luotu eurooppalainen maaseudun kehittämisverkosto , 
jolla tuetaan kansainvälistä ja rajat ylittävää oppimista sekä tiedon ja ajatusten vaihtoa.

Eurooppalaisella maaseudun kehittämisverkostolla on seuraavat neljä päätavoitetta:

1) lisätä sidosryhmien osallistumista maaseudun kehittämiseen

2) parantaa maaseudun kehittämisohjelmien tasoa

3) tiedottaa paremmin maaseudun kehittämispolitiikan eduista

4) tukea maaseudun kehittämisohjelmien arviointia.

Eurooppalaisen maaseudun 
kehittämisverkoston 

rinnalla toimii toinen eurooppalainen 
maaseutuverkosto: maatalouden 

tuottavuutta ja kestävyyttä 
koskeva eurooppalainen 

innovaatiokumppanuus. Tällä 
verkostolla tuetaan innovointia ja osaamisen 

siirtämistä kilpailukykyisen ja kestävän 
maa- ja metsätalouden edistämiseksi.
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28 kansallista maaseutuverkostoa/
hallintoviranomaista

4 arvioinnista vastaavaa 
viranomaista

12 EU:n organisaatiota

4 maatalouden neuvonantopalvelua/ 
tutkimuslaitosta

28 kansallista maaseutuverkostoa/
hallintoviranomaista

4 arvioinnista vastaavaa 
viranomaista

12 EU:n organisaatiota

4 maatalouden neuvonantopalvelua/ 
tutkimuslaitosta

Verkoston hallinta
Eurooppalaisen maaseudun kehittämisverkostoa ja maatalouden 
tuottavuutta ja kestävyyttä koskevaa eurooppalaista 
innovaatiokumppanuutta ohjataan virallisilla hallintorakenteilla, joihin 
osallistuu erilaisia maaseudun kehittämisen sidosryhmiä.

Pienempi maaseutuverkoston ohjausryhmä seuraa eurooppalaisen 
maaseudun kehittämisverkoston ja maatalouden tuottavuutta ja kestävyyttä koskevan 
eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden työtä kaksi tai kolme kertaa vuodessa. Sen tehtävänä 
on erityisesti varmistaa aihekohtaisen työn hyvä koordinointi.

Maaseutuverkostojen yleiskokous järjestetään vuosittain ja se antaa 
näiden verkostojen työhön strategista ohjausta, opastusta ja neuvoja. Se ohjaa verkostojen 
työtä määrittelemällä tärkeitä aiheita ja esiin nousevia uusia kysymyksiä.

‘Governmental’ representatives
28 Paying Agencies
28 Managing Authorities

‘Civil + Local’ representatives
28 LEADER Local Action Groups
25 EU Non-Governmental Organisations
3 Regional/Local Authorities Organisations

‘Innovation’ representatives
28 Agricultural Advisory Services
28 Agricultural Research Institutes

NRN representatives
28 National Rural Networks

Kansallisten viranomaisten edustajat
28 maksajavirastoa
28 hallintoviranomaista

Kansalaisyhteiskunnan ja 
paikallisyhteisöjen edustajat
28 Leader-ohjelman paikallista 
toimintaryhmää
25 EU:n kansalaisjärjestöä
3 alueellisten/paikallisviranomaisten järjestöä

Innovoinnin alan edustajat
28 maatalouden neuvonantopalvelua
28 maatalouden tutkimuslaitosta

Kansallisen maaseutuverkoston edustajat
28 kansallista maaseutuverkostoa
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Kansallisilla maaseutuverkostoilla on myös omat 
verkoston tukiyksikkönsä

 ✚ Yhteystietoja saa napsauttamalla eurooppalaisen 
maaseudun kehittämisverkoston  
verkkosivustolla olevaa karttaa.

Verkoston tukiyksiköt
Eurooppalaisen maaseudun kehittämisverkoston työtä helpottaa 
kaksi tukiyksikköä: eurooppalaisen maaseudun kehittämisverkoston 
yhteyspiste ja maaseudun kehittämisverkoston arvioinnin 
eurooppalainen tukipalvelu.

Yhteyspiste tukee 
eurooppalaisen maaseudun 
kehittämisverkoston toimintaa. 
Se koordinoi aihekohtaista ja 
analyyttistä työtä, helpottaa 
verkottumista, tiedon ja 
ajatusten vaihtoa sekä 
viestii verkoston työstä ja 
toivomuksista.

Arvioinnin 
tukipalvelu 
tarjoaa asiantuntijatukea, 
jotta maaseudun 
kehittämisohjelman arvioinnin 
menetelmiä, välineitä, tietoja 
ja tulkintaa parannetaan.

YHTEISET
MAASEUDUN

KEHITTÄMISEN
TAVOITTEET

 
Eurooppalainen

maaseudun kehittämisverkosto

7

ENRD – Maaseutuverkostojen Eurooppa



Verkostoituminen ja tiedon 
sekä ajatusten vaihto
Yhteyspiste ja arvioinnin tukipalvelu järjestävät tapaamisia ja 
tapahtumia, joilla tuodaan yhteen maaseudun kehittämisen 
sidosryhmät.

Kansallisen 
maaseutuverkoston 
kokouksiin osallistuvat 
kansallisten maaseutuverkostojen edustajat 
käsittelemään painopisteitään, työtään, 
ajatuksiaan ja huolenaiheitaan. Näiden kahdesta 
kolmeen kertaan vuodessa järjestettävien 
kokousten ansiosta jäsenvaltioiden välinen 
sekä unionin ja kansallisen tason välinen 
verkostoituminen on mahdollista.

 ✚ Katso esittely ja kokousasiakirjat eurooppalaisen 
maaseudun kehittämisverkoston verkkosivustolla.

Kansalliset 
maaseutuverkostot

Hallintoviranomaiset

Kansalaisjärjestöt

Tutkijat

Neuvontapalvelut
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Aihekohtaisiin 
työryhmiin osallistuu asianomaisia 
osapuolia keskustelemaan yhteisistä näkökannoista, 
tärkeistä viesteistä ja valittua aihepiiriä koskevista 
hyvän hallinnon esimerkeistä. Työryhmät tapaavat 
yleensä kolmesta neljään kertaa vuodessa ja niiden 
työ otetaan huomioon osaamisen kehittämisessä.

 ✚ Tämänhetkisiin aihepiireihin voi tutustua 
eurooppalaisen maaseudun kehittämisverkoston 
verkkosivustolla.

Eurooppalaisen 
maaseudun  
kehittämis
verkoston 
seminaarit tuovat 
yhteen erilaiset sidosryhmät koko 
Euroopasta keskustelemaan 
tiettyä maaseudun kehittämisen 
aihepiiriä koskevista uusimmista 
ajatuksista ja parhaista ideoista. 
Vuosittain järjestetään yleensä 
kaksi tällaista seminaaria, 
joissa ovat mukana esimerkiksi 
kansalliset maaseutuverkostot, 
hallintoviranomaiset, 
maksajavirastot, paikalliset 
toimintaryhmät ja EU:n 
organisaatiot.

Työpajat ovat valmiuksien 
kehittämiseen tarkoitettuja tilaisuuksia, 
jotka on tarkoitettu maaseudun 
kehitysohjelmien toteutukseen tai 
arviointiin osallistuville keskeisille 
kutsutuille sidosryhmille. Niissä pyritään 
parantamaan teknistä toteutusta 
olemassa olevien hyvien käytäntöjen 
pohjalta.

Paikalliset 
toimintaryhmät

Maksajavirastot

Arvioijat
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4. Planned expenditure per measure (million EUR)

3. Planned expenditure per priority

Priority Total public expenditure per priority (million EUR) % of total public 
expenditure*

P2 - Competitiveness 12.8 %

P3 - Food chain & 
risk management

9.4 %

P4 - Ecosystems 
management

33.7 %

P5 - Resource 
efficiency
& climate

14.8 %

P6 - Social inclusion & 
local development

27.9 %P
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The following chart shows the indicative planned total public expenditure per measure (comprising the EAFRD support and the national
contribution). The measures illustrated in the chart are the complete list of measures selected within the RDP. Measures in color light gray
were not selected by the Member State.

The following table shows how the planned total public expenditure (comprising the EAFRD support and the national contribution) is
allocated between rural development priorities. Priority 1 is considered to be cross-cutting and no separate financial allocation is shown as
the expenditure is distributed across other focus areas.

* Figures do not add to 100 % because the budget for technical assistance is not included. The budget for technical assistance is available in Section 4.
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M20 – Technical assistance
M19 - LEADER/CLLD

M18 – Complementary payments to Croatia
M17 – Risk management

M16 - Cooperation
M15 – Forest-environmental-climate

M14 – Animal welfare
M13 - Areas with constraints

M12 – Natura 2000 & WFD
M11 - Organic farming

M10 - Agri-environment-climate
M09 – Producers groups  & organisations

M08 - Investments in forest areas
M07 – Basic services & village renewal
M06 – Farm & business development

M05 – Damage restoration & prevention actions
M04 - Investments in physical assets

M03 - Quality schemes
M02 - Advisory services

M01 - Knowledge transfer & information actions

Million EUR

Top 3 measures

M04
29%

M07
21%

M13
10%

Maaseudun 
kehittämisohjelmaan liittyvän 
osaamisen kehittäminen
Eurooppalaisen maaseudun kehittämisverkoston yhteyspiste tarjoaa 
yksityiskohtaisia analyyseja maaseutupolitiikasta, ohjelmista ja 
tärkeistä maaseudun kehittämisen aihealueista. Se tarjoaa nämä 
helposti ymmärrettävässä muodossa asiantuntijoille ja muulle yleisölle.

Kumppanuussopimuksia koskevista 
tietosivuista käy ilmi, miten kukin jäsenvaltio näkee eri EU:n 
toimintalinjojen ja rahastojen välisen vuorovaikutuksen (erityisesti 
maaseuturahastoon nähden).

 ✚ Lataa ne eurooppalaisen maaseudun kehittämisverkoston verkkosivuilta.

Maaseudun kehittämisohjelman yhteenvedoista käy ilmi 
kunkin kansallisen ja alueellisen maaseudun kehittämisohjelman valittu sisältö, mukaan lukien 
suunnitellut menot ja tavoitteet vuoteen 2023 asti.

 ✚ Lataa ne eurooppalaisen maaseudun kehittämisverkoston verkkosivuilta.

EUR 838 million
European 
Agricultural Fund 
for Rural 
Development 
(EAFRD)

EUR 717 million
European Social 
Fund (ESF)

EUR 25 million
European Maritime 
& Fisheries Fund
(EMFF)

EUR 1390 
million 
European Regional 
Development Fund 
(ERDF) 

EUR 895 million 
Cohesion Fund
(CF) 22% 

EAFRD

36%
ERDF

23%
CF

19%
ESF

Partnership Agreement 2014-2020: Key facts & figures

SLOVENIA

20% of ERDF, ESF and CF, 51% of EAFRD and 18% 
of EMFF for climate change objectives 

EUR 9.2 million for the
Youth Employment Initiative

EUR 453 billion

EUR 3.9 billion

EUR 0.8 billion

European Structural & 
Investment Funds (ESIF)

EU 2014-2020

Partnership Agreement (PA) 
for Slovenia

EAFRD 
1 national Rural Development 

Programme

0.9%

22%

September 2015
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EU 2020 
priorities

ESI Funds distribution (%) per Thematic Objective ESIF contribution 
per T.O.

(million EUR)

Thematic Objectives
(T.O.)

11. Better public  
administration

10. Better education, training

9. Social inclusion

8. Employment and mobility

1. Research and Innovation

2. Information and Comm. 
Technologies

3. Competitiveness of SMEs

4. Low-carbon economy

5. Combating climate change

6. Environment and resource
efficiency

7. Sustainable transport

Thematic objectives supported in Slovenia and ESIF contributions

33%

22%

15%

5%

44%

19%

83%

24%

100%

91%

67%

76%

33%

70%

56%

58%

24%

4%

2%

51%

24%

22%

76%

12%

73%

9%

2%

1%

3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ERDF ESF CF EAFRD EMFF

486

76

775

282

289

615

263

371

262

239

62

1

DRAFT
BE - Flanders 1

Map: Belgium - Flanders

2014-2020 Rural Development Programme: Key facts & figures

BELGIUM - FLANDERS

1. General information

EAFRD* support:
EUR 383 765 881

0.4 % of Total EAFRD
support for EU-28

National 
contribution:

EUR 540 748 196

Planned total public 
expenditure:

EUR 924 514 077

Data source: Belgium-Flanders 2014-2020 Rural Development Programme (RDP).  
Note: (1) 2007 data; (2) 2010 data; (3) 2011 data; (4) 2012 data; (5) 2013 data; (6) 
OECD definition applies, including intermediate and predominantly rural regions.

Version 1 – September 2015

Primary sector contribution to 
Gross Value Added (GVA)

% of total (2) 0.9 %

No of agricultural holdings No (4) 25 217

Average farm size ha UAA/holding (4) 24.5

High Nature Value farming % of total UAA (1) 22.0 %

Farmland Birds Index (FBI)

Index 2000 = 100 20.0

From 1990 to 2012 the FBI measuring the 
relative abundance of farmland bird 
species decreased by 80.0 %.

Geographical Area
Country Belgium

Region Flanders

Rural population (6)

Inhabitants (4) 1.4 million

% of total population (4) 21.9 %

Density - Inhab/km2 (4) 271.6

Rural area (6)
Km2 (4) 5 138

% of total area (4) 38.0 %

Agricultural area
Total Utilised 
Agricultural Area (UAA)

Ha (2) 616 860

% of total territory (2) 45.6 %

Forest and other 
wooded land

Ha (5) 185 700

% of total area (5) 14.0 %

Total employment People (2) 2.6 million

Rural employment (6) % of total workforce (2) 19.7 %

Examples of expected achievements

• The programme intends to target more than half of all farmers (about 13 000 farms) to stimulate, in particular, innovative and 
sustainable investments. Around half of the region’s farms will be supported for restructuring and modernising.

• About 1 400 young farmers will be supported.
• Setting-up producer organisations, targeting 1 200 farms (almost 5 % of all farms) will improve the position of producers in the agri-

food chain. Support for risk management will be provided through an all-weather insurance schemes, targeting 5 % of all farmers.
• The RDP will support 3 000 farm investment projects related to environment/climate friendly and resource efficient farming, around 

6 000 investments aiming at a better energy efficiency, 5 000 investment projects aiming at reducing GHG emissions and 1 700 
investment projects aiming at improving the resilience and environmental value of forest ecosystems. This will stimulate 
biodiversity, improve water and soil management, through agri-environmental measures targeting 8 % of Flanders' agricultural land, 
and encourage more organic farming. 

• The LEADER approach, implemented by estimated 15 Local Action Groups (LAGs), will cover roughly 30 % of the rural population,
creating around 80 jobs and improving living conditions and social inclusion. Additionally, 180 investment projects related to basic 
services, such as small-scale infrastructure, recreational facilities and natural heritage, will support local development.

Examples of key challenges

• The average age of farmers is more than 50 years (only 5 % of farmers are younger than 35 years). The number of farms is 
decreasing and their size is increasing.

• Very important for the region of Flanders is also to consolidate the position of farmers in the food production chain and to decrease 
the negative effects of price volatility, as well as to stimulate innovation in order to maintain a competitive position in agriculture.

• Farming in Flanders is large-scale and intensive: high consumption of fertilisers and plant protection products cause negative effects 
on soil and water quality and loss of biodiversity with high concentrations of nitrates in groundwater and surface water.

Source: DG AGRI, Factsheet on 2014-2020 Rural Development Programme of Flanders (Belgium), February 2015.
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/country-files/be/factsheet-flanders_en.pdf

* European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)
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Hankkeen ja ohjelman toteutuksen hyvien 
toimintatapojen esittelyllä pyritään kannustamaan toimiviksi osoitettujen 
lähestymistapojen levittämistä ja innostamaan entistä parempia ideoita.

 ✚ Hyviin toimintatapoihin voi tutustua eurooppalaisen maaseudun kehittämisverkoston verkkosivuilla.

EU Rural 
Review -lehti on 
eurooppalaisen maaseudun 
kehittämisverkoston 
pääasiallinen 
aihepiirikohtainen julkaisu. 
Vuosittain ilmestyvässä 
kahdessa numerossa on 
uusinta tietoa ja pohdintaa 
keskeisistä maaseudun 
kehittämisen aihealueista.

 ✚ Tee tilaus verkossa ja lataa 
aikaisempia numeroita 
eurooppalaisen maaseudun 
kehittämisverkoston 
verkkosivuilla.

Maaseuturahaston 
hankkeita koskevassa 
esitteessä hyviä toimintatapoja 
esitetään havainnollisesti. Siinä 
esitetään tietojen jakamiseksi 
ja innostavaksi esimerkiksi 
tapausanalyyseja valitusta aihepiiristä 
kymmenkunnassa maaseuturahaston 
tukemassa hankkeessa.

 ✚ Tee tilaus verkossa ja lataa 
aikaisempia numeroita eurooppalaisen 
maaseudun kehittämisverkoston 
verkkosivuilla
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Arviointi TOIMII!
Arvioinnit toimivat tärkeänä tietolähteenä, jolla määritetään politiikan 
toteutuminen, ja niitä käytetään vastuullisuuden ja avoimuuden 
perustana kansalaisia ja sidosryhmiä kohtaan. Arvioinnin tukipisteen 
toimien tarkoituksena on varmistaa tulossuuntautuneempi 
lähestymistapa, joka edistää hyvää hallintotapaa.

Kehittyneempien arviointimenetelmien ja -välineiden tukeminen

Tukipiste laatii käytännön arviointiohjeita 
aihekohtaisissa yhteistyöryhmissä. Näillä ohjeilla pyritään 
tarjoamaan metodologista tukea hallintoviranomaisille ja arvioijille.

 ✚ Lataa ohjeet eurooppalaisen maaseudun kehittämisverkoston 
verkkosivujen arviointia koskevasta osiosta.

Työasiakirjat auttavat tiedottamaan sidosryhmille 
– hallintoviranomaisille, kansallisille maaseutuverkostoille ja 
paikallisille toimintaryhmille – erityisistä arviointiin liittyvistä aiheista 
(esim. jäsenvaltioiden esittämät arviointiin liittyvät kysymykset, 
vuosittaisten täytäntöönpanokertomusten arviointia koskevat osiot 

ja valmiuksien kehittämiseen tarkoitetut tilaisuudet).

 ✚ Lataa työasiakirjat eurooppalaisen maaseudun kehittämisverkoston verkkosivujen arviointia 
koskevasta osiosta.

Tietosivuja laaditaan tapauskohtaisesti arviointiin liittyvistä aiheista, joita kerätään 
hyviä toimintatapoja käsittelevissä työpajoissa ja valmiuksien kehittämiseen tarkoitetuissa 
tilaisuuksissa tukemaan uuden tiedon siirtoa kaikille arviointiin osallistuville sidosryhmille. 
Tavoitteena on kannustaa laajempaa vuoropuhelua tärkeistä arviointiin liittyvistä aihealueista.

 ✚ Lataa tietosivut eurooppalaisen maaseudun kehittämisverkoston verkkosivujen arviointia 
koskevasta osiosta.

GUIDELINES
ESTABLISHING AND 
IMPLEMENTING THE 
EVALUATION PLAN OF 
2014-2020 RDPS

JUNE 2015
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Maaseudun kehittämisohjelmien arviointisuunnitelmien täytäntöönpanon ohjaaminen

Tiivistelmäraporteissa esitetään arviointisuunnitelmien täytäntöönpanon 
edistyminen ja annetaan neuvoja täytäntöönpanon parantamisesta ja hyvien käytäntöjen 
löytämisestä, jotta maaseudun kehittämisen yhteisen seuranta- ja arviointijärjestelmän 
kehittämistä ja toteutusta edistetään.

 ✚ Lataa tiivistelmäraportit eurooppalaisen maaseudun kehittämisverkoston verkkosivujen arviointia 
koskevasta osiosta.

EU:n maaseudun kehittämisen arviointia koskevan 
tietämyksen levittäminen

Rural Evaluation NEWS -lehdessä 
käsitellään viimeisimpiä tapahtumia arviointiyhteisössä, mukaan 
lukien parhaat käytännöt, menettelyt ja valmiuksien kehittämiseen 
liittyvä toiminta jäsenvaltioissa.

 ✚  Lataa Rural Evaluation NEWS -lehden uusin numero eurooppalaisen 
maaseudun kehittämisverkoston verkkosivujen arviointia koskevasta 
osiosta.
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Rural Evaluation NEWS 
the newsletter of the european evaluation helpdesk for rural development

Number 1  /  June 2015

I n 2013, the Common Agricultural Policy (CAP) 
underwent an important reform. As a result, we not 
only have a policy which is closely aligned with the 

Europe 2020 objectives of fostering smart, sustainable 
and inclusive growth, but which is also better able to 
respond to the challenges and opportunities faced by the 
agricultural sector and the rural economy.

Increasing the effectiveness
of the policies funded by the EU budget is an important 
objective of this Commission, as a way to maximise the 
benefits for European citizens and optimize the use of 
financial resources. 
It is in this context that a Common Monitoring and 
Evaluation Framework has been set up for the CAP as a 
whole and a specific Monitoring and Evaluation System 
developed for rural development policy, built on the 
achievements of the previous programming period.  

I am a strong supporter 
of the rural development policy because it gives flexibility 
not only to Member States and regions, but also to 
individual farmers and rural players, to pursue their 
ambitions. It is a policy which can deliver jobs, growth 
and a sustainable future for our rural areas.  
However, we are confronted with a major challenge, 
and that is to persuade the wider public of the benefits 
of our policy, not only for farmers and rural actors but 
for citizens in general. We need both to make sure that 

the rural development policy delivers and to show its 
achievements. 
This is precisely one of the reasons why the monitoring 
and evaluation system for rural development programmes 
is so important. The system put in place for these 
programmes is amongst the most advanced of any EU 
policy. The targets included in every RDP set a benchmark 
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The team supporting the evaluation 
of the Common Agricultural Policy

page 2
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First Thematic Working 
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page 10
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or CMES ?!
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Viestintä
Eurooppalaisen maaseudun kehittämisverkoston viestintävälineitä 
käytetään välittämään uusinta tietoa verkostossa sekä kannustamaan 
ja mahdollistamaan sidosryhmien välistä vuoropuhelua.

Kehittämisverkoston 
verkkosivut on palvelupiste, josta 

saat keskitetysti kaikki verkostoa koskevat tiedot.  
Se sisältää muun muassa yleiskatsauksen politiikasta, 
uutisia, tietoja tapahtumista, tietämyksen kehittämiseen 
liittyviä tuloksia, välinekokonaisuuksia (toolkits),  
kansallisia yhteystietoja, julkaisuja ynnä muuta.

 ✚ Tiedot on saatavilla osoitteessa  
https://enrd.ec.europa.eu

Rural Connections on eurooppalaisen maaseudun kehittämisverkoston 
verkottumiseen tarkoitettu lehti. Se laaditaan kahdesti vuodessa, siinä esitetään eurooppalaisia 
uutisia ja päivityksiä, maaseudun kehityksen alan sidosryhmien viestejä kaikkialta Euroopasta, 
ja siihen sisältyy aihekohtainen osio, jossa on raportteja ja haastatteluja.

 ✚ Tee tilaus verkossa ja lataa aikaisempia numeroita eurooppalaisen maaseudun kehittämisverkoston 
verkkosivuilla.

Sähköinen tiedote ENRD 
newsletter tarjoaa 

viimeisimmät uutiset eurooppalaisesta 
maaseudun kehittämisverkostosta 
ja maaseudun kehityksestä suoraan 
sähköpostiisi kerran kuukaudessa.

 ✚ Tee tilaus verkossa ja lue aikaisempia 
tiedotteita eurooppalaisen maaseudun 
kehittämisverkoston verkkosivuilla.

Funded by the

http://enrd.ec.europa.eu

R U R A L
CONNECTIONS
T H E  E U R O P E A N  R U R A L  D E V E L O P M E N T  M A G A Z I N E

EN
European Network for

Rural Development

 

SPRING
2015

NEWS AND UPDATES

NEW ENRD CONTACT POINT
FIRST EVER RURAL NETWORKS’ 
ASSEMBLY
INFOGRAPHICS ON RURAL 
DEVELOPMENT FUNDING 2014-2020

RURAL ISSUES, RURAL PERSPECTIVES

HOPES FOR TRANSNATIONAL 
CO-OPERATION
THINK GLOBALLY, ACT LOCALLY
RAISING THE VOICE OF RURAL PEOPLE

FOCUS ON…

STAKEHOLDER INVOLVEMENT

ISSN 2443-7379

Funded by the

http://enrd.ec.europa.eu

R U R A L
CONNECTIONS
THE EUROPE AN RUR AL DEVELOPMENT MAGA ZINE

EN
European Network for

Rural Development

 

SUMMER
2015

NEWS AND UPDATES

ENRD THEMATIC WORK
NEW EVALUATION HELPDESK

FINANCIAL INSTRUMENTS FOR AGRICULTURE

RURAL ISSUES, RURAL PERSPECTIVES

WESTERN BALKANS RURAL NETWORK
FOOD ON THE URBAN AGENDA
MIGRANTS IN RURAL SWEDEN

FOCUS ON…

RDP IMPLEMENTATION

ISSN 2443-7379

Funded by the

http://enrd.ec.europa.eu

R U R A L
CONNECTIONS
THE EUROPE AN RUR AL DEVELOPMENT MAGA ZINE

EN
European Network for

Rural Development

 

AUTUMN
2015

NEWS AND UPDATES

• LEADER COOPERATION EVENTS
• RDP SUMMARIES
•  INTERNATIONAL YEAR 

OF SOILS 2015

RURAL ISSUES, 
RURAL PERSPECTIVES

• RURAL-FISHERIES
• RURAL BROADBAND
• FLY IN THE ARTISTS!

FOCUS ON…

COMMUNICATING THE RDPS

ISSN 2443-7379
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Eurooppalaisen maaseudun 
kehittämisverkoston sosiaalisen 
median kanavilla tarjotaan useita 
tapoja seurata uutisia ja kehitystä 
koko verkostossa. Pysy ajan tasalla ja 
osallistu vuoropuheluun.

 ✚ Löydä itsellesi oikea kanava.

Voit tutustua 
eurooppalaisen 
maaseudun 
kehittämisverkoston 
Facebook-sivulla 
esimerkkeihin 
maaseudun kehityksen 
käytännöistä eri puolilla 
EU:ta sekä viimeisimpiin 
uutisiin ja suuntauksiin.

Liity eurooppalaisen 
maaseudun 
kehittämisverkoston 
LinkedIn-ryhmään 
keskustelemaan 
ja vaihtamaan 
tietoja maaseudun 
kehittämispolitiikasta  
ja täytäntöönpano-
kysymyksistä.

Katso videoita  
maaseudun 
kehittämishankkeista  
ja aihekohtaisista 
kysymyksistä  
EURural YouTube 
-kanavalla.

Seuraa tunnusta 
@ENRD_CP 
Twitterissä 
EU:n maaseudun 
kehittämispolitiikan 
päivityksistä, uutisista ja 
tapahtumista.
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Pysy ajan tasalla – osallistu!

ENRD:n yhteyspiste 
Rue de la Loi / Wetstraat, 38 (bte 4) 

1040 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIE 
P. +32 28013800 

info@enrd.eu

Maaseudun kehittämisverkoston arvioinnin 
eurooppalainen tukipalvelu 

Boulevard Saint Michel / Sint Michielslaan 77-79 
1040 Bruxelles/Brussel 

BELGIQUE/BELGIE 
P. +32 27375130 

info@ruralevaluation.eu

Viimeisin päivitys: helmikuu 2016

© Euroopan unioni, 2016 
Tekstin jäljentäminen on sallittua, kunhan lähde 
mainitaan.

Eurooppalainen maaseudun kehittämisverkosto on 
rakenne, johon osallistuvat kaikki sidosryhmät, jotka pyrkivät parantamaan maaseudun 
kehittämisen tuloksia EU:ssa.

Verkosto toimii keskuksena tietojen jakamiselle maaseudun kehittämispolitiikan ohjelmien, 
hankkeiden ja muiden aloitteiden käytännön toiminnasta ja siitä, miten niitä parantamalla 
voidaan saada aikaan enemmän.

Verkostoon liittymiseksi ei tarvita virallista jäsenyyttä, eli jos olet kiinnostunut maaseudun 
kehittämisen tuloksista Euroopassa, kutsumme sinua osallistumaan ja pysymään ajan tasalla!

https://enrd.ec.europa.eu

Verkossa on lisätietoja

• EU:n maaseudun kehittämispolitiikasta ja kehittämisohjelmista

• Maaseudun verkottumisen tarjoamasta lisäarvosta

• EU:n maaseutuverkostojen hallinnasta

• Eurooppalaisen maaseudun kehittämisverkoston yhteyspisteen  
aikaansaannoksista ja toiminnasta

• Maaseudun kehittämisverkoston arvioinnin  
eurooppalaisesta tukipalvelusta
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