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Az uniós vidékfejlesztés
A vidékfejlesztés összefüggései
A vidékfejlesztés és a mezőgazdaság helyzetéből fakadóan kitűnően alkalmas arra, hogy 
központi elemként járuljon hozzá az Európai Bizottság gazdasági menetrendjének két kiemelt 
célkitűzéséhez, a munkahelyteremtéshez és a befektetések ösztönzéséhez.

Az Európai Unióban 

25 millió 
mezőgazdasági 
termelő él

Az agrár-élelmiszeripari ágazat egymaga 
képviseli a munkahelyek 

7%-át és a hozzáadott uniós 
érték 3,5%-át

Az agrár-élelmiszeripari ágazat 

az Unió 4. legnagyobb 
exportáló ágazata

A vidéki térségek az 
Unió teljes 
területének 
50%-át teszik ki

A vidéki térségek biztosítják az európai munkahelyek 
20,6%-át (46,1 millió munkahely)

Az uniós vidékfejlesztési politika
Az Európai Unió tagállamai a vidéki térségek előtt álló kihívásokra és lehetőségekre a közös 
agrárpolitika (KAP) részeként kidolgozott uniós vidékfejlesztési politikával igyekeztek választ adni.

Közvetlen kifizetések és piaci 
intézkedések

A KAP első alappillére a mezőgazdasági 
termelők jövedelmének kiegészítése, melynek 
finanszírozását teljes egészében az Európai 
Mezőgazdasági Garanciaalapból biztosítja

Vidékfejlesztés
A KAP második alappillére a vidéki térségek 
támogatása, melynek társfinanszírozója az 

Európai Mezőgazdasági  
Vidékfejlesztési Alap

A közös agrárpolitika (KAP)
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335 000 mezőgazdasági üzem jut 
szerkezetátalakítási és korszerűsítési támogatáshoz

175 500 fiatal mezőgazdasági termelő 
részesül vállalkozásfejlesztési támogatásban

Az Unió mezőgazdasági területeinek 17,7%-a kerül a 
biodiverzitást támogató gazdálkodási szerződések hatálya alá

2,7 milliárd EUR befektetés jut a megújuló 
energiaforrások kiaknázására

18 millió polgár jut hozzá a vidéki 
informatikai és kommunikációs 
szolgáltatásokhoz

117 500 nem mezőgazdasági jellegű munkahely jön 
létre

A vidékfejlesztési politika célkitűzései
A KAP általános keretein belül az uniós vidékfejlesztési politika a következő célkitűzések 
elérésére szolgál:

• a mezőgazdaság versenyképességének előmozdítása;

• a természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás és az éghajlatváltozáshoz 
kapcsolódó fellépés biztosítása;

• a vidéki gazdaságok és közösségek kiegyensúlyozott területfejlesztésének megvalósítása, 
beleértve a munkahelyek létrehozását és fenntartását.

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA)
A vidékfejlesztési politikát a nemzeti finanszírozáshoz társulva az EMVA támogatja. Az EMVA-
kiadások révén a várakozások szerint a következő eredmények lesznek elérhetők:
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Vidékfejlesztési programok
Az uniós vidékfejlesztési politika végrehajtásának célját összesen 118 
vidékfejlesztési program szolgálja szerte az EU-ban.

118 
vidékfejlesztési 

program

A vidékfejlesztési programok 
egy-egy adott földrajzi terület 
prioritási intézkedéseit és 
költségvetési allokációit 
határozzák meg.

„Vidékfejlesztési 
koncepciónk egyik 
legnagyobb erőssége, hogy 
léteznek ugyan központi 
prioritásaink, ám ezzel 
együtt is minden tagállam és 
régió maga tervezheti meg 
azt a programot, amely az 
előtte álló kihívásoknak és 
lehetőségeknek a leginkább 
megfelel.”Phil Hogan,  
a mezőgazdaságért és a 
vidékfejlesztésért felelős 
európai biztos

4

ENRD – Összeköttetés a vidéki Európával



Hálózatépítés az eredmények 
érdekében
A vidékfejlesztési programok lehető legnagyobb sikere érdekében 
Európa számos helyén jöttek létre vidéki hálózatok.
A nemzeti vidékfejlesztési hálózatok támogatást nyújtanak ahhoz, hogy a vidékfejlesztési 
politika végrehajtásában az Unió egyes tagállamain belül részt vevő valamennyi partner – a 
hatóságok, a gazdasági és a társadalmi partnerek, valamint a civil társadalmat képviselő 
megfelelő szervezetek – ismereteket cseréljen egymással és tanuljon egymástól.

Ebben az összefüggésben jött létre a nemzetek közötti, határokon átívelő tanulás és 
ismeretcsere elősegítésének céljára az Európai Vidékfejlesztési Hálózat (EVH).

Az EVH a következő négy fő célkitűzést szolgálja:

(1) az érdekelt felek fokozott bevonása a vidékfejlesztésbe;

(2) a vidékfejlesztési programok minőségének javítása;

(3) jobb tájékoztatás a vidékfejlesztési politika előnyeiről;

(4) a vidékfejlesztési programok kiértékelésének támogatása.

Az EVH-val párhuzamosan 
működik egy második 

európai vidéki hálózat 
is, a mezőgazdaság 

termelékenységét és 
fenntarthatóságát célzó európai 
innovációs partnerség (EIP-AGRI). 
Az EIP-AGRI az innovációért és az ismeretek 
átadásáért, ezeken keresztül a versenyképes 

és fenntartható mezőgazdaság és 
erdőgazdálkodás előmozdításáért 

tevékenykedik.
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28 nemzeti vidékfejlesztési 
hálózat/irányító hatóság

4 értékelésért felelős hatóság

12 uniós szervezet

4 mezőgazdasági szaktanácsadó/
kutatóintézet

28 nemzeti vidékfejlesztési 
hálózat/irányító hatóság

4 értékelésért felelős hatóság

12 uniós szervezet

4 mezőgazdasági szaktanácsadó/
kutatóintézet

Hálózatirányítás
Az EVH és az EIP-AGRI-hálózat munkája formális irányítási struktúra 
vezetése alatt áll, amely összefogja a vidékfejlesztésben érdekelt 
csoportok teljes skáláját.

A Vidéki Hálózatok Irányítócsoportja egy kisebb csoport, 
amely évente két-három alkalommal ellenőrzi az EVH és az EIP-AGRI-hálózat munkáját. 
Különösképpen a tematikus munka megfelelő koordinációjának biztosításában van szerepe.

A Vidékfejlesztési Hálózatok Közgyűlése évente összeül, 
hogy az EVH és az EIP-AGRI-hálózat munkájához stratégiai útbaigazítást, iránymutatást és 
tanácsot nyújtson. Rávilágít azokra a felmerülő problémákra és fontos témákra, amelyeken a 
hálózatoknak dolgozniuk kell.

‘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

„Kormányzati” képviselők
28 kifizető ügynökség
28 irányító hatóság

„Civil + helyi” képviselők
28 LEADER helyi akciócsoport
25 uniós nem kormányzati szervezet
3 regionális/helyi hatósági szervezet

„Innovációs” képviselők
28 mezőgazdasági szaktanácsadó
28 mezőgazdasági kutatóintézet

Nemzeti vidékfejlesztési hálózatok 
képviselői
28 nemzeti vidékfejlesztési hálózat
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Hálózati támogatási egységek
Az EVH munkáját két támogatási egység segíti: az EVH 
Kapcsolattartási Pont és az Európai Vidékfejlesztési Értékelési 
Ügyfélszolgálat.

A Kapcsolattartási 
Pont az EVH működését 
támogatja. Koordinálja a 
tematikus és az elemzési 
munkát, elősegíti a 
hálózatépítést és az 
ismeretcserét, továbbá 
tájékoztatást nyújt a hálózat 
munkájáról, és kommunikálja a 
hálózat tevékenységét.

A nemzeti vidékfejlesztési hálózatoknak is 
vannak saját hálózati támogatási 
egységeik.

 ✚ A kapcsolattartási adatok a kattintható  
interaktív térkép segítségével találhatók  
meg.

Az Értékelési 
Ügyfélszolgálat 
szakértői támogatás biztosításával 
segíti elő a vidékfejlesztési 
programok kiértékelésében 
alkalmazott módszerek, eszközök, 
ismeretek és gondolkodásmód  
fejlesztését.

KÖZÖS
VIDÉKFEJLESZTÉSI

CÉLKITŰZÉSEK

 
Európai

Vidékfejlesztési Hálózat
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Hálózatépítés és ismeretcsere
A Kapcsolattartási Pont és az Értékelési Ügyfélszolgálat értekezletek 
megszervezésével segíti a vidékfejlesztésben érdekelt felek közötti 
kapcsolatok kialakítását.

A nemzeti 
vidékfejlesztési 
hálózatok 
értekezletein a nemzeti 
hálózatok képviselői találkozhatnak 
egymással, így tapasztalatot cserélhetnek 
prioritásaikról, munkájukról, elképzeléseikről 
és aggályaikról. Ezek az évente 2-3 
alkalommal megtartott értekezletek a 
tagállami kereteken túl az európai és a 
nemzeti szintek közötti hálózatépítést is 
lehetővé teszik.

 ✚ A bemutatók és az értekezletekről szóló 
beszámolók megtekinthetők az EVH 
weboldalán

Nemzeti 
vidékfejlesztési 

hálózatok Irányító 
hatóságok

Nem kormányzati 
szervezetek (NGO-k)

Kutatók

Tanácsadási 
szolgáltatók
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A tematikus 
munkacsoportokban 
az érdekelt feleknek lehetősége nyílik találkozni 
egymással és eszmecserét folytatni a választott 
témával kapcsolatos közös gondolkodásmódról, 
lényeges üzenetekről és bevált módszerekről. 
A csoportok évente általában 3-4 alkalommal 
találkoznak, és a találkozók eredményeit rögzítik a 
tudástárakba.

 ✚ Az aktuális témákkal az EVH weboldalán ismerkedhet 
meg.

Az EVH 
szemináriumain 
Európa minden részéről a 
legkülönfélébb érdekelt felek 
találkoznak egymással, hogy eszmét 
cseréljenek az adott vidékfejlesztési 
témát érintő legújabb gondolatokról 
és legjobb ötletekről. A nemzeti 
vidékfejlesztési hálózatok, az irányító 
hatóságok, a kifizető ügynökségek, 
a helyi akciócsoportok, az európai 
szervezetek és más érdekeltek 
bevonásával nagyjából évi két ilyen 
találkozó megszervezésére kerül sor.

A szakmai 
találkozók kifejezetten 
a vidékfejlesztési programok 
végrehajtásában és kiértékelésében 
érdekelt meghívott felek számára 
szervezett kapacitásépítő események. 
Középpontjukban a technikailag 
magasabb szintű végrehajtás elérése áll, 
a már bevált módszerek alapján.

Helyi 
akciócsoportok

Kifizető 
ügynökségek

Kiértékelők
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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%

A vidékfejlesztési programok 
és a tudásfejlesztés
Az EVH Kapcsolattartási Pontja részletes elemzéseket készít a 
politikákról, a programokról és a vidékfejlesztés fontos témáiról. 
Mindezeket szakértők és laikusok számára egyaránt könnyen érthető 
formában mutatja be.

A partnerségi megállapodások adatlapjai 
az egyes tagállamok által a különféle uniós szakpolitikák és az alapok, 
különösen az EMVA közötti kölcsönhatásról alkotott véleményeket 
tükrözik.

 ✚ Az összefoglalók az EVH weboldaláról letölthetők.

A vidékfejlesztési összefoglalók az egyes nemzeti és regionális 
vidékfejlesztési programok válogatott tartalmát emelik ki, így többek között a tervezett 
beruházásokat és a 2023-ig elérendő célokat.

 ✚ Az összefoglalók az EVH weboldaláról letölthetők.

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%
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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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A bevált módszerek célja a projektek és a programok végrehajtása során 
ösztönözni a már bizonyítottan használható megközelítések és a jó ötletek átadását.

 ✚ A bevált módszerek megtalálhatók az EVH weboldalán.

Az EU Rural 
Review (Uniós vidéki 
szemle) az EVH legfőbb 
tematikus kiadványa. 
Évente két kiadványban 
foglalja össze az alapvető 
vidékfejlesztési témákat 
érintő legújabb ismereteket 
és gondolatokat.

 ✚ Iratkozzon fel online, 
és töltse le a korábbi 
kiadásokat az EMVA 
weboldaláról.

Az EMVA-
projektekről kiadott 
ismertetés életre kelti 
a bevált módszerek példáit. Az 
ismertető a tájékoztatás és az 
ötletadás céljából mintegy tucatnyi, 
az EMVA által finanszírozott, 
adott témához köthető projekt 
esettanulmányait tartalmazza.

 ✚ Iratkozzon fel online, és töltse le 
a korábbi kiadásokat az EMVA 
weboldaláról.
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Az értékelés MŰKÖDIK!
Az értékelések fontos információforrásként szolgálnak a politikák 
sikerességének megítéléséhez, ám ezen túl az állampolgárokkal és 
az érdekelt felekkel szembeni elszámoltathatóság és átláthatóság 
alapját is képezik. Az Értékelési Ügyfélszolgálat tevékenységével 
biztosítja az eredményközpontú megközelítést, ennek révén elősegíti a 
jó kormányzást.

A fejlett értékelési módszerek és eszközök támogatása

A gyakorlati értékelési 
iránymutatásokat az Ügyfélszolgálat tematikus 
együttműködési munkacsoportokban dolgozza ki. Ezeknek az 
iránymutatásoknak a célja módszertani segítséget nyújtani az 
irányító hatóságok és az értékelők számára. 

 ✚ Az iránymutatások letölthetők az EVH-weboldal Evaluation (Értékelés) 
menüpontja alól.

A munkadokumentumok az érdekelt feleknek 
– azaz az irányító hatóságoknak, a nemzeti vidékfejlesztési 
hálózatoknak és a helyi akciócsoportoknak – bizonyos adott, 

az értékelést érintő témákról (pl. a tagállamok által értékeléssel kapcsolatosan felvetett 
kérdésekről, a végrehajtásról szóló éves jelentések értékelési szakaszairól és a kapacitásépítő 
eseményekről) való tájékoztatását segítik elő.

 ✚ A munkadokumentumok letölthetők az EVH-weboldal Evaluation (Értékelés) menüpontja alól.

Az eseti alapon kiadott adatlapok a bevált gyakorlatokról tartott szakmai találkozókon 
és a kapacitásépítő eseményeken összegyűjtött, a kiértékeléshez köthető témákkal 
foglalkoznak, így hozzájárulnak ahhoz, hogy az új ismeretek az értékelésekben érdekelt 
valamennyi félhez eljussanak, közvetett célként pedig ösztönzik a fontos értékelési témákról 
folytatott eszmecserét.

 ✚ Az adatlapok letölthetők az EVH-weboldal Evaluation (Értékelés) menüpontja alól.

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

JUNE 2015
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Iránymutatás a vidékfejlesztési programok értékelési terveinek végrehajtásához

Az összefoglaló értékelések bemutatják az értékelési tervek 
végrehajtásának terén elért haladást, továbbá tanáccsal szolgálnak arról is, hogyan lehet 
a végrehajtást javítani és a bevált módszereket azonosítani, ezzel hozzájárulnak a közös 
vidékfejlesztési monitoring- és értékelési rendszer fejlesztéséhez és végrehajtásához.

 ✚ Az összefoglalók letölthetők az EVH-weboldal Evaluation (Értékelés) menüpontja alól.

Az Unión belüli vidékfejlesztés értékelési ismereteinek 
terjesztése

A Rural Evaluation NEWS (Vidéki értékelési HÍREK) 
című kiadvány az értékelési közösség legfrissebb fejleményeiről, 
köztük a bevált módszerekről, a tagállamokon belüli megoldásokról 
és a kapacitásépítő tevékenységekről számol be.

 ✚  A Rural Evaluation NEWS legfrissebb száma letölthető az 
EVH-weboldal Evaluation (Értékelés) menüpontja alól.
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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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Kommunikáció
Az EVH kommunikációs eszközeinek használata egyrészt a legfrissebb 
ismeretek és információk megosztását teszi lehetővé a hálózaton belül, 
másrészt ösztönzi az érdekelt felek közötti eszmecserét.

Az EVH weboldalán 
minden olyan információ megtalálható, 

amit az EVH-ról tudni érdemes. Megtalálható 
itt a szakpolitika áttekintése, a hírekről és az 
eseményekről szóló beszámolók, a tudásfejlesztési 
eredmények, az eszközkészletek, a nemzeti 
kapcsolattartók adatai, a kiadványok és sok 
minden más...

 ✚ Keresse fel a következő weboldalt:  
https://enrd.ec.europa.eu

A Rural Connections (Vidéki kapcsolatok) című kiadvány az EVH hálózatépítési 
magazinja. Évente kétszer jelenik meg, beszámol a legfrissebb európai hírekről és fejleményekről, 
lehetővé teszi a vidékfejlesztésben érdekelt, Európa különféle pontjain élő feleknek, hogy 
hallassák a hangjukat, tematikus rovatában pedig jelentések és interjúk szerepelnek.

 ✚ Iratkozzon fel online, és töltse le a korábbi kiadásokat az EMVA weboldaláról.

Az elektronikus EVH-
hírlevél révén 

havonta egyszer beérkező üzenetei 
között találhatja meg az EVH-ról és 
a vidékfejlesztésről szóló legfrissebb 
híreket.

 ✚ Iratkozzon fel online, és töltse le 
a korábbi hírleveleket az EMVA 
weboldaláról.

Funded by the

http://enrd.ec.europa.eu
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ISSN 2443-7379
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Az EVH közösségi 
médiacsatornáinak 
révén többféle módon is lépést lehet 
tartani az EVH-hálózat legfrissebb 
híreivel és eseményeivel. Legyen 
naprakész, hallassa Ön is a hangját az 
eszmecserében!

 ✚ Keresse meg az Önnek leginkább 
megfelelő csatornát.

Keresse fel az 
EVH Facebook-
oldalát, ahol 
Európa különféle 
pontjairól talál példákat 
a vidékfejlesztés 
módszereire, továbbá 
értesülhet a legújabb 
hírekről és trendekről is.

Csatlakozzon az 
ENRD LinkedIn-
csoporthoz, vegyen 
részt annak a 
vidékfejlesztési 
politikáról és 
a végrehajtás 
problémáiról 
folytatott vitáiban, 
eszmecseréiben, 
beszélgetésein.

Tekintse meg 
videóinkat, 
amelyeket az 
EURural YouTube 
-csatornán talál 
meg, és amelyek 
vidékfejlesztési 
projektekről, 
tematikus 
kérdésekről szólnak.

Kövesse a 
@ENRD_CP 
felhasználót a 
Twitteren, hogy 
mindig naprakész 
információkhoz jusson 
az uniós vidékfejlesztési 
politikáról, a hírekről és az 
eseményekről.
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https://www.youtube.com/user/EURural
https://www.facebook.com/European-Network-for-Rural-Development-ENRD-388192661294192/?hc_location=ufi
https://twitter.com/enrd_cp
https://www.youtube.com/user/EURural
https://www.linkedin.com/company/enrd-contact-point


Legyen tájékozott ‒ legyen a 
közreműködők egyike!

ENRD Contact Point  
(EVH Kapcsolattartási Pont) 

Rue de la Loi / Wetstraat, 38 (bte 4) 
1040 Bruxelles/Brussel 

BELGIQUE/BELGIË 
Tel. +32 2 801 38 00 

info@enrd.eu

European Evaluation Helpdesk for Rural Development 
Boulevard Saint Michel / Sint Michielslaan 77-79 

1040 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË 

Tel. +32 2 737 51 30 
info@ruralevaluation.eu

A legutóbbi frissítés dátuma: 2016. február

© Európai Unió, 2016 
A sokszorosítás a forrás feltüntetése mellett 
engedélyezett.

Az Európai Vidékfejlesztési Hálózat (EVH) az a szerkezeti keret, 
amelyen belül a magasabb szintű uniós vidékfejlesztési eredmények elérésében érdekelt összes 
fél egymásra találhat.

A hálózat olyan csomópontként szolgál, amelyen keresztül megoszthatók a vidékfejlesztési 
politika, a programok, a projektek és az egyéb kezdeményezések gyakorlati működéséről 
szerzett tapasztalatok, valamint azok az ötletek, amelyek alapján mindezek javíthatók.

Az EVH-hoz való csatlakozásnak nincs semmilyen hivatalos előfeltétele, ha tehát Ön bármilyen 
szempontból érdekelt Európa vidékfejlesztési eredményeiben, legyen mindig jól értesült, legyen 
aktív tagunk!

https://enrd.ec.europa.eu

Belépés után bővebb tájékoztatást kaphat a következőről:

• Az európai vidékfejlesztési politika és programok

• A vidéki hálózatépítés hozzáadott értéke

• Az uniós vidéki hálózatok irányítása

• Az EVH kapcsolattartási pontjai és tevékenységei

• Az Európai Vidékfejlesztési Értékelési Ügyfélszolgálat  
munkája
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