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ES kaimo plėtra
Pagrindiniai su kaimo plėtra susiję faktai
Kaimo plėtra ir žemės ūkis gali iš esmės padėti siekti vieno iš pagrindinių Europos Komisijos 
ekonomikos darbotvarkės uždavinių  – užtikrinti darbo vietų skaičiaus augimą ir pritraukti 
investicijas.

ES yra 25 mln. 
ūkininkų

Vien žemės ūkio maisto produktų 

sektoriui tenka 7 proc. visų 
darbo vietų, jame sukuriama 

3,5 proc. ES pridėtinės vertės

Žemės ūkio maisto produktų sektorius 

yra 4-as pagal dydį 
eksporto sektorius ES

Kaimo vietovės sudaro 

50 proc. ES 
teritorijos

Kaimo regionuose sukurta 20,6 proc. (46,1 mln.) ES darbo 
vietų

ES kaimo plėtros politika
Europos Sąjungos valstybės narės, siekdamos spręsti kaimo vietovėse kylančias problemas ir 
išnaudoti jose esančias galimybes, kuria ES kaimo plėtros politiką, kuri yra bendros žemės ūkio 
politikos (BŽŪP) dalis.

Tiesioginės išmokos ir rinkos 
priemonės

Pagal pirmąjį BŽŪP ramstį remiamos ūkininkų 
pajamos – visa ši parama finansuojama iš 

Europos žemės ūkio garantijų fondo

Kaimo plėtra
Pagal antrąjį BŽŪP ramstį remiamos kaimo 

vietovės – ši parama bendrai finansuojama iš 
Europos žemės ūkio fondo  

kaimo plėtrai

Bendra žemės ūkio politika (BŽŪP)
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335 000 ūkių bus skirta restruktūrizavimo arba 
modernizavimo parama

175 500 jaunų ūkininkų bus skirta verslo 
plėtros parama

17,7 proc. ES žemės ūkio paskirties žemės bus valdoma 
pagal valdymo sutartis, kuriomis padedama išsaugoti biologinę 
įvairovę

2,7 mlrd. EUR bus investuota į 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos gamybą

18 mln. piliečių bus sudarytos geresnės sąlygos 
naudotis IRT paslaugomis kaimo vietovėse

Bus sukurta 117 500 darbo vietų ne 
žemės ūkio sektoriuje

Kaimo plėtros politikos tikslai
Pagal bendrą BŽŪP sistemą Europos kaimo plėtros politika siekiama šių tikslų:

• skatinti žemės ūkio konkurencingumą;

• užtikrinti tvarų gamtos išteklių valdymą ir vykdyti klimato politikos veiksmus;

• užtikrinti subalansuotą teritorinį kaimo ekonomikos ir bendruomenių vystymąsi, įskaitant 
darbo vietų kūrimą ir išsaugojimą.

Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai (EŽŪFKP)
Ši politika remiama EŽŪFKP ir nacionalinėmis lėšomis. Naudojantis EŽŪFKP lėšomis numatoma 
pasiekti šiuos rezultatus:
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Kaimo plėtros programos
Įgyvendinant Europos kaimo plėtros politiką, visoje ES parengta 
118 kaimo plėtros programų (KPP).

118 kaimo plėtros 
programų (KPP)

Jose nustatyti atitinkamoms 
geografinėms vietovėms 
skirti prioritetiniai veiksmai ir 
biudžeto asignavimai.

„Vienas iš mūsų kaimo 
plėtros politikos privalumų – 
tai, kad esame nustatę 
pagrindinius prioritetus, o 
kiekvienai valstybei narei ar 
regionui paliekama laisvė 
parengti jos uždavinius 
ir galimybes atitinkančią 
programą.“Už žemės ūkį ir kaimo 
plėtrą atsakingas Europos 
Komisijos narys Philas 
Hoganas
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Rezultatyvus 
bendradarbiavimas tinkle
Siekiant kuo rezultatyviau įgyvendinti KPP, visoje Europoje įsteigti 
kaimo plėtros tinklai.
Nacionaliniai kaimo plėtros tinklai (NKPT) visiems partneriams, padedantiems įgyvendinti kaimo 
plėtros politiką visose ES valstybėse narėse, kaip antai valdžios institucijoms, ekonominiams 
ir socialiniams partneriams ir atitinkamoms pilietinei visuomenei atstovaujančioms įstaigoms, 
padeda keistis informacija ir mokytis vieniems iš kitų.

Dėl šių priežasčių buvo sukurtas Europos kaimo plėtros tinklas (EKPT), padedantis 
mokytis vieniems iš kitų ir keistis informacija tarptautiniu ir tarpvalstybiniu mastu.

EKPT siekia šių pagrindinių tikslų:

1) didinti kaimo plėtros veikloje dalyvaujančių suinteresuotųjų subjektų skaičių;

2) gerinti kaimo plėtros programų kokybę;

3) geriau informuoti apie kaimo plėtros politikos teikiamą naudą;

4) remti kaimo plėtros programų vertinimą.

EKPT 
veikia drauge su 

antruoju Europos kaimo 
plėtros tinklu „Europos 
žemės ūkio našumo 
ir tvarumo inovacijų 

partnerystė“  
(EIP-AGRI).

EIP-AGRI ragina diegti inovacijas, 
keistis žiniomis ir taip skatina 

konkurencingą bei tvarų 
ūkininkavimą ir 
miškininkystę.
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28 nacionaliniai kaimo plėtros tinklai 
ir vadovaujančiosios institucijos

4 už vertinimą atsakingos institucijos

12 ES organizacijų

4 ūkininkų konsultavimo tarnybos 
ir tyrimų institutai

28 nacionaliniai kaimo plėtros tinklai 
ir vadovaujančiosios institucijos

4 už vertinimą atsakingos institucijos

12 ES organizacijų

4 ūkininkų konsultavimo tarnybos 
ir tyrimų institutai

Tinklo valdymas
EKPT ir EIP-AGRI veiklai vadovauja formalios valdymo struktūros, 
kurias sudaro įvairios kaimo plėtros suinteresuotųjų subjektų grupės

Mažesnė Kaimo plėtros tinklų iniciatyvinė grupė du arba tris 
kartus per metus įvertina EKPT ir EIP-AGRI veiklą. Svarbiausia jos užduotis – užtikrinti tinkamą 
teminio darbo koordinavimą.

Kaimo plėtros tinklų asamblėja renkasi kartą per metus, kad nustatytų 
strateginę kryptį, pateiktų rekomendacijų ir patarimų dėl EKPT ir EIP-AGRI veiklos. Asamblėjoje 
atkreipiamas dėmesys į kylančias problemas ir į svarbius tinklams aktualius klausimus.

‘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

„Valdžios“ atstovai
28 mokėjimo agentūros
28 vadovaujančiosios institucijos

„Pilietiniai ir vietos“ atstovai
28 LEADER vietos veiklos grupės
25 ES nevyriausybinės organizacijos
3 regionų ir vietos valdžios institucijų 
organizacijos

„Inovacijų“ atstovai
28 ūkininkų konsultavimo tarnybos
28 žemės ūkio tyrimų institutai

NKPT atstovai
28 nacionaliniai kaimo plėtros tinklai
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Tinklo paramos skyriai
Europos kaimo plėtros fondui talkina du paramos skyriai: EKPT 
informacijos centras ir Europos kaimo plėtros vertinimo tinklas.

Informacijos 
centras remia EKPT 
veiklą. Jis koordinuoja teminį 
ir analitinį darbą, padeda 
bendradarbiauti tinkle bei 
keistis žiniomis ir informuoja 
apie tinklo veiklą ir jo atstovų 
nuomones.

Nacionaliniai kaimo plėtros tinklai taip pat turi 
savo tinklo paramos skyrius.

 ✚ Kontaktinius duomenis rasite spustelėję EKPT 
svetainėje pateiktą žemėlapį.

Vertinimo 
pagalbos 
tarnybos specialistai 
padeda gerinti KPP vertinimo 
metodus, priemones, žinias ir 
išmanymą.

BENDRI
KAIMO
PLĖTROS
UŽDAVINIAI

 
Europos

kaimo plėtros tinklas
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Bendradarbiavimas tinkle 
ir keitimasis informacija
Informacijos centras ir Vertinimo pagalbos tarnyba organizuoja 
susirinkimus ir renginius, kurie suburia kaimo plėtros 
suinteresuotuosius subjektus.

Per nacionalinių 
kaimo 
plėtros tinklų 
susirinkimus šių tinklų 
atstovai aptaria savo prioritetus, veiklą, 
idėjas bei problemas ir keičiasi susijusia 
informacija. Per šiuos du arba tris kartus 
per metus vykstančius susirinkimus 
valstybėms narėms, taip pat Europos ir 
nacionalinėms institucijoms suteikiama 
galimybė bendradarbiauti tinkle.

 ✚ Pranešimai ir susirinkimų ataskaitos 
skelbiami EKPT svetainėje.

Nacionaliniai 
kaimo plėtros 

tinklai (NKPT) Vadovaujančiosios 
institucijos (VI)

Nevyriausybinės 
organizacijos (NVO)

Mokslininkai

Konsultavimo 
tarnybos
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Į temines darbo 
grupes buriasi suinteresuotieji subjektai, 
kad aptartų bendrą pasirinktos temos supratimą, 
svarbiausias idėjas ir gerosios patirties pavyzdžius. 
Šios grupės nariai paprastai renkasi tris arba keturis 
kartus per metus ir aptaria žinių plėtros rezultatus.

 ✚ Su šiuo metu aptariamomis temomis galite 
susipažinti EKPT svetainėje.

Į EKPT 
seminarus 
renkasi įvairiausi visos Europos 
suinteresuotieji subjektai, kad, 
diskutuodami tam tikra kaimo 
plėtros tema, aptartų naujausias 
tendencijas ir geriausias idėjas. 
Kiekvienais metais organizuojama 
maždaug po du seminarus, kuriuose 
dalyvauja nacionalinių kaimo plėtros 
tinklų, vadovaujančiųjų institucijų, 
mokėjimo agentūrų, vietos veiklos 
grupių, Europos organizacijų ir kitų 
įstaigų atstovai.

Praktiniai 
seminarai – gebėjimų 
ugdymo renginiai, į kuriuos kviečiami 
pagrindiniai kaimo plėtros programas 
įgyvendinantys ar jas vertinantys 
suinteresuotieji subjektai. Juose 
daugiausia kalbama apie tai, kaip, 
remiantis geriausia patirtimi, pagerinti 
techninio įgyvendinimo rezultatus.

Vietos veiklos 
grupės (VVG)

Mokėjimo 
agentūros 

(MA)

Vertintojai
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DRAFT
Bulgaria 7

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%

KPP žinių plėtra
EKPT informacijos centras išsamiai analizuoja politiką, programas ir 
svarbias kaimo plėtros temas. Šias analizes jis pateikia taip, kad jos 
būtų lengvai suprantamos ne tik specialistams.

Iš partnerystės susitarimų informacijos 
suvestinių matyti, kaip kiekviena valstybė narė vertina įvairių ES 
politikos krypčių ir fondų sąveiką (ypatingas dėmesys skiriamas EŽŪFKP).

 ✚ Atsisiųskite jas iš EKPT svetainės.

KPP santraukose pateikiamas atrinktas kiekvienos nacionalinės ir regioninės kaimo 
plėtros programos turinys, įskaitant numatomas išlaidas ir 2023 m. tikslus.

 ✚ Atsisiųskite jas iš EKPT svetainės.

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%
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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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Remiantis gerąja patirtimi, įgyta įgyvendinant projektus ir programas, skatinama 
perduoti metodus, kurių veiksmingumu jau įsitikinta, ir ieškoti dar geresnių sprendimų.

 ✚ Gerosios patirties pavyzdžių rasite EKPT svetainėje.

ES kaimo 
plėtros 
apžvalga – pagrindinis 
EKPT teminis leidinys. 
Šioje du kartus per metus 
leidžiamoje apžvalgoje 
pateikiamos naujausios žinios 
ir nuomonės svarbiausiomis 
kaimo plėtros temomis.

 ✚ Registruokitės internetu 
ir atsisiųskite ankstesnius 
leidinius iš EKPT svetainės.

EŽŪFKP projektai 
Brošiūroje pateikiama tikrų 
gerosios patirties pavyzdžių. Joje 
galima rasti daugiau nei dešimties 
EŽŪFKP finansuojamų tam tikros 
srities projektų atvejų tyrimus, kurių 
tikslas – suteikti informacijos ir 
skatinti ieškoti naujų sprendimų.

 ✚ Registruokitės internetu ir 
atsisiųskite ankstesnius leidinius iš 
EKPT svetainės.
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Vertinti SVARBU!
Vertinimai – svarbus informacijos šaltinis, iš kurio galima spręsti ne 
tik apie politikos veiksmingumą, bet ir apie atskaitomybę ir skaidrumą 
piliečių ir suinteresuotųjų subjektų atžvilgiu. Vertinimo pagalbos 
tarnybos tikslas – užtikrinti į rezultatus labiau orientuotą požiūrį ir taip 
paskatinti gerą valdymą.

Remiami pažangūs vertinimo metodai ir priemonės

Vertinimo tinklas savo bendrose teminėse darbo grupėse rengia 
praktines vertinimo gaires. Šios gairės – 
metodinė pagalba vadovaujančiosioms institucijoms ir vertintojams.

 ✚ Gaires parsisiųskite iš EKPT svetainės skilties „Vertinimas“.

Darbiniai dokumentai padeda informuoti 
suinteresuotuosius subjektus – vadovaujančiąsias institucijas, 
nacionalinius kaimo plėtros tinklus ir vietos veiklos grupes – 
konkrečiais su vertinimu susijusiais klausimais (pvz., apie valstybių 
narių iškeltas vertinimo problemas, vertinamas metinių įgyvendinimo 
ataskaitų dalis ir gebėjimų ugdymo renginius).

 ✚ Darbinius dokumentus parsisiųskite iš EKPT svetainės skilties „Vertinimas“.

Informacijos suvestinės rengiamos ad hoc ir skiriamos su vertinimu 
susijusiems klausimams, kilusiems per gerosios patirties praktinius seminarus ir gebėjimų 
ugdymo renginius. Taip visiems vertinime dalyvaujantiems suinteresuotiesiems subjektams 
perduodamos naujos žinios, kad jie galėtų plėtoti dialogą svarbiomis vertinimo temomis.

 ✚ Informacijos suvestines parsisiųskite iš EKPT svetainės skilties „Vertinimas“.

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

JUNE 2015
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Nustatomos kaimo plėtros programų (KPP) vertinimo planų (VP) įgyvendinimo 
gairės

Apibendrinamuosiuose vertinimuose apžvelgiama VP įgyvendinimo 
pažanga, patariama, kaip juos geriau įgyvendinti, taip pat pristatoma geroji patirtis ir 
taip prisidedama prie kaimo plėtros bendros stebėsenos ir vertinimo sistemos kūrimo ir 
įgyvendinimo.

 ✚ Apibendrinamuosius vertinimus parsisiųskite iš EKPT svetainės skilties „Vertinimas“.

Skleidžiamos žinios apie ES kaimo plėtros vertinimą

Kaimo plėtros vertinimo NAUJIENOSE 
pranešama apie naujausius pokyčius vertinimo bendruomenėje, 
įskaitant geriausią patirtį, metodus ir gebėjimų ugdymo veiklą 
valstybėse narėse.

 ✚  Naujausią kaimo plėtros vertinimo NAUJIENŲ numerį parsiųskite iš 
EKPT svetainės skilties „Vertinimas“.
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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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Ryšių palaikymas
Naudojantis EKPT ryšių palaikymo priemonėmis galima tinkle skleisti 
naujausias žinias ir informaciją, taip pat skatinti suinteresuotųjų 
subjektų dialogą ir sudaryti jam sąlygas.

EKPT svetainė veikia vieno 
langelio principu, todėl čia galite sužinoti 

viską apie EKPT. Joje skelbiama politikos apžvalga, 
naujienos ir renginiai, žinių plėtros rezultatai, 
priemonių rinkiniai, nacionalinė kontaktinė 
informacija, leidiniai ir kita…

 ✚ Apsilankykite adresu https://enrd.ec.europa.eu

„Rural Connections“ – tai EKPT žurnalas apie bendradarbiavimą tinkle. Šiame 
du kartus per metus leidžiamame žurnale skelbiamos naujausios žinios ir informacija, Europos 
kaimo plėtros suinteresuotųjų subjektų nuomonės, yra teminė ataskaitų ir pokalbių skiltis.

 ✚ Registruokitės internetu ir atsisiųskite ankstesnius leidinius iš EKPT svetainės.

Kartą per mėnesį savo 
e. pašto dėžutėje rasite 
elektroninį EKPT 

naujienlaiškį, kuriame 
skelbiamos EKPT ir kaimo plėtros 
naujienos.

 ✚ Registruokitės internetu ir atsisiųskite 
ankstesnius naujienlaiškius iš EKPT 
svetainės.

Funded by the

http://enrd.ec.europa.eu
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EKPT socialinės 
žiniasklaidos priemonėmis 
galima įvairiais būdais sekti naujienas 
ir įvykius visame EKPT tinkle. Sekite 
naujausią informaciją ir išsakykite savo 
nuomonę.

 ✚ Pasirinkite tinkamiausią bendravimo 
priemonę.

Apsilankykite 
socialinio tinklo 
„Facebook“ EKPT 
paskyroje – čia 
rasite kaimo plėtros 
visoje ES pavyzdžių, taip 
pat naujausių žinių ir 
informacijos apie veiklos 
kryptis.

Prisijunkite prie 
EKPT grupės 
tinkle „LinkedIn“ 
ir dalyvaukite 
debatuose, keiskitės 
nuomonėmis ir 
diskutuokite kaimo 
plėtros politikos ir 
jos įgyvendinimo 
klausimais.

Interneto svetainės 
„YouTube“ 
kanale „EURural“ 
žiūrėkite vaizdo 
įrašus apie kaimo 
plėtros projektus, 
taip pat teminiams 
klausimams skirtus 
vaizdo įrašus.

Sekite paskyrą 
„@ENRD_CP“ 
socialiniame tinkle 
„Twitter“, kurioje 
skelbiama naujausia 
informacija apie ES kaimo 
plėtros politiką, naujienos ir 
renginiai.
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Prisijunkite ir sužinokite daugiau!

EKPT informacijos  
centras (ENRD Contact Point) 

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

BELGIQUE/BELGIË 
Tel. +32 28013800 

info@enrd.eu

Europos kaimo plėtros vertinimo tinklas 
(European Evaluation Helpdesk for Rural Development) 

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

BELGIQUE/BELGIË 
Tel. +32 27375130 

info@ruralevaluation.eu

Paskutinį kartą atnaujinta 2016 m. vasario mėn.

© Europos Sąjunga, 2016 
Leidžiama atgaminti nurodžius šaltinį.

Europos kaimo plėtros tinklas (EKPT) jungia visus geresnių ES 
kaimo plėtros rezultatų siekiančius suinteresuotuosius subjektus.

Šis tinklas veikia kaip ryšių punktas, per kurį keičiamasi informacija apie praktinį kaimo plėtros 
politikos, jos programų, projektų ir kitų iniciatyvų įgyvendinimą ir tobulinimą siekiant geresnių 
rezultatų.

Oficialių narystės EKPT reikalavimų nėra, todėl, jei domitės Europos kaimo plėtros rezultatais, 
prisijunkite ir sužinokite daugiau!

https://enrd.ec.europa.eu

Čia rasite daugiau informacijos apie:

• ES kaimo plėtros politiką ir programas;

• bendradarbiavimo tinkle pridėtinę vertę;

• ES kaimo plėtros tinklų valdymą;

• EKPT informacijos centrų veiklą ir jos rezultatus;

• Europos kaimo plėtros vertinimo pagalbos tarnybos veiklą.
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