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Dezvoltarea rurală în UE
Contextul dezvoltării rurale
Dezvoltarea rurală și agricultura sunt bine plasate pentru a aduce o contribuție esențială la 
creșterea numărului de locuri de muncă și la prioritățile de investiții aflate în centrul agendei 
economice a Comisiei Europene.

În UE, există 25 de 
milioane de 
fermieri

Numai sectorul agroalimentar 

asigură 7 % din forța de 
muncă ocupată și un procent 

de 3,5 % din valoarea adăugată a UE

Sectorul agroalimentar este 

al 4-lea cel mai 
mare sector de 

export din UE

Zonele rurale reprezintă 

50 % din 
teritoriul UE

Regiunile rurale asigură 20,6 % (46,1 milioane) din locurile de 
muncă din UE

Politica de dezvoltare rurală a UE
Statele membre ale Uniunii Europene au încercat să răspundă provocărilor și oportunităților cu 
care se confruntă zonele rurale prin dezvoltarea unei politici de dezvoltare rurală a UE ca parte 
a politicii agricole comune (PAC).

Plăți directe și măsuri de piață
Primul pilon al PAC sprijină veniturile 

fermierilor și este finanțat integral din Fondul 
european de garantare agricolă.

Dezvoltare rurală
Cel de al doilea pilon al PAC sprijină zonele 

rurale și este cofinanțat din Fondul european 
agricol pentru dezvoltare rurală.

Politica agricolă comună (PAC)
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sprijin pentru 335 000 de ferme, pentru restructurare sau 

modernizare

sprijin pentru 175 500 de tineri fermieri, pentru 

dezvoltarea afacerilor

17,7 % din suprafețele de teren agricol din UE contractate în vederea 

sprijinirii biodiversității

2,7 miliarde EUR investiți în producția de 

energie din surse regenerabile

18 milioane de cetățeni beneficiari ai 

unui acces îmbunătățit la servicii TIC rurale

117 500 de locuri de muncă neagricole create

Obiectivele politicii de dezvoltare rurală
În cadrul general al PAC, politica europeană de dezvoltare rurală vizează atingerea următoarelor 
obiective:

• favorizarea competitivității agriculturii;

• asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice;

• realizarea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și a comunităților rurale, inclusiv 
crearea și menținerea de locuri de muncă.

Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR)
Politica este sprijinită de FEADR, pe lângă finanțarea națională. Cheltuielile din cadrul FEADR 
vizează obținerea următoarelor rezultate:
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Programele de dezvoltare 
rurală
Pentru a pune în aplicare politica europeană de dezvoltare rurală, în 
UE există 118 programe de dezvoltare rurală (PDR).

118 programe 
de dezvoltare 

rurală (PDR-uri)

PDR-urile definesc acțiunile 
prioritare și alocările bugetare 
pentru zona lor geografică 
specifică.

“Unul dintre cele mai 
importante puncte forte 
ale conceptului nostru de 
dezvoltare rurală constă în 
faptul că avem priorități 
principale, însă este la 
latitudinea fiecărui stat 
membru sau a fiecărei regiuni 
să elaboreze un program 
adaptat provocărilor și 
oportunităților sale.”Phil Hogan,  
comisarul european pentru 
agricultură și dezvoltare 
rurală
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Colaborarea în rețea pentru 
obținerea de rezultate
Pentru a obține cele mai bune rezultate posibile în cadrul PDR-urilor, 
au fost create rețele rurale în întreaga Europă.
Rețelele rurale naționale (RRN) sprijină schimburile de opinii și învățarea în rândul tuturor 
partenerilor implicați în punerea în aplicare a politicii de dezvoltare rurală în statele membre 
ale UE: autorități publice, parteneri economici și sociali și organisme relevante care reprezintă 
societatea civilă.

În acest context a fost creată Rețeaua Europeană pentru Dezvoltare Rurală 
(REDR), pentru a sprijini învățarea și schimburile de opinii la nivel transnațional și transfrontalier.

Concret, REDR are patru obiective principale:

(1) creșterea gradului de implicare a părților interesate în dezvoltarea rurală;

(2) ameliorarea calității programelor de dezvoltare rurală;

(3) o mai bună informare cu privire la beneficiile politicii de dezvoltare  
rurală;

(4) sprijinirea evaluării programelor de dezvoltare rurală.

REDR funcționează alături 
de o a doua rețea rurală 

europeană: Parteneriatul 
european pentru inovare 
privind productivitatea și 
durabilitatea agriculturii  

(PEI-AGRI). PEI-AGRI vizează promovarea 
inovării și a transferului de cunoștințe 

pentru a încuraja o agricultură și 
o silvicultură competitive și 

durabile.
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28 de rețele rurale naționale/
autorități de management

4 autorități responsabile cu evaluarea

12 organizații ale UE

4 servicii de consultanță agricolă/
institute de cercetare

28 de rețele rurale naționale/
autorități de management

4 autorități responsabile cu evaluarea

12 organizații ale UE

4 servicii de consultanță agricolă/
institute de cercetare

Guvernanța rețelelor
Activitatea REDR și a PEI-AGRI este ghidată de structuri formale 
de guvernanță care reunesc întreaga gamă a grupurilor de părți 
interesate din domeniul dezvoltării rurale.

Grupul de coordonare a rețelelor rurale, mai mic, monitorizează 
activitatea rețelelor REDR și PEI-AGRI de două sau de trei ori pe an. Rolul acestuia este, în 
special, de a asigura o bună coordonare a activității tematice.

Adunarea rețelelor rurale se reunește anual pentru a oferi conducere 
strategică, orientări și recomandări pentru activitatea rețelelor REDR și PEI-AGRI. Ea subliniază 
aspectele emergente și temele importante care ar trebui abordate de rețele.

‘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

Reprezentanți „guvernamentali”
28 de agenții de plăți
28 de autorități de management

Reprezentanți „civili + locali”
28 de grupuri de acțiune locală LEADER
25 de organizații neguvernamentale ale UE
3 organizații de autorități regionale/locale

Reprezentanți „inovare”
28 de servicii de consultanță agricolă
28 de institute de cercetare agricolă

Reprezentanți ai RRN
28 de rețele rurale naționale
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Serviciul de 
asistență pentru 
evaluare oferă sprijin 
de specialitate pentru 
îmbunătățirea metodelor, a 
instrumentelor, a cunoștințelor 
și a înțelegerii în vederea 
evaluării PDR-urilor.

Punctul de 
contact (PC) sprijină 
funcționarea REDR. Acesta 
coordonează activitatea 
tematică și analitică, 
facilitează colaborarea în 
rețea și schimburile de opinii și 
comunică activitatea și opiniile 
exprimate în cadrul rețelei.

Rețelele rurale naționale au, de asemenea, 
propriile lor unități de sprijin pentru 
rețele (USR).

 ✚ Puteți găsi datele de contact prin intermediul 
hărții interactive de pe site-ul web al REDR.

Unități de sprijin pentru 
rețele
Activitatea REDR este facilitată de două unități de sprijin: punctul de 
contact REDR și Serviciul european de asistență pentru evaluare în 
domeniul dezvoltării rurale.

OBIECTIVE
COMUNE

DE DEZVOLTARE
RURALĂ

 
Rețeaua Europeană pentru

Dezvoltare Rurală
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Colaborarea în rețea și 
schimburile de opinii
Punctul de contact și Serviciul de asistență pentru evaluare 
organizează o serie de reuniuni și de evenimente menite să aducă 
la un loc părțile interesate din domeniul dezvoltării rurale.

Reuniunile 
RRN-urilor adună la un loc 
reprezentanți ai rețelelor rurale naționale, 
pentru a discuta și pentru a face schimb de 
opinii cu privire la prioritățile, activitățile, 
ideile și preocupările lor. Organizate de 
două-trei ori pe an, aceste reuniuni permit 
colaborarea în rețea între statele membre, 
precum și între nivelul european și cel 
național.

 ✚ A se vedea prezentările și rapoartele 
reuniunilor de pe site-ul web al REDR.

Rețele rurale 
naționale (RRN)

Autorități de 
management 

(AM)

Organizații 
neguvernamentale  

(ONG)

Cercetători

Servicii de 
consiliere
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Grupurile de lucru 
tematice reunesc părțile interesate 
pentru a discuta înțelegerea comună, 
mesajele-cheie și exemplele de bune practici cu 
privire la o temă aleasă. Grupurile se reunesc, 
de obicei, de trei-patru ori pe an și contribuie la 
rezultatele privind dezvoltarea cunoștințelor.

 ✚ Descoperiți temele actuale pe site-ul web al REDR.

Seminariile 
REDR reunesc întreaga 
diversitate a părților interesate 
din Europa pentru a discuta cele 
mai recente teorii și cele mai bune 
idei referitoare la o anumită temă 
legată de dezvoltarea rurală. De 
obicei, două astfel de seminarii sunt 
organizate în fiecare an, implicând 
rețele rurale naționale, autorități 
de management, agenții de plăți, 
grupuri de acțiune locală, organizații 
europene etc.

Atelierele de 
lucru sunt evenimente de 
dezvoltare a capacităților, destinate 
unor părți interesate-cheie invitate care 
sunt implicate în punerea în aplicare 
sau în evaluarea programelor de 
dezvoltare rurală. Acestea se axează pe 
îmbunătățirea aplicării tehnice pe baza 
bunelor practici existente.

Grupuri de 
acțiune locală 

(GAL)

Agenții  
de plăți 

(AP)

Evaluatori
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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%

Dezvoltarea de cunoștințe 
privind PDR-urile
Punctul de contact REDR furnizează o analiză detaliată a politicii, a 
programelor și a temelor importante legate de dezvoltarea rurală. 
Acestea sunt prezentate în formate ușor de înțeles atât pentru 
specialiști, cât și pentru nespecialiști.

Fișele informative privind acordurile de 
parteneriat reflectă modul în care fiecare stat membru percepe 
interacțiunea dintre diferitele politici și fonduri ale UE (cu un accent 
deosebit pe FEADR).

 ✚ Le puteți descărca de pe site-ul web al REDR.

Rezumatele PDR evidențiază conținuturi selectate din fiecare program de 
dezvoltare rurală național și regional, inclusiv cheltuielile planificate și obiectivele pentru 2023.

 ✚ Le puteți descărca de pe site-ul web al REDR.

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%
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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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Bunele practici, atât în ceea ce privește implementarea proiectelor, cât și 
a programelor, vizează să încurajeze transferul abordărilor care s-au dovedit eficiente și să 
inspire idei chiar mai bune.

 ✚ Puteți găsi bune practici pe site-ul web al REDR.

Revista rurală 
a UE este principala 
publicație tematică a REDR. 
Două ediții pe an prezintă 
cele mai recente cunoștințe 
și teorii cu privire la teme 
esențiale pentru dezvoltarea 
rurală.

 ✚ Abonați-vă online și 
descărcați edițiile anterioare 
de pe site-ul web al REDR.

Broșura proiectelor 
FEADR dă viață unor exemple 
de bune practici. Ea prezintă studii 
de caz cu privire la aproximativ 
12 proiecte finanțate de FEADR pe 
o anumită temă, pentru a informa 
și pentru a constitui o sursă de 
inspirație.

 ✚ Abonați-vă online și descărcați 
edițiile anterioare de pe site-ul web 
al REDR.
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Evaluarea este UTILĂ!
Evaluările funcționează ca o importantă sursă de informații nu doar 
pentru a aprecia performanța politicilor, ci și pentru a constitui o bază 
a responsabilității și a transparenței față de cetățeni și de părțile 
interesate. Serviciul de asistență pentru evaluare vizează să asigure, 
prin activitățile sale, o abordare orientată mai mult către rezultate, 
care să faciliteze buna guvernanță.

Sprijinirea metodelor și a instrumentelor de evaluare moderne

În cadrul grupurilor de lucru tematice colaborative, serviciul 
de asistență dezvoltă ghiduri practice de 
evaluare. Aceste ghiduri vizează oferirea de asistență 
metodologică autorităților de management (AM-uri) și evaluatorilor. 

 ✚ Puteți descărca ghidurile din secțiunea referitoare la evaluare de pe 
site-ul web al REDR.

Documentele de lucru contribuie la informarea 
părților interesate – AM-uri, rețele rurale naționale (RRN-uri) 
și grupuri de acțiune locală (GAL-uri) – cu privire la subiecte 
specifice legate de evaluare (de exemplu, întrebări legate de 

evaluare adresate de statele membre, secțiunile privind evaluarea din rapoartele anuale de 
implementare și evenimente de dezvoltare a capacităților).

 ✚ Puteți descărca documentele de lucru din secțiunea referitoare la evaluare de pe site-ul web al REDR.

Fișele informative sunt elaborate în mod ad-hoc și abordează subiecte legate 
de evaluare culese în cadrul atelierelor de lucru privind bunele practici și al evenimentelor 
de dezvoltare a capacităților, pentru a sprijini transferul de noi cunoștințe către toate părțile 
interesate implicate în evaluare, cu scopul de a încuraja un dialog mai amplu cu privire la 
temele importante legate de evaluare.

 ✚ Puteți descărca fișele informative din secțiunea referitoare la evaluare de pe site-ul web al REDR.

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

JUNE 2015
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Ghidarea în vederea punerii în aplicare a planurilor de evaluare (PE) a programelor 
de dezvoltare rurală (PDR)

Evaluările de sinteză arată progresul implementării PE-urilor și oferă 
recomandări referitoare la modurile de îmbunătățire a implementării; de asemenea, identifică 
bune practici, contribuind și mai mult la dezvoltarea și la punerea în aplicare a sistemului 
comun de monitorizare și de evaluare pentru dezvoltarea rurală.

 ✚ Puteți descărca evaluările din secțiunea referitoare la evaluare de pe site-ul web al REDR.

Diseminarea cunoștințelor obținute în urma evaluării 
pentru dezvoltarea rurală a UE

Buletinul „Rural Evaluation NEWS” prezintă cele 
mai recente evoluții din comunitatea evaluării, inclusiv bune practici, 
metode și activități de dezvoltare a capacităților din statele membre.

 ✚  Puteți descărca ediția cea mai recentă a „Rural Evaluation NEWS” din 
secțiunea referitoare la evaluare de pe site-ul web al REDR.
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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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Comunicare
Instrumentele de comunicare ale REDR sunt utilizate atât pentru a 
transmite cele mai recente cunoștințe și informații în întreaga rețea, 
cât și pentru a încuraja și a permite dialogul dintre părțile interesate.

„Rural Connections” este revista REDR privind colaborarea în rețea. Editată 
de două ori pe an, aceasta prezintă cele mai recente știri europene și date actualizate, opiniile 
părților interesate din domeniul dezvoltării rurale de pe întregul teritoriu al Europei și o secțiune 
tematică de rapoarte și de interviuri.

 ✚ Abonați-vă online și descărcați edițiile anterioare de pe site-ul web al REDR.

Site-ul web al REDR este 
ghișeul unic pentru orice doriți să aflați 

cu privire la REDR. Acesta include o prezentare 
generală a politicii, știri și evenimente, rezultatele 
privind dezvoltarea cunoștințelor, seturi de 
instrumente, contacte naționale, publicații etc.

 ✚ Vizitați https://enrd.ec.europa.eu

Buletinul 
informativ 

electronic al REDR 
furnizează toate știrile recente cu 
privire la REDR și la dezvoltarea rurală 
direct în căsuța poștală electronică a 
dumneavoastră, o dată pe lună.

 ✚ Abonați-vă online și citiți buletinele 
informative anterioare de pe site-ul 
web al REDR.

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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Canalele media sociale 
ale REDR oferă diferite modalități de 
urmărire a celor mai recente știri și 
evoluții din întreaga rețea REDR. Fiți la 
curent cu cele mai recente informații și 
participați la schimburile de opinii.

 ✚ Găsiți canalul potrivit pentru 
dumneavoastră.

Vizitați pagina 
de Facebook 
a REDR pentru 
exemple de practici 
de dezvoltare rurală din 
întreaga UE, precum și 
pentru cele mai recente 
știri și tendințe.

Alăturați-vă 
grupului REDR de 
pe LinkedIn pentru 
dezbateri, schimburi 
de opinii și discuții 
cu privire la politica 
de dezvoltare rurală 
și la aspecte legate 
de punerea în 
aplicare a acesteia.

Urmăriți 
videoclipurile 
referitoare la 
proiecte de 
dezvoltare rurală și 
aspecte tematice 
pe canalul YouTube 
EURural.

Urmăriți @ENRD_
CP pe Twitter 
pentru informații 
actualizate cu 
privire la politica de 
dezvoltare rurală a UE,  
știri și evenimente.
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https://www.facebook.com/pages/European-Network-for-Rural-Development-ENRD/388192661294192
https://www.facebook.com/pages/European-Network-for-Rural-Development-ENRD/388192661294192
https://www.facebook.com/pages/European-Network-for-Rural-Development-ENRD/388192661294192
https://www.linkedin.com/groups?home=&gid=8230969
https://www.linkedin.com/groups?home=&gid=8230969
https://www.linkedin.com/groups?home=&gid=8230969
https://www.youtube.com/user/EURural
https://www.youtube.com/user/EURural
https://twitter.com/ENRD_CP
https://twitter.com/ENRD_CP
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


Informați-vă și implicați-vă!

Punctul de contact REDR: 
ENRD Contact Point 

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

BELGIQUE/BELGIË 
Tel. +32 2 801 38 00 

info@enrd.eu

Serviciul european de asistență pentru evaluare  
în domeniul dezvoltării rurale: 

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

Ultima actualizare: februarie 2016.

© Uniunea Europeană, 2016 
Reproducerea este autorizată cu condiția 
menționării sursei.

Rețeaua Europeană pentru Dezvoltare Rurală (REDR) 
este structura care reunește toate părțile interesate și care vizează să obțină rezultate 
îmbunătățite în ceea ce privește dezvoltarea rurală în UE.

Rețeaua servește drept platformă pentru schimbul de informații cu privire la modul în care 
politica, programele, proiectele și alte inițiative din domeniul dezvoltării rurale funcționează în 
practică, precum și cu privire la modalitatea în care acestea pot fi îmbunătățite pentru a realiza 
mai mult.

Nu există cerințe formale pentru a deveni membru al REDR, așadar, dacă vă interesează 
rezultatele din domeniul dezvoltării rurale din Europa, vă invităm să vă informați și să vă implicați!

https://enrd.ec.europa.eu

Veți găsi aici mai multe informații privind:

• Politica și programele de dezvoltare rurală ale UE

• Valoarea adăugată a colaborării prin rețele rurale

• Guvernanța rețelelor rurale din UE

• Rezultatele și activitățile punctului de contact REDR

• Activitatea Serviciului european de asistență pentru evaluare  
în domeniul dezvoltării rurale
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