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Rozvoj vidieka v EÚ
Kontext rozvoja vidieka
Rozvoj vidieka a poľnohospodárstvo majú dobrú pozíciu, aby podstatne prispeli k priorite 
týkajúcej sa pracovných miest, rastu a investícií, ktorá tvorí jadro hospodárskeho programu 
Európskej komisie.

V EÚ je 

25 miliónov 
poľnohospodárov

Samotný agropotravinársky 

sektor poskytuje 7 % 
pracovných miest 

a 3,5 % pridanej hodnoty EÚ

Agropotravinársky sektor 

je 4. najväčším 
vývozným sektorom 

v EÚ

Vidiecke oblasti 

tvoria 50 % 
územia EÚ

Vidiecke oblasti poskytujú 20,6 % (46,1 miliónov) pracovných 
miest v EÚ

Politika EÚ v oblasti rozvoja vidieka
Členské štáty Európskej únie sa snažia reagovať na výzvy a príležitosti, ktorým čelia 
vidiecke oblasti, rozvíjaním politiky EÚ v oblasti rozvoja vidieka, ktorá tvorí súčasť spoločnej 
poľnohospodárskej politiky (SPP).

Priame platby a opatrenia 
týkajúce sa trhu

V rámci prvého piliera SPP sa podporujú príjmy 
poľnohospodárov – čo sa v plnom rozsahu 

financuje z Európskeho poľnohospodárskeho 
záručného fondu.

Rozvoj vidieka
V rámci druhého piliera SPP sa podporujú 

vidiecke oblasti – spolufinancovanie 
sa zabezpečuje z Európskeho 

poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka.

Spoločná poľnohospodárska politika (SPP)
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335 000 poľnohospodárskych 
podnikov získa podporu na reštrukturalizáciu alebo 
modernizáciu

175 500 mladých 
poľnohospodárov získa podporu na 
rozvoj podnikania
na 17,7 % poľnohospodárskej pôdy EÚ sa budú 
vzťahovať zmluvy o riadení na podporu biodiverzity

2,7 miliardy EUR sa investuje 
do výroby energie z obnoviteľných 
zdrojov

18 miliónov občanov 
bude využívať zlepšený prístup k vidieckym 
službám v oblasti IKT
vytvorí sa 117 500 
nepoľnohospodárskych pracovných miest

Ciele politiky v oblasti rozvoja vidieka
V celkovom rámci SPP sa európska politika v oblasti rozvoja vidieka zameriava na dosiahnutie 
týchto cieľov:

• podporovať konkurencieschopnosť poľnohospodárstva;

• zabezpečovať udržateľné hospodárenie s prírodnými zdrojmi a opatrenia v oblasti zmeny 
klímy;

• dosiahnuť vyvážený územný rozvoj vidieckych hospodárstiev a spoločenstiev vrátane 
vytvárania a udržiavania pracovných miest.

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV)
Táto politika sa popri financovaní z vnútroštátnych zdrojov podporuje z EPFRV. V rámci výdavkov 
EPFRV sa očakávajú tieto výsledky:
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Programy rozvoja vidieka
Európska politika v oblasti rozvoja vidieka sa v EÚ vykonáva 
prostredníctvom 118 programov rozvoja vidieka.

118 programov 
rozvoja vidieka

V týchto programoch 
rozvoja vidieka sa stanovujú 
prioritné činnosti a pridelené 
rozpočtové prostriedky určené 
pre ich konkrétnu zemepisnú 
oblasť.„Jednou z najväčších 
predností našej koncepcie 
rozvoja vidieka je skutočnosť, 
že máme hlavné priority, ale 
je na samotnom členskom 
štáte či regióne, ako si 
navrhne program, ktorý bude 
zodpovedať jeho výzvam a 
príležitostiam.“Phil Hogan  
Európsky komisár pre 
poľnohospodárstvo a rozvoj 
vidieka
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Vytváranie sietí na 
dosiahnutie výsledkov
Na dosiahnutie čo najlepších výsledkov programov rozvoja vidieka sa 
v Európe vytvorili vidiecke siete.
V rámci národných vidieckych sietí sa podporuje výmena informácií a vzdelávanie medzi 
všetkými partnermi zapojenými do vykonávania politiky v oblasti rozvoja vidieka v členských 
štátoch EÚ: verejné orgány, hospodárski a sociálni partneri a príslušné orgány zastupujúce 
občiansku spoločnosť.

V tejto súvislosti sa vytvorila Európska sieť pre rozvoj vidieka (ENRD) na podporu 
nadnárodného a cezhraničného vzdelávania a výmeny.

ENRD má konkrétne štyri hlavné ciele:

(1)  zvýšiť mieru zapojenia zainteresovaných strán do rozvoja vidieka;

(2)  zlepšiť kvalitu programov rozvoja vidieka;

(3)  dôkladnejšie informovať o prínosoch politiky v oblasti rozvoja vidieka;

(4)  podporiť hodnotenie programov rozvoja vidieka.

ENRD 
spolupracuje 

s druhou európskou 
vidieckou sieťou: Európskym 
partnerstvom v oblasti 
inovácií zameraným na 

poľnohospodársku produktivitu 
a udržateľnosť (EIP-AGRI). Činnosť 

EIP-AGRI spočíva v podpore inovácií 
a prenosu znalostí s cieľom posilniť 
konkurencieschopné a udržateľné 

poľnohospodárstvo 
a lesníctvo.
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28 národných vidieckych sietí/
riadiacich orgánov

4 orgány zodpovedné
za hodnotenie

12 organizácií z EÚ

4 poľnohospodárske poradné útvary/
výskumné ústavy

28 národných vidieckych sietí/
riadiacich orgánov

4 orgány zodpovedné
za hodnotenie

12 organizácií z EÚ

4 poľnohospodárske poradné útvary/
výskumné ústavy

Riadenie sietí
Činnosť sietí ENRD a EIP-AGRI riadia oficiálne riadiace štruktúry, ktoré 
spájajú rôzne skupiny zainteresovaných strán v oblasti rozvoja vidieka.

Menšia riadiaca skupina vidieckych sietí dva alebo tri razy ročne 
kontroluje činnosť sietí ENRD a EIP-AGRI. Jej úlohou je najmä zaistiť dobrú koordináciu 
tematickej činnosti.

Cieľom každoročného zasadnutia zhromaždenia vidieckych sietí je 
poskytnúť strategické smerovanie, usmernenia a odporúčania pre činnosť sietí ENRD a EIP-AGRI. 
Dôraz sa kladie na nové problémy a dôležité témy, na ktorých sa musí v rámci sietí pracovať.

Zástupcovia vlád
28 platobných agentúr
28 riadiacich orgánov

Občianski + miestni zástupcovia
28 miestnych akčných skupín LEADER
25 mimovládnych organizácií z EÚ
3 organizácie regionálnych/miestnych orgánov

Zástupcovia z oblasti inovácií
28 poľnohospodárskych poradných útvarov
28 poľnohospodárskych výskumných ústavov

Zástupcovia národných vidieckych sietí
28 národných vidieckych sietí

Zástupcovia vlád
28 platobných agentúr
28 riadiacich orgánov

Občianski + miestni zástupcovia
28 miestnych akčných skupín LEADER
25 mimovládnych organizácií z EÚ
3 organizácie regionálnych/miestnych orgánov

Zástupcovia z oblasti inovácií
28 poľnohospodárskych poradných útvarov
28 poľnohospodárskych výskumných ústavov

Zástupcovia národných vidieckych sietí
28 národných vidieckych sietí
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Jednotky slúžiace na 
podporu siete
Pri činnosti ENRD pomáhajú dve podporné jednotky: kontaktné miesto 
ENRD a poradenské centrum pre hodnotenie v rámci ENRD.

Kontaktné miesto 
podporuje činnosť ENRD. 
Koordinuje tematickú 
a analytickú prácu, pomáha 
pri vytváraní sietí a výmene 
informácií a informuje 
o činnosti a názoroch siete.

Národné vidiecke siete majú aj vlastné 
jednotky na podporu siete.

 ✚ Vyhľadajte si kontaktné údaje na interaktívnej 
mape na webovom sídle ENRD.

Poradenské centrum 
pre hodnotenie 
v rámci ENRD poskytuje 
odbornú pomoc v záujme 
zlepšenia metód, nástrojov, 
znalostí a chápania na účely 
hodnotenia programov  
rozvoja vidieka.

SPOLOČNÉ
CIELE 

V OBLASTI 
ROZVOJA

VIDIEKA

 
Európska sieť pre

rozvoj vidiekaZástupcovia vlád
28 platobných agentúr
28 riadiacich orgánov

Občianski + miestni zástupcovia
28 miestnych akčných skupín LEADER
25 mimovládnych organizácií z EÚ
3 organizácie regionálnych/miestnych orgánov

Zástupcovia z oblasti inovácií
28 poľnohospodárskych poradných útvarov
28 poľnohospodárskych výskumných ústavov

Zástupcovia národných vidieckych sietí
28 národných vidieckych sietí
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Budovanie sietí a výmena 
informácií
Kontaktné miesto a poradenské centrum pre hodnotenie organizujú 
rad stretnutí a podujatí s cieľom spojiť zainteresovaných účastníkov 
rozvoja vidieka.

Stretnutia 
národných 
vidieckych sietí 
spájajú zástupcov národných vidieckych 
sietí s cieľom diskutovať a vymeniť si 
informácie o svojich prioritách, činnostiach, 
nápadoch a problémoch. Na týchto 
stretnutiach, ktoré sa konajú 2 až 3 razy 
ročne, sa umožňuje vytváranie sietí medzi 
členskými štátmi, ako aj medzi európskou 
úrovňou a vnútroštátnymi úrovňami.

 ✚ Pozrite si prezentácie a správy zo stretnutí 
na webovom sídle ENRD.

Národné vidiecke 
siete Riadiace 

orgány

Mimovládne  
organizácie

Výskumní pracovníci

Poradenské 
služby
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Tematické pracovné 
skupiny spájajú zainteresované strany 
s cieľom prediskutovať spoločné chápanie, hlavné 
odkazy a príklady osvedčených postupov v súvislosti 
s vybranou témou. Skupiny sa obvykle stretávajú tri 
až štyrikrát ročne a prispievajú k výsledkom v oblasti 
rozvoja poznatkov.

 ✚ Získajte informácie o aktuálnych témach na 
webovom sídle ENRD.

Semináre 
ENRD spájajú rozmanité 
zainteresované strany z celej 
Európy s cieľom prediskutovať 
najnovšie názory a najlepšie nápady 
v súvislosti s konkrétnou témou 
z oblasti rozvoja vidieka. Každoročne 
sa organizujú približne dva takéto 
semináre s účasťou národných 
vidieckych sietí, riadiacich orgánov, 
platobných agentúr, miestnych 
akčných skupín, európskych 
organizácií a ďalších subjektov...

Workshopy sú podujatia 
týkajúce sa budovania kapacít, ktoré 
sú zamerané na hlavné zainteresované 
strany zapojené do vykonávania alebo 
hodnotenia programov rozvoja vidieka. 
Sú zamerané na zlepšenie technickej 
realizácie na základe súčasných 
osvedčených postupov.

Miestne akčné 
skupiny

Platobné 
agentúry

Hodnotitelia
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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%

Rozvoj poznatkov 
o programoch rozvoja vidieka
Kontaktné miesto ENRD poskytuje podrobnú analýzu politiky, 
programov a významných tém v oblasti rozvoja vidieka. Prezentuje 
ich vo forme jednoducho zrozumiteľnej pre odborné aj neodborné 
publikum.

V informačných prehľadoch 
o partnerských dohodách je zohľadnený spôsob, 
ako každý členský štát vníma súčinnosť medzi jednotlivými politikami 
a fondmi EÚ (s osobitným zameraním na EPFRV).

 ✚ Stiahnite si ich z webového sídla ENRD.

V zhrnutiach programov rozvoja vidieka sa zdôrazňuje vybraný 
obsah každého národného a regionálneho programu rozvoja vidieka vrátane plánovaných 
výdavkov a cieľov do roku 2023.

 ✚ Stiahnite si ich z webového sídla ENRD.

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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83%

24%
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67%

76%
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2%
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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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Cieľom osvedčených postupov pri vykonávaní projektov ako aj programov je 
podporiť prenos prístupov, ktoré preukázateľne fungujú, a podnietiť k ešte lepším nápadom.

 ✚ Vyhľadajte si osvedčené postupy na webovom sídle ENRD.

Hlavnou tematickou 
publikáciou ENRD je EU 
Rural Review 
(Prehľad 
o politike 
vidieka EÚ). 
Publikácia vychádza dvakrát 
ročne a uvádzajú sa v nej 
najnovšie poznatky a názory 
na hlavné témy v oblasti 
rozvoja vidieka.

 ✚ Prihláste sa na online 
odber a stiahnite si 
predchádzajúce vydania 
z webového sídla ENRD.

Projekty EPFRV 
V brožúre ožívajú príklady 
osvedčených postupov. Možno 
v nej nájsť informácie či načerpať 
inšpiráciu – uvádzajú sa tu 
prípadové štúdie venované približne 
desiatke projektov financovaných 
z EPFRV týkajúcich sa konkrétnej 
témy.

 ✚ Prihláste sa na online odber 
a stiahnite si predchádzajúce 
vydania z webového sídla ENRD.
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Hodnotenie FUNGUJE!
Hodnotenia sú dôležitým zdrojom informácií na posúdenie plnenia 
politík, ale zároveň slúžia ako základné prvky zodpovednosti 
a transparentnosti pre občanov a zainteresované strany. Cieľom 
činností poradenského centra pre hodnotenie je zabezpečiť prístup, 
ktorý je viac orientovaný na výsledky a ktorým sa uľahčí dobrá správa.

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

JUNE 2015

Podpora pokročilých metód a nástrojov hodnotenia

Poradenské centrum pre hodnotenie v rámci kooperačných 
tematických pracovných skupín vypracováva praktické 
usmernenia týkajúce sa hodnotenia. 
Tieto usmernenia sú zamerané na poskytovanie metodologickej 
pomoci riadiacom orgánom a hodnotiteľom.

 ✚ Stiahnite si usmernenia z časti Hodnotenie na webovom sídle ENRD.

Pracovné dokumenty pomáhajú informovať 
zainteresované strany – riadiace orgány, národné vidiecke siete 
a miestne akčné skupiny – o konkrétnych témach týkajúcich sa 
hodnotenia (napr. otázky súvisiace s hodnotením, ktoré položili 

členské štáty, oddiely venované hodnoteniu v ročných správach o vykonávaní a podujatia 
v oblasti budovania kapacít).

 ✚ Stiahnite si pracovné dokumenty z časti Hodnotenie na webovom sídle ENRD.

Informačné prehľady sa vypracovávajú príležitostne a sú venované témam 
súvisiacim s hodnotením, ktoré vyplynuli počas workshopov venovaných osvedčeným postupom 
a počas podujatí v oblasti budovania kapacít. Slúžia na podporu prenosu nových poznatkov 
všetkým zainteresovaným stranám s cieľom podporiť hlbší dialóg o dôležitých témach 
súvisiacim s hodnotením.

 ✚ Stiahnite si informačné prehľady z časti Hodnotenie na webovom sídle ENRD.
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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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HODNOTENIE POČAS 
PROGRAMOVÉHO OBDOBIA

HODNOTENIE EX ANTE

Riadenie vykonávania plánov hodnotenia v rámci programov rozvoja vidieka

Posúdenia zhrnutí sú dôkazom o pokroku vo vykonávaní plánov hodnotenia. 
Slúžia na poskytovanie poradenstva o tom, ako možno zlepšiť realizáciu a identifikovať 
osvedčené postupy, a tak ďalej prispievajú k rozvoju a vykonávaniu spoločného systému 
monitorovania a hodnotenia rozvoja vidieka.

 ✚ Stiahnite si zhrnutia z časti Hodnotenie na webovom sídle ENRD.

Šírenie poznatkov v oblasti hodnotenia pre rozvoj vidieka EÚ

V NOVINKÁCH o hodnotení vidieka sa 
informuje o najnovšom vývoji v hodnotiacej komunite vrátane 
najlepších postupov, metód a činností v oblasti budovania kapacít 
v členských štátoch.

 ✚  Stiahnite si najnovšie vydanie NOVINIEK o hodnotení vidieka z časti 
Hodnotenie na webovom sídle ENRD.
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Komunikácia
Komunikačné nástroje ENRD sa používajú na šírenie najnovších 
poznatkov a informácií v sieti, ako aj na podporu a umožnenie dialógu 
medzi zainteresovanými stranami.

Na webovom sídle 
ENRD nájdete všetko, čo sa chcete 

dozvedieť o ENRD. Obsahuje prehľad o politike, 
novinkách a podujatiach, výsledkoch v oblasti 
rozvoja poznatkov, súboroch nástrojov, národných 
kontaktoch, publikáciách atď.

 ✚ Pozrite si https://enrd.ec.europa.eu

Rural Connections (Prepojenia vidieka) je časopis ENRD týkajúci 
sa budovania sietí. Vychádza dvakrát ročne a uvádzajú sa v ňom najnovšie európske novinky 
a aktualizácie, ako aj názory zainteresovaných strán z celej Európy týkajúce sa rozvoja vidieka. 
V časopise sa nachádza aj tematická sekcia so správami a rozhovormi.

 ✚ Prihláste sa na online odber a stiahnite si predchádzajúce vydania z webového sídla ENRD.

Vďaka elektronickému 
bulletinu ENRD 
dostanete raz mesačne 

priamo do emailovej schránky všetky 
najnovšie správy týkajúce sa ENRD 
a rozvoja vidieka.

 ✚ Prihláste sa na online odber 
a prečítajte si predchádzajúce bulletiny 
na webovom sídle ENRD.

Funded by the

http://enrd.ec.europa.eu
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FOCUS ON…

COMMUNICATING THE RDPS
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Prostredníctvom kanálov ENRD na 
sociálnych médiách 
možno sledovať najnovšie správy 
a vývoj v sieti ENRD. Buďte informovaní 
o aktuálnom dianí a podeľte sa o svoj 
názor.

 ✚ Nájdite si správny kanál.

Navštívte 
stránku ENRD 
na Facebooku, 
kde môžete nájsť 
príklady postupov 
v oblasti rozvoja 
vidieka z celej EÚ, ako 
aj najnovšie správy a 
trendy.

Pridajte sa do 
skupiny ENRD 
na LinkedIn 
s debatami, 
výmenou informácií 
a diskusiou 
o politike v oblasti 
rozvoja vidieka 
a otázkach 
súvisiacich 
s vykonávaním 
politiky.

Sledujte 
videozáznamy 
venované projektom 
rozvoja vidieka 
a tematickým 
otázkam na kanáli 
EURural YouTube.

Sledujte 
@ENRD_CP  
na Twitteri 
s aktualizáciami 
o politike, správach 
a podujatiach v oblasti 
rozvoja vidieka EÚ.
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Zostaňte informovaní – 
zapojte sa!

ENRD Contact Point 
Rue de la Loi/Wetstraat, 38 (bte 4) 

1040 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË 

Tel. +32 28013800 
info@enrd.eu

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

1040 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË 

Tel. +32 27375130 
info@ruralevaluation.eu

Posledná aktualizácia: február 2016.

© Európska únia, 2016 
Rozmnožovanie je povolené len s uvedením zdroja.

Európska sieť pre rozvoj vidieka (ENRD) je štruktúra spájajúca 
všetky zainteresované strany, ktorých cieľom je dosiahnuť lepšie výsledky v oblasti rozvoja 
vidieka v EÚ.

Táto sieť slúži ako centrum výmeny informácií o tom, ako v praxi funguje politika, programy, 
projekty a ďalšie iniciatívy v oblasti rozvoja vidieka, a ako ich v záujme dosiahnutia ešte lepších 
výsledkov možno skvalitniť.

V prípade záujmu o účasť v sieti ENRD neexistuje žiadna požiadavka na formálne členstvo. Ak teda 
máte záujem o výsledky v oblasti rozvoja vidieka v Európe, zostaňte informovaní a zapojte sa!

https://enrd.ec.europa.eu

Vnútri nájdete ďalšie informácie o:

• politike a programoch EÚ v oblasti rozvoja vidieka;

• pridanej hodnote vytvárania vidieckych sietí;

• riadení vidieckych sietí EÚ;

• výstupoch a činnostiach kontaktných miest ENRD;

• činnosti poradenského centra pre hodnotenie rozvoja vidieka.
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