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Там ще намерите всичко, което искате 
да знаете за Европейската мрежа за 
развитие на селските райони (ЕМРСР). 
Уебсайтът на ЕМРСР предлага разно-
образна информация за новостите в 
политиката за развитие на селските 
райони, утвърдената практика и чел-
ния опит в тази област, широка мрежа 

от контакти и много други полезни 
сведения.

Уебсайтът www.enrd.eu е достъпен на 
единадесет езика, като в скоро време 
този брой ще нарасне.
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БАЗА ДАННИ 
ЗА ПРОЕКТИ ПО 
ПРОГРАМИТЕ ЗА 
РАЗВИТИЕ НА 
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 
(ПРСР)
Тук можете да се информирате как пред-
приемачи от селските райони могат 
да кандидатстват за финансиране от 
Европейския земеделски фонд за разви-
тие на селските райони (ЕЗФРСР). Базата 
данни за проекти по ПРСР включва про-
екти от всички държави членки, които 
обхващат всички оси на ПРСР.

Базата данни за проекти по програмите 
за развитие на селските райони се на-
мира в рубриката Политика в дейст-
вие на уебсайта на ЕМРСР: www.enrd.eu

opENRD
opENRD е дискусионният интернет 
форум на всички, които са загрижени 
за развитието на селските райони в 
Европа. Включете се в него и обсъде-
те с останалите участници новостите в 
тази област. Присъединете се към тях-
ната общност на уебсайта на ЕМРСР: 
www.enrd.eu

Ако желаете да се информирате за 
най-актуалните тенденции в разви-
тието на селските райони, включете 
се в дискусионния форум opENRD:

https://webgate.ec.europa.eu/myenrd/myenrd/

Publication
& Media
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Свързването на селските райони в 
Европа днес означава свързване и 
чрез социалните медии. ЕМРСР при-
съства активно в Twitter, като така 
осъществява връзка с всички заинте-
ресовани от развитието на селските 
райони в Европа. Новостите може-
те да следите на: http://twitter.com/#!/
enrd_cp. Канал http://www.youtube.com/user/
EURural в YouTube пък предлага разно-
образни видеоклипове във връзка с 

развитието на селските райони. ЕМРСР 
е представена и във Facebook заед-
но с Генерална дирекция „Земеделие 
и развитие на селските райони“ на 
Европейската комисия. Присъединете 
се към нас на http://www.facebook.com/
EUAgri.

СОЦИАЛНИ МЕДИИ

Средства за комуникация на ЕМРСР
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Чрез този интернет бюлетин можете 
да получавате по електронна поща 
последните новини от ЕМРСР. Rur@l 
Newsflash съдържа актуализира-
на кратка информация за основните 
инициативи в областта на развитие-
то на селските райони. Абонирайте се 
за Rur@l Newsflash, който излиза на 
шест езика. За допълнителна инфор-
мация вижте рубриката Публикации 
и медии на уебсайта на ЕМРСР.

RUR@L  
NEWSFLASH

Средства за комуникация на ЕМРСР



Този портал обединява на едно място 
информация за методиката LEADER в 
услуга както на начинаещи, така и на 
опитни практици. Порталът е достъпен 

на шест езика. За допълнителна ин-
формация вижте рубриката LEADER на 
уебсайта на ЕМРСР: www.enrd.eu

ПОРТАЛ НА LEADER

Средства за комуникация на ЕМРСР
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Искате ли да споделите впечатления 
от развитието на селските райони? 
Една снимка е по-красноречива от 
хиляда думи, затова разгледайте га-
лерията на ЕМРСР. Аудио-визуалната 
галерия съдържа видеоматериали и 
фотоалбуми от цяла Европа, от които 
можете да почерпите вдъхновение. 
Защо и вие не споделите с нас своите 
снимки и видеоматериали?

За допълнителна информация вижте 
рубриката Публикации и медии на 
уебсайта на ЕМРСР: www.enrd.eu
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АУДИО-ВИЗУАЛНА 
ГАЛЕРИЯ

ПОРТАЛ „ОСВЕДОМЯВАНЕ ЗА РАЗВИТИЕТО  
НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Искате ли да се осведомявате за раз-
витието на селските райони? Този пор-
тал може да ви послужи като източник 
на идеи. Той е удобен за ползване и 
предлага богат набор от средства за 
комуникация, финансирани от ЕЗФРСР, 
които вече се прилагат с успех за раз-
витието на селските райони в Европа. 
Достъп до портала осигурява рубрика-
та Политика в действие на уебсайта 
на ЕМРСР: www.enrd.eu

Средства за комуникация на ЕМРСР
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Всеки брой на Обзора на селските ра-
йони в ЕС представя в дълбочина зна-
чима тема за развитието на селските 
райони в Европа. Засягат се широк 
кръг въпроси, свързани с предприема-
чеството в селските райони, качест-
вото на храните, горското стопанство, 

изменението на климата, социалното 
приобщаване и др. Обзорът на селски-
те райони излиза на шест езика. Той се 
публикува както в електронна форма 
на уебсайта на ЕМРСР, така и като пе-
чатно издание, което се разпространя-
ва чрез абонамент.

ОБЗОР НА СЕЛСКИТЕ  
РАЙОНИ В ЕС
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В Списанието на ЕМРСР в достъпна 
форма се обобщават актуални ве-
сти, новости относно политиката за 
развитие на селските райони и теми, 
свързани с националните мрежи на 
селските райони и местните групи за 
действие от цяла Европа. Списанието 
на ЕМРСР излиза на шест езика. То се 
публикува както в електронна фор-
ма на уебсайта на ЕМРСР, така и като 
печатно издание, което се разпрос-
транява чрез абонамент. За допълни-
телна информация вижте рубриката 
„Публикации и медии“ на уебсайта 
на ЕМРСР: www.enrd.eu

Ако желаете да получавате най-но-
вите публикации на ЕМРСР директно 
в пощенската си кутия, абонирайте се, 
като използвате уебсайта на ЕМРСР: 
https://webgate.ec.europa.eu/myenrd/myenrd/
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СПИСАНИЕ НА ЕМРСР
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Брошурите за про-
ектите по линия на 
ЕЗФРСР служат как-
то за осведомяване, 
така и като източник 
на идеи. В тях се из-
тъкват примери за ус-
пешни проекти, съфи-
нансирани от ЕЗФРСР. 
Брошурите излизат на 
шест езика. Те се пуб-
ликуват както в елек-
тронна форма на уеб-
сайта на ЕМРСР, така и 
като печатни издания, 
които се разпростра-
няват чрез абонамент.

БРОШУРИ ЗА ПРОЕКТИТЕ  
ПО ЛИНИЯ НА ЕЗФРСР
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The European Agricultural 
Fund for Rural Development
Examples of Information and Communication 
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The European Agricultural  
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ЕМРСР издава редица тематични пуб-
ликации и публикации по конкретни 
поводи с цел да осведомява общест-
веността за най-новите инициативи на 
политиката в областта на развитието 
на селските райони. В процес на под-
готовка е и поредица от наръчници и 
практически ръководства. За допъл-
нителна информация вижте рубриката 
Публикации и медии на уебсайта на 
ЕМРСР: www.enrd.eu

Ако желаете да получавате най-нови-
те публикации на ЕМРСР директно в 
пощенската си кутия, абонирайте се, 
като използвате уебсайта на ЕМРСР: 
https://webgate.ec.europa.eu/myenrd/myenrd/

10

 POLICY IMPLICATIONS

The analysis of th
e RDPs and other programming 

documents in six of the eighteen regions originally 

selected allowed the extraction of  some important 

policy implications. 

• While some rural development programming documents 

make reference to the importance of re-enforcing the links 

between agriculture and rural development, th
ey are far 

from consistent in their approach.  In
 addition, they are 

often not coherent in terms of how the stated aims feed 

through into the prioritie
s/objectives and measures.

• Only a limited degree of complementarity has been found 

between EAFRD and other funded programmes - at EU, 

national and regional level - m
aking it d

iffic
ult to

 fully 

integrate the use of the available financial resources in 

rural areas. Rural development policies should focus on 

developing and facilita
ting more integrated responses 

to the complex challenges that most areas are facing, 

in particular to exploit better the relationships between 

upstream and downstream economic sectors.

• To improve the programmes’ implementation, 

modifications in measure selection crite
ria could 

be made to explicitly recognise the links between 

agriculture and other sectors. For example, the 

specification of high scores in case of economic 

diversification projects which commit to
 establish links 

with local agricultural activity - where clear multiplier 

effects can be generated (e.g. new jobs, enhanced 

incomes, etc.) - o
r a better targeting of environmental 

objectives are two options in this regard. The design 

of projects could be improved through more effective 

provision of technical support to potential investors to 

enhance both the viability
 of the project and its links 

with local agriculture and the obligation to submit a 

marketing plan, where possible.

For further information:

http://enrd.ec.europa.eu/

European Network for Rural 

Development (ENRD)

 Contact Point:

Rue du Marteau, 81

B - 1000 Brussels

Belgium

Tel: +32 2 235 20 20

Fax: +32 2 280 04 38

E-mail: in
fo@enrd.eu

http://enrd.ec.europa.eu/

The AgrICuLTurAL 

eCONOMY  

Of rurAL AreAS

European Commission

Agriculture and

Rural Development

 Thematic Working Group (TWG) 2 on 

Linkages between agriculture 

and the wider rural economy

K3-32-11-935-EN
-C

Photo  : © Contact Point

ISBN:978-92-79-21426-4

doi:10.2762/29953

PUBLIC GOODS

KEY FINDINGS

Some key findings of the TWG included: 

• Rural development, as part of the Common 

Agricultural Policy, offers a range of effective 

measures to encourage the application of 

environmentally sound farming systems, 

management practices, as well as investments 

favourable for the provision of public goods. 

• A number of these measures, in particular agri-

environment measures, create positive spill-

over effects on rural activities, stimulating 

employment, tourism and the production of 

value added products. 

• Developing skills and knowledge of land 

managers, such as training in environmental 

management techniques or advice on sustainable 

use of resources, proved to be particularly 

effective in engendering behavioural change. 

• Care is needed in designing the measures which 

have to be selected and implemented according 

to local needs. In view of ensuring an effective, 

efficient and transparent implementation of those 

measures, it is of essence to have a working 

monitoring and evaluation system in place.

• The most prominent policy measure, contributing 

to the provision of environmental public goods 

in the field of agriculture, is agri-environment 

measures, encouraging environmental services 

and the use of environmentally sound farming 

practices. The success of the measure lies in 

its flexibility and in its potential to be designed 

according to local needs. 

For further information:

http://enrd.ec.europa.eu/

European Commission

Agriculture and

Rural Development

 Thematic Working Group (TWG) 3 on 

Public Goods and 

Public Intervention

European Network for Rural 

Development (ENRD)

 
Contact Point:

Rue du Marteau, 81

B - 1000 Brussels

Belgium

Tel: +32 2 235 20 20

Fax: +32 2 280 04 38

E-mail: info@enrd.eu

http://enrd.ec.europa.eu/
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IMPLEMENTING 

EU RURAL 

DEVELOPMENT 

PROGRAMMES

Thematic Working Group (TWG) 4 on

Delivery mechanisms   

of EU rural development 

programmes

European Network for Rural 

Development (ENRD)

 
Contact Point:

Rue du Marteau, 81

B - 1000 Brussels

Belgium

Tel: +32 2 235 20 20

Fax: +32 2 280 04 38

E-mail: info@enrd.eu

http://enrd.ec.europa.eu/

K3-31-12-591-EN
-N

Photo  : © Contact Point

ISBN: 78-92-79-23533-7

doi:10.2762/36981

For further information:

http://enrd.ec.europa.eu/
FOR A BETTER POLICY DELIVERY

The findings of the working group have been 

synthesised in a final report which includes a 

summary of the case studies by topic, a number 

of positive delivery practices put in place across 

the EU and, conclusions which identify six possible 

areas for improvements in the delivery of the EU rural 

development policy, namely:

1. Sharpening the focus on policy goals and 

strengthening coherence through the delivery chain.

2. Offering fewer, simpler measures and more 

flexibility in their use. 

3. Devising and implementing specific conditions for 

Leader.

4. Improving implementation rules (including 

applications and controls).

5. Further enhancing Monitoring and Evaluation as a 

support tool for making and implementing policy. 

6. Improving coordination and exchange of 

information.

The results and the conclusions of the TWG were 

discussed at the ENRD seminar "Improving the delivery 

of the EU rural development programmes" which took 

place in Brussels on the 9 December 2011. 
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СРЕДСТВАТА ЗА КОМУНИКАЦИЯ НА ЕМРСР— 
ВАШИЯТ ПОСТОЯНЕН ИЗТОЧНИК НА ИНФОРМАЦИЯ

Европейската мрежа за развитие на селските райони (ЕМРСР) обединява 
широк кръг заинтересовани страни, работещи за развитието на селски-
те райони. Мрежата служи като форум за обмяна на информация относно 
практическото осъществяване на политиката за развитие на селските ра-
йони и възможностите за усъвършенстването.

Ако имате въпроси, изпратете електронно писмо на адрес: info@enrd.eu
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Звено за контакт на Европейската мрежа за развитие на селските райони (ЕМРСР)
Rue du Marteau, 81
B - 1000 Brussels
Belgium

Тел.: +32 2 235 20 20
Факс: +32 2 280 04 38
Електронна поща : info@enrd.eu
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