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Az Európai Vidékfejlesztési Hálózattal 
kapcsolatos összes információ egy he-
lyen! Az EVH honlapján minden vidékfej-
lesztéssel kapcsolatos kérdésére választ 
kaphat, hiszen a legújabb szakpolitikai 
fejleményektől kezdve a bevált vidékfej-
lesztési gyakorlatokon át a hálózatépí-
téshez szükséges információkig rengeteg 
hasznos tudnivaló megtalálható itt.

A www.enrd.eu címre kattintva már 11 
nyelven olvasható a honlap, és a közeljö-
vőben további nyelveken is elérhető lesz.
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A VFP-PROJEKTEK 
ADATBÁZISA
Tudjon meg többet arról, hogyan használ-
ják fel a vidéki vállalkozók az EMVA tá-
mogatásait! A vidékfejlesztési programok 
adatbázisában az összes uniós tagállam 
és a vidékfejlesztés minden ágazata kép-
viselteti magát projektjeivel.

A vidékfejlesztési programok projektadat-
bázisa az EVH honlapjának Politika a 
gyakorlatban című menüpontjából érhe-
tő el. www.enrd.eu

opENRD
Az opENRD lehetőséget kínál arra, hogy 
a vidékfejlesztéssel foglalkozó európai 
polgárok online közösséggé kovácsolódja-
nak. Csatlakozzon Ön is, és vitassa meg 
a vidéket érintő legújabb fejleményeket a 
többi taggal. Az opENRD közösséghez 
az EVH honlapján keresztül csatlakozhat: 
www.enrd.eu

Az opENRD fórumon folyó eszmecse-
rébe bekapcsolódva a legújabb vidékfej-
lesztési trendekkel is megismerkedhet:

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

Publication
& Media

Az EVH kommunikációs eszközei

http://www.enrd.eu
http://www.enrd.eu
https://webgate.ec.europa.eu/myenrd/myenrd/


Ma már a közösségi oldalakon is felveheti 
a kapcsolatot a vidéki Európával! Az EVH 
aktívan jelen van Twitteren, hogy így is 
elősegítse a kapcsolatteremtést Európa 
vidéki közösségei között. Kövessen min-
ket a Twitteren: https://twitter.com/ENRD_CP  
YouTube csatornánkon pedig számos vi-
dékfejlesztéssel kapcsolatos videó várja 
Önt: http://www.youtube.com/user/EURural A 

facebookon is megtalálhatja az EVH-t, 
az Európai Bizottság Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Főigazgatóságának ol-
dalán. Csatlakozzon hozzánk: http://www.
facebook.com/EUAgri.

KÖZÖSSÉGI MÉDIA

Az EVH kommunikációs eszközei

https://twitter.com/ENRD_CP
http://www.youtube.com/user/EURural
http://www.facebook.com/EUAgri
http://www.facebook.com/EUAgri
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Az EVH legfrissebb hírei – egyenesen az 
Ön postafiókjában! A rövid vidéki híreket 
tartalmazó Rur@l Newsflash hírlevél ol-
vasói mindig naprakészek lehetnek a főbb 
vidékfejlesztési kezdeményezések hely-
zetével kapcsolatban. Iratkozzon fel Ön is 
a jelenleg hat nyelven olvasható Rura@l 
Newsflash hírlevélre! További informá-
ciókért kattintson az EVH honlapjának 
Publikációk és média menüpontjára.

VIDÉKI HÍREK:  
RUR@L NEWSFLASH

Az EVH kommunikációs eszközei



A LEADER program információs oldalán 
a helyi fejlesztés iránt érdeklődők és a 
program tapasztalt résztvevői egy helyen 
összegyűjtve találhatnak meg minden 

számukra fontos információt. A portál hat 
nyelven érhető el. További információkért 
kattintson az EVH honlapjának LEADER 
menüpontjára. www.enrd.eu

LEADER PORTÁL

Az EVH kommunikációs eszközei

http://www.enrd.eu


A vidékfejlesztés fejleményeiről sze-
retne tájékozódni? Tekintse meg 
az EVH médiatárát is, hiszen egy  
fénykép sokszor többet mond ezer szónál! 
Az online elérhető audiovizuális média-
tárban gondolatébresztő videók és fotók 
kaptak helyet egész Európából. Akár Ön is 
megoszthatja saját képeit és videóit!

További információkért kattintson az EVH 
honlapjának Publikációk és média me-
nüpontjára: www.enrd.eu
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AUDIOVIZUÁLIS  
MÉDIATÁR

VIDÉKFEJLESZTÉSI KOMMUNIKÁCIÓS PORTÁL
A vidékfejlesztéssel kapcsolatos kom-
munikációról szeretne többet megtudni? 
Merítsen ötleteket az EVH oldalán találha-
tó, felhasználóbarát adatbázisból, amely 
az EMVA által támogatott és az európai 
vidékfejlesztési projektek során sikerrel 
alkalmazott kommunikációs eszközöket 
gyűjti össze. A portál az EVH honlapjának 
a Politika a gyakorlatban című menü-
pontjából érhető el: www.enrd.eu

Az EVH kommunikációs eszközei

http://www.enrd.eu
http://www.enrd.eu


Az Európai Vidékfejlesztési Szemle min-
den száma egy-egy vidékfejlesztéssel 
kapcsolatos témát jár körül különféle né-
zőpontokból. A cikkek számos témakört 
ölelnek fel, olvashatunk akár a vidéki vál-
lalkozásokról, az élelmiszer-minőséggel 

kapcsolatos kérdésekről, az erdészetről, az 
éghajlatváltozásról vagy a társadalmi be-
fogadásról is. Az Európai Vidékfejlesztési 
Szemle hat nyelven jelenik meg, hozzáfér-
hető az EVH honlapján vagy megrendel-
hető postai úton is.

EURÓPAI VIDÉKFEJLESZTÉSI  
SZEMLE
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Az EVH Magazin a vidékfejlesztési há-
lózattal és a vidékfejlesztési politikával 
kapcsolatos legújabb fejlemények mel-
lett a nemzeti vidékfejlesztési hálózatok 
és a helyi akciócsoportok híreit kínálja 
az olvasóknak. Az EVH magazin hat uni-
ós nyelven jelenik meg, hozzáférhető az 
EVH honlapján vagy megrendelhető pos-
tai úton is. További információkért kat-
tintson az EVH honlapjának Publikációk 
és média menüpontjára: www.enrd.eu

Ha szeretné, hogy az EVH legújabb ki-
adványai a postaládájába érkezzenek, 
regisztráljon az EVH weboldalán: https://
webgate.ec.europa.eu/myenrd/myenrd/
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EVH Magazin
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Az EMVA-projektek tájé-
koztató füzetei informa-
tív és gondolatébresztő 
olvasnivalót kínálnak az 
érdeklődőknek. Minden 
füzet olyan sikeres vi-
dékfejlesztési projekte-
ket mutat be, amelyek az 
Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alap 
(EMVA) társfinanszírozá-
sával valósultak meg. Az 
EMVA-projektek tájékoz-
tató füzetei hat nyelven 
jelennek meg, hozzáfér-
hetők az EVH honlapján 
vagy megrendelhetők 
postai úton is.

Az EMVA-PROJEKTEK  
TÁJÉKOZTATÓ FÜZETEI

 

The European  Agricultural Fund
for Rural Development
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The European Agricultural 
Fund for Rural Development
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Az EVH különböző tematikus kiadvá-
nyokkal és aktuális témákat feldolgozó 
publikációkkal is igyekszik elősegíteni, 
hogy minden érdeklődőhöz eljussanak a 
vidékfejlesztési politikával kapcsolatos 
legfrissebb hírek. Emellett a közeljövő-
ben kézikönyvek és gyakorlati útmutatók 
megjelenésére is lehet számítani. További 
információkért kattintson az EVH honlap-
jának Publikációk és média menüpont-
jára: www.enrd.eu

Ha szeretné, hogy az EVH legújabb kiad-
ványai a postaládájába érkezzenek, re-
gisztráljon az EVH weboldalán: https://web-
gate.ec.europa.eu/myenrd/myenrd/
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 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/

K3-32-11-934-EN
-C

Photo  : © Contact Point

ISBN: 978-92-79-21425-7

doi:10.2762/29920

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. 

EN

TEMATIKUS KIADVÁNYOK ÉS ÚTMUTATÓK
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AZ EVH KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁI... 
tájékoztatás és kapcsolattartás egyszerre
Az Európai Vidékfejlesztési Hálózat (EVH) egyik célja, hogy közelebb hozza 
egymáshoz a vidékfejlesztésben érdekelt feleket az egész Európai Unióban. 
Kommunikációs központként a hálózat feladata a vidékfejlesztési politikák 
gyakorlati működésével és fejlesztési lehetőségeivel kapcsolatos információk 
megosztása is.

További kérdése van? Küldjön e-mailt az EVH-nak: info@enrd.eu

cover photo: © Roman Hraška
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Európai Vidékfejlesztési Hálózat (EVH) Kapcsolat:
Rue du Marteau, 81
B - 1000 Brussels 
(Brüsszel)
Belgium

Telefon: +32 2 235 20 20
Fax: +32 2 280 04 38
E-mail: info@enrd.eu
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