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Rozvoj venkova v EU
Souvislosti rozvoje venkova
Rozvoj venkova a zemědělství mají dobré předpoklady pro to, aby významně přispěly k vytváření
pracovních míst a investicím, jež jsou základem hospodářské agendy Evropské komise.
Samotné zemědělsko-potravinářské odvětví skýtá

25
milionů
V EU je

7 % pracovních
příležitostí a vytváří 3,5 %

zemědělců

přidané hodnoty EU

Zemědělsko-potravinářské

odvětví je 4. největším
území
EU
vývozním
odvětvím
%

Venkovské oblasti tvoří

50

v EU

Venkovské oblasti zajišťují

20,6 % (46,1 milionu) pracovních

příležitostí v EU
Politika rozvoje venkova EU

Členské státy Evropské unie se snaží reagovat na výzvy a příležitosti, jimž venkovské oblasti čelí,
a to vypracováním celoevropské politiky rozvoje venkova v rámci společné zemědělské politiky
(SZP).

Společná zemědělská politika (SZP)

2

Přímé platby a tržní opatření

Rozvoj venkova

První pilíř SZP podporuje příjmy zemědělců –
zcela financováno z Evropského zemědělského
záručního fondu

Druhý pilíř SZP podporuje venkovské
oblasti – společně financováno z Evropského
zemědělského fondu pro rozvoj venkova

ENRD – Propojení evropského venkova

Cíle politiky rozvoje venkova
V celkovém rámci SZP usiluje evropská politika rozvoje venkova o dosažení těchto cílů:
• podpora konkurenceschopnosti zemědělství,
• zajištění udržitelného hospodaření s přírodními zdroji a opatření v oblasti klimatu,
• dosažení vyváženého územního rozvoje venkovských hospodářství a komunit, včetně
vytváření a udržení pracovních míst.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV)
Tato politika je financována jednak z EZFRV a jednak z vnitrostátních prostředků. Očekává se, že
výdaje z EZFRV dosáhnou těchto výsledků:

335 000 zemědělských podniků
obdrží podporu na restrukturalizaci či modernizaci

175 500 mladých zemědělců
obdrží podporu na rozvoj

podnikání

17,7 % zemědělské půdy v EU bude

obhospodařováno v rámci smluv podporujících

biodiverzitu

2,7 miliardy EUR bude investováno
do výroby obnovitelných

energií

18 milionů občanů

bude
využívat přínosu plynoucího z lepšího přístupu
k informačním a komunikačním
technologiím na venkově

bude vytvořeno 117 500
pracovních míst nesouvisejících se
zemědělstvím
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Programy rozvoje venkova
K provádění evropské politiky rozvoje venkova existuje v EU 118
programů rozvoje venkova (PRV).

Programy rozvoje venkova
stanoví prioritní opatření
a přidělují rozpočtové
prostředky pro své konkrétní
zeměpisné oblasti.

„

118 programů
rozvoje venkova
(PRV)

Jednou ze silných
stránek naší koncepce rozvoje
venkova je, že máme hlavní
priority, avšak programy
navrhují jednotlivé členské
státy nebo regiony, tak aby
odpovídaly jejich potřebám
a podmínkám.

2
1
1

“

1
1

1

Phil Hogan,
komisař pro zemědělství
a rozvoj venkova

1
4

1
15

2

1

1

1

1

1

30

1

1

1
1

3
19

1

23

1
1

4

1
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Vytváření sítí za účelem
dosahování výsledků
K dosažení co nejlepších výsledků programů rozvoje venkova byly po
celé Evropě vytvořeny sítě pro venkov.
Celostátní sítě pro venkov podporují výměnu informací a zkušeností mezi všemi subjekty
zapojenými do provádění politiky rozvoje venkova v členských státech EU: orgány veřejné
správy, hospodářskými a sociálními partnery a příslušnými subjekty zastupujícími veřejnost.
Právě v této souvislosti byla vytvořena Evropská síť pro rozvoj venkova (European
Network for Rural Development, ENRD), jejímž účelem je podporovat nadnárodní a přeshraniční
vzdělávání a výměnu zkušeností.
Evropská síť pro rozvoj venkova má konkrétně čtyři hlavní cíle:
1) zvýšit zapojení zúčastněných stran do rozvoje venkova;
2) zvýšit kvalitu programů rozvoje venkova;
3) lépe informovat o přínosech politiky rozvoje venkova;
4) podporovat hodnocení programů rozvoje venkova.

Evropská síť pro
rozvoj venkova funguje
společně s druhou evropskou
sítí pro venkov: Evropským

inovačním partnerstvím
v oblasti zemědělské
produktivity a udržitelnosti
(EIP-AGRI).

Účelem EIP-AGRI je prosazovat inovace
a předávání znalostí, a tak podporovat
konkurenceschopné a udržitelné
zemědělství a lesní
hospodářství.
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Řízení sítě
Činnost Evropské sítě pro rozvoj venkova a sítě EIP-AGRI je řízena
formální správní strukturou spojující řadu zúčastněných skupin
zapojených do rozvoje venkova.

Shromáždění sítí pro venkov se schází jednou ročně, aby poskytlo

strategické řízení, pokyny a poradenství k činnosti Evropské sítě pro rozvoj venkova a sítě
EIP-AGRI. Poukazuje na nově vzniklé otázky a důležitá témata, jimiž se mají sítě zabývat.
Zástupci státní správy
Zástupci státní správy
28 platebních
28 platebníchagentur
agentur
28 řídících
orgánů
28 řídících
orgánů
Zástupci
občanské společnosti
společnosti a místní
správy
Zástupci
občanské
a místní
28 místních akčních skupin LEADER
správy
25 nevládních organizací EU
28 místních
akčních skupin LEADER
3 organizace regionální / místní správy
25 nevládních organizací EU
Zástupci inovací
3 organizace
regionální/místní správy
28 zemědělských poradních služeb

28 zemědělských výzkumných ústavů
Zástupci
inovací
28 zemědělských
poradních
Zástupci celostátních
sítí proslužeb
venkov
28 celostátních sítí pro venkov
28 zemědělských
výzkumných ústavů

Zástupci celostátních sítí pro venkov
28 celostátních sítí pro venkov

Menší Řídící skupina sítí pro venkov sleduje dvakrát až třikrát ročně
činnost Evropské sítě pro rozvoj venkova a sítě EIP-AGRI. Jejím úkolem je zejména zajistit
dobrou koordinaci tematické činnosti.
28 celostátních sítí pro venkov /
řídících orgánů
28 celostátních sítí pro venkov /
řídících orgánů
4 orgány zodpovědné za
hodnocení
12 organizací EU
4 zemědělské poradní služby /
výzkumné ústavy
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4 orgány zodpovědné za
hodnocení
12 organizací EU
4 zemědělské poradní služby /
výzkumné ústavy
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Oddělení poskytující
podporu síti
Práci Evropské sítě pro rozvoj venkova usnadňují dvě podpůrná
oddělení: kontaktní místo Evropské sítě pro rozvoj venkova a evropská
asistenční služba pro účely hodnocení politiky rozvoje venkova.

Evropská síť pro

rozvoj venkova
Kontaktní místo

poskytuje podporu provozu
Evropské sítě pro rozvoj
venkova. Koordinuje
tematickou a analytickou
činnost, usnadňuje navazování
kontaktů a výměnu informací
a poskytuje informace
o činnosti sítě.

Asistenční
služba pro účely
hodnocení poskytuje

odbornou podporu ke zlepšení
metod, nástrojů, znalostí
a porozumění hodnocení
programů rozvoje
venkova.

SDÍLENÉ
CÍLE
ROZVOJE
VENKOVA

Celostátní sítě pro venkov mají rovněž svá vlastní
oddělení poskytující podporu síti.

✚✚Kontaktní údaje naleznete rozkliknutím mapy

na internetové stránce Evropské sítě pro rozvoj
venkova.
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Navazování kontaktů
a výměna informací
Kontaktní místo a asistenční služba pro účely hodnocení pořádají řadu
jednání a akcí, jejichž účelem je spojit zúčastněné strany zapojené do
rozvoje venkova.

Na jednáních
celostátních sítí
pro venkov se setkávají

zástupci celostátních sítí pro venkov, aby
projednali své priority, činnosti, nápady
a obavy a vyměnili si informace a
zkušenosti. Tato jednání se konají dvakrát
až třikrát za rok a umožňují navazování
kontaktů jednak mezi členskými státy,
jednak na evropské a vnitrostátní úrovni.

✚✚Viz prezentace a zprávy z jednání na

internetové stránce Evropské sítě pro rozvoj
venkova.

Výzkumní pracovníci
Nevládní organizace

Poradenské
služby
8

Celostátní sítě
pro venkov

Řídící
orgány
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V tematických
pracovních skupinách
se setkávají zúčastněné strany, aby společně
projednaly porozumění, klíčová sdělení a příklady
osvědčených postupů týkající se zvoleného tématu.
Skupiny se obvykle scházejí třikrát až čtyřikrát ročně
a výsledky jejich činnosti jsou podkladem pro rozvoj
znalostí.

✚✚Podívejte se na internetové stránce Evropské sítě pro
rozvoj venkova, jaká jsou současná témata.

Místní akční
skupiny
Platební
agentury

Díky
seminářům
Evropské sítě
pro rozvoj
venkova se spolu mohou
setkávat nejrůznější zúčastněné
strany z celé Evropy, aby projednaly
nejnovější vývoj a nejlepší myšlenky
ke konkrétnímu tématu rozvoje
venkova. Ročně se pořádají
přibližně dva takové semináře za
účasti celostátních sítí pro venkov,
řídících orgánů, platebních agentur,
místních akčních skupin, evropských
organizací a jiných subjektů.

Pracovní skupiny

jsou akce zaměřené na budování kapacit
pro klíčové přizvané zúčastněné strany
podílející se na provádění či hodnocení
programů rozvoje venkova. Soustřeďují se
na zlepšení technické realizace na základě
stávajících osvědčených postupů.

Hodnotitelé
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Získávání znalostí v rámci
programů rozvoje venkova
Kontaktní místo Evropské sítě pro rozvoj venkova nabízí podrobnou
analýzu politik, programů a důležitých témat týkajících se rozvoje
venkova. Tyto analýzy jsou vypracovány způsobem, který je
pochopitelný jak pro odborníky, tak pro laickou veřejnost.

Ve shrnutích programů rozvoje venkova je uveden vybraný

obsah jednotlivých celostátních a regionálních programů rozvoje venkova, včetně plánovaných
výdajů a cílů pro rok 2023.

✚✚Ke stažení na internetové stránce Evropské sítě pro rozvoj venkova.
2014-2020 Rural Development Programme: Key facts & figures

BELGIUM - FLANDERS

Version 1 – September 2015

3. Planned expenditure per priority

1. General information

Rural population (6)

Country

Belgium

Region

Flanders

Inhabitants (4)

1.4 million

% of total population (4)

21.9 %

Density - Inhab/km2 (4)

271.6
5 138
38.0 %

Agricultural area

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 %

Total Utilised
Agricultural Area (UAA)

No of agricultural holdings
Average farm size
High Nature Value farming

Km2 (4)
% of total area (4)

Rural area (6)

Primary sector contribution to
% of total (2)
Gross Value Added (GVA)

Farmland Birds Index (FBI)

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.

0.9 %

No (4)

25 217

ha UAA/holding (4)

24.5

% of total UAA (1)

22.0 %

Index 2000 = 100

20.0

From 1990 to 2012 the FBI measuring the
relative abundance of farmland bird
species decreased by 80.0 %.

Map: Belgium - Flanders

Priority

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.

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

* European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)

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 agrifood 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

BE - Flanders

1

DRAFT

P1 - Knowledge transfer & innovation

Geographical Area

% of total public
expenditure*

Total public expenditure per priority (million EUR)

P2 - Competitiveness

12.8 %

371.9

P3 - Food chain &
risk management

9.4 %

272.9

P4 - Ecosystems
management

33.7 %

983.1

P5 - Resource
efficiency
& climate

14.8 %

430.6

P6 - Social inclusion &
local development

815.2

27.9 %

* 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.

Partnership Agreement 2014-2020: Key facts & figures

SLOVENIA

EUR 453 billion

EUR 838 million

EUR 895 million

European Structural &
Investment Funds (ESIF)
EU 2014-2020

Cohesion Fund
(CF)

23%
CF

European
Agricultural Fund
for Rural
Development
(EAFRD)

22%
EAFRD

0.9%

Partnership Agreement (PA)
for Slovenia

EUR 3.9 billion

19%
ESF

36%
ERDF

EUR 1390
million

European Social
Fund (ESF)

EUR 25 million

European Regional
Development Fund
(ERDF)

22%

EUR 717 million

European Maritime
& Fisheries Fund
(EMFF)

20% of ERDF, ESF and CF, 51% of EAFRD and 18%
of EMFF for climate change objectives

EAFRD
1 national Rural Development
Programme

EUR 9.2 million for the
Youth Employment Initiative

EUR 0.8 billion

Thematic objectives supported in Slovenia and ESIF contributions
EU 2020
priorities

ERDF

ESF

Smart
growth
Sustainable
growth

9%

6. Environment and resource
efficiency

3%
4% 12%

76%
22%

70%
51%

262
239

2%

67%

33%
0%

2%

76%

22%

20%

40%
1

60%

263
371

24%

33%

15%

282

615

1%

56%

44%
5%

9. Social inclusion
10. Better education, training
11. Better public
administration

775

289

58%

19%

486
76

73%
83%

24%

5. Combating climate change

7. Sustainable transport

Inclusive growth

EMFF

100%
24%

3. Competitiveness of SMEs
4. Low-carbon economy

10

EAFRD

91%

1. Research and Innovation

September 2015

CF

2. Information and Comm.
Technologies

8. Employment and mobility

ESIF contribution
per T.O.
(million EUR)

ESI Funds distribution (%) per Thematic Objective

Thematic Objectives
(T.O.)

80%

62
100%

4. Planned expenditure per measure (million EUR)
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.

Informační přehledy dohody o partnerství
M01 - jak
Knowledge
transfer &členský
information actions
25.4
uvádějí,
každý
stát nahlíží
na interakci mezi různými politikami
M02 - Advisory services
19.9
M03
- Quality schemes
a fondy EU M04
(se- Investments
zvláštním
zaměřením
na
EZFRV).
in physical assets
840.9

✚✚Ke stažení na internetové stránce Evropské sítě pro rozvoj venkova.
M05 – Damage restoration & prevention actions
M06 – Farm & business development
M07 – Basic services & village renewal
M08 - Investments in forest areas
M09 – Producers groups & organisations
M10 - Agri-environment-climate
M11 - Organic farming
M12 – Natura 2000 & WFD
M13 - Areas with constraints
M14 – Animal welfare
M15 – Forest-environmental-climate
M16 - Cooperation
M17 – Risk management
M18 – Complementary payments to Croatia
M19 - LEADER/CLLD
M20 – Technical assistance

270.7

625.7

63.5
7.8
223.3
151.6
139.7

Top 3 measures
275.6

56.9
8.8
32.6

M07
21%

M13
10%
131.5

44.1

M04
29%
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Cílem osvědčených postupů používaných jak při realizaci projektů, tak
i programů je podporovat sdílení přístupů, které se osvědčily, a inspirovat k zavádění ještě
lepších myšlenek.

✚✚Osvědčené postupy naleznete na internetové stránce Evropské sítě pro rozvoj venkova.
EN
European Network for

Rural Development

PROJECTS BROCHURE
The European Agricultural
Fund for Rural Development

RURAL
DEVELOPMENT
PRIORITIES
2014 2020

http://enrd.ec.europa.eu
Projects Brochure 01 RURAL DEVELOPMENT PRIORITIES 2014-2020-EN-V20.indd 1

Brožura o projektech
EZFRV uvádí příklady
osvědčených postupů. Představuje
případové studie přibližně desítky
projektů souvisejících s určitým
tématem financovaných z EZFRV
a jejím účelem je poskytovat
informace a nabízet podněty.

✚✚Zaregistrujte se online a stáhněte

Funded by the

21/05/15 10:05

Zpravodaj EU
Rural Review je

si předchozí verze na internetové
stránce Evropské sítě pro rozvoj
venkova.

hlavní tematickou publikací
Evropské sítě pro rozvoj
venkova. Dvakrát ročně
se zde publikují nejnovější
poznatky a informace o vývoji
týkající se klíčových témat
rozvoje venkova.

ISSN 1831-5267

EN
European Network for

Rural Development

EU RURAL REVIEW
No 20

GETTING RURAL
DEVELOPMENT
PROGRAMMES
GOING

✚✚Zaregistrujte se online

a stáhněte si předchozí
verze na internetové
stránce Evropské sítě
pro rozvoj venkova.

http://enrd.ec.europa.eu
Rural Review 20-EN-V12.indd 1

Funded by the

31/07/15 11:52
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Hodnocení FUNGUJE!
Hodnocení slouží jako důležitý zdroj informací nejen k posouzení
provádění politik, ale i jako základ odpovědnosti a transparentnosti
pro občany a zúčastněné strany. Cílem asistenční služby pro účely
hodnocení je zajistit díky svým činnostem přístup více zaměřený na
výsledky, který usnadňuje řádnou správu věcí veřejných.

Podpora moderních metod a nástrojů hodnocení

Praktické pokyny k hodnocení vypracovává

asistenční služba formou spolupráce tematických pracovních skupin.
Účelem těchto pokynů je poskytování metodické pomoci řídícím
orgánům a hodnotitelům.

✚✚Stáhněte si pokyny ze záložky pro hodnocení na internetové stránce
GUIDELINES
ESTABLISHING AND

IMPLEMENTING THE
EVALUATION PLAN OF
2014-2020 RDPS
JUNE 2015

Evropské sítě pro rozvoj venkova.

Pracovní dokumenty slouží k informování

zúčastněných stran – řídících orgánů, celostátních sítí pro venkov
a místních akčních skupin – o konkrétních tématech týkajících se
hodnocení (např. dotazy související s hodnocením vznesené členskými
státy, části výročních zpráv týkající se provádění a akce zaměřené na budování kapacit).

✚✚Stáhněte si pracovní dokumenty ze záložky pro hodnocení na internetové stránce Evropské sítě pro
rozvoj venkova.

Informační přehledy se vypracovávají dle potřeby a jsou věnovány tématům

souvisejícím s hodnocením, která se nashromáždila v průběhu pracovních skupin o osvědčených
postupech a akcí zaměřených na budování kapacit. Jejich účelem je podporovat sdílení nových
poznatků mezi všemi stranami podílejícími se na hodnocení a prosazovat intenzivnější dialog
o důležitých tématech hodnocení.

✚✚Stáhněte si informační přehledy ze záložky pro hodnocení na internetové stránce Evropské sítě pro
rozvoj venkova.
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Pokyny pro provádění plánů hodnocení programů rozvoje venkova

Souhrnná hodnocení uvádějí pokrok dosažený při provádění plánu

hodnocení, poskytují pokyny k tomu, jak zlepšit provádění, a určují osvědčené postupy, čímž dále
přispívají k rozvoji a provádění společného systému monitorování a hodnocení v oblasti rozvoje
venkova.

✚✚Stáhněte si souhrnné hodnocení ze záložky pro hodnocení na internetové stránce Evropské sítě pro
rozvoj venkova.

Šíření znalostí týkajících se hodnocení pro účely rozvoje
venkova EU
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for Rural Development

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.

podává informace o nejnovějším vývoji v oblasti hodnocení, včetně
osvědčených postupů, metod a činností v oblasti budování kapacit
v členských státech.

Increasing the effectiveness
of the policies funded by the EU budget is an important
objective of this Commission, as a way to maximise the

European benefits for European citizens and optimize the use of European
Evaluation financial resources.
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for Rural Development whole and a specific Monitoring and Evaluation for
Rural Development
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

news
The team supporting the evaluation
of the Common Agricultural Policy
page 2

guidance
First Thematic Working
Group launched!
European
page 10
Evaluation

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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pro hodnocení na internetové stránce Evropské sítě pro rozvoj venkova.
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Komunikace
Komunikační nástroje Evropské sítě pro rozvoj venkova se využívají
k šíření nejnovějších poznatků a informací o síti a k podpoře a umožnění
dialogu mezi zúčastněnými stranami.

Internetová stránka
Evropské sítě pro
rozvoj venkova je jednotným

Prostřednictvím elektronického

kontaktním místem, kde získáte veškeré požadované
informace o Evropské síti pro rozvoj venkova.
Stránka obsahuje přehled politiky, aktuální informace
a informace o akcích, výsledky rozvoje znalostí,
informace o nástrojích, vnitrostátní kontaktní údaje,
publikace aj.

✚✚Navštivte stránku https://enrd.ec.europa.eu

zpravodaje
Evropské sítě
pro rozvoj venkova

můžete obdržet veškeré aktuální zprávy
o Evropské síti pro rozvoj venkova
a rozvoji venkova přímo do vaší e-mailové
schránky, a to jednou měsíčně.

✚✚Zaregistrujte se online a přečtěte si

předchozí zpravodaje na internetové
stránce Evropské sítě pro rozvoj venkova.

Časopis Rural Connections slouží k navazování kontaktů v rámci

Evropské sítě pro rozvoj venkova. Je vydáván dvakrát ročně a uvádí aktuální evropské novinky
a aktualizace, jakož i názory zúčastněných subjektů zapojených do politiky rozvoje venkova
z celé Evropy. Jeho součástí jsou i zprávy a rozhovory.

✚✚Zaregistrujte se online a stáhněte si předchozí verze na internetové stránce Evropské sítě pro rozvoj
venkova.
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Díky nejrůznějším sociálním
médiím Evropské sítě pro rozvoj
venkova je možné sledovat aktuální
zprávy a vývoj v rámci celé sítě.
Informujte se a zapojte se do výměny
názorů.

✚✚Zvolte si sociální síť, která vám vyhovuje.

Navštivte stránku
Evropské sítě pro
rozvoj venkova
na Facebooku –
naleznete zde příklady
z rozvoje venkova
z celé EU, jakož i aktuální
zprávy a trendy.

Sledujte Evropskou
síť pro rozvoj
venkova na Twitteru
(@ENRD_CP) – jsou
zde uvedeny aktuální
informace o politice rozvoje
venkova EU, nejnovější
zprávy a informace
o událostech.

Podívejte se na
videa o projektech
rozvoje venkova
a tematických
otázkách. Videa
lze shlédnout na
YouTube pod
názvem EURural.

Připojte se
k Evropské síti pro
rozvoj venkova
na platformě
LinkedIn a sledujte
debaty, výměny
názorů a diskuze
týkající se politiky
rozvoje venkova
a jejího provádění.
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Informujte se – zapojte se!

Evropská síť pro rozvoj venkova představuje strukturu, která spojuje
všechny zúčastněné strany s cílem dosáhnout lepších výsledků v oblasti rozvoje venkova EU.
Síť slouží jako platforma pro sdílení informací o tom, jak politika rozvoje venkova, programy,
projekty a další iniciativy fungují v praxi a jak by mohly být zdokonaleny a dosáhnout lepších
výsledků.
K připojení k Evropské síti pro rozvoj venkova nemusíte být jejími členy. Pokud máte zájem
o výsledky rozvoje venkova v Evropě, doporučujeme vám, abyste se informovali a zapojili!

https://enrd.ec.europa.eu
Na této stránce naleznete další informace o:
• politice rozvoje venkova EU a jejích programech,
• přidané hodnotě plynoucí z vytváření sítí v oblasti politiky rozvoje venkova,
• správě sítí pro venkov EU,
• činnostech kontaktního místa Evropské sítě pro rozvoj venkova a jeho
výsledcích,
• činnosti Evropské asistenční služby pro účely hodnocení
v oblasti politiky rozvoje venkova.

Poslední aktualizace: únor 2016.
© Evropská unie, 2016
Reprodukce povolena pod podmínkou uvedení
zdroje.
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