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Fonte: http://www.europarl.europa.eu/

Parlamento Europeu aprova reforma da PAC
O Parlamento Europeu aprovou a reforma da política agrícola comum (PAC), já acordada entre os eurodeputados e os governos
nacionais. A PAC terá um orçamento de 362,8 mil milhões de euros para os próximos sete anos. Portugal receberá 8,1 mil milhões
de euros, dos quais, 3,9 mil milhões para os pagamentos diretos e 0,6 mil milhões para medidas de mercado e 3,6 mil milhões para o
desenvolvimento rural. Para saber mais.

Ligar a ciência à prática no Desenvolvimento Rural
O Seminário "Programming Innovation in Rural Development - Linking science and practice", que decorreu entre
25-26 novembro em Berlim, pretendeu envolver representantes dos Estados-Membros e das regiões, bem como
membros dos Sistemas de Conhecimento e Inovação em Agricultura (AKIS) e o grupo de trabalho SCAR. Consulte
aqui.

20.º Encontro das Redes Rurais Nacionais
Entre 27-29 de novembro realiza-se, em Dijon-França, o 20.º Encontro das Redes Rurais Nacionais. Juntamente
com este encontro realiza-se a 2.ª reunião do Cluster Temático de Redes Rurais Nacionais sobre Desenvolvimento
Local de Base Comunitária e o 5.º módulo de uma formação que a Rede Europeia de Desenvolvimento Rural
(REDR) se encontra a promover, dirigida às Estruturas Técnicas de Animação das Redes Rurais Nacionais. Saiba
mais sobre encontros anteriores e consulte os documentos deste encontro que serão em tempo disponibilizados.

Workshop Juventude e Jovens Agricultores
O evento, organizado pela Rede Europeia de desenvolvimento Rural, a realizar em Bruxelas nos dias 11 e 12 de
dezembro pretende abordar e esclarecer questões que se colocam aos jovens nas áreas rurais e estimular ações de
política inovadoras e de participação dos jovens na implementação dos futuros programas de desenvolvimento
rural. Saiba mais.

Projeto PRRN: Centro de Recursos para o Desenvolvimento Rural do MONTE
Reforço de competências para a cooperação em territórios Rurais - o CRDR do Monte. Saiba mais.

Partilhe com os membros da RRN informação e atividades de interesse para os agentes dos territórios rurais. Envie o seu
contributo, envie a sua newsletter: CONTACTAR A RRN.
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