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Caso não pretenda continuar a receber a «emRede», siga o link.

Visite o Sítio da RRN

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

Projeto da Rede Rural Nacional finalista nos prémios de comunicação da PAC:
votação do público até 6 de dezembro – Dois projetos portugueses encontram-se entre os finalistas do
concurso “Prémios de Comunicação da PAC - Política Agrícola Comum”. O público atribui um prémio especial, podendo votar com
um simples clique até 6 dezembro às 12 horas. Um dos projetos, a "Disseminação de boas práticas para a biodiversidade na
aplicação de compromissos agroambientais", foi desenvolvido no âmbito da Rede Rural Nacional, com o apoio do Programa para a
Rede Rural Nacional. Para saber mais.

Ligar a ciência à prática no Desenvolvimento Rural – Documentação disponível
Encontram-se disponíveis as apresentações e toda a informação relativa ao seminário "Programming Innovation in
Rural Development - Linking science and practice", realizado nos passados dias 25 e 26 de novembro. Consulte
aqui.

PDR do Continente – 2014-2020
A Consulta Pública encontra-se encerrada desde 15 de novembro passado. Estão disponíveis as apresentações e os
documentos relativos ao Seminário "Programa de Desenvolvimento Rural 2014-2020 do Continente - Consulta
Alargada", realizado em 30 outubro 2013, referentes ao Diagnóstico, Estratégia e Medidas do PDR do Continente,
para 2014-2020. Saiba mais.

Redes de Apoio ao Empreendedorismo
Consulte o documento de conclusões e a síntese do “I Encontro Nacional de Redes de Apoio ao
Empreendedorismo”, realizado em Vila Real, no passado dia 19 de novembro. Saiba mais.

Projeto PRRN: BP para a biodiversidade e compromissos agroambientais
O Projeto "Disseminação de boas práticas para a biodiversidade na aplicação de compromissos agroambientais" foi
promovido pela parceria CAP e LPN e incluiu a edição do “Manual de Boas Práticas para a Biodiversidade Agrícola”.
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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