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Jovens Agricultores: Subsídios Agrícolas e IRS
A Autoridade Tributária e Aduaneira emitiu resposta a pedido de esclarecimento solicitado pela Confederação dos Agricultores de
Portugal - CAP, sobre o enquadramento fiscal do “prémio à instalação de jovens agricultores” estabelecido na Portaria n.º 357-A/2008,
de 9 de maio, com a redação da Portaria n.º 184/2011, de 5 de maio. Saiba mais.

Desenvolvimento Local de Base Comunitária - DLBC
A Rede Rural Húngara organiza uma conferência subordinada ao tema «Desenvolvimento Local de Base Comunitária
– Uma Mensagem Desconhecida», no dia 22 de Julho, em Budapest. O objetivo é discutir o valor acrescentado desta
abordagem e as principais preocupações em relação ao DLBC, sua programação e execução. Saiba mais.

PEI para a Produtividade e Sustentabilidade Agrícolas
Como usar o Toolkit de Desenvolvimento Rural de forma mais eficaz para a implementação da Parceria Europeia de
Inovação (PEI), foi o tema abordado no seminário que se realizou nos passados dias 26 e 27 de Junho em Madrid.
Para ver os resultados do seminário, consulte aqui.

Mercados e Preços Agrícolas
A Comissão Europeia publicou o relatório «Perspetiva Agrícola de Curto Prazo – Verão 2013, onde aponta para uma
maior colheita de cereais na UE este ano, o que poderá aliviar o mercado e stocks mais elevados na campanha de
comercialização de 2013/14. Saiba mais.

Magazine da REDR- Primavera 2013
Encontra-se on-line a edição da Primavera de 2013 do magazine da Rede Europeia de DR, onde PT/Federação MT
merecem destaque como exemplo de iniciativas de Comunicação no DR. O foco é dado ao DLBC, ao Social Media, às
atividades das RRN dos EM, dos GAL e projetos apoiados pelo FEADER. Consulte aqui.

Terra Viva – Projeto PRRN na área da comunicação rádio Saiba mais.
aqui.

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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