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PRRN abre candidaturas – Acesso à informação
O Programa da RRN vai abrir candidaturas à Área de Intervenção 4 - Facilitação do Acesso à Informação.
O prazo para apresentação de Candidaturas foi definido para ter início a partir das 9H00 do dia 24 de setembro de 2013. Saiba mais.

Convite para ações de informação sobre a PAC
A Comissão Europeia co-financia ações de informação relativas à política agrícola comum (PAC). Consulte aqui.

Parceria Europeia de Inovação «Produtividade e Sustentabilidade no Setor Agrícola
Lançado novo convite para peritos de Grupos Focais nas áreas: Recursos genéticos: modelos de cooperação; Teor
de matéria orgânica do solo: região do Mediterrâneo; Protecção integrada : foco na espécie Brassica;
Apresentação de candidatura até 6 de Outubro. Consulte aqui.

Empreendedorismo Rural, um Rumo Criativo
Saiba mais sobre esta conferência organizada pela Rede de Desenvolvimento Rural da Valónia, Bélgica, que irá
abranger diversas temáticas, como a Economia, o Emprego, o Empreendedorismo, o Artesanato e o Comércio.

Magazine da REDR- Verão 2013
Encontra-se on-line a edição de Verão de 2013 do magazine da Rede Europeia de Desenvolvimento Rural (REDR),
onde Portugal mereceu destaque em diversas rubricas. Consulte aqui.

Projeto PRRN: A importância das Plataformas no Monte-ACE
Reforço de competências para a cooperação em territórios rurais através do uso de plataformas de trabalho
colaborativo para apoio ao desenvolvimento de projectos de cooperação. 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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