Bullet points 21e meeting Nationale Rurale Netwerken (Kendal (UK),
7 mei 2014)
Aanwezig voor VRN: Nele Vanslembrouck

Session I: ‘Retrospective’ on the national and European networks during 2007-2013
1. Welcome speech– David Wilford, Rural Communities Policy Unit (Defra)
2. Introduction to the context of the NRN meeting: NRN evaluation & self-assessment– Michael
Gregory, ENRD CP
- thema vandaag: NRN zelfevaluatie en self assessment
- bedoeling: systeem aan begin programmaperiode op poten zetten, itt begin periode 07-13

The Added Value of Networking: Achievements of national and regional rural
networks during the 2007-2013 programming period.
3. Presentations by national and regional networks (using evaluation, self-assessment and other
network assessment approaches):
- Adrian Banford, Cumbria Dales and Fells LAG (UK-England)
Wat hebben de PG’s nodig van de rurale netwerken?
- “to stand on shoulders of giants”: expertenadvies, kennis van derden, … via netwerk
- die zaken tonen die in de eigen gebieden overgenomen kunnen worden (ipv alles te tonen
dat er gebeurt)
- “it’s not what you do, it’s the way you do it”: gebruik de correcte taal, gebruik de
coördinatoren
- Xavier Delmon, Wallonian RN (BE) – ppt nog te krijgen
- start netwerk in 2008: aantal problemen ondervonden: stakeholders zeer divers, willen
werken over secundaire onderwerpen zonder directe link met PO, leden meekrijgen naar
Europese evenementen, overkoepelend werken
- succesverhalen netwerk: sectoroverschrijdende dialogen op gang krijgen, resultaten
zichtbaar tonen (video, foto, …) = échte resultaten ipv rapporten
- Mariam Sánchez Guisández, Spanish NRN (ES) (nog ppt)
4. The main outcomes of ENRD Self-assessment – Edina Ocsko, ENRD CP (nog ppt)
- bij start 07-13 geen interventielogica opgesteld ; in volgende periode wel
- tips vanuit de zelfevaluaties:
- hou rekening met de beperkingen en mogelijkheden van de programmacyclus
- creër gedragenheid en “ownership” bij de sleutelpartners
- evenwicht tussen top down & bottom up benaderingen bij activiteitenplanning
- houd rekening met beoogde doelgroep per activiteit + beste manier om hen te bereiken
- houd in de planning al rekening met de verspreiding van de resultaten
- neem synergieën tussen activiteiten mee in de planning
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- meer info: http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-self-assessment-toolkit/practical-tools-for-nrn-self-assessment/en/practical-tools-for-nrn-self-assessment_en.cfm

Session II: Rural networks today & tomorrow
5. Rural Networks in 2014-2020 programming period:
- Setting the scene on European-level networking– Matthias Langemeyer, DG AGRI (nog ppt)
Commissiebesluit nog niet gepubliceerd, maar hier al overzicht: 1 gemeenscchappelijke
structuur voor ENRD en EIP AGRI:
- 1x per jaar Assembly: MA, RN, PA, …)
- 4-5x per jaar Steering Group (leden aangeduid door Assembly)
- Thematische groepen over Leader, innovatie, CLLD, …
Contact Point werkt tot 9 juli, nog geen info over opvolger
- Overview of the “NRN in transition mapping exercise” – Elena Maccioni, ENRD CP : nog ppt
- 26 van de 32 NSU1 hebben enquête ingevuld (oa Vlaanderen)
- geplande opzet: 65% nationaal NSU, 13% nationaal NSU & regional secretariaten, 13%
regionaal SU, 1% nat + regional NSU ; UK & BE enige die regionale programma’s en regionale
NSU hebben
- 7 van de 26 NSU binnen Managing Authority: BE-FL, LT, LU, SI, SE, UK Wales, UK E
- verwachte veranderingen gerelateerd aan nieuwe verplichtingen: innovatie, link met EIP,
communicatieplan, CLLD
- meer info: http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-toolkit/preparing-forthe-future/outlook-for-networking-in-2014-2020/en/outlook-for-networking-in-20142020_en.cfm
- NRNs’ networking needs: Perspective of a ‘new’ NRN – Vlatka Pavlinic, Croatian National Rural
Network (nog ppt)
6. What Rural Networks need: Discussion on future networking needs, ways of networking and
cooperation among networks
Verschillende werkgroepen over verwachte veranderingen in werking en hieraan gelinkte
noden en uitdagingen (+ hoe toekomstig ENRD hierop kan inspelen); onder andere:
- focus op innovatie en adviseurs: hoe aanpakken? Idem voor onderzoek en onderwijs?
- hoe beter werken met multipliers, actoren blijven betrekken
- capacity building, oa over evaluatie en zelfevaluatie
- discussie over nut clusters op Europees niveau

Session III: Understanding NRN Evaluation and Self-assessment
7. Presenting the NRN monitoring and evaluation framework:
- Presentation of Common Monitoring and Evaluation System legal requirements for 2014-2020 –
Christophe Derzelle, DG AGRI – nog ppt
- self assessment niet verplicht maar wel goede praktijk
- 07-13: geen verplichting, meengenomen in Mid Term Evalautie en ook in ex post-evaluatie
(gidsdocumenten in ontwikkeling)
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NSU = Network Support Unit, zoals bvb het Vlaams Ruraal Netwerk-secretariaat
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- 14-20: vanaf begin interventielogica verplicht (4 doelstellingen in VO, minimumtaken) +
mee in ex ante-evaluatie genomen, minimale common monitoring verplichtingen + in
evaluatieplan = alles dus beter gepland vanaf begin dus gemakkelijker om te monitoren,
evalueren en zelf-evalueren
NRN doelstellingen: 4 in Verordening -> zelf verder uitwerken
gemeenschappelijke M&E: minimumlijst + programmaspecifieke outputindicatoren, in
jaarlijks actieplan, te verzamelen door MA & NSU
resultaatsindicatoren: enkel specifieke, te ontwikkelen
gemeenschappelijke evaluatievraag: bijdrage aan doelstellingen art 54.2
evaluatieresultaten in 2017 en 2019 jaarlijkse implementatieplan en ex post
- Feedback from the EEN good practice workshop – Eric Nieto, Evaluation Helpdesk, including
guidance documents on: Ex-post evaluation on NRNs 2007-2013, Evaluation of NRNs for 2014-2020
- ex post 07-13: verschillende bepalingen (documenten volgen)
- 14-20:
* interventielogica (= IL) (hiërarchie objectieven: IL gemeenschappelijke elementen (dlst en
groepen van acties) -> specifieke doelstellingen en gegroepeerde acties bij -> identificatie
verwachte outputs, resultaten en impact)
* M&E kader (tegelijkertijd opstellen met IL, mogelijkheid tot extra indicatoren (resultaat,
impact?)
- nieuwsbrief op komst, presentaties binnenkort online op Helpdesk site
8. Facilitated discussion about the distinction and the inter-linkages between NRN evaluation and
self-assessment– Elita Benga, Latvian State Institute of Agrarian Economics; Christophe Derzelle, DG
AGRI; Maria Gustafsson, SE NRN; Agata Markuszewska, PL NRN; Eric Nieto, Evaluation Helpdesk;
Carlo Ricci, Independent Evaluator.
[]
- Goede zelfevaluatie vergemakkelijkt het werk van de evaluator ; belangrijk: kwalificatie
output – plannen en meenemen van begin!
- toegevoegde waarde = wat niet werd gepland, wat erbij komt
- focus op interactie, focus op wat gevonden wordt, focus op gemeenschappelijke elementen
van stakeholders en interactie tussen hen
- sociaal kapitaal = social return on investment – CCRI-methode toepasbaar ondanks de
techniciteit
- impactmeting: bvb geluk (gevoel van eigenwaarde)
- zie tools op: http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-self-assessment-toolkit/practical-tools-for-nrn-self-assessment/en/existing-tools-used-by-nrns-for-selfassessment_en.cfm
- zie: http://enrd.ec.europa.eu/evaluation/en/

Session IV: Recent and upcoming activities for NRNs
9. Results/ outcomes of the NRN peer-to-peer training “Networking for Innovation”and other
related activities –Nele Vanslembrouck, Flemish Rural Network

Networking and
innovation.pptx
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10. NRN Guidebook concept & development – Ines Jordana, ENRD CP
Wordt binnenkort gepubliceerd
11. ENRD event “6 years of connecting Rural Europe”– Michael Gregory, ENRD CP
2 juni event & cocktail ; 3 juni: 13e Coordination Committee & 12e LEADER Subcommittee
12. Upcoming NRN events – Ana Nechita, ENRD CP
- Waals Ruraal Netwerk: 2/10 big event, beurs (Namen)
- EC vraagt om samenwerking met derdelanden te promoten bij de PG’s
- EC: eind 2014 1e Assembly (tbc), 2015 Expo in Milaan (EU-paviljoen, events daar)
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