
 
2012. év V. szám 
2012. július 31. 

 

Megjelentek az ÚMVP EMVA kifizetési kérelmek közleményei 

2012. augusztus 1. – december 31. közötti időszakra 

 
Tovább a teljes cikkhez>>>  

 

Aktuális EMVA LEADER pályázataink rendezvényei  

Dél-Mátra Helyi Akciócsoport 

„Oltványtól a fröccsig” 

 
2012. 08. 18-án az Abasári Olaszrizling Borbarátok Egyesülete vállalkozásokkal és civil  

szervezetekkel együttműködve mutatja be a szőlészet és borkészítés teljes vertikumát  

az oltványtermesztéstől a kiváló Olaszrizling borok felhasználásával készülő fröccsig.  

Helyszín: Abasár, Sportpálya 

Tovább a teljes cikkhez>>> 

„III. Palóc Parasztolimpia” 

 
A versenyre a térség 24 települése kap meghívást. A települések 12 feladatban 

mérhetik össze ügyességüket, erejüket. A csapatok a falu legjobb borával, 

szörpjével, a településre jellemző helyi termékkel nevezhetnek be a versenyre. 

A feladatok a paraszti élet mindennapjainak tevékenységeiből lesznek összeállítva.  
A nap végén Palóc Bállal zárul a program. 

Helyszín: Nagyréde, Erzsébet tér 

Tovább a teljes cikkhez>>> 

http://www.delmatra.hu/node/14
http://www.delmatra.hu/node/707
http://www.delmatra.hu/node/706


 
Nyitott ajtók – a roma felzárkóztatásért  

Előadások, jó gyakorlatok,  

szakmai műhelymunka - 3 napban 

 
A 3 tematikus nap (Egészség, Oktatás, Kultúra) köré szerveződő  

programsorozat egy asztalhoz ülteti a különböző kezdeményezésű  

roma programok résztvevőit és szereplőit, mely kiváló lehetőséget biztosít  

a problémák megfogalmazására, a tapasztalatok, jól bevált gyakorlatok megismerésére és  

új – a térség roma lakosságának felzárkóztatását segítő – javaslatok, megoldások kialakítására.  

 

Tovább a teljes cikkhez>>> 

Már pályázhatnak a fiatal gazdák! 

 
Mától augusztus 16-áig négymilliárd forintra pályázhatnak a fiatal mezőgazdasági 

termelők gazdaságuk elindításához. Azok a 18 és 40 év közötti gazdák indulhatnak  

a pályázaton, akik először kezdenek gazdálkodni, megfelelő szakmai tudással 

rendelkeznek, és vállalják, hogy gazdaságukat 5 évig egyéni vállalkozóként vezetik. 

 

Tovább a teljes cikkhez>>> 
  

Számítógépet kapnak a kistermelők 

– indul a GAZDANet program 

 
Indul a GAZDANet program, 3,5 milliárd forint értékben pályázhatnak a kistermelők 

internetkapcsolatra alkalmas számítógépre. Egy jelentkező maximum 90 ezer forintos  

támogatást kaphat, így csaknem 39 ezer gazda élhet majd az elektronikus kommunikáció  

és ügyintézés előnyeivel. A kérelmeket szeptember 1-30. között lehet 

beadni a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (MVH). 

 

Tovább a teljes cikkhez>>> 
 

http://www.delmatra.hu/sites/default/files/plakat01.pdf
http://www.delmatra.hu/node/712
http://www.delmatra.hu/node/713


Új arculati elemek az EMVA-projekteknek 

 
Megjelent az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 

85/2012 (VII. 19.) közleménye a Darányi Ignác Terv Új Magyarország  

Vidékfejlesztési Program keretében támogatásban részesült kedvezményezettek  

tájékoztatási és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségeiről. 

 

Tovább a teljes cikkhez>>> 
 

Szeptember 1-jén hatályba léphet  

a magyar termék rendelet 

 
A jövőben önkéntes alapon fel lehet tüntetni az élelmiszereken 

a „magyar termék”, a „hazai termék” és a „hazai feldolgozású termék” jelölést. 

A kategóriák használata nem lesz kötelező, de aki ráírja a portékájára, 

hogy magyar termék, annak meg kell felelnie a szabályoknak – mondta 

Fazekas Sándor a péntekenként megrendezett termelői piacon, 

a Vidékfejlesztési Minisztérium árkádjai alatt. 
 

Tovább a teljes cikkhez>>> 

 

 
Ezt a levelet a Dél-Mátra Közhasznú Egyesület küldte. 

Ha a jövőben nem kér további tájékoztatást, leiratkozas@delmatra.hu email címre küldött levélben megteheti. 
Kérdése, javaslata van vagy megjegyzése van? Küldje el nekünk e-mailben az info@delmatra.hu címre! 

 

 

http://www.delmatra.hu/node/710
http://www.delmatra.hu/node/714
mailto:leiratkozas@delmatra.hu
mailto:info@delmatra.hu

