
 
2013. év I. szám 
2013. január 30. 

 

Tisztelt Pályázók! 
 

2013. február 1. és 2013. május 31. között folyamatosan  
nyújthatók be kifizetési kérelmek egyes EMVA-ból  

társfinanszírozott jogcímek esetén 

 
Ebben az időszakban a kifizetési kérelmeket 

csak elektronikus úton lehet benyújtani! 

A kifizetési kérelem benyújtásához az Ügyfélnek rendelkeznie  

kell az MVH elektronikus felület használatához kapcsolódó  

felhasználói névvel és jelszóval. 

Felhívjuk a figyelmet, ha még nem rendelkezik ezen adatokkal,  
minél előbb gondoskodjon azok beszerzéséről.  

Tovább a teljes cikkhez>>> 
 

Módosultak a támogatott projektek megvalósítására  

és elszámolására vonatkozó általános szabályok 

 
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap keretében  

nyert támogatások felhasználására vonatkozó általános szabályokat  

tartalmazó 23/2007. (IV.17.) FVM rendelet  

2013. január 1-i hatállyal több ponton módosult. 

Tovább a teljes cikkhez>>> 
 

 

Aktuális rendezvények a  
Dél-Mátra Helyi Akciócsoport területén 

 
Keresztény bál 

 
József Attila Művelődési Ház, Gyöngyöshalász, Fő út 11. 

Időpont: 2013.02.02. 

http://www.delmatra.hu/node/782
http://www.delmatra.hu/node/781


Gyöngyöshalászi Egyházközösség jótékonysági rendezvénye. 

 

Nóta és Néptánc Gála 

 
Janus Pannonius Művelődési Ház Adács, Rákóczi út 18. 

Időpont: 2013.02.02. 

Fellépnek: Gyöngyösi Kiss Anna Gyöngyös,  

Kasza Szilvia Adács, Hlavács László Budapest,  
Zéta Néptánc Csoport Adács, Csillagvirág Énekkar Heves 

 

Farsangi Hagyományőrző Disznóvágás 

 
Művelődési Ház udvara Szűcsi, Petőfi S. u. 18.  

Időpont: 2013.02.06. 

Programok: disznóölés, reggeli, játékos vetélkedők,  

arcfestés, kézműves foglalkozások, ebéd,  

kultúrműsorok, "Szűcsi Kiscsillagai" tehetségkutató verseny,  

tombola, folyamatos zene 

Keresztény bál Markazon 

 
Markaz Polgármesteri Hivatal (nagyterem) 

Időpont: 2013.02.10 
A Markazi Római Katolikus Egyházközség szervezésében 

betlehemes játékok, bibliai jelmez bemutató, 

népdalcsokor, zene, tánc, tombola és vacsora várja az érdeklődőket. 

Részletek>>> 

 
 

Az MNVH által kiírt pályázati lehetőségek  

 
A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) folyamatosan 

jelenteti meg a vidékfejlesztési célokat szolgáló projektötletek 

benyújtására vonatkozó felhívását honlapján, 

a www.mnvh.eu oldalon. Vidékfejlesztési projektötletet valamennyi, 

tevékenységében a vidékfejlesztéshez kötődő, vagy azt felvállaló, 

adószámmal rendelkező magyarországi szervezet nyújthat be. 

Tovább a teljes cikkhez>>> 
 

Folytatódik a budapesti Vidék Mustra 

http://www.delmatra.hu/sites/default/files/Kereszt%C3%A9ny%20b%C3%A1l%20Markazon.pdf
http://www.mnvh.eu/
http://www.delmatra.hu/node/787


 
A Vidékfejlesztési Minisztérium péntekenként 

nyüzsgő piaccá átalakuló árkádsora idegenforgalmi 

attrakcióvá is vált az elmúlt évben. A Vidék Mustrán 

való részvétel lehetőségére a termelők idén már 

folyamatosan pályázhatnak, és kézműveseknek is  

jut hely a rendezvényen. 

Tovább a teljes cikkhez>>> 
 

A 2012. évhez képest 60 milliárd forinttal 
nőnek idén az agrár- és vidékfejlesztési támogatások 

 
2013-ban összesen mintegy 691 milliárd forint  

agrár- és vidékfejlesztési támogatással számolunk,  

ebből több mint 561 milliárd forint a közösségi forrás  

és mintegy 130 milliárd forint a nemzeti forrás,  

ismertette az idei év támogatási összegeit Czerván György  

agrárgazdaságért felelős államtitkár Hajdúszoboszlón,  

egy szakmai továbbképzésen.  

Tovább a teljes cikkhez>>> 
 

Egyszerűbb hivatali ügyintézés és 
támogatás-igénylési rendszer a 

Vidékfejlesztési Minisztériumban 

 
Jelentősen csökkentette a lakossági ügyintézés adminisztrációs  

terheit a Vidékfejlesztési Minisztérium. Több mint húszféle  

mezőgazdasági támogatás igénylése is jóval egyszerűbbé vált,  
így sikerrel zárult a Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program  

keretében indított Egyszerűsítési Program első szakasza.  

2013 elejétől további, a mezőgazdaságot segítő intézkedések várhatók. 

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! 
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