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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>>> 
 

Monitoring kötelezettség teljesítése  
2013. február 13 - március 12. 

 

Megjelent a vidékfejlesztési miniszter 2/2013. (II. 1.) VM rendelete  

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott  

intézkedések monitoring adatszolgáltatási rendjére vonatkozó  

részletes szabályokról szóló 18/2009. (III. 6.) FVM rendelet módosításáról. 

A rendelet kimondja, hogy a jogszabályban előírt fenntartási kötelezettség,  

illetve a működtetési kötelezettség ideje alatt évente  

február 13. és március 12. között a fenntartási és működtetési időszakra 

 vonatkozó állapotot tükröző adatokra köteles adatot szolgáltatni.  

http://delmatra.hu/node/782


Tovább a teljes cikkhez>>> 
 

Ingyenes számítástechnikai tanfolyam a  
Dél-Mátra településein LEADER támogatással 

 
A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák  

LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatásból ingyenes számítástechnikai  

tanfolyamokat indított Készségfejlesztés a tudás útján című projekt keretében. 

Tovább a teljes cikkhez>>> 
 

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 

 
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>>> 
 

Április 5-ig pályázhatnak a közösségi terek  
kulturális fejlesztésekre 

   
Meghosszabbított határidővel, 2013. április 5-ig igényelhetnek  

támogatást az Integrált Közösségi és Szolgáltató Terek (IKSZT)  

az „Építő közösségek” című pályázaton. Az egymilliárd  

forintos keretösszegű programot a közösségi terek  

hosszú távú működését segítő, többfunkciós közművelődési fejlesztésekre  

írta ki az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) és a Nemzeti  

Fejlesztési Ügynökség, a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) szakmai segítségével.  

Tovább a teljes cikkhez>>> 

 

http://delmatra.hu/node/804
http://delmatra.hu/node/805
http://www.mnvh.eu/
http://www.delmatra.hu/node/787
http://www.delmatra.hu/node/783
http://delmatra.hu/node/802


Már lehet pályázni agrárágazaton kívüli  

munkahelyek létrehozására 

 

7,8 milliárd forintra pályázhatnak a mezőgazdasági termelők  

az agrártevékenységük diverzifikálásához (agrárágazaton kívüli  

munkahelyek létrehozásához). A pályázó akkor támogatható,  

ha az éves bruttó árbevétele legfeljebb 2 millió euró (kb. 600 millió forint),  

illetve 2011-ben a bruttó árbevételének több mint fele mezőgazdasági  

tevékenységből származott.  

Tovább a teljes cikkhez>>> 

 

Vidékfejlesztés a társadalmi felzárkóztatás  
szolgálatában 

 
„A társadalmi felzárkózás a vidékfejlesztés területén” címmel  

rendezett szakmai napot az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) 
 és a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM). A találkozó célja az volt, hogy a  

közigazgatásban dolgozók és a szociális földprogram kapcsán érintett  

önkormányzatok megismerjék azokat a programokat, amelyeket a két tárca  

a társadalmi egyenlőtlenségek felszámolása érdekében indított. 

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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