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Tisztelt Pályázók! 
 

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület  
Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának felülvizsgálata 

 
Megjelent az EMVA társfinanszírozású intézkedések  

Irányító Hatóságának 16/2013. (III.16.) számú Közleménye a 

Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák felülvizsgálata a 

LEADER program 2013-as harmadik pályázati köréhez kapcsolódóan.  
A LEADER program harmadik pályázati körének előkészítésének részét képezi  

a Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának  

felülvizsgálata is. 

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://www.delmatra.hu/node/809


Tovább a teljes cikkhez>>> 
 
 

Megjelent az aktuális IKSZT kifizetési kérelem  
közleménye 

 
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>>> 
 
 

Pályázat szociális szövetkezetek támogatására 

 
Kiírták a pályázatot szociális gazdaság fejlesztésének támogatására 

a konvergencia régiókban (TÁMOP-2.4.3.D-2-13/1), 

valamint a Közép-magyarországi Régióban is (TÁMOP-2.4.3.D-2-13/2). 

A támogatottaknak meg kell felelniük mind a szociális gazdaság 

definíciójának, mind a szövetkezetek alapelveinek. 

Tovább a teljes cikkhez>>> 
 
 

3,5 milliárd forintra lehet pályázni a 
LEADER térségek közötti együttműködéshez 

   
3,5 milliárd forintra pályázhatnak a Helyi Akciócsoportok (HACS),  

illetve a köz-, a civil és a vállalkozói szféra képviselői a 

LEADER térségek közötti együttműködés megvalósításához.  

Egy együttműködési projektre maximum 50 millió forint igényelhető. 

 A támogatási kérelmeket 2013. április 2-től augusztus 31-ig folyamatosan lehet  

benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (MVH). 
Tovább a teljes cikkhez>>> 

 

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


 

„Gazdálkodó település” címmel megjelent a 
Vidékfejlesztési Minisztérium és a Települési Önkormányzatok 

Országos Szövetségének közös pályázati kiírása 

 
A „Példát átadó gyakorlatok pályázatát –  

a Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Programját”  

a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ)  

az Európa Tanács Helyi és Regionális Demokrácia Szakértői Központja  

együttműködésével hirdette meg 2008-tól folyamatosan.  

2013-ban a megvalósításában részt vesz a Vidékfejlesztési Minisztérium is.  

Tovább a teljes cikkhez>>> 
 

 
Ezt a levelet a Dél-Mátra Közhasznú Egyesület küldte. 

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

 

http://delmatra.hu/node/801
mailto:leiratkozas@delmatra.hu
mailto:info@delmatra.hu

