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Tisztelt Pályázók! 
 

LEADER PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ  

 
Az eljárásrend értelmében 2013.05.30-tól lehet benyújtani  

Egyesületünkhöz a projekt adatlapot, valamint az ahhoz  
csatolandó dokumentumokat. 

Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy  
a projekt adatlapot két példányban, személyesen benyújtva  

vagy könyvelt postai küldeményként juttathatják el hozzánk! 
Tovább a teljes cikkhez>>> 

 

 

Aktuális rendezvények a  
Dél-Mátra Helyi Akciócsoport területén 

 

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület által indított  
ingyenes tanfolyamok 

 

CIGÁNYZENE TANFOLYAM 

 
A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a Helyi Vidékfejlesztési  

Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó 
támogatásból INGYENES CIGÁNYZENE TANFOLYAMOT  

indít „Tanuljuk a mindennapokat” című projekt keretében  
hátrányos helyzetűek részére Halmajugrán  

2013. augusztus 14-i kezdési időponttal. 
Tovább a teljes cikkhez>>> 

 
KOSÁRFONÁS ISMERETEK TANFOLYAM 

 
A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a Helyi Vidékfejlesztési  

Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó  

http://delmatra.hu/node/810
http://delmatra.hu/node/866


támogatásból INGYENES KOSÁRFONÁS ISMERETEK  
TANFOLYAMOT indít „Tanuljuk a mindennapokat” című  

projekt keretében hátrányos helyzetűek részére  
Gyöngyösorosziban 2013. augusztus 12-i kezdési időponttal. 

Tovább a teljes cikkhez>>> 

 
EGÉSZSÉGÜGYI ISMERETEK TANFOLYAM 

 
A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a Helyi Vidékfejlesztési  

Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó  
támogatásból INGYENES EGÉSZSÉGÜGYI ISMERETEK  

TANFOLYAMOT indít „Tanuljuk a mindennapokat” című  
projekt keretében hátrányos helyzetűek részére  
Vécsen 2013. augusztus 7-i kezdési időponttal. 

Tovább a teljes cikkhez>>> 

 
PALÓC ÉTELEK FŐZŐISKOLA 

 
A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a Helyi Vidékfejlesztési 

Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó 
támogatásból INGYENES PALÓC ÉTELEK FŐZŐISKOLÁT 

indít „Tanuljuk a mindennapokat” című projekt keretében 
hátrányos helyzetűek részére Vécsen 2013. augusztus 8-i, 

Gyöngyöshalászon 2013. augusztus 12-i kezdési időponttal. 
Tovább a teljes cikkhez>>> 

 

A vidéki közösségek saját fejlesztési programja 

 
A helyi vidéki közösség alkossa meg a saját fejlesztési 

programját, a meglévő tapasztalatokat tovább kell fejleszteni 
- jelentette ki Búsi Lajos vidékfejlesztésért felelős helyettes államtitkár 

a közösség vezérelt helyi fejlesztésről (CLLD - Community-Led  
Local Development) szóló nemzetközi konferencián hétfőn Budapesten. 

Tovább a teljes cikkhez>>> 
 

Elindult a társadalmi egyeztetés 

 
Elkészült a 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó  

Vidékfejlesztési Program tervezete, így megkezdődhet  
annak társadalmi egyeztetése – jelentette be a 

vidékfejlesztésért felelős államtitkár kedden, Budapesten. 
Tovább a teljes cikkhez>>> 
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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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