
 
 

2012. év III. szám 
2012. június 29. 

 

Ismét lehet turisztikai fejlesztésekre pályázni!  

TURISZTIKAI TEVÉKENYSÉGEK ÖSZTÖNZÉSÉHEZ NYÚJTANDÓ 

TÁMOGATÁS 

Beadási időszak: 2012. július 1.-től július 31.-ig! 

79/2012. (VI. 20.) számú MVH közlemény  

 
52/2012. (VI. 8.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból  

a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a  LEADER Helyi Akciócsoportok  

közreműködésével 2012-ben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről. 
 

 
 

2012. július 2.-ig még beadható! 
 

MIKROVÁLLALKOZÁSOK LÉTREHOZÁSA ÉS FEJLESZTÉSE 
 

Beadási időszak: 2012. június 1.-től július 2.-ig! 

 
71/2012. (V. 21.) számú MVH Közlemény 

 
47/2012. (V. 11.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból  
a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére LEADER Helyi Akciócsoportok  

közreműködésével 2012-ben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről.  
 

 

Aktuális EMVA LEADER pályázataink rendezvényei  

Dél-Mátra Helyi Akciócsoport 
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„Száll a madár ágrul ágra” II. Népzenei Találkozó, Visonta 

2012. június 30. 

 
Hagyományőrző csoportok és a vendégművészek műsora, élőzenés táncházzal.  

A Népzenei Találkozó célja, hogy ápolja a már meglévő,  

s kialakulóban lévő kapcsolatokat. 

 

Tovább a teljes cikkhez>>> 
 
 

,,Élj egészségesen” Karácsondi Egészségnap 
2012. július 01. 

 
A rendezvényen résztvevők sportversenyeken vesznek részt  

a sportpályán, megismerkednek a hagyományos gyermekjátékokkal. 

Előadások keretében megismerkednek az egészséges táplálkozással,  

az egészséges életmód területeivel. 

 
Tovább a teljes cikkhez>>> 

 
 

Kisnánai Várjátékok 

2012. július 07. 

 
Szakmai együttműködés keretében kulturális örökségünkhöz tartozó  

új attrakciókkal kibővült vár bemutatása. 

 

Tovább a teljes cikkhez>>> 
 
 

„Péter Pál napi arató ünnep a hagyományok tükrében” 

2012. július 7-8. 

 
A településen hagyományosan Péter Pál napján kezdődött és kezdődik 
ma is az aratás, amelyet dallal, tánccal és finom étkekkel ünnepeltek 

és ünneplünk meg ma is. A rendezvény ennek a régi hagyománynak állít emléket. 

 

http://www.delmatra.hu/node/686
http://www.delmatra.hu/node/688
http://www.delmatra.hu/node/690


Tovább a teljes cikkhez>>> 

 

 

Kármélhegyi Búcsújárás  

2012. július 14-15. 

 
A Gyöngyöshalász külterületén álló műemlék kápolna évszázadok  

óta búcsújáró hely volt. Az alapítvány ezt a hagyományt kívánja folytatni, és  

Kármélhegyre várja a Dél-Mátra települések lakosait. 

 

Tovább a teljes cikkhez>>> 

 
 

Hová tart a LEADER Program? 

 
A 2014-2020 közötti időszakra szóló fejlesztési politika tervezésekor az európai 

 vezetők is arra a következtetésre jutottak, mint Magyarország: a megújulás a  

vidéki gyökerekre támaszkodva, a helyi közösségek segítségével valósítható meg  

– jelentette ki V. Németh Zsolt vidékfejlesztésért felelős államtitkár a Quo Vadis LEADER? 

 (Merre tartasz LEADER?) című nemzetközi konferencián, Budapesten. 

 

Tovább a teljes cikkhez>>> 

 

 

Több közösségi forrás 2014-től a vidékfejlesztési programokra 

 
Magyarország üdvözli a Közös Agrárpolitika (KAP) 2014-től kezdődő időszakára, 

a vidékfejlesztésre javasolt társfinanszírozási arányokat - mondta Czerván György, 

agrárgazdaságért felelős államtitkár az uniós tagországok mezőgazdasági minisztereinek 

hétfői luxembourgi tanácsülésén 

 

Tovább a teljes cikkhez>>> 

 
 

http://www.delmatra.hu/node/692
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Rugalmasabbá kell tenni a vidékfejlesztési pályázatokat 

 
Rugalmasabbá kell tenni a vidékfejlesztési pályázatokat; kötelező  

lesz a többalapú tervezés – jelentette ki V. Németh Zsolt szombaton Veszprémben.  

A vidékfejlesztésért felelős államtitkár egy népi építészeti konferencián tartott  

előadást a Pannon Egyetemen. 

 

Tovább a teljes cikkhez>>> 

 
 

Hamarosan indulhat 2012. évi Tanyafejlesztési Program 

 
Elfogadta a kormány a 2012. évi Tanyafejlesztési Program fejezeti kezelésű  

előirányzat 2012. évi felhasználásának szabályairól szóló kormányrendeletet. 

A Tanyafejlesztési Program a – szintén a kormány által elfogadott – 

Nemzeti Vidékstratégia egyik kiemelt térségi komplex vidékfejlesztési nemzeti programja. 
 

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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