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Tisztelt Pályázók! 

 
A 76/2012. (VII. 27)VM rendelet  

egyes EMVA beruházási jogcímek esetében  
2012. december 31-ig meghosszabbította az első kifizetési kérelem  

benyújtásának határidejét. 

 
Az első kifizetési kérelem benyújtásának meghosszabbított  

határidejével érintett jogcímeket, illetve támogatási kérelmeket  

az MVH honlapján a módosító rendelet megjelenését követően  

közzétett és a következő linken elérhető tájékoztató tartalmazza:  

Tájékoztatás az első kifizetési kérelem benyújtási határidő módosításáról 
 

Az MVH honlapon megjelent, az alábbi linken elérhető a tájékoztatás: 
Tájékoztatás >> 

 

Aktuális EMVA LEADER pályázataink rendezvényei  
Dél-Mátra Helyi Akciócsoport 

 
Karácsonyi ünnepkör: Adventi Hagyományok 

 
Szűcsi községben több éves hagyománya van a  

karácsonyi ünnepkörhöz tartozó rendezvényeknek.  

A Szűcsi Népművészeti Egyesület szervezésében  
három rendezvényre (kézműves ház, adventi hangverseny, 

mindenki fenyőfája ajándékműsor) kerül sor.  

Időpontok: 2012. december 8, 15, 21. 
Tovább a teljes cikkhez>>> 

 

 Mindenki Karácsonya 

 
 Pálosvörösmart községben évek óta hagyomány, hogy a  

Karácsony előtti napokban a falu apraja-nagyja összegyűlik  

és felelevenítik a karácsonyi népszokásokat. Az érdeklődőket  

http://www.kormany.hu/download/9/01/a0000/MR_2012_076_%28VII_27%29_VM_rendelet.pdf
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/hirek/modosultak_az_europai_mezogazd_20120730_1032361
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/hirek/hamarosan_lejar_az_elso_kifize_20121123_1033978
http://www.delmatra.hu/node/747


betlehemi játékok, népszokások, népi játékok,  

karácsonyi énekek és ételek várják.  

A rendezvény 2012. december 22-23-án kerül megrendezésre,  

a Pálosvörösmartért Alapítvány szervezésében.  

Tovább a teljes cikkhez>>> 
  

Előlegigénylési lehetőség  
gazdálkodók számára december elejétől 

 
Harminc százalékos támogatási előlegigénylésre lesz  

lehetőségük december 7-től azoknak a gazdálkodóknak,  

akik uniós forrás - társfinanszírozás - felhasználásával valósítanak meg  

mezőgazdasági beruházásokat - közölte V. Németh Zsolt,  

a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) vidékfejlesztésért  

felelős államtitkára hétfőn Budapesten sajtótájékoztatón. 

Tovább a teljes cikkhez>>> 

 

Növekszik a fiatal gazdák támogatása 

 
A vidékfejlesztési támogatásokon belül a fiatal gazdák  

lehetőségei nőni fognak, mert az uniós támogatási rendszer átalakul,  

és a nemzetállamok tematikus alprogramot is létrehozhatnak számukra 
- mondta V. Németh Zsolt vidékfejlesztésért felelős államtitkár egy  

pénteki konferencián, melyet a magyar és a szlovák fiatal gazdák 

 szervezetei rendeztek a szlovákiai Búcson. 

Tovább a teljes cikkhez>>> 
 

A KAP-reformról tájékoztatta  
V. Németh Zsolt az Európai ügyek bizottságát 

 
A vidékfejlesztési támogatásokról tájékoztatta az Országgyűlés  

Európai ügyek bizottságát V. Németh Zsolt, a Vidékfejlesztési  

Minisztérium (VM) vidékfejlesztésért felelős államtitkára.  

Az államtitkár jelezte: az uniós közös agrárpolitika 2013 utáni reformjának  
tervezete is meghatározó módon számol a vidékfejlesztéssel. 

Tovább a teljes cikkhez>>> 
 

A vidéki társadalom jövőjét a földtörvény biztosítja 

 
A készülő új földtörvényről, „Anyaföld, termőföld, megélhetés” címmel  

tartott előadást szombaton Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter  

http://www.delmatra.hu/node/749
http://delmatra.hu/node/757
http://delmatra.hu/node/751
http://delmatra.hu/node/752


a Közéleti Akadémia Szövetség első rendezvényén Lakiteleken. 

Tovább a teljes cikkhez>>> 

 
Felmérés a helyi termelői piacokról 

 
A Nemzeti Vidékstratégiához kapcsolódó stratégiai programok,  

koncepciók kidolgozásakor megfogalmazódott, hogy újra kell  

szabályozni a városokban és vidéki településeken működő  

helyi termelői piacok működését. 

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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