
 
 

2012. év VIII. szám 
2012. október 19. 

 

Ismét lehet Falumegújításra - és fejlesztésre,  
valamint Vidéki örökség megőrzésére pályázni 

 

Benyújtási időszak: 2012. október 15 - november 15.  

103/2012. (X. 1.) VM rendelet az EMVA vidéki örökség megőrzéséhez 
155/2012. (X. 5.) számú MVH Közlemény 

 
102/2012. (X. 1.) VM rendelet az EMVA falumegújításra- és fejlesztésre 

156/2012. (X. 5.) számú MVH Közlemény 
  

Tovább a teljes cikkhez>>>  

 

 
Megjelent az aktuális IKSZT kifizetési kérelem közleménye 

2012. október 1. – október 31. közötti időszakra 

 
Tovább a teljes cikkhez>>>  

 

Aktuális EMVA LEADER pályázataink rendezvényei  
Dél-Mátra Helyi Akciócsoport 

Nyitott ajtók – Betekintés jó gyakorlatokba 

 
A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület által szervezett  
programsorozat 4 helyszínen, 4 különböző napon  

(2012.11.07, 14, 21, 28.) megrendezett tanulmányút.  

A tanulmányutak célja a Nyitott Ajtók – a roma felzárkóztatásért  

programsorozaton bemutatott jó gyakorlatok,  

minták helyszínen való megismerése, tapasztalatok cseréje, a  

Nyitott Ajtók – a roma felzárkóztatásért program eredményeinek továbbvitele. 

http://www.delmatra.hu/sites/default/files/videk.pdf
http://mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1552012
http://www.delmatra.hu/sites/default/files/faluf%202_0.pdf
http://mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1562012
http://www.delmatra.hu/umvp_tengely_iii
http://delmatra.hu/node/14


 

Tovább a teljes cikkhez>>> 

Márton napi újbor mustra 

 
2012. 11. 11-én kerül megrendezésre a Gyöngyöshalász Község Önkormányzata  

által szervezett Márton napi újbor mustra, a helyi kulturális örökséget,  

népi hagyományokat megőrző rendezvény. Ennek során helyi bortermelők  

mutatják be új boraikat, gyöngyöshalászi és térségi fellépők  

szüreti és bordalokkal szórakoztatják a résztvevőket.  
 

Tovább a teljes cikkhez>>> 

„Ép testben ép lélek” 

 
A Mátra Fejlesztő Központ Közhasznú Nonprofit Kft. szervezésében  

megvalósuló rendezvényre 2012. 11. 12-én és 14-én kerül sor 

a gyöngyöshalászi Művelődési házban. A rendezvény programja  

egészségügyi felvilágosító előadás tartása, mely a mai felgyorsult világ  

problémáira ad lehetséges válaszokat. Téma: Az öt szeretetnyelv 

 
Tovább a teljes cikkhez>>> 

  
A közösségek otthona az IKSZT 

 
Amelyik Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér 

úgy épül, hogy egy közösség hajléka legyen, 

abból valódi közösségi tér lesz. Ezekben az épületekben 
otthonra találhat, aki tudásra szomjazik, és az is, aki pihenni, 

beszélgetni, szórakozni szeretne – mondta köszöntőjében 

V. Németh Zsolt vidékfejlesztésért felelős államtitkár 

a novai Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT) átadásán. 

 

Tovább a teljes cikkhez>>> 

 

3,5 milliárd forint a LEADER Helyi Akciócsoportoknak  
Nemzetközi együttműködésekre 

 
3,5 milliárd forintra pályázhatnak a LEADER 

Helyi Akciócsoportok (HACS) nemzetközi együttműködés 

megvalósításához – jelentette be V. Németh Zsolt vidékfejlesztésért 

http://www.delmatra.hu/node/745
http://www.delmatra.hu/node/740
http://www.delmatra.hu/node/741
http://www.delmatra.hu/node/742


felelős államtitkár budapesti sajtótájékoztatóján. 

A támogatási kérelmeket 2012. október 30-tól folyamatosan 

forráskimerülésig, de legkésőbb 2013. augusztus 31-ig 

lehet benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (MVH). 

 

Tovább a teljes cikkhez>>> 
 

Magyarország vidékfejlesztési forrásai nem csökkennek 

 
Az Európai Unió (EU) következő költségvetési időszakában  

sem csökkennek a Magyarországnak jutó vidékfejlesztési  

források - mondta V. Németh Zsolt, a Vidékfejlesztési Minisztérium  

államtitkára csütörtökön Hajdúböszörményben,  

az országos urbanisztikai konferencia megnyitóján. 

 

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! 

 

http://www.delmatra.hu/node/743
http://www.delmatra.hu/node/744
mailto:leiratkozas@delmatra.hu
mailto:info@delmatra.hu

