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2012. december 20. 
 

BOLDOG, BÉKÉS KARÁCSONYT  
KÍVÁN MINDENKINEK A  

DÉL-MÁTRA KÖZHASZNÚ EGYESÜLET!  

 
 

Tisztelt Pályázók! 

 
Egyes EMVA jogcímek esetén az első kifizetési kérelem  

benyújtására nyitva álló határidő 2012. december 31-én lejár! 
Tovább a teljes cikkhez>>> 

 

 

Aktuális EMVA LEADER pályázataink rendezvényei  
Dél-Mátra Helyi Akciócsoport 

 

 Mindenki Karácsonya 

 
 Pálosvörösmart községben évek óta hagyomány, hogy a  

Karácsony előtti napokban a falu apraja-nagyja összegyűlik  

és felelevenítik a karácsonyi népszokásokat. Az érdeklődőket  

betlehemi játékok, népszokások, népi játékok,  

karácsonyi énekek és ételek várják.  
A rendezvény 2012. dec. 22-23-án kerül megrendezésre,  

a Pálosvörösmartért Alapítvány szervezésében.  

Tovább a teljes cikkhez>>> 

http://delmatra.hu/node/758
http://www.delmatra.hu/node/749


  
Jövőre 60 milliárd forinttal több forrás a mezőgazdaságban 

 
Közel 60 milliárd forinttal emelkednek az agrár- és vidékfejlesztési  

támogatások 2013-ban az előző évhez képest, jelentette be Czerván  

György agrárgazdaságért felelős államtitkár az  

Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány kuratóriumi ülésén. 

Tovább a teljes cikkhez>>> 
 

A VM a megyékkel közösen készül a következő 
vidékfejlesztési program tervezésére 

 
A Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) legfontosabb feladata a  

2014-2020-as programalkotásra való felkészülés, és a tárca célja,  

hogy a tervezést a lehető legjobban összehangolja a megyei  

elképzelésekkel – hangsúlyozta V. Németh Zsolt vidékfejlesztésért 

 felelős államtitkár a tervezést előkészítő megyei fórumsorozatról  

szóló sajtótájékoztatón Budapesten.  

Tovább a teljes cikkhez>>> 
 

Agrárágazaton kívüli munkahelyek létrehozását  
támogatja a VM 

 
7,8 milliárd forintra pályázhatnak a mezőgazdasági termelők az  

agrártevékenységük diverzifikálásához (agrárágazaton kívüli  

munkahelyek létrehozásához). A pályázó akkor támogatható, ha az éves  

bruttó árbevétele legfeljebb 2 millió euró (kb. 600 millió forint),  

illetve 2011-ben a bruttó árbevételének több mint fele mezőgazdasági 

 tevékenységből származott.  

Tovább a teljes cikkhez>>> 
 

Több helyi terméket a kereskedelembe! 

 
A vidékfejlesztési tárca célja, hogy a jelenlegi 5%-ról 20%  

körülire nőjön a helyi termékek aránya a kereskedelmi  

forgalomban – hangsúlyozta V. Németh Zsolt vidékfejlesztésért 

 felelős államtitkár a „Kistérség színe-java – Helyi termék hálózat 

 kiépítése a zalakarosi kistérségben” című program záró  

konferenciáján, Zalakomáron.  

Tovább a teljes cikkhez>>> 

http://delmatra.hu/node/763
http://delmatra.hu/node/761
http://delmatra.hu/node/762
http://delmatra.hu/node/759


 
Vidékfejlesztési Nap –  

Helyükre kerültek az új agrárpolitika alapkövei 

 
A kormányzati ciklus első két évében helyükre kerültek az  

új agrárpolitika alapkövei - mondta Poprády Géza, a  

Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) közigazgatási államtitkára  

a fővárosban kedden a Vajdahunyad Várában tartott második  

Vidékfejlesztési Nap eseménysorozatának 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! 
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