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HÍREK 

 
HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA MEGVALÓSÍTÁSÁT 

ELŐSEGÍTŐ, 

EGYÜTTMŰKÖDÉST ERŐSÍTŐ RENDEZVÉNY 

 

A LEADER intézkedési tervben foglaltak szerint a kezdeményezett  

Nyilatkozatban vállalja a jogerős támogatási határozat kézhezvételétől  

az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig,  

hogy a projekt LEADER támogatással történő megvalósítása esetén 

legalább 2 alkalommal részt vesz a HVS-sel kapcsolatos együttműködést  
erősítő rendezvényen vagy képzésen.  

Tovább a teljes cikkhez>>> 

 

 

Tisztelt Pályázók! 
 

MÓDUSULT A 13/2014. (I.22) SZÁMÚ KÖZLEMÉNY 

 

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 

a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének 

végrehajtásához nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről 

szóló 13/2014. (I. 22.) számú MVH közlemény módosításáról 

Tovább a teljes cikkhez>>> 

 
 

LEADER PÁLYÁZATHOZ KAPCSOLÓDÓ  

TÁMOGATÁSI KRITÉRIUM 

http://www.delmatra.hu/node/159
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk642014


 

A LEADER pályázathoz kapcsolódó támogatási kritériumok 

között szerepel az, hogy a pályázó a fejlesztéssel 

érintett tevékenységéről a megvalósulást követően, 

legkésőbb az utolsó kifizetési kérelembenyújtásával 

egy időben minimum 2 oldalas beszámolót és minimum 5 db fényképet 

tartalmazó fotódokumentációt szolgáltat. 

Tovább a teljes cikkhez>>> 

 

 

LEADER RENDEZVÉNY KIFIZETÉSI KÉRELEM 

 

Amennyiben nem kizárólag rendezvény előkészítése és  

megvalósítása, képzés elő készítésze és megvalósítása, 

illetve tanulmánykészítésre irányul a művelet, 

úgy köteles 6 hónapon belül 10%-kal elszámolni. 

Tovább a teljes cikkhez>>> 
 

 

2014. FEBRUÁR 1 - 2014. MÁJUS 31-IG  

FOLYAMATOSAN BENYÚJTHATÓ  

KIFIZETÉSI KÉRELMEK 

 

Megjelentek a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER  

fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatás,  
vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatás, 

turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás,  

mikro-vállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatás,  

falumegújításra és - fejlesztésre nyújtandó támogatás  

kifizetésének igényléséről szóló közlemények.  

Tovább a teljes cikkhez>>> 
 

 

ADÓJA 1 %-VAL TÁMOGASSA  

A GYÖNGYÖSI TÉRSÉG FEJLŐDÉSÉT  

 

Kérjük, személyi jövedelemadója 1%-ának felajánlásával 

járuljon hozzá, hogy a Dél-Mátra Közhasznú Egyesület 

http://delmatra.hu/node/150
http://www.delmatra.hu/node/158
http://delmatra.hu/rendeletek


hatékonyabban segíthesse térségünk településeinek fejlődését! 

Adószámunk: 18592089-1-10 

Tovább a teljes cikkhez>>> 

 

 
Májusi rendezvények a településeken 

 

Tovább táblázathoz>>> 

 

 
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://delmatra.hu/node/85
file:///C:/Users/Dél-Mátra/Desktop/Események.pdf
mailto:leiratkozas@delmatra.hu
mailto:info@delmatra.hu

