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Tisztelt Pályázók! 

 
 

A 2014-2020 IDŐSZAK TERVEZÉSI ÜTEMTERVE  
A DÉL-MÁTRA KÖZHASZNÚ EGYESÜLET TERÜLETÉN  

 
A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület elismert és elfogadott a tervezési területtel rendelkezik. 

A 2014-2020-as tervezés során közösségi munkánk alapját továbbra is  
a térség érintett szereplőinek bevonásával tervezzük. 

Tovább a teljes cikkhez>>> 
 

 
FIGYELEM! MÁRCIUS 4-ÉN ZÁRUL AZ E-MONITORING ADATSZOLGÁLTATÁS!  

 
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) és az Európai Halászati Alap (EHA)  

keretében támogatásban részesült ügyfelek monitoring adatszolgáltatási 
időszaka a megelőző évek gyakorlatához képest korábban,  

2016. január 25-én elindult és 2016. március 4-ig tart. 
Tovább a teljes cikkhez>>> 

 

 

VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM (VP) AKTUÁLIS PÁLYÁZATAI  

 
A jelenleg meghirdetésre került vidékfejlesztési program aktuális pályázatai elérhetők itt:  

Tovább a teljes cikkhez>>> 
 
 

http://delmatra.hu/node/485
https://www.mvh.gov.hu/-/figyelem-elindult-az-e-monitoring-adatszolgaltata-1
https://www.palyazat.gov.hu/doc/4523


TÖBB PÁLYÁZAT IS MEGJELENT A KERTÉSZETI ÁGAZAT FEJLESZTÉSÉRE 

 
A kertészeti ágazat versenyképességének fokozására, valamint innovatív és 

környezetbarát kertészeti technológiák és termesztési módok elterjesztésének  
támogatására jelentetett meg pályázati felhívásokat a  

Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztésért Felelős Államtitkársága. 
Tovább a teljes cikkhez>>> 

 
 
 

MEGJELENT A VP2-6.3.1-16 MEZŐGAZDASÁGI KISÜZEMEK FEJLESZTÉSE 
CÍMŰ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 
A felhívás a vidéki térségekben a mezőgazdasági vállalkozások meglévő  

termékszerkezet piaci pozíciójának stabilizálására, fejlesztésére,  
a piaci igények alapján a termékszerkezet korszerűsítésére,  

megtermelt alapanyagok feldolgozásával hagyományos,  
kézműves termékek előállítására irányul. 

Tovább a teljes cikkhez>>> 
 
 
 

MEGJELENT A TELEPÜLÉSKÉPET MEGHATÁROZÓ ÉPÜLETEK KÜLSŐ REKONSTRUKCIÓJA, 
TÖBBFUNKCIÓS KÖZÖSSÉGI TÉR LÉTREHOZÁSA, FEJLESZTÉSE, 

ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS CÍMŰ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 
A vidéki térségekben található, településképet meghatározó épületek  

külső rekonstrukciójának és energetikai fejlesztésének, a közösségi  
funkciókat ellátó létesítmények energetikai korszerűsítéseinek, 

továbbá a többfunkciós közösségi terek létrehozásának és fejlesztésének  
érdekében jelentetett meg pályázati felhívást a  

Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztésért Felelős Államtitkársága. 
Tovább a teljes cikkhez>>> 

  

 

 
 

https://www.mvh.gov.hu/-/tobb-palyazat-is-megjelent-a-kerteszeti-agazat-fejlesztesere-
https://www.mvh.gov.hu/-/megjelent-a-vp2-6-3-1-16-mezogazdasagi-kisuzemek-fejlesztese-cimu-palyazati-felhivas
https://www.mvh.gov.hu/-/megjelent-a-vp2-6-3-1-16-mezogazdasagi-kisuzemek-fejlesztese-cimu-palyazati-felhivas


 

HÍREK 
 

MÁR 610 MILLIÁRD FORINT VIDÉKFEJLESZTÉSI FORRÁSRA  
PÁLYÁZHATNAK A GAZDÁLKODÓK 

 
Hat új pályázati felhívás jelent meg a Vidékfejlesztési Program keretében, 

mintegy 138 milliárd forint keretösszegben. A Miniszterelnökség az eddig kiírt  
pályázatokkal a rendelkezésre álló 1300 milliárd forint 

forrás csaknem 50 százalékát a gazdák rendelkezésére bocsájtotta.  
Tovább a teljes cikkhez>>> 

 

 
ÚJABB GAZDÁKAT SEGÍTŐ PROGRAM INDUL! 

 
 

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) újabb gazdabarát programot indít,  
azért, hogy a közös agrárpolitikához alkalmazkodva a lehető legeredményesebben segítsék 
a gazdák és a földművesek munkáját - mondta Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter 

kedden Baján, egy gazdafórum előtt tartott sajtótájékoztatón. 
 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.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/hirek/mar-610-milliard-forint-videkfejlesztesi-forrasra-palyazhatnak-a-gazdalkodok
https://www.mvh.gov.hu/-/ujabb-gazdakat-segito-program-indul-
mailto:leiratkozas@delmatra.hu
mailto:info@delmatra.hu

