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Tisztelt Pályázók! 

 

 

MÁR LEHET JELENTKEZNI A TESZEDD! AKCIÓRA  

 
 

Már lehet jelentkezni az idei TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért akcióra.  
Hazánk legnagyobb önkéntes mozgalma immár hatodik alkalommal, 2016. április 28. és május 1. között  

várja a környezetükért tenni akaró, felelősen gondolkodó jelentkezőket.  
 Tovább a teljes cikkhez>>> 

 

 

TÖBB IDŐ JUT FELKÉSZÜLNI A PÁLYÁZATOKRA 

 
Két pályázati felhívás beadási határidejének módosításáról döntött  

a Miniszterelnökség („Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója,  
többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése” 

és a „Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése”), melynek köszönhetően több ideje lesz  
az ügyfeleknek a szükséges dokumentumok előkészítésére, így a rendelkezésre álló  

összesen mintegy 40,9 milliárd forintos keret sikeres lekötésére. 
Tovább a teljes cikkhez>>> 

 
 

MÓDOSUL A VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM BERUHÁZÁSI  
PÁLYÁZATAIT ÉRINTŐ ÜZLETI TERV DOKUMENTÁCIÓJA 

http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/kornyezetugyert-agrarfejlesztesert-es-hungarikumokert-felelos-allamtitkarsag/hirek/mar-lehet-jelentkezni-a-teszedd-akciora
https://www.mvh.gov.hu/-/tobb-ido-jut-felkeszulni-a-palyazatokra


 
A Miniszterelnökség a gazdák érdekeit figyelembe véve módosítja a  

Vidékfejlesztési Program (VP) beruházási pályázatait érintő üzleti terv  
dokumentációját. Az egyszerűsítés elsősorban az  

50 millió forint teljes projektösszeg alatti projekteket érinti.  
Tovább a teljes cikkhez>>> 

 

 

VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM (VP) AKTUÁLIS PÁLYÁZATAI  

 
A jelenleg meghirdetésre került vidékfejlesztési program aktuális pályázatai elérhetők itt:  

Tovább a teljes cikkhez>>> 
 

 

MEGNYÍLTAK A KERTÉSZETI ÁGAZAT ELSŐ PÁLYÁZATAI 

 
Kecskeméten rendezték meg a Zsendülés II. Kertészeti Konferenciát, ahol Kis Miklós Zsolt 

a Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkára ismertette a  
Vidékfejlesztési Program kertészeti fejlesztési lehetőségeit.  

Tovább a teljes cikkhez>>> 
 

 

PÁLYÁZATI FORRÁS NYÍLT AZ ERDŐK GAZDASÁGI  
ÉRTÉKÉNEK NÖVELÉSÉRE 

 
Az erdőgazdálkodók számára nyílt újabb pályázati lehetőség  

2016. március 16-án a Vidékfejlesztési Program keretében. A Miniszterelnökség  
a most megjelent felhívással mintegy 2,7 milliárd forint támogatást 

http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/agrar-videkfejlesztesert-felelos-allamtitkar/hirek/modosul-a-videkfejlesztesi-program-beruhazasi-palyazatait-erinto-uzleti-terv-dokumentacioja
https://www.palyazat.gov.hu/doc/4523
http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/agrar-videkfejlesztesert-felelos-allamtitkar/hirek/zsendules-kecskemeten-megnyiltak-a-kerteszeti-agazat-elso-palyazatai


különített el az erdők gazdasági értékének növelését szolgáló tevékenységek megvalósítására.  
Tovább a teljes cikkhez>>> 

 

  

  

HÍREK 
 

ÁTALAKÍTJÁK AZ UNIÓS PÁLYÁZATÉRTÉKELÉST 

 
Az uniós pályázatok értékelésére új rendszert dolgoznak ki  

- közölte Lázár János, a Miniszterelnökséget vezető miniszter  
csütörtökön az uniós forrásokról rendezett Portfolió konferencián, Budapesten. 

Tovább a teljes cikkhez>>> 

 
 

IDÉN MEGJELENIK VALAMENNYI VIDÉKFEJLESZTÉSI PÁLYÁZAT 

 
Az idei évben megjelenik valamennyi vidékfejlesztési pályázat, a rendelkezésre álló 

összesen 1300 milliárd forintnyi forrásból 610 milliárdra már jelentkezhetnek az érintettek – 
jelentette ki a Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkára 

szombaton Hódmezővásárhelyen. 
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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