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Tisztelt Pályázók! 

 

Aktuális rendezvények a  
Dél-Mátra Közhasznú Egyesület területén  

 
 

IFJÚSÁGI NÉPMŰVÉSZETI TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY  

 
Ifjúsági népzenei tehetségkutató verseny Heves- és Jász-Nagykun-Szolnok megyei  

elődöntőjére kerül sor a viszneki IKSZT épületében 2016. május 28-án.  
Tovább a teljes cikkhez>>> 

 

 

 

MEGJELENT A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI PÁLYÁZAT MÓDOSÍTÁSA!   

 
 

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy megjelent „A Településképet  
meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása,  

fejlesztése, energetikai korszerűsítése” című pályázat módosított felhívása a  
www.szechenyi2020.hu oldalon. 

 Tovább a teljes cikkhez>>> 

 

 

FIGYELEM! AZ EGYSÉGES KÉRELMEKET MÁR BE LEHET NYÚJTANI! 

http://delmatra.hu/sites/default/files/tehetseg%20plak%C3%A1t%20el%C5%91d%C3%B6nt%C5%91%20heves%202016.JPG#overlay-context=
http://www.szechenyi2020.hu/
https://www.mvh.gov.hu/-/megjelent-a-telepulesfejlesztesi-palyazat-modositasa-


 
Április 7-én megnyílt az egységes kérelmek kitöltési felülete.  

A szükséges jogszabályi rendelkezések hatályba lépését követően a 
mai naptól van lehetőség az egységes kérelmek benyújtására. 

Tovább a teljes cikkhez>>> 
 
 

A TERMELŐI CSOPORTOKRA, SZERVEZETEKRE  
26 MILLIÁRD FORINTOT KÜLÖNÍTETTEK EL 

 
A 2014-2020-as vidékfejlesztési programban a jogszabályoknak megfelelő 

termelői csoportok, szervezetek támogatására 26 milliárd forintot különítettek el  
- mondta Kis Miklós Zsolt, a Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkára  

a Nemzeti Agrár Kamara (NAK) konferenciáján, melyet a  
mezőgazdasági szövetkezetek lehetőségeiről rendeztek. 

Tovább a teljes cikkhez>>> 
 

 
 

MÓDOSÍTÁS A MZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK ÉRTÉKNÖVELÉSE ÉS  
ERŐFORRÁS-HATÉKONYSÁGÁNAKELŐSEGÍTÉSE A  

FELDOLGOZÁSBAN PÁLYÁZATI FELHÍVÁS DOKUMENTÁCIÓJÁBAN  

 
 

Tovább a teljes cikkhez>>> 
 

 

VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM (VP) AKTUÁLIS PÁLYÁZATAI  

 

https://www.mvh.gov.hu/-/figyelem-az-egyseges-kerelmeket-a-mai-naptol-mar-be-lehet-nyujtani-
http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/agrar-videkfejlesztesert-felelos-allamtitkar/hirek/a-termeloi-csoportokra-szervezetekre-26-milliard-forintot-kulonitettek-el
https://www.mvh.gov.hu/-/modositas-a-mezogazdasagi-termekek-erteknovelese-es-eroforras-hatekonysaganak-elosegitese-a-feldolgozasban-palyazati-felhivas-dokumentaciojaban


A jelenleg meghirdetésre került vidékfejlesztési program aktuális pályázatai elérhetők itt:  
Tovább a teljes cikkhez>>> 

 

  

  

HÍREK 
 

KÁRPÁTALJAI UTAZTATÁSI PROGRAM INDUL 

 
A Rákóczi Szövetség kárpátaljai utazási pályázatot hirdet nyugdíjas egyesületek, 

klubok és helyi egyházi közösségek csoportjai számára.  
A programra május 27-ig lehet jelentkezni.  

Tovább a teljes cikkhez>>> 

 
 

A MINISZTERELNÖKSÉG MEGKEZDTE A TÁMOGATÓI OKIRATOK KÉZBESÍTÉSÉT  

 
Megkezdődött a támogatói okiratok és értesítések kiküldése azon ügyfelek számára,  
akik a Vidékfejlesztési Program keretében megjelent agrár-környezetgazdálkodást,  
valamint ökológiai gazdálkodást támogató pályázatokra nyújtották be kérelmüket. 

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! 

 

https://www.palyazat.gov.hu/doc/4523
http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkar/hirek/karpataljai-utaztatasi-program-indul
http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/agrar-videkfejlesztesert-felelos-allamtitkar/hirek/a-miniszterelnokseg-megkezdte-a-tamogatoi-okiratok-kezbesiteset
mailto:leiratkozas@delmatra.hu
mailto:info@delmatra.hu

