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Tisztelt Pályázók!  
 

AZ IRÁNYÍTÓ HATÓSÁG ELFOGADTA  
A DÉL-MÁTRA KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 

2014-2020 TERVEZÉSI IDŐSZAKRA SZÓLÓ  
HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁT 

 
Örömmel tájékoztatjuk a tisztelt érdeklődőket, hogy  
megérkezett az Irányító Hatóság jóváhagyása, amely  

véglegesen elismeri akciócsoportunkat a  
2014-2020-as tervezési időszakra LEADER HACS-ként,  
továbbá jóváhagyta a Helyi Fejlesztési Stratégiánkat. 

 Tovább a teljes cikkhez>>> 

 

 

VÁLTOZÁSOK A KEDVEZMÉNYEZETTEK TÁJÉKOZTATÁSI  
KÖTELEZETTSÉGEIBEN    

 
Tájékoztatjuk, hogy a korábbiakban, valamint a 2016.07.05-től hatályos,  

„Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei (KTK)” című útmutatók  
használatára az alábbi szabályozás az irányadó. 

 Tovább a teljes cikkhez>>> 

 
MILLIÁRDOS TÁMOGATÁS AGRÁRDIVERZIFIKÁCIÓRA,  

ÚJ VÁLLALKOZÁSOK INDÍTÁSÁRA  
 

http://delmatra.hu/node/541
https://www.palyazat.gov.hu/vltozsok-a-kedvezmnyezettek-tjkoztatsi-ktelezettsgeiben


 
A vidéki térség mezőgazdasági vállalkozásainak jövedelemstabilizálását,  
valamint a mezőgazdaságon kívüli vállalkozások elindítását szolgálja a  

Miniszterelnökség 2016. augusztus 25-én megjelent pályázata.  
A Vidékfejlesztési Program legújabb kiírásának keretösszege 13,85 milliárd forint. 

 Tovább a teljes cikkhez>>> 

 
 

RAJZPÁLYÁZAT A SZÜRET JEGYÉBEN  

 
 

A Földművelésügyi Minisztérium rajzpályázatot hirdet általános iskolások  
számára a szüret jegyében.  
 Tovább a teljes cikkhez>>> 

 
 

 

FIGYELEM! VÁLTOZÁSOK!   

 
Az Agrár-vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság, 
mint a Vidékfejlesztési Program (a továbbiakban: VP) Irányító Hatósága 
az alábbi tájékoztatást bocsájtja ki a VP keretében meghirdetésre kerülő 
felhívásokat érintő hiánypótlással összefüggő egyes kérdések tárgyában. 

 Tovább a teljes cikkhez>>> 
 

 

VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM (VP) AKTUÁLIS PÁLYÁZATAI  

 
A jelenleg meghirdetésre került vidékfejlesztési program aktuális pályázatai elérhetők itt:  

Tovább a teljes cikkhez>>> 

http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/agrar-videkfejlesztesert-felelos-allamtitkar/hirek/milliardos-tamogatas-agrardiverzifikaciora-uj-vallalkozasok-inditasara
http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/hirek/rajzpalyazat-a-szuret-jegyeben
https://www.mvh.gov.hu/-/az-agrar-videkfejlesztesi-programokert-felelos-helyettes-allamtitkarsag-mint-a-videkfejlesztesi-program-a-tovabbiakban-vp-iranyito-hatosaga-az-alabbi-
https://www.palyazat.gov.hu/doc/4523


  

  

Aktuális rendezvények a Dél-Mátra térségében  
Tovább a teljes cikkhez>>> 

 

HÍREK 
 

ÚJRA LEHET PÁLYÁZNI A SZŐLŐÜLTETVÉNYEK  
SZERVEZETÁTALAKÍTÁSÁRA ÉS ÁTÁLLÍTÁSÁRA    

 
2016-ban ismételten lehet pályázni a szőlőültetvények szerkezetátalakításához 

és - átállításához igényelhető támogatásra, a rendelet szeptember elsejétől hatályos. 
Tovább a teljes cikkhez>>> 

 

 
A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL  

MEGKEZDI A 2015. ÉVI PÉNZÜGYI FEGYELEM ALKAMAZÁSÁBÓL EREDŐ  
VISSZATÉRÍTÉSEK KIFIZETÉSÉT 

 
Felhívjuk a termelők figyelmét, hogy az ügyfél-nyilvántartásban 

szereplő bankszámlaszámuk és egyéb, a kifizetéshez szükséges adataik  
helyességét ellenőrizzék! Amennyiben az adataikban bekövetkező 

változásról nem tették meg a jogszabályban előírt bejelentést, azt haladéktalanul  
tegyék meg, különben október 15. után elveszítik jogosultságukat a kifizetésre.  

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://delmatra.hu/sites/default/files/Esem%C3%A9nygy%C5%B1jt%C5%91.%C3%96sszes%C3%ADt%C5%91.2016.10.pdf#overlay-context=delmatra_rendezvenyek
http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/agrargazdasagert-felelos-allamtitkarsag/hirek/ujra-lehet-palyazni-a-szoloultetvenyek-szerkezetatalakitasara-es-atallitasara
http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/agrargazdasagert-felelos-allamtitkarsag/hirek/a-mezogazdasagi-es-videkfejlesztesi-hivatal-megkezdi-a-2015-evi-penzugyi-fegyelem-alkalmazasabol-eredo-visszateritesek-kifizeteset
mailto:leiratkozas@delmatra.hu
mailto:info@delmatra.hu

