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Tisztelt Pályázók! 

 

Aktuális rendezvények a  
Dél-Mátra Közhasznú Egyesület területén  

 
 

FIGYELEM! 
A DÉL-MÁTRA KÖZHASZNÚ EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSE  

 
A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület tisztelettel meghívja Önt: 

 
- 2016. május 31-én 16 órakor tartandó közgyűlésére. 

Téma: 2015 évi beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadása. 
 

- 2016. június 8-án 16 órakor tartandó közgyűlésére. 
Téma: a Helyi Fejlesztési Stratégia végleges változatának elfogadása. 

 
Helyszín: Gyöngyösoroszi IKSZT, Jókai Mór út 3. 

 
 

 

MEGJELENT A VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM  
ÖNTÖZÉSFEJLESZTÉST TÁMOGATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA   

 
A magyar kormánynak az Európai Bizottsággal folytatott hosszas 

és eredményes egyeztetésének köszönhetően, a Vidékfejlesztési Program keretében  
a korábbi összeg többszöröse áll a magyar gazdálkodók rendelkezésére  



az öntözött területek növelését célzó fejlesztések uniós forrásból való finanszírozására.  
 Tovább a teljes cikkhez>>> 

 

 

AZ EURÓPAI UNIÓ JÓVÁHAGYTA AZ EGYSÉGES KÉRELMEK  
BEADÁSI HATÁRIDEJÉNEK MEGHOSSZABBÍTÁSÁT 

 
Több ideje juthat a gazdálkodóknak, hogy igényeljék a  

mezőgazdasági támogatásokat. Brüsszel hozzájárult  
az egységes kérelmek beadási határidejének meghosszabbításához. 

Tovább a teljes cikkhez>>> 

 
 

FELFÜGGESZTI A MINISZTERELNÖKSÉG A  
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATOT 

 
A Vidékfejlesztési Program keretében 2016. február 9-én megjelent 

„Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, 
többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés”  

című pályázat felfüggesztéséről döntött az Irányító Hatóság. 
Tovább a teljes cikkhez>>> 

 

 
 

VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM (VP) AKTUÁLIS PÁLYÁZATAI  

 
A jelenleg meghirdetésre került vidékfejlesztési program aktuális pályázatai elérhetők itt:  

Tovább a teljes cikkhez>>> 
 

  

  

HÍREK 
 

NEM A GYORSASÁG, HANEM A BENYÚJTOTT PÁLYÁZATOK  

http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/agrar-videkfejlesztesert-felelos-allamtitkar/hirek/megjelent-a-videkfejlesztesi-program-ontozesfejlesztest-tamogato-palyazati-felhivasa
https://www.mvh.gov.hu/-/az-europai-unio-jovahagyta-az-egyseges-kerelmek-beadasi-hataridejenek-meghosszabbitasat
https://www.mvh.gov.hu/-/felfuggeszti-a-miniszterelnokseg-a-telepulesfejlesztesi-palyazatot
https://www.palyazat.gov.hu/doc/4523


 MINŐSÉGE A MÉRVADÓ 

 
A Miniszterelnökség felhívja az ügyfelek figyelmét, hogy az előző időszakkal ellentétben  
a 2014-2020 közötti uniós programozási ciklusban a Vidékfejlesztési Program keretében  

benyújtott pályázatok bírálata minden esetben a pályázat tartalma alapján történik,  
a benyújtás dátuma nem befolyásolja a döntés kimenetelét. 

Tovább a teljes cikkhez>>> 

 
 

A JÖVŐ ÉVI KÖLTSÉGVETÉS EGYIK NYERTESE AZ AGRÁRIUM   

 
 

A jövő évi költségvetés egyik nyertese az agrárium, a mezőgazdaság  
és a vidékfejlesztés finanszírozására mintegy 100 milliárd forinttal több áll 

rendelkezésre 2017-ben, mint az idén - közölte a  
Földművelésügyi Minisztérium (FM) agrárgazdaságért felelős államtitkára  

pénteken Budapesten 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/agrar-videkfejlesztesert-felelos-allamtitkar/hirek/nem-a-gyorsasag-hanem-a-benyujtott-palyazatok-minosege-a-mervado
http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/agrargazdasagert-felelos-allamtitkarsag/hirek/a-jovo-evi-koltsegvetes-egyik-nyertese-az-agrarium
mailto:leiratkozas@delmatra.hu
mailto:info@delmatra.hu

