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Tisztelt Pályázók!  
 

 

ELÉRHETŐ A KEDVEZMÉNYEZETTEK TÁJÉKOZTATÁSI  
KÖTELEZETTSÉGEI CÍMŰ ÚTMUTATÓ A VP PROGRAM VONATKOZÁSÁBAN    

 
Megjelent a „Vidékfejlesztési Program 2014-2020 – Kedvezményezettek  

tájékoztatási kötelezettségei” című útmutató, mely 2016. május 2-től hatályos. A kézikönyv  
magába foglalja az ezzel kapcsolatos kommunikáció valamennyi vizuális követelményét.  

Minden Vidékfejlesztési Programot érintő projekt esetében a VP KTK 2020 arculati előírásait kérjük betartatni.  
 Tovább a teljes cikkhez>>> 

 
 

 

4,5 MILLIÁRD FORINT VÍZVÉDELMI ÉS ÉLŐHELYFEJLESZTÉSI CÉLÚ  
NEM TERMELŐ BERUHÁZÁSOKRA    

 
A Miniszterelnökség két pályázati felhívást jelentetett meg 

a Vidékfejlesztési Program keretében 2016. június 10-én, amelyek elsősorban  
az éghajlatváltozással összefüggő problémák kezelését, vizeink  

mennyiségi és minőségi védelmét, valamint a biodiverzitás megőrzését szolgálják. 
 Tovább a teljes cikkhez>>> 

 

 

TÖBB MINT  19 MILLIÁRD FORINT KISMÉRETŰ TERMÉNYTÁROLÓK,  
SZÁRÍTÓK ÉS TISZTÍTÓK ÉPÍTÉSÉRE, KORSZERŰSÍTÉSÉRE  

https://www.palyazat.gov.hu/elrhet-a-kedvezmnyezettek-tjkoztatsi-ktelezettsgei-cm-tmutat-a-vidkfejlesztsi-program-vonatkozsban
http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/agrar-videkfejlesztesert-felelos-allamtitkar/hirek/4-5-milliard-forint-vizvedelmi-es-elohelyfejlesztesi-celu-nem-termelo-beruhazasokra


 
Újabb, mintegy 19,68 milliárd forint keretösszegre pályázhatnak  

a mezőgazdasági termelők és csoportjaik a Miniszterelnökség 2016. június 6-án  
meghirdetett felhívásának köszönhetően. A gazdálkodók a Vidékfejlesztési Program 
„Kisméretű terménytároló, -szárító és -tisztító építése, korszerűsítése” című pályázat 

keretében juthatnak támogatáshoz.  
Tovább a teljes cikkhez>>> 

 
 

MEGJELENTEK A 2016. ÉVI TANYAFEJLESZTÉSI PROGRAM  
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSAI ÉS ÚTMUTATÓI  

 
A pályázati adatlapok elektronikus kitöltésére és benyújtására  

2016. július 8-tól forráskimerülésig, de legkésőbb augusztus 8-ig van lehetőség  
a Herman Ottó Intézet honlapján. 

Tovább a teljes cikkhez>>> 
 

 
 

VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM (VP) AKTUÁLIS PÁLYÁZATAI  

 
A jelenleg meghirdetésre került vidékfejlesztési program aktuális pályázatai elérhetők itt:  

Tovább a teljes cikkhez>>> 
 

  

  

HÍREK 
 
 

A 2017-ES BÜDZSÉ AZ AGRÁRIUM SZÁMÁRA IS ELŐRELÉPÉST BIZTOSÍT    

http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/agrar-videkfejlesztesert-felelos-allamtitkar/hirek/tobb-mint-19-milliard-forint-kismeretu-termenytarolok-szaritok-es-tisztitok-epitesere-korszerusitesere
http://www.hoi.hu/app/tanya/index_main.php
http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/kornyezetugyert-agrarfejlesztesert-es-hungarikumokert-felelos-allamtitkarsag/hirek/megjelentek-a-2016-evi-tanyafejlesztesi-program-palyazati-felhivasai-es-utmutatoi
https://www.palyazat.gov.hu/doc/4523


 
Az agrárium szereplői számára is nagy előrelépést biztosít a 2017-es költségvetés,  

amelyben az agrár- és vidékfejlesztési támogatás 763,3 milliárd forintra nő 
az idei 657,1 milliárd forintról - mondta a Földművelésügyi Minisztérium (FM)  

agrárgazdaságért felelős államtitkára csütörtökön Budapesten, sajtótájékoztatón. 
Tovább a teljes cikkhez>>> 

 

 

A HAZAI MEZŐGAZDASÁG JÖVŐBELI TELJESÍTMÉNYE NAGYMÉRTÉKBEN  
FÜGG AZ INNOVÁCIÓTÓL  

 
A hazai mezőgazdasági ágazat jövőbeli teljesítményét alapvetően az  

fogja meghatározni, hogy az innováció terén mennyire leszünk sikeresek –mondta Nagy István,  
a Földművelésügyi Minisztérium parlamenti államtitkára a Magyar Rektori Konferencia  

Agrártudományi Bizottságának ülésén, Debrecenben.  
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/foldmuvelesugyi-miniszterium/agrargazdasagert-felelos-allamtitkarsag/hirek/a-2017-es-budzse-az-agrarium-szamara-is-elorelepest-biztosit
http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/parlamenti-allamtitkarsag/hirek/a-hazai-mezogazdasag-jovobeli-teljesitmenye-nagymertekben-fugg-az-innovaciotol
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