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Tisztelt Pályázók!  
 

MEGJELENT A NEM MEZŐGAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGEK ELINDÍTÁSÁNAK 
TÁMOGATÁSA- 

MEZŐGAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGEK DIVERZIFIKÁCIÓJA, MIKROVÁLLALKOZÁS 
INDÍTÁSA 
CÍMŰ FELHÍVÁS 

 

 
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Nem mezőgazdasági tevékenységek 

elindításának támogatása - Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, 
mikrovállalkozás indítása” című (VP6-6.2.1-16 kódszámú) felhívás. 

A Felhívás a Vidékfejlesztési Program 6. prioritásához kapcsolódik, amelynek átfogó 
célja a vidéken élők számára új munkahelyek létrehozása, és ezáltal a vidéki települések 

élhetőbbé, vonzóbbá tétele.  
 Tovább a teljes cikkhez>>> 

 
 

MEGJELENT A TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE  
A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL CÍMŰ FELHÍVÁS  

 
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Társadalmi szerepvállalás erősítése a  

közösségek fejlesztésével” című (EFOP-1.3.5-16 kódszámú) felhívás.  
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 14 milliárd Ft.  

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 18 millió Ft,  
maximum 25 millió Ft. 

 Tovább a teljes cikkhez>>> 

https://www.palyazat.gov.hu/vp6-621-16-nem-mezgazdasgi-tevkenysgek-elindtsnak-tmogatsa-mezgazdasgi-tevkenysgek-diverzifikcija-mikrovllalkozs-indtsa
https://www.palyazat.gov.hu/efop-135-16-trsadalmi-szerepvllals-erstse-a-kzssgek-fejlesztsvel


 

 

 

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>>> 

 

 

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>>> 

 
 

VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM (VP) AKTUÁLIS PÁLYÁZATAI  

 
A jelenleg meghirdetésre került vidékfejlesztési program aktuális pályázatai elérhetők itt:  

Tovább a teljes cikkhez>>> 

  

  

Aktuális rendezvények a Dél-Mátra térségében  

http://delmatra.hu/node/541
https://www.palyazat.gov.hu/elrhet-a-kedvezmnyezettek-tjkoztatsi-ktelezettsgei-cm-tmutat-a-vidkfejlesztsi-program-vonatkozsban
https://www.palyazat.gov.hu/doc/4523


Tovább a teljes cikkhez>>> 

 

 
HÍREK 

 
ÚJABB PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK GAZDÁKNAK    

 
Szeptembertől újabb, a gazdák számára jelentős pályázati felhívások 

megjelentetését tervezi a Miniszterelnökség. A várható támogatásokról 
és a Vidékfejlesztési Program aktualitásairól Dr. Mezei Dávid, agrár-vidékfejlesztési  

stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkár tartott előadást  
a XXV. Farmer-Expon, Debrecenben.  

Tovább a teljes cikkhez>>> 
 

 
900 MILLIÁRD MÁR HOZZÁFÉRHETŐ A 

VIDÉKFEJLESZTÉSI KERETBŐL  

 
A tavaly indult vidékfejlesztési program 1350 milliárd forintos keretéből  

mintegy 900 milliárdot tettek már hozzáférhetővé a gazdák számára - mondta el 
Mezei Dávid, a Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztési stratégiai  

ügyekért felelős helyettes államtitkára a szentlőrinci gazdanapok pénteki megnyitóján.  
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%A1nygy%C5%B1jt%C5%91.%C3%96sszes%C3%ADt%C3%B6.2016.09.pdf#overlay-context=node/498
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