Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa

1. évfolyam 8. szám

MAGYAR ÍZEK - MAGYAR SZÍNEK 6. GASZTRONÓMIAI ÉS
GYÜMÖLCSFESZTIVÁL KOZÁRDON
VANYARCI HALUSKAFESZTIVÁL
TEA- ESTEK HÉHALOMBAN
A VÁLLALKOZÓK KLUBJÁNAK FELHÍVÁSA
MAGYARORSZÁGI FALUMEGÚJÍTÁSI DÍJ 2009. PÁLYÁZAT
IKSZT: 112/2009. (VIII.29.) FVM RENDELET
UNIÓS PÁLYÁZAT VÍZRENDSZEREK FEJLESZTÉSÉRE
UNIÓS FORRÁS A TURISZTIKAI ATTRAKCIÓK FEJLESZTÉSÉRE
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2009. szeptember 12. szombat
VANYARC
HALUŠKOVÝ FESTIVAL
Veňarec - Novohradská župa

HALUSCHKAFESTIVAL
in Vanyarc im Komitat Nógrád

9.00 VENDÉGVÁRÁS és a főzőversenyre jelentkezők regisztrálása
10.00
Ünnepélyes megnyitó
Sztrapacskafőző verseny/súťaž vo varení halušiek/
11.00
FOLKLÓR MŰSOR I./Folklórny program-Folklorprogramme/
Fellép:
−
a vanyarci Guzsalyas Gyermekcsoport,
−
a Kóborzengő zenekar
−
MÁTRAGYÖNGYE Népdalkör Kisnánáról
13.00
Haluskaevő verseny
14.00
GYERMEKMŰSOR: Vásári bábjáték – a
LÁDAFIA BÁBSZÍNHÁZ előadásában
15.00
FOLKLÓR MŰSOR II. /Folklórny program-Folklorprogramme/
Fellép:
−
a HRUSOVI FOLKLÓR EGYÜTTES (Szlovákia),
−
a SZÜGYI NÉPDALKÖR
−
a Kóborzengő Zenekar
−
a vanyarci Rozmarín Hagyományőrző Együttes
Meghívott vendég régió a BÉKÉSCSABAI RÉGIÓ
A folklór műsor részeként láthatnak népviseleti bemutatót a fellépő csoportok és a főzőcsapatok
beöltözött képviselőinek közreműködésével.
Haluskás versek, rigmusok versenye- melyre bárki benevezhet
“ HALUSKÁK TALÁLKOZÓJA” - várjuk a Haluska nevűek jelentkezését
(čakáme ľudí s priezviskom Haluška)
17.00 A FŐZVERSENY ÉRTÉKELÉSE, DÍJKIOSZTÁS – vyhodnotenie
19.00 Haluskaszaggató táncház a Kóborzengő zenekarral
KÍSÉRŐ PROGRAMOK – sprevádzajúce programy: 2009. szeptember 12. szombat
VANYARC - Nógrád megye

HALUŠKOVÝ FESTIVAL
Veňarec - Novohradská župa

HALUSCHKAFESTIVAL
in Vanyarc im Komitat Nógrád
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Kézműves Kirakodóvásár /Predaj výrobkov rôznych remesiel /
Háztáji Piac- sok finomsággal /Predaj domácich jedál /
Kézműves foglalkozás (korongozás)
Kosaras körhinta
Sétakocsikázás, sétatraktorozás
Könyvvásár
A program ideje alatt megtekinthető a Viselettörténeti Babamúzeum,
Tájház és Alkotóház (Vanyarc, Tabán út 9.)

A fesztivál főszervezői:
Községi Önkormányzat
www.vanyarc.hu
vanyarc@vanyarc.hu
Tel./fax: 06-32-584-015

Nógrád-Hevesi Szlovákok Egyesülete
és Regionális Kulturális Központja
OSZÖ-SZKK Tagintézménye, Vanyarc
noghev@gmail.com , 06-32-484-201

Szállásigénylés - tel.:06-32-584-015 (Polgármesteri Hivatal)
Töltsenek egy hosszú hétvégét Vanyarcon, szerettel várjuk Önöket a Haluskafesztiválra!
Srdečne čakáme a vítame každého u nás vo Veňarci na Haluškovom Festivale!
Wir heissen unsere Gäste herzlich Willkommen zum Haluskafestival in Vanyarc!
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UTÓKEZELÉS, AGYTÁGÍTÓ TEA-ESTEK
A MINDENKIHÁZÁBAN
A Héhalom Községért Közalapítvány közösség élesztő és ébresztő szándékkal őszi
programokat kínál minden héhalminak:
Világunk, életünk az utóbbi években rohamosan átalakul, vajon tudjuk-e követni?
Hogyan igazodjunk ki a sok hír között? Igaz-e mind? Hogyan haladjak a korral?
Haladjak egyáltalán, nosztalgia, vagy hagyomány?
Egészségesebben éltek-e nagyszüleink, szüleink mint mi?
Ezekre a kérdésekre keresi a válaszokat előadás sorozatunk egy csésze agytágító tea
mellett péntek esténként, havonta egy alkalommal!
Program:
1. 2009. szeptember 18. (péntek) 18 óra:
Valós veszély vagy hisztéria
a klímaváltozásról kesztyűs kézzel
Előadó: Kovács Mária
2. 2009. október 16. (péntek) 18 óra:
Falusi szőlő, falusi bor
Előadó: Dr. Berze Gábor
3. 2009. november 13. (péntek) 18 óra:
A falnak is füle van - bioházak, ökokertek
Előadó: Kovács Miklós
4. 2009. december 11. (péntek) 18 óra:
Az vagy, amit megeszel korunk népbetegségei az életmód tükrében
Előadó: Dr. Balogh Botond
Programok minden esetben ingyenesek, de szívesen vesszük a résztvevőktől sütési
tudományuk bemutatását.
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MAGYARORSZÁGI FALUMEGÚJÍTÁSI DÍJ 2009. PÁLYÁZAT
„Új energiák egy erős közösségért”

A nemzeti fejlesztési és gazdasági, valamint a földművelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter, közösen meghirdetik a Magyarországi Falumegújítási Díj 2009.
pályázatot, „Új energiák egy erős közösségért” mottóval.
A pályázat célja, hogy felkutassa és díjazza a legjobb magyarországi
falumegújítási tevékenységeket, a kiemelkedő, példamutató intézkedéseket,
kezdeményezéseket. Ezek bemutatásával, az információk cseréjével tovább
javítsa a falumegújítást végző községek, nagyközségek eredményeit, jó példával
elindítsa ezen az úton az ebből még kimaradó falvakat, mozgalommá szervezze
a falumegújítást.

A harmadik alkalommal meghirdetett „Magyarországi Falumegújítási Díj”
ezúttal is az aktuális „Európai Falumegújítási Díj” pályázati kiírás
követelményein alapul, amelyet az Európai Falumegújítási és Vidékfejlesztési
Munkaközösség hirdetett

meg. Ez

egészül ki néhány magyarországi

követelménnyel. A magyarországi díj egy további célja, hogy kiválassza azt a
települést, amely a leginkább méltó módon képviselheti hazánkat az európai
megmérettetésen.
További részletek, a Pályázati kiírás, a beküldendő űrlapok letölthetők a
www.cserhatalja.eu weboldalról.
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TISZTELT IKSZT CÍMBIRTOKOSOK!

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Címzetteket, hogy megjelent a az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és
lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és
szolgáltató tér kialakítására és működtetésére igénybe vehető támogatások
részletes feltételeiről szóló 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet.
http://www.ikszt.hu/cikk.php?id=1007

A támogatási kérelem űrlapjai elérhetőek:
113/2009. (IX. 2.) MVH Közlemény
Tájékoztatjuk az IKSZT címbirtokosokat, hogy a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal honlapján a 112/2009. (VIII.29.) FVM rendelet
támogatási kérelmének űrlapjai és a kapcsolódó dokumentumok a következő
linken érhetőek el közvetlenül:
http://www.mvh.gov.hu/wps/portal/!ut/p/_s.7_0_A/7_0_CH?WCM_GLOBAL_
CONTEXT=/wps/wcm/connect/MVH_hu/Tamogatasok/EMVA/K20090902002
-113-2009-mvh
FVM VKSZI
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UNIÓS PÁLYÁZAT VÍZRENDSZEREK FEJLESZTÉSÉRE
Térségi jelentőségű vízrendszerek fejlesztésére nyerhetnek most akár 500 millió forintos
európai uniós pályázati támogatást az Észak-magyarországi régió területileg illetékes
környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságai, önkormányzatai, és önkormányzati társulásai.

Mire kapható támogatás?
A település és térségfejlesztés érdekében a regionális jellegű vízfolyások tavak, holtágak.
mellékágak vízkárelhárítása biztonságának növelésére, tározók, záportározók és árvízcsúcs
csökkentő tározók építésére, illetve felújítására, továbbá a fenntartható folyóhasználat
megvalósításához és a hatékony vízgazdálkodáshoz szükséges fejlesztésekre igényelhető
európai uniós támogatás.

Kik pályázhatnak?
A konstrukció keretében az Észak-magyarországi régió területileg illetékes környezetvédelmi
és vízügyi igazgatóságai, helyi önkormányzatai, és önkormányzati társulásai nyújthatnak be
pályázatot.
Mekkora az elnyerhető támogatás összege?
Az elnyerhető vissza nem térítendő uniós támogatás összege 36 millió és 500 millió forint
között lehet.
Hogyan lehet jelentkezni?
A pályázatokat 2009. szeptember 30. és 2009. december 15. között lehet benyújtani a
következő postai címre: Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit
Közhasznú Kft.; 3525 Miskolc, Széchenyi u. 107. A támogatási konstrukció száma: ÉMOP2009-3.2.1/D.
A pályázati dokumentáció a www.nfh.hu honlapról tölthető le.
Sikeres pályázást kíván a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség!
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával valósulnak meg. Az Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési
Ügynökség az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közreműködő Szervezete.
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UNIÓS FORRÁS A TURISZTIKAI ATTRAKCIÓK FEJLESZTÉSÉRE

A turisztikai attrakciók fejlesztésére nyerhetnek most akár 500 millió forintos európai uniós
pályázati támogatást az Észak-magyarországi régió turisztikai ágazatának szereplői.
Mire igényelhető uniós támogatás?
A konstrukció keretében egészségturisztikai, valamint a történelmi és kulturális örökségéhez
kapcsolódó fejlesztésekre, valamint öko -és aktívturizmus területén megvalósítandó
beruházásokra igényelhetnek uniós támogatást a projektgazdák. A támogatható tevékenységek
közé tartozik többek között a meglévő gyógy-és termálfürdők fejlesztése, a kastélyok, várak,
és múzeumok látogatóbarát fejlesztése, valamint az ökoturisztikai látogatóközpontok komplex
fejlesztésére is.
Kik pályázhatnak?
A konstrukció keretében költségvetési szervek és intézmények, non-profit szervezetek,
valamint gazdasági társaságok nyújthatnak be pályázatot.
Mekkora az elnyerhető támogatás összege?
A pályázatban elnyerhető, vissza nem térítendő támogatás összege 20 millió és 500 millió
forint között lehet. A támogatás mértéke a beruházás összes elszámolható költségének
legfeljebb 50-90 százaléka.
Hogyan lehet jelentkezni?
A pályázatokat 2009. szeptember 1. és 2009. október 15. között lehet benyújtani a következő
postai

címre:

Észak-magyarországi

Regionális

Fejlesztési

Ügynökség,

3525

Miskolc,Széchenyi út 107. A támogatási konstrukció száma: ÉMOP-2009-2.1.1/B.
A pályázati dokumentáció a www.nfu.hu honlapról tölthető le.
Sikeres pályázást kíván a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség!
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával valósulnak meg. Az Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési
Ügynökség az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közreműködő Szervezete.
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