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Megjelentek az ÚMVP III. tengelyes és a LEADER pályázatokhoz
kapcsolódó kifizetési kérelmekhez tartozó közlemények
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
megjelentette az ÚMVP III. tengely négy jogcíméhez, valamint a Helyi Vidékfejlesztési
Stratégiák LEADER fejezetének (IV. tengely) végrehajtásához nyújtandó támogatások
kifizetésének igényléséhez kapcsolódó közleményeket.

115/2011. (VI.23.) MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének
igényléséről
Megtekintés
114/2011. (VI.23.) MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatás
kifizetésének igényléséről
Megtekintés
113/2011. (VI. 23.) MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból a falumegújításra és fejlesztésre nyújtandó támogatás kifizetésének
igényléséről
Megtekintés
110/2011. (VI. 23.) MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból a vidéki örökség megőrzésére nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről
Megtekintés

105/2011. (VI. 23.) MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének (IV. tengely)
végrehajtásához nyújtandó támogatások kifizetésének igényléséről
Megtekintés

Változnak az EMVA-ból finanszírozott jogcímeknél a kifizetési kérelem
benyújtási időszakok!

Megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztés Alap társfinanszírozásában
megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV.17.)
FVM rendeletet módosító 57/2011. (VI.20.) VM rendelet. Ennek értelmében megváltoznak
az egyes Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból támogatott jogcímek kifizetési
kérelmeinek benyújtásával kapcsolatos szabályok.
A kifizetési kérelem beadására nyitva álló időszak meghosszabbodik, így kifizetési kérelem
benyújtására 2011-ben július 1.- december 31. között, 2012-től február 1. - május 31.,
valamint augusztus 1. - december 31. között lesz lehetőség.
A rendeletmódosítás hosszabb felkészülési lehetőséget biztosít a gazdálkodóknak, így
tervezhetőbb módon tudják kérelmeiket benyújtani. Mindez hatékonyabb, gyorsabb
ügyintézést is eredményezhet. Az új szabályozás által olyan rendszer alakul ki, mely
lényegesen rugalmasabban alkalmazkodik a beruházás előrehaladásához.
Forrás: www.mvh.gov.hu
57/2011. (VI.20.) VM rendelet megtekintés

Megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai
tevékenységek ösztönzéséhez 2011-től nyújtandó támogatások
igénybevételének részletes feltételeiről szóló
94/2011. (VI. 21.) MVH Közlemény

Július 1-től ismét lehet pályázni turisztikai tevékenységek ösztönzésére. Az ÚMVP
programban 2013-ig összesen 4 milliárd forint áll rendelkezésre erre a célra. A VM 35
millió forintban maximálta az igényelhető összeg felső határát, a hozzájárulás mértéke
hátrányos helyzetű területen 65%, egyéb területen 60%. A támogatási kérelmeket évente
július 1. és augusztus 1. között lehet beadni a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz
(MVH).
44/2011. (V. 26.) VM rendelet valamint 94/2011. (VI. 21.) MVH Közlemény megtekintés

Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése – támogatási kérelem
benyújtása 2011. július 15-ig

Mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére fordítható támogatás 2011-es kiírásának
részletes pályázati feltételeiről szóló 33/2011 (IV.28.) VM rendelet, valamint a 87/2011.
(VI.3.) számú MVH Közlemény megtekintés

MVH TÁJÉKOZTATÓ
az építéssel járó beruházások helyszíni ellenőrzései során feltárt hibákról
A tájékoztató célja az MVH helyszíni ellenőrzési részlegei által feltárt jellemző hibákat,
hiányosságokat ismertetni az támogatásigényléssel kapcsolatos hibák, hiányosságok
megelőzése érdekében.
Tájékoztató megtekintés

XXI. PALÓC NAPOK FÜLEKEN
FELHÍVÁS RENDEZVÉNYEN VALÓ RÉSZVÉTELRE!
2011. augusztus 12-én, pénteken 15:30-tól a három napos XXI. Palóc Napok Füleken
rendezvény keretén belül nyílik meg a Füleki Palóc Galéria. A Nógrádi Turisztikai
Információs Központ (NTIC) a megnyitó alatt és utána (azaz 15:00-tól 20 óráig) a projektből
felújított információs központ udvarán (közvetlen a füleki vár alatt) – ahová maga a galéria is
nyílik népi stílusú termékek bemutatóját ill. termékek árusítását tervezi, amelyre kézművesek
és helyi termékesek jelentkezését várják. 2011. augusztus 12-én helyet és elárusító pultokat
az NTIC térítésmentesen tud biztosítani.
További tudnivalók:
• Az NTIC épülete, amelyben a Füleki Palóc Galéria is kialakításra került közvetlenül a
füleki vár alatt helyezkedik el;
• A szervezők összesen kilenc elárusító pultot tudnak biztosítani, amely az NTIC
udvarán a galéria előtt kerülne kihelyezésre, szombaton, augusztus 13-án a többi
program mellett nagyszabású vásár is lesz. Érdeklődés esetén, előzetes egyeztetés
után péntekről szombatra való éjszaka szállást is tudnak biztosítani az árusoknak ill.
bemutatósoknak.
További információ: Cserhátalja LEADER Nonprofit Kft. Tel: 32/491-050, E-mail:
info@cserhatalja.eu.
További elérhetőségek: Pócsa Denisa Nógrádi Turisztikai Információs Központ irodavezető:
E-mail: ntic@filakovo.sk, Tel.: 00421-47-43-82-016.

PROGRAMAJÁNLÓ:
Dalai Láma Születésnapi Ünnepség
A Magyarországi Karma Kagyüpa Közösség szeretettel várja egész napos színes
programjaival az érdeklődőket 2011. július 2-án a Dalai Láma Születésnapi Ünnepségére a
tari Kőrösi Csoma Sándor Emlékparkban. http://www.buddha-tar.hu/
A részletes program az alábbi linken is elérhető:
http://www.cserhatalja.eu/new/index.php?option=com_content&view=article&id=296%3Ad
alai-lama-szueletesnapi-uennepseg&catid=1%3Afriss-hirek&lang=hu
Muzsikál az Erdő-Mátrai Művészeti Napok
A Muzsikál az Erdő-Mátrai Művészeti Napok 2011.-ben július 2-10-ig kerül megrendezésre
a Mátra hegység térségében. A több napos rendezvénysorozatra a szervezők 10 helyszínen
várják az érdeklődőket az egyedülálló erdei kulturális programra. www.muzsikalazerdo.hu
A részletes program az alábbi linken is elérhető:
http://www.cserhatalja.eu/new/index.php?option=com_content&view=article&id=295%3Am
uzsikal-az-erd-2011&catid=1%3Afriss-hirek&lang=hu
MIKSZÁTH NÉPE JULIÁLIS
A Veres Pál Polgári Egyesület és Vanyarc Község Önkormányzata tisztelettel és szeretettel
várja az érdeklődőket a 2011. július 2-án Vanyarcon megrendezésre kerülő kulturális
találkozóra. www.vanyarc.hu
A program az alábbi linken is elérhető:
http://www.cserhatalja.eu/new/index.php?option=com_content&view=article&id=300%3Am
ikszath-nepe-julialis-&catid=1%3Afriss-hirek&lang=hu
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