
    

  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa 

 

3. évfolyam 6. szám 
2011. július 6. 

 
 

Módosult a mikrovállalkozások létrehozását és fejlesztését támogató 
rendelet! 

 

 
 
A Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) a 60/2011. (VI. 30.) VM rendelettel módosította az 
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és 
fejlesztésére 2011-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 33/2011. (IV. 
28.) VM rendeletet.  
A módosítás értelmében támogatás vehető igénybe többek között az autószerelő tevékenység, 
valamint a pálinkakészítés kapcsán is. 
A 60/2011. (VI. 30.) VM rendelet a Magyar Közlöny 2011. évi 74. számában jelent meg, 
amely itt letölthető. A rendelet elolvasásához kattintson ide, majd lapozzon a dokumentum 
81. oldalára! 
 

 
Vidékfejlesztési projektötletek benyújtását és finanszírozását célzó 

felhívásokat tesz közzé a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Elnöksége 

 
 

http://umvp.eu/files/Magyar_Kozlony_2011_74.szam_.pdf�


Várhatóan július végén jelenteti meg a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) Elnöksége 
a vidékfejlesztési célokat szolgáló projektötletek benyújtására vonatkozó felhívását, amelyet 
a jövőben továbbiak is követni fognak. Az MNVH Elnöksége 2011. július második felétől 
kezdődően, különböző fejlesztési témákban tesz közzé felhívásokat vidékfejlesztési célok 
megvalósítását elősegítő projektötletek benyújtására és finanszírozására. A vidékfejlesztési 
projektötletek benyújtásának előfeltétele a projektötletet kidolgozó szervezet előzetes 
nyilvántartásba vétele, melyet kizárólag a http://www.mnvh.eu honlapon, az erre a célra 
kialakított felületen lehet elektronikus úton kezdeményezni.  
 
A felület az alábbi linkre kattintva érhető el: 
http://www.mnvh.eu/nyilvantarto/index_main.php  
 
A folyamat elindításához első lépésként a fenti linkre kattintva megnyíló felület „Előzetes 
nyilvántartásba vétel kezdeményezése” menüpontját szükséges választani, ahol meg kell adni 
egy létező e-mail címet és egy szabadon választott, de minimum 8, maximum 20 karakter 
hosszúságú jelszót. Ezekkel az egyéni azonosítókkal lesz lehetséges az előzetes 
nyilvántartásba vétel kezdeményezése.  
 
Az előzetes nyilvántartásba vételre első alkalommal 2011. július 4 (hétfő)-től kezdődően, 7 
naptári napon keresztül (tehát július 10. éjfélig) lesz lehetőség. A nyilvántartásba vételre 
a későbbiekben ismételten lehetőség nyílik majd. Az MNVH Állandó Titkársága által 
befogadott előzetes nyilvántartásba vétel érvényességi ideje 1 év. Az előzetes nyilvántartásba 
vétel további feltétele 3000 Ft összegű rendszerhasználati díj átutalással történő 
megfizetése az alábbi, VM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet által vezetett 
fizetési számlaszámra: 10032000-01743276. 
 
Az MNVH honlapjára feltöltésre került az előzetes nyilvántartásba vétel felhívása, 
továbbá egy, a nyilvántartásba vételi folyamat egyes lépéseinek magyarázatául szolgáló 
útmutató segédanyag is.  
A dokumentumok az alábbi linkekre kattintva érhetőek el: 
Felhívás – előzetes nyilvántartásba vételre 
 
Használati útmutató az előzetes nyilvántartásba vétel elektronikus felületéhez 
 
Várhatóan 2 havonta – kerülnek meghirdetésre az újabb felhívások, amelyekre előzetes 
nyilvántartásba vételét követően valamennyi, tevékenységében a vidékfejlesztéshez kötődő, 
vagy azt felvállaló, adószámmal rendelkező magyarországi szervezet nyújthat be 
vidékfejlesztési projektötleteket. 
 
A kérelmezéssel kapcsolatban további információ kérhető munkanapokon 8.00 órától 16.00 
óráig a (1) 362-8100 információs telefonszámon, illetve a beadási időszak alatt folyamatos 
jelleggel a projektotlet@mnvh.eu e-mail címen. 
 

 

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 

http://www.mnvh.eu/�
http://www.mnvh.eu/nyilvantarto/index_main.php�
http://www.mnvh.eu/sites/default/files/felhivas_elozetes_nyilvantartasba_veteli_kerelem_benyujtasara_07_04.pdf�
http://www.mnvh.eu/sites/default/files/utmutato_elozetes_nyilv_vetel_07_04.pdf�
mailto:projektotlet@mnvh.eu�


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: 
 
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 megtekinthető itt! 
 
V. Palotási Falunap 
Palotás Község Önkormányzata 2011. július 16-án a rendezvény sztárvendégei mellett zenés 
ébresztővel, gyermekprogramokkal, tánc- kulturális és látványműsorral, sport- szabadidős, és 
kiegészítő programokkal, tűzijátékkal várja a szórakozni vágyókat. 
A részletes program megtekinthető itt! 
 
 
 

 

 
Cserhátalja LEADER Nonprofit Kft./Cserhatalja LEADER Ltd. 
3060 Pásztó, Nagymező út 3. Levélcím: 3053 Kozárd, Külterület 095. 
Tel: +36-32-491-050 * Fax: +36-32-491-076  
Email: info@cserhatalja.eu Web: www.cserhatalja.eu  
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