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Meghívó Tájékoztató Fórumra

A Cserhátalja LEADER Nonprofit Kft. 2011. július 27-én 16 órakor a Nonprofit Kft.
Munkaszervezeti irodájában (Kozárd, Külterület 095.) tájékoztató fórumot tart. A Fórumon
az EMVA III. tengely turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások
részletes feltételeiről, a hamarosan várható LEADER pályázati lehetőségekről, valamint a
kifizetési kérelmek összeállításáról kaphatnak információt az érdeklődők.
Meghívó letöltés

EMVA III. tengely Turisztikai tevékenységek ösztönzése
2011. augusztus 1-ig

Augusztus 1-ig lehet támogatási kérelmeket benyújtani turisztikai tevékenységek
ösztönzésére a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz. Az ÚMVP programban 2013ig 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%.

44/2011. (V. 26.) VM rendelet valamint 94/2011. (VI. 21.) MVH Közlemény megtekintés

Integrált Közösségi Szolgáltató Tér ünnepélyes átadása Kozárdon
2011. augusztus 4. 16 óra

A megújuló nógrádi vidék falvainak, Alsótoldnak, Csécsének, Ecsegnek és Kozárdnak a
közösségeit szolgáló „Integrált Közösségi Szolgáltató Tér” kozárdi ünnepélyes átadása a
polgároknak azt üzeni, hogy a megpróbáltatások ellenére él a magyar vidék. Az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap keretében, a Kozárdért Alapítvány fejlesztési
projektjeként, a Váci Egyházmegye támogatásával megvalósult IKSZT Ház 2011.
augusztus 4-től nyitva áll a kultúra, a közösségi élet és a magyar szellem gazdagítására!
Meghívó és program letöltés

ÚMVP III. tengelyes és a LEADER pályázatokhoz kapcsolódó kifizetési
kérelmekhez tartozó közlemények

Az EMVA társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános
szabályairól szóló 23/2007. (IV.17.) FVM rendeletet módosító 57/2011. (VI.20.) VM
rendelet értelmében megváltoztak 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 van lehetőség.
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

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap
IV. tengely - LEADER II. pályázati forduló

Hamarosan megjelenik az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap Helyi
Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER Fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások
részletes feltételeiről szóló új VM rendelet és Pályázati Felhívás.
A Cserhátalja LEADER Nonprofit Kft. Taggyűlése által 2011. május 19-én jóváhagyott
Helyi Vidékfejlesztési Stratégiában rögzített célkitűzések alapján a Munkaszervezet az alábbi
célterületekre várja a második pályázati fordulóban a LEADER pályázatokat:
1. Együttműködésen alapuló vállalkozások fejlesztése
2. Sport, kulturális- és szabadidős tevékenységek feltételeinek kialakítása és fejlesztése
3. Kulturális, sport- és szabadidős célú tevékenységek kialakítása és fejlesztése Pásztón
4. Biztonságtechnikai beruházások támogatása
5. Turisztikai és helyi rendezvények támogatása
6. Képzések megvalósításának támogatása
7. Megalapozó tanulmányok létrehozása
8. Térségen belüli együttműködések támogatása
9. Közösségi fejlesztések kis értékű beruházásaihoz nyújtott támogatások
10. Képzések megvalósításához nyújtott kis értékű támogatások
Az érdeklődők a www.cserhatalja.eu weboldalon, fórumokon és a Nonprofit Kft. irodájában
folyamatosan tájékozódhatnak a pályázatok benyújtásának várható feltételeiről.

Kistérségi Közkincs Tár Fotópályázata

A Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ és a Városi Piac fotópályázatot
hirdet, melynek témája a Pásztói Kistérség néprajzi-kulturális és épített öröksége, vagy
különleges természeti értékei és folklórja. A fotók beküldhetők 2011. augusztus 15-ig a
foto@varosipiac.hu e-mail címre.
Részletes pályázati kiírás letöltés

Indul a NYÚL-UNK a munkáért program!

A nyúltenyésztésbe kóstolhatnak bele hátrányos helyzetű családok 10-16 éves gyermekei a
Nyúl-unk a munkáért! program támogatásával. A kezdeményezést a Zika Szövetkezet és a
Nagyhajmási Gazdaszövetkezet indította a háztáji gazdálkodás népszerűsítésére.
Az akció keretében a két szövetkezet és partnereik 1000 anyanyulat és 200 bakot helyeznek
el mintegy 200 családnál. A kezdeti nehézségek leküzdéséhez a szervezők a nyulak
tartásához elengedhetetlen ketreceket és három hónapra elegendő takarmányt is biztosítanak.
A kiosztott „csomagok” értéke családonként 90-100 ezer forintra tehető. A szövetkezetek
tagjai azt is vállalták, hogy 40 órás képzésen mutatják be a résztvevőknek a nyúltartáshoz
szükséges ismereteket.
A cél, hogy a gyermekek megszeressék a háztáji gazdálkodást, és később maguk is
gazdálkodóvá váljanak. Az akció emellett több száz család megélhetési gondjain is enyhíthet.
A programra a www.nyulunkamunkaert.hu honlapon lehet jelentkezni, a pályázatok
leadási határideje 2011. augusztus 20.

Helyi Termék Magazin

A Magyar Idegenforgalmi és Területfejlesztési Egyesület kiadásában jelent meg a Helyi
Termék Magazin első száma nemrégiben. A hiánypótló kiadvány segít eligazodni a helyi

termékek világában, egyfajta iránytű, amely az egészséges életmódot, a tudatos vásárlást, az
élelmiszerbiztonság szabályainak betartását, és a "Helyben helyit", azaz a lakókörnyezetünk
közvetlen környezetében megtermelt egészséges élelmiszerek fogyasztását népszerűsíti.
Az életmód magazin első számában bepillanthatunk a Túristvándi "önellátó falu"
programjába, olvashatunk a Zsámbéki-medence "stelázsi" programjáról, bemutatkozik Tálas
László, tiszazugi borász és családi kézműves borászata, megismerkedhetünk a Bükk-alja
rejtélyes kaptárköveivel, valamint a Békési Biokultúra Egyesület tevékenységével. Ha a lapot
olvasgatva kedvünk támad főzőcskézni is, kipróbálhatjuk a kecskesajtos tojáslepény, vagy a
tök pejsli receptjét, olvashatunk a sóskáról, a retekről és a gyümölcsaszalásról.
A lap pillanatnyilag előfizetéssel, vagy utánvéttel rendelhető meg, közvetlenül a kiadótól
vagy a www.helyitermekmagazin.hu weboldalon keresztül, előfizetéssel 550 forintért,
laponként pedig 599 forintért.
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