Az alábbiakban olvashatók az Érmelléki Vidékfejlesztési
Nonprofit Kft. júniusi hírei
Mikrovállalkozások fejlesztése, Turisztikai tevékenységek
ösztönzése
Pályázati lehetőségek
Megjelent a vidékfejlesztési miniszter 33/2011. (IV. 28.) VM rendelete az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére
2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről, valamint a turisztikai tevékenységek
ösztönzéséhez 2011-tõl nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 44/2011. (V.
26.) VM rendelet.
Itt letölthető: http://www.umvp.eu/?q=category/22
A mikorvállalkozások fejlesztéséhez a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
honlapján megjelent a 87/2011. (VI. 3.) MVH Közlemény, mely a támogatási kérelem
benyújtásához szükséges feltételeket, adatlapokat tartalmazza.
Itt letölthető:
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek

Az Érmelléki HACS szeretné, szíves figyelmét felhívni arra, hogy a jogcímhez kapcsolódó
projektetek előkészítésében munkatársaink állnak szíves rendelkezésükre.
Amennyiben felkeltette érdeklődését a pályázati lehetőség, bővebb információkat kaphat a
következő elérhetőségeken:
Érmelléki Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.
4032 Debrecen, Tessedik S. u. 1.
06-52-532-900
06-30-501-0547
06-30-501-0229

A minisztérium meghosszabbítja a Nemzeti Vidékstratégia
társadalmi vitáját
Az agrárstratégia megalkotásával és végrehajtásával a minisztérium a vidéki Magyarország
egészének megújítására törekszik.
A tárca 2011. április 9-én bocsátotta társadalmi vitára a koncepciót, és az elmúlt hetekben
számos vidéki fórumon, szakmai és érdekegyeztető tanácskozáson vitatták meg a tervezetet
civilek, politikusok, szakértők és tudósok.
Tekintettel a nagy érdeklődésre, a minisztérium a társadalmi vita lezárásának eredeti,
május 31-i határidejét június 17-ig meghosszabbítja.
A 2020-ig szóló agrár-, élelmiszer-, környezet- és vidékstratégiai vitaanyagra mintegy 200
véleményt küldtek be eddig, és folyamatosan érkeznek be az újabb javaslatok.
A határidő meghosszabbítását az is indokolja, hogy a kormány az eddig hiányzó Nemzeti
Vidékstratégiával alapvető és minőségi fordulatot akar végrehajtani a vidéki életben és az
agráriumban. Ezért a minisztérium a lehető legszélesebb társadalmi párbeszédre törekszik a
vidék „alkotmányának” megalkotása érdekében.
A stratégia célja, hogy 2020-ig a vidék társadalmi és gazdasági folyamataiban látható és
minden érintett számára érezhető javulás következzen be.
Forrás: www.kormany.hu

Június közepén lesz a Nemzeti Fejlesztéspolitikai Fórum
Június közepén rendezik meg az MNVH Nemzeti Fejlesztéspolitikai Fórum 2011-et, amelyre
június 7-ig még lehet jelentkezni. Az esemény témái a generációváltás, a területfejlesztés
jövője és az ÚMVP félidei értékelése.
Generációváltás az agráriumban, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP)
félidei értékelése és a vidék-, illetve területfejlesztés jövője lesznek a középpontban a június
14-i rendezvényen. A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) a vidékfejlesztés minden
érdekeltjét várja az MNVH Nemzeti Fejlesztéspolitikai Fórum 2011-re, amelynek idén a
lajosmizsei Geréby kúria ad otthont.
A fórumon felszólalók sorát V. Németh Zsolt vidékfejlesztésért felelős államtitkár kezdi,
majd Csatári Bálint, az MNVH elnöke beszél a vidéktudomány és a vidékfejlesztés
kapcsolatáról. Nyikos Györgyi helyettes államtitkár a fejlesztéspolitika jelenlegi helyzetét és
2014 utáni jövőjére vonatkozó elképzeléseket vázolja majd. A folytatásban az ÚMVP félidei
értékelését és az agrárium generációváltásának kérdéseit járják körbe a rendezvényen előadó

szakemberek. A fórum végén lehetőségük lesz a résztvevőknek kérdéseket feltenni és
véleményt nyilvánítani az elhangzottakkal kapcsolatban.
A rendezvényen való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Jelentkezni június
7-ig lehet.
Az alábbi linken a jelentkezési lap letölthető.
Forrás:
http://www.umvp.eu/?q=hirek/junius-kozepen-lesz-a-nemzeti-fejlesztespolitikai-forum

