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FIGYELEM! MONITORING KÖTELEZETTSÉG NYERTES PÁLYÁZÓKNAK MÁRCIUS
19‐IG!
Az EMVA falumegújítás, vidéki örökség megőrzése, turisztika, mikrovállalkozás fejlesztés,
LEADER‐2011 stb. jogcímeken nyertes pályázók kötelező monitoring adatszolgáltatási
kötelezettsége 2014. február 17. és március 19. között esedékes.
Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból támogatott projektek kiegészítő
monitoring célú adatszolgáltatása a monitoring adatszolgáltatással egyidejűleg, 2014. évben
február 17. és március 19. között teljesíthető.
A monitoring adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez a Nemzeti Agrárkamara
falugazdászai nyújtanak segítséget. Elérhetőségek itt:
http://nak.hu/hu/kamara/ugyfelszolgalati‐irodak
Részletes tájékoztatást a 18/2009 (III.6.) FVM rendelet
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=124031.259009
a 26/2014. (II. 17.) számú
(https://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk262014) és a
27/2014. (II. 17.) számú
(https://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk272014) MVH
közlemény nyújt.

2014. ÉVI I. KÖZGYŰLÉS
A Völgy Vidék Közösség részvétele a 2014‐2020‐as programozási ciklusban, valamint a Ptk.
és a Civil törvény módosítása miatt szükséges alapszabály módosítása céljából meghívom az
egyesület 2014. évi I. (rendes) közgyűlésére.
A közgyűlés helye és ideje: 2014.03.03., hétfő, 18 óra, Vál, Községháza, I. emeleti
tanácsterem
Letölthető meghívó: http://www.volgyvidek.hu/attachments/megh_kozgy_20140303.doc
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2014. ÉVI III. ELNÖKSÉGI ÜLÉS
A Völgy Vidék Közösség elnöksége 2014. évi III. ülését 2014. március 3‐án hétfőn, 17.30
órakor tartja a váli községháza tanácstermében (2473 Vál, Vajda u. 2., I. em.)
Letölthető meghívó: http://www.volgyvidek.hu/attachments/megh_eln_20140303.doc

TOLERANCIA KÖREI ‐ ERCSI ÉS BERHIDA
A decemberben Örkényben megtartott Tolerancia Kör estnek újabb helyszíneket keresve
jutottunk el 2014 januárjában Ercsibe, februárban pedig Berhidára.
Az Eötvös Józsefről, (Eötvös József ‐ magyar jogász, író, a Batthyány‐kormány, majd az
Andrássy‐kormány vallás‐ és közoktatásügyi miniszteréről, a magyarországi nemzetiségeket
első ízben egyenjogúsító 1868‐as törvény egyik kidolgozójáról) ‐ elnevezett Művelődési
Házban a helyi közmunkaprogramon résztvevők vártak bennünket. A koradélutáni órákra
tervezett program új helyzet elé állította a Tolerancia Kör szervezőit. A nappali világosságot
eltakaró bordó bársony függönyök, és a hirtelen összerakott technika megnehezítette a
mozi‐hatás megteremtését. A résztvevők pedig már túl voltak a délelőtti képzésen, az őket
összefogó, irányító pedagógus kérésére maradtak a vetítésen.
Tovább a cikkre: http://www.volgyvidek.hu/tolerancia.html

INGYENES KÉPZÉS VÁLLALKOZÓI KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSÉRE
A Pannon Egyetem Georgikon Kar Vállalkozói kompetenciák fejlesztése címmel ingyenes, 40
órás tanfolyamot szervez március 21‐től Keszthelyen. A jelentkezési határidő március 12.
Tovább a kiírásra: http://www.nakvi.hu/node/589580

III. ORSZÁGOS IKSZT SZAKMAI TALÁLKOZÓ
Március 12‐én rendezik meg a harmadik Országos IKSZT Szakmai Találkozót Budapesten. A
megfelelő helyszín kiválasztása érdekében a szervezők kérik a részvételi szándék előzetes
jelzését.
Tovább a cikkre: http://www.mnvh.eu/node/589527
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INDUL A PÁLINKA ORSZÁG KÓSTOLÓ
Március 7‐ig nevezhetnek a pálinkaházak a Pálinka Ország kóstolóra, a megmérettetés
eredményeként május elejére létrejöhet a pálinka‐kiválóságok könyve – jelentette be
Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter, a Hungarikum Bizottság elnöke a visegrádi
pálinkamúzeumban hétfőn.
Tovább a cikkre: http://www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi‐miniszterium/hirek/indul‐a‐
palinka‐orszag‐kostolo

PÁLYÁZAT NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK TÁMOGATÁSÁRA CIVIL
SZERVEZETEK RÉSZÉRE
Pályázat az alábbi relációk valamelyikét érintően a következő kiemelt nemzetközi fejlesztési
területekre nyújtható be: Szubszaharai Afrika (az afrikai államok, kivéve Marokkó, Tunézia,
Líbia, Algéria, Egyiptom és DAK), Nyugat‐Balkán (Szerbia, BiH, Koszovó, Albánia), Kelet‐
Európa (Moldova, Ukrajna), Délkelet‐Ázsia (Kambodzsa, Laosz, Vietnam, Mianmar).
Támogatott szektorok, tevékenységi körök: intézményfejlesztés (demokratikus, jogállami
berendezkedés megszilárdítása, átalakulási és nemzetközi integrációs tapasztalatok átadása,
jó kormányzás, állami, önkormányzati és ágazati intézményfejlesztés, kapacitásépítés, civil
szervezetek erősítése); zöldkultúra, zöldgazdaság, környezet‐ és klímavédelem(vidék‐ és
városfejlesztés, élelmezésbiztonság, fenntartható mezőgazdasági termelőkapacitások
fejlesztése, fenntartható vízgazdálkodás, szanitáció, klímaváltozás negatív hatásaival
szembeni védekezés); humán erőforrások és kapacitások fejlesztése (oktatás, egészségügy,
kultúra, esélyegyenlőség, kisebbségek és sérülékeny csoportok védelme, szociális
intézményfejlesztés, tudományos ismeretek és kapcsolatok).
További információk: http://www.kormany.hu/download/a/f1/31000/K%C3%9CM‐2014‐
1.doc

ISMÉT LEHET PÁLYÁZNI A MAGYAR TÁJ DÍJRA
A vidékfejlesztési miniszter pályázati felhívást tett közzé a Magyar Tájdíj elnyerésére,
amelyre június 30‐ig lehet jelentkezni. A pályázatról március 13‐án információs napot
tartanak.
Tovább a kiírásra: http://www.mnvh.eu/node/589598
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MÓDOSULT AZ MNVH CSELEKVÉSI TERVE
Február 20‐án a Vajdahunyadvárban tartotta első idei ülését a Magyar Nemzeti Vidéki
Hálóza Tanácsa. A tagok jóváhagyták az elmúlt két év tevéknységét és elfogadták a
költségkeret elosztásának változását.
A tanácskozást levezető Medgyasszay László bevezetőjében kifejtette: a Hálózat
tevékenysége az ország megmaradását szolgálja.
Az elnöki köszöntőt követően a Tanács tagjai Mezőszentgyörgyi Dávid főtitkár beszámolóját
hallgatták meg az MNVH 2012‐2013. évi tevékenységéről. „Úgy gondolom, és ezt számok is
alátámasztják, hogy nem volt eredménytelen a Hálózat elmúlt két éves tevékenysége” –
jelentette ki a főtitkár, majd ezt követően részletesen kifejtette az elmúlt két esztendő
legfontosabb eredményeit.
Tovább a cikkre: http://www.mnvh.eu/hirek/20140221/modosult‐az‐mnvh‐cselekvesi‐terve

FELHÍVÁS „A LEGSZEBB KONYHAKERTEK” – MAGYARORSZÁG LEGSZEBB
KONYHAKERTJE PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTELRE
„A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertje elnevezésű országos
program az otthoni kertgazdálkodást hivatott népszerűsíteni a lakosság körében, szakmai
előadásokkal, fórumokkal segítve az újonnan csatlakozókat és a ma is aktív résztvevőket,
valamint díjazva a legszebb kertek művelőit.
Tovább a felhívásra:
http://www.biokontroll.hu/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1616%3A
felhivas‐a‐legszebb‐konyhakertek‐magyarorszag‐legszebb‐konyhakertje‐programban‐valo‐
reszvetelre&catid=360%3Akozeredeku‐kozlemenyek&Itemid=139&lang=hu

XXII. ROTÁCIÓ EXPO
A Rotáció expo egy nemzetközi mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti gépkiállítás,
szimpózium és vásár, melynek időpontja 2014. március 7‐8., helyszíne a tatai olimpiai
edzőtábor csarnoka és szabad területei.
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A kiállítás témakörei: mezőgazdasági gépek, traktorok, mezőgazdasági eszközök, adapterek
és technológiák; erdészeti gépek + stihl gyakorlati bemutató; kertészeti gépek, rendkívüli
akciók; parképítés és fenntartás; napkollektorok, szolártechnika; szerszámgépek és kézi
szerszámok; haszongépjárművek, személygépkocsik; rakodógépek, targoncák; építőipari
anyagok, belsőépítészet; kapálógépek és adaptereik.
További információ itt: http://www.rotaciotata.hu

HOGYAN MŰKÖDIK A KÖZÖSSÉGI MEZŐGAZDASÁG? – KÉPZÉS
SZÉKESFEHÉRVÁRON
Európában egyre inkább erősödik a közösségi mezőgazdálkodás mozgalma: gazdálkodók és
vásárlóik alkotnak közösséget, hogy segítsék egymást. A Tudatos Vásárlók Egyesülete
március 8‐án gyakorlati képzést szervez Székesfehérváron a téma iránt érdeklődőknek.
További információ és regisztráció itt:
http://tudatosvasarlo.hu/civicrm/event/info?reset=1&id=16

VILÁGFÓRUM ÉS KIÁLLÍTÁS A CSALÁDI GAZDASÁGOKRÓL BUDAPESTEN
A világ családi gazdálkodásainak felvirágoztatása érdekében találkoznak a magyar
fővárosban március 5‐én és 6‐án az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO)
tagországainak miniszterei, tudósok és civil szervezetek ‐ közölte a Vidékfejlesztési
Minisztérium (VM), az esemény házigazdája kedden az MTI‐vel.
A tájékoztatás szerint a budapesti "Világfórum és Kiállítás a Családi Gazdálkodásról" című
rendezvény egyszerre magas szintű nemzetközi találkozó, tudományos vita és nyilvános
kiállítás, amely a világ sokszínű, családi alapokon működő mezőgazdaságát kívánja bemutatni
az érdeklődőknek. Így Magyarország ad otthont az év egyik legfontosabb nemzetközi
mezőgazdasági találkozójának, amely az ENSZ Családi Gazdálkodások Nemzetközi Évének
kiemelkedő eseménye lesz.
Tovább a cikkre: http://www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi‐
miniszterium/hirek/vilagforum‐es‐kiallitas‐a‐csaladi‐gazdasagokrol‐budapesten
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GYÜMÖLCSEINKET A NAP ÉRLELTE, NAPENERGIA FELHASZNÁLÁSÁVAL
DOLGOZTUK FEL
2008‐tól fiatal gazdálkodó‐egyéni vállalkozóként működtetem gazdaságomat. Azóta fő
tevékenységem a gyümölcsfeldolgozás (natúrlé gyártás, 5 literes bag‐in‐box kiszerelésben),
amelynek alapanyagát a Válon elhelyezkedő, összesen 17 hektár gyümölcsültetvényen
termelem meg.
Tovább a teljes cikkre: http://www.volgyvidek.hu/attachments/szuperinfo_cikk.jpg

INDUL A TERVEZÉSI TERÜLETEK ELISMERTETÉSE
Megkezdődik a 2014‐2020‐as időszakra a Helyi Fejlesztési Stratégiához kapcsolódó tervezési
terület előzetes elismertetési eljárása. A szerveződési szándékot február 21‐ig kell jelezni.
Megjelent az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 5./2014 (II. 6.)
közleménye a 2014‐2020 közötti programozási időszakra történő felkészülésről és a Helyi
Fejlesztési Stratégiához (HFS) kapcsolódó tervezési terület előzetes elismeréséről.
Cél a 2014‐2020 közötti programozási időszakra való felkészülés, valamint az ehhez
kapcsolódó felkészítő támogatás igénylése a Helyi Fejlesztési Stratégia (a továbbiakban: HFS)
megalkotására. A HFS tervezési terület előzetes elismerése alapján a résztvevő szervezetek a
2014‐2020 közötti programozási időszakra való felkészítő, valamint a HFS megírására
vonatkozó képzésben vesznek részt, amely végeztével megkezdhetik a HFS kidolgozását.
2015. év végéig az újonnan megalakuló, valamint a 2007‐2013‐as programozási időszakban
tevékenykedő Helyi Akciócsoportok (HACS‐ok) párhuzamosan fognak működni, mivel
egyszerre kell lezárni a 2007‐2013 közötti időszak programját és elindítani a 2014‐2020‐as
programot. A 2007‐2013 közötti programozási időszakra létrejött HACS‐ok a programozási
időszak végéig, változatlan formában végzik feladatukat. A 2014‐2020‐as időszakra történő
felkészülés érdekében megalakuló szervezetek HACS‐ként történő elismerése 2015. elejére
várható. A felkészülő szervezetek lehetnek a jelenlegi HACS‐ok változatlan formában,
lehetnek megváltozott földrajzi illetékesség mellett és lehetnek teljesen új szervezetek.
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A TERVEZETTNÉL TÖBB PÉNZ JUT A KÖZÖSSÉGI GÉPJÁRMŰPARK
FEJLESZTÉSÉRE VIDÉKEN
A tervezettnél több pénz, 6 milliárd helyett 8,5 milliárd forint jut a közösségi használatú
gépjárműpark fejlesztésére vidéken, a kistelepüléseken és a tanyás régiókban ‐ közölte V.
Németh Zsolt csütörtökön Budapesten sajtótájékoztatón.
A Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) vidékfejlesztésért felelős államtitkára elmondta: az
elmúlt év végén jelentette meg a szaktárca a vidéki alapszolgáltatások fejlesztését szolgáló
pályázatát, amelynek keretében lehetővé vált a tanyás térségek és a kistelepülések ‐ az 5000
főnél kevesebb lélekszámú települések ‐ közösségi célokat szolgáló, ötévesnél idősebb
gépjárműparkjának megújítása.
Tovább a cikkre: http://www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi‐
miniszterium/videkfejlesztesert‐felelos‐allamtitkarsag/hirek/a‐tervezettnel‐tobb‐penz‐jut‐a‐
kozossegi‐gepjarmupark‐fejlesztesere‐videken

260 MILLIÁRD FORINT JUTOTT VIDÉKFEJLESZTÉSRE 2007‐2013 KÖZÖTT
Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap (EMVA) mintegy 18 százalékát fordították
a szűkebben vett agráriumon kívüli vidékfejlesztésre 2006‐2013 között, az elmúlt uniós
költségvetési időszakban ‐ mondta V. Németh Zsolt az MTI‐nek.
A Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) vidékfejlesztésért felelős államtitkára elmondta: ez a
forrás az elmúlt hét évben összesen mintegy 260 milliárd forint volt. A szaktárca arra
törekedett, hogy a rendelkezésre álló pénzt a lehető legkedvezőbb módon használhassák fel
a vidéki, 5 ezer főnél kisebb lélekszámú, nem városi státuszú települések.
Tovább a cikkre: http://www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi‐
miniszterium/videkfejlesztesert‐felelos‐allamtitkarsag/hirek/260‐milliard‐forint‐jutott‐
videkfejlesztesre‐2007‐2013‐kozott

A KISTERMELŐI ÉLELMISZER‐ELŐÁLLÍTÁSNAK FONTOS SZEREPE VAN
MAGYARORSZÁGON
A kistermelői élelmiszer‐előállításnak fontos szerepe van Magyarországon ‐ hangoztatta a
Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkára szerdán
Budapesten, egy szakmai rendezvényen.
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Feldman Zsolt a Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetsége megalakulásának 45.
évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen hangsúlyozta, hogy a kormányzat a helyben
termelt élelmiszerek fogyasztásának fellendítése érdekében egyrészt felkeltette a magyar
fogyasztók érdeklődését e termékek iránt, másrészt között lebontotta az értékesítés előtt
álló bürokratikust akadályokat. A könnyített feltételeknek köszönhetően dinamikusan nő a
regisztrált kistermelők száma, amely 2010 vége óta ötezerről 11 ezerre emelkedett.
Tovább a cikkre: http://www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi‐
miniszterium/agrargazdasagert‐felelos‐allamtitkarsag/hirek/a‐kistermeloi‐elelmiszer‐
eloallitasnak‐fontos‐szerepe‐van‐magyarorszagon

VÖLGY VIDÉKI ESEMÉNYEK, RENDEZVÉNYEK
ETYEKI OLVASÓKÖR, NICK HORNBY – EGY FIÚRÓL 2014.03.21‐ÉN:
http://www.webetyek.hu/content/images/2014/olvasokor.jpg

TANGÓHARMONIKA KONCERT A HANGISTÁLLÓBAN 2014.03.08‐ÁN:
http://www.hangistallo.hu/hirek/tangharmonika_koncert_a_hangistllban

NŐNAPI KONCERT MÉSZÁROS JÁNOS ELEKKEL BICSKÉN 2014.03.08‐ÁN:
http://www.bicskemuvhaz.hu/nonapi‐koncert‐meszaros‐janos‐elekkel

KOCSMASPORTOK ÉJSZAKÁJA TORDASON 2014.03.07‐ÉN:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=244298332408323&set=gm.794215140592292
&type=1&theater
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