Kedves Olvasónk!
Mint ahogyan eddig, úgy a továbbiakban is elkötelezett a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat a
vidéki értékek és a vidék bemutatása mellett. Mindezt jól példázza az is, hogy kollégáink
október hónapban tovább járták a megyéket, hogy minél több mintaprojektet kutassanak fel,
ismerjenek meg és dokumentáljanak, hogy azokat Önnek is bemutathassuk. Ezen kívül
Hálózatunk

képviselteti

magát

a

Hagyományok-Ízek-Régiók

(HÍR)

Védjegy

Bíráló

Bizottságának munkájában is. A HÍR pályázat célja, hogy a védjegy elnyerésével növelje a
hagyományos és tájjellegű mezőgazdasági termékek és élelmiszerek ismertségét. A cím
birtokosa egyben jó reklámja saját térségnek is, hiszen ezen keresztül nem csak termékét,
hanem a térség ízeit, hagyományait is be tudja mutatni. E havi hírlevelünkben szeretnénk
bemutatni Önöknek a bizottság munkáját, szemezgetünk területi felelős kollégáink októberi
tevékenységeiből,

valamint

beszámolunk

a

Vidékfejlesztési

Program

legfontosabb

aktualitásairól. És természetesen nem maradhat el a legkiválóbb októberi rendezvények
mustrája sem! Hírlevelünkhöz jó böngészést és kellemes időtöltést kívánunk! Üdvözlettel, az
MNVH csapata
Hírlevelünkhöz jó böngészést kívánunk!
Üdvözlettel, az MNVH csapata

Októberi híreink
Újabb termékek pályáztak a HÍR védjegy elnyerésére
A Hagyományok-Ízek-Régiók (HÍR) Védjegy Bíráló Bizottsága
legutóbbi ülésén döntött arról, hogy a beérkezett pályázatok
közül melyek érdemesek a HÍR védjegy használatára. 2010 óta
pályázati úton 60 pályázó 140 hagyományos és tájjellegű
terméke

nyerte

el

a

HÍR

védjegyhasználati

jogot.

A

védjegyhasználati jogot elnyert termelői csoportosulások tagjait
is beleszámítva ez közel 400 védjegyhasználati jogosultságot
jelent.

LINC 2016 EVENT Vidékfejlesztési konferencia Dabas és Ráckeve térségében

Az idei LINC EVENT 21 ország 120 szervezetének 273
regisztrált külföldi résztvevője és 15 meghívott szakmai partner
részvételével zajlott. A LINC EVENT európai vidékfejlesztési
szakmai konferencia legfőbb célja, hogy elősegítse Európa
LEADER Helyi Akciócsoportok tagjai számára a nemzetközi
kapcsolataik létrejöttét és erősödését, segítse az egymástól
való gyakorlati tanulást nemzetközi szinten, és hozzájáruljon a
tagállamok közötti együttműködési projektek létrehozásához.

Kiváló hangulatban telt az őszi betakarító nap Reziben
Kiváló hangulatban telt az őszi betakarító nap Reziben.
Sáringer - Kenyeres Tamás, az MNVH elnöke, köszöntőjében
kiemelte, hogy a rendezvény fontos célja felhívni a figyelmet a
helyben megtermelt élelmiszerek fogyasztására.

Vidéki Nők Nemzetközi Napja - „Nők az egészséges családért és az egészséges
vidékért”
Az ENSZ közgyűlése – felismerve a mezőgazdaságban és
vidékfejlesztésben tevékenykedő nők komplex helyzetét –
2007-ben tűzte ki célul a falusi szegénység felszámolását és a
Vidéki Nők Nemzetközi Napjának évenkénti megünneplését.
Ezen jeles alkalomból tartottak konferenciát a baranyai
Harkányban 2016. október 14-16 között.

Vidékfejlesztési Fórum Szarvason
Az MNVH Jász - Nagykun Szolnok megyei és Békés megyei
területi felelőseinek szervezésében 2016. október 11-én délután
4 órai kezdettel vidékfejlesztési fórum került megrendezésre a
Szarvasi Járási Hivatal nagytermében.

Pályázati hírek
Az EMVA Irányító Hatóság közleménye A Vidékfejlesztési Program keretén belül
meghirdetett felhívások vonatkozásában elfogadott garanciaszervezetekről
A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 83. § (1a)

bekezdése az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) finanszírozott,
Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett egyes felhívások esetében előleg
igénybevétele esetén biztosítéknyújtási kötelezettséget ír elő a felhívásban meghatározottak
szerint.

Módosult az Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés című felhívás
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés”
című (VP-4-10.1.1.2.-16 kódszámú) felhívás. A felhívás 5.3. A támogatás mértéke, összege
fejezetben a Támogatás maximális összege (euró/ha/év) módosult.

A Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása című
felhívás értékelési szakaszának hosszabbítása
A Vidékfejlesztési Program támogatási kérelmeinek benyújtási felülete hálózati hiba miatt
korlátozottan volt elérhető 2016. október 12. napján, ezért az EMVA Irányító Hatósága a
Széchenyi 2020 keretében megjelent „Borászat termékfejlesztésének és erőforráshatékonyságának támogatása” című (VP3-4.2.2-16 kódszámú) felhívás első értékelési
szakaszát (2016. 09. 12 - 2016. 10. 12) egy nappal meghosszabbítja, a támogatási kérelmek
első értékelési szakaszban történő benyújtásának határideje 2016. október 13.

Program ajánló
IV. Szalonna fesztivál
A fél disznóból töpörtyű, pecsenye, hurka, kolbász, szalonna,
pörkölt elkészítése, zsűriztetése és kóstoltatása, illetve a
legtöbb kóstolójegy begyűjtése 2016. november 5-én 10 órától.
Kóstolás folyamata: a közönség a büfében tud kóstolójegyet
venni, amit egy kóstolótálra tud beváltani bármelyik csapatnál.
Egyéb

programok: barlangtúra, helyi

termék árusok és

bemutatók, kézműves bemutatók és árusok.

V. Fehértavi Darvadozás a madárvonulás Dél-Alföldi ünnepe
Az

európai

darunépesség

egyik

legjelentősebb

vonulási

útvonala Magyarország keleti felén húzódik keresztül. A
százezres madártömeg őszi pihenőhelyéül néhány háborítatlan,
természetvédelmi oltalom alatt álló vizes élőhely szolgál. Az
októberben még nagyrészt a Hortobágyon erőt gyűjtő darvak
vonuló tömegei novemberre érik el a Kiskunsági Nemzeti Park
Tisza-völgyi tájegységét. E rendkívüli természeti látványosság
széles körű megismertetésére, a természet értékeinek, a
természetvédelem

fontosságának

bemutatására

tervezett,

fesztivál jellegű ökoturisztikai program a Fehértavi Darvadozás.

2016-ban 5. alkalommal rendezik meg ezt a két napos
eseményt, 2016. november 10-12.-én.

VIII. Márton napi Pálinkafesztivál
VIII. Márton Napi Pálinkafesztivál Siófokon a Fő téren
(november 11-12-13.) "Márton-napkor libát illik enni, mert aki
ludat nem eszik, egész évben éhezik!" mottóval indul a VIII.
Márton

napi

Pálinkafesztivál.

Utcazenészek,

tűzijáték,

kirakodóvásár, libaételek, borászok és sajtkészítők, minőségi
pálinka manufaktúrák és különleges gasztronómiai kavalkád
várja az érdeklődőket Siófok Fő terén. A rendezvényen
folyamatosan fellépők biztosítják a jó hangulatot. Az ízletes
pálinkák mellett.

Hollókő Márton napi vigasságok
Az immár kilencedik alkalommal 2016. november 12. – én
megrendezésre kerülő Szent Márton Napi Vigasság ismét
elhozza Hollókőre a falu védőszentjének és vendégségének
ünnepét, szokásait. A rendezvény 11 órakor ünnepélyes
megnyitóval kezdődő programok Szent Márton legendájából
mutatnak be életképeket. A Jó Palócok Egyesülete kézműves
foglalkozással várja a gyerekeket a Falumúzeumban. Az
egyesületi tagok segítségével lehet készíteni kukoricabábokat,
a gyerekek mákos kukoricát kóstolhatnak és meleg teával
frissülhetnek.

VI. tortafesztivál
Torta

minden

mennyiségben,

színben,

formában!

Gyönyörködhet bennük, vagy megkóstolhatja, vagy el is
készítheti! Sok helyi alapanyagból, helyi jellegzetességekkel
készülő édességek kiállítása. Az idei téma: magyaros, népi
motívumok felhasználásával készített alkotások bemutatása
2016. november 16-án 10-18 óra között.

