Kedves Olvasónk!
Június hónapban ismét számot adunk Önnek a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat
elmúlt időszakban végzett tevékenységéről. Hírlevelünkben szeretnénk felhívni
figyelmét néhány izgalmas nyári programra, valamint a Vidékfejlesztési Program
pályázati kiírásaira és a kiírásokban bekövetkezett változásokra. A témákban
részletes információt a megújult www.mnvh.eu honlapunkon talál. A jó idő
beköszöntével is lelkesen dolgozunk a vidék ügyében, tevékenyen veszünk részt
eseményeken, rendezvényeken, amely munkában megyei területi felelőseink is
aktívan részt vállalnak. Ebben a hónapban is tovább építettük kapcsolatainkat és
sikeres együttműködéseket hoztunk létre a magyar vidékfejlesztés szereplőivel.
Reméljük hírlevelünk révén újabb hasznos információkkal szolgálhatunk!
Üdvözlettel, az MNVH csapata
Reméljük ismét sikerül új és hasznos információkkal ellátnunk!
Üdvözlettel, az MNVH csapata

Júniusi együttműködéseink
Tapasztalatcsere a Megyeházán
2016. június 6-án Mocsi Ádám, az MNVH Komárom-Esztergom
megyei

területi

felelőse

szervezésében

egy

rendhagyó

tapasztalatcserére került sor a Megyeházán az MVH megyei
kirendeltség-vezetője, illetve a jelenlévő HACS munkaszervezet
vezetők részvételével. A jelenlévők megoszthatták egymással
tapasztalataikat

a

2007-2013-as

időszakról,

egyeztetést folytattak az előttünk álló periódusról.

valamint

Szakmai rendezvényt tartottak a fiatal gazdák számára Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében, Szikszó városában
2016. június 17-én rendeztek szakmai rendezvényt a fiatal
gazdák számára Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, Szikszó
városában.

A

Nemzeti

Agrárgazdasági

Kamara

megyei

szervezete, valamint a Borsodi Fiatal Gazda Egyesület
szervezésében "Netre fel!" címmel tartottak tájékoztató fórumot,
amelynek keretein belül sor került többek között a NAK által
fejlesztett,

a

gazdák

számára

ingyenesen

használható

Gazdálkodási napló szoftver bemutatására is.

Értékek Napját tartottak Gércén
2016. június 18-án Gércén tartották a II. Vas Megyei Értékek
Napját. Délelőtt kerekasztal beszélgetés nyitotta a programot,
melynek témája az értékgyűjtés és annak módszertana volt. A
fórumon Zágorhidi Czigány Ákos, az MNVH Vas megyei területi
felelőse is felszólalt, aki saját értékmentő tapasztalatairól
beszélt és bemutatta a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat
tevékenységét és tervezett pályázati forrásait.

A JNSZ megyei tanyagazdák is érdeklődnek a vidékfejlesztési források iránt
2016. június 20-án a mezőtúri Városi Oktatási Centrum adott
otthont annak a vidékfejlesztési fórumnak, melynek fő témája a
2014-2020-as időszak pályázati lehetőségei voltak, s amely
esemény

keretében

az

MNVH

két

területi

felelőse

is

tájékoztatást, információt adott az érdeklődőknek.

Pályázati hírek
Vízvédelmi célú nem termelő beruházások: vízvédelmi és vizes élőhely létrehozása,
fejlesztése
A felhívás célja a területi vízvisszatartás elősegítése, illetve a felszíni és a felszín alatti
víztesteket érő terhelések, szennyezések csökkentése, megakadályozása, mind az
éghajlatváltozással összefüggő problémák minimalizálása, mind a biodiverzitás megőrzése,
mind a vizeink mennyiségi és minőségi védelmének biztosítása céljából.

Részletek itt

Kisméretű terménytároló, -szárító és -tisztító építése, korszerűsítése
A Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér
létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése című pályázatra az önkormányzatok,
non-profit szervezetek és egyházi jogi személyek 2016. április 21-e helyett, 2016. május 2-től
nyújthatják be első körben a pályázataikat.
Részletek itt

Változik a szennyvízkezelési pályázat támogatási kérelmeinek benyújtási határideje
Annak érdekében, hogy a szennyvízkezelés- és tisztítás megfelelő megválasztásával a vidéki
települések környezetterhelése csökkenjen, fontos, hogy átgondolt és a követelményeknek
maximálisan megfelelő pályázatokat nyújtsanak be az érintettek. A Miniszterelnökség az
ügyfelek érdekeit figyelembe véve döntött a támogatási kérelmek benyújtási határidejének
megváltoztatásáról, melynek értelmében az első szakaszban az elektronikus beküldésre
2016. június 15. helyett 2016. augusztus 15-ig kerülhet sor awww.mvh.gov.hu weboldalon. A
módosítás a többi szakasz értékelési határnapját is érinti.

Program ajánló
Levendula Napok
2016. július 2-3. között érkezik el a hétvége a szegedi
Füvészkertben, ahol minden a levenduláról szól! A szegedi
Levendula Napokon minden korosztály számára színvonalas és
színes színházi előadásokkal, koncertekkel és ismeretterjesztő,
egészségmegőrző előadásokkal és bemutatókkal várjuk a
levendula szerelmeseit és az érdeklődőket. Az előadásokon
kívül kézművesek, növénytermesztők és méhészek is várják a
látogatókat.

Egész

nap

levendulás

kézműves

termékek,

ajándéktárgyak, kézműves ékszerek, természetes alapanyagú
kozmetikumok és élelmiszerek, valamint levendula, egzotikus
és évelő növények vására. A rendezvényt gyermekprogramok
és kézműves foglalkozások színesítik.
Várunk minden vidék- és területfejlesztőt, helyi stratégiai
tervezőt, civil szervezetet, gazdálkodót kis-és középvállalkozót

illetve önkormányzati szakembert!

II. Főtéri Kézműves Sörfesztivál
2016. július 8-10 között Esztergomban kerül megrendezésre
a II. Főtéri Kézműves Sörfesztivál. A Széchenyi téren több
százféle kézműves sör várja az érdeklődőket. Az eseményt
vidámpark, gasztro utca, ingyenes koncertek (Bikini, Bon-Bon,
Kökény Attila és sokan mások) és portékások teszik még
változatosabbá.

Sok

szeretettel

várnak

minden

kedves

érdeklődőt!

6. Mozsgói Kakasfesztivál
2016.

július

9-10.

között

Mozsgó

községben kerül

megrendezésre a 6. Mozsgói Kakasfesztivál, amelyen egy
hangulatos, színes programokkal tűzdelt rendezvénnyel várják
az érdeklődőket, és ahol a család apraja nagyja talál magának
kikapcsolódási

lehetőséget.

Az esemény elmaradhatatlan

programja a kakaspörköltfőző-verseny, melyen keresik 2016. év
kakasfőzőjét. A délután legérdekesebb programja a kakassütés
és a kakasok Kakasa címért való küzdelem. Szeretettel várnak
minden kedves érdeklődőt!

Villányi Rozé Fesztivál és Rozé Maraton
Rozé színbe öltözik Villány 2016. július 15-16-án, hogy az
országban egyedülálló módon ünnepelje a rozé borokat. A
borvidéken ötödik alkalommal rendezik meg a népszerű Rozé
Fesztivált, amely az ország egyik legvidámabb és legszínesebb
borfesztiválja.

A

rendezvény

fénypontja

–

a koncertek,

gasztronómiai- és sportprogramok mellett – kétség kívül a
RozéMaraton, ahol a jelentkezők karneváli hangulatban a rozé
színét idéző ruhadarabokban, rozé fröccs frissítők kíséretében
futják végig a 3 km-es távot.

