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2014. február 1.-től újra lehet kifizetési kérelmet benyújtani 

  

  

2014. február 1. és 2014. május 31. között ismét lehetőség lesz kifizetési kérelmek 

benyújtására az alábbi jogcímek keretein belül a kapcsolódó MVH közleményekben foglalt 

feltételek betartása mellett:  

  

3/2014. (I. 22.) számú MVH Közlemény  

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megőrzéséhez 

nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről  

 

7/2014. (I. 22.) számú MVH Közlemény  

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és  

fejlesztésére nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről  

 

8/2014. (I. 22.) számú MVH Közlemény  

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre 

nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről  

 

9/2014. (I. 22.) számú MVH Közlemény  

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek 

ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről 

 

13/2014. (I.22.) számú MVH Közlemény  

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák 

LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről  

  

 

 

Magyar Vidék Napja Budapesten 

 

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Farsangi Vigalom elnevezéssel egész napos programot 

szervez, amelynek célja a város-vidék kapcsolatok erősítése, a szaktárca és 

háttérintézményeinek, továbbá a vidék értékeinek bemutatása.  

  

A rendezvénynek február második szombatján a budapesti Millenáris Park „D” épülete ad 

otthont, amelyben a szervezők a téli időszakhoz és a farsanghoz kapcsolódó foglalkozásokkal, 

koncertekkel és családi programokkal várják a főváros közönségét. A programok között 

rönkhúzás, farsangi fánk készítése, disznótor, jelmezverseny, busójárás, a Darányi Ignác Terv 

népszerűsítését szolgáló kvízjáték és greenbox fotózás is szerepel. A rendezvényen 

kosárfonással, látványkovácsolással és állatsimogatóval is várják a vendégeket. A szervezők 

minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak 2014. február 8.-án a Millenárison!  
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Megjelent az idei Hungarikum pályázat kiírása 

 

A vidékfejlesztési miniszter a Hungarikum Bizottság elnökeként február 10-től nyílt 

pályázatot hirdet a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, 

megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására.  

  

A pályázatra a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet honlapján 

lehet elektronikusan jelentkezni 2014. február 10-től március 10-ig. A pályázat célja a 

települési, tájegységi, megyei és országos szinten fellelhető nemzeti értékek és hungarikumok 

gyűjtésén és rendszerzésén túl a Magyar Értéktárban és a Hungarikumok Gyűjteményében 

már nyilvántartott egyes nemzeti értékeink és hungarikumaink kollektív megismertetése, azok 

hazai, külhoni és nemzetközi rendezvényeken, írott és elektronikus kiadványokban történő 

megjelentetése és népszerűsítése. 


