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Tisztelt Olvasó! 

 

Ön a Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. 

A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi 

Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település önkormányzatai, vállalkozói, illetve civil szervezetei 

ebben, a havonta megjelenő elektronikus kiadványban folyamatosan értesülhessenek az Új Magyarország 

Vidékfejlesztési Programmal (ÚMVP) kapcsolatos aktuális információkról, illetve pályázati 

lehetőségekről, megkönnyítve ezzel a pályázatok elkészítését, illetve a már támogatott és megvalósult 

projektek pénzügyi elszámolását. Bízunk benne, hogy kiadványunk elnyeri tetszését és hasznos 

információkkal szolgál az Ön számára! 

 
 

Üdvözlettel 
 Gelencsér Géza 
 Elnök 
 Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület 
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Rendelet módosítás !!! 
 

2014. november 19.-én megjelent a Magyar Közlöny 157. száma, amely tartalmazza az Európai 

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri 

rendeletek módosításáról szóló 8/2014. (XI.19.) MvM rendeletet is. Projektjének sikeres 

megvalósítása érdekében kérem tanulmányozza át a rendeletet !!! 

 
 

Tájékoztató Fórum !!! 
 

A Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Munkaszervezete tisztelettel meghívja a 

támogatást nyert pályázókat a záró kifizetési kérelmek összeállítása és benyújtása (az 1/2014. 

(IX.15) számú és a 8/2014.(XI.19.) számú MvM rendelet módosításainak megfelelően), valamint 

a fenntartási időszakban teljesítendő kötelezettségek tárgyában szervezett tájékoztató fórumra. 

 

A fórum helyszíne: Zichy Mihály Művelődési Központ – Emeleti kisterem 

(8660 Tab, Kossuth L. u. 86.) 

 

A fórum időpontja: 2014. december 4. (csütörtök) 16.30 óra. 

 

A tájékoztató fórummal kapcsolatban érdeklődni lehet: 

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület 

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. 

Tel./Fax: 84-377-542, 84/377-656 

Mobil: 20/568-3389 
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Felhívás az "Év IKSZT-je" elismerés odaítélésére 

Ezúton tisztelettel tájékoztatom, hogy a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési 

Intézet (NAKVI) - mint az IKSZT program szakmai koordinációjáért felelős intézet - felhívást tesz 

közzé az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT) címbirtokos szervezetek részére az „Év 

IKSZT-je” elismerés odaítélése érdekében. 

Az IKSZT-k kialakítását szolgáló Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) 

támogatása segítségével 2014. év végére több mint 450 kistelepülésen létesültek korszerű, digitális 

infrastruktúrával felszerelt közösségi terek, amelyekben a címbirtokos szervezetek - az IKSZT 

munkatársak közreműködésével, a NAKVI által nyújtott szakmai módszertani segítséggel –

valósítják meg a helyi közösséget megszólító programokat, melyek révén a vidéki települések 

életminőséget javító szolgáltatásai is közelebb kerültek az ott élő lakossághoz.  

A felhívásra azon IKSZT címbirtokos szervezetek pályázatait várjuk, melyek esetében az IKSZT - a 

kötelezően vállalt feladatok ellátása mellett – olyan tevékenységeket is felvállal, melyek révén a 

program céljait leginkább megvalósítva járulnak hozzá a vidék népességmegtartó erejének 

növeléséhez, a sokszínű, erős helyi közösség kialakításához és megújításához, valamint a 

mintaértékű szemléletformálás és tudásátadás megteremtéséhez. 

Jelen felhívás közzétételének célja, hogy „jó gyakorlatként” összegyűjthessük és bemutathassuk 

mindazon szervezetek tevékenységét, amelyek: 

1. kötelező és vállalt szolgáltatásaikat példaértékűként biztosítják a helyi/térségi közösség 

számára; 

2. saját szakmai megítélésük szerint a működő IKSZT-k között a lehető legtöbbet tettek a 

településük / (kis)térségük közösségi fejlődéséért, az együttműködési kultúrájának 

elterjesztéséért; 
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3. a támogatási jogcímet létrehozó 112/2009. (VIII.29.) FVM rendeletben megfogalmazott 

célok sikeres megvalósítása érdekében további innovatív szolgáltatásokat, mintaértékű 

kezdeményezéseket valósítanak meg, és 

4. a megvalósított szolgáltatás fenntarthatósága/adaptálhatósága/egyedisége mintaadó lehet 

más Integrált Közösségi és Szolgáltató Tereket működtető címbirtokos számára. 

A felhívásra kizárólag azon IKSZT címbirtokos szervezetek jelentkezését várjuk, melyek esetében az 

IKSZT legalább egy teljes beszámolási időszak alatt működve fejtette ki tevékenységét, azaz 2014. 

július 1. előtt kezdte meg működését. A felhívásra való jelentkezést elektronikus úton az alábbi 

elérési útvonalon lehetséges kitölteni és benyújtani: 

https://docs.google.com/forms/d/1oKZSZoaYVOu8yGv-bBGv-

mACQJIe07dvo3DH6ehll5Q/viewform?usp=send_form 

Az elektronikus benyújtási határideje: 2014. december 1., 23:59  

A pályaművek elbírálásának határideje és az eredményhirdetés időpontja: 2014. december 5. Az 

elismerést elnyert szervezet képviselője 2014. december 9-én, a Vajdahunyadvárban megrendezésre 

kerülő IV. Vidékfejlesztők Napján veheti át – ünnepélyes keretek között – az „Év IKSZT-je” 

elismerést. 

A Hírlevélben megjelentekkel kapcsolatban forduljon bizalommal Egyesületünk munkatársaihoz az alábbi 

elérhetőségeken: 

Váczi Korinna, Munkaszervezet vezető 

Horváth Richárd, Pályázatkezelő 

Nagyné Kovács Mária, Pályázatkezelő 

Tel./Fax: 84-377-542, 84/377-656 

Mobil: 20/568-3389 


