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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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Pályázati felhívás 

 

Mivel a 2007-2013-as programozási időszak „Mikrovállalkozások fejlesztése és létrehozása” 

támogatási jogcíme nem került nevesítésre a 2014-2020 közötti Vidékfejlesztési Programban, ezért 

a vidéki vállalkozások kizárólag a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 

keretén belül tudnak fejlesztési forráshoz jutni. Ennek keretein belül az alábbi kettő pályázati 

felhívás jelent meg 2014.  október hónapban: 

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése  

Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása 

 

Még lehet jelentkezni a NAKVI által szervezett „Közösségi animátor” képzésre 

A NAKVI helyi közösség- és vidékfejlesztő szakemberek, az újonnan létrejövő többfunkciós 

szolgáltató központok, illetve az IKSZT-k munkatársainak akkreditált 40 órás közösségi animátor 

képzést indít, a jelentkezési határidő november 2. 

A KÉPZÉS CÉLCSOPORTJA: 

Helyi közösség- és vidékfejlesztő szakemberek, IKSZT-k, valamint az újonnan létrejövő többfunkciós 

szolgáltató központok munkatársai. 
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A KÉPZÉS CÉLJA: 

Olyan gyakorlatorientált ismeretek átadása a közösség- és vidékfejlesztő szakemberek számára, 

amelyeknek megszerzésével alkalmazni tudják a jogszabályi előírásokat, megismerik a hazai és 

európai uniós támogatások rendszerét. Kapcsolatot tartanak a települések gazdasági szférájával, 

egyeztetnek a szakhatóságokkal, elősegítik a település saját erőforrásainak felismerését és 

kiegészítését külső erőforrásokkal. Részt vesznek a 2014-2020 közötti európai uniós programozási 

időszak helyi tervezési feladatainak animációjában. Képesek kapcsolatot teremteni a helyi 

közösségekkel, együttműködni a vidékfejlesztő és közösségfejlesztő szakemberekkel és a médiával. A 

megismert jogszabályi alapok alkalmazását képesek kiterjeszteni a programszervezés és a 

közösségfejlesztés területeire, továbbá ismereteket szereznek a közösségfejlesztés módjairól, az 

önszerveződés és a csoportok motivációiról. 

A képzéssel kapcsolatban további információ az alábbi honlapon érhető el: 

www.nakvi.hu 

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 


