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Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: 
A vidéki területekbe beruházó Európa 

 
 

TÁJÉKOZTATÓ 
 

EZÚTON TÁJÉKOZTATOM A TISZTELT ÉRDEKLŐDŐKET, 
HOGY  

2015. JANUÁRJÁTÓL HAVONTA EGY ALKALOMMAL 
 

FOGADÓÓRÁT TARTUNK AZ EGYESÜLET TERÜLETÉN LÉVŐ 
 IKSZT HÁZAKBAN. 

 
FOGADÓÓRÁK MINDEN HÓNAP HARMADIK HETÉBEN  
A KÖVETKEZŐ BEOSZTÁS SZERINT KERÜLNEK MEGTARTÁSRA: 
 
Hétfő: 8:30 – 10:30 között Szokolya, Szalajka IKSZT 
            13:00 – 15:00 között Kismaros, IKSZT 
 
Kedd: 10:00 – 11:00 között Ipolytölgyes, IKSZT 
           12:00 – 13:00 között Ipolydamásd, IKSZT 
 
Második alkalom: február 16‐án és 17‐én.  
 
A fogadóórát minden alkalommal a munkaszervezet 1 tagja tartja.  
Fogadóórán  a  vidékfejlesztéssel  kapcsolatos  kérdéseket  lehet 
személyesen  megbeszélni,  valamint  a  2014  ‐2020‐as  tervezéshez 
lehet projektötleteket leadni. 
Amennyiben a jelzett időben változás történik, azt külön jelzem. 
 
VÁRUNK MINDEN ÉRDEKLŐDŐT! 
 

Neubauerné Szatmári Zsuzsa 
munkaszervezet vezető 
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Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: 
A vidéki területekbe beruházó Európa 

 

Emlékezető 

Tárgy: Fogadóóra a térségi IKSZT házakban 

Helyszín: Ipolytölgyes IKSZT ház (2633, Ipolytölgyes, Kossuth utca 46.) 

Időpont: 2015. február 17.   

 

A 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 

nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében az 

integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására és működtetésére igénybe vehető 

támogatások részletes feltételeiről szóló rendelet 7.§ (7) pontja értelmében: „A (2) 

bekezdés a) pontja szerinti szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan az ügyfél köteles szakmai 

beszámolási időszakonként legalább három alkalommal agrár-, vagy vidékfejlesztési területen 

tevékenykedő szakmai szervezet képviselője által lebonyolítandó előadás, képzés, tanfolyam, 

tréning, fogadóóra programlehetőségek közül legalább egyet megszervezni.”  

A rendelet értelmében több alkalommal segítettük a térségünkben található IKSZT házakat, 

hogy meg tudjanak felelni a rendeletben foglalt kötelezettségeiknek. 

2015. február 17-én az egyesület területének felső járásában található IKSZT házakba 

látogattunk, hogy ott is segítsük az embereket pályázatokkal kapcsolatos kérdéseikben. 

Elsőként Reitingerné Gubik Brigitta érkezett a fogadóórára az Ipolymenti Vállalkozók Klubja 

Egyesület képviseletében. Az egyesültnek számos megnyert és megvalósult projektjét 

segítette az egyesület, ezeknek adatlapját közösen töltöttük ki, valamint néhány kép is került 

az egyesülethez a megvalósult projektekről. 

Ugyanis az egyesület, azért hogy méltóképpen lezárja a 2007-2013-as időszakot, ezért belső 

monitoringozásba kezdett. Az ügyfeleknek kiküldésre került egy email amelyben arra kérjük 

őket, hogy a csatolmányban található projekt adatalapot kitöltsék, illetve a megvalósult 

projektről 2-3 db fényképet csatoljanak. A beérkezett anyagok, feldolgozás és javítás után 

felkerülnek az egyesület honlapjára a megvalósított projektek fül alá. 

LEADER támogatott projektek: http://borzsonyleader.hu/leader-tamogatott-projektek 

III. tengely támogatott projektek: http://borzsonyleader.hu/tamogatott-projektek 

http://borzsonyleader.hu/leader-tamogatott-projektek
http://borzsonyleader.hu/tamogatott-projektek
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Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: 
A vidéki területekbe beruházó Európa 

A fogadóórára másodikként Fazekas-Egri Krisztina érkezett, aki Ipolytölgyesen végez 

őstermelői tevékenységet. Mivel még sohasem nyújtott be EMVA forrású pályázatot, ezért 

annak részleteiről érdeklődött, valamint szóba kerültek ötletei is.  

A fenntartható fogyasztás érdekében szeretnék zöldség és gyümölcstermesztéssel, valamint 

állattartással foglalkozó gazdaságukat fejleszteni. Céljuk, hogy a megtermelendő zöldség- 

gyümölcs-, és álltai eredetű termékeket a rövid élelmiszerláncban értékesíteni tudják, 

valamint az is, hogy a településen élőknek új munkahelyeket teremthessenek. 

 Részletek, amelyek a gazdaság fejlesztése érdekében fejleszteni kívánnak:  

 zöldség-, és gyümölcstermesztés feldolgozás ökológai szempontok szeritn 

 helyi gyógynövény feldolgozás 

 szántóföldi növények termesztése és feldoglozása ökológiai szempontok szerint 

 esővíz hasznosítás 

 fóliasátor létesítése 

 tárgya tárolás megoldása 

 erdősáv létesítése az ökológiai termesztés megóvására 

 az élelmiszer feldolgozáshoz szükséges technológiák  

 turisták kiszolgálása 

 

Kmf. 
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