
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÍRLEVÉL  

a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről 

  

Tisztelt Olvasó!  
 
 
Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által 
készített HÍRLEVÉL olvasótáborában!  
A Hírlevelünk megjelentetésének célja, hogy folyamatosan értesülhessenek az Új 
Magyarország Vidékfejlesztési Programmal (ÚMVP) kapcsolatos 
információkról, pályázati lehetőségekről, aktuális teendőkről megkönnyítve ezzel 
a pályázatok elkészítését.  
Bízunk benne, hogy kiadványunk elnyeri tetszését és hasznos információkkal 
szolgál az Ön számára!  
 
 
Üdvözlettel: 
 
 
 
 

Tiszazugi Leader Egyesület 

Munkaszervezete 

  
 

 

Tiszazugi LEADER Egyesület 
5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 8. 

Tel: 06-56/560-294; 

         06-56/560-295  

E-mail: tiszazug.leader@gmail.com 

Honlap: www.tiszazugleader.eu 

2015/03. 
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Vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások 
fejlesztése jogcím újranyitása várható!!! 

 

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Darányi Ignác Terv keretében működő Új Magyarország 

Vidékfejlesztési Program (DIT ÚMVP) III. tengelyén belül a vidéki gazdaság és a lakosság 

számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére irányuló intézkedés (a továbbiakban: 

alapszolgáltatások jogcím) újranyitása várható. 

Megjelent az IH 6/2015 (III. 13.) számú közleménye az Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott 

alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-ben igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről 

szóló rendelet. 

Az alapszolgáltatások jogcím kedvezményezettjeinek köre a települési önkormányzatokra, 

önkormányzati társulásokra, nemzetiségi önkormányzatokra, nonprofit szervezetekre 

(egyesületek, alapítványok, például polgárőr egyesületek) és egyházi jogi személyekre terjed 

ki.  

A rendelet alapján kettő célterület kerül megnyitásra. Az első célterület keretében támogatás 

vehető igénybe új és már meglévő falu- és tanyagondnoki szolgáltatás fejlesztéséhez, a 

második célterület keretében egyéb szociális, bűnmegelőzési és közösségi szolgáltatások 

fejlesztéséhez. 

A támogatható tevékenység: új gépjármű beszerzése. 

A benyújtási időszak kezdete: 2015. április közepe 

Az egy támogatási kérelemben igényelhető támogatás összege: személygépjármű esetén 

legfeljebb nettó 3,5 millió forint, terepjáró esetén legfeljebb nettó 5 millió forint, mikrobusz 

esetén kevesebb, mint nettó 8 millió forint. 

A támogatás mértéke: az összes elszámolható kiadás 100 százaléka. 

Az alapszolgáltatások jogcím esetében a támogatási kérelem elektronikus úton nyújtható be. 

További részletek: 

http://umvp.kormany.hu/download/7/e0/e0000/IHk_2015_006_%28III_13%29_IHkozlemeny

.pdf 
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Megvalósult térségi fejlesztések (EMVA forrásból) 

 

 

Jurta Tábor átadó ünnepsége Cserkeszőlőn 

2015. március 07-én 10:00 órakor került átadásra ünnepélyes keretek között, a Cserkeszőlőn 

megvalósult Jurta tábor. 

 

 

Az akadálymentesített, 140 férőhelyes szálláshely osztályokat, iskolákat, csoportokat, kis- 

és nagycsaládokat, baráti társaságokat vár egész évben. 

Kedvezményezett: Cserkeszőlő Község Önkormányzata 

A támogatás összege: 35.000.000 Ft. 

Cím: Cserkeszőlő, Nyaraló utca 1. 



 
 

 

 

 

 

A projekt a 104/2013. (XI. 14.) VM rendelet alapján, az Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi 

Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó támogatások keretében valósult meg 

a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport forrásaiból. 

Az ünnepségen a Tiszazugi LEADER Egyesület Munkaszervezete is jelen volt. 

 

 

 

 

 



 
 

RENDEZVÉNYEK  A TISZAZUGBAN 

 

 



 
 

 


