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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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Telefonos alkalmazás a közvetlen értékesítésért 

Termelőket keresünk! Olyan mobiltelefonos alkalmazást fejleszt a NAKVI, amely segítségével a 

felhasználó könnyedén rátalál a közelében árusító termelőkre. Az adatbázis bővítéséhez most 

ingyenes regisztrációt kínálunk. 

 

A Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI) a Földművelésügyi 

Minisztérium megbízásából a családi gazdaságokat, gazdálkodókat elérhetőségeikkel, vásárlási 

helyszíneit és az általuk előállított hazai, egészséges termékeket listázó megmutató mobiltelefonos 

alkalmazást fejleszt. Az applikáció javítja a kisgazdaságok piacra jutási, értékesítési lehetőségeit és 

a vásárlók értékelhetik is a termelőket. 

Ha szívesen szerepelne az erre a célra kialakított adatbázisban, regisztráljon ingyenesen az alábbi 

linken: 

http://www.nakvi.hu/app/termekkereso/ 

Folyamatosan frissítheti a megadott adatait. Az iOS és Android rendszerű telefonokon elérhető 

applikációban az Ön által megadott és véglegesített termékek lesznek kereshetők. 

Az alkalmazás 2015 februárjában lesz letölthető, amiről értesítést kap minden regisztrált 

felhasználó. 
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Pályázat helyi értéktárakra 

A Földművelésügyi Minisztérium (FM) és a Hungarikum Bizottság pályázatot hirdet nemzeti 

értékek és hungarikumok gyűjtésének, megismertetésének, gondozásának támogatására - jelentette 

be V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár 

hétfőn sajtótájékoztatón, Budapesten. 

Emlékeztetett arra, hogy az elmúlt időben a kiemelkedő nemzeti értékekre, hungarikumokra irányult 

a figyelem, a mostani 250 millió forint keretösszegre szóló pályázat alapvetően a helyi értéktárakra 

vonatkozik. A jóváhagyott pályázati felhívás letölthető a www.kvke.hu oldalon a hírek 

menüpontban. 

 

 

Ügyfélfogadás a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Somogy megyei 

kirendeltségén decemberben 

 

A hivatal tájékoztatása szerint a kirendeltségen 2014. december 22. – 2015. január 5. között 

ügyeleti nyitva tartás lesz a közigazgatási szünet elrendelése miatt. Az ügyintézés (KK feldolgozás 

és egyebek) ebben az időszakban szünetelni fog.  
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Ünnepi üdvözlet 

Ezúton kívánunk kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag újévet minden kedves 
ügyfelünknek ! 

 

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület munkatársai 

 

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 


