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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. szeptember 15.-én megjelent a Magyar Közlöny 126. száma, amely tartalmazza az 1/2014. 

(IX.15) számú MvM rendeletet.  

A rendelet többek között tartalmazza:  

• A LEADER Helyi Akciócsoportok feladat ellátásához az Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatás részletes feltételeiről szóló 

30/2012. (III. 24.) VM rendelet módosítását; 

• Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására 

és fejlesztésére LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-ben nyújtandó 

támogatások részletes feltételeiről szóló 47/2012. (V. 11.) VM rendelet módosítását; 

• Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek 

ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től nyújtandó 

támogatások részletes feltételeiről szóló 52/2012. (VI. 8.) VM rendelet módosítását; 

• Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER Európai Unión belüli és 

harmadik országbeli területekkel való nemzetközi együttműködés végrehajtásához 2012-

től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 99/2012. (IX. 25.) VM rendelet 

módosítását; 

• Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és fejlesztésre 

LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások 

részletes feltételeiről szóló 102/2012. (X. 1.) VM rendelet módosítását; 

• Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megőrzéséhez 

LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások 

részletes feltételeiről szóló 103/2012. (X. 1.) VM rendelet módosítását; 
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• Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti 

együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 

11/2013. (III. 5.) VM rendelet módosítását; 

• Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák 

LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes 

feltételeiről szóló 35/2013. (V. 22.) VM rendelet módosítását; 

• Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és 

a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető 

támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet módosítását; 

• Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek 

ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó 

támogatások részletes feltételeiről szóló 104/2013. (XI. 14.) VM rendelet módosítását.  

Kérjük, tanulmányozzák át a rendeletet !!! 

 
Magyarország 8. natúrparkja a KOPPÁNYVÖLGY NATÚRPARK 

 
Magyarország nyolcadik natúrparkját avatták fel 2014. szeptember 19.-én Törökkoppányban. A 

természeti és kulturális értékeket védő, egyúttal az ökoturizmust és a vidékfejlesztést szolgáló 

csaknem 400 hektáros terület a Koppány-patak völgyében fekvő tíz település összefogásának 

eredményeként nyerte el a natúrpark címet. 
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A Balaton déli partjától mindössze 30 kilométerre fekvő Koppányvölgy Natúrpark Külső-Somogy 

legelmaradottabb aprófalvait fogja össze, ahol, éppen az elmaradottságnak köszönhetően, gazdag 

helyi örökség maradhatott fenn. A kőkortól kezdve folyamatosan lakott, a római korban számos 

majorságnak helyet adó völgy különösen természeti, táji értékekben bővelkedik. NATURA 2000 

védettségű erdői, a natúrpark aprófalvait felfűző Koppány-patak, a patak mentén található 

mocsaras rétek számos ritka állat- és növényfajnak adnak otthont, így például a parkot szimbolizáló 

folyami ráknak, a fekete gólyának, illetve kosborféléknek. A natúrparkot létrehozó és működtető 

Völgy Hangja Egyesület eddigi munkája nyomán a sváb paraszti kultúra tárgyi értékei helytörténeti 

gyűjteményekbe kerültek, az általános iskolai testnevelési órákba illesztették a „paprikázás” nevű 

hagyományos, helyi, népi játékot, és elindult az egykori gyümölcs-tájfajták és egy őshonos 

baromfifajta génmegőrzési programja is. 

 

A természeti értékeken túl főként a helyi épített örökség kiemelkedő: a völgyek elszegényedett, fogyó 

népességű aprófalvainak régi parasztházai, faluképe viszonylagos épségben maradt fenn.  

 

A látnivalókat kijelölt, pihenőkkel és kilátókkal ellátott, közel 100 kilométer hosszúságú 

túraútvonal-rendszer (Koppányvölgyi túraút) köti össze, amely gyalogosan, kerékpárral és lóval is 

bejárható. Szolgáltatásai még szűkösek, de folyamatosan jönnek létre falusi szálláshelyek. Bonnyán, 

Somogydöröcskén és Törökkoppányban elég szálláshely van, ezeken kívül lovaglási, 

kerékpárbérlési és horgászati lehetőség is rendelkezésre áll. 

 

A natúrpark előkészítésének szakmai munkájában jelentős szerepet játszott a működési területével 

érintett Duna–Dráva Nemzeti Park Igazgatóság is.  
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Akkreditált Falusi vendéglátó képzést indít a Fatosz 

A képzés célja : szakmai felkészítés kezdő falusi vendéglátók és vidéki szolgáltatóként 

tanyagazdaságot, farmgazdaságot működtető magánszemélyek, kis- és mikrovállalkozások számára. 

A képzésről bővebb információt talál az alábbi linken: 

 http://www.kvke.hu/index.php/hirek 

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 


