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MINISZTÉRIUM 
2010 rendezvényei 

 

Az őszi szezonban új, szakmai rendezvény-sorzatokat bonyolítottunk le az ÚMVP érintettjei, és az MNVH tagjai számára. 

Ezek között szerepeltek aktualitásokra reagáló események, mint a LEADER-vita köré szervezett regionális találkozók, illetve új, 
szakmai képzések is. 

A rendezvényeinken az összesített átlagos elégedettség 4,5 lett, ami számunkra örömteli de persze, nem lehetünk vele elégedettek. 

Tekintsük át most, mi is történt 2010-ben!  

  

» tovább 

 

EURÓPAI TÜKÖR 
eu2011.hu 

 

Többek között blog, fotós és videós galéria, letölthető dokumentumok, és folyamatosan frissülő hírek segítségével követhetjük nyomon 
online az EU-s soros magyar elnökséggel kapcsolatos eseményeket. 

» tovább 

 

INTERJÚ 
A megújulás útján a LEADER 
Program 

  

 

KÉTHÉT KÖZÖSSÉGE  

 

Hírlevelünk minden számában bemutatunk egy vidékfejlesztési közösséget. Koncepciónk az „országjárás”: 

Budapesttől észak és nyugat felé indulva járjuk körbe az országot, a 124 hét múlva bekövetkező tervezett 
hazaérkezésig… 

» tovább 

AKCIÓCSOPORTOK  

 

Válogatás az akciócsoportok híreiből. 

 
» tovább 
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Lezárult a LEADER-program hazai megújításának társadalmi vitája. 

A témával kapcsolatos észrevételek és javaslatok összegezésére a regionális konzultációkat követően, a lajosmizsei 
zárórendezvényén került sor. 

Tudósításunkat kibővítettük az eseményen elhangzott előadások videóival, a Helyi Akciócsoportok regionális szinten kialakítot t 
véleményeit bemutató hét előadás prezentációival, és a délutáni tematikus szekciók tanulságainak összefoglalásával.  

  

  

  

  

  » tovább 

 

LEADER EURÓPÁBAN  

 

Az Észak-Borsodi LEADER Unió Egyesület által szeptemberben szervezett nemzetközi – angol, olasz, norvég, 

magyar - találkozó után meghívást kapott az angol partnerektől, hogy a megkezdett párbeszédet, tapasztalatcserét 
2010. november 16-21 között Nagy-Britanniában folytassák. 

 

» tovább 

 

  
  

TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ   KAP REFORM   TERMÉSZETKÖZELI GAZDÁLKODÁS 

Ro4RuralBiz: fenntartható vidékfejlesztési nemzetközi projekt. 

» tovább 

  

Január 17.-ig lehet hozzá- szólni a KAP-reform "érték- és hatáselemző 
vitaanyagához". 

» tovább 

  

Velencei-tó méretű össze-függő vízfelület alakult ki Csór és Várpalota között. 
Vajon megmaradhat? 

» tovább 

  

VIDÉK A HÁLÓN   SAJTÓSZEMLE EXTRA   PROGRAMAJÁNLÓ 

A Zagyvaság HACS is bevonult a Facebookra. 

» tovább 

  
A termés legjava: az 5 legjobb cikk az elmúlt két hét sajtószemléjéből: 

» tovább 

  
Öt kiemelt ajánlat a honlapunk eseménynaptárából: 

»tovább 

  
Bővebb információ: www.umvp.eu | Leiratkozás a hírlevélről 

Szerkeszti: VM VKSZI, 1223 Budapest, Park utca2. | info@umvp.eu 
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