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Megjelent a Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának
támogatása, Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja,
mikrovállalkozás indítása című (VP-6-6.2.1.-16) felhívás!
A 2016. augusztus 25-én megjelent felhívás alapján 2 célterületre nyújtható be támogatási
kérelem:
1. célterület: a vidéki térségekben a már működő, legalább egy teljes üzleti évvel rendelkező
mezőgazdasági mikro-vállalkozások nem mezőgazdasági tevékenység indításával történő
gazdasági több lábon állásának biztosítása
2. célterület: a vidéki térségekben helyi szükségleteket kiszolgáló szolgáltató mikrovállalkozás
indításának előmozdítása.
Támogatási kérelmet nyújthat be:
1. célterület esetében, az a mezőgazdasági termelő, aki együttesen megfelel az alábbi
feltételeknek:


a 2004. évi XXXIV. törvény alapján mikrovállalkozásnak minősül;



a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben elért éves
árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik (a
mezőgazdasági árbevétel kiszámítására a 9. számú melléklet az irányadó);



székhelye/életvitelszerű tartózkodási helye legalább a támogatási kérelem benyújtását
megelőző év január elsejétől a 3. vagy a 4. számú mellékletben felsorolt településen
van;



rendelkezik MVH ügyfél- azonosítóval;



a fejlesztendő tevékenység nem szerepel a bejegyzett (NAV felé bejelentett)
tevékenységei között.

2. célterület esetében az a magánszemély, aki együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:


legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző év január első napjától
életvitelszerű tartózkodási hellyel rendelkezik a 3. és 4. számú mellékletben felsorolt
településen;



18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy;
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rendelkezik MVH ügyfél- azonosítóval;



első ízben indít vállalkozást, vagyis: nem tagja, nem volt tagja, illetve nem tulajdonosa
vagy nem volt tulajdonosa már bejegyzett vagy korábban bármeny okból megszűnt
vállalkozásnak.

Támogatási kérelem benyújtására 2016. október 24-től lesz lehetőség, érdemes a pályázatokat
már az első szakaszban benyújtani, aminek határideje: 2016. november 24.
A pályázat keretében átalány formában, 2 részletben igényelhető, 40.000 €-nak megfelelő Ft
összeg 5 évre.
A pályázati felhívás és a hozzá kapcsolódó dokumentációk az alábbi linken érhetők el:
https://www.palyazat.gov.hu/
A kiírással kapcsolatos kérdéseivel forduljon munkaszervezetünkhöz!

MEGHÍVÓ
Tisztelt Érdeklődők!
A Rinya-Dráva Szövetség pályázati tájékoztató fórumokat szervez a
VP6-6.2.1-16 kódszámú
Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása – Mezőgazdasági tevékenységek
diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása
felhívás ismertetése céljából.
Időpont: 2016. szeptember 15. (csütörtök) 10:00 óra
Helyszín: 7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 9. (Művelődési Ház)
Időpont: 2016. szeptember 15. (csütörtök) 17:00 óra
Helyszín: 7551 Lábod, Kossuth u. 87. (Művelődési ház, IKSZT)

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Egyesületi tagjaink figyelmébe!
Rinya-Dráva Szövetség
LEADER Helyi Akciócsoport
7570 Barcs,
Széchenyi utca 20.
Telefonszám: 82/460-721
Mobil: +36/30/698-77-23
E-mail: szijarto@rinyadrava.hu

Tisztségviselő választás
A Rinya-Dráva Szövetség tisztségviselőinek mandátuma 2016.
szeptemberében lejár, a közgyűlés 12/2016/V./26. számú határozata
alapján a tisztújítáara írásbeli eljárás keretében kerül sor.
A jeöltek nevét tartalmazó szavazólapok 2016. augusztus 24-én
kiküldésre kerültek az egyesületi tagok részére.
Kérjük azon egyesületi tagjainkat, akik szavazataikat még nem adták

Keresse fel
honlapunkat!
www.rinyadrava.hu

le, mihamarabb tegyék meg, hiszen a 2016. szeptember 12-ig
beérkező szavazólapokat tudjuk csak elfogadni.
Az írásbeli eljárás érvényessége és Egyesületünk további hatékony
működtetése érdekében feltétlenül adják le szavazataikat!

„Természetesen
fejlődünk!”

Nyilatkozat
módjáról
Kövessen
bennünket a
facebook-on is!

hivatalos

kapcsolattartás

Ezúton tisztelettel megkérjük azon egyesületi tagjainkat, akik még
nem nyilatkoztak az Egyesületünkkel való hivatalos kapcsolttartás
módjáról, hogy mihamarab tegyék meg ezt!
A 2016. augusztusában postán kiküldött nyilatkozat a honlapunk
Dokumentumtár/Egyesület menüjében is elérhető, melyet postán vagy
e-mailben
(szijarto@rinyadrava.hu)
kérjük
visszajuttatni
elérhetőségünkre.

