A RINYA-D RÁVA SZÖVET SÉG

2016.

JA N U Á R

Hírlevele
HFS tervezéssel kapcsolatos aktualitások
A Rinya-Dráva Szövetség a Helyi Fejlesztési Stratégia (HFS) tervezésével összefüggésben
2015. december 18-án nyújtotta be a néhány oldalas HSF koncepcióját, mely még az Irányító
Hatóság elbírálása alatt áll. A jóváhagyást követően nyújtható be a HFS - jelenleg kidolgozás
alatt álló - ún. előzetes (draft) verziója. Ennek végleges változata tartalmazza majd azokat az
intézkedéseket, melyek keretében a térség számára rendelkezésre álló LEADER forrás elérhető lesz. A draft verzió benyújtását az Egyesület 2016. február hónapban tervezi, melyhez az
Egyesület tagságának jóváhagyása szükséges. A HFS végleges változatát 2016. április 30-ig
kell az Irányító Hatóság részére elküldeni, melynek elfogadását követően a LEADER pályázatok leghamarabb az év második felében jelenhetnek meg.
Amennyiben a Stratégia készítéséhez észrevétele, javaslata van, kérjük jelezze elérhetőségeinken, hiszen közös érdekünk, hogy a térség igényeihez mindinkább igazodó stratégiát készítsünk.

Kötelező monitorig adatszolgáltatás 2015.
2016. január 25. és március 4. közötti időszakban van lehetősége a pályázóknak a 2015 évre
vonatkozó

kötelező

monitoring

adatszolgáltatás

teljesítésére.

Az

MVH

oldalán

(www.mvh.gov.hu) elérhető 1/2016 (I.22.) számú MVH közlemény és annak mellékletei
(elektronikus felület használati segédlet) adnak bővebb tájékoztatást az adatszolgáltatással
kapcsolatosan, melynek benyújtására kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül van
lehetőség.
Amennyiben kérdése van az adatszolgáltatással kapcsolatban, forduljon munkaszervezetünk
dolgozóihoz elérhetőségeinken!
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Megjelent a VP 2016-os évre vonatkozó fejlesztési kerete
A Kormány 1012/2016. (I.20.) számú határozatában tette közzé a Vidékfejlesztési Program 2016os évre vonatkozó fejlesztési keretét. A határozat 1. melléklete alapján az vidéki térségek fejlesztését szolgáló 6. prioritás kiírásai közül leghamarabb január végén az egyedi szennyvízkezelésre,
a közösségi célú épületek külső-belső felújítására, valamint a településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciójára, többfunkciós közösségi tér létrehozására, fejlesztésére, energetikai
korszerűsítésére vonatkozó pályázatok jelenhetnek meg.
A 6. prioritás további kiírásai az alábbiak szerint várhatók:


nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása - mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása

2016. február



közétkeztetés fejlesztése



külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához,

2016. március

karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése


nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása



2016. április

2016. május

jármű- és eszközbeszerzés: köz- és vagyonbiztonságot szolgáló fejlesztések, falu- és tanyagondnoki szolgálat fejlesztése jármű- és eszközbeszerzéssel

2016. május

VIROEXPO 2016-ban is!
Az idei évben 21. alkalommal kerül megrendezésre a horvátországi Viroviticán a VIROEXPO
Általános Vásár és Nemzetközi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakkiállítás. A vásáron a
Rinya-Dráva Szövetség is
részt vesz a Somogy Megyei Vállalkozói Központ
Közalapítvánnyal
(SMVKK) közös standon,
ahol a térségünk helyi termelői is bemutatkoznak.
A vásár időpontja: 2016.
február 26-28.

Közgyűlés
Rinya-Dráva Szövetség
LEADER Helyi Akciócsoport

MEGHÍVÓ
A Rinya-Dráva Szövetség 2016. február 4-én tartja év eleji közgyűlés-

7570 Barcs,
Széchenyi utca 20.
Telefonszám: 82/460-721
Mobil: +36/30/698-77-23
E-mail: szijarto@rinyadrava.hu

ét, mely Lábodon a Művelődési Házban kerül megrendezésre.
A közgyűlés fő témaköre a Helyi Fejlesztési Stratégia első tervezetének elfogadása és az éves költségvetés meghatározása, emellett tájékoztatás nyújtása a 2016-ban megnyíló vidékfejlesztési pályázatokról.

Helyszín: 7551 Lábod, Kossuth Lajos u. 79.
Keresse fel
honlapunkat!
www.rinyadrava.hu

Időpont: 2016. február 4. (csütörtök) 17:00 óra
Regisztráció: 16:30-tól.

Napirendi pontok:

„Természetesen
fejlődünk!”

1. Köszöntő
2. Tájékoztató a két közgyűlés közötti időszakról
3. 2016. évi költségvetés elfogadása
4. Tájékoztató a 2016-ban megjelenő vidékfejlesztési pályázatokról

Kövessen
bennünket a
facebook-on is!

5. Helyi Fejlesztési Stratégia tervezetének elfogadása
6. Egyebek

Megjelenésére feltétlenül számítok!
Kelt.: Barcs, 2016. január 25.

Tisztelettel:
Traxler Balázs
elnök

