Magyarország

Contivo™ partneri együttműködés - INTER-M Kft. - 2016.
szeptember
Hír
2016.09.05.

Az INTER-M Kft. pályázatíró ajánlata a Contivo™
partnerek számára: pályázati információk, projekt előkészítés, pályázatírás, projekt menedzsment a
tagsággal járó kiemelt kedvezménnyel.
Kérdéseivel és a részletes tájékoztatás céljából keresse az alábbi elérhetőségen pályázati
tanácsadónkat:
INTER-M Vidékfejlesztési és Agrárinnovációs Tanácsadó Kft.
Illés Menyhért
minősített EU tanácsadó,
mezőgazdasági szakigazgatási szervező mérnök
Mobil: 0630 302 5847
E-mail: illes.menyhert@gmail.com
Fax: 061 445 2350
2016. év folyamán megjelenik mindegyik pályázati lehetőség, melyekről a hírlevélben folyamatosan
tájékoztatunk mindenkit. Jelenleg az alábbi aktuális pályázati felhívások elérhetők, rájuk kattintva,
vagy pályázati tanácsadónkon keresztül:
VP2-4.1.2-16 Kisméretű terménytároló, -szárító és -tisztító építése, korszerűsítése
2016. augusztus 5. naptól
VP2.-4.1.4-16 A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése (Öntözés)
2016. augusztus 1. napjától
Mezőgazdasági tevékenységek diverziﬁkációja
VP6-6.2.1-16 Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása - Mezőgazdasági
tevékenységek diverziﬁkációja, mikrovállalkozás indítása
VP3-4.2.2-16 Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása
2016. szeptember 12. napjától
Kertészeti tevékenységhez
Kertészeti gépek beszerzésének támogatása
2016. október – várható, részletek pályázati tanácsadónkon keresztül
VP-2-4.1.3.1.-16 Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítése,
energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével
2016. március 7. napjától

VP-2-4.1.3.2.-16 Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására öntözés
kialakításának lehetőségével
2016. március 9. napjától
VP2-4.1.3.3-16 Gyógynövény termesztés
2016. március 3. napjától
VP2-4.1.3.4-16 Gombaházak - hűtőházak létrehozására, meglévő gombaházak - hűtőházak
korszerűsítése
2016. március 4. napjától
Állattenyésztéshez
VP-5-4.1.1.6-15 - Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése
2016. május 9. - 2016. június 10.
VP2-4.1.1.1-16 Állattartó telepek korszerűsítése
2016. május 6. naptól
VP2-4.1.1.2-16 Baromﬁtartó telepek korszerűsítése
2016. május 4. naptól
VP2-4.1.1.3-16 Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése
2016. május 2. naptól
VP2-4.1.1.4-16 Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése
2016. május 5-től
VP2-4.1.1.5-16 Sertéstartó telepek korszerűsítése
2016. május 3-tól
VP-4-10.2.1.-15 - A védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai
állományának in situ megőrzése
2017. február 1. és 2017. február 28. között
VP3-14.1.1.-16 A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás
Élelmiszer feldolgozó beruházásokhoz
VP-3-4.2.1-15 Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás- hatékonyságának
elősegítése a feldolgozásban
2016. február 25. naptól
VP2-6.3.1-16 Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése
Kisgazdaságoknak (6 000 euró STÉ üzemméret alatt!, 15 000 euró támogatás)
2016. március 21. naptól
Erdészeti fejlesztésekhez
VP-5-8.6.2-16 Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek
2016. április 15. és 2016. május 16. között
VP5-8.4.1.-16 Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása
2016. évi egységes kérelem benyújtására meghatározott időszakban lehet benyújtani
VP4-12.2.1-16 - Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs kiﬁzetések
2016. január 1. és 2020. december 31. közötti időszakban
Biztosítás támogatás
VP3-17.1.1-16 - Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás
2016.március 15-től 2016. június 9-ig
Natura 2000, kompenzációs és veszélyeztetett növénytermesztés támogatások

VP4-12.1.1-16 - Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kiﬁzetések
2016. január 1. és 2020. december 31. közötti időszakban
VP4-13.2.1.-16 - Kompenzációs kiﬁzetések természeti hátránnyal érintett területeken
2016.03.15-től 2016.06.09-ig
VP-4-10.2.2.-15 - Ritka és veszélyeztetett növényfajták genetikai erőforrásainak és
mikroorganizmusok ex situ megőrzése
2016. április 1 - 2016. május 2. között
Önkormányzatoknak
VP-6-7.4.1.1-16 - Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós
közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés
2016. április 11-től
VP6-7.2.1.2-16 - Egyedi szennyvízkezelés
2016.04.15-től - 2018.04.16-ig

