Tisztelt Partnereink, Ismerőseink!
Szeretnénk felhívni figyelmüket az aktuális pályázati felhívásokra! Felhívjuk figyelmüket arra,
hogy a gazdaságfejlesztési pályázatok döntő többsége jelenleg nem elérhető, de a www.nfu.hu
oldalon naprakészen lehet nyomonkövetni az újra kiírásra kerülő pályázatokat is!

Vállalkozóvá válást elősegítő támogatás (önfoglalkoztatás)
A pályázaton a legalább három hónapja nyilvántartott álláskeresők, illetve rehabilitációs ellátásban
részesülő személyek saját vállalkozás indításához vagy működő vállalkozáshoz való csatlakozásra lehet
támogatást igényelni.
Az önfoglalkoztató vállalkozást a következő formában indíthatják a pályázók:
- egyéni vállalkozás indításával,
- új társas vállalkozás létrehozásával,
- legalább 1 naptári éve, nyereségesen működő társas vállalkozáshoz való csatlakozással,
- mezőgazdasági őstermelővé válással.
A támogatást kétféleképpen igényelhetik a pályázók (együttesen és külön-külön is):
- beruházáshoz igényelhető tőkejuttatásként maximum 2 millió forint vissza nem térítendő és 1
millió forint vissza térítendő támogatás formájában. (Induló készletre kizárólag vissza térítendő
támogatás igényelhető)
- maximum hat hónap időtartamra, havonta a kötelező legkisebb munkabér összegéig terjedő vissza
nem térítendő támogatásként.
A beruházáshoz (induló készlet finanszírozásához) maximum 80 %-os mértékű lehet az igényelhető
támogatás mértéke, azaz legalább 20 %-os mértékű saját forrást kell biztosítani a tőkejuttatás formájú
támogatás igénybevételéhez.
A támogatás keretében beszerezhetőek:
- a legalább 50 ezer Ft egyedi értéket meghaladó új tárgyi eszközök,
- az 50 ezer Ft alatti egyedi értékű kisértékű eszközök, az összberuházás 10 %-ának mértékéig.
- vállalkozás indításához szükséges ingatlan (családtagok közötti adás-vétel nem engedélyezett)
- induló készlet, az összberuházás bruttó értékének 25 %-áig.
A tőkejuttatás igényléséhez biztosíték nyújtása kötelező:
- felhatalmazói nyilatkozat (egyéni vállalkozás indítása esetében)
- legalább 2 fő, 90 e Ft nettó jövedelemmel rendelkező személyek kezesség vállalása vagy
- ingatlan fedezet (a támogatási összeg 150 %-ának mértékéig) vagy
- biztosítási vagy bankgarancia (a támogatási összeg 120 %-ának mértékéig.
A támogatottnak vállalni kell a következőket:
- legalább a támogatott önfoglalkoztatás időtartamával megegyező időtartamú továbbfoglalkoztatást
- tőkejuttatás esetében saját maga foglalkoztatását legalább 3 év időtartamra
A pályázatok benyújtásának végső határideje 2013. augusztus 31., a beérkezett pályázatokról a pályázati
ciklus lezárását követő 30 napon belül döntenek:
1. Az április 30-ig beérkezett pályázatokról május 31-ig
2. A június 14-ig beérkezett pályázatokról július 15-ig
3. A július 31-ig beérkezett pályázatokról augusztus 31-ig
4. Az augusztus 31-ig beérkezett pályázatokról szeptember 30-ig
A pályázati felhívásra rendelkezésre álló forrás összege Nógrád megyében: 57 millió forint.

A Pályázati dokumentációval kapcsolatos további információ kérhető az illetékes járási hivatal járási
munkaügyi kirendeltségein, valamint letölthető a Nógrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja
honlapjáról ( www.nmkh.hu, Munkaügyi Központ, Pályázatok címszó alatt)!

Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban
TÁMOP-2.3.6.B-12/1.
A pályázati felhívásra a TÁMOP-2.3.6.A-12/1. konstrukcióban résztvevő, 18 és 35 év közötti természetes
személy által létrehozott vállalkozás pályázhat. A pályázás feltétele, hogy a természetes személy más
gazdasági társaságban közvetlen vagy közvetett többségi befolyást biztosító részesedéssel nem
rendelkezhet, illetve annak nem egyedüli vagy többségi tulajdonosa. A pályázónak rendelkezni kell a
TÁMOP-2.3.6.A-12/1 konstrukció kedvezményezettje (az Észak-Magyarországi Régióban a Fiatal
Vállalkozók Országos Szövetsége) által jóváhagyott üzleti tervvel.
Támogatható tevékenységek köre:
 Előkészítés (cégalapítás, engedélyek beszerzése)
 Megvalósítás: eszközbeszerzés és kapcsolódó szállítás és betanítás költsége
 Eszközbérlés
 Létrehozott új munkahelyre felvett munkavállaló foglalkoztatása
 Információ technológia beszerzése
 Piacra jutás támogatása,
 Képzéseken való részvétel.
 Tanácsadás
 Immateriális javak beszerzése
 Anyagbeszerzése
 Könyvelés illetve tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása
A projekt összköltségének minimum 30%-át, de maximum 50%-át személyi jellegű ráfordításra (bér és
járulékai) kell fordítani.
Támogatás mértéke 90 %.
Támogatás összege: maximum 3.000.000,- Ft (Társasvállalkozás esetén, ha az alapítók között 2 jogosult,
akkor a támogatás összege 6 millió forint is lehet).
A pályázatok benyújtása 2013. június 3-tól lehetséges. A pályázatok benyújtása és elbírálása folyamatosan
történik.
Keretösszeg: 4.940.000.000 Ft, a pályázatról további információ: http://www.nfu.hu/doc/3581 érhető
el, valamint a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetségének www.fivosz.hu című oldalán illetve a
tamop236@fivosz.hu e-mail címén kaphatnak felvilágosítást!

LEADER pályázati felhívás előkészítése
Az Ipoly-menti Palócok Térségfejlesztő Egyesülete a tervezési területén az Irányító Hatóság 16/2013. (III.
6.) számú közleménye értelmében a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatát végzi az új LEADER
pályázati felhívások előkészítéseként. A HVS felülvizsgálati időszaka 2013. március 21- április 12. időszak.
Fontosabb változások a LEADER pályázatokkal kapcsolatban:
 A beérkező pályázatok támogathatóságáról a LEADER Helyi Akciócsoport (HACS) Helyi Bíráló
Bizottsága dönt.
 A pályázat benyújtásának feltétele a Helyi Bíráló Bizottság (HBB) támogató nyilatkozata, melyet a
HBB az előzetesen benyújtandó projektjavaslat szakmai bírálata során állít ki.





A kiválasztási feltételeket a felülvizsgált Helyi Vidékfejlesztési Stratégia mellékletét képező
LEADER Intézkedési Terv fogja tartalmazni, amelyhez a projektjavaslatoknak és a pályázatoknak
illeszkedniük kell.
Megszűnik az eddig alkalmazott jogcímrendszer, közösségi célú vagy vállalkozási célú fejlesztésbe
kell besorolni a projekteket, mely magába foglalja az ügyfélkört és a támogatás intenzitását is.
A HBB által támogatott projektjavaslatok alapján kidolgozott kérelmeket elektronikus úton kell
benyújtani, melyeket az Ipoly-menti Palócok Térségfejlesztő Egyesülete az MVH-val kötött
delegálási szerződés értelmében formai ellenőrzést végez, értékelést, pontozást nem.

A pályázati időszak 2013.06.03-tól forráskimerülésig tart.
Fenti változások ismeretében, az eredményes pályázás érdekében az Ipoly-menti Palócok Térségfejlesztő
Egyesülete kér mindenkit, hogy saját ötleteikkel járuljanak hozzá az Helyi Vidékfejlesztési Stratégia
felülvizsgálatához!
Az Ipoly-menti Palócok Térségfejlesztő Egyesületének elérhetőségei:
2699 Szügy, Rákóczi út 99-101.; +36 35 544-007; www.palocok.com

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a nem mezőgazdasági tevékenységgé
történő diverzifikálásra nyújtandó támogatás
A támogatási rendelet az ügyfél (őstermelő, vagy mikrovállalkozás, amely mezőgazdasági tevékenységet
folytat) által bejelentett vagy tervezett, nem mezőgazdasági tevékenységének megvalósítására vehető
igénybe, úgy hogy a tervezett tevékenységnek legkésőbb az első kifizetési kérelem benyújtásakor
szerepelnie kell az ügyfél adóhatósághoz bejelentett tevékenységei között. Amennyiben a tervezett
tevékenység működési engedélyhez kötött új tevékenység, ebben az esetben legkésőbb az utolsó kifizetési
kérelem benyújtásakor szerepelnie kell az ügyfél tevékenységének a bejelentett tevékenységei között.
A támogatás igénybevételére jogosult az az ügyfél, akinek 2011. évben a mezőgazdasági tevékenységéből
származó árbevétele a teljes árbevételének 50%-át meghaladta, és az éves nettó árbevétele vagy a
mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
Amennyiben az ügyfél csak őstermelői minősítéssel rendelkezik:
 akkor kizárólag a támogatási rendelet 4. § (5) bekezdésében (falusi szálláshely, egyéb szálláshely,
gyermek- és ifjúsági turizmushoz kapcsolódó szálláshely), és a 4. § (6) bekezdés a) pontjában
(agroturisztikai szolgáltató tevékenység) meghatározott tevékenységekre nyújthat be támogatási
kérelmet
 az előző ponttól eltérő támogatott tevékenység esetén a támogatási kérelem benyújtásával vállalnia
kell, hogy a támogatás jóváhagyását követően az első kifizetési kérelem benyújtásának időpontjáig
mikrovállalkozást hoz létre.
Támogatás olyan, a támogatási rendelet 6. számú melléklete szerinti település bel- vagy külterületén,
vagy a 7. számú melléklet szerinti település külterületén megvalósuló fejlesztéshez igényelhető, amely
település bel- vagy külterületén az ügyfél a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában
– ha az ügyfél természetes személy - lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel,
– ha az ügyfél jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság- székhellyel, telephellyel vagy
fiókteleppel rendelkezik.
Az igényelhető támogatás mértéke:
–
–

hátrányos helyzetű területen megvalósuló fejlesztés esetén az összes elszámolható kiadás 65%-a,
de legfeljebb 35 millió forint;
egyéb területen megvalósuló fejlesztés esetén az összes elszámolható kiadás 60%-a, de legfeljebb
35 millió forint.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje:
2013. február 15. 8:00 – 2013. július 2. 18:00
Forráskimerülés esetén az Irányító Hatóság vezetője IH közleményben rendelkezik a támogatási kérelem
benyújtási időszak lezárásáról!

Norvég Civil Támogatási Alap Kisprojekt Alapjának pályázatai
Az Ökotárs Alapítvány az Autonómia Alapítvánnyal, a Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvánnyal
és a Kárpátok Alapítvány-Magyarországgal közösen pályázatot hirdet magyar civil szervezetek számára az
EGT/Norvég Civil Támogatási Alap keretében. Az Alap átfogó célja, hogy segítse a magyarországi civil
társadalom fejlődését, valamint erősítse részvételüket a társadalmi igazságosság, a demokrácia és a
fenntartható fejlődés alakításában.
A kisprojekt pályázatra civil szervezetek pályázhatnak olyan projektekkel, amelyek célja a saját szűkebb és
szélesebb közösségük fejlesztése. E fejlesztések eredményeképpen a szervezeteknek képessé kell válniuk
arra, hogy helyi és általános közcélok érdekében saját erőforrásaikat mozgósítsák és ezáltal erősítsék
részvételüket a társadalmi igazságosság, a demokrácia és a fenntartható fejlődés alakításában.
Pályázni az alábbi témakörökben lehet:
- A témakör: demokrácia és emberi jogok;
- B témakör: női jogok és esélyegyenlőség;
- C témakör: közösség- és szervezetfejlesztés;
- D témakör: ifjúsági- és gyermekügyek;
- E témakör: környezetvédelem és fenntartható fejlődés;
- F témakör: jóléti szolgáltatások társadalmilag sérülékeny csoportoknak;
- G témakör: társadalmilag sérülékeny csoportok megerősítése (fókusz: roma integráció).
Olyan projektekkel lehet pályázni, amelyek tevékenységei a fenti témakörökbe illeszthetők. A
projekteknek figyelmet kell fordítaniuk a Norvég Alapok kiemelt – horizontális – szempontjaira (ezek
listája alább, a részletes felhívásban található).
A pályázatra olyan - Magyarországon bejegyzett - civil szervezetek (egyesületek, alapítványok és
szövetségek) jelentkezhetnek, amelyek megfelelnek a következő feltételeknek: önkéntes alapon
szerveződő, közcélú, nem haszonszerzés céljából alakult nonprofit szervezetek, amelyek függetlenek a
helyi, regionális és központi kormányzattól, közintézményektől, köztestületektől, politikai pártoktól,
valamint for-profit szervezetektől.
A projektek támogatására fordítható teljes keretösszeg ebben a pályázati felhívásban 1 050 000 €.
Az elnyerhető összeg legalább 1500 € (436 185 forint) és legfeljebb 10,000 € (2 907 900 forint).
A projektek legfeljebb 12 hónap hosszúak lehetnek, minimum időtartam nincs.
Egy szervezet főpályázóként egy pályázatot nyújthat be, és ezen kívül egy pályázatban szerepelhet
partnerként.
Pályázatot 2013. február 12. és április 29. (18 óráig) között lehet benyújtani.

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint a program Irányító Hatósága, együttműködésben a Szlovák
Köztársaság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztériumával, 2013. április 3-án megjelentette a
Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 ötödik pályázati felhívását.
A pályázat felhívás keretében rendelkezésre álló keretösszeg 11 816 023,06 EUR, melyet az Európai
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásban biztosít. Az Uniós támogatást a két résztvevő tagállam
(Magyarország és Szlovákia) átlagosan 10-15% kormányzati költségvetési hozzájárulással egészíti ki.
A pályázati felhívás keretében 5 intézkedésre nyújtható be pályázat:
2.1.1 Víz- és hulladékgazdálkodás, megújuló energia, melynek keretében a következőkre lehet pályázni:
Víz-, hulladék- és megújuló energia-rendszerek és technológiák fejlesztése, környezettudatosság
növelése. Keretösszeg: 3.000.000 Euro
2.3.1 Kisléptékű útépítés, kerékpárutak, melynek keretében a következőkre lehet pályázni: Határon
átnyúló utak és kerékpárutak fejlesztése Keretösszeg: 3.000.000 Euro
2.3.2 A tömegközlekedés fejlesztése, melynek keretében a következőkre lehet pályázni:
Tömegközlekedési szolgáltatások fejlesztése, határon átnyúló tömegközlekedési szövetségek
létrehozása Keretösszeg: 816.023,06 Euro
2.4.1 Jobb határátkelési lehetőségek biztosítása a határfolyókon, melynek keretében a következőkre lehet
pályázni: Határon átnyúló kompok és hidak építése. Keretösszeg: 4.000.000 Euro
2.4.2 Tanulmányok és tervek, melynek keretében a következőkre lehet pályázni: Beruházások
megvalósításához szükséges előkészítő tanulmányok és tervek készítése,
Keretösszeg: 1.000.000 Euro
Pályázat benyújtására és támogatásra jogosultak jellemzően:
- az állami/önkormányzati
- és non-profit szervezetek.
A pályázat elektronikus formában adható be, a beadási határidő 2013. május 9. 14.00. az IMIR
2007-2013 Monitoring és Információs Rendszer erre szolgáló elektronikus pályázati felületén (IMIR 20072013 Front Office)
További részletes információ elérhető a következő felületen:
www.huskcbc.eu/hu/palyazati_kiirasok/ismet_lehetoseg_nyilik_a_magyarszlovak_hatarmenti_terseg_fejle
sztesere__5_palyazati_felhivas_elektronikus_feluleten/60

Gyermekek- és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek rendezvényeinek
(kiemelten tábor) támogatása IFJ-GY-13-B
A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet nyílt pályázatot hirdetett gyermekek és fiatalok
közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek rendezvényeinek támogatására!
A pályázat kiemelt célja a gyermekeket és fiatalokat célzó programok, ifjúsági táborok, nyári
illetve téli táborok támogatása. (Nem támogathatóak azonban az oktatási intézmények, vagy
diákönkormányzatok, hallgatói önkormányzatok által szervezett, az intézmény működésébe tartozó
rendezvények) A tervezett programok minden esetben egy fejlesztő folyamat részeként valósíthatók meg,

ahol az adott program vagy program sorozat közvetlenül segíti elő a pályázat célkitűzéseinek
megvalósítását.
A támogatás keretében lebonyolításra kerülő programoknak a 2013. május 1. és 2014. február 28. közötti
időszakban kell, hogy megvalósuljanak!
A pályázat keretében igényelhető maximális támogatás: 500.000,- Ft.
A támogatás mértéke 90 % (10 % saját erő biztosítása szükséges, melynek 50 %-a készpénzben kell, hogy
rendelkezésre álljon)
A támogatás folyósítása egy összegben, előfinanszírozás formájában történik!
A programra rendelkezésre álló keretösszeg: 107 millió forint.
A pályázatok benyújtásának határideje 2013. április 29. 23.59 perc (Elektronikus pályázat benyújtás)
További információ a pályázattal kapcsolatban a következő oldalon érhető el:
http://ncsszi.hu/palyazatok-1_2/aktualis-palyazatok-2_3/gyermekek--es-fiatalok-kozossegeinek-esifjusagi-civil-szervezetek-rendezvenyeinek-%28kiemelten-tabor%29-tamogatasa-%28ifj-gy-13-b%294_407

Aktív Európai Emlékezet pályázati felhívása
Ezen alprogram keretében a következő típusú projektek részesülhetnek támogatásban:
–

A tömeges deportálásokhoz kapcsolódó főbb helyszínek és emlékhelyek, az egykori koncentrációs
táborok és a nácizmus mártírjainak nagyobb emlékhelyei és kivégzési helyszínei megőrzéséhez,
valamint az ezeket az eseményeket megörökítő archívumok gondozásához, az áldozatok
emlékének eleven megőrzéséhez, illetve mindazok emlékének megőrzéséhez kapcsolódó
projektek, akik e szélsőséges körülmények között embereket mentettek meg a Holocausttól;
– sztálinizmussal összefüggésbe hozható tömeges kivégzések és deportálások áldozatairól való
megemlékezéshez kapcsolódó projektek.
A pályázat keretében igényelhető támogatás mértéke:
–
–

Minimális támogatási összeg projektenként: 10.000 EUR.
Maximális támogatási összeg projektenként: 100.000 EUR.

A projektek megvalósítás ideje maximum 18 hónap
A pályázatok benyújtási határideje: 2013. június 1.
További információ az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA) következő
oldalán:
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/programme/documents/2013/eacea_2012_00730000_hu.pdf
szerezhető be.

„Testvér-települési programok támogatása”
Számos Nógrád megyei település szerepelt eredményesen Alapítványunk és együttműködő partnereink
közreműködésével az Európai Bizottság Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség
(EACEA) által kiírt testvértelepülési pályázaton az elmúlt évek során!
A program célja lehetővé tenni a polgárok számára, hogy aktívan részt vegyenek egy hozzájuk közel álló,
demokratikus, a világra nyitott kulturális sokszínűségében egységes Európa kialakításában. Ennek
megvalósítására különböző alprogramokra kerültek kiírásra pályázatok.
Szeretnénk felhívni figyelmüket, hogy a pályázatok beadása 2009. júliusától már csak elektronikusan
lehetséges, jelentősebb előkészítési munkát igényel, ezért már most érdemes előkészíteni a következő
beadási határidőkre szóló pályázatokat! 2011-től megváltozott a pályázat keretében igényelhető támogatás
kiszámítási feltételrendszere, új, átalánydíjas rendszer került bevezetésre, mely kizárólag a meghívott
résztvevők és napok számát veszi alapul!
A közelgő 2013. június 1-i beadási határidő miatt szeretnénk kérni, hogy a programon indulni szándékozó
települések minél előbb készítsék elő programtervüket, hogy a pályázatok jó minőségben történő
kidolgozását január hónap első napjaiban meg tudjuk kezdeni!
Testvértelepülési
programok:
I./1.
Testvértelepülések
polgárainak találkozói
I./2.
Testvérvárosok
tematikus hálózata

Beadási határidők, pályázható időszak
2013. június 1.
(Megvalósítás ideje: 2013.10.01.-2014.06.30.) 1-21
napos találkozók szervezési és utazási költségeire)
2013. szeptember 1. (2014.01.01.-2014.05.30.
között kezdődő minimum 4 ország polgárait érintő,
valamilyen
téma
köré
csoportosítható
rendezvénysorozat költségeire igényelhető a
résztvevői létszám alapján. A megvalósítás ideje
maximum 2 év!)

Támogatási összeg,
mérték
5.000-25.000 euró,
100%
10.000 – 150.000 euró,
Támogatás
mértéke:
100%
(50 % mértékű előleg is
biztosítható a program
megvalósításához)

További információ az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA) következő
oldalain: http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/funding/2013/call_action1_11_2013_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/funding/2013/call_action1_12_2013_en.php oldalakon szerezhető
be.

Nemzetközi Visegrádi Alap 2013. évi pályázatai
A Nemzetközi Visegrádi Alapot 200. június 9-én hozták létre. 2013. Közép-Európa Éve (V4+KEK:
magyar elnökség)
Az Alap támogatási programjai között vannak:
1. Mobilitási Programok: ösztöndíjak, művészeti tanulmányutak (V4/New York),
2. Visegrádi Egyetemi Tanulmányi Program, ,
3. Támogatási program: Kis/Általános/Stratégiai.
Az első kettő a fiatalokat, főiskolásokat érintheti, valamint az oktatási intézményeket, a harmadik, főként a
civil szervezeteket.
A pályázatokat bárki benyújthat (V4 és nem V4/jogi/ természetes személy: nem-önkormányzati
szervezetek, önkormányzatok, egyetemek, iskolák, kulturális és tudományos intézetek, más
közintézmények, egyének, non-profit szervezetek, magáncégek, de nem igényelhetnek támogatást az
Állami költségvetésből közvetlenül finanszírozott szervezetek. (V4 országok: Csehország, Lengyelország,
Magyarország, Szlovákia)

A pályázatokat partnerségben lehet benyújtani. V4-partner: min. 3xV4-partner (A stratégiai program
esetében: 4xV4-partner, határon átnyúló programban: min.2xV4-partner).
A pályázatokat a következő témakörökben lehet benyújtani:
1. Kulturális együttműködés,
2. tudományos kutatás,
3. oktatás,
4. diákcsere,
5. határon átnyúló együttműködés,
6. turizmus-fejlesztés (testvér-települési kapcsolatok).
Jelenleg a KIS TÁMOGATÁSOK (Small Grants) keretében nyújtható be pályázat, ahol maximum 6000
Euró összegű támogatást lehet igényelni, maximum 6 hónapos programokra.
A benyújtáshoz minimum 3x V4-partner szükséges, a következő
Beadási határidő: 2013. június 1.
Elbírálás határideje: maximum 40 munkanap
A pályázatok 70 %-os mértékű támogatással vehetőek igénybe, mely támogatási összeget 80 %-ban
előfinanszíroz a program.
További információk a www.visegradfund.org honlapon találhatók, de sajnos csak angol nyelven.

Várjuk érdeklődését!
2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 13.
HATÁR ST. Bt.
2610 Nőtincs, Diófa út 6.
Fax: 06-35-500-032
Telefon: Ott Éva (06-30-599-2168); Mravcsik László (06-30-676-5835).
E-mail: otteva@starjan.hu; otteva@t-online.hu; mravcsik@starjan.hu
Honlap: www.hatarmenti.com

A Határmenti Régió Fejlesztéséért Alapítvány a kiírásra kerülő pályázati felhívásokról folyamatosan,
ingyenes szolgáltatásként kívánja ügyfeleit tájékoztatni.
Kérjük, ha szolgáltatásunkat nem kívánja igénybe venni jelezzen vissza bármely fenti e-mail címre, s
levesszük a listáról!
Balassagyarmat, 2013. április 9.
Ott Éva
projektvezető

