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I.TENGELY 
Az Agrya a KAP-ról 

 

Hírlevelünkben már idéztük a KAP reformmal kapcsolatos nemzetközi fiatal gazda véleményeket. 

  

A napokban a magyarországi szervezet, az Agrya adott ki sajtóközleményt a témában  

  

» tovább 

 

INTERJÚ 
Suzuki Bio Kupa 
2011 

 

A világszerte egyedülálló, bioetanollal hajtott versenyszéria egyik fő szponzora az ÚMVP volt.  

A széria egyik szervezője, Bende Imre számolt be a Vidékjárónak az évad tanulságairól, és a következő szezon újításairól.  

» tovább 

 

MÉDIA 
ÚMVP Vidékjárás: 
Aranybánya Panzió 

  

 

KÉTHÉT KÖZÖSSÉGE  

 

Hírlevelünk minden számában bemutatunk egy vidékfejlesztési közösséget. Koncepciónk az „országjárás”: Budapesttől észak 
és nyugat felé indulva járjuk körbe az országot, a 122 hét múlva bekövetkező tervezett hazaérkezésig...  

» tovább 

AKCIÓCSOPORTOK  

 

Válogatás az akciócsoportok híreiből. 

 
» tovább 

LEADER EURÓPÁBAN  

 

A Délinapfény LEADER Akciócsoport munkatársai a szerbiai Csóka településre látogattak, hogy megismerjék azt. A magyar és 
uniós pályázati lehetőségeket is bemutatták az ott élőknek. 

 
» tovább 
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"Az ÚMVP kommunikációs csapata folyamatosan törekszik a megfelelő, korszerű műfaji lehetőségek kihasználására. 
Honlapunk régóta rendelkezik videódobozzal, s szándékunkban áll saját tartalmakkal jelentkezni e téren is.  

Eredménykommunikációs megfontolásból e szándék mentén egy egyhetes vidékjáró projektet hajtottunk végre a napokban: 
7 nap alatt 7 ÚMVP-kedvezményezettnél forgattunk, az ország 7 különböző pontján, a Program jogcímeinek széles 
vertikumában, állattenyésztéstől turisztikai fejlesztésekig." 

- közöltük a hírt Augusztusban. Azóta az umvp.eu tartalmait figyelemmel kísérők már láthatták az első és a második 
kisfilmet, január végére készültünk el az utóbbival. 

Most itt, a Vidékjáróban is bemutatjuk a filmet, és egy exkluzív, "színfalak mögötti" cikkben írunk le eddig közre nem adott 
háttérinfókat arról, hogyan készült.  

  

» tovább 

 

  
  

KERTGAZDASÁGOK   FENNTARTHATÓ ENERGIA   TERMÉSZETKÖZELI GAZDÁLKODÁS 

Ősi magyar fajtákról, fiatal kecskékről,és archaeobotani-káról szóltak az előadások 
az Agrobiodiverzitás témájában szervezett beszélgetésen  

» tovább 

  

Jó energiahatékonyságú és egyben a környező tájépítészetnek is megfelelő 
otthonokról szóló konferencia volt a Mezőgazdasági Könyvtárban. 

» tovább 

  

Ha gyűlt már meg baja kártevő rovarokkal, tekintse át az idei feromoncsapda-
kínálatot! 

  

» tovább 

  

VIDÉK A HÁLÓN   SAJTÓSZEMLE EXTRA   PROGRAMAJÁNLÓ 

Játék a természetbarátabb életmódért: ökofitnesz. 

» 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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