Tisztelt Önkormányzat!
A kormány döntése alapján 2020. márciusában, második ütemben is elindul a Modern
Városok Program fejlesztéseivel összefonódva a Magyar Falu Program II., ami a jelen
kormányzati ciklus egyik kiemelt stratégiai
eleme.
Pályázati információk első kézből!
2019. évben a Magyar Falu Program keretében 150 milliárd forint központi forrás állt
rendelkezésre az 5000 lakos alatti települések támogatására/fejlesztésére, ennek egyharmadát a mellékútvonalak felújítására fordították, 25 milliárd forintot a fiatalok falusi
lakhatási lehetőségeinek javítására, népességmegtartó képesség növelésére, 75 milliárd forintot pedig a közszolgáltatások színvonalának emelésére.
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Segítségünkkel átfogó képet kaphat a Magyar
Falu Program pályázatairól, a pályázás menetéről, feltételeiről. Amennyiben önt is érdekli a
Magyar Falu Program pályázatai, nem tudja,
hogyan induljon el, vagy nem biztos pályázata
sikerében, keressen minket bizalommal és mi
segítséget nyújtunk a pályázatírás, lebonyolítás, adminisztráció és pályázata pénzügyi elszámolásának szakmai ügyintézésében.

A Magyar Falu Programról
A Magyar Falu Program keretében
2020. márciusától az ősz közepéig
ütemezetten jelennek meg a pályázatok, amelyeket egy pályázati rendszerben kell benyújtani. A pályázatok
beadására rövid idő áll rendelkezésre,
főként akkor, ha a település még nem
regisztrált a pályázati felületen. Ennek
tudatában érdemes előre felkészülni a
tervezett pályázatok benyújtására.
Elkészíteni a település regisztrációját a pályázati felületen, megtervezni a lehetséges projektek megvalósítását.
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A Magyar Falu Programról szóló
kormányhatározat már részleteket is tartalmaz a 2020. évre vonatkozóan. Előre láthatóan kiírásra
kerül majd a Magyar Falu Program
II. ütemében a bölcsődefejlesztés, óvodafejlesztés,
óvodai sport, óvodaudvar fejlesztése, polgármesteri hivatalok
felújítása, energetikai
beruházások, belterületi út és járdafelújítás,
önkormányzati közösségi terek fejlesztése,
településen bejegyzett
székhellyel-telephellyel
rendelkező civil szervezetek támogatása.

Érdemes minket választani!
Szakmailag felkészült és hosszú évek óta együtt dolgozó csapatunkban pályázatíró, projektmendzser, könyvelő, tanácsadó és adószakértő egyaránt megtalálható
annak érdekében, hogy minden esetben a pályázó személyére szabjuk az aktuális pályázatot.
Pályázatíró csapatunk több mint 10 év
szakmai tapasztalatának segítésével
a Magyar Falu Program keretein belül a
kedvezményezettek több mint 40 eredményes pályázatot nyújtottak be. Segítségünkkel több, mint 400 millió forint támogatás kifizetésében működtünk
közre.
Önkormányzatokat, civil szervezeteket, egyesületeket, cégeket segítünk abban, hogy szakmai terveiket sikeresen és eredményesen
tudják megvalósítani. Ezen dolgozunk minden nap. Csapatunk
pontosan ismeri a pályázással járó
kezdeti nehézségeket, a tervezés
kihívásait, azonban közösen megmutatjuk, hogyan is győzze le azokat és vigye sikerre pályázatát.
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A Pat-Mart Kft tapasztalatának köszönhetően a pályázatok
megjelenéséről, azok részletes tartalmáról és a benyújtási
határidőkről első kézből értesülhet! A pályázat során nincs
szükség önerőre, nyertes pályázat esetén a támogatás
előfinanszírozva áll majd rendelkezésre.
Amennyiben érdeklődik,
hogy hogyan tudna eredményesen részt venni a
Magyar Falu Program II.
ütemben kiírt pályázatain,
nem szeretne lemaradni
a legújabb kiírásokról, keressen minket bizalommal, hogy személyesen
is bemutathassuk önnek
a meghirdetett pályázatokat, a pályázás menetét és buktatóit!
Kollégáink 24 órán belül felveszik önnel a kapcsolatot és
segítenek, hogy megtalálja a megfelelő megoldást pályázatainak sikeréhez.
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