
PROJEKTÖTLET ADATLAPOK ÖSSZESÍTÉSE 

 

A Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület 2015. október 20-én hirdetette meg weboldalán és 
hírlevélben a Helyi Fejlesztési Stratégia tervezéséhez kapcsolódó projektötlet gyűjtést.  

A beérkezett 265 darab projektötlet a fejlesztési igények, elképzelések széles körét tartalmazta, 
egy-egy önkormányzattól konkrét, a település egészét érintő, az operatív programok fejlesztési 
lehetőségeit is számba vevő településfejlesztési koncepció érkezett be.  
 
A legtöbb projektötletet az önkormányzatok (145) nyújtották be, a projektötletek számát 
tekintve a közszférát a civil szervezetek (75), vállalkozások (28), természetes személyek (9), az 
önálló költségvetési intézmények (6) és az egyházak (2) követték. 
 
A fejlesztési elképzelések között a legtöbb igény térségi turisztikai rendezvények támogatására, 
ifjúsági táborok és versenyek, hagyományőrző napok, emléknapok, népzenei találkozók, 
sportrendezvények megszervezésére irányult.  Több település fejlesztési tervei között szerepelt 
új integrált közösségi szolgáltató tér kialakítása, oktatási intézmény (iskola, óvoda) és 
kiszolgáló létesítmény (tornaterem) építése és felújítása, továbbá a közintézmények 
(polgármesteri hivatal, művelődési ház, közösségi házak) energetikai korszerűsítése, 
fűtéskorszerűsítése, külső és belső felújítása. Hangsúlyos fejlesztési igényként jelent meg a 
települési infrastruktúra (útfelújítás, járda, híd felújítás, csapadékvíz elvezető árok, 
árvízvédelmi tározó) javítása. Több projektjavaslat érkezett új játszóterek, pihenőparkok 
kialakítására, a meglévő sport, szabadidős létesítmények korszerűsítésére, a településkép 
zöldterületeinek javítására, meglévő, jelenleg kihasználatlan épületek turisztikai 
hasznosítására, települési turisztikai attrakciók létrehozására. A térfigyelő 
kamerarendszerekhez kapcsolódó fejlesztések mellett előtérben került az alapszolgáltatások 
fejlesztését célzó gépjárművek beszerzésének igénye, a köztemetők, kegyeleti helyszínek méltó 
felújítása, állagmegóvása. A nonprofit szervezetek fejlesztési elképzelései elsősorban a 
működésükhöz, illetve tevékenységükhöz kapcsolódó eszközbeszerzéseket tartalmazta. A 
térségben működő vállalkozások és a lakossági érdeklődés középpontjában elsődlegesen a 
turisztikai szálláshelyfejlesztések, a szolgáltatások bővítését célzó beruházások álltak, 
mindezek mellett hangsúlyos volt a vállalkozások eszköz és infrastrukturális fejlesztése, a helyi 
termékek előállításához kapcsolódó elképzelések megvalósítása.  
 

Beérkezett projektötletek operatív programok szerinti bontása: 

Támogatás lehetséges 
forrása 

Beérkezett projektötletek 
forrásigénye (Ft) 

EFOP 145 935 000 
GINOP 311 572 000 
KEHOP 2 003 211 000 
TOP 4 762 314 000 
VP 2 688 198 000 
Nem azonosított  390 070 000 
Összesen: 10 301 300 000 

 

 



Beérkezett projektötletek ügyfél szerinti bontása: 

Szférák szerinti bontás 
Beérkezett projektötletek 

forrásigénye (Ft) 
Belföldi természetes személy 342 800 000 
Civil szervezet 1 607 797 000 
Egyéni vállalkozó, 
vállalkozás 455 450 000 
Egyház 215 890 000 
Önálló költségvetési 
intézmény 27 700 000 
Önkormányzat 7 651 663 000 
Összesen: 10 301 300 000 

 

Beérkezett projektötletek település szerinti bontása: 

Települések 

Beérkezett 
projektötletek 
forrásigénye 

Alsótold 65 500 000 
Buják 56 500 000 
Csécse 1 470 000 
Cserhátszentiván 110 000 000 
Ecseg 30 000 000 
Erdőkürt 153 850 000 
Felsőtold 667 440 000 
Héhalom  1 519 000 000 
Kálló 22 540 000 
Kisbágyon 26 000 000 
Kozárd 1 309 922 000 
Mátraszőlős 29 000 000 
Palotás 2 970 440 000 
Pásztó 1 172 175 000 
Szarvasgede 1 431 163 000 
Szirák 25 300 000 
Szurdokpüspöki 74 000 000 
Tar 199 500 000 
Vanyarc 372 000 000 
Több települést érintő 
konzorcium 65 500 000 
Összesen: 10 301 300 000 

 

 

 


