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NYERTES PÁLYÁZÓI RÉSZÉRE!

Felhívjuk Nyertes Pályázóink figyelmét, hogy a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
113/2014. (VII. 22.) számú közleményében és a 11. számú mellékletben foglaltaknak
megfelelően, a 35/2013 (V.22) VM rendelet alapján benyújtott projektekhez kapcsolódóan a
kifizetési kérelmek mellékleteként be kell nyújtani a fejlesztés eredményeként megvalósult
marketing elemek, rendezvények, együttműködések hiteles, a megvalósítást alátámasztó
dokumentumait.
Ilyen lehet például: Honlapon való megjelenésről készített képernyőkép, szórólap minta,
újsághirdetés szkennelve, együttműködésről szóló, az együttműködésben részt vevő felek által
együttesen aláírt teljesítésigazolás, fotódokumentáció.
A fejlesztés megvalósítása során az alábbiakban felsorolt, a pályázó által projekt adatlapon
és a LEADER pályázatban bemutatott és vállalt kritériumokat kell teljesíteni:
Vállalkozások fejlesztése Pásztón
Turizmus feltételeinek megteremtése, innovatív turisztikai kínálat fejlesztése
Turizmus feltételeinek megteremtése, innovatív turisztikai kínálat fejlesztése Pásztón
1. Az Ügyfél a fejlesztés jellegétől függően legalább egy alkalommal részt vesz a Helyi
Vidékfejlesztési Stratégia megvalósításával kapcsolatos, együttműködést erősítő
rendezvényen, termékeit vagy szolgáltatását bemutatja, vagy a fejlesztés megvalósulási
helyén nyílt napot tart.

 Az ügyfél köteles a rendezvény vagy a nyílt nap dátumát a CSVE HACS-nak az
esemény előtt 30 nappal írásban bejelenteni.
 A CSVE HACS munkaszervezete a kritérium teljesítéséről igazolást állít ki, melyet
az Ügyfél köteles az utolsó kifizetési kérelemhez csatolni.
2. A projekt adatlap mellékleteként benyújtott együttműködési megállapodások alapján a
pályázatban bemutatott együttműködések teljesítése a civil, a köz- és a vállalkozói szféra
képviselőivel.
3. A LEADER keretében megvalósított beruházás bemutatása a CSVE HACS honlapján.
 A CSVE HACS munkaszervezete a kritérium teljesítéséről igazolást állít ki, melyet
az Ügyfél köteles az utolsó kifizetési kérelemhez csatolni.
4. Kapcsolattartás a CSVE HACS munkaszervezetével - részvétel személyes konzultáción,
fórumon, rendezvényen.
 A CSVE HACS munkaszervezete a kritérium teljesítéséről igazolást állít ki, melyet
az Ügyfél köteles az utolsó kifizetési kérelemhez csatolni.
5. A projekt adatlapon és a pályázatban bemutatott, a fejlesztéshez kapcsolódó marketing
tevékenység teljesítése.
Turisztikai és helyi rendezvények támogatása
1. A projekt adatlap mellékleteként benyújtott együttműködési megállapodások alapján a
pályázatban bemutatott együttműködések teljesítése a civil, a köz- és a vállalkozói szféra
képviselőivel.
2. Az Ügyfél vállalja, hogy minimum három kulturális vagy hagyományőrző együttest,
fellépőt a rendezvényen programként szerepeltet, és minimum öt hazai helyi
termékesnek, vagy kézművesnek, vagy népi hagyományos mesterséget végző
személynek megjelenési lehetőséget biztosít.
3. Kapcsolattartás a CSVE HACS munkaszervezetével - részvétel személyes konzultáción,
fórumon, rendezvényen.
 A CSVE HACS munkaszervezete a kritérium teljesítéséről igazolást állít ki, melyet
az Ügyfél köteles az utolsó kifizetési kérelemhez csatolni.
4. A projekt adatlapon és a pályázatban bemutatott, a fejlesztéshez kapcsolódó marketing
tevékenység teljesítése.
Sport, kulturális és szabadidős tevékenységek feltételeinek kialakítása és fejlesztése
Kulturális, sport - és szabadidős célú tevékenységek kialakítása és fejlesztése Pásztón
Biztonságtechnikai beruházások támogatása
1. A projekt adatlap mellékleteként benyújtott együttműködési megállapodások alapján a
pályázatban bemutatott együttműködések teljesítése a civil, a köz- és a vállalkozói szféra
képviselőivel.
2. A LEADER keretében megvalósított beruházás bemutatása a CSVE HACS honlapján.
 A CSVE HACS munkaszervezete a kritérium teljesítéséről igazolást állít ki, melyet

az Ügyfél köteles az utolsó kifizetési kérelemhez csatolni.
3. Kapcsolattartás a CSVE HACS munkaszervezetével - részvétel személyes konzultáción,
fórumon, rendezvényen.
 A CSVE HACS munkaszervezete a kritérium teljesítéséről igazolást állít ki, melyet
az Ügyfél köteles az utolsó kifizetési kérelemhez csatolni.
4. A projekt adatlapon és a pályázatban bemutatott, a fejlesztéshez kapcsolódó marketing
tevékenység teljesítése.

2014-2020-AS OPERATÍV PROGRAMOK
TÁRSADALMI EGYEZTETÉSE
Megjelentek a Széchenyi 2020 operatív programjai
A Magyarország számára 2014-2020 között rendelkezésre álló uniós források felhasználásához –
a széleskörű társadalmi egyeztetés eredményeképp - elkészült és az Európai Bizottsággal történő
hivatalos tárgyalásra benyújtásra került 7 operatív program. Az operatív programok
illeszkednek az EU2020 stratégiához. A benyújtott programok tekintettel vannak arra, hogy a
támogatások célzottan arra a területre jussanak, ahol a legnagyobb szükség van rájuk.
Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) elsődleges célja a közlekedés
hálózatának és infrastruktúrájának fejlesztése, a transzeurópai közlekedési hálózaton
keresztül a városi közlekedésen át, egészen a környezetbarát megoldásokig.
Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program, azaz az EFOP elsődleges célja, hogy a
humán tőke és a társadalmi környezet javításával járuljon hozzá a társadalmi felzárkózási és
népesedési kihívások kezeléséhez. Az EFOP a gyakorlatban nemcsak a szegénység elleni
küzdelemből fogja kivenni a részét, de hangsúlyt helyez a társadalmi kohézió erősítésére, az
egészségügyi beruházásokra, a köznevelés minőségének fejlesztésére, kiemelt tekintettel a
korai iskolaelhagyás csökkentésére, a felsőfokú végzettséggel rendelkezők számának növelésére
és a kutatás-fejlesztésre.
A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) célja, hogy a magas
hozzáadott értékű termelésre és a foglalkoztatás bővülésére épülő gazdasági növekedés az
emberi élet és a környezeti elemek – hosszú távú változásokat is figyelembe vevő – védelmével
összhangban valósuljon meg.
A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program, azaz a GINOP egyik legfontosabb
célkitűzése Magyarország foglalkoztatási rátájának 75%-ra való emelése. Ehhez egyrészt új
munkahelyeket kell létesíteni, másrészt a munkát vállalni akarók képességeit kell fejleszteni.
A program további két fontos célkitűzése az ország innovációs képességeinek és
kapacitásainak, valamint a magyar ipari és szolgáltató szektornak a fókuszált fejlesztése.
A TOP, azaz a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program fő küldetése, hogy
kereteket biztosítson a területileg decentralizált fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához.
Fejlesztései között helyet kapnak a közvetlenül a közszférára, a helyi társadalomra és
környezetre irányuló fejlesztések is.

A VEKOP, azaz Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program segítségével
kívánjuk biztosítani Magyarország egyetlen „fejlettebb” régiójának további fejlődését,
gazdasági versenyképességének további növekedését, illetve a régión belüli fejlettségbeli
különbségek csökkenését.
A közigazgatás, és a közszolgáltatási szféra kiemelt fejlesztéseit a Közigazgatás- és
Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program (KÖFOP) nyomán hajtjuk végre. Az operatív
program ad egyben helyet a 2014-2020 időszakban az ESB alapok végrehajtásához szükséges
tagállami funkciók finanszírozásához felhasználható technikai segítségnyújtás forrásoknak.
A GINOP, TOP, VEKOP, EFOP, IKOP, KEHOP, MAHOP, VP nyílt társadalmi egyeztetésére
2013. október 17 - 2013. december 15-e, az RSZTOP és KÖFOP esetében pedig 2014. június
11- 2014. június 30-a között került sor.
A 2014-2020-as Operatív programok társadalmi egyeztetése során beérkezett észrevételek, és az
Európai Bizottsággal történő hivatalos tárgyalásra benyújtott 2014-2020-as operatív programok
az alábbi linkre kattintva elérhetők:
2014-2020-as operatív programok
forrás: www.palyazat.gov.hu
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