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„Cserhátalji Tények, Esélyek, Teendők 2014-2020-ban” 
Helyi Fejlesztési Stratégia megvalósítása

Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület munkaszervezetének feladata:

• Ügyfélszolgálati iroda működtetése

• Helyi szereplők felkészítése, képzése, tájékoztatási és információs tevékenység ellátása

• A helyi támogatási kérelmek befogadása, nyilvántartása, helyi támogatási kérelmek formai és tartalmi

értékelése, döntés előkészítés

• Helyi Bíráló Bizottság (HBB) feladata a beérkező helyi támogatási kérelmekről döntési javaslat

összeállítása és a helyi támogatási kérelmek pontozásának megállapítása



8 LEADER 
Helyi Felhívás

Pásztói járás 
25 települése

Felhívások:

VP6-19.2.1.-18-1-17 Vállalkozásfejlesztés a Cserhátalján

VP6-19.2.1.-18-2-17 Előkészítő és megalapozó tanulmányok

VP6-19.2.1.-18-3-17 Kisléptékű iparterületek létrehozása és
fejlesztése

VP6-19.2.1.-18-4-17 Turisztikai szolgáltatások fejlesztése

VP6-19.2.1.-18-5-17 Biztonságtechnikai beruházások
támogatása

VP6-19.2.1.-18-6-17 Közösségi célú beruházások támogatása

VP6-19.2.1.-18-7-17 Innovatív közösségi fejlesztések

VP6-19.2.1.-18-8-17 Turisztikai és helyi rendezvények,
táborok támogatása

Fejlesztési 
Forrás: 

349.993.009 Ft 



Általános tudnivalók a LEADER Felhívások keretében igénybe vehető támogatásokról:

• Vissza nem térítendő, utófinanszírozott támogatás

• Előleg igénylés: az igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás legfeljebb 50 %-a

Előleg igénylésre 6 felhívás esetében van lehetőség

• A támogatást igénylőnek a projekt támogatás feletti és a nem elszámolható költségeit önerőből szükséges

fedeznie

• Építés esetében – Építési Normagyűjteményben lévő referenciaárak szerinti költségvetés

• Eszköz, gép, ÉNGY-ben nem lévő építési tétel, rendezvény, marketing tevékenységek, szolgáltatások esetében – 3

db egymástól független ajánlattevőtől származó árajánlat a felhívásokban rögzített tartalmi elemekkel

• HACS területén egy kérelmező részéről max. a források 20%-a használható fel



Általános tudnivalók a LEADER Felhívások keretében igénybe vehető támogatásokról II.:
• Elektronikus benyújtás a Magyar Államkincstár https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/ weboldalán, az

elektronikus ügyintézési felületen

• Az elektronikus benyújtásból fakadóan kérelmet csak azok az ügyfelek tudnak benyújtani, akik rendelkeznek
MÁK Ügyfél – azonosítóval és Ügyfélkapus hozzáféréssel

• Ha az ügyfél támogatási kérelmét nem saját maga, hanem képviselő útján kívánja benyújtani:

• a meghatalmazott vagy elsődleges képviselő Kincstár általi nyilvántartásba vétele (MÁK Ügyfél-azonosító)

• a meghatározott képviseleti forma (meghatalmazott vagy elsődleges képviselő) előzetes bejelentése

• Az ügyfél-azonosítóval már rendelkező ügyfelek részére javasolt a Kincstárhoz (korábban: Mezőgazdasági
és Vidékfejlesztési Hivatalhoz) bejelentett adatok ellenőrzése és szükség esetén a megváltozott adatok
módosítása

Hatályos ügyfél-nyilvántartási nyomtatványok és kitöltési útmutatók

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/-/hatalyos-ugyfel-nyilvantartasi-nyomtatvanyok-es-kitoltesi-utmutatok



Általános tudnivalók a LEADER Felhívások keretében igénybe vehető támogatásokról III.:

Támogatási kritériumok:
• A kérelmező székhelye vagy fióktelepe, lakcíme vagy tartózkodási helye a támogatási kérelem benyújtásának

időpontjában a CSVE HACS területén van
• A projekt megvalósítási helye a CSVE HACS területén van
• A kérelmező rendelkezik MÁK Ügyfél - azonosítóval
• Természetes személy ügyfél esetében 18. életévét betöltötte, cselekvőképes
• Természetes személy ügyfél esetében egy életvitelszerű tartózkodási helyről kizárólag egy kérelmező nyújthat be 

támogatási kérelmet
• Egy megvalósítási hely vonatkozásában kizárólag egy kedvezményezett lehet jogosult a támogatásra
• Konzorciumi formában támogatási kérelmek benyújtására nincs lehetőség

Minden felhívás esetében kötelező:
• A projektek keretében létrejött marketing anyagokon a VP arculati elemek és a HACS logó feltüntetése
• Arculati tábla a fejlesztési megvalósítási helyén – A3 méretben
• Évente 1 alkalommal monitoring adatszolgáltatás a HACS-nak
• Az utolsó kifizetési kérelem benyújtása előtt a megvalósult projektről fényképes beszámoló benyújtása a HACS-nak



Vállalkozásfejlesztés a Cserhátalján - VP6-19.2.1.-18-1-17

A felhívás új vállalkozások indítását, már működő, de lezárt üzleti évvel még nem rendelkező
mikrovállalkozások helyi adottságokra, helyi igényekre épülő szolgáltatásainak fejlesztését támogatja.

A helyi felhívásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 102 millió Ft
A támogatott helyi támogatási kérelmek várható száma: 5-7 db
Igényelhető minimum támogatási összeg: 12,8 millió Ft
Maximum támogatási összeg: 21 millió Ft
Igényelhető maximális támogatási előleg: 50% - 10,5 millió Ft
Támogatási intenzitás: 70%

Támogatási kérelem benyújtására jogosultak GFO kódok szerint:
• Betéti társaság (117),
• Egyéni vállalkozó (231),
• Adószámmal rendelkező magánszemély (233),
• Adószámmal nem rendelkező magánszemély (anm),
• Korlátolt felelősségű társaság (113),
• Egyéni cég (228)



Támogatott tevékenységek:

Önállóan támogatható 
tevékenységek

Kötelezően megvalósítandó, 
önállóan nem támogatható 

tevékenységek

Választható, önállóan nem 
támogatható tevékenységek

• Fejlesztéshez kapcsolódó épület 

építése, felújítása

• Új eszközök, gépek beszerzése

• Marketing tevékenység  

• Kötelező nyilvánosság biztosítása

• Építés esetében műszaki ellenőri 

szolgáltatás

• Megújuló energiaforrások 

alkalmazása

• Ingatlanhoz kapcsolódó 

kisléptékű infrastruktúra-

fejlesztések 

• Komplex projekt – arányos 

akadálymentesítés

• Projektelőkészítés

• Projektmenedzsment



Nem támogatható tevékenységek: 
• Turisztikai fejlesztést célzó beruházás 
• Mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó beruházások
• A motorral hajtott szárazföldi, légi, vízi közlekedési jármű, erőgép beszerzése
• Működési költségek, bérköltségek, élő állat, forgóeszközök vásárlása
• A támogatást igénylőnél saját teljesítés keretében felmerült bármely költség
• A projekt keretében általános rezsi költségek; Használt gépek, berendezések vásárlása

Legfontosabb tudnivalók és műszaki szakmai elvárások: 
• 3 éves fenntartási kötelezettség
• A projekt fizikai befejezésére rendelkezésre álló időtartam: TO kézbesítéstől számított 24 hónap 
• Minimum 1 – maximum 4 mérföldkő tervezhető a projekt megvalósítása során
• A támogatást igénylő a jelen támogatási időszak alatt egy alkalommal részesülhet támogatásban a felhívás alapján
• A projekt megvalósítható több helyrajzi számon fekvő ingatlanon is
• A felhívás keretében megvalósított projekt csak együttműködés keretében valósulhat meg
• Kötelező új weboldal vagy meglévő weboldal esetében új aloldal indítás
• Marketing tevékenység max 10%



Előkészítő és megalapozó tanulmányok - VP6-19.2.1.-18-2-17 

A felhívás keretében támogatott:
• A HFS megvalósulását elősegítő előkészítő és megalapozó tanulmányok elkészítése
• A térségi humán erőforrás és szellemi tőke potenciál feltérképezése, felmérése, tanulmányba foglalt megoldási

módszer és cselekvési terv elkészítése
• A térségi turisztikai erőforrás és szolgáltatás-potenciál feltérképezése, felmérése, tanulmányba foglalt megoldási

módszer és cselekvési terv elkészítése
• A tanulmányok megvalósításához kapcsolódóan projekt előkészítő találkozók szervezése

A helyi felhívásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 5.993.009 Ft
A támogatott helyi támogatási kérelmek várható száma: 5-6 db
Igényelhető minimum támogatási összeg: 200 ezer Ft
Maximum támogatási összeg: 1 millió Ft
Igényelhető maximális támogatási előleg: Nem vehető igénybe
Támogatási intenzitás: 70%

Támogatási kérelem benyújtására jogosultak GFO kódok szerint:
• Helyi önkormányzat (321)
• Egyéb egyesület (529), Egyéb alapítvány (569)
• Korlátolt felelősségű társaság (113), Betéti társaság (117), Egyéni cég (228)
• Nonprofit korlátolt felelősségű társaság (572)



Önállóan támogatható 
tevékenységek

Kötelezően megvalósítandó, 
önállóan nem támogatható 

tevékenységek

Választható, önállóan nem 
támogatható tevékenységek

• Tanulmány készítése • Kötelező nyilvánosság biztosítása • Marketing tevékenység
• Projekt találkozó szervezése

Támogatott tevékenységek:

Nem támogatható a kizárólag egy projektet érintő megvalósíthatósági tanulmány elkészítése!

Legfontosabb tudnivalók és műszaki szakmai elvárások: 
• A projekt fizikai befejezésére rendelkezésre álló időtartam: TO kézbesítéstől számított 12 hónap 
• A projekt megvalósítása során 1 mérföldkő tervezhető 
• A támogatást igénylő egy alkalommal részesülhet támogatásban a felhívás alapján
• A tanulmány témájához kapcsolódó, legalább 3, a tanulmány készítésével megbízott személy/szervezet szakmai

referenciáját kell csatolni
• A tanulmány által érintett vidéki szereplők részére a tanulmányt egy előre bejelentett időpontban

nyilvános fórumon bemutatja,
• A tanulmány által érintett vidéki szereplők bevonása a tanulmány elkészítésébe
• Marketing tevékenység max. 15%



Kisléptékű iparterületek létrehozása és fejlesztése - VP6-19.2.1.-18-3-17

A felhívás keretében a 20.000 m2 alatti, és legalább 2 vállalkozónak helyt adó kisléptékű iparterület
kialakítása támogatott. A település rendezési tervében kereskedelmi, szolgáltató-, ipari -, és általános gazdasági
területnek minősülő területen zöldmezős beruházás keretében iparterületek létrehozása.

A helyi felhívásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 25 millió Ft
A támogatott helyi támogatási kérelmek várható száma: 1-4 db
Igényelhető minimum támogatási összeg: 1,5 millió Ft
Maximum támogatási összeg: 7,5 millió Ft
Igényelhető maximális támogatási előleg: 50% - 3.750.000 Ft
Támogatási intenzitás: 70%

Támogatási kérelem benyújtására jogosultak GFO kódok szerint:
• Egyéb alapítvány (569)
• Helyi önkormányzat (321)
• Egyéb egyesület (529)



Támogatott tevékenységek:

Önállóan támogatható 
tevékenységek

Kötelezően megvalósítandó, 
önállóan nem támogatható 

projektelemek

Választható, önállóan nem 
támogatható projektrészek

• Telekhatáron belüli 
alapinfrastruktúra kiépítése 
(gáz, víz, csatorna, út, parkoló, 
járda, kerítés, elektromos 
vezetékrendszer, energia 
hálózat, távközlési és 
kommunikációs hálózat)

• Kötelező nyilvánosság 
biztosítása 

• Műszaki ellenőri szolgáltatás

• Marketing tevékenység
• Projektelőkészítés
• Projektmenedzsment

Nem támogatható tevékenységek: 
• Olyan tevékenységek, amelyek nem az iparterület működtetéséhez és a betelepülő vállalkozások számára

nyújtott működést és termelést elősegítő funkciók ellátásához szükségesek



Legfontosabb tudnivalók és műszaki szakmai elvárások: 
• 5 éves fenntartási kötelezettség
• A projekt fizikai befejezésére rendelkezésre álló időtartam: TO kézbesítéstől számított 24 hónap
• Minimum 1 – maximum 4 mérföldkő tervezhető a projekt megvalósítása során
• A támogatást igénylő a jelen támogatási időszak alatt egy alkalommal részesülhet támogatásban a felhívás

alapján
• A projekt megvalósítható több helyrajzi számon fekvő ingatlanon is
• A helyi támogatási kérelem mellékleteként két leendő bérlő betelepülési szándéknyilatkozatának csatolása

szükséges
• Marketing tevékenység max. 5%



Turisztikai szolgáltatások fejlesztése - VP6-19.2.1.-18-4-17

A felhívás célja a térségi szálláshelyek bővítése, műszaki színvonaluk emelése, új turisztikai szolgáltatások
bevezetése a térségbe látogató turisták számának és a vendégéjszakák növelése érdekében

A helyi felhívásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 90 millió Ft
A támogatott helyi támogatási kérelmek várható száma: 9-15 db
Igényelhető minimum támogatási összeg: 1millió Ft
Maximum támogatási összeg: 10 millió Ft
Igényelhető maximális támogatási előleg: 50% - 5 millió Ft
Támogatási intenzitás: 70%

Támogatási kérelem benyújtására jogosultak GFO kódok szerint:
• Egyéni cég (228), Egyéni vállalkozó (231)
• Egyéb egyesület (529), Egyéb alapítvány (569), Sportegyesület (521)
• Nonprofit korlátolt felelősségű társaság (572)
• Betéti társaság (117), Korlátolt felelősségű társaság (113)
• Helyi önkormányzat (321)
• Adószámmal nem rendelkező magánszemély (anm)
• Adószámmal rendelkező magánszemély (233)



Önállóan támogatható tevékenységek
Kötelezően megvalósítandó, 
önállóan nem támogatható 

projektelemek

Választható, önállóan nem 
támogatható projektrészek

• Új szálláshelyek kialakítása, meglévő 
szálláshelyek fejlesztéséhez kapcsolódó 
építési tevékenységek

• A szálláshelyek működését szolgáló 
berendezési tárgyak, eszközök 
beszerzése

• Megújuló energiaforrások 
alkalmazása

• Szolgáltatásfejlesztés: Szabadidő, 
sport, rekreációs szolgáltatás, 
természeti, gasztronómiai, kulturális 
értékek bemutatása, wellness, 
horgászturizmushoz kapcsolódó 
szolgáltatások fejlesztése

• Marketing tevékenység 
• Kötelező nyilvánosság 

biztosítása 
• Építés esetében műszaki 

ellenőri szolgáltatás

• Ingatlanhoz kapcsolódó 
kisléptékű infrastruktúra-
fejlesztések

• Komplex projekt-arányos 
akadálymentesítés

• Projektelőkészítés
• Projektmenedzsment

Támogatható tevékenységek:



Nem támogatható tevékenységek:
• Nem kaphat támogatást az a művelet (ugyanazon kiadási tételek), amely a 2007-2013-as ÚMVP keretében

létrehozásra, felújításra vagy beszerzésre került
• A motorral hajtott szárazföldi, légi, vízi közlekedési jármű, erőgép beszerzése
• Lovas-, vadász- és zarándokturizmushoz kapcsolódó beruházások
• Mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó beruházások

Legfontosabb tudnivalók és műszaki szakmai elvárások: 
• 3 éves fenntartási kötelezettség
• A projekt fizikai befejezésére rendelkezésre álló időtartam: TO kézbesítéstől számított 24 hónap
• A támogatást igénylő a jelen támogatási időszak alatt egy alkalommal részesülhet támogatásban a felhívás

alapján
• A projekt megvalósítható több helyrajzi számon fekvő ingatlanon is
• Új szálláshely kialakítása esetén csak a 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet 2.§ h) pont és 1. sz. melléklet 6.

pontjában szereplő "Egyéb szálláshely" fejlesztés támogatott
• Új szálláshely kialakítása esetében a fejlesztéssel érintett szálláshely helyrajzi számához tartozó telek

alapterületének nagysága legalább 500 m2 kell legyen
• Csak meglévő vagy új szálláshely létrehozása esetén valósítható meg szolgáltatások kínálatának és

színvonalának fejlesztése



Legfontosabb tudnivalók és műszaki szakmai elvárások II: 
• Mezőgazdasági tevékenységet végző igénylő abban az esetben jogosult támogatási kérelem benyújtására,

amennyiben a mezőgazdasági tevékenységéből származó árbevétele a támogatási kérelem benyújtását
megelőző lezárt üzleti évben nem érte el az 50%-ot

• A felhívás keretében megvalósított projekt csak együttműködés keretében valósulhat meg

• Marketing tevékenység keretében kötelező új weboldal, meglévő weboldal esetén új aloldal létrehozása

• Marketing tevékenység max. 10%

• A támogatási igénylő köteles csatlakozni térségi turisztikai szakmai szervezet tagságához, amelyet legalább
a projekt fenntartási időszakának végéig fenntart. Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának
időpontjában már rendelkezik turisztikai szakmai szervezeti tagsággal, vállalja, hogy a tagságot a projekt
fenntartási időszakának végéig fenntartja



Biztonságtechnikai beruházások támogatása - VP6-19.2.1.-18-5-17

A felhívás a közbiztonság javítását, a bűnmegelőzés hatékonyságának javítását célzó fejlesztéseket
támogatja.

A helyi felhívásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 16 millió Ft
A támogatott helyi támogatási kérelmek várható száma: 6-10 db
Igényelhető minimum támogatási összeg: 600 ezer Ft
Maximum támogatási összeg: 3 millió Ft
Igényelhető maximális támogatási előleg: 50% - 1,5 millió Ft
Támogatási intenzitás: 85 %

Támogatási kérelem benyújtására jogosultak GFO kódok szerint:
• Egyéb egyesület (529)
• Helyi önkormányzat (321)
• Egyéb alapítvány (569)
• Polgárőr egyesület (526)



Önállóan támogatható tevékenységek
Kötelezően megvalósítandó, 
önállóan nem támogatható 

projektelemek

Választható, önállóan nem 
támogatható projektrészek

• Településszintű, a közterületek, 
közutak felügyeletét ellátó új térfigyelő 
kamerarendszer kiépítése, a már 
meglévő kamerarendszer bővítése, 
kiegészítő funkcióval való ellátása 
támogatott

• Kötelező nyilvánosság 
biztosítása 

• Építés esetében műszaki 
ellenőri szolgáltatás

• Marketing tevékenység 
• Projektelőkészítés
• Projektmenedzsment

Támogatható tevékenységek:

Nem támogatható tevékenységek:
• Nem kaphat támogatást az a művelet (ugyanazon kiadási tételek), amely a 2007-2013-as ÚMVP keretében

létrehozásra, felújításra vagy beszerzésre került
• Beltéri vagyonvédelmi rendszer kiépítésére irányuló tevékenységek



Legfontosabb tudnivalók és műszaki szakmai elvárások: 
• 5 éves fenntartási kötelezettség
• A projekt fizikai befejezésére rendelkezésre álló időtartam: TO kézbesítéstől számított 12 hónap
• A támogatást igénylő a jelen támogatási időszak alatt egy alkalommal részesülhet támogatásban a felhívás

alapján
• A projekt megvalósítható több helyrajzi számon fekvő ingatlanon is
• A felhívás keretében kizárólag településszintű, a közterületek, közutak felügyeletét ellátó térfigyelő

kamerarendszer kiépítése, a már meglévő rendszer bővítése, kiegészítő funkcióval való ellátása
támogatott

• A fejlesztés megvalósításához a támogatás igénylő köteles együttműködési megállapodást kötni a
Rendőrséggel

• A biztonságtechnikai eszközök elhelyezésének módjáról, azok típusáról és működtetési feltételeiről köteles
kikérni a Rendőrség szakvéleményét

• A felhívás keretében megvalósított projekt csak együttműködés keretében valósulhat meg
• Marketing tevékenység max. 5 %

A támogatási kérelem mellékleteként benyújtandó építési tervdokumentáció műszaki tartalma:
• Támogatást igénylő nevére szóló, a tervezői névjegyzékben szereplő tervező ellenjegyzésével ellátott

áttekintő helyszínrajz, amely a kamerák településen belüli elhelyezkedését mutatja be



Közösségi célú beruházások támogatása - VP6-19.2.1.-18-6-17

A felhívás olyan közösségi célú projektek megvalósítását támogatja, amelyek megvalósításával változatos
kulturális, rekreációs, szabadidős és sportolási lehetőségek állnak rendelkezésre a tervezési terület lakossága
számára.

A helyi felhívásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 60 millió Ft
A támogatott helyi támogatási kérelmek várható száma: 10-20 db
Igényelhető minimum támogatási összeg: 500 ezer Ft
Maximum támogatási összeg: 10 millió Ft
Eszközbeszerzésre igénybe vehető támogatás: maximum 3 millió Ft
Igényelhető maximális támogatási előleg: 50% - 5 millió Ft
Támogatási intenzitás: 85 %

Támogatási kérelem benyújtására jogosultak GFO kódok szerint:
• Egyéb egyesület (529), Egyéb alapítvány (569)
• Nonprofit korlátolt felelősségű társaság (572)
• Sportegyesület (521), Polgárőr egyesület (526)
• Nemzetiségi egyesület (528)
• Helyi nemzetiségi önkormányzat (371)
• Helyi önkormányzat (321)



Önállóan támogatható tevékenységek
Kötelezően megvalósítandó, 
önállóan nem támogatható 

projektelemek

Választható, önállóan nem 
támogatható projektrészek

• Közösségi célokat szolgáló, kulturális, 
sport, szabadidős tevékenységek 
fejlesztését célzó épületek építése,
felújítása

• Kulturális, sport, szabadidős 
tevékenységekhez kapcsolódó 
eszközbeszerzés

• Megújuló energiaforrások 
alkalmazása

• A természeti értékek megőrzését és 
bemutatását célzó tanösvények, 
túraútvonalak kialakítása, meglévők 
fejlesztése

• Kötelező nyilvánosság 
biztosítása 

• Építés esetében műszaki 
ellenőri szolgáltatás

• Marketing tevékenység 
• Ingatlanhoz kapcsolódó 

kisléptékű infrastruktúra-
fejlesztések 

• Komplex projekt –
arányos 
akadálymentesítés

• Projektelőkészítés
• Projektmenedzsment

Támogatható tevékenységek:



Nem támogatható tevékenységek:
• Az önkormányzati kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó és/vagy az alábbi funkciókat magába foglaló

létesítményekben végrehajtott fejlesztés: könyvtár, múzeum; óvodai, bölcsődei ellátás; alap- és középfokú,
kulturális és művészeti oktatás; közigazgatási; egészségügyi ellátás; szociális ellátás; gyermek- és
ifjúságvédelem

• Kizárólag gazdasági (jövedelemtermelő) funkciót ellátó épületek belső részének fejlesztése
• Önkormányzati bérlakás felújítása, korszerűsítése
• Természetes személyek tulajdonában álló ingatlanok felújítása, korszerűsítése
• Lakóépületek belső részének felújítása, korszerűsítése
• A motorral hajtott szárazföldi, légi, vízi közlekedési jármű, erőgép beszerzése
• Használt gépek, berendezések, eszközök beszerzése
• Polgárőr, mezőőr szolgálat ellátásához kapcsolódó eszközbeszerzésre
• Új játszóterek kialakítását, illetve a meglévő játszóterek fejlesztését célzó beruházások megvalósítására
• Önkormányzatok kötelező feladatellátásához kapcsolódó eszközbeszerzésre
• Nem kaphat támogatást az a művelet (ugyanazon kiadási tételek), amely a 2007-2013-as ÚMVP keretében

létrehozásra, felújításra vagy beszerzésre került



Legfontosabb tudnivalók és műszaki szakmai elvárások: 

• 5 éves fenntartási kötelezettség

• A projekt fizikai befejezésére rendelkezésre álló időtartam: TO kézbesítéstől számított 24 hónap

• A támogatást igénylő a jelen támogatási időszak alatt egy alkalommal részesülhet támogatásban a felhívás
alapján

• A projekt megvalósítható több helyrajzi számon fekvő ingatlanon is

• A felhívás keretében megvalósított projekt csak együttműködés keretében valósulhat meg

• Marketing tevékenység max. 2,5 %



Innovatív közösségi fejlesztések - VP6-19.2.1.-18-7-17

A felhívás a tervezési terület két településén olyan közösség tér kialakítását támogatja, amely működésével
hozzájárul a hátrányos helyzetű, sérülékeny csoportok közösségi kezdeményezésekbe történő
bevonásához. A fejlesztés eredményeként létrejövő közösségi tér helyszínt biztosít ezen társadalmi csoportok
felzárkóztatását, befogadását segítő közösségi tevékenységeknek.

A helyi felhívásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 25 millió Ft
A támogatott helyi támogatási kérelmek várható száma: 1-2 db
Igényelhető minimum támogatási összeg: 3 millió Ft
Maximum támogatási összeg: 15 millió Ft
Eszközbeszerzésre igénybe vehető támogatás: maximum 3 millió Ft
Igényelhető maximális támogatási előleg: 50% - 7,5 millió Ft
Támogatási intenzitás: 85 %

Támogatási kérelem benyújtására jogosultak GFO kódok szerint:
• Helyi önkormányzat (321)
• Egyéb egyesület (529), Egyéb alapítvány (569)
• Helyi nemzetiségi önkormányzat (371)
• Bevett egyház (551)
• Nonprofit korlátolt felelősségű társaság (572)



Önállóan támogatható tevékenységek
Kötelezően megvalósítandó, 
önállóan nem támogatható 

projektelemek

Választható, önállóan nem 
támogatható projektrészek

• A közösségi térnek helyt adó épület 
külső és belső felújítása, átalakítása, 
korszerűsítése, bővítése a 
rendeltetésszerű használhatóság 
biztosítása, az új közösségi funkció 
kialakítása érdekében

• A közösségi tér működését szolgáló 
bútorok, berendezési tárgyak, 
eszközök beszerzése

• Kötelező nyilvánosság 
biztosítása 

• Építés esetében műszaki 
ellenőri szolgáltatás

• Marketing tevékenység 
• Ingatlanhoz kapcsolódó 

kisléptékű infrastruktúra-
fejlesztések 

• Komplex projekt –
arányos 
akadálymentesítés

• Megújuló energiaforrások 
alkalmazása

• Projektelőkészítés
• Projektmenedzsment

Területi korlátozás: Jelen felhívásra csak Ecseg, Kálló, Jobbágyi, Szirák településekről nyújtható be
támogatási kérelem

Támogatható tevékenységek:



Nem támogatható tevékenységek a 6. felhíváshoz hasonlóan:
• Az önkormányzati kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó és/vagy az alábbi funkciókat magába foglaló

létesítményekben végrehajtott fejlesztés: könyvtár, múzeum; óvodai, bölcsődei ellátás; alap- és középfokú,
kulturális és művészeti oktatás; közigazgatási; egészségügyi ellátás; szociális ellátás; gyermek- és
ifjúságvédelem

• Kizárólag gazdasági (jövedelemtermelő) funkciót ellátó épületek belső részének fejlesztése
• Önkormányzati bérlakás felújítása, korszerűsítése
• Természetes személyek tulajdonában álló ingatlanok felújítása, korszerűsítése
• Lakóépületek belső részének felújítása, korszerűsítése
• A motorral hajtott szárazföldi, légi, vízi közlekedési jármű, erőgép beszerzése
• Használt gépek, berendezések, eszközök beszerzése
• Polgárőr, mezőőr szolgálat ellátásához kapcsolódó eszközbeszerzésre
• Új játszóterek kialakítását, illetve a meglévő játszóterek fejlesztését célzó beruházások megvalósítására
• Önkormányzatok kötelező feladatellátásához kapcsolódó eszközbeszerzésre
• Nem kaphat támogatást az a művelet (ugyanazon kiadási tételek), amely a 2007-2013-as ÚMVP keretében

létrehozásra, felújításra vagy beszerzésre került



Legfontosabb tudnivalók és műszaki szakmai elvárások a 6. felhíváshoz hasonlóan: 

• 5 éves fenntartási kötelezettség

• A projekt fizikai befejezésére rendelkezésre álló időtartam: TO kézbesítéstől számított 24 hónap

• A támogatást igénylő a jelen támogatási időszak alatt egy alkalommal részesülhet támogatásban a felhívás
alapján

• A projekt megvalósítható több helyrajzi számon fekvő ingatlanon is

• A felhívás keretében megvalósított projekt csak együttműködés keretében valósulhat meg

• Marketing tevékenység max. 2,5 %



Turisztikai és helyi rendezvények, táborok támogatása - VP6-19.2.1.-18-8-17

A felhívás kulturális, hagyományőrző rendezvények, fesztiválok, gyermek és ifjúsági közösségek
erősítését célzó táborok megrendezését támogatja.

A helyi felhívásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 25 millió Ft
A támogatott helyi támogatási kérelmek várható száma: 40-60 db
Igényelhető minimum támogatási összeg: 160 ezer Ft
Maximum támogatási összeg: 800 ezer Ft
Igényelhető maximális támogatási előleg: Nincs lehetőség előleg igénybevételére
Támogatási intenzitás: 85 %

Támogatási kérelem benyújtására jogosultak GFO kódok szerint:
• Helyi önkormányzat (321)
• Egyéb egyesület (529), Egyéb alapítvány (569)
• Nonprofit korlátolt felelősségű társaság (572)
• Helyi nemzetiségi önkormányzat (371)
• Sportegyesület (521)
• Polgárőr egyesület (526)
• Nemzetiségi egyesület (528)
• Bevett egyház (551)



Önállóan támogatható tevékenységek
Kötelezően megvalósítandó, 
önállóan nem támogatható 

projektelemek

Választható, önállóan nem 
támogatható projektrészek

• Önálló turisztikai vonzerőként 
megjelenni képes közösségi, művészeti, 
kulturális, hagyományőrző, 
gasztronómiai, sportrendezvények, 
fesztiválok megvalósítása

• Kulturális, sport, polgárőr, továbbá a 
néphagyományokat, kézműves, és 
hagyományőrző tevékenységek 
megismertetését, az egészséges életvitel 
kialakítását célzó táborok 
megrendezése

• Kötelező nyilvánosság 
biztosítása • Marketing tevékenység 

Támogatható tevékenységek:



Nem támogatható tevékenységek:
• Kizárólag egy adott gazdasági társaság érdekeinek és termékeinek bemutatását célzó termékbemutató,

rendezvény
• Politikai célú rendezvény
• Az európai uniós jog megsértését eredményező tevékenységek
• Eszközbeszerzési tevékenység

Nem támogatható költségek:
• A projekt keretében működési költségek, bérköltségek, élő állat, forgóeszközök vásárlása (a rendezvény és

a táborhoz kapcsolódó anyagköltség és alapanyagköltség kivételével)
• A támogatást igénylőnél saját teljesítés keretében felmerült bármely költség
• A támogatási kérelem benyújtása előtt felmerült költségek
• A rendezvények, táborok megvalósításához kapcsolódó eszközbeszerzések költsége
• Az alkoholos italok vásárlásának költsége
• A tűzijáték lebonyolításának költsége



Legfontosabb tudnivalók és műszaki szakmai elvárások a 6. felhíváshoz hasonlóan: 

• A projekt fizikai befejezésére rendelkezésre álló időtartam: TO kézbesítéstől számított 12 hónap

• A támogatást igénylő a jelen támogatási időszak alatt kettő alkalommal részesülhet támogatásban a
felhívás alapján

• A projekt megvalósítható több helyrajzi számon fekvő ingatlanon is

• A felhívás keretében megvalósított projekt csak együttműködés keretében valósulhat meg
• Rendezvény és tábor bejelentés 30 nappal az esemény megtartása előtt a LEADER HACS-nak és 

közbenső szervezeti feladatok ellátása során bevont szervezetként eljáró kormányhivatalnak megküldeni



Pontozás

A felhívás 4.4.2 Kiválasztási kritérium 3. pontjában kerülnek felsorolásra a pontozási szempontok.
Az elérhető maximális pontszám 100 pont.
Nem támogathatók azok a kérelmek, amelyek esetében a fenti szempontrendszer alapján a kérelemre adott
összpontszám nem éri el a minimális 50 pontot.
Az 50 pont elérése nem jelenti automatikusan a támogatás megítélését!

A legfontosabb tartalmi értékelési szempontok:
• A támogatást igénylő kötődése a térséghez (mikortól rendelkezik székhellyel

/telephellyel/lakcímmel/tartózkodási hellyel)
• A fejlesztés megvalósításának helye benne van-e 105/2015. (VI.23.) Korm. rendelet 2. mellékletében

(Társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett, jelentős munkanélküliséggel
sújtott települések)

• A fejlesztés megvalósítási helye szerinti település lakosságszáma
• A projekt szakmai együttműködést tartalmaz
• A támogatást igénylő fejlesztési projekt tapasztalata
• A fejlesztéssel érintett termék, szolgáltatás népszerűsítése



Pontozás II.

• A támogatást igénylő vagy képviselője, munkavállalója részvétele a HFS elkészítésében és megvalósításában:
projektgyűjtő adatlap beküldés, személyes egyeztetés, Fórum részvéte

• A támogatási kérelem kapcsolódik más meglévő, vagy tervezett fejlesztéshez
• A fejlesztéshez kapcsolódó szolgáltatások (minimum 50%-át elérő mértékben) a HACS területén székhellyel

vagy fiókteleppel rendelkező vállalkozástól kerülnek beszerzésre
• A támogatási kérelem tartalmaz megújuló energiahasznosítási megoldásokat, akadálymentesítést
• A kiválasztás során előnyben részesülnek azok a projektek, amelyek hozzájárulnak új munkahelyek

létesítéséhez
• Üzleti/Fenntarthatósági/Programterv/Projekttervben megfogalmazottak minősége
• A fejlesztés keretében a településen új technológia, új termék, vagy új szolgáltatás kerül bevezetésre
• A fejlesztés során több marketing elem is megvalósul (pl: kiadvány, szórólap, rövid bemutatkozó reklámfilm)



A helyi támogatási 
kérelem 

benyújtásának 
kezdő időpontja: 

2018. 01. 02. 

Felhívások:

VP6-19.2.1.-18-1-17 Vállalkozásfejlesztés a
Cserhátalján

VP6-19.2.1.-18-3-17 Kisléptékű iparterületek
létrehozása és fejlesztése

VP6-19.2.1.-18-4-17 Turisztikai szolgáltatások
fejlesztése

VP6-19.2.1.-18-8-17 Turisztikai és helyi rendezvények,
táborok támogatása

Értékelési szakaszok:

2018.02.09.

2018.03.09.

2018.04.09.

2018.11.09.



A helyi támogatási 
kérelem 

benyújtásának 
kezdő időpontja: 

2018. 02. 05. 

Felhívások:

VP6-19.2.1.-18-2-17 Előkészítő és megalapozó
tanulmányok

VP6-19.2.1.-18-5-17 Biztonságtechnikai beruházások
támogatása

VP6-19.2.1.-18-6-17 Közösségi célú beruházások
támogatása

VP6-19.2.1.-18-7-17 Innovatív közösségi fejlesztések

Értékelési szakaszok:

2018.03.09.

2018.04.09.

2018.05.09.

2018.11.09.



LEADER Helyi Felhívások elérése:

https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/leaderbongeszo/leaderBongeszo.xhtml



www.cserhatalja.eu



Köszönöm a figyelmet!
Elérhetőségek:

Munkaszervezeti Iroda – 3053 Kozárd, Külterület 095. hrsz
Tel: 32/491-050

Weboldal: www.cserhatalja.eu
Facebook: https://www.facebook.com/cserhataljaHACS/

Munkatársak elérhetőségei:

Kodák József munkaszervezet – vezető: 30/718-0895; kodak@cserhatalja.eu

Tábori Mónika munkaszervezet – vezető helyettes: 30/718-0902; monika@cserhatalja.eu

Bakallár Tamás projektmenedzser: 30/265-6647; tamas@cserhatalja.eu


