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LEADER Intézkedési Terv 

Intézkedések a 

Cserhátalja LEADER Helyi Akciócsoport (CSVE HACS) 

Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 

 

1. Számú intézkedés 

1.1. HVS intézkedés megnevezése: Kisvállalkozások fejlesztése 

 

1.2.Kapcsolódó HVS célkitűzés: 1. A helyi és térségi gazdasági környezet és a 

vállalkozások fejlesztése, a foglalkoztatás 

növelése  

3. A humán erőforrás fejlesztése és a 

társadalmi tőke erősítése 

 

1.3.HVS intézkedés leírása: 

Támogatás vehető igénybe olyan működő kisvállalkozások tevékenységének fejlesztésére, 

amelyek végtermék vagy szolgáltatás előállításával hozzájárulnak a helyi és térségi gazdasági 

környezet erősítéséhez, vagy a foglalkoztatás növeléséhez. 

 

Támogatás a kötelező marketing tevékenység mellett igénybe vehető építésre, gépbeszerzésre, 

eszközbeszerzésre, továbbá kizárólag a fejlesztendő tevékenységhez kapcsolódó képzés 

megvalósítására. 

 

1.4. Támogatási kritériumok: 

- Az Ügyfél vállalja, hogy a projekt LEADER támogatással való megvalósítása esetén 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 támogatási kritérium teljesítéséről a CSVE HACS 

munkaszervezete igazolást állít ki, amelyet az Ügyfél az utolsó kifizetési kérelméhez csatol. 

- A projekt kizárólag a három szféra együttműködése keretében valósulhat meg, az Ügyfél 

együttműködik a CSVE HACS területén működő civil szervezettel, vállalkozással (vagy 

önálló tevékenységet végző magánszeméllyel), önkormányzattal. Az együttműködés olyan 

közös tevékenységet jelent, amely a projekt konkrét részét képezi és ezek közül a 

kedvezményezett legalább egy partnerrel folytatott tevékenységhez kiadást társít. 

- Az Ügyfél köteles a LEADER keretében megvalósított beruházást a CSVE HACS honlapján 

megjeleníttetni, erről a CSVE HACS munkaszervezete igazolást állít ki, melyet az Ügyfél 

köteles az utolsó kifizetési kérelemhez csatolni.   

- Kapcsolattartás a CSVE HACS munkaszervezetével (részvétel személyes konzultáción, 

fórumon, rendezvényen), erről a CSVE HACS munkaszervezete igazolást állít ki, melyet az 
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Ügyfél köteles az utolsó kifizetési kérelemhez csatolni. 

- A fejlesztéshez kapcsolódó marketing tevékenység beépítése a pályázatba. 

- Képzésre irányuló tevékenység megvalósítása önállóan nem támogatható. Komplex 

tevékenységre irányuló projekt esetén képzésre maximum 1 000 000 Ft összegben vehető 

igénybe támogatás. 

- Képzés esetén a képző szerv kizárólag oktatási tevékenységet végző társadalmi szervezet 

vagy felnőttképzési akkreditációval rendelkező szervezet lehet. 

- A támogatott projektek száma várhatóan 1-2 db. 

 

1.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása: 

Vállalkozásfejlesztés 

 

1.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege:  

Minimum támogatási összeg:  5 000 000 Ft 

Maximum támogatási összeg: 35 000 000 Ft 

 

1.7. Ügyfélkör: 

Kisvállalkozások 

 

1.8.Támogatható települések köre: 

Alsótold, Bér, Bokor, Buják, Cserhátszentiván, Csécse, Ecseg, Egyházasdengeleg, Erdőkürt, 

Erdőtarcsa, Felsőtold, Galgaguta, Garáb, Héhalom, Jobbágyi, Kisbágyon, Kozárd, Kálló, 

Mátraszőlős, Palotás, Szurdokpüspöki, Szarvasgede, Szirák, Tar, Vanyarc 

 

1.9. Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok: 

- Üzleti terv (minimum tartalmi követelményei):  

1. A vállalkozás rövid története: (a jelenlegi üzleti koncepció, termék v. szolgáltatás 

bemutatása)  

2. A fejlesztéssel elérhető üzleti cél bemutatása (a fejlesztés hatása: pl. értéknövelés, 

költségcsökkenés, új technológia, termék vagy szolgáltatás minőségjavítás, üzletkör 

bővítés, profilváltás, munkahelyteremtés, egyéb)  

3. A fejlesztéssel létrejövő termék vagy szolgáltatás jellemzői, minősége  

4. A fejlesztés szakmai háttere: (szakképzettség, szakmai tapasztalatok)  

5. Projekt finanszírozásának bemutatása 

- Eszköz, gépbeszerzés esetén műszaki leírás. 

- Együttműködési megállapodás a CSVE HACS által rendszeresített formanyomtatványon. 

- Képzés megvalósítása esetén a képző szerv által kiállított képzési tematika és ütemterv. 

- Képzés megvalósítása esetén képző szerv nyilatkozata, vagy oktatási tevékenység végzésére 

való jogosultságot igazoló dokumentum másolata. 
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2.  számú intézkedés 

 

2.1. HVS intézkedés megnevezése: Vállalkozások fejlesztése Pásztón 

 

2.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés 

megnevezése: 

1. A helyi és térségi gazdasági környezet és a 

vállalkozások fejlesztése, a foglalkoztatás 

növelése  

3. A humán erőforrás fejlesztése és a 

társadalmi tőke erősítése 

 

2.3. HVS intézkedés leírása: 

Támogatás vehető igénybe olyan mikro és kisvállalkozások tevékenységének fejlesztésére, 

kialakításához, amelyek végtermék vagy szolgáltatás előállításával hozzájárulnak a helyi és 

térségi gazdasági környezet erősítéséhez, vagy a foglalkoztatás növeléséhez. 

 

Támogatás a kötelező marketing tevékenység mellett igénybe vehető építésre, gépbeszerzésre, 

eszközbeszerzésre, továbbá kizárólag a fejlesztendő tevékenységhez kapcsolódó képzés 

megvalósítására. 

 

2.4. Támogatási kritériumok: 

- Az Ügyfél vállalja, hogy a projekt LEADER támogatással való megvalósítása esetén 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 támogatási kritérium teljesítéséről a CSVE HACS 

munkaszervezete igazolást állít ki, amelyet az Ügyfél az utolsó kifizetési kérelméhez csatol. 

- A projekt kizárólag a három szféra együttműködése keretében valósulhat meg, az Ügyfél 

együttműködik a CSVE HACS területén működő civil szervezettel, vállalkozással (vagy 

önálló tevékenységet végző magánszeméllyel), önkormányzattal. Az együttműködés olyan 

közös tevékenységet jelent, amely a projekt konkrét részét képezi és ezek közül a 

kedvezményezett legalább egy partnerrel folytatott tevékenységhez kiadást társít. 

- Az Ügyfél köteles a LEADER keretében megvalósított beruházást a CSVE HACS honlapján 

megjeleníttetni, erről a CSVE HACS munkaszervezete igazolást állít ki, melyet az Ügyfél 

köteles az utolsó kifizetési kérelemhez csatolni.   

- Kapcsolattartás a CSVE HACS munkaszervezetével (részvétel személyes konzultáción, 

fórumon, rendezvényen), erről a CSVE HACS munkaszervezete igazolást állít ki, melyet az 

Ügyfél köteles az utolsó kifizetési kérelemhez csatolni. 

- A fejlesztéshez kapcsolódó marketing tevékenység beépítése a pályázatba. 

- Képzésre irányuló tevékenység megvalósítása önállóan nem támogatható. Komplex 

tevékenységre irányuló projekt esetén képzésre maximum 1 000 000 Ft összegben vehető 

igénybe támogatás. 

- Képzés esetén a képző szerv kizárólag oktatási tevékenységet végző társadalmi szervezet 
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vagy felnőttképzési akkreditációval rendelkező szervezet lehet. 

- A támogatott projektek száma várhatóan 3 db. 

 

2.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása:  

Vállalkozásfejlesztés 

 

2.6 Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: 

Minimum támogatási összeg:  200 000 Ft 

Maximum támogatási összeg: 20 000 000 Ft 

 

2.7.Ügyfélkör: 

Mikrovállalkozás  

Egyéni vállalkozó 

Kisvállalkozás 

Természetes személy 

 

2.8.Támogatható települések köre: 

Pásztó 

 

2.9.Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok:  

- Üzleti terv (minimum tartalmi követelményei):  

1. A vállalkozás rövid története: (a jelenlegi üzleti koncepció - amennyiben nem induló 

vállalkozás-, termék v. szolgáltatás bemutatása)  

2. A fejlesztéssel elérhető üzleti cél bemutatása (a fejlesztés hatása: pl. értéknövelés, 

költségcsökkenés, új technológia, termék vagy szolgáltatás minőségjavítás, üzletkör 

bővítés, profilváltás, munkahelyteremtés, egyéb)  

3. A fejlesztéssel létrejövő termék vagy szolgáltatás jellemzői, minősége  

4. A fejlesztés szakmai háttere: (szakképzettség, szakmai tapasztalatok)  

5. Projekt finanszírozásának bemutatása 

- Eszköz, gépbeszerzés esetén műszaki leírás. 

- Együttműködési megállapodás a CSVE HACS által rendszeresített formanyomtatványon. 

- Képzés megvalósítása esetén a képző szerv által kiállított képzési tematika és ütemterv. 

- Képzés megvalósítása esetén képző szerv nyilatkozata, vagy oktatási tevékenység végzésére 

való jogosultságot igazoló dokumentum másolata. 
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3. számú intézkedés 

 

3.1. HVS intézkedés megnevezése: Turizmus feltételeinek megteremtése, 

innovatív turisztikai kínálat fejlesztése 

 

3.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés 

megnevezése: 

1. A helyi és térségi gazdasági környezet és a 

vállalkozások fejlesztése, a foglalkoztatás 

növelése  

3. A humán erőforrás fejlesztése és a 

társadalmi tőke erősítése  

4. A helyi és térségi turizmus, vendégfogadás 

és a kapcsolódó tevékenységek fejlesztése 

 

3.3. HVS intézkedés leírása: 

Támogatás vehető igénybe új szálláshelyek létesítésére, vagy meglévő szálláshelyek turisztikai 

szolgáltatásainak fejlesztésére, kapcsolódó eszközbeszerzésre. A turisztikai és kiegészítő 

szolgáltatások bővítése érdekében bemutatóhelyek kialakítására, meglévők fejlesztésére, 

természetbe illeszkedő élmény és kalandparkok létrehozására, turisztikai marketing elemek 

bevezetésére, turisztikai információs rendszer (turisztikai pontok, információs eszközök) 

létesítésére, bővítésére, helyi kezdeményezésen alapuló palóc szellemi és tárgyi értékek, 

alkotások reprezentálására, kézműves foglalkozások helyszínének létrehozására. 

 

Támogatás a kötelező marketing tevékenység mellett igénybe vehető építésre, gépbeszerzésre, 

eszközbeszerzésre, továbbá kizárólag a fejlesztendő tevékenységhez kapcsolódó képzés 

megvalósítására.  

 

3.4. Támogatási kritériumok: 

- Szálláshely kialakítására, fejlesztésére irányuló beruházás esetén csak a 239/2009. (X.20.) 

Korm. rendelet 1. sz. mellékletében szereplő Egyéb szálláshelyfejlesztés támogatott. 

- Az Ügyfél vállalja, hogy a projekt LEADER támogatással való megvalósítása esetén 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 támogatási kritérium teljesítéséről a CSVE HACS 

munkaszervezete igazolást állít ki, amelyet az Ügyfél az utolsó kifizetési kérelméhez csatol. 

- A projekt kizárólag a három szféra együttműködése keretében valósulhat meg, az Ügyfél 

együttműködik a CSVE HACS területén működő civil szervezettel, vállalkozással (vagy 

önálló tevékenységet végző magánszeméllyel), önkormányzattal. Az együttműködés olyan 

közös tevékenységet jelent, amely a projekt konkrét részét képezi és ezek közül a 

kedvezményezett legalább egy partnerrel folytatott tevékenységhez kiadást társít. 

- Az Ügyfél köteles a LEADER keretében megvalósított beruházást a CSVE HACS honlapján 

megjeleníttetni, erről a CSVE HACS munkaszervezete igazolást állít ki, melyet az Ügyfél 
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köteles az utolsó kifizetési kérelemhez csatolni.  

- A fejlesztéshez kapcsolódó marketing tevékenység beépítése a pályázatba. 

- Kapcsolattartás a CSVE HACS munkaszervezetével (részvétel személyes konzultáción, 

fórumon, rendezvényen), erről a CSVE HACS munkaszervezete igazolást állít ki, melyet az 

Ügyfél köteles az utolsó kifizetési kérelemhez csatolni. 

- A szálláshelyek, szolgáltatások működését szolgáló berendezési tárgyak, eszközök 

beszerzése nem haladhatják meg az összes elszámolható kiadás 50%-át. 

- Az intézkedés keretében szálláshelyek működését szolgáló berendezési tárgyak, eszközök 

beszerzése önállóan nem támogatható. 

- Képzésre irányuló tevékenység megvalósítása önállóan nem támogatható. Komplex 

tevékenységre irányuló projekt esetén képzésre maximum 1 000 000 Ft összegben vehető 

igénybe támogatás. 

- Képzés esetén a képző szerv kizárólag oktatási tevékenységet végző társadalmi szervezet 

vagy felnőttképzési akkreditációval rendelkező szervezet lehet. 

- A támogatott projektek száma várhatóan 5 - 10 db. 

 

3.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása:  

Vállalkozásfejlesztés 

Közösségi célú fejlesztés 

 

3.6 Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: 

Minimum támogatási összeg:  200 000 Ft 

Maximum támogatási összeg: 15 000 000 Ft 

 

3.7.Ügyfélkör: 

Mikrovállalkozás 

Egyéni vállalkozó 

Természetes személy 

Önkormányzatok 

Non-profit szervezetek 

Egyházak 

 

3.8.Támogatható települések köre: 

Alsótold, Bér, Bokor, Buják, Cserhátszentiván, Csécse, Ecseg, Egyházasdengeleg, Erdőkürt, 

Erdőtarcsa, Felsőtold, Galgaguta, Garáb, Héhalom, Jobbágyi, Kisbágyon, Kozárd, Kálló, 

Mátraszőlős, Palotás, Szurdokpüspöki, Szarvasgede, Szirák, Tar, Vanyarc 

 

3.9.Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok:  

- Együttműködési megállapodás a CSVE HACS által rendszeresített formanyomtatványon. 

- Mikrovállalkozás, egyéni vállalkozó és természetes személy Ügyfél esetén üzleti terv,  

- Önkormányzat, Non-profit szervezet és egyház esetén működtetési terv: 

A terv minimum tartalmi követelményei:  

1. A szervezet rövid története: (a jelenlegi tevékenység, termék v. szolgáltatás 
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bemutatása)  

2. A fejlesztéssel elérhető cél bemutatása (a fejlesztés hatása: pl. értéknövelés, 

költségcsökkenés, új technológia, termék vagy szolgáltatás minőségjavítás, üzletkör 

bővítés, profilváltás, munkahelyteremtés, egyéb)  

3. A fejlesztéssel létrejövő termék vagy szolgáltatás jellemzői, minősége  

4. A fejlesztés szakmai háttere: (szakképzettség, szakmai tapasztalatok)  

  5. Projekt finanszírozásának bemutatása 

- Képzés megvalósítása esetén a képző szerv által kiállított képzési tematika és ütemterv 

- Képzés megvalósítása esetén képző szerv nyilatkozata, vagy oktatási tevékenység végzésére 

való jogosultságot igazoló dokumentum másolata 
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4. számú intézkedés 

 

4.1. HVS intézkedés megnevezése: Turizmus feltételeinek megteremtése, 

innovatív turisztikai kínálat fejlesztése 

Pásztón 

 

4.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés 

megnevezése: 

1. A helyi és térségi gazdasági környezet és a 

vállalkozások fejlesztése, a foglalkoztatás 

növelése  

3. A humán erőforrás fejlesztése és a 

társadalmi tőke erősítése  

4. A helyi és térségi turizmus, vendégfogadás 

és a kapcsolódó tevékenységek fejlesztése 

 

4.3. HVS intézkedés leírása: 

A turisztikai célú vendégforgalom kiszolgálása érdekében támogatás vehető igénybe új 

szálláshelyek létesítésére, vagy meglévő szálláshelyek, turisztikai szolgáltatások fejlesztésére, 

turisztikai vonzerőt is jelentő létesítmények és kiszolgáló egységeinek fejlesztésére, kiegészítő 

szolgáltatások bővítésére. Az innovatív turisztikai kínálat fejlesztése érdekében támogatás 

vehető igénybe a természetbe illeszkedő látogató – és családbarát ökoturisztikai látogatóhelyek, 

helyismereti és tematikus bemutatóhelyek létrehozására, fejlesztésére.  

 

Támogatás a kötelező marketing tevékenység mellett igénybe vehető építésre, gépbeszerzésre, 

eszközbeszerzésre, továbbá kizárólag a fejlesztendő tevékenységhez kapcsolódó képzés 

megvalósítására. 

 

Tematikus és helyismereti bemutatóhely: valamely szak vagy tématerülethez tartozó természeti 

vagy kulturális örökség, illetve a környező táj általános bemutatására szolgáló bemutatóhely. Ide 

tartoznak a földtani bemutatóhelyek, bemutató gazdaságok, majorok, arborétumok, tájházak, és 

helytörténeti kiállítások, múzeumok. 

 

4.4. Támogatási kritériumok: 

- Szálláshely kialakítására, fejlesztésére irányuló beruházás esetén a 239/2009. (X.20.) Korm. 

rendelet 1. sz. mellékletében szereplő Egyéb szálláshelyfejlesztés támogatott. 

- Az Ügyfél vállalja, hogy a projekt LEADER támogatással való megvalósítása esetén 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 támogatási kritérium teljesítéséről a CSVE HACS 

munkaszervezete igazolást állít ki, amelyet az Ügyfél az utolsó kifizetési kérelméhez csatol. 

- A projekt kizárólag a három szféra együttműködése keretében valósulhat meg, az Ügyfél 

együttműködik a CSVE HACS területén működő civil szervezettel, vállalkozással (vagy 
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önálló tevékenységet végző magánszeméllyel), önkormányzattal. Az együttműködés olyan 

közös tevékenységet jelent, amely a projekt konkrét részét képezi és ezek közül a 

kedvezményezett legalább egy partnerrel folytatott tevékenységhez kiadást társít. 

- Kapcsolattartás a CSVE HACS munkaszervezetével (részvétel személyes konzultáción, 

fórumon, rendezvényen), erről a CSVE HACS munkaszervezete igazolást állít ki, melyet az 

Ügyfél köteles az utolsó kifizetési kérelemhez csatolni. 

- Az Ügyfél köteles a LEADER keretében megvalósított beruházást a CSVE HACS honlapján 

megjeleníttetni, erről a CSVE HACS munkaszervezete igazolást állít ki, melyet az Ügyfél 

köteles az utolsó kifizetési kérelemhez csatolni.   

- A fejlesztéshez kapcsolódó marketing tevékenység beépítése a pályázatba. 

- Ökoturisztikai látogatóhelyek, helyismereti és tematikus bemutatóhelyek létesítése vagy 

fejlesztése esetén köteles további, a szabadidő tartalmas eltöltésére irányuló együttműködést 

kötni legalább egy, a CSVE HACS területén működő oktatási vagy nevelési intézménnyel.    

- Az intézkedés keretében szálláshelyek működését szolgáló berendezési tárgyak, eszközök 

beszerzése önállóan nem támogatható. 

- A szálláshelyek, szolgáltatások működését szolgáló berendezési tárgyak, eszközök 

beszerzése nem haladhatják meg az összes elszámolható kiadás 50%-át. 

- Zarándok szálláshely fejlesztésre nem vehető igénybe támogatás. 

- Képzésre irányuló tevékenység megvalósítása önállóan nem támogatható. A képzésre 

irányuló tevékenységre maximum 1 000 000 Ft összegben vehető igénybe támogatás. 

- Képzés esetén a képző szerv kizárólag oktatási tevékenységet végző társadalmi szervezet 

vagy felnőttképzési akkreditációval rendelkező szervezet lehet. 

- A támogatott projektek száma várhatóan 3 - 5 db. 

 

4.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása:  

Vállalkozásfejlesztés 

Közösségi célú fejlesztés 

 

4.6 Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: 

Minimum támogatási összeg:  200 000 Ft 

Maximum támogatási összeg: 15 000 000 Ft 

 

4.7.Ügyfélkör: 

Mikrovállalkozás 

Egyéni vállalkozó 

Természetes személy 

Önkormányzatok 

Non-profit szervezetek 

Egyházak 

 

4.8.Támogatható települések köre: 

Pásztó 
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4.9.Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok:  

- Együttműködési megállapodás a CSVE HACS által rendszeresített formanyomtatványon. 

- Mikrovállalkozás, egyéni vállalkozó és természetes személy Ügyfél esetén üzleti terv, 

önkormányzat, non-profit szervezet és egyház Ügyfél esetén működtetési terv: 

A terv minimum tartalmi követelményei:  

1. A szervezet rövid története (a jelenlegi tevékenység bemutatása)  

2. A fejlesztéssel elérhető cél bemutatása (a fejlesztés hatása: pl. értéknövelés, 

költségcsökkenés, új technológia, minőségjavítás, profilváltás, munkahelyteremtés)  

3. A fejlesztéssel létrejövő termék vagy szolgáltatás jellemzői, minősége  

4. A fejlesztés szakmai háttere: (szakképzettség, szakmai tapasztalatok)  

  5. Projekt finanszírozásának bemutatása 

- Képzés megvalósítása esetén a képző szerv által kiállított képzési tematika és ütemterv 

- Képzés megvalósítása esetén képző szerv nyilatkozata, vagy oktatási tevékenység végzésére 

való jogosultságot igazoló dokumentum másolata 
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5. számú intézkedés 

 

5.1. HVS intézkedés megnevezése: Turisztikai és helyi rendezvények 

támogatása 

 

5.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés 

megnevezése: 

2. A helyi életminőség javítása, a vidékhez 

kötődés erősítése  

5. A térségi marketing tevékenység elősegítése   

 

5.3. HVS intézkedés leírása: 

Támogatás vehető igénybe az önálló turisztikai vonzerőként megjelenni képes hagyományos 

rendezvények, fesztiválok, szakmai, sportprogramok lebonyolítására, kapcsolódó marketing 

tevékenységekre, a rendezvény lebonyolításához szükséges technikai eszközök bérlésére, 

eszközbeszerzésre valamint infrastrukturális feltételek megteremtésére.  

 

Az intézkedés keretében támogatás vehető igénybe a helyi hagyományokon nyugvó 

rendezvények, a helyi értékek, a pályázó település történetének, sportéletének bemutatásához 

kapcsolódó kiadványok elkészítésére. 

 

Eszközbeszerzés: A rendezvény lebonyolításához szükséges, a számvitelről szóló 2000. évi C. 

törvény 80. § (2) bekezdésében megfogalmazottak alapján kis értékű tárgyi eszköz beszerzése 

támogatott. 

 

5.4. Támogatási kritériumok: 

- A projekt kizárólag a három szféra együttműködése keretében valósulhat meg, az Ügyfél 

együttműködik a CSVE HACS területén működő civil szervezettel, vállalkozással (vagy 

önálló tevékenységet végző magánszeméllyel), önkormányzattal. Az együttműködés olyan 

közös tevékenységet jelent, amely a projekt konkrét részét képezi és ezek közül a 

kedvezményezett legalább egy partnerrel folytatott tevékenységhez kiadást társít. 

- 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.    

- Kapcsolattartás a CSVE HACS munkaszervezetével (részvétel személyes konzultáción, 

fórumon, rendezvényen), erről a CSVE HACS munkaszervezete igazolást állít ki, melyet az 

Ügyfél köteles az utolsó kifizetési kérelemhez csatolni. 

- A fejlesztéshez kapcsolódó marketing tevékenység beépítése a pályázatba. 

- Az intézkedés keretében megvalósuló rendezvényhez kapcsolódó előzetes programterv 

benyújtása kötelező.  

- Táborok megvalósítására az intézkedés keretében nem vehető igénybe támogatás. 

- Az eszközbeszerzés költsége nem haladhatja meg az összes elszámolható kiadás 10%-át. 

- Rendezvény megvalósításához kapcsolódóan szállás költségére nem vehető igénybe 

támogatás. 



 

 

Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület 

3053 Kozárd, Fő út 12.; Munkaszervezeti iroda: 3053 Kozárd, Külterület 095. hrsz 

Web: www.cserhatalja.eu; Tel: 32/491-050; E-mail: info@cserhatalja.eu 

 

13 

- Rendezvényhez kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztés keretében csak tereprendezés és 

elektromos hálózatra történő csatlakozás kiépítése és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb 

berendezések kiépítése támogatott. 

- A helyi hagyományokon nyugvó rendezvények, a helyi értékek, a települések történetének, 

sportéletének bemutatásához kapcsolódó kiadványkészítés önállóan is támogatott. 

- Támogatott projektek száma várhatóan 5 - 10 db. 

 

5.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása:  

Vállalkozásfejlesztés 

Közösségi célú fejlesztés 

 

5.6 Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: 

Minimum támogatási összeg:  200 000 Ft 

Maximum támogatási összeg: 1 000 000 Ft 

 

5.7.Ügyfélkör: 

Önkormányzatok 

Non-profit szervezetek 

Egyházak 

Mikro és kisvállalkozások 

 

5.8.Támogatható települések köre: 

Alsótold, Bér, Bokor, Buják, Cserhátszentiván, Csécse, Ecseg, Egyházasdengeleg, Erdőkürt, 

Erdőtarcsa, Felsőtold, Galgaguta, Garáb, Héhalom, Jobbágyi, Kisbágyon, Kozárd, Kálló, 

Mátraszőlős, Palotás, Pásztó, Szurdokpüspöki, Szarvasgede, Szirák, Tar, Vanyarc 

 

5.9.Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok:  

- Előzetes programterv a CSVE HACS által rendszeresített formanyomtatványon. 

- Együttműködési megállapodás a CSVE HACS által rendszeresített formanyomtatványon. 
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6. számú intézkedés 

 

6.1. HVS intézkedés megnevezése: Sport, kulturális és szabadidős 

tevékenységek feltételeinek kialakítása és 

fejlesztése 

 

6.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés 

megnevezése:  

2. A helyi életminőség javítása, a vidékhez 

kötődés erősítése  

 

6.3. HVS intézkedés leírása: 

Támogatás a kötelező marketing tevékenység mellett igénybe vehető a közösségi célokat 

szolgáló sport- kulturális és szabadidős tevékenységhez kapcsolódó gépbeszerzésre, 

eszközbeszerzésre, épületek, építmények, létesítmények kialakítására, fejlesztésére. 

 

6.4. Támogatási kritériumok: 

- A projekt kizárólag a három szféra együttműködése keretében valósulhat meg, az Ügyfél 

együttműködik a CSVE HACS területén működő civil szervezettel, vállalkozással (vagy 

önálló tevékenységet végző magánszeméllyel), önkormányzattal. Az együttműködés olyan 

közös tevékenységet jelent, amely a projekt konkrét részét képezi és ezek közül a 

kedvezményezett legalább egy partnerrel folytatott tevékenységhez kiadást társít. 

- Az Ügyfél köteles a LEADER keretében megvalósított beruházást a CSVE HACS honlapján 

megjeleníttetni, erről a CSVE HACS munkaszervezete igazolást állít ki, melyet az Ügyfél 

köteles az utolsó kifizetési kérelemhez csatolni.  

- Kapcsolattartás a CSVE HACS munkaszervezetével (részvétel személyes konzultáción, 

fórumon, rendezvényen), erről a CSVE HACS munkaszervezete igazolást állít ki, melyet az 

Ügyfél köteles az utolsó kifizetési kérelemhez csatolni. 

- A fejlesztéshez kapcsolódó marketing tevékenység beépítése a pályázatba. 

- Gép vagy Eszközbeszerzésre maximum 1 500 000 Ft összegben vehető igénybe támogatás. 

- Támogatott projektek száma várhatóan 5 - 10 db 

 

6.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása:  

  Közösségi célú fejlesztés 

 

6.6 Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: 

Minimum támogatási összeg:  200 000 Ft 

Maximum támogatási összeg: 5 000 000 Ft 

 

6.7.Ügyfélkör: 

Önkormányzatok 

Non-profit szervezetek 

Egyházak 

 

6.8.Támogatható települések köre: 
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Alsótold, Bér, Bokor, Buják, Cserhátszentiván, Csécse, Ecseg, Egyházasdengeleg, Erdőkürt, 

Erdőtarcsa, Felsőtold, Galgaguta, Garáb, Héhalom, Jobbágyi, Kisbágyon, Kozárd, Kálló, 

Mátraszőlős, Palotás, Szurdokpüspöki, Szarvasgede, Szirák, Tar, Vanyarc 

 

6.9.Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok: 

- Együttműködési megállapodás a CSVE HACS által rendszeresített 

formanyomtatványon. 
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7. számú intézkedés 

 

7.1. HVS intézkedés megnevezése: Kulturális, sport - és szabadidős célú 

tevékenységek kialakítása és fejlesztése Pásztón 

 

7.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés 

megnevezése:  

2. A helyi életminőség javítása, a vidékhez kötődés 

erősítése 

 

7.3. HVS intézkedés leírása: 

Támogatás a kötelező marketing tevékenység mellett igénybe vehető a közösségi célokat 

szolgáló sport- kulturális és szabadidős tevékenységhez kapcsolódó gépbeszerzésre, 

eszközbeszerzésre, épületek, építmények, létesítmények kialakítására, fejlesztésére. 

 

Támogatás vehető igénybe a város turisztikai vonzerejének növelését szolgáló természeti, épített 

és kulturális értékek megőrzéséhez kapcsolódó épületek felújítására, idegenforgalmi 

látványosságként történő bemutatásuk feltételeinek megteremtésére, és a létesítmények 

környezetének állapotjavítására. 

 

7.4. Támogatási kritériumok: 

- A projekt kizárólag a három szféra együttműködése keretében valósulhat meg, az Ügyfél 

együttműködik a CSVE HACS területén működő civil szervezettel, vállalkozással (vagy 

önálló tevékenységet végző magánszeméllyel), önkormányzattal. Az együttműködés olyan 

közös tevékenységet jelent, amely a projekt konkrét részét képezi és ezek közül a 

kedvezményezett legalább egy partnerrel folytatott tevékenységhez kiadást társít. 

- Az Ügyfél köteles a LEADER keretében megvalósított beruházást a CSVE HACS honlapján 

megjeleníttetni, erről a CSVE HACS munkaszervezete igazolást állít ki, melyet az Ügyfél 

köteles az utolsó kifizetési kérelemhez csatolni.   

- Kapcsolattartás a CSVE HACS munkaszervezetével (részvétel személyes konzultáción, 

fórumon, rendezvényen), erről CSVE HACS munkaszervezete igazolást állít ki, melyet az 

Ügyfél köteles az utolsó kifizetési kérelemhez csatolni. 

- A fejlesztéshez kapcsolódó marketing tevékenység beépítése a pályázatba. 

- Gép vagy Eszközbeszerzésre maximum 1 500 000 Ft összegben vehető igénybe támogatás. 

- Támogatott projektek száma várhatóan 5 - 10 db. 

 

7.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása:  

Közösségi célú fejlesztés 

 

7.6 Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: 

Minimum támogatási összeg:  200 000 Ft 

Maximum támogatási összeg: 5 000 000 Ft 

 

7.7.Ügyfélkör: 

Önkormányzatok 
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Non-profit szervezetek 

Egyházak 

 

7.8.Támogatható települések köre: 

Pásztó 

 

7.9.Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok:  

- Együttműködési megállapodás a CSVE HACS által rendszeresített formanyomtatványon. 

 



 

 

Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület 

3053 Kozárd, Fő út 12.; Munkaszervezeti iroda: 3053 Kozárd, Külterület 095. hrsz 

Web: www.cserhatalja.eu; Tel: 32/491-050; E-mail: info@cserhatalja.eu 

 

18 

8. számú intézkedés 

 

8.1. HVS intézkedés megnevezése: Biztonságtechnikai beruházások támogatása 

 

8.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés 

megnevezése:  

2. A helyi életminőség javítása, a vidékhez kötődés 

erősítése 

 

8.3. HVS intézkedés leírása: 

Támogatás a kötelező marketing tevékenység mellett igénybe vehető a település középületeinek, 

közterületeinek védelmét biztosító rendszer kiépítésére, vagy a már meglévő bővítésére. 

 

Közterület fogalma: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati 

tulajdonban álló földterület, amelyet rendeltetésének megfelelően bárki használhat. 

 

Középület fogalma: amelyet törvény vagy rendelet közhasználatúként fogalmaz meg. Az épített 

környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) alapján. 

 

8.4. Támogatási kritériumok: 

- A fejlesztés megvalósításához a pályázó köteles együttműködési megállapodást kötni a 

Rendőrséggel. 

- A biztonságtechnikai eszközök elhelyezésének módjáról, azok típusáról és működtetési 

feltételeiről köteles kikérni a Rendőrség szakvéleményét. 

- A projekt kizárólag a három szféra együttműködése keretében valósulhat meg, az Ügyfél 

együttműködik a CSVE HACS területén működő civil szervezettel, vállalkozással (vagy 

önálló tevékenységet végző magánszeméllyel), önkormányzattal. Az együttműködés olyan 

közös tevékenységet jelent, amely a projekt konkrét részét képezi és ezek közül a 

kedvezményezett legalább egy partnerrel folytatott tevékenységhez kiadást társít. 

- Az Ügyfél köteles a LEADER keretében megvalósított beruházást a CSVE HACS honlapján 

megjeleníttetni, erről a CSVE HACS igazolást állít ki, amelyet az Ügyfél köteles az utolsó 

kifizetési kérelemhez csatolni.   

- Nem vehető igénybe támogatási beltéri vagyonvédelmi rendszer kiépítésére. 

- Kapcsolattartás a CSVE HACS munkaszervezetével (részvétel személyes konzultáción, 

fórumon, rendezvényen), erről a CSVE HACS munkaszervezete igazolást állít ki, melyet az 

Ügyfél köteles az utolsó kifizetési kérelemhez csatolni. 

- A fejlesztéshez kapcsolódó marketing tevékenység beépítése a pályázatba. 

- Támogatott projektek száma várhatóan 5 - 10 db. 

 

8.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása:  

Közösségi célú fejlesztés 

 

8.6 Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: 

Minimum támogatási összeg:  200 000 Ft 

Maximum támogatási összeg: 3 000 000 Ft 
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8.7.Ügyfélkör: 

Önkormányzatok 

Non-profit szervezetek 

Egyházak 

 

8.8.Támogatható települések köre: 

Alsótold, Bér, Bokor, Buják, Cserhátszentiván, Csécse, Ecseg, Egyházasdengeleg, Erdőkürt, 

Erdőtarcsa, Felsőtold, Galgaguta, Garáb, Héhalom, Jobbágyi, Kisbágyon, Kozárd, Kálló, 

Mátraszőlős, Palotás, Pásztó, Szurdokpüspöki, Szarvasgede, Szirák, Tar, Vanyarc 

 

8.9.Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok: 

- Rendőrséggel kötött együttműködési megállapodás a CSVE HACS által rendszeresített 

formanyomtatványon. 

- Együttműködési megállapodás a CSVE HACS által rendszeresített formanyomtatványon. 

- Rendőrségi szakvélemény 

- Műszaki leírás a kiépítendő biztonságtechnikai eszközökről 
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9. számú intézkedés 

 

9.1. HVS intézkedés megnevezése: Önfenntartó település 

 

9.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés 

megnevezése:  

2. A helyi életminőség javítása, a vidékhez 

kötődés erősítése  

 

9.3. HVS intézkedés leírása: 

Támogatás a kötelező marketing tevékenység mellett igénybe vehető a fenntarthatóság 

érdekében, a környezetvédelmi szempontok előtérbe helyezésével az alternatív 

energiafelhasználás népszerűsítéséhez kapcsolódó mintaprojektek létrehozására, a fejlesztéshez 

kapcsolódó ingatlanok, bemutatóhelyek kialakítására, kapcsolódó infrastruktúra kiépítésére, 

megújuló energiaforrások hasznosítására.  

 

9.4. Támogatási kritériumok: 

- A projekt kizárólag a három szféra együttműködése keretében valósulhat meg, az Ügyfél 

együttműködik a CSVE HACS területén működő civil szervezettel, vállalkozással (vagy 

önálló tevékenységet végző magánszeméllyel), önkormányzattal, melyről a CSVE HACS 

munkaszervezete igazolást állít ki. Az együttműködés olyan közös tevékenységet jelent, 

amely a projekt konkrét részét képezi és ezek közül a kedvezményezett legalább egy 

partnerrel folytatott tevékenységhez kiadást társít. 

- Az Ügyfél köteles a LEADER keretében megvalósított beruházást a CSVE HACS honlapján 

megjeleníttetni, erről a CSVE HACS igazolást állít ki, amelyet az Ügyfél köteles az utolsó 

kifizetési kérelemhez csatolni.   

- Kapcsolattartás a CSVE HACS munkaszervezetével (részvétel személyes konzultáción, 

fórumon, rendezvényen), erről a CSVE HACS munkaszervezete igazolást állít ki, melyet az 

Ügyfél köteles az utolsó kifizetési kérelemhez csatolni. 

- A fejlesztéshez kapcsolódó marketing tevékenység beépítése a pályázatba. 

- támogatott projektek száma várhatóan 5 - 10 db 

 

9.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása:  

Közösségi célú fejlesztés 

 

9.6 Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: 

Minimum támogatási összeg:  200 000 Ft 

Maximum támogatási összeg: 10 000 000 Ft 

 

9.7.Ügyfélkör: 

Önkormányzatok 

Non-profit szervezetek 

Egyházak 

 

9.8.Támogatható települések köre: 
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Alsótold, Bér, Bokor, Buják, Cserhátszentiván, Csécse, Ecseg, Egyházasdengeleg, Erdőkürt, 

Erdőtarcsa, Felsőtold, Galgaguta, Garáb, Héhalom, Jobbágyi, Kisbágyon, Kozárd, Kálló, 

Mátraszőlős, Palotás, Pásztó Szurdokpüspöki, Szarvasgede, Szirák, Tar, Vanyarc 

 

 

9.9. Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok: 

- Együttműködési megállapodás a CSVE HACS által rendszeresített formanyomtatványon 

- Elektromos áram termelő berendezés esetén hálózati szolgáltató levele, mely szerint a 

berendezés a fejlesztés helye szerinti csatlakozási ponton, az adott kapacitással csatlakozhat a 

közcélú hálózathoz 

- Minden elszámolni kívánt – nem ÉNGY-s - tétel vonatkozásában két árajánlat, mely megfelel 

a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 27-28.§-ának. 

- Eszközbeszerzés esetén műszaki leírás, amennyiben az árajánlat nem tartalmazza. 
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10. számú intézkedés 

 

10.1. HVS intézkedés megnevezése: Térségen belüli együttműködések 

 

10.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés 

megnevezése:  

2. A helyi életminőség javítása, a vidékhez 

kötődés erősítése  

3. A humán erőforrás fejlesztése és a 

társadalmi tőke erősítése 

5. A térségi marketing tevékenység elősegítése 

 

10.3. HVS intézkedés leírása: 

Támogatás a kötelező marketing tevékenység mellett igénybe vehető együttműködésen alapuló, 

a térség kultúráját, hagyományait, gasztronómiáját, folklórját, helyi termékeit, kézművességét 

bemutató rendezvények megvalósítására, rendezvények lebonyolításához szükséges eszközök 

bérlésére, kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére, kapcsolódó infrastruktúra fejlesztésre. 

 

Támogatás vehető igénybe együttműködésen alapuló helyi és térségi vállalkozások, turisztikai 

szolgáltatók közös marketing tevékenységéhez kapcsolódó kiadásokra. 

 

Támogatás vehető igénybe a hátrányos helyzetű, képzettség nélküli vagy alacsony képzettségi 

szintű társadalmi csoportok munkaerő piaci integrációját segítő képzések, új vállalkozási 

tevékenységek, technológiák elindításához kapcsolódó képzések, számítástechnikai, idegen 

nyelvi ismeretek bővítésére irányuló képzések együttműködésben történő megvalósítására, a 

képzések lebonyolításához szükséges eszközök bérlésére, kis értékű tárgyi eszközök 

beszerzésére, kapcsolódó marketing tevékenységekre.  

 

Támogatás vehető igénybe együttműködésen alapuló, több település összefogásával 

megvalósuló, az alábbi témákra vagy témák valamelyikére irányuló kiadványok elkészítésére: 

települések történetének, kultúrájának, gasztronómiájának, hagyományainak, sportéletének 

megőrzésére irányuló, a helyi termék készítők, hagyományőrzők, kézművesek bemutatását 

szolgáló kiadványok elkészítésére. 

 

Marketing tevékenység megvalósítása esetén egységes arculat megjelenítése támogatott. 

Képzés- Eszközbeszerzés: A képzés lebonyolításához szükséges, a számvitelről szóló 2000. évi 

C. törvény 80. § (2) bekezdésében megfogalmazottak alapján kis értékű tárgyi eszköz beszerzése 

támogatott. 

 

Rendezvény - Eszközbeszerzés: A rendezvény lebonyolításához szükséges, a számvitelről szóló 

2000. évi C. törvény 80. § (2) bekezdésében megfogalmazottak alapján kis értékű tárgyi eszköz 

beszerzése támogatott. 

 

10.4. Támogatási kritériumok: 

- A projekt kizárólag a három szféra együttműködése keretében valósulhat meg, az Ügyfél 

együttműködik a CSVE HACS területén működő civil szervezettel, vállalkozással (vagy 
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önálló tevékenységet végző magánszeméllyel), önkormányzattal. Az együttműködés olyan 

közös tevékenységet jelent, amely a projekt konkrét részét képezi és ezek közül a 

kedvezményezett legalább egy partnerrel folytatott tevékenységhez kiadást társít. 

- Az Ügyfél rendezvény megvalósítása esetén vállalja, hogy minimum három kulturális vagy 

hagyományőrző együttest, fellépőt a rendezvényen programként szerepeltet, és minimum öt 

hazai helyi termék előállítónak, vagy kézművesnek, vagy népi hagyományos mesterséget 

végző személynek megjelenési lehetőséget biztosít.    

- Kapcsolattartás a CSVE HACS munkaszervezetével (részvétel személyes konzultáción, 

fórumon, rendezvényen), erről a CSVE HACS munkaszervezete igazolást állít ki, melyet az 

Ügyfél köteles az utolsó kifizetési kérelemhez csatolni. 

- A fejlesztéshez kapcsolódó marketing tevékenység beépítése a pályázatba. 

- A marketing tevékenység önállóan is támogatható. 

- A támogatási rendeletben megfogalmazott, a rendezvényekre és a képzésekre vonatkozó 

speciális feltételeket a térségen belüli együttműködések keretében megvalósuló rendezvények 

és képzések esetén is alkalmazni kell.   

- Képzés esetén a képző szerv kizárólag oktatási tevékenységet végző társadalmi szervezet 

vagy felnőttképzési akkreditációval rendelkező szervezet lehet. 

- A képzéshez kapcsolódó eszközbeszerzés költsége nem haladhatja meg az összes 

elszámolható kiadás 10%-át. 

- Az intézkedés keretében megvalósuló rendezvényhez kapcsolódó előzetes programterv 

benyújtása kötelező. 

- Rendezvényhez kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztés keretében csak tereprendezés és 

elektromos hálózatra történő csatlakozás kiépítése és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb 

berendezések kiépítése támogatott. 

- A rendezvényhez kapcsolódó eszközbeszerzés költsége nem haladhatja meg az összes 

elszámolható kiadás 10%-át. 

- Támogatott projektek száma várhatóan 5 - 10 db 

 

10.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása:  

Vállalkozásfejlesztés 

Közösségi célú fejlesztés 

 

10.6 Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: 

Minimum támogatási összeg:  200 000 Ft 

Maximum támogatási összeg: 2 000 000 Ft 

 

10.7.Ügyfélkör: 

Önkormányzatok 

Non-profit szervezetek 

Egyházak 

Mikro, kis- és középvállalkozások 

Egyéni vállalkozók 
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10.8.Támogatható települések köre: 

Alsótold, Bér, Bokor, Buják, Cserhátszentiván, Csécse, Ecseg, Egyházasdengeleg, Erdőkürt, 

Erdőtarcsa, Felsőtold, Galgaguta, Garáb, Héhalom, Jobbágyi, Kisbágyon, Kozárd, Kálló, 

Mátraszőlős, Palotás, Pásztó Szurdokpüspöki, Szarvasgede, Szirák, Tar, Vanyarc 

 

10.9.Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok:  

- Térségen belüli együttműködési megállapodás a CSVE HACS által rendszeresített 

formanyomtatványon. 

- Rendezvény megvalósítása esetén előzetes programterv a CSVE HACS által rendszeresített 

formanyomtatványon. 

- Képzés megvalósítása esetén a képző szerv által kiállított képzési tematika és ütemterv.  

- Képzés megvalósítása esetén képző szerv Nyilatkozata, vagy igazoló dokumentum másolata 

a képző szerv oktatási tevékenysége végzésének igazolására. 
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11. számú intézkedés 

 

11.1. HVS intézkedés megnevezése: A helyi közösségek, közösségi 

kezdeményezések erősítése 

 

11.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés 

megnevezése:  

1. A helyi és térségi gazdasági környezet és a 

vállalkozások fejlesztése, a foglalkoztatás 

növelése 

2. A helyi életminőség javítása, a vidékhez 

kötődés erősítése 

3. A humán erőforrás fejlesztése és a 

társadalmi tőke erősítése 

4. A helyi –és térségi turizmus, vendégfogadás 

és kapcsolódó tevékenységek fejlesztése  

5. A térségi marketing tevékenység elősegítése 

 

11.3. HVS intézkedés leírása: 

Olyan kiadványok, információs anyagok összeállítása és készítése, melyek hatékonyan segítik 

elő a térség helytörténeti, helyismereti tudásanyagának népszerűsítését, eredményesen 

hozzájárul a térség marketingjének fejlődéséhez, hosszútávon biztosítja a helyi tudás, 

hagyománykincs továbbadását. Környezettudatosságot, energiatakarékosságot népszerűsítő 

rendezvények szervezése a lakosság körében térségi szinten.  

 

11.4. Támogatási kritériumok: 

- A projekt kizárólag a három szféra együttműködése keretében valósulhat meg, az Ügyfél 

együttműködik a CSVE HACS területén működő civil szervezettel, vállalkozással (vagy 

önálló tevékenységet végző magánszeméllyel), önkormányzattal. Az együttműködés olyan 

közös tevékenységet jelent, amely a projekt konkrét részét képezi és ezek közül a 

kedvezményezett legalább egy partnerrel folytatott tevékenységhez kiadást társít. 

- Támogatott projektek száma várhatóan 2 db. 

 

11.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása:  

Közösségi célú fejlesztés 

 

11.6 Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: 

Minimum támogatási összeg:  200 000 Ft 

Maximum támogatási összeg: 5 000 000 Ft 

 

11.7.Ügyfélkör: 

- Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület 

 

11.8.Támogatható települések köre: 

Alsótold, Bér, Bokor, Buják, Cserhátszentiván, Csécse, Ecseg, Egyházasdengeleg, Erdőkürt, 
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Erdőtarcsa, Felsőtold, Galgaguta, Garáb, Héhalom, Jobbágyi, Kisbágyon, Kozárd, Kálló, 

Mátraszőlős, Palotás, Pásztó Szurdokpüspöki, Szarvasgede, Szirák, Tar, Vanyarc 

 

11.9.Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok: 

- Együttműködési megállapodás a CSVE HACS által rendszeresített formanyomtatványon 

- Rendezvény megvalósítása esetén előzetes programterv a CSVE HACS által rendszeresített 

formanyomtatványon. 
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12. számú intézkedés 

 

12.1. HVS intézkedés megnevezése: Helyi termékre épülő bemutatóhelyek 

létrehozása 

 

12.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés 

megnevezése:  

1. A helyi és térségi gazdasági környezet és a 

vállalkozások fejlesztése, a foglalkoztatás 

növelése 

2. A helyi életminőség javítása, a vidékhez 

kötődés erősítése 

 

12.3. HVS intézkedés leírása: 

Az intézkedés célja a térség jövedelemtermelő helyzetének javítása, a vásárló és a termelő 

közvetlen kapcsolatának erősítése, a helyi termékek ismertségének és fogyasztásának 

ösztönzése. Támogatás a kötelező marketing tevékenység mellett igénybe vehető a helyi 

termékek körének bővítése érdekében a helyi termékre épülő bemutató helyek, látványműhelyek 

és kapcsolódó tároló helyiségek kialakításához, fejlesztéséhez, bővítéséhez. 

 

Támogatás vehető igénybe a bemutathatóságot, a helyben vásárlás lehetőségét biztosító 

eszközpark kialakítására, fejlesztésére, a tevékenységhez kapcsolódó marketing tevékenységre. 

 

Helyi termék fogalma: a CSVE HACS illetékességi területén honos, vagy ott megtermelt, 

előállított termék, helyi hagyományos termék. 

 

12.4. Támogatási kritériumok: 

- Az Ügyfél vállalja, hogy a projekt LEADER támogatással való megvalósítása esetén 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 

érdeklődők részére. A támogatási kritérium teljesítésének igazolását, a CSVE HACS 

munkaszervezete állítja ki. Az ügyfél köteles a rendezvény vagy a nyílt nap dátumát a 

HACS-nak az esemény előtt 30 nappal írásban bejelenteni. Az Ügyfél a CSVE HACS által 

kiállított igazolást az utolsó kifizetési kérelméhez csatolja. 

- A projekt kizárólag a három szféra együttműködése keretében valósulhat meg, az Ügyfél 

együttműködik a CSVE HACS területén működő civil szervezettel, vállalkozással (vagy 

önálló tevékenységet végző magánszeméllyel), önkormányzattal. Az együttműködés olyan 

közös tevékenységet jelent, amely a projekt konkrét részét képezi és ezek közül a 

kedvezményezett legalább egy partnerrel folytatott tevékenységhez kiadást társít. 

- Az Ügyfél köteles LEADER keretében megvalósított beruházást a CSVE HACS honlapján 

megjeleníttetni, erről a CSVE HACS igazolást állít ki, amelyet az Ügyfél köteles az utolsó 

kifizetési kérelemhez csatolni. 

- Kapcsolattartás a CSVE HACS munkaszervezetével (részvétel személyes konzultáción, 

fórumon, rendezvényen), erről a CSVE HACS munkaszervezete igazolást állít ki, melyet az 
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Ügyfél köteles az utolsó kifizetési kérelemhez csatolni. 

- Eszköz, gép, technológiai berendezés és építés a projekt keretében csak abban az esetben 

támogatható, ha nem mezőgazdasági célokat szolgáló gazdasági épület építésére, felújítására, 

bővítésére, korszerűsítésére, valamint nem mezőgazdasági célra használható eszköz, gép, 

berendezés vásárlásra irányul. 

- A fejlesztéshez kapcsolódó marketing tevékenység beépítése a pályázatba. 

- Marketing tevékenység önállóan nem támogatott.  

- Támogatott projektek száma várhatóan 2 db. 

 

12.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása:  

Vállalkozásfejlesztés 

 

12.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: 

Minimum támogatási összeg:  200 000 Ft 

Maximum támogatási összeg: 5 000 000 Ft 

 

12.7. Ügyfélkör: 

- természetes személy 

- mezőgazdasági őstermelő 

- mikrovállalkozás 

 

12.8.Támogatható települések köre: 

Alsótold, Bér, Bokor, Buják, Cserhátszentiván, Csécse, Ecseg, Egyházasdengeleg, Erdőkürt, 

Erdőtarcsa, Felsőtold, Galgaguta, Garáb, Héhalom, Jobbágyi, Kisbágyon, Kozárd, Kálló, 

Mátraszőlős, Palotás, Pásztó, Szurdokpüspöki, Szarvasgede, Szirák, Tar, Vanyarc 

 

12.9.Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok:  

- Mezőgazdasági őstermelő, mikrovállalkozás és természetes személy Ügyfél esetén üzleti terv  

Üzleti terv (minimum tartalmi követelményei):  

1. A vállalkozás rövid története: (a jelenlegi üzleti koncepció, termék v. szolgáltatás 

bemutatása)  

2. A fejlesztéssel elérhető üzleti cél bemutatása (a fejlesztés hatása: pl. értéknövelés, 

költségcsökkenés, új technológia, termék vagy szolgáltatás minőségjavítás, üzletkör 

bővítés, profilváltás, munkahelyteremtés, egyéb)  

3. A fejlesztéssel létrejövő termék vagy szolgáltatás jellemzői, minősége  

4. A fejlesztés szakmai háttere: (szakképzettség, szakmai tapasztalatok)  

5. Projekt finanszírozásának bemutatása 

- Gép, eszközbeszerzés esetén műszaki leírás. 

- Együttműködési megállapodás a CSVE HACS által rendszeresített formanyomtatványon. 
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PROJEKT ADATLAP 

 

A Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület LEADER HACS-hoz a LEADER jogcím 

keretében tervezett projektjavaslat benyújtásához 

 

1. Ügyfél adatai 

 

Ügyfél neve:  

Képviseletre jogosult neve:  

Ügyfél székhelye/lakcíme:  

MVH regisztrációs szám  

Kapcsolattartó neve  

Kapcsolattartó telefonszáma  

 

 

1.1 Ügyfél minősítési kódja:  

 1 - Belföldi természetes személy; 

 2 -Mikrovállalkozás; 

 3 - Kisvállalkozás; 

 4 - Középvállalkozás; 

 5 - 1-4-be nem tartozó vállalkozás; 

 6 - Nonprofit szervezet államháztartáson belül; 

 7 - Nonprofit szervezet államháztartáson kívül. 

 

 

1.2. Ügyfél által választott értesítési mód: 

Az elektronikus értesítés kézbesítési ideje a munkaszervezet általi kiküldés időpontja. 

 

 Postai levelezési címre:  

 Elektronikus postafiókba:  

 

 

2. Projektjavaslatra vonatkozó információk: 

 

2.1. Fejlesztés megnevezése (projekt javaslat címe): 

      
2.2. HVS cél megjelölése: 

 

1. 
A helyi és térségi gazdasági környezet és a vállalkozások fejlesztése, a 

foglalkoztatás növelése 

 

2. A helyi életminőség javítása, a vidékhez kötődés erősítése  

3. A humán erőforrás fejlesztése és a társadalmi tőke erősítése  

4. 
A helyi – és térségi turizmus, vendégfogadás és kapcsolódó tevékenységek 

fejlesztése 
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5. A térségi marketing tevékenység elősegítése  

 

 

2.3.HVS intézkedés megjelölése: Kizárólag csak egy intézkedés választható! 

 

1 Kisvállalkozások fejlesztése  

2. Vállalkozások fejlesztése Pásztón  

3. Turizmus feltételeinek megteremtése, innovatív turisztikai kínálat fejlesztése  

4. Turizmus feltételeinek megteremtése, innovatív turisztikai kínálat fejlesztése 

Pásztón 

 

5. Turisztikai és helyi rendezvények támogatása  

6. Sport, kulturális és szabadidős tevékenységek feltételeinek kialakítása és 

fejlesztése 

 

7. Kulturális, sport- és szabadidős tevékenységek feltételeinek kialakítása és 

fejlesztése Pásztón 

 

8. Biztonságtechnikai beruházások támogatása  

9. Önfenntartó település  

10. Térségen belüli együttműködések  

11. A helyi közösségek, közösségi kezdeményezések erősítése  

12. Helyi termékre épülő bemutatóhelyek létrehozása  

 

2.4.Támogatható tevékenységek megjelölése: 

(Több tevékenység is bejelölhető a projektjavaslat alapján) 

 

a) építés 

b) gépbeszerzés 

c) eszközbeszerzés 

d) rendezvény előkészítése és megvalósítása 

e) képzés előkészítése és megvalósítása 

g) marketing 

h) egyéb, az a)-g) pontokba nem sorolható, a Vhr. 31. §-ába nem tartozó tevékenység 

 

2.5.Megvalósítás tervezett helyszíne: (pontos cím, helyrajzi szám megadásával) 

 

2.6. A fejlesztés előtti állapot rövid bemutatása és a tervezett projekt célja (max. 500 

karakter): 

 

2.7. A tervezett fejlesztés részletes, tényszerű bemutatása (max.2000 karakter) 

 

2.8. A projekt gazdasági-, társadalmi- és környezeti fenntarthatóságának bemutatása (max. 

2000 karakter) 

 

2.9.Költségvetés 
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Tevékenység megnevezése 

(Jelen adatlap 2.4. pontja alapján) 
Elszámolni kívánt 

tétel megnevezése 

Tevékenységhez 

kapcsolódó nettó vagy 

bruttó költség (Ft) 

*   

   

   

   

   

Vhr. 31.§-ában meghatározott egyéb 

elszámolható kiadások 

  

(*a sorok száma szükség szerint bővíthető) 

 

 

A projekt teljes tervezett költsége:          ……………………Ft  

 

A projekt megvalósításához igényelt támogatás:        ……………………Ft  

 

 

2.9. A LEADER HACS által előírt vállalások projekten belüli megvalósulásának, a 

kritériumoknak való megfelelés, a LEADER-szerűséget igazoló projekt elemek bemutatása 

 

 

2.10. Csatolandó dokumentumok felsorolása 

 

 

 Képviselő neve:  

 

 

 Aláírás: ........................................ 

 

 

 

p.h 

 

 

 

Dátum:       
 

 

* A nyilatkozattételi és az adatszolgáltatási kötelezettség a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati 

támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 6. és 7. 

§-on alapul 
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PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 

 

A Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület LEADER HACS-hoz a LEADER jogcím 

keretében tervezett projektjavaslat benyújtásához 

 

1. Ügyfél adatai  

 

Ügyfél neve: Az ügyfél projekt adatlapon feltüntetett hivatalos neve, természetes személy esetén 

a teljes név. 

 

Képviseletre jogosult személy neve: Az ügyfél képviseletére a létesítő okirat alapján 

képviseletre jogosult neve (amennyiben releváns). 

 

Ügyfél székhelye/lakcíme: Az ügyfél bírósági bejegyzésében szereplő székhely, magánszemély 

esetén az állandó lakcím. 

 

MVH regisztrációs száma: Amennyiben rendelkezik az ügyfél MVH regisztrációs számmal, 

abban az esetben kell kitölteni. 

 

Kapcsolattartó neve: A projekt kapcsán felelős kapcsolattartó személy neve, telefonszáma. 

 

1.1 Ügyfél minősítési kódja: Kérjük, a megadott lehetőségekből válassza ki az ügyfélre 

vonatkozó adatot. Csak 1 minősítési kód választható. 

 

1.2 Ügyfél által választott értesítési mód: Tegyen X-et a kiválasztott értesítési mód előtti 

négyzetbe! Az elektronikus értesítés kézbesítési ideje a munkaszervezet általi kiküldés időpontja. 

Kérjük ezt figyelembe venni az értesítés módjának kiválasztásánál.  

Kizárólag egy értesítési cím jelölhető be. Amennyiben mindkét cím feltüntetésre kerül, úgy az 

elektronikus cím alkalmazandó kapcsolattartásra. 

 

2. Projektjavaslatra vonatkozó információk 

2.1 Fejlesztés megnevezése: A tervezett fejlesztés, rövid, átfogó megnevezése, címe. 

 

2.2 HVS cél megjelölése: A HVS-ben a LEADER HACS által meghatározott célkitűzés 

megnevezése. 

 

2.3 HVS intézkedés megjelölése: A HVS-ben a LEADER HACS által, a célkitűzések elérése 

céljából megfogalmazott intézkedés megnevezése. 

 

2.4 Támogatható tevékenységek: A LEADER rendelet 2.§. (3) bekezdésében felsorolt 

tevékenységek közül kell kiválasztani a fejlesztés keretében tervezett 

tevékenységet/tevékenységeket. Több tevékenység is megjelölhető. 
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2.5 Megvalósítás tervezett helyszíne: Rendezvény megvalósítása esetén elegendő a LEADER 

HACS illetékességi területén lévő település megnevezése, ahol a projektjavaslatban szereplő 

fejlesztés kívánják megvalósítani. Képzés, kiadványkészítés megvalósítása esetén a pályázó 

szervezet székhely adatait kérjük megadni. Építés, gépbeszerzés és eszközbeszerzésre irányuló 

fejlesztés esetén pontos cím és helyrajzi szám megadása kötelező. 

 

2.6 A fejlesztés előtti állapot rövid bemutatása és a tervezett projekt célja (500 karakter): A 

fejlesztés konkrét helyszínének bemutatása, valamint annak rövid leírása, hogy a program 

megvalósításával milyen célokat kívánnak elérni és ez közvetve hogyan segíti elő a HVS-ben a 

LEADER HACS által meghatározott célkitűzések elérését. 

 

2.7 A tervezett fejlesztés rövid, tényszerű bemutatása (2500 karakter): A konkrét fejlesztés 

és a projektkörnyezet bemutatása, a fejlesztés indokolása, a várható eredmények bemutatása. 

 

2.8 A projekt gazdasági-, társadalmi- és környezeti fenntarthatóságának bemutatása (2000 

karakter): A Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája alapján 

kérjük, adja meg, hogy a tervezett fejlesztés hogyan járul hozzá a térség gazdasági-, társadalmi-, 

és környezeti fenntarthatóságának elősegítéséhez. Adja meg, hogy a stratégia milyen konkrét 

elemei valósulnak meg a projekt eredményeként. 

 

2.9 Költségvetés: 

 

Költségvetési Táblázat: 

Tevékenység megnevezése: Kérjük soronként, tüntesse fel a 2.4. pontban szereplő 

megnevezések szerint. 

 

Elszámolni kívánt tétel megnevezése: Kérjük, vezesse fel a megvalósítandó tevékenységhez 

kapcsoló tételeket az alábbi bontásban: 

 

Építés esetén munkanemenkénti bontás. 

 

Eszközbeszerzés, gépbeszerzés esetén eszközönként, gépenként. 

 

Rendezvény esetén:  

Példa: 

 fellépők költségei, előadói tiszteletdíjak; sátrak, szabadtéri bemutatóhelyek, egészségügyi 

mobil eszközök bérlési költségei; eszköz-, terembérlet, és helyszínbérlés költségei; étel-, 

italfogyasztás; infrastruktúra-fejlesztés; eszközbeszerzés 

 

Kiadvány készítése esetén: 

Példa: 

 adatgyűjtés költségei; szerkesztés költségei; nyomdai költségek; fotó és grafikai költségek; 

 

Képzés esetén: 
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Példa: 

 oktatók javadalmazása; oktatói segédanyagok (jegyzet, CD) költség; terembérlet 

eszközbérlés; oktatási tematika elkészítésének költsége; oktatás ideje alatt biztosított étel-, 

italfogyasztás; a képzés lebonyolításhoz szükséges tárgyi eszköz beszerzése; 

 

Marketing esetén: 

Példa: 

 hirdetés költségei; kiadványok, szórólapok terjesztésének költségei; reklámfilmek 

elkészítésének és terjesztésének költségei; promóciók költségei; 

 

Tevékenységhez kapcsolódó nettó vagy bruttó költség (Ft): az árajánlaton szereplő tételek, 

valamint az ÉNGY-ben lévő munkanemek nettó vagy bruttó költsége, figyelembe véve, hogy az 

ügyfél Áfa visszaigénylésre jogosult-e vagy sem.  

 

A projekt teljes tervezett költsége: Kérjük, adja meg a projekt teljes, tervezett költségét, 

figyelembe véve, hogy az ügyfél Áfa visszaigénylésre jogosult-e vagy sem. (A projekt teljes 

költsége az igényelt támogatással és saját forrással együtt számítottan.) 

 

A projekt megvalósításához igényelt támogatás:  

Kérjük, adja meg a projekt keretében igényelt támogatás összegét figyelembe véve, hogy az 

ügyfél milyen támogatási intenzitásra jogosult! A projekt teljes költségvetésén belül a LEADER 

forrásból igényelt támogatás összege. 

 

Vállalkozási célú fejlesztések: 

Vállalkozás; mezőgazdasági őstermelő, természetes személy 

alanyi adómentes: bruttó 60-65 % (hátrányos helyzetű településen megvalósuló fejlesztés esetén 

65 %)  

ÁFA visszaigénylésre jogosult: nettó 60-65 % (hátrányos helyzetű településen megvalósuló 

fejlesztés esetén 65%) 

 

Közösségi célú fejlesztések: 

Önkormányzat, nonprofit szervezet, egyház: 100%  

 

2.10 A LEADER HACS által előírt vállalások projekten belüli megvalósulásának, a 

kritériumoknak való megfelelés, a LEADER-szerűséget igazoló projekt elemek 

bemutatása: A LEADER HACS által a LEADER Intézkedési Tervében megfogalmazott 

korlátok, kritériumok, vállalások bemutatása, indoklása, alátámasztása. Az itt leírtak alapján 

látható legyen, hogy a LEADER HACS által előírt milyen módon fognak érvényesülni a projekt 

végrehajtása során, illetve a fenntartási időszak idején. 

 

2.11 Csatolandó dokumentumok felsorolása: a projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok 

felsorolása  

 



 

 

Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület 

3053 Kozárd, Fő út 12.; Munkaszervezeti iroda: 3053 Kozárd, Külterület 095. hrsz 

Web: www.cserhatalja.eu; Tel: 32/491-050; E-mail: info@cserhatalja.eu 
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Képviselő neve, aláírás: Az ügyfél cégbejegyzés szerinti hivatalos képviselőjének neve és 

aláírása. 


