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MEGJELENT A LEADER PÁLYÁZATI
FELHÍVÁS!
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MEGJELENT A LEADER PÁLYÁZATI FELHÍVÁS!
Már elérhető a pályázati felhívás az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó
támogatások részletes feltételeiről.
Október 1. és 31. között várják a magyarországi LEADER közösségek
munkaszervezetei a térségi igényekhez és sajátosságokhoz igazodó LEADERpályázatokat. A LEADER - mely Európában a '90-es évek óta egyre nagyobb teret
nyer - Magyarországon először a 2002-2004 közötti kísérleti szakaszban, majd 2004 és
2006 között az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program részeként, LEADER+
néven jelent meg. A program jelentőségét és az általa közvetített szemlélet
kiterjesztését jelzi, hogy a LEADER+ 7 milliárdos forrását az Új Magyarország
Vidékfejlesztési Program IV-es tengelye megtízszerezte: a 2007-2013 közötti
időszakban már több mint 70 milliárd forintot fordíthatnak az akciócsoportok a helyi
fejlesztési elképzelések megvalósítására. Az összeg felhasználása - annak
megtervezésétől a pályázatok kiírásán át a döntések meghozataláig - ugyanis teljes
egészében a 96 akciócsoport saját hatáskörében történik.
A közösségek saját elképzeléseik, igényeik, adottságaik és lehetőségeik mentén
alakították ki helyi vidékfejlesztési stratégiáikat, amelyekben meghatározott
célterületek köré csoportosítva részletesen megtervezték, hogy a rendelkezésükre álló
forrásokat mire fordítják. Így készült el az Cserhátalja Helyi Közösség "Cserhátalja és
Nyugat – Mátra Európában" című vidékfejlesztési stratégiája is.
A LEADER térségi kiírásait úgy fogalmazták meg, hogy azok hét célterület köré
csoportosuljanak: közösségi célú fejlesztések, vállalkozási alapú fejlesztések, térségi
rendezvények, oktatás és képzés, térségen belüli - ágazatok és szomszédos települések
- közötti együttműködés, térségek közötti és nemzetközi együttműködések, valamint
tervek és tanulmányok a későbbi térségi fejlesztések alapozásához.
Szakemberek véleménye szerint a vidékfejlesztés a program végrehajtása során
alkalmazott szemléleten keresztül valósulhat meg a leghatékonyabban, vagyis úgy,
hogy a közösségek helyben határoznak a környékük jövőjét befolyásoló
fejlesztésekről.
A pályázatokat az MVH által rendszeresített formanyomtatványon lehet
benyújtani postai úton a Cserhátalja LEADER Nonprofit Kft.
munkaszervezetéhez.
A 122/2009. (IX.17.) FVM rendelet, valamint a pályázati adatlap tervezet az
alábbi linkre kattintva megtekinthető: http://www.cserhatalja.eu/indexnew.html
A rendelethez kapcsolódik a LEADER-HPME KATALÓGUS, amely az egyes
akciócsoportok által kiírt célterületeket tartalmazza.
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A katalógus megnyitható innen:
http://e-kerelem-engy.mvh.gov.hu/web_hpme/hpme.do
Megnyitást követően, a Cserhátalja LEADER Nonprofit Kft. tervezési területén
érvényes célterületek megkereséséhez az alábbi lépéseket kell tennünk a
szűrőfeltételek megadásánál:
- "Jogcím" -> tetszőleges jogcím kiválasztása (kiválasztás nélkül minden jogcímhez
kapcsolódó célterület megjelenik)
- "Település" -> tetszőleges település kiválasztása (kiválasztás nélkül minden
érintett településre vonatkozó célterület megjelenik)
- "HACS" -> Cserhátalja LEADER Nonprofit Kft. kiválasztása
CÉLTERÜLETEK
Célterület
azonosító
1 008 540

Jogcím
Térségek közötti és
nemzetközi együttműködés

Célterület megnevezése

Térségek közötti és nemzetközi
együttműködések támogatása

1 008472 Közösségi célú fejlesztés

Örökség megőrzés támogatása

1 008 366 Vállalkozási alapú fejlesztés

Feldolgozási tevékenység bővítése

1 008 564 Képzés

Képzések megvalósításának támogatása

1 008 335 Vállalkozási alapú fejlesztés

Állattartás tárgyi feltételrendszerének fejlesztése

1 008 342 Vállalkozási alapú fejlesztés

Kereskedelem és szolgáltatásfejlesztés

1 008 373 Közösségi célú fejlesztés

Sport- és szabadidős tevékenységek
tárgyi feltételrendszerének fejlesztése

1 008 458 Közösségi célú fejlesztés

Biztonságtechnikai beruházások támogatása

1 008 465 Rendezvény

Turisztikai és helyi rendezvények támogatása

1 008 557 Térségen belüli együttműködés Térségen belüli együttműködések támogatása
1 008 359 Tervek és tanulmányok

Megalapozó tervek, tanulmányok létrehozása

1 008 380 Közösségi célú fejlesztés

Sport és szabadidős tevékenységek
tárgyi feltételrendszerének fejlesztése

Bővebb
információval,
felvilágosítással
kapcsolatban
Kodák
József
munkaszervezet vezető készséggel áll az érdeklődők rendelkezésére:
Telefon: 06-30/718-0895 E-mail: kodak@cserhatalja.eu; info@cserhatalja.eu
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