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LEADER PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK 
 
 
AZ ÚMVP Irányító Hatóságának 8/2011. (II.8) számú közleménye a 122/2009. (IX.17.) 
FVM Rendelet keretében benyújtott pályázatok minimum pontszámairól  
 
 
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák 
LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 
122/2009. (IX.17.) számú FVM rendelet alapján a 69/2009. (X. 2.) Irányító Hatósági 
közleménnyel meghirdetett LEADER Pályázati Felhívás, és annak módosításaként megjelent 
78/2009. (X.27.) Irányító Hatósági közleményben foglaltak értelmében 2009. október 1. és 
november 16. között volt lehetőség pályázatokat benyújtani.  
 
 
A pályázatok esetében a támogatás igénybevételének feltételeként az Irányító Hatóság a 2007. 
évi XVII. Törvény 14. § (1) bekezdésében előírtaknak megfelelően a Cserhátalja LEADER 
Nonprofit Kft. területén a LEADER Vállalkozás alapú fejlesztés jogcím, Közösségi célú 
fejlesztés jogcím, Térségen belüli együttműködés jogcím vonatkozásában a minimális 
pontszámokat az alábbiakban határozza meg: 
 
 

 

LEADER Vállalkozás alapú fejlesztés jogcím – Kereskedelem és szolgáltatásfejlesztés 
célterület – célterület száma: 1008342  

Nem hátrányos helyzetű területen minimum pontszám: 64 
Stadler Zsuzsanna e.v. 
Projekt megnevezése: Szépség-, és egészség szalon 
Projekt megvalósításának helye: Pásztó  
A jóváhagyott támogatás összege: 3.882.310 Ft 
 
Vallus Ferenc 
Projekt megnevezése: Iparcikk jellegű üzlet kialakítása 
Projekt megvalósításának helye: Pásztó 
A jóváhagyott támogatás összege: 5.382.221 Ft 
 

 

LEADER Vállalkozás alapú fejlesztés jogcím – Feldolgozási tevékenység bővítése 
célterület – célterület száma: 1008366  

Nem hátrányos helyzetű területen minimum pontszám: 119 
Crux-Ker Kereskedelmi Bt. 
Projekt megnevezése: PITE-PINCE bormanufaktúra kialakítása 
Projekt megvalósításának helye: Pásztó 
A jóváhagyott támogatás összege: 10.011.400 Ft 
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LEADER Közösségi célú fejlesztés jogcím – Sport és szabadidős tevékenységek tárgyi 
feltételrendszerének fejlesztése célterület – célterület száma: 1008373; 1008380  
 
Hátrányos helyzetű területen minimum pontszám: 107 
Alsótold Község Önkormányzata 
Projekt megnevezése: Sportpálya kerítés 
Projekt megvalósításának helye: Alsótold  
A jóváhagyott támogatás összege: 2.812.146 Ft 
 
Felsőtoldi Cserhát Társadalmi Sportegyesület 
Projekt megnevezése: Tárgyi eszközök beszerzése 
Projekt megvalósításának helye: Felsőtold 
A jóváhagyott támogatás összege: 1.874.724 Ft 
 
Tar Község Önkormányzata 
Projekt megnevezése: Tari Sportpálya felújítása 
Projekt megvalósításának helye: Tar 
A jóváhagyott támogatás összege: 6.760.500 Ft 
 
Nem hátrányos helyzetű területen minimum pontszám: 113 
Szurdokpüspöki Község Önkormányzata 
Projekt megnevezése: Sporttelep öltözőjének felújítása, átalakítása 
Projekt megvalósításának helye: Szurdokpüspöki 
A jóváhagyott támogatás összege: 4.983.427 Ft 
 
Palotás Község Önkormányzata 
Projekt megnevezése: Szabadidős tevékenységek fejlesztése a Művelődési Házban 
Projekt megvalósításának helye: Palotás 
A jóváhagyott támogatás összege: 6.597.369 Ft 
 
Vegyes területen – Pásztón minimum pontszám: 124 
Nyikom Hegyisport- és Természetvédő Klub: 
Projekt megnevezése: Aktív szabadidősportok fejlesztése Pásztón 
Projekt megvalósításának helye: Pásztó 
A jóváhagyott támogatás összege: 10.501.818 Ft 
 

 

LEADER Közösségi célú fejlesztés jogcím – Biztonságtechnikai beruházások támogatása 
célterület – célterület száma: 1008458  

Hátrányos helyzetű területen minimum pontszám: 98 
Kozárdért Alapítvány 
Projekt megnevezése: Térfigyelő rendszer kialakítása Kozárdon 
Projekt megvalósításának helye: Kozárd 
A jóváhagyott támogatás összege: 2.568.750 Ft 
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Héhalom Község Önkormányzata 
Projekt megnevezése: Héhalom Ófalu-rész térfigyelő rendszere 
Projekt megvalósításának helye: Héhalom 
A jóváhagyott támogatás összege: 2.133.600 Ft 
 
Tar Község Önkormányzata 
Projekt megnevezése: Tar községben biztonsági kamerák telepítése 
Projekt megvalósításának helye: Tar  
A jóváhagyott támogatás összege: 2.610.176 Ft 
 
Nem hátrányos helyzetű területen minimum pontszám: 68 
Egyházasdengeleg Községi Önkormányzat 
Projekt megnevezése: Egyházasdengeleg faluközpont térfigyelő rendszere 
Projekt megvalósításának helye: Egyházasdengeleg 
A jóváhagyott támogatás összege: 2.133.600 Ft 
 
Kisbágyon Ifjúságáért és Hagyományaiért Alapítvány 
Projekt megnevezése: "Őrszemek Kisbágyonért" 
Projekt megvalósításának helye: Kisbágyon 
A jóváhagyott támogatás összege: 2.624.000 Ft 
 
Palotási Polgárőr Egyesület 
Projekt megnevezése: Térkamerák elhelyezése Palotáson 
Projekt megvalósításának helye: Palotás 
A jóváhagyott támogatás összege: 2.581.100 Ft 
 

 

LEADER Térségen belüli együttműködés jogcím – Térségen belüli együttműködések 
támogatása – célterület száma: 1008557  

Nem hátrányos helyzetű területen minimum pontszám: 78 
Pásztó Város Önkormányzata 
Projekt megnevezése: Pásztói kistérség turisztikai kiadvány 
Projekt megvalósításának helye: Pásztó 
A jóváhagyott támogatás összege: 2.080.000 Ft 
 

 
 

A LEADER Rendezvény jogcím, Képzés jogcím valamint a Tervek és 
tanulmányok jogcím minimum pontszámait tartalmazó közleményt az 

ÚMVP Irányító Hatósága még nem tette közzé! 
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TÁJÉKOZTATÓ  
A CSERHÁTALJA HELYI KÖZÖSSÉG 

ÖNKORMÁNYZATAI, VÁLLALKOZÓI, CIVIL 
SZERVEZETEI ÉS LAKOSAI RÉSZÉRE! 

 
A Cserhátalja LEADER Nonprofit Kft. (HACS) nevében tájékoztatjuk Önöket, hogy 
az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) Irányító Hatóságának (IH) 
6/2011. (II.4.) közleménye alapján megkezdődött a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 
(HVS) felülvizsgálata. 
 

A HVS általános felülvizsgálatára a 2011.02.15. – 
2011.03.27. közötti időszakban kerül sor. 

 
2011.03.20-ig gyűjtjük a projekteket, a Polgármesteri Hivatalokban és az 

interneten is megtalálható projektötlet – lapon kérjük a javaslataikat. 
 

2011.02.15. – 2011.03.04. között tartunk Fórumokat 
Pásztón, Vanyarcon, Szurdokpüspökiben, 

Bujákon/Béren, Kozárdon/Ecsegen. 
 
Az érdeklődők a Cserhátalja LEADER www.cserhatalja.eu honlapján folyamatosan 
tájékozódhatnak a HVS felülvizsgálat aktuális állásáról. Munkatársaink a 
felülvizsgálat ideje alatt folyamatos konzultációs lehetőséget biztosítanak 
munkaszervezeti irodánkban.  
 
Elérhetőségek: 
Munkaszervezeti iroda: Cserhátalja LEADER Nonprofit Kft. 3053 
Kozárd, Külterület 095. Tel: 32/491-050; 30/718-0895 
E-mail: info@cserhatalja.eu; kodak@cserhatalja.eu 
 
A Cserhátalja Helyi Közösség HVS-ének elérhetősége: 
http://www.cserhatalja.eu/new/index.php?option=com_content&view=article&id=22&
Itemid=29&lang=hu   
A HVS felülvizsgálathoz kapcsolódó dokumentumok az alábbi linken érhetőek el: 
http://www.cserhatalja.eu/new/index.php?option=com_content&view=article&id=229
%3Ahvs-feluelvizsgalat&catid=1%3Afriss-hirek&lang=hu  

http://www.cserhatalja.eu/�
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http://www.cserhatalja.eu/new/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=29&lang=hu�
http://www.cserhatalja.eu/new/index.php?option=com_content&view=article&id=229%3Ahvs-feluelvizsgalat&catid=1%3Afriss-hirek&lang=hu�
http://www.cserhatalja.eu/new/index.php?option=com_content&view=article&id=229%3Ahvs-feluelvizsgalat&catid=1%3Afriss-hirek&lang=hu�
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Készül az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér háza Kozárdon 
 

A Nógrád megyei falufejlesztő civil szervezet, a Kozárdért Alapítvány 2008-ban pályázatot 
nyújtott be az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, Integrált 
Közösségi és Szolgáltató Tér kialakítására és működtetésére igénybe vehető támogatásra. Az 
első fordulóban a címbirtokosság megszerzésére volt lehetőség, a pályázóknak be kellett 
mutatniuk elképzeléseiket az intézmény kialakításával, működtetésével, az ellátni kívánt 
feladatokkal kapcsolatban. Az eredményesen szereplők - így a Kozárdért Alapítvány is - 
2009. október 15-i határidővel benyújthatták támogatási kérelmüket a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatalhoz. A kérelem tartalmazta a fizikai megvalósítás részleteit, Kozárd 
esetében a régi iskola és melléképületének felújítási terveit, a berendezési tárgyak, bútorok, 
eszközök árajánlatait. A Működtetési és fenntarthatósági tervben bemutatásra került a 
szervezeti háttér, a humánerőforrás, a várható hatások, a kockázatok, a pénzügyi 
fenntarthatóság, a közösségi szerepvállalás, a környezetvédelmi célok és a kommunikációs 
tevékenység.  
 
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) Irányító Hatósága 2010. április 6-án 
döntött az IKSZT - pályázatok eredményéről. Az Alapítvány 52 351 274 forint EMVA 
forrásból kezdhetett hozzá a megvalósításhoz. Az építési beruházáshoz 39 millió forinttal, a 
berendezéshez több mint 6 millió forinttal, az egyéb költségekhez közel 3,2 millió forinttal, 
míg a működtetés 3 évéhez összesen 3,37 millió forinttal járul hozzá az uniós támogatás.  
 
A közbeszerzési eljárás során egy budapesti cég, a Polar-Immo Kft. ajánlata került 
kiválasztásra. Az építési szerződés megkötése után megkezdődtek a munkálatok. A rendkívül 
csapadékos időjárás miatt némi módosulással, de január 15-re sikeresen befejeződött az épület 
felújítása, majd a meghatározott időben megtörtént a műszaki átadás is.  
 
A helyi lakosság nagy figyelemmel kísérte az épület megújulását, hiszen sokuk számára szép 
emlékek fűződnek a régi iskolához. Elmondásuk szerint már nagyon várják, hogy birtokba 
vehessék az intézményt. A Kozárdért Alapítvány számos feladat ellátásában kötött 
együttműködési megállapodást különféle szakmai szervezetekkel. Kozárd Község 
Önkormányzata, Alsótold Község Önkormányzata és az Ecsegi Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat bevonásával kívánnak a három település, valamint reményeik szerint a térség 
többi településének lakosai számára életszínvonal emelő szolgáltatásokat nyújtani a jövőben.  
A közelgő tavaszon történik meg az épület berendezése bútorokkal, könyvekkel, eszközökkel. 
Az épület körüli parkosításra már készülnek a kozárdiak, akik virágokkal, cserjékkel, 
füvesített parkkal díszítik a környezetet. A faluban ebben az évben készül el a Palóc Galéria 
is, ahol kézművesház és ajándékbolt is nyílik. A vidéki lakosság számára kiemelkedő 
lehetőséget fog nyújtani az IKSZT a társadalmi integrációra, az elmaradottság mérséklésére, 
ismereteik bővítésére. Fontos célja a Támogatónak, hogy a helyi közösség fejlődjön, 
összetartásuk erősödjön. A fiatalok programok révén történő összefogása, a civil mozgalom 
erősítése, az egészségmegőrzés, a munkalehetőségek közvetítése, a közművelődés 
feltételeinek megteremtése közösen szolgálja a vidék népességmegőrző képességét és a 
település, az ország jövőjét. Az IKSZT a Kozárdon át a Mária Úton zarándokoló turistákat is 
segíti majd, ahonnan üzeneteket küldhetnek és fogadhatnak. Ugyanebben az épületben és a 
közelében levő Palóc Galériában időről-időre képzőművészeti tárlatok szórakoztatják majd a 
lakosokat és vendégeiket. 


	A LEADER Rendezvény jogcím, Képzés jogcím valamint a Tervek és tanulmányok jogcím minimum pontszámait tartalmazó közleményt az ÚMVP Irányító Hatósága még nem tette közzé!

