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Meghívó Tájékoztató Fórumra
A Cserhátalja LEADER Nonprofit Kft. 2011. június 15-én 15 órakor a Pásztó Kistérség
Többcélú Társulása épületében (Pásztó, Nagymező u. 3., Ruffec-terem) tájékoztató fórumot
tart. A Fórumon a Cserhátalja Helyi Közösség Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának
felülvizsgálatáról, a LEADER pályázatok és III. tengelyes kérelmek megvalósításával
kapcsolatos tudnivalókról és a vonatkozó rendeletek változásairól kaphatnak információt az
érdeklődők.
A meghívó letölthető innen:
http://www.cserhatalja.eu/new/docs/forum20110615paszto.pdf

Megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
Mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére 2011-től nyújtandó
támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 87/2011. (VI.3.)
számú MVH Közlemény

Június 15-től lehet legfeljebb 35 millió forintra pályázni mikrovállalkozások létrehozásához,
fejlesztéséhez. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban (ÚMVP) 2013-ig összesen
7 milliárd forint áll rendelkezésre a legkisebb cégek támogatására. Az 5000 fő alatti
lakosságszámú és a legfeljebb 100 fő/km2 népsűrűségű településeken működő vagy induló
vállalkozások kérhetnek támogatást. A VM 35 millió forintra csökkentette az igényelhető

összeg felső határát annak érdekében, hogy minél több pályázó juthasson forráshoz. A
hozzájárulás mértéke hátrányos helyzetű területen 65%, egyéb területen 60%.
A támogatási kérelmeket évente június 15. és július 15. között lehet beadni a Mezőgazdasági
és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (MVH).
Forrás: Vidékfejlesztési Minisztérium Sajtóirodája
A mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére fordítható támogatás 2011-es kiírásának
részletes pályázati feltételeiről szóló 33/2011 (IV.28.) VM rendelet, valamint a 87/2011.
(VI.3.) számú MVH Közlemény letölthető innen:
http://www.cserhatalja.eu/new/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid
=78&lang=hu

Megjelent a Turisztikai tevékenységek ösztönzésére 2011-től nyújtandó
támogatások részletes feltételeit tartalmazó 44/2011. (V.26.) VM rendelet

Július 1-től ismét lehet pályázni turisztikai tevékenységek ösztönzésére. Az ÚMVP
programban 2013-ig összesen 4 milliárd forint áll rendelkezésre erre a célra. A VM 35 millió
forintban maximálta az igényelhető összeg felső határát, a hozzájárulás mértéke hátrányos
helyzetű területen 65%, egyéb területen 60%. A támogatási kérelmeket évente július 1. és
augusztus 1. között lehet beadni a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (MVH).
A 44/2011. (V. 26.) VM rendelet a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó
támogatások részletes feltételeiről és további információk letölthetők a:
http://www.cserhatalja.eu/new/index.php?option=com_content&view=article&id=53&Itemid
=77&lang=hu

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 63/2001 (V.2.) számú Közleménye alapján
az EMVA III. tengely Falumegújítás –és fejlesztés, Vidéki örökség
megőrzése, Mikrovállalkozások létrehozása –és fejlesztése, valamint
Turisztikai tevékenység ösztönzése jogcímek 2. körös nyertesei az alábbi
linken megtekinthetők
http://www.cserhatalja.eu/new/index.php?option=com_content&view=article&id=281&Itemi
d=95&lang=hu

Elkészült a módosított Helyi Vidékfejlesztési Stratégia

Az ÚMVP Irányító Hatóságának (ÚMVP IH) 6/2011 (II.4.) Közleménye szerinti ütemezésben
2011.02.15 és 2011.05.30 között Akciócsoportunk felülvizsgálta a Helyi Vidékfejlesztési
Stratégiát (HVS). A HVS átdolgozásának folyamatáról az érdeklődők fórumokon,
személyesen a munkaszervezeti irodában valamint rendszeresen frissített weboldalunkon
folyamatosan tájékozódhattak. A Tervezői Csoport által kidolgozott és az IH-val valamint
MVH-val egyeztetett LEADER célterületeket, valamint az azoknak megfelelően aktualizált
HVS-t Taggyűlésünk 2011.05.19.-én ellenszavazat nélkül fogadta el.
Az elfogadott HVS, a célterület tervező táblázat, valamint a célterület tervező forrástábla az
alábbi linken érhető el:
http://www.cserhatalja.eu/new/
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