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Meghívó Tájékoztató Fórumra 
 

 
 
A Cserhátalja LEADER Nonprofit Kft. 2011. augusztus 24-én 18 órakor Tájékoztató 
Fórumot tart Galgagután, a Kultúrházban (Galgaguta, Kossuth út 72.). A Fórumon az 
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák 
LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről, 
a LEADER pályázati lehetőségekről kaphatnak információt az érdeklődők. 
 
Meghívó letöltés 
 

A LEADER pályázatok benyújtására vonatkozó összes 
információ, dokumentum elérhető a Cserhátalja LEADER 

Nonprofit Kft. weboldalán az alábbi szövegre kattintva: 
 

EMVA LEADER - IV. TENGELY 
Pályázati Felhívás 2011 
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A LEADER pályázatok benyújtása 

 

 
1. A projekt javaslat benyújtása 

A leendő pályázóknak projekt javaslatot kell benyújtaniuk az IH által rendszeresített 
„Projekt adatlap” elnevezésű formanyomtatványon a Cserhátalja LEADER Nonprofit 
Kft-hez (továbbiakban: HACS) amelyet a HACS Helyi Bíráló Bizottsága (továbbiakban: 
HBB) a HVS-nek és a LEADER kritériumoknak való megfelelés szempontjából vizsgál, és 
támogató vagy elutasító döntést hoz. 
 
Felhívjuk a leendő pályázók figyelmét, hogy a HBB támogató  nyilatkozata 

a későbbiekben benyújtott LEADER pályázat nem hiánypótoltatható 
kötelező melléklete, a pályázat benyújtásának és értékelésének 

alapfeltétele,  
a dokumentum csatolásáért az ügyfél felelős! 

A dokumentum nem csatolása a benyújtott pályázat értékelés nélküli 
elutasítását vonja maga után! 

 
A formanyomtatvány használata kötelező, a nem a formanyomtatványon benyújtott 
projekt javaslatokat a HBB vizsgálat nélkül elutasítja! A projekt adatlap formátuma 
nem módosítható.  
 

Projekt adatlap letöltés 
 
 
A Projekt adatlapok benyújtási határideje: 
 
Az ügyfelek, amennyiben kisértékű projektre kívánnak pályázatot benyújtani, a Projekt 
adatlapot legkésőbb a pályázat benyújtási időszak első napját megelőző 25. napig, 
2011. szeptember 5-ig nyújthatják be.  
 
Kisértékű projektekre vonatkozó célterületek: 
 

Célterület 
azonosító Célterület megnevezés Jogcím 

1 026 186 Képzések megvalósításához nyújtott kis 
értékű támogatások Képzés 

1 024 986 Közösségi fejlesztések kis értékű 
beruházásaihoz nyújtott támogatások Közösségi célú fejlesztés 

 
 
Nem kisértékű projektekre vonatkozó célterületek: 
 
Amennyiben az ügyfél nem kisértékű projektre tervez pályázatot benyújtani, a Projekt 
adatlapot legkésőbb a pályázat benyújtási időszak első napját megelőző napon, 
2011. szeptember 29-én nyújthatják be.  
 

http://www.cserhatalja.eu/new/docs/2szprojektadatlap.doc�
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Célterület 
azonosító Célterület megnevezés Jogcím 

1 026 216 Térségen belüli együttműködések 
támogatása 

Térségen belüli 
együttműködés 

1 024 832 Együttműködésen alapuló vállalkozások 
fejlesztése Vállalkozási alapú fejlesztés 

1 026 193 Turisztikai és helyi rendezvények 
táogatása Rendezvény 

1 025 031 Megalapozó tanulmányok létrehozása Tanulmányok 
1 026 209 Képzések megvalósításának támogatása Képzés 

1 025 017 
Kulturális, sport -és szabadidős célú 
tevékeységek kialakítása és fejlesztése 
Pásztón Közösségi célú fejlesztés 

 1 024 993 Biztonságtechnikai berházások támogatása 

1 025 000 
Sport, kulturális és szabadidős 
tevékenységek feltételeinek kialakítása és 
fejlesztése 

 
A hiányosan, vagy hibásan benyújtott Projekt adatlap javítására, illetve kiegészítésére a 
HACS munkaszervezete szólítja fel az ügyfelet postai vagy elektronikus úton a benyújtást 
követően három munkanapon belül.  
 
Az ügyfélnek postai kézbesítés esetén az értesítés átvételét, vagy elektronikus értesítés esetén 
a kiküldés napját követően 5 munkanap áll rendelkezésre a javításra, kiegészítésre.  
 
A Projekt adatlapot az ügyfél postai úton ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, 
vagy személyesen, átadás-átvételi formanyomtatvány együttes aláírásával nyújtja be a 
HACS munkaszervezetéhez. 
 
Projekt adatlapok személyes átadásának vagy postai beküldésének címe: 
Cserhátalja LEADER Nonprofit Kft. 
3053 Kozárd, Külterület 095. 
  
A Cserhátalja LEADER Nonprofit Kft. által meghatározott kritériumok 
célterületenként: 
A projekt javaslat elkészítése során figyelemmel kell lenni a HACS célterületével 
kapcsolatban meghatározott LEADER kritériumokra. A LEADER kritériumok teljesítése 
alapfeltétele a pályázat későbbi benyújtásának. A Cserhátalja LEADER HACS a LEADER 
alapelvekre építve kialakította saját LEADER kritérium rendszerét, melyből 
célterületenként minimum 4-nek meg kell felelnie a pályázatnak (projekt javaslatnak). 
 
LEADER kritériumok letöltés 
 
 

 
2. A LEADER pályázat benyújtása 

A pályázatokat 2011. szeptember 30. és október 31. között kizárólag elektronikus úton, 
az ügyfélkapun keresztül az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett 
formanyomtatványon, valamint az illetékes LEADER HACS által rendszeresített 
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formanyomtatványon kell benyújtani. A pályázathoz csatolandó dokumentumokat 
szkennelt formában kell csatolni a pályázathoz.  
 
Kizárólag olyan pályázat fogadható el, amelyhez rendelkezésre áll a HBB 
támogató nyilatkozata, amelyet benyújtáskor mellékletként be kell csatolnia a 
pályázónak. A dokumentum a pályázat nem hiánypótoltatható részét képezi.  
 
A pályázat benyújtásának másik alapfeltétele az előzetes MVH-s regisztráció, vagyis az, 
hogy az ügyfél az MVH által kibocsátott regisztrációs számmal rendelkezzen, vagy 
legkésőbb a pályázat benyújtásával egyidejűleg (vele együtt) az ügyfél a G001-es adatlapon 
igényelje a regisztrációs számot.  
 
G001 adatlap és kitöltési útmutató letöltés 
 
A pályázathoz csatolandó kötelező mellékleteket a LEADER jogcímrendelet és a 
Felhívás mellékletében található vonatkozó célterület adatlap tartalmazza.  
 
Amennyiben az ügyfél a pályázat benyújtásához a LEADER HACS munkaszervezetét 
kívánja igénybe venni technikai közreműködőként, köteles az ilyen irányú igényt a 
pályázat benyújtására rendelkezésre álló időszak kezdő dátumát megelőzően legalább 
20 nappal a technikai közreműködést végző LEADER HACS munkaszervezet felé 
írásban jelezni a pályázat benyújtásához időpont-egyeztetés céljából. 
 
A LEADER pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok elérhetősége: 
www.kormany.hu 
http://umvp.eu/?q=leader-palyazati-felhivas 
http://www.cserhatalja.eu/new/index.php?option=com_content&view=article&id=323&Itemi
d=74&lang=hu 
 
A pályázatok benyújtásával kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető a Cserhátalja 
LEADER Nonprofit Kft. Munkaszervezetétől az alábbi elérhetőségeken:  
 
Munkaszervezeti Iroda: 3053 Kozárd, Külterület 095. 
Tel: 32/491-050 
Fax: 32/491-076 
E-mail: info@cserhatalja.eu 
 
A Munkaszervezeti Iroda nyitvatartási rendje:  
Hétfőtől – péntekig: 7:30 – 16:00 
Szerda: 7:30 – 18:00 
 
A pályázatok benyújtásával kapcsolatos legfrissebb információk megtekinthetők a 
folyamatosan frissülő www.cserhatalja.eu weboldalon, továbbá a Munkaszervezet által 
kiküldött Hírlevelekben. 
 

PROGRAMAJÁNLÓ 
 
4. Püspöki Libafesztivál 
 
Szurdokpüspöki Község Önkormányzata és a Szurdokpüspöki Tiszta Életéért Egyesület 
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szervezésében 2011. augusztus 26-27-én kerül megrendezésre a 4. Püspöki Libafesztivál 
A rendezvény helyszíne: az Általános Iskola területe (Szurdokpüspöki, Árpád út 2.) 
Fesztiválra csalogató letöltés  
www.szurdokpüspoki.hu 
 
 
Toldi Nap 
 
2011. augusztus 27-én kerül megrendezésre a Toldi Nap Alsótoldon, az Óvoda udvarán 
(Alsótold, Toldi út 30.).  
Program letöltés 
További részletek a Facebookon és a www.alsotold.hu weboldalon. 
 

 

 
Cserhátalja LEADER Nonprofit Kft./Cserhatalja LEADER Ltd. 
3060 Pásztó, Nagymező út 3. Levélcím: 3053 Kozárd, Külterület 095. 
Tel: +36-32-491-050 * Fax: +36-32-491-076  
Email: info@cserhatalja.eu Web: www.cserhatalja.eu  
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