1. évfolyam 3. szám
2012. június 14.

Turisztikai tevékenységek ösztönzése
Támogatási kérelem benyújtás 2012. július 1 – július 31. között

Megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai
tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével
2012-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 52/2012. (VI. 8.) VM
rendelet.
A 2. § (1) bekezdése alapján támogatás vehető igénybe
a) a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshelyüzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet [a
továbbiakban: 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet] 2. § i) pontja szerinti falusi szálláshely és
kapcsolódó szolgáltatások kialakításához, már működő falusi szálláshelyek bővítéséhez,
korszerűsítéséhez, akadálymentesítéséhez, szolgáltatásaik fejlesztéséhez (1. célterület);
b) a 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § h) pontja szerinti egyéb szálláshely és kapcsolódó
szolgáltatások kialakításához, már működő egyéb szálláshely és kapcsolódó szolgáltatások
kialakításához, már működő egyéb szálláshelyek bővítéséhez, korszerűsítéséhez,
akadálymentesítéséhez, szolgáltatásaik fejlesztéséhez, kivéve a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet
Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat
megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény 1/2. számú melléklete szerinti parti
települések (2. célterület),
c) a vidéki térségekben a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról
szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet]
3. § (2) bekezdés c) pont 2. és 3. alpontja szerinti gyermek- és ifjúsági turizmushoz

kapcsolódó minőségi szálláshelyek és kapcsolódó szolgáltatások kialakításához,már működő
szálláshelyek bővítéséhez, korszerűsítéséhez, akadálymentesítéséhez, szolgáltatásainak
fejlesztéséhez (3. célterület);
d) szálláshelyhez nem kötődő:
da) agroturisztikai szolgáltató tevékenységhez,
db) lovas turisztikai szolgáltatáshoz,
dc) vadászturizmushoz,
dd) erdei turizmushoz,
de) horgászturizmushoz,
df) vízi turizmushoz,
dg) borturizmushoz
kapcsolódó épület, építmény kialakításához, bővítéséhez, átalakításához és eszközrendszer
fejlesztéséhez (4. célterület).
A támogatási kérelmet az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások
igénybevétele esetén postai úton 2012. július 1. és július 31. között lehet benyújtani a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által rendszeresített és az MVH honlapján
közzétett formanyomtatványon a beruházás helye szerinti illetékes LEADER HACS
munkaszervezeti irodájához.
A maximálisan igényelhető támogatási összeg a Cserhátalja LEADER HACS területén:
35.000.000 Ft.

Nógrád Megye Önkormányzata

Nógrádi Fejlesztési Ügynökség

MEGHÍVÓ
2012-től a megyei önkormányzatok két legfontosabb feladatává a megyei szintű
fejlesztéspolitikai és területrendezési feladatok ellátása vált, beleértve a fejlesztési tervek
készítését is. Mindemellett a kormányzat újragondolta a hazai fejlesztési környezet
működését, összhangban a kohéziós politika EU szinten zajló megújulásával.
A korábbi tervezési rendszerből sok esetben hiányzott a partnerség elvének érvényesítése, a
megfelelő társadalmi egyeztetés. A koordinálatlan tervezés, valamint az ebből következő
nem kellően összehangolt fejlesztéspolitika az elmúlt időszakban nem mindig adott
megfelelő teret az egymást segítő hatások érvényesülésének.
A most induló, 2014-2020-as időszakra szóló tervezési munkában elvárás, hogy a
hatékonyság és eredményesség az eddigiekhez képest határozottabban érvényesüljön. A
fejlesztéspolitika sikerességének kulcskérdése, hogy képes-e koordinált tervezésre épülni,
megvalósítva a szintek, szektorok és ágazatok összhangját.
Az új fejlesztéspolitikai elvek érvényesítése érdekében Nógrád Megye Önkormányzata egy

újragondolt rendszer mentén kezdi el a stratégiaalkotás folyamatát, melybe az érintettek
lehető legszélesebb körét igyekszünk bevonni.
Első lépcsőben Nógrád megyében, városonként és mikrotérségenként szervezünk
„fejlesztő műhelyeket”, előkészítő konzultációkat, ahol a meghívottak megismerkedhetnek a
2014-2020-as időszak új, programalapú tervezési rendszerével, és a program javaslataikat
megoszthatják a tervezést végzők képviselőivel. A műhelymunkában az önkormányzatok
mellett számítunk a kamarák, a gazdasági és civil szféra aktív együttműködésére is.
Ennek elősegítése érdekében arra kérem, hogy a rendezvény meghívóját szíveskedjen az Ön
által képviselt településen a témában meghatározó szerepet betöltő személynek továbbítani.
Ezúton tisztelettel meghívjuk Önöket az alábbi tervező műhely rendezvényekre:
Helyszín:
Időpont:

Pásztó, Polgármesteri Hivatal nagyterme
2012. június 20. (szerda) 9,00 óra

Helyszín:
Időpont:

Kozárd, Faluház
2012. június 20. (szerda) 13,00 óra

Program:
13,00 - 13,10 Köszöntő – Dr. Hajasné Banos Márta, polgármester
13,10 - 13,30 Új lehetőségek kapujában Nógrád megye – Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
13,30 - 13,45 A területfejlesztés Intézményrendszere – dr. Barta László, főjegyző
13,45 - 14,15 Az új, programalapú tervezési rendszer –
Sándor Ildikó, a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség ügyvezető igazgatója
- 15 perc szünet 14,30 - 14,45 Program- és projektjavaslatok a térségből – moderált műhelymunka és vita
Helyszín:
Időpont:

Jobbágyi, Művelődési Ház házasságkötő terme
2012. június 21. (csütörtök) 9,00 óra

A felkészüléshez mellékelten megküldjük Nógrád Megye Önkormányzatának tervezési
felhívását, ahol bővebb információ található a térségi integrált fejlesztési programok
logikájára, szerkezetére vonatkozóan.
A tervezési munka további lépése lesz, hogy meghatározzuk a jóváhagyott programok
projektjeit, illetve az egyéb, helyi vonatkozású kiemelt projekteket, valamint kiterjesztjük a
tervezést a határon átnyúló térségre is.
Szűkebb térségük és a megye átgondolt, összehangolt fejlesztési céljainak meghatározása
érdekében kulcsfontosságú, hogy az Önök környezetében érintettek minél nagyobb számban
jelen legyenek a fenti rendezvényen.
Számítunk együttműködésükre! (A városoknál, illetve az egyéb településeken szervezett
programjaink időpontjai megtalálhatóak a www.nograd.hu honlapon. Természetesen
valamennyi programunk nyilvános.)
Salgótarján, 2012. június

Becsó Zsolt s.k.
a Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

TERVEZÉSI FELHÍVÁS

Nógrád Megye Önkormányzata, mint a területi fejlesztéspolitika és fejlesztési tervek
kidolgozásáért felelős szervezet, tervezési felhívást tesz közzé azzal a céllal, hogy Nógrád
megye területéről integrált térségi fejlesztési programjavaslatokat gyűjtsön össze a 20142020 időszakra készülő megyei fejlesztési koncepcióhoz.
Programjavaslatot benyújthat: bármely szervezet vagy magánszemély
Benyújtási határidő: 2012. július 6.
A benyújtandó program szakmai elvárásai:
• adjon választ a megyében, az érintett térségben fennálló társadalmi-gazdasági
problémák komplex megoldására
• térségi integrált fejlesztésre tegyen javaslatot, azaz több területi szereplő által
együttműködésben végrehajtott, több ágazatot érintő, több tématerületet felölelő,
egymás között kölcsönhatásokat optimalizáló fejlesztési programot fogalmazzon meg
• legyen programszemléletű, azaz ne adott térségi projektek összességét jelentse,
hanem valódi partnerséget építsen, jelenjen meg benne az egyes szereplők,
adottságok, kompetenciák, források egymást erősítő hatása.
A programjavaslat ajánlott tartalma:
1. Összefoglaló
2. A programot megvalósító szervezet és partnereinek rövid bemutatása
3. A fejlesztési igény megalapozása (helyzetelemzés)
4. A program célkitűzése, elvárt eredményei, hatásai
5. Célcsoportok
6. A tervezett program tartalmának bemutatása (részprojektek, előkészítettség)
7. Cselekvési és ütemterv negyedéves bontásban
8. Fenntartási, működtetési javaslat
9. A program pénzügyi kereteinek meghatározása
10. Kockázatok felmérése
A programjavaslat maximális terjedelme 25 oldal.

Benyújtás helye és bővebb információ: Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 3100
Salgótarján, Rákóczi u. 36. Tel.: 32/421-400 E-mail: nmtkht@nmtkht.hu
Benyújtás módja: 1 db nyomtatott és 1 db elektronikus példány CD lemezen, személyesen
vagy postai úton

Tájékoztatás LEADER Rendezvényekre vonatkozóan

Felhívjuk tisztelt nyertes pályázóink figyelmét, hogy a 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet
alapján a Turisztikai és helyi rendezvények támogatása célterület keretében megvalósítandó
rendezvények eredményes lebonyolítása érdekében az alábbi követelmények betartására
feltétlenül ügyeljenek.
A 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet 12. § (4) bekezdése értelmében az ügyfél köteles:
a) a rendezvényről az illetékes LEADER HACS-ot értesíteni, ezzel egyidejűleg a rendezvény
témájának, helyszínének és időpontjának a rendezvény megvalósítási időpontját megelőző
30. napig az illetékes LEADER HACS honlapján történő közzétételéről gondoskodni,
valamint
b) a meghívót és a meghirdetés dokumentációját a rendezvény időpontját megelőzően
legkésőbb 30 nappal az MVH kirendeltségének, valamint az illetékes LEADER HACS-nak
megküldeni.
A 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet 12. § (5) bekezdése értelmében:
Az ügyfél a rendezvény megtartásáról köteles a rendezvény lezárást követően 10 napon belül
írásbeli emlékeztetőt készíteni és azt megküldeni az illetékes LEADER HACS-nak, valamint
a kifizetési kérelemmel együtt benyújtani az illetékes MVH kirendeltségnek. Az emlékeztető
tartalmazza:
a) a rendezvény helyszínét, időpontját,
b) a célcsoport megjelölését,
c) a rendezvény céljának és eredményének rövid bemutatását,
d) legalább 10 darab, a rendezvény főbb programjait és a rendezvényen elhelyezett arculati
elemeket bemutató dátumozott fotót, valamint
e) az illetékes LEADER HACS-nak a rendezvényről való értesítését bizonyító
dokumentumot.
Postacímek:
LEADER HACS:
Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület
3053 Kozárd, Külterület 095. hrsz
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
3501 Miskolc, Pf: 646.

A 13. § (3) bekezdése értelmében: A támogatás további feltétele, hogy az ügyfél a
rendezvény helyén az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó
vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási
szabályainak megállapításáról szóló 2006. december 15-i 1974/2006/EK rendelet VI.
melléklet 3.1., valamint a 4. pontja szerinti szlogent, a LEADER HACS és az EU-logót,
valamint az ÚMVP logóját (a továbbiakban együtt: arculati elemek) feltüntesse.

Tájékoztatás LEADER Képzésekre vonatkozóan

Felhívjuk tisztelt nyertes pályázóink figyelmét, hogy a 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet
alapján a Képzések megvalósításának támogatása célterület keretében megvalósítandó
képzések eredményes lebonyolítása érdekében az alábbi követelmények betartására
feltétlenül ügyeljenek.
76/2011. (VII. 29.) VM rendelet 14. § (3) bekezdése értelmében:
(3) Az ügyfél köteles
a) az oktatás megvalósítását
aa) legalább 10 darab dátumozott fotóval,
ab) jelenléti ívvel,
ac) oktatási napló vezetésével,
ad) képzési tematika elkészítésével dokumentálni, illetve
b) a résztvevők számára tanúsítványt, bizonyítványt, vagy oklevelet kiállítani.
(4) Az ügyfél köteles a képzés témáját, helyszínét és időpontját a képzés megvalósítási
időpontját megelőző 20. napig az illetékes LEADER HACS honlapján közzétetetni, valamint
az illetékes MVH kirendeltségnek megküldeni. Több képzési napból álló képzés esetén az
összes képzési nap tervezett dátumát egyidejűleg is be lehet jelenteni.
(8) A támogatás további feltétele, hogy az ügyfél a képzés helyén az arculati elemeket
feltüntesse.
Postacímek:
LEADER HACS:
Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület
3053 Kozárd, Külterület 095. hrsz
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
3501 Miskolc, Pf: 646.

ÚJ! Szöveges keresési lehetőség az ÉNGY-ben

Ügyfeleink kérése alapján szöveges keresési lehetőséggel egészült ki az Építési
Normagyűjtemény (ÉNGY). A felületen a "Szöveg" mezőbe beírva a keresett építési tétel
megnevezésének egy jellemző részletét, az adatbázisból kilistázásra kerülnek mindazon
tételek, amelyekben az adott szövegrészlet megtalálható. Ezután a keresett tételre rákattintva
megjelennek a keresett adatok.
Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület

3053 Kozárd, Fő út 12.
Munkaszervezeti iroda címe/Levélcím: 3053 Kozárd, Külterület 095.
Tel: +36-32-491-050 * Fax: +36-32-491-076
Email: info@cserhatalja.eu Web: www.cserhatalja.eu

