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„Tervezzük együtt a jövőt” – Fórumsorozat Nógrád Megye 

Területfejlesztési Koncepciójának társadalmi egyeztetéséhez  

 
Megkezdődött a 2014-2020-as időszakra szóló, megyénk jövőjét és fejlődési irányát 

meghatározó tervezési munka. A tervezési munkában elvárás, hogy a hatékonyság és 

eredményesség határozottan érvényesüljön a fejlesztési források abszorpciója során, amely 

koordinált tervezéssel, a szintek, szektorok és ágazatok összhangjával érhető el. A jövőben 

csak azok a fejlesztések számíthatnak majd támogatási forrásokra, amelyek illeszkednek az 

ágazati vagy területi fejlesztési koncepciók célkitűzéseihez, programjaihoz. Emiatt 

elengedhetetlen, hogy a tervezésben résztvevők a lehető legszorosabban együttműködjenek 

egymással.  

 

Ennek érdekében Nógrád Megye Önkormányzata „Tervezzük együtt a jövőt” címmel a 

megye hat – járásszékhely városában fórumsorozatot indít 2013. május 9. és 15. között. A 

nyilvános rendezvények célja, hogy megyénk lakossága megismerje és minél szélesebb 

körben véleményezze az elkészült területfejlesztési koncepciót, illetve konkrét javaslataikkal 

segítsék a hamarosan induló programozás folyamatát.  

 

Területfejlesztési roadshow soron következő állomásai:  

 

időpont város helyszín 

május 14. 13:00 

(kedd) 
Salgótarján 

Megyeháza díszterme 
(Salgótarján, Rákóczi út 36.) 

május 15. 9:00 

(szerda) 
Pásztó 

Polgármesteri Hivatal nagyterme 
(Pásztó, Kölcsey út 35.) 

május 15. 12:30 

(szerda) 
Bátonyterenye 

Polgármesteri Hivatal díszterme 
(Bátonyterenye, Városház út 2.) 

 

 

Véleményezési felhívás Nógrád Megye Területfejlesztési Koncepciójához 
 

Nógrád Megye Önkormányzata – a 218/2009. (X.6.) számú Korm. rendelet 19. §-ban 



foglaltaknak megfelelően – 45 napos véleményezési eljárásra bocsátja a „Nógrád Megye 

Területfejlesztési Koncepciója 2014-2020” egyeztetési dokumentumát.  

 

A dokumentáció a megyei önkormányzat (http://www.nograd.hu) honlapján, a 

Területfejlesztés menüpont alatt, „Véleményezési felhívás Nógrád Megye Területfejlesztési 

Koncepciójához” fejezetben, két kötetben (helyzetértékelés, javaslattétel) az alábbi 

hivatkozással érhető el: 

 

Helyzetértékelés: 

http://megye.nograd.hu/files/terfejl/Helyzetelemzes20130430.pdf 

 

Javaslattétel: 

http://megye.nograd.hu/files/terfejl/Javaslattevofazis20130430.pdf 

 

 

Az elkészült dokumentációhoz tett észrevételek, javaslatok, vélemények legkésőbb 2013. 

június 14-ig küldhetők meg a fojegyzo@nograd.hu vagy a teruletfejlesztes@nograd.hu e-

mail címek egyikére. 

 

Forrás: Nógrád Megye Önkormányzata 

 

 

LEADER 2013 
 

 
 

TISZTELT LEENDŐ PÁLYÁZÓINK! 

 
 

A Vidékfejlesztési Minisztérium tájékoztatása szerint a LEADER rendelet kihirdetési 

engedélyezésének elhúzódása miatt, IH vezetői döntés alapján a pályázat benyújtási 

időszak június 3. helyett június 17-én kezdődik annak érdekében, hogy a kihirdetést 

követően rendelkezésre álljon a tervezett felkészülési idő. A pályázatokat változatlanul 

forráskimerülésig, de legkésőbb augusztus 31-ig lehet majd benyújtani. 
 

LEADER pályázat benyújtására csak a Helyi Bíráló Bizottság támogató nyilatkozatával 

rendelkező ügyfél jogosult. 

 

Kérjük Pályázóinkat figyeljék weboldalunkat (www.cserhatalja.eu) és hírleveleinket a 

pályázatbenyújtáshoz kapcsolódó legfrissebb információk elérése érdekében. A weboldalon 

található HVS és LEADER Intézkedés terv még NEM VÉGLEGES, a Vidékfejlesztési 

Minisztérium jóváhagyására vár. 

 

 

http://www.nograd.hu/
http://megye.nograd.hu/files/terfejl/Helyzetelemzes20130430.pdf
http://megye.nograd.hu/files/terfejl/Javaslattevofazis20130430.pdf
mailto:fojegyzo@nograd.hu
mailto:teruletfejlesztes@nograd.hu
http://www.cserhatalja.eu/


Módosult az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai 

tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok 

közreműködésével 2012-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről 

szóló az 52/2012. (VI. 8.) VM rendelet 
 

 
 

Az 52/2012. (VI.8.) VM rendelet módosítását az egyes agrártámogatási és egyéb 

agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 30/2013. (IV. 30.) VM rendelet 

12. §-a tartalmazza. 

 

12. §  

(1) 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 14. §-a a következő 

(4) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(4) A  Vhr. 16/B § (1)  bekezdésétől eltérően 2013. évben a  kifizetési kérelmet a 9. § (14)  

bekezdésében foglalt rendelkezés sérelme nélkül február 1. és június 30., valamint augusztus 

1. és december 31. között lehet benyújtani.” 

 

(2) Az 52/2012. (VI. 8.) VM rendelet a következő 16/A. §-sal egészül ki: 

„16/A.  § E  rendeletnek az  egyes agrártámogatási és egyéb agrártárgyú miniszteri 

rendeletek módosításáról szóló 30/2013. (IV. 30.) VM rendelet [a továbbiakban: 30/2013. 

(IV. 30.) VM rendelet] által megállapított 14. § (4) bekezdését a 30/2013. (IV. 30.) VM 

rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.” 

 

Magyar Közlöny 71. szám letöltés 

 

Megjelent a 78/2013. (V. 3.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás 

kifizetésének igényléséről szóló 27/2013. (I.22.) számú MVH közlemény módosításáról 

 

78/2013. (V. 3.) MVH közlemény letöltés 

 

 

 

Megjelent a Zöld Forrás program pályázati felhívása 

 
A Vidékfejlesztési Minisztérium közzétette a 2013. évi Zöld Forrás program pályázati 

felhívását, a támogatás keretösszege 85 millió forint, a pályázatokat május 31-ig lehet 

benyújtani.  

 

A Zöld Forrásból a környezet- és természetvédelmi céllal létrejött civil szervezetek 

http://www.cserhatalja.eu/new/docs/302013VM.pdf
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk782013


(alapítványok és egyesületek) által hatékonyan és eredményesen ellátható és átvállalható 

állami feladatok támogathatók, amelyek illeszkednek a III. Nemzeti Környezetvédelmi 

Program célterületeihez, segítik azok teljesítését.  

 

A következő témákban lehet pályázatot beadni: a környezettudatos szemlélet és 

gondolkodásmód erősítése; éghajlatváltozás; környezet és egészség; települési 

környezetminőség; a biológiai sokféleség megőrzése, természet- és tájvédelem; fenntartható 

terület- és földhasználat; vizeink védelme és fenntartható használata; hulladékgazdálkodás; 

környezetbiztonság.  

 

Zöld Forrás támogatást az a Magyarországon bejegyzett, főtevékenysége alapján környezet- 

és/vagy természetvédelmi célú, közhasznú fokozattal rendelkező, civil szervezetnek 

minősülő alapítvány és egyesület kaphat, amelyet 2012. január 1. előtt jogerősen 

bejegyeztek, 2011-ben és 2012-ben környezetvédelmi vagy természetvédelmi tevékenységet 

folytatott, 2012. évi közhasznúsági jelentését nyilvánosságra hozta, valamint saját maga 

képes pályázati programjának lebonyolítására, koordinálására.  

 

A támogatási igény nem lehet kisebb 400 ezer forintnál. Ha a pályázó szervezet összes 

ráfordítása elfogadott 2012. évi számviteli beszámolója szerint 2 millió forintnál kisebb, 

legfeljebb 500 ezer forint támogatásra pályázhat, ha ennél nagyobb, akkor legfeljebb összes 

ráfordítása 25 százalékának megfelelő, de 2 millió forintot meg nem haladó összegre. A 

vissza nem térítendő támogatás intenzitása 100 százalék.  

 

A támogatás finanszírozási módja egyösszegű előfinanszírozás, utólagos elszámolási 

kötelezettség mellett. A támogatott tevékenységnek a támogatás számlára érkezésétől 

számított három hónapon belül meg kell kezdődnie, és legkésőbb 2014. augusztus 31-ig le 

kell zárulnia. A pályázatok benyújtásának (postára adásának) határideje: 2013. május 31., 

24.00 óra. Egy pályázó szervezet legfeljebb egy pályázatot adhat be, több pályázat esetén az 

elsőként beküldöttet tekinti a VM érvényesnek. A pályázóknak pályázati díjat nem kell 

fizetniük.  

 

A tárca célja a Kárpát-medence jó környezeti állapotának megóvása, a létünket biztosító 

természeti erőforrások megőrzése. A pályázati kiírást a Vidékfejlesztési Minisztérium a zöld 

szervezetek képviselőinek közreműködésével készítette el, így az tovább egyszerűsödött. A 

pályázatok értékelésének hiánypótlási szakasza nincs.  

 

Az elmúlt években részben utófinanszírozásos volt a Zöld Forrás. Budai Gyula a 

Vidékfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkárának döntése révén ebben az évben 

teljes előfinanszírozással (100% előfinanszírozással) tudja a tárca segíteni az évek óta 

tartalék nélkül működő környezetvédelmi és természetvédelmi egyesületeket és 

alapítványokat. 

 

A pályázati kiírás itt elérhető.  

 

(Vidékfejlesztési Minisztérium Sajtóirodája) 

 

 

 

http://www.kormany.hu/download/0/de/d0000/Z%C3%B6ld%20Forr%C3%A1s%20P%C3%A1ly%C3%A1zat%202013.zip#%21DocumentBrowse


 



 



 



 

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 
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