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Megjelent a vidékfejlesztési miniszter 35/2013. (V. 22.) VM rendelete az Európai 

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER 

fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről a 

Magyar Közlöny 2013. évi 79. számában (51316. oldal). 

 

 

2013-ban a Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesületnél 12 intézkedés kerül meghirdetésre. Az 

intézkedések leírását, támogatási kritériumait, a projekt adatlaphoz csatolandó 

dokumentumokat, a támogatásra jogosult ügyfelek körét, az igénybe vehető támogatás 

minimális és maximális összegeit a LEADER Intézkedési Terv tartalmazza.  

 

Intézkedések:  
1. Kisvállalkozások fejlesztése 

2. Vállalkozások fejlesztése Pásztón 

3. Turizmus feltételeinek megteremtése, innovatív turisztikai kínálat fejlesztése 

4. Turizmus feltételeinek megteremtése, innovatív turisztikai kínálat fejlesztése Pásztón 

5. Turisztikai és helyi rendezvények támogatása 

6. Sport, kulturális és szabadidős tevékenységek feltételeinek kialakítása és fejlesztése 

7. Kulturális, sport - és szabadidős célú tevékenységek kialakítása és fejlesztése Pásztón 

8. Biztonságtechnikai beruházások támogatása 

9. Önfenntartó település 

10. Térségen belüli együttműködések 

11. A helyi közösségek, közösségi kezdeményezések erősítése – csak a HACS nyújthat be az 

intézkedésre pályázatot! 



12. Helyi termékre épülő bemutatóhelyek létrehozása 

 

A LEADER pályázatot az egyes mezőgazdasági és agár-vidékfejlesztési támogatások 

igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló 

kormányrendeletben meghatározottak szerint, az elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás 

segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül kell benyújtani az MVH-

hoz 2013. június 17-én 08:00 órától forráskimerülésig, de legkésőbb 2013. augusztus 31-én 

18:00 óráig. A pályázathoz csatolandó dokumentumokat elektronikus úton, szkennelés útján 

előállított, olvasható formában kell csatolni a kérelemhez. 

 

A pályázatok benyújtását projekt adatlap benyújtás előzi meg. A benyújtott 

projektjavaslatokról a Helyi Bíráló Bizottság (HBB) a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiában 

foglaltak alapján hoz döntést, mely jóváhagyás (támogató nyilatkozat) vagy elutasítás 

(elutasító nyilatkozat) lehet. A benyújtott projektjavaslatnak olyan adattartalommal és 

részletességgel kell rendelkeznie, amely alkalmas a HBB döntés meghozatalára. 

 
A HBB által kiadott támogató nyilatkozat ad az ügyfelek számára jogosultságot ahhoz, hogy 

az adott LEADER HACS valamely intézkedése vonatkozásában pályázatot nyújtson be.  

 

Az Irányító Hatóság legkésőbb a támogatási időszak kezdetét megelőző tízedik napon 

közleményben közzéteszi a LEADER HACS-ok IH által jóváhagyott LEADER 

Intézkedési Terveit. A projekt adatlapok benyújtására a LEADER Intézkedési Terv IH 

közleményben való megjelenését követően folyamatosan van lehetőség! 

 

A projekt adatlap és a kapcsolódó formanyomtatványok hétfőtől letölthetők a 

Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület www.cserhatalja.eu weboldaláról.  

 

 

 

 

Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület 
3053 Kozárd, Fő út 12.  
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Tel: +36-32-491-050 * Fax: +36-32-491-076  
Email: info@cserhatalja.eu Web: www.cserhatalja.eu 

 

http://www.cserhatalja.eu/
mailto:info@cserhatalja.eu
http://www.cserhatalja.eu/

