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LEADER PÁLYÁZATOK 2013 

 

 
A Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesülethez (HACS) 2013. június 11. és július 17. között 

benyújtott projekt adatlapok forrásigénye (456 millió Ft) jelentősen meghaladja a HACS IV. 

tengelyben rendelkezésre álló forráskeretét.  

A Helyi Bíráló Bizottság a rendelkezésre álló forrás 150%-ig (358 109 820 Ft) jogosult 

támogató nyilatkozatot kiadni, jelenleg a rendelkezésre álló forrás 126,85%-ára érkezett be 

pályázat és került kiadásra támogató nyilatkozat.  

 

Felhívjuk Tisztelt Pályázóink figyelmét, hogy a Helyi Bíráló Bizottság által kiadott 

támogatási nyilatkozatok ellenére fennáll annak kockázata, hogy a rendelkezésre álló forrás 

100%-át meghaladóan benyújtott pályázatok nem kerülnek támogatásra, mert az ügyintézés 

után a támogató határozatok kiállítása a beérkezés sorrendjében történik. 

 
 

db 

Gazdaságfejlesztés 

Igényelt támogatás 

(Ft) 

Szolgáltatásfejlesztés 

Igényelt támogatás 

(Ft) 

Összesen 

HBB által támogatott 

projektek és 

záradékolt pályázatok: 

42 240 659 935 62 170 526 302 830 461 

HBB által nem 

támogatott projektek 
14 120 251 007 33 662 176 153 913 183 

Összesen 56   456 743 644 

 
Támogató nyilatkozattal jóváhagyott projekt adatlapok és záradékolt pályázatok adatai 

intézkedések szerinti bontásban: 

 

Intézkedés megnevezése Igényelt támogatás (Ft) 

1./ intézkedés: Kisvállalkozások fejlesztése 15 997 800 

2./ intézkedés: Vállalkozások fejlesztése Pásztón 102 246 708 



3./ intézkedés: Turizmus feltételeinek megteremtése, 

innovatív turisztikai kínálat fejlesztése 
104 569 895 

4./ intézkedés: Turizmus feltételeinek megteremtése, 

innovatív turisztikai kínálat fejlesztése Pásztón 
26 290 864 

5./ intézkedés: Turisztikai és helyi rendezvények 

támogatása 
10 993 142 

6./ intézkedés: Sport, kulturális és szabadidős 

tevékenységek feltételeinek kialakítása és fejlesztése 
14 080 986 

7./ intézkedés: Kulturális, sport - és szabadidős célú 

tevékenységek kialakítása és fejlesztése Pásztón 
9 999 617 

8./ Biztonságtechnikai beruházások támogatása 11 952 729 

9./ intézkedés: Önfenntartó település 0 

10./ intézkedés: Térségen belüli együttműködések 1 700 000 

11./ intézkedés: A helyi közösségek, közösségi 

kezdeményezések erősítése 
4 998 720 

12./ intézkedés: Helyi termékre épülő bemutatóhelyek 

létrehozása 
0 

Összesen 302 830 461 

 
A Helyi Bíráló Bizottság következő ülését 2013. augusztus 22-én tartja, az ütemtervnek 

megfelelően a 2013.08.16. (péntek) 12 óráig benyújtott Projekt Adatlapokról dönt. 

 

 

Módosult a LEADER rendelet 

 
2013. július 29-én jelent meg a Magyar Közlöny 129. számában a vidékfejlesztési miniszter 

35/2013. (V.22.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi 

Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó 

támogatások részletes feltételeiről szóló VM rendelet módosítása. 
 

A vidékfejlesztési miniszter 65/2013. (VII. 29.) az egyes agrártámogatási tárgyú és az óvoda-

, és iskolatej programot szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló VM rendelet: 

 

- 30. §-a alapján: „Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi 

Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó 

támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013. (V. 22.) VM rendelet [a 

továbbiakban: 35/2013. (V. 22.) VM rendelet] 6. §-a a következő (4) bekezdéssel 

egészül ki: „(4) A 2. § (3) bekezdés d) pontjában meghatározott tevékenység – a (2) 

bekezdésben és a Vhr.-ben foglaltaktól eltérően – előzetes helyszíni szemle nélkül, az 

ügyfél saját felelősségére, a pályázat befogadását megelőzően is megkezdhető.” 

 

- 31. §-a alapján: A 35/2013. (V. 22.) VM rendelet 14. § (2) bekezdése a következő d) 

ponttal egészül ki: [A támogatási kérelemhez építési beruházások esetén – a Vhr.-ben 

foglaltaktól eltérően – mellékelni kell a következő dokumentumok egyszerű 

másolatát:] „d) a Vhr. 27. § (1) bekezdés b) pontja szerinti okiratot.” 

 

- 32. §-a alapján: A 35/2013. (V. 22.) VM rendelet a következő 24. §-sal egészül ki: „24. 

§ (1) E rendeletnek az egyes agrártámogatási tárgyú és az óvoda-, és iskolatej 

programot szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 65/2013. (VII. 29.) 



VM rendelettel [a továbbiakban: 65/2013. (VII. 29.) VM rendelet] megállapított 6. § 

(4) bekezdését, 14. § (2) bekezdés d) pontját, a 65/2013. (VII. 29.) VM rendelet 

hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell. (2) E 

rendeletnek a 65/2013. (VII. 29.) VM rendelettel hatályon kívül helyezett 14. § (1) 

bekezdés e) pontját a 65/2013. (VII. 29.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban 

lévő eljárásokban sem kell alkalmazni.” 

 

- 33. §-a alapján: Hatályát veszti a 35/2013. (V. 22.) VM rendelet 14. § (1) bekezdés e) 

pontja. 

 

 

Megjelent a LEADER kifizetési kérelmekhez kapcsolódó közlemény 

Benyújtási időszak: 2013. augusztus 1. – december 31. között 

 

 

 
 

110/2013. (VII.22.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 

Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 

nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről 

 

Letöltés 

 

 

Megjelentek az ÚMVP III. tengelyes kifizetési kérelmekhez tartozó 

közlemények 

Benyújtási időszak: 2013. augusztus 1. – december 31. között 

 
 

111/2013. (VII. 22.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető 

támogatás kifizetésének igényléséről 

 

Letöltés 

 

112/2013. (VII. 22.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás 

kifizetésének igényléséről 

 

Letöltés 

 

113/2013. (VII. 22.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó 

támogatás kifizetésének igényléséről 

 

Letöltés 

 

http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1102013
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1112013
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1122013
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1132013


114/2013. (VII. 22.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre nyújtandó támogatás 

kifizetésének igényléséről 

 

Letöltés 

 

  

 

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 

 

http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1142013
mailto:info@cserhatalja.eu
http://www.cserhatalja.eu/

