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Tisztelt Cserhátalja LEADER HACS Területén Élő, Dolgozó Címzettek! 
 
Kérjük, hogy a 2014-2020 tervezési időszakban megvalósítani tervezett fejlesztési 

elképzeléseiket - elsősorban mezőgazdasági és vidékfejlesztési területekre (Vidékfejlesztési 

Program) - a hírlevél mellékleteként csatolt táblázat minél teljesebb kitöltésével jelezzék 

felénk, de szívesen fogadjuk a stratégia teljessége érdekében más Operatív Programban 

megvalósítható elképzeléseiket is. 

  

Az egyes projektek egy-egy munkalap kitöltésével szerepeltethetők. 

  

A LEADER Helyi Akciócsoport a Helyi Fejlesztési Stratégiájában (HFS) fogja nevesítés 

nélkül megjeleníteni elképzeléseiket, hogy azokra - megfelelve az Uniós előírásoknak - 

lehetséges legyen a pályázatok benyújtása. A tervezett beruházások forrásigényének 

megadása, a HFS forrásainak legmegfelelőbb bontását teszi lehetővé. 

  

A kitöltött táblázat visszaküldése nem jelent kötelezettséget és előnyt sem a későbbi 

pályázatbenyújtási időszakokban, de a HFS-ben nem szereplő intézkedésekre nem hirdethető 

meg pályázat, csak a HFS későbbi felülvizsgálatát követően. 

  

A fejlesztési elképzeléseik a megyei tervezés részére is továbbításra kerülnek, az elektronikus 

felületre történő rögzítést munkaszervezetünk végzi (az ott még nem szereplő projektek 

esetében). 

  

Visszajelzésüket a kitöltött excel táblázat megküldésével várjuk 2014. január 20-ig a 

kodak@cserhatalja.eu címre. 

 

 

 

LEADER III. KÖR  

PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK 
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2013. június 17. és szeptember 30. között a Cserhátalja Helyi Közösség területén működő 

önkormányzatok, civil szervezetek és vállalkozások részéről 44 pályázat került benyújtásra 

elektronikus úton a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz a 35/2013. (V. 22.) VM 

rendelet alapján. A Pályázók a 44 pályázat keretében összesen 320.495.357 Ft forrásigényt 

jelöltek meg a fejlesztések megvalósításához. 

 

A Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület Munkaszervezete által elvégzett formai és tartalmi 

ellenőrzést követően 42 pályázat nyert támogatást 293.334.904 Ft támogatási összeggel. 

 

A nyertes pályázatok listája január 23-tól megtekinthető a Cserhátalja Vidékfejlesztési 

Egyesület www.cserhatalja.eu weboldalán a „LEADER III. kör pályázati eredmények” 

menüpontra kattintva. 

 

 
Felhívjuk Nyertes Pályázóink figyelmét, hogy a fejlesztés megvalósítása során az 

alábbiakban felsorolt, a projekt adatlapon és a LEADER pályázatban bemutatott és 

vállalt kritériumokat kell teljesíteni: 

 

Kisvállalkozások fejlesztése  

Vállalkozások fejlesztése Pásztón  

Turizmus feltételeinek megteremtése, innovatív turisztikai kínálat fejlesztése  

Turizmus feltételeinek megteremtése, innovatív turisztikai kínálat fejlesztése Pásztón  
1. Az Ügyfél a fejlesztés jellegétől függően legalább egy alkalommal részt vesz a Helyi 

Vidékfejlesztési Stratégia megvalósításával kapcsolatos, együttműködést erősítő 

rendezvényen, termékeit vagy szolgáltatását bemutatja, vagy a fejlesztés 

megvalósulási helyén nyílt napot tart.  

 Az ügyfél köteles a rendezvény vagy a nyílt nap dátumát a CSVE HACS-nak az 

esemény előtt 30 nappal írásban bejelenteni.  

 A CSVE HACS munkaszervezete a kritérium teljesítéséről igazolást állít ki, 

melyet az Ügyfél köteles az utolsó kifizetési kérelemhez csatolni. 

 

2. A projekt adatlap mellékleteként benyújtott együttműködési megállapodások alapján a 

pályázatban bemutatott együttműködések teljesítése a civil, a köz- és a vállalkozói 

szféra képviselőivel.  

 

3. A LEADER keretében megvalósított beruházás bemutatása a CSVE HACS honlapján.  

 A CSVE HACS munkaszervezete a kritérium teljesítéséről igazolást állít ki, 

melyet az Ügyfél köteles az utolsó kifizetési kérelemhez csatolni. 

 

4. Kapcsolattartás a CSVE HACS munkaszervezetével - részvétel személyes 

konzultáción, fórumon, rendezvényen.  

http://www.cserhatalja.eu/


 A CSVE HACS munkaszervezete a kritérium teljesítéséről igazolást állít ki, 

melyet az Ügyfél köteles az utolsó kifizetési kérelemhez csatolni. 

 

5. A projekt adatlapon és a pályázatban bemutatott, a fejlesztéshez kapcsolódó marketing 

tevékenység teljesítése. 

 

 

Turisztikai és helyi rendezvények támogatása  

1. A projekt adatlap mellékleteként benyújtott együttműködési megállapodások alapján a 

pályázatban bemutatott együttműködések teljesítése a civil, a köz- és a vállalkozói 

szféra képviselőivel.  

 

2. Az Ügyfél vállalja, hogy minimum három kulturális vagy hagyományőrző együttest, 

fellépőt a rendezvényen programként szerepeltet, és minimum öt hazai helyi 

termékesnek, vagy kézművesnek, vagy népi hagyományos mesterséget végző 

személynek megjelenési lehetőséget biztosít.    

 

3. Kapcsolattartás a CSVE HACS munkaszervezetével - részvétel személyes 

konzultáción, fórumon, rendezvényen.  

 A CSVE HACS munkaszervezete a kritérium teljesítéséről igazolást állít ki, 

melyet az Ügyfél köteles az utolsó kifizetési kérelemhez csatolni. 

 

4. A projekt adatlapon és a pályázatban bemutatott, a fejlesztéshez kapcsolódó marketing 

tevékenység teljesítése. 

 

 

Sport, kulturális és szabadidős tevékenységek feltételeinek kialakítása és fejlesztése  

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

Biztonságtechnikai beruházások támogatása  

1. A projekt adatlap mellékleteként benyújtott együttműködési megállapodások alapján a 

pályázatban bemutatott együttműködések teljesítése a civil, a köz- és a vállalkozói 

szféra képviselőivel.  

 

2. A LEADER keretében megvalósított beruházás bemutatása a CSVE HACS honlapján.  

 A CSVE HACS munkaszervezete a kritérium teljesítéséről igazolást állít ki, 

melyet az Ügyfél köteles az utolsó kifizetési kérelemhez csatolni. 

 

3. Kapcsolattartás a CSVE HACS munkaszervezetével - részvétel személyes 

konzultáción, fórumon, rendezvényen.  

 A CSVE HACS munkaszervezete a kritérium teljesítéséről igazolást állít ki, 

melyet az Ügyfél köteles az utolsó kifizetési kérelemhez csatolni. 

 

4. A projekt adatlapon és a pályázatban bemutatott, a fejlesztéshez kapcsolódó marketing 

tevékenység teljesítése. 

 

 

Térségen belüli együttműködések 
1. A projekt adatlap mellékleteként benyújtott együttműködési megállapodások alapján a 

pályázatban bemutatott együttműködések teljesítése a civil, a köz- és a vállalkozói 

szféra képviselőivel.  



 

2. Kapcsolattartás a CSVE HACS munkaszervezetével - részvétel személyes 

konzultáción, fórumon, rendezvényen.  

 A CSVE HACS munkaszervezete a kritérium teljesítéséről igazolást állít ki, 

melyet az Ügyfél köteles az utolsó kifizetési kérelemhez csatolni. 

 

3. A projekt adatlapon és a pályázatban bemutatott, a fejlesztéshez kapcsolódó marketing 

tevékenység teljesítése. 

 

 

 

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 

 

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

