
 
4. évfolyam 13. szám 

2015. november 6. 

 
 

CSERHÁTALJA VIDÉKFEJLESZTÉSI 

EGYESÜLET HÍRLEVÉL 
 

MIRE PÁLYÁZNA ÖN A 2014-2020 KÖZÖTTI TERVEZÉSI IDŐSZAKBAN? 

FELHÍVÁS PROJEKTÖTLET GYŰJTÉSRE! 

 

MEGHOSSZABBÍTOTT HATÁRIDŐ! 

 

2015. NOVEMBER 11. SZERDA 

 
 

A Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület Munkaszervezete meghosszabbított határidővel, 2015. 

november 11-ig várja térségünk lakosságának, önkormányzatainak, vállalkozásainak, civil 

szervezeteinek, egyházainak 2014-2020 közötti programozási időszakra vonatkozó fejlesztési 

elképzeléseit a Helyi Fejlesztési Stratégia kidolgozása érdekében. 

 

A 2014-2020 tervezési időszakban az Egyesület illetékességi területe a Pásztói járás 25 

településére terjed ki: Alsótold, Bér, Bokor, Buják, Csécse, Cserhátszentiván, Ecseg, 

Egyházasdengeleg, Erdőkürt, Erdőtarcsa, Felsőtold, Garáb, Héhalom, Jobbágyi, Kálló, 

Kisbágyon, Kozárd, Mátraszőlős, Palotás, Pásztó, Szarvasgede, Szirák, Szurdokpüspöki, Tar, 

Vanyarc. 

 

A Helyi Fejlesztési Stratégia kidolgozásához kapcsolódó, a hírlevél mellékleteként 

kiküldött projektötlet adatlapokat 2015. november 11-ig várjuk személyesen a 

munkaszervezeti irodában, vagy postai úton, vagy e-mailben a monika@cserhatalja.eu 

címre. 

 

Kérjük, hogy a különálló fejlesztési elképzeléseket és ötleteket külön projektötlet adatlapon 

benyújtani szíveskedjenek.  

 

Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület munkaszervezeti iroda címe: 3053 Kozárd, Külterület 

095. hrsz. 

 

Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület munkaszervezete 

mailto:monika@cserhatalja.eu


 

FIGYELEM!  

MEGVALÓSÍTÁSI ÉS KIFIZETÉSI KÉRELEM BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ! 
 

2015. november 6-án lejár az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, 

a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től 

igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 21/2015. (IV.17.) MvM rendelet 

alapján támogatott projektek megvalósítási és kifizetési kérelem benyújtási határideje.  

 

21/2015. (IV.17.) MvM rendelet 

 

 

Módosult a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 

 
A 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelet módosította az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 

Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybe vételének általános 

szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendeletet. 

 

Azon ügyfelek számára, akik támogatási vagy valamely kifizetési kérelmükkel összefüggő 

fellebbezéseik tárgyában az elsőfokú döntést megváltoztató másodfokú döntést, vagy a 

megsemmisítő másodfokú döntés alapján a megismételt eljárásban hozott új elsőfokú döntést 

2015. május 31. napja után vették kézhez, az Irányító Hatóság kifizetési kérelem benyújtására 

2015. november 13. napjáig kíván lehetőséget biztosítani.  

 

Azon támogatásra jogosult ügyfelek, akik jogorvoslati eljárást követően 2015. május 31. után 

jogerőre emelkedett helyt adó, vagy részben helyt adó támogatási döntéssel rendelkeznek, a 

fent hivatkozott rendeletben és az egyes támogatási jogcím tekintetében irányadó miniszteri 

rendeletekben írt határidőktől eltérően, legkésőbb 2015. november 13-ig kötelesek a 

támogatott műveletet megvalósítani, valamint az utolsó kifizetési kérelmet benyújtani. 

 

48/2015. (XI. 2.) MvM rendelet – 21367 oldal 

 

 

Pályázat a nemzeti értékek és hungarikumok 

gyűjtésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására 
 

A pályázat célja a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. 

törvény szerinti települési, tájegységi, megyei, külhoni nemzeti értékek gyűjtése, rendszerezése 

és megismertetése, a külhoni értékgyűjtő mozgalom megszervezése és népszerűsítése, külhoni 

települési, tájegységi értéktárak létrehozása magyarországi és külhoni önkormányzatok, civil 

szervezetek együttműködése által, valamint hagyományos népi mesterségek továbbörökítését 

célzó programok megvalósítása. 

 

A támogatás forrása  

A pályázati felhívás 3. pontjában felsorolt pályázati célok támogatásának forrása a 

Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvényben a 

Földművelésügyi Minisztérium (továbbiakban: FM) fejezeti kezelésű 20/03/06/00 

Hungarikumok és a nemzeti értéktár megőrzésének, népszerűsítésének támogatása c. fejezeti 

kezelésű előirányzaton rendelkezésre álló keretösszegből 110 millió Ft. 

 az I-es támogatási cél tekintetében: 100 millió Ft, 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1500021.MVM
http://www.magyarkozlony.hu/dokumentumok/95e9c4a331529f811dddf8befb02414ae6d1611d/megtekintes


 a II-es támogatási cél tekintetében: 10 millió Ft,  

 

Támogatási célok 

I. Közös projektek megvalósítása határon túli magyarok lakta településekkel, megyékkel 

együttműködésben (két azonos szakmai színvonalú pályázat esetében az értékelés során előnyt 

élvez az a pályázat, amely már meglévő testvér-települési megállapodást is tartalmaz), mely az 

értékgyűjtés módszertana tekintetében tapasztalatátadásra, hazai és külhoni értékgyüjtésre, 

külhoni értéktárak létrehozására és működtetésére, a nemzeti értékek népszerűsítésére, közös 

rendezvények megvalósítására irányul. 

II. Hagyományos népi mesterségek, kihalófélben lévő szakmák továbbörökítését célzó 

magyarországi programok, alkotótáborok szervezése, tananyag összeállítása. 

 

A pályázat benyújtására jogosultak köre (továbbiakban: pályázók) az egyes pályázati 

célok tekintetében 

 

I. célterület esetében: 

 értéktár bizottságot működtető települési önkormányzatok, 

 megyei önkormányzatok, valamint 

 települési önkormányzat által az értéktár bizottság működtetésével megbízott civil 

szervezetek. 

 

II. célterület esetében: 

 civil szervezetek (melyek alapító okiratában, vagy alapszabályában szerepel a kézműves 

hagyományok megőrzésének feladata). 

 

Támogatás formája 

Működési támogatásnak nem minősülő, egyszeri, vissza nem térítendő támogatás. 

 

Támogatás mértéke  

A támogatás mértéke az összes elszámolható költség 100%-a. 

 

Támogatás összege 

 Az igényelhető támogatás maximum összege: 3.000.000 forint,  

 A pályázattal elnyerhető vissza nem térítendő támogatás összege egy pályázó esetében 

1.000.000 forinttól 3.000.000 forintig terjedhet. 

 

A finanszírozás módja 

Egyösszegű előleg-finanszírozás utólagos beszámolási kötelezettséggel. A támogatás utalását a 

támogatási szerződés mindkét fél által történő aláírását követően az FM végzi. 

 

A támogatott tevékenység megvalósítási határideje: 2015. november 16-tól 2016. 

augusztus 31-ig tart. A támogatott program, tevékenység megvalósításáról szóló részletes 

szakmai beszámoló és tételes pénzügyi elszámolás (együtt: beszámoló) benyújtási 

határideje: 2016. szeptember 30. 
 

A pályázatokat 2015. november 16-tól 2015. december 15-én 23 óra 59 percig lehet 

elektronikusan kitölteni, illetve véglegesíteni, és azt követően a 10. pont 2.) bekezdés 

szerinti határidőn belül postára adni. 

 

Amennyiben a rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret az adott pályázati célterület 



vonatkozásában kimerül, vagy annak kimerülése előre jelezhető, az FM a benyújtási határidő 

lejárta előtt a benyújtás lehetőségét felfüggesztheti. 

 

A pályázati felhívás ide kattintva érhető el. 

 

Forrás: Herman Ottó Intézet 

 

 

 

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://hungarikum.nakvi.hu/app/hungarikum/index_main1.php
mailto:info@cserhatalja.eu
http://www.cserhatalja.eu/

