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2017. október 30-án jelent meg a Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztési Programokért 
Felelős Helyettes Államtitkársága, mint EMVA Irányító Hatóság Közleménye a LEADER 
helyi pályázati felhívások megjelenéséről. Az IH közlemény megjelenésével egy időben a 
Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület 4 pályázati felhívása már elérhetővé vált a Magyar 
Államkincstár honlapján található ún. helyi felhívás kereső alkalmazásban, ahol a felhívások 
listája 2017. november 29-én és 30-án további 4 felhívással bővült. A Pásztói járás 25 
településén élő természetes személyek, valamint az itt működő önkormányzatok, 
vállalkozások, civil szervezetek és egyházak 8 felhívás keretében 349.993.003 Ft fejlesztési 
forrás felhasználására nyújthatnak be támogatási kérelmet 2018. januárjától.  
 
VP6-19.2.1.-18-1-17 Vállalkozásfejlesztés a Cserhátalján: A felhívás új vállalkozások 
indítását, már működő, de lezárt üzleti évvel még nem rendelkező mikrovállalkozások helyi 
adottságokra, helyi igényekre épülő szolgáltatásainak fejlesztését támogatja. 
 
VP6-19.2.1.-18-2-17 Előkészítő és megalapozó tanulmányok: A felhívás a helyi és térségi 



gazdasági környezet, a turizmus, a humánerőforrás fejlesztését célzó tanulmányok 
elkészítését, és projekt előkészítő találkozók szervezését támogatja. 
 
VP6-19.2.1.-18-3-17 Kisléptékű iparterületek létrehozása és fejlesztése: A felhívás 
keretében a település rendezési tervében kereskedelmi, szolgáltató-, ipari -, és általános 
gazdasági területnek minősülő területen zöldmezős beruházás keretében a 20.000 m2 alatti, és 
legalább 2 vállalkozónak helyt adó kisléptékű iparterület kialakítása támogatott. 
 
VP6-19.2.1.-18-4-17 Turisztikai szolgáltatások fejlesztése: A felhívás új szálláshelyek 
létesítését, a már működő szálláshelyek fejlesztését, valamint a helyi természeti adottságokra, 
a kultúrára, hagyományokra, épített örökségre alapozott turisztikai szolgáltatások és 
rekreációs programok feltételrendszerének fejlesztését támogatja.  
 
VP6-19.2.1.-18-5-17 Biztonságtechnikai beruházások támogatása: Településszintű, a 
közterületek, közutak felügyeletét ellátó új térfigyelő kamerarendszer kiépítése, a már 
meglévő kamerarendszer bővítése, kiegészítő funkcióval való ellátása támogatott. 
 
VP6-19.2.1.-18-6-17 Közösségi célú beruházások támogatása: A felhívás közösségi terek 
kialakítását és fejlesztését, közösségi célú eszközbeszerzéseket, valamint tanösvények, 
túraútvonalak kialakítását és meglévők fejlesztését támogatja, amelyek által változatos 
kulturális, rekreációs, szabadidős és sportolási lehetőségek állnak rendelkezésre a tervezési 
terület lakossága számára. 
 
VP6-19.2.1.-18-7-17 Innovatív közösségi fejlesztések: A felhívás a LEADER HACS két 
településén a hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének javítását célzó többfunkciós 
közösségi terek létrehozását és fejlesztését támogatja. A Felhívásra csak Ecseg, Jobbágyi, 
Kálló és Szirák településekről nyújtható be támogatási kérelem. 
 
VP6-19.2.1.-18-8-17 Turisztikai és helyi rendezvények, táborok támogatása: A felhívás 
kulturális, hagyományőrző rendezvények, fesztiválok, gyermek és ifjúsági közösségek 
erősítését célzó táborok megrendezését támogatja. 
 
A felhívások és mellékleteik elérhetőek a Magyar Államkincstár honlapján található ún. 
helyi felhívás kereső alkalmazásban, ahol Helyi Akciócsoportonként és településenként 
lehet tájékozódni a pályázati lehetőségekről az alábbi linken: 
 

https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/leaderbongeszo/leaderBongeszo.xhtml 
 
 

A felhívás kereső alkalmazás elérhető a Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület  
weboldaláról is:  

 
www.cserhatalja.eu 

 
 
 

Fontos tudnivalók a LEADER támogatási kérelmek benyújtásához 
 



 
A LEADER helyi felhívásokra beadandó támogatási kérelmek benyújtására kizárólag 
elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül lesz lehetőség.  
 
Az elektronikus benyújtásból fakadóan kérelmet csak azok az ügyfelek tudnak benyújtani:  
 akiket a Magyar Államkincstárnál (továbbiakban: Kincstár) vezetett Egységes 

Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben már nyilvántartásba vettek (ügyfél-
azonosítóval rendelkeznek).  

 akik rendelkeznek Ügyfélkapus hozzáféréssel (az ügyfélkapuról további információt 
https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu/ weboldalon talál).  

 
Az ügyfélkapuban megadott alapadatainak (születési név, hely, idő és anyja neve) meg kell 
egyeznie a Kincstárhoz benyújtott, nyilvántartásba vételi kérelemben megadott adatokkal, 
ugyanis az első belépéskor meg kell adni az ügyfél-azonosítót. Eltérés esetén hibaüzenetet 
küldünk és az ügyintézési felületre nem lehet belépni! Ebben az esetben kérjük, telefonon 
vagy portálkérdés útján kérjen segítséget a Kincstár ügyfélszolgálatától a hiba elhárítása 
érdekében.  
 
Amennyiben az ügyfél támogatási kérelmét nem saját maga, hanem képviselő útján kívánja 
benyújtani, úgy a kérelem meghatalmazott vagy elsődleges képviselő általi elektronikus úton 
való benyújtásának feltétele a meghatározott képviseleti forma előzetes bejelentése és annak a 
Kincstár általi nyilvántartásba vétele! 
 
Az ügyfél-azonosítóval már rendelkező ügyfelek részére javasolt az Államkincstárhoz 
(korábban: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz) bejelentett adatok ellenőrzése és 
szükség esetén a megváltozott adatok módosítása.  
 
A Magyar Államkincstár által működtetett Mezőgazdasági Ügyfél - Nyilvántartási 
Rendszerben használt, az ügyfél-azonosító igényléshez és a változás bejelentéshez szükséges 
nyomtatványok az alábbi linkre kattintva érhetők el:  
 
Ügyfél – nyilvántartási nyomtatványok 
 
Felhasználói segédlet az állandó meghatalmazás és az elsődleges képviselet elektronikus úton 
történő létesítéséhez és visszavonásához:  
 
Segédlet 
 
 
 

Decemberi Fórum időpontok a Cserhátalján 
 

A Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület Munkaszervezete decemberben az alábbi 
helyszíneken és időpontokban várja az Érdeklődőket a LEADER felhívásokkal és a 
Vidékfejlesztési Program további felhívásaival kapcsolatos tájékoztatókra. 
 
2017. december 08. (péntek) 17:30 óra - IKSZT Kozárd (3053 Kozárd, Fő út 47.) 
 
2017. december 11. (hétfő) 17:30 óra - Polgármesteri Hivatal Könyvtárterem (3041 Héhalom, 
Kossuth út 1.) 



 
2017. december 12. (kedd) 17 óra - Művelődési Ház (2688 Vanyarc, Veres Pálné út 83.) 
 
2017. december 14. (csütörtök) 17:30 óra - Mihályfi Ernő Művelődési Ház (3042 Palotás, 
Szabadság út 24.) 
 
2017. december 15. (péntek) 17 óra - Polgármesteri Hivatal (3073 Tar, Szondy György út 92.) 
 
2017. december 18. 17 óra – Polgármesteri Hivatal (3044 Szirák, Petőfi út 31.) 
 
 
A felhívásokkal kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken várjuk kérdéseiket: 
 
Munkaszervezeti iroda telefon: 32/491-050 
 
Kodák József munkaszervezet-vezető  
Mobil: 30/718-0895; e-mail: kodak@cserhatalja.eu 
 
Tábori Mónika munkaszervezet-vezető helyettes 
Mobil: 30/718-0902; e-mail: monika@cserhatalja.eu 
 
Bakallár Tamás projektmenedzser 
Mobil: 30/265-6647; e-mail: tamas@cserhatalja.eu  
 
A felhívásokhoz kapcsolódóan egyeztetett időpontban személyes konzultációra is várjuk 
Pályázóinkat munkaszervezeti irodánkba (3053 Kozárd, Külterület 095.).  
 
Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület Munkaszervezete 
www.cserhatalja.eu 
 
https://www.facebook.com/cserhataljaHACS/ 
 

 

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 

 


