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Módosult a Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület  
két LEADER Helyi Felhívása 

 

 
 

VP6-19.2.1.-18-1-17 Vállalkozásfejlesztés a Cserhátalján 
 

VP6-19.2.1.-18-4-17 Turisztikai szolgáltatások fejlesztése felhívás 
 

A felhívásokban az alábbi szövegrészek módosultak:  
3.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek: 
Honlapkészítés, meglévő weboldalon új aloldal létrehozása (Domain név regisztráció és hozzá 
tartozó webtárhely). Céges arculat tervezése. A fejlesztést, tevékenységet bemutató és 
népszerűsítő hirdetések, kiadványok, szórólapok, reklámfilmek elkészítése és terjesztése. 
 
Módosított szöveg:  
Honlapkészítés, meglévő weboldalon új aloldal létrehozása (Domain név regisztráció és hozzá 
tartozó webtárhely). Ezen túl lehetséges, de nem kötelező: Céges arculat tervezése; A 
fejlesztést, tevékenységet bemutató és népszerűsítő hirdetések, kiadványok, szórólapok, 
reklámfilmek elkészítése és terjesztése. 
 



5.6. Az elszámolhatóság további feltételei:  
 
Új, 17. pont: 
A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. melléklet 3.12.1. pontjában szereplő költségtípusok 
közül a jelen Felhívás 5.7. Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó 
elvárások fejezetében felsorolt alábbi költségek maximális mértéke (tehát a támogatási 
kérelem benyújtásakor azok összeadott értéke) nem haladhatja meg az összes elszámolható 
költségre vetítve a 7%-ot: Projekt-előkészítés, Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása, 
Műszaki ellenőri szolgáltatás, Projektmenedzsment. 
 
5.7. Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások 
Az egyes elszámolható költségtípusok vonatkozásában meghatározott korlátokat tartalmazó 
táblázatban az „általános költségek” megnevezés törlésre került. 
 
A módosított felhívások (felhívás érvényesség kezdete: 2017.12.20) és mellékleteik a többi 
felhívással együtt már 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! A LEADER helyi felhívásokra beadandó támogatási kérelmek benyújtására 
kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül lesz lehetőség.  

 
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 

 
 

Változik az ÉNGY elérhetősége 
 
A Vidékfejlesztési Program támogatást igénylői és kedvezményezettjei számára rendelkezésre 
bocsátott Építőipari Normagyűjtemény (ÉNGY) 2017.12.21-től a kérelmek kitöltésére 
szolgáló felületekkel egységes módon, ügyfélkapus belépés után érhető el. 
A belépést követően az „Elektronikus kérelemkezelés” menüben található az ÉNGY böngésző 
alkalmazás. 
 
Tájékoztató 
 

 
NEA Pályázatok 



2,8 milliárd forintra pályázhatnak jövőre a civil szervezetek 
 
Már elérhetőek a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) jövő évi pályázati kiírásai, 
amelyekben összesen 2,8 milliárd forint áll rendelkezésre a civil szervezetek számára. A 
pályázható összeget működési célra használhatják majd fel a szervezetek. A feltételek a 
korábbiakhoz képest nem változtak, a pályázatokat harminc napon belül - kollégiumoktól 
függően - a 2018. január 15. és 18. közötti határidő lejártáig kell benyújtani, a legkisebb 
pályázható összeg 100 ezer, a legmagasabb pedig 3 millió forint lehet. Egy pályázó csak egy 
pályázatot nyújthat be és megmaradt az a korábbi feltétel is, amely szerint a támogatási összeg 
tíz százalékát a szervezeteknek saját erőből kell finanszírozniuk. 
 
A pályázatokat a www.civil.info.hu oldalon lehet benyújtani, és ugyanitt tájékozódhatnak a 
szervezetek a részletes feltételekről is. 
 
Forrás: kormany.hu 
 

 
Gyakorlati kérdésekről szóló tájékoztató a Vidékfejlesztési Program keretében 

társfinanszírozott projektek megvalósításával kapcsolatban 
 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Kedvezményezetteket, hogy az EMVA Irányító Hatósága a 
Vidékfejlesztési Program által támogatott projektek megvalósítását és elszámolását segítő 
kiadványt jelentetett meg.  
 
A tájékoztató tartalmazza többek között a mérföldkövek, műszaki, illetve projekttartalom 
módosításának szabályait, a változás bejelentésre, projektmegvalósításra, létszámtartásra 
vonatkozó előírásokat. Emellett hasznos információk találhatók benne a Vidékfejlesztési 
Program keretében támogatott projektek közbeszerzésére, támogatási előleg igénylésére 
vonatkozóan, valamint a kötelezettségátadás folyamatára és az örökléssel kapcsolatos 
gyakorlati kérdésekre is. A tájékoztatóban megjelenő iránymutatást több vidékfejlesztési 
pályázat módosítása, egységesítése is követ majd annak érdekében, hogy a projektgazdák 
sikerrel valósíthassák meg beruházásaikat. 
 
A tájékoztató az alábbi linkre kattintva érhető el: 
 
Tájékoztató 
 

 
Zártkert Program pályázati felhívása 

 
2017. december 18-án jelent meg az önálló Zártkert Program pályázatának felhívása. A 
pályázati felhívásban foglaltaknak megfelelően a nemzeti forrásból finanszírozott Zártkert 
Program pályázatainak benyújtásához az internetes felület a Herman Ottó Intézet Nonprofit 
Kft. honlapján 2018. január 2-án reggel 8 órakor nyílik meg. A pályázatokat 2018. január 31-
én 23 óra 59 percig lehet benyújtani, illetőleg véglegesíteni. A pályázók részére 30 nap áll 
rendelkezésre az adatlapok elektronikus kitöltésére és véglegesítésére. 
 
A Program megvalósításán keresztül a Földművelésügyi Minisztérium elsődleges szándéka, 
hogy megteremtse azt a háttér-infrastruktúrát, amely az elhanyagolt területek újra gondozásba 
vételét, illetve a területek megközelítését segíti elő. Az ingatlan-nyilvántartásban zártkertként 



nyilvántartott ingatlanok mezőgazdasági hasznosítását elősegítő fejlesztések, valamint a 
zártkerti ingatlanokhoz kapcsolódó életforma fennmaradásának érdekében, a zártkerti 
területek rendezése és átfogó infrastrukturális fejlesztése szükséges. 
 
A támogatási intenzitás 100%. A programterv javaslata szerint a célterületekre kizárólag 
önkormányzatok vagy önkormányzati konzorciumok részére nyújtható támogatás, 
projektenként legfeljebb 10 millió Ft mértékben. 
 
A Zártkert Program 2018. évi pályázati felhívása elérhető a Herman Ottó Intézet Nonprofit 
Kft. honlapján.  
 
http://www.hermanottointezet.hu 
 

 
Ünnepi nyitva tartás és ügyelet 

 
2017. december 27-29. között a Cserhátalja Munkaszervezete telefonos és e-mailes 
ügyeletet tart. A LEADER felhívásokkal kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken várjuk 
kérdéseiket: 
 
Tábori Mónika munkaszervezet-vezető helyettes 
Mobil: 30/718-0902; e-mail: monika@cserhatalja.eu 
 
2018. januárjában is várjuk személyes konzultációkra előre egyeztetett időpontokban 
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 

 


