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LEADER Intézkedési Terv 

Intézkedések az 

Ipoly-menti Palócok Térségfejlesztő Egyesülete LEADER Helyi Akciócsoport 

Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 

 

1. Számú intézkedés 

1.1. HVS intézkedés megnevezése:  Helyi termékek előállítását és feldolgozását szolgáló 

kisértékű projektek támogatása 

 

1.2.Kapcsolódó HVS célkitűzés:  Helyi gazdaság fejlesztése 

 

1.3.HVS intézkedés leírása:  Az Ipoly-menti Palócok Térségfejlesztő Egyesülete 

illetékességi területén helyi alapanyagokra épülő, helyi 

termékek előállítását és feldolgozását elősegítő 

fejlesztések támogatása, melyet csak és kizárólag 

őstermelők vehetnek igénybe. 

 

1.4. Támogatási kritériumok:  

- A 2013. évre érvényes őstermelő igazolvánnyal kell rendelkezni 

- A beérkezés sorrendjét figyelembe véve az intézkedés keretein belül maximum 20 projektet 

támogat a Helyi Bíráló Bizottság 

 

1.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása:  

x Vállalkozásfejlesztés 

Közösségi célú fejlesztés 

 

1.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: 

Minimum támogatási összeg:  200.000 Ft 
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Maximum támogatási összeg: 500.000 Ft 

 

1.7. Ügyfélkör:  

Lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező mezőgazdasági őstermelő, amennyiben a pályázatban 

meghatározott fejlesztés saját előállítású vagy helyi termék előállítására, feldolgozására, valamint piacra 

jutásának elősegítését célzó tevékenységre irányul. 

 

 

1.8.Támogatható települések köre:  

Alsópetény, Becske, Bercel, Cserháthaláp, Cserhátsurány, Csesztve, Csitár, Debercsény, Dejtár, Drégelypalánk, 

Endrefalva, Érsekvadkert, Herencsény, Hollókő, Hont, Horpács, Hugyag, Iliny, Ipolyszög, Ipolyvece, 

Kétbodony, Kisecset, Kutasó, Ludányhalászi, Magyargéc, Magyarnándor, Mohora, Nagylóc, Nagyoroszi, 

Nógrádkövesd, Nógrádmarcal, Nógrádmegyer, Nógrádsipek, Nógrádszakál, Őrhalom, Patak, Patvarc, Piliny, 

Pusztaberki, Rimóc, Romhány, Szanda, Szátok, Szente, Szécsénke, Szécsény, Szécsényfelfalu, Szügy, Terény, 

Varsány 

 

 

1.9. Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok: 

Őstermelő igazolvány másolata 
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2. számú intézkedés 

 

2.1. HVS intézkedés megnevezése:  Helyi termékek előállítása, feldolgozása és piacra 

jutásának támogatása 

 

2.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés megnevezése:  A helyi gazdaság fejlesztése 

 

2.3.  HVS intézkedés leírása:  Az Ipoly-menti Palócok Térségfejlesztő Egyesülete 

illetékességi területén helyi termék előállításával és 

feldolgozásával foglalkozó üzemek létrehozására és 

fejlesztésére vehető igénybe támogatás. 

 

2.4. Támogatási kritériumok: 

1.000.000-10.000.000 Ft közötti támogatásnak az alábbi feltételeknek kell megfelelni:  

- A támogatási kérelem benyújtás évét figyelembe véve köteles a projekt megvalósítását követő első 

évben 1 főt, a második évben pedig újabb 1 főt teljes munkaidőben foglalkoztatni  

- Építési beruházás esetén a projekt kivitelezését 50%-ban az IPTE területén élő székhellyel vagy 

telephellyel rendelkező vállalkozókkal kell megvalósítani 

- Szelektív hulladékhasznosítás, szelektív hulladékgyűjtő konténerek kihelyezését köteles vállalni a 

beruházásnak helyt adó ingatlanon 

10.000.000-25.000.000 Ft közötti támogatásnak az alábbi feltételeknek kell megfelelni:  

- A támogatási kérelem benyújtás évét figyelembe véve köteles a projekt megvalósítását követő első 

évben 2 főt, a második évben pedig újabb 2 főt teljes munkaidőben foglalkoztatni  

- Építési beruházás esetén a projekt kivitelezését 50%-ban az IPTE területén élő székhellyel vagy 

telephellyel rendelkező vállalkozókkal kell megvalósítani 

- Építési beruházás esetén jogerős építési engedéllyel kell rendelkezni a HBB-hez történő projekt 

adatlap benyújtásakor 

- Szelektív hulladékhasznosítás, szelektív hulladékgyűjtő konténerek kihelyezését köteles vállalni a 

beruházásnak helyt adó ingatlanon 

25.000.000-45.000.000 Ft közötti támogatásnak az alábbi feltételeknek kell megfelelni:  

- A támogatási kérelem benyújtás évét figyelembe véve köteles a projekt megvalósítását követő első 

évben 3 főt, a második évben pedig újabb 3 főt teljes munkaidőben foglalkoztatni  

- Építési beruházás esetén a projekt kivitelezését 50%-ban az IPTE területén élő székhellyel vagy 
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telephellyel rendelkező vállalkozókkal kell megvalósítani 

- Építési beruházás esetén jogerős építési engedéllyel kell rendelkezni a HBB-hez történő projekt 

adatlap benyújtásakor 

- Építési beruházás esetén köteles megújuló energiát alkalmazni, melyet a támogatási kérelmébe 

elszámolható költségként feltüntett 

- A beruházás helyszíne saját tulajdonát kell, hogy képezze 

- Nem támogatható az a projekt, mely csak kizárólag eszköz,- illetve gépbeszerzésre irányul 

- Szelektív hulladékhasznosítás, szelektív hulladékgyűjtő konténerek kihelyezését köteles vállalni a 

beruházásnak helyt adó ingatlanon 

- A beérkezés sorrendjét figyelembe véve az intézkedés keretein belül maximum 15, településenként 

2 db projektet támogat a Helyi Bíráló Bizottság  

- A projektek csak együttműködés keretében valósulhatnak meg 

- A beruházás megvalósítását követően köteles a tevékenységét bemutatni az érdeklődőknek 

 

 

2.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása:  

x Vállalkozásfejlesztés 

Közösségi célú fejlesztés 

 

2.6 Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: 

Minimum támogatási összeg:  1.000.000 Ft 

Maximum támogatási összeg: 45.000.000Ft 

 

2.7.Ügyfélkör:  

Induló vagy működő mikro-, kis- és középvállalkozás 

Lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező mezőgazdasági őstermelő, amennyiben a pályázatban 

meghatározott fejlesztés saját előállítású vagy helyi termék előállítására, feldolgozására, valamint piacra 

jutásának elősegítését célzó tevékenységre irányul. 
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2.8.Támogatható települések köre: 

Alsópetény, Becske, Bercel, Cserháthaláp, Cserhátsurány, Csesztve, Csitár, Debercsény, Dejtár, Drégelypalánk, 

Endrefalva, Érsekvadkert, Herencsény, Hollókő, Hont, Horpács, Hugyag, Iliny, Ipolyszög, Ipolyvece, 

Kétbodony, Kisecset, Kutasó, Ludányhalászi, Magyargéc, Magyarnándor, Mohora, Nagylóc, Nagyoroszi, 

Nógrádkövesd, Nógrádmarcal, Nógrádmegyer, Nógrádsipek, Nógrádszakál, Őrhalom, Patak, Patvarc, Piliny, 

Pusztaberki, Rimóc, Romhány, Szanda, Szátok, Szente, Szécsénke, Szécsény, Szécsényfelfalu, Szügy, Terény, 

Varsány 

 

2.9.Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok:  

Engedélyköteles építési beruházás esetén: építési tervdokumentáció, műszaki leírás, illetve hatósági igazolás az 

építésügyi eljárás megindításáról 

Nem engedélyköteles építési beruházás esetén: építési tervdokumentáció, műszaki leírás, illetve az illetékes 

építésügyi hatóság által kiadott eredeti nyilatkozat arról, hogy az építési tevékenység nem építési 

engedélyköteles. 

Jogerős építési engedély hiteles másolata tervdokumentációval együtt  

Vállalkozói előszerződések (az ügyfél saját formátuma) 

Részletes MVH-s kódos költségvetés (az ügyfél saját formátuma) 

Együttműködési megállapodások 
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3. számú intézkedés 

 

3.1. HVS intézkedés megnevezése: Kulturális közösségi terek kialakítása, felújításának 

támogatása 

 

3.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés megnevezése: Helyi életminőség fejlesztése, kulturális események 

támogatása 

 

3.3.  HVS intézkedés leírása: Támogatás vehető igénybe olyan kulturális közösségi 

terek kialakítására, mely a helyi identitástudatott, 

környezettudatosságot az egészséges életmódra 

nevelést erősítő programokat kínál a helyi fiatalok 

számára.   

 

3.4. Támogatási kritériumok: 

- Civil szervezet ügyfél esetében székhellyel kell rendelkeznie a megvalósítási helyként szolgáló 

településen  

- A projekt megvalósítását követő 1 évben köteles havonta minimum 1 alkalommal olyan kulturális 

rendezvényeket lebonyolítani, mely kizárólag a fiatal generációt célozza meg 

- A rendezvények lebonyolításba helyi civil szervezeteket kell bevonni 

- Építési beruházás esetén a projekt kivitelezését 50%-ban az IPTE területén élő székhellyel vagy 

telephellyel rendelkező vállalkozókkal kell megvalósítani 

- Támogatási kérelem összegébe 5 % értékben köteles marketing tevékenységet elszámolni, melyet 

kiadvány készítésre kell fordítani 

- Épület felújítás esetén az épület nem állhat országos illetve helyi védelem alatt 

- IKSZT címbirtokossággal rendelkező település nem pályázhat 

- A beérkezés sorrendjét figyelembe véve az intézkedés keretein belül maximum 4 projektet támogat 

a Helyi Bíráló Bizottság 

 

3.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása:  

Vállalkozásfejlesztés 

x Közösségi célú fejlesztés 
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3.6 Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: 

Minimum támogatási összeg:  1.000.000 Ft 

Maximum támogatási összeg: 10.000.000 Ft 

 

3.7.Ügyfélkör: 

Települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önálló jogi személyiséggel rendelkező 

önkormányzati társulás, amelynek a fejlesztéssel, tevékenységgel érintett település a tagja; nonprofit szervezet; 

egyház 

 

3.8.Támogatható települések köre: 

Alsópetény, Becske, Bercel, Cserháthaláp, Cserhátsurány, Csesztve, Csitár, Debercsény, Dejtár, Drégelypalánk, 

Endrefalva, Érsekvadkert, Herencsény, Hollókő, Hont, Horpács, Hugyag, Iliny, Ipolyszög, Ipolyvece, 

Kétbodony, Kisecset, Kutasó, Ludányhalászi, Magyargéc, Magyarnándor, Mohora, Nagylóc, Nagyoroszi, 

Nógrádkövesd, Nógrádmarcal, Nógrádmegyer, Nógrádsipek, Nógrádszakál, Őrhalom, Patak, Patvarc, Piliny, 

Pusztaberki, Rimóc, Romhány, Szanda, Szátok, Szente, Szécsénke, Szécsény, Szécsényfelfalu, Szügy, Terény, 

Varsány 

 

3.9.Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok:  

Együttműködési megállapodás 

Engedélyköteles építési beruházás esetén: építési tervdokumentáció, műszaki leírás, illetve hatósági igazolás az 

építésügyi eljárás megindításáról 

Nem engedélyköteles építési beruházás esetén: építési tervdokumentáció, műszaki leírás, illetve az illetékes 

építésügyi hatóság által kiadott eredeti nyilatkozat arról, hogy az építési tevékenység nem építési 

engedélyköteles. 

Vállalkozói előszerződések (ügyfél saját formátuma) 

Jegyzői igazolás, hogy az épület nem áll helyi védelem alatt 
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4. számú intézkedés 

 

4.1. HVS intézkedés megnevezése:  Település szintű kulturális örökség megőrzésének 

támogatása 

 

4.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés megnevezése: Helyi életminőség fejlesztése, kulturális események 

támogatása 

 

4.3.  HVS intézkedés leírása: A települések meglévő épített és tárgyi kulturális 

örökségének feltárásához, megőrzéséhez és 

bemutatásához kapcsolódó fejlesztések támogatása. 

 

4.4. Támogatási kritériumok: 

- Támogatási kérelem összegébe 2 % értékben köteles marketing tevékenységet elszámolni 

- Épület felújítás esetén az épület nem állhat országos illetve helyi védelem alatt 

- Köteles az utolsó kifizetési kérelem benyújtása előtt a megvalósult projektéről írásos formában a 

LEADER HACS-nak beszámolni 

- A beérkezés sorrendjét figyelembe véve az intézkedés keretein belül maximum 5 projektet támogat 

a Helyi Bíráló Bizottság 

 

4.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása:  

Vállalkozásfejlesztés 

x Közösségi célú fejlesztés 

 

4.6 Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: 

Minimum támogatási összeg:  200.000 Ft 

Maximum támogatási összeg: 1.000.000 Ft 

 

4.7.Ügyfélkör: 
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Települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önálló jogi személyiséggel rendelkező 

önkormányzati társulás, amelynek a fejlesztéssel, tevékenységgel érintett település a tagja; nonprofit szervezet; 

egyház 

 

4.8.Támogatható települések köre: 

Alsópetény, Becske, Bercel, Cserháthaláp, Cserhátsurány, Csesztve, Csitár, Debercsény, Dejtár, Drégelypalánk, 

Endrefalva, Érsekvadkert, Herencsény, Hollókő, Hont, Horpács, Hugyag, Iliny, Ipolyszög, Ipolyvece, 

Kétbodony, Kisecset, Kutasó, Ludányhalászi, Magyargéc, Magyarnándor, Mohora, Nagylóc, Nagyoroszi, 

Nógrádkövesd, Nógrádmarcal, Nógrádmegyer, Nógrádsipek, Nógrádszakál, Őrhalom, Patak, Patvarc, Piliny, 

Pusztaberki, Rimóc, Romhány, Szanda, Szátok, Szente, Szécsénke, Szécsény, Szécsényfelfalu, Szügy, Terény, 

Varsány 

 

4.9.Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok:  

Jegyzői igazolás, hogy az épület nem áll helyi védelem alatt 
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5. számú intézkedés 

 

5.1. HVS intézkedés megnevezése: Népi hagyományokra, kulturális és természeti 

értékekre épülő rendezvények támogatása 

 

5.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés megnevezése: Helyi életminőség fejlesztése, kulturális események 

támogatása 

 

5.3.  HVS intézkedés leírása: A helyi hagyományokra épülő, identitástudatot és 

környezettudatosságot erősítő rendezvények 

támogatása. 

 

5.4. Támogatási kritériumok: 

- A rendezvény helyszínén helyi termék stand felállítása szükséges, mely a termékek bemutatására, 

népszerűsítésére irányul 

- A rendezvény helyszínén helyi kézművesek bemutatása 

- Minden korosztálynak megfelelő program biztosítása 

- Környezettudatosság megjelenése a rendezvényen 

- Az IPTE illetékességi területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező vállalkozások bevonása a 

projekt megvalósításába 

- Településenként két pályázatot támogat a Helyi Bíráló Bizottság  

- A beérkezés sorrendjét figyelembe véve az intézkedés keretein belül maximum 30 projektet 

támogat a Helyi Bíráló Bizottság  

 

5.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása:  

Vállalkozásfejlesztés 

x Közösségi célú fejlesztés 

 

5.6 Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: 

Minimum támogatási összeg:  200.000 Ft 
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Maximum támogatási összeg: 1.000.000 Ft 

 

5.7.Ügyfélkör: 

Települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önálló jogi személyiséggel rendelkező 

önkormányzati társulás, amelynek a fejlesztéssel, tevékenységgel érintett település a tagja; nonprofit szervezet; 

egyház 

 

5.8.Támogatható települések köre: 

Alsópetény, Becske, Bercel, Cserháthaláp, Cserhátsurány, Csesztve, Csitár, Debercsény, Dejtár, Drégelypalánk, 

Endrefalva, Érsekvadkert, Herencsény, Hollókő, Hont, Horpács, Hugyag, Iliny, Ipolyszög, Ipolyvece, 

Kétbodony, Kisecset, Kutasó, Ludányhalászi, Magyargéc, Magyarnándor, Mohora, Nagylóc, Nagyoroszi, 

Nógrádkövesd, Nógrádmarcal, Nógrádmegyer, Nógrádsipek, Nógrádszakál, Őrhalom, Patak, Patvarc, Piliny, 

Pusztaberki, Rimóc, Romhány, Szanda, Szátok, Szente, Szécsénke, Szécsény, Szécsényfelfalu, Szügy, Terény, 

Varsány 

 

5.9.Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok:  

A helyi kézművesekkel, helyi termelőkkel, illetve helyi vállalkozókkal kötött együttműködések 
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6. számú intézkedés 

 

6.1. HVS intézkedés megnevezése: Ipoly-menti Palócok LEADER HACS területén 

térfigyelő rendszer kialakítása, fejlesztése 

 

6.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés megnevezése: Biztonságos élettér kialakítása, biztosítása 

 

6.3.  HVS intézkedés leírása: Az Ipoly-menti Palócok Térségfejlesztő Egyesülete 

illetékességi területén településszintű térfigyelő 

rendszer kiépítése, fejlesztése. 

 

6.4. Támogatási kritériumok: 

- Együttműködési megállapodás szükséges a település önkormányzatával a projekt kivitelezésére, 

megvalósítására vonatkozóan 

- Együttműködési megállapodás szükséges a településhez tartozó Rendőrkapitánysággal a projekt 

kivitelezésére, megvalósítására vonatkozóan 

- A LEADER rendeletben előírtaknak megfelelő árajánlatot köteles benyújtani  

- A beérkezés sorrendjét figyelembe véve az intézkedés keretein belül maximum 12 projektet 

támogat a Helyi Bíráló Bizottság 

 

6.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása:  

Vállalkozásfejlesztés 

x Közösségi célú fejlesztés 

 

6.6 Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: 

Minimum támogatási összeg:  500.000 Ft 

Maximum támogatási összeg: 3.000.000 Ft 

 

6.7.Ügyfélkör: 
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Települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önálló jogi személyiséggel rendelkező 

önkormányzati társulás, amelynek a fejlesztéssel, tevékenységgel érintett település a tagja; nonprofit szervezet; 

egyház 

 

6.8.Támogatható települések köre: 

Alsópetény, Becske, Bercel, Cserháthaláp, Cserhátsurány, Csesztve, Csitár, Debercsény, Dejtár, Drégelypalánk, 

Endrefalva, Érsekvadkert, Herencsény, Hollókő, Hont, Horpács, Hugyag, Iliny, Ipolyszög, Ipolyvece, 

Kétbodony, Kisecset, Kutasó, Ludányhalászi, Magyargéc, Magyarnándor, Mohora, Nagylóc, Nagyoroszi, 

Nógrádkövesd, Nógrádmarcal, Nógrádmegyer, Nógrádsipek, Nógrádszakál, Őrhalom, Patak, Patvarc, Piliny, 

Pusztaberki, Rimóc, Romhány, Szanda, Szátok, Szente, Szécsénke, Szécsény, Szécsényfelfalu, Szügy, Terény, 

Varsány 

 

6.9.Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok:  

Együttműködési megállapodás 

Árajánlat  
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PROJEKT ADATLAP 

 

Az Ipoly-menti Palócok Térségfejlesztő Egyesülete LEADER HACS-hoz a LEADER 

jogcím keretében tervezett projektjavaslat benyújtásához 

 

 

1. Ügyfél adatai: 

 

Ügyfél neve:  

Képviseletre jogosult neve:  

Ügyfél székhelye/lakcíme:  

MVH regisztrációs szám:  

Kapcsolattartó neve:  

Kapcsolattartó telefonszáma:  

 

1.1. Ügyfél minősítési kódja:  

  1 - Belföldi természetes személy; 

 2 -Mikrovállalkozás; 

  3 - Kisvállalkozás; 

  4 - Középvállalkozás; 

  5 - 1-4-be nem tartozó vállalkozás; 

  6 - Nonprofit szervezet államháztartáson belül; 

  7 - Nonprofit szervezet államháztartáson kívül. 

1.2. Ügyfél által választott értesítési mód: 
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(Az elektronikus értesítés kézbesítési ideje a munkaszervezet általi kiküldés időpontja.) 

 

 Postai levelezési címre:  

 Elektronikus postafiókba:  

Kizárólag csak egy értesítési mód választható! 

 

2. Projektjavaslatra vonatkozó információk: 

2.1. Fejlesztés megnevezése (projekt javaslat címe):  

 

2.2. HVS cél megjelölése: 

 

2.3. HVS intézkedés megjelölése: 

 

2.4. Támogatható tevékenységek megjelölése: 

(Több tevékenység is bejelölhető a projektjavaslat alapján) 

 építés 

 gépbeszerzés 

 eszközbeszerzés 

 rendezvény előkészítése és megvalósítása 

 képzés előkészítése és megvalósítása 

 tanulmánykészítés 

 marketing 

 egyéb 
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2.5.Megvalósítás tervezett helyszíne: 

 

2.6. A pályázó által vállalt kötelezettségek bemutatása (kritériumrendszernek megfelelően): 

 

2.7.A tervezett projekt célja (max. 500 karakter): 

 

2.8.A tervezett fejlesztés részletes, tényszerű bemutatása (max. 2000 karakter) 

 

2.9.Költségvetés 

 

A projekt teljes tervezett költsége :         ……………………Ft  

A projekt megvalósításához igényelt támogatás:         ……………………Ft  

 

Képviselő neve:       

 

Aláírás: ........................................ 

 

p.h 

 

Dátum:       

* A nyilatkozattételi és az adatszolgáltatási kötelezettség a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, 

valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes 

kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 6. és 7. §-on alapul 

  

 



    
 

Ipoly-menti Palócok Térségfejlesztő Egyesülete 
2699 Szügy, Rákóczi út 99-101. Tel: 35/544-007 

 

  

PROJEKT ADATLAP  

Kitöltési útmutatója 

 

A Ipoly-menti Palócok Térségfejlesztő Egyesülete LEADER HACS-hoz a LEADER  

jogcím keretében tervezett projektjavaslat benyújtásához 

 

Ügyfél neve: Az ügyfél projekt adatlapon feltüntetett hivatalos neve, természetes személy esetén a 

teljes név. 

Képviseletre jogosult személy neve: Az ügyfél képviseletére a létesítő okirat alapján képviseletre 

jogosult neve (amennyiben releváns). 

Ügyfél székhelye/lakcíme: Az ügyfél bírósági bejegyzésében szereplő székhely, magánszemély esetén 

az állandó lakcím. 

MVH regisztrációs száma: Amennyiben rendelkezik az ügyfél MVH regisztrációs számmal, abban az 

esetben kell kitölteni. 

Kapcsolattartó neve: A projekt kapcsán felelős kapcsolattartó személy neve, telefonszáma. 

Ügyfél minősítési kódja: Tegyen X-et a megfelelő minősítéshez. 

Ügyfél által választott értesítési mód: Tegyen X-et a kiválasztott értesítési mód előtti négyzetbe! Az 

elektronikus értesítés kézbesítési ideje a munkaszervezet általi kiküldés időpontja. Kérjük ezt 

figyelembe venni az értesítés módjának kiválasztásánál.  

Kizárólag egy értesítési cím jelölhető be. Amennyiben mindkét cím feltüntetésre kerül, úgy az 

elektronikus cím alkalmazandó kapcsolattartásra. 

 

Projektjavaslatra vonatkozó információk: 

Fejlesztés megnevezése: A tervezett fejlesztés, rövid, átfogó megnevezése, címe. 

HVS cél megjelölése:  A HVS-ben a LEADER HACS által meghatározott célkitűzés megnevezése. 

HVS intézkedés megjelölése: A HVS-ben a LEADER HACS által, a célkitűzések elérése céljából 

megfogalmazott intézkedés megnevezése. 



    
 

Ipoly-menti Palócok Térségfejlesztő Egyesülete 
2699 Szügy, Rákóczi út 99-101. Tel: 35/544-007 

 

  

 

Támogatható tevékenységek: A LEADER rendelet 2.§. (3) bekezdésében felsorolt tevékenységek 

közül kell kiválasztani a fejlesztés keretében tervezett tevékenységet/tevékenységeket. Több 

tevékenység is megjelölhető. 

Megvalósítás tervezett helyszíne: A LEADER HACS illetékességi területén lévő település 

megnevezése, ahol a projektjavaslatban szereplő fejlesztést kívánják megvalósítani. 

A pályázó által vállalt kötelezettségek bemutatása (kritériumrendszereknek megfelelően): Az adott 

intézkedési terveknek megfelelően felsorolás jelleggel ismertesse pályázata szempontjából a vállalt 

kötelezettségeket.  

A tervezett projekt célja (500 karakter): Annak rövid bemutatása, hogy a fejlesztés, illetve program 

megvalósításával milyen célokat kívánnak elérni és ez közvetve hogyan segíti elő a HVS-ben a LEADER 

HACS által meghatározott célkitűzések elérését. 

A tervezett fejlesztés részletes, tényszerű bemutatása (2000 karakter): A konkrét fejlesztés és a 

projektkörnyezet bemutatása, a fejlesztés indokolása, a várható eredmények bemutatása. 

Költségvetés: A projekt teljes költsége az igényelt támogatással és saját forrással számítottan. 

A projekt megvalósításához igényelt támogatás: A projekt teljes költségvetésén belül a LEADER 

forrásból igényelt támogatás összege. 

Képviselő neve, aláírás: Az ügyfél cégbejegyzés szerinti hivatalos képviselőjének neve és aláírása. 

 

 


