Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 019 537
Helyi Akciócsoport: Ipoly-Menti Palócok Térségfejlesztő Egyesület
UMVP intézkedés: Életminőség/diverzifikáció
Jogcím: Rendezvény
Célterület megnevezése: Fiatalok környezet- és egészségtudatosságának fejlesztését,identitástudatának erősítését szolgáló
rendezvények, programok támogatása.
Vonatkozó HPME azonosító: 440c01
Vonatkozó HPME megnevezése: Fiatalok környezet- és egészségtudatosságának fejlesztését,identitástudatának erősítését szolgáló
rendezvények, programok támogatása.

I. Fogalom magyarázat
-

II. Támogatás vehető igénybe
Támogatás vehető igénybe olyan rendezvények, programok lebonyolítására, amelyek elősegítik a fiatalok környezet és egézségtudatosságának
fejlesztését, identitástudatának erősítését, a helyi értékek megismerését. Kizárólag olyan pályázó támogatható, amely legalább két, az
egészségmegőrzés, sport, hagyományőrzés, vagy környezet- és természetvédelem területén aktív szervezettel való együttműködés keretében
valósítja meg a rendezvényt (igazolás módja: a bevonni kívánt partner szándéknyilatkozatának csatolása a projektleíró dokumentumhoz).

III. Támogatás mértéke
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 200 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 250 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret összeg
elkülönítve 200 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret
összeg elkülönítve 250 000 forintösszeg.
Intenzitások:
Kérelmező típusa
Egyházi jogi személy
Non-profit szervezetek
Önkormányzat, önkormányzati társulás

Intenzitások nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Intenzitások LHH településen (%)

100
100
100

100
100
100

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 0 forintösszeg, egyéb területen 10 000 000
forintösszeg.

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek
Projektleíró dokumentum benyújtása (2-5 oldal). Olyan civil szervezetek támogathatóak, amelyek alapító okiratéban a tervezett projektnek
megfelelő tevékenység szerepel. A "program lebonyolításához kapcsolódó szolgáltatás" költsgétípus keretében egy rendezvényhez
kapcsolódóan egy adott típusú szolgáltatás költsége számolható el.

V. Jogosult települések

Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg:
Cserháthaláp ; Csitár ; Terény ; Szügy ; Romhány ; Rimóc ; Pusztaberki ; Nógrádszakál ; Nógrádsipek ; Nógrádmegyer ; Nógrádmarcal
;
Nógrádkövesd ; Nagyoroszi ; Nagylóc ; Mohora ; Magyarnándor ; Magyargéc ; Ludányhalászi ; Kutasó ; Szente ; Szécsényfelfalu ;
Szécsény ; Szécsénke ; Szátok ; Szanda ; Piliny ; Patvarc ; Patak ; Őrhalom ; Ipolyvece ; Ipolyszög ; Iliny ; Hugyag ; Horpács ; Hont
;
Hollókő ; Herencsény ; Érsekvadkert ; Endrefalva ; Dejtár ; Debercsény ; Varsány ; Bercel ; Becske ; Alsópetény ; Kisecset ;
Kétbodony ; Drégelypalánk ; Csesztve ; Cserhátsurány ;

VI. Elszámolható kiadások
Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
A megvalósítani kívánt tevékenységhez kapcsolódó kisértékű tárgyi eszköz beszerzése(többször használható eszközök)
A megvalósítani kívánt tevékenységhez kapcsolódó személyszállítás költségei
A megvalósítani kívánt tevékenységhez kapcsolódóan oklevelek, díjak, kupák, költségei
A program lebonyolításához kapcsolódó szolgáltatás
Terem és terület bérlet

VII. Értékelési szempontok

VIII. Jogkövetkezmények
-

IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek
Civil szervezetek esetében 30 napnál nem régebbi bírósági kivonat másolata Non-profit gazdasági társaságok esetében cégkivonat, egyházak
esetében egyházi főhatósági igazolás, önkormányzatok esetében testületi határozat. Projekt leíró dokumentum benyújtása minden pályázó
számára kötelező.

Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 019 544
Helyi Akciócsoport: Ipoly-Menti Palócok Térségfejlesztő Egyesület
UMVP intézkedés: Életminőség/diverzifikáció
Jogcím: Közösségi célú fejlesztés
Célterület megnevezése: Fiatalok környezet - és egészségtudatosságának fejlesztését, identitástudatának erősítését szolgáló
fejlesztőközpontok, létrehozása és fejlesztése.
Vonatkozó HPME azonosító: 440a02
Vonatkozó HPME megnevezése: Fiatalok környezet - és egészségtudatosságának fejlesztését, identitástudatának erősítését szolgáló
fejlesztőközpontok, létrehozása és fejlesztése

I. Fogalom magyarázat
Fejlesztő központ: az Ipoly-menti Palócok akciócsoport területén levő településeken, elsősorban a fiatalok számára szabadidő hasznos
eltöltését szolgáló, valamint tanácsadással, szolgáltatásokkal, képzésekkel rendszeres programokat kínáló és folyamatos nyitvatartású központ,
mely elsősorban a helyi termékek és hagyományok, egészségmegőrzés, és környezettudatosság, életvezetési tanácsadás témakörökre építi
tevékenységét.

II. Támogatás vehető igénybe
Támogatás vehető igénybe olyan fejlesztőközpontok létrehozására és fejlesztésre, amelyek a HACS területén fellelhető környezeti és kulturális
értékek újszerű bemutatására irányul továbbá magában foglalja a fiatalok együttműködését. A fejlesztőközpontok létrehozása és fejlesztése
érdekében végzett építés, felújítás, eszközbeszerzés,marketing és működési költségek.

III. Támogatás mértéke
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 5 000 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 20 000 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret összeg
elkülönítve 5 000 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret
összeg elkülönítve 20 000 000 forintösszeg.
Intenzitások:
Kérelmező típusa
Non-profit szervezetek
Önkormányzat, önkormányzati társulás
Egyházi jogi személy

Intenzitások nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Intenzitások LHH településen (%)

100
100
100

100
100
100

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 0 forintösszeg, egyéb területen 60 000 000
forintösszeg.

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek
Kizárólag olyan pályázatok támogathatóak, amelyek pályázatához csatolásra kerül legalább 3, a fejlesztő központra vonatkozó fő
tématerületeken aktív civil szervezet együttműködését biztosító megállapodás vagy együttműködési szándéknyilatkozat. Nem támogathatóak
olyan fejlesztő központok, amelyek az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. intézkedéscsoportja "Integrált Közösségi Szolgáltató Terek
létrehozása" intézkedéséből támogatott településen jönnének létre.

V. Jogosult települések
Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg:
Cserháthaláp ; Csitár ; Terény ; Szügy ; Romhány ; Rimóc ; Pusztaberki ; Nógrádszakál ; Nógrádsipek ; Nógrádmegyer ; Nógrádmarcal
;
Nógrádkövesd ; Nagyoroszi ; Nagylóc ; Mohora ; Magyarnándor ; Magyargéc ; Ludányhalászi ; Kutasó ; Szente ; Szécsényfelfalu ;
Szécsény ; Szécsénke ; Szátok ; Szanda ; Piliny ; Patvarc ; Patak ; Őrhalom ; Ipolyvece ; Ipolyszög ; Iliny ; Hugyag ; Horpács ; Hont
;
Hollókő ; Herencsény ; Érsekvadkert ; Endrefalva ; Dejtár ; Debercsény ; Varsány ; Bercel ; Becske ; Alsópetény ; Kisecset ;
Kétbodony ; Drégelypalánk ; Csesztve ; Cserhátsurány ;

VI. Elszámolható kiadások
Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
a) a Vhr. 30. §-ában foglaltaknak megfelelő, a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munkák: új építmény, épület építése, meglévő építmény, épület
felújítása, bővítése, korszerűsítése, valamint épületgépészet kialakítása, korszerűsítése, tereprendezés, parkosítás;
b) ingatlanhoz kapcsolódó, telekhatáron belüli kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések:
ba) tűzi-víz hálózat, korszerű tűzvédelmi hálózat, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
bb) ivó- és ipari vízellátás saját kúttal, vagy hálózatra csatlakozással, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
bc) földgázvezeték, távhővezeték, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
bd) elektromos hálózatra csatlakozás kiépítése és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
be) egyedi szennyvíztisztító kisberendezések kiépítése;
bf) szelektív hulladékgyűjtők és tárolók kiépítése;
bg) vagyonvédelmi elektronikai rendszer kiépítése;
bh) fenntartható, környezetbarát, megújuló energiaforrásokat hasznosító gépek, eszközök és berendezések beszerzése, kiépítése (meleg víz, fűtés és
elektromos áram előállítása és felhasználása céljából);
bi) vonalas létesítmény építése, helyreállítása;
d) tradicionális eszközbeszerzés: a hagyományos népi kultúra, szellemi örökség ápolásának bemutatásának érdekében a megismertetni kívánt időszakban
készült, hagyományos, újonnan kereskedelmi forgalomban nem kapható gépek, eszközök, tárgyak.;
e) a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközök beszerzése;
f) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások;
g) marketing kiadások:
ga) hirdetések költségei;
gb) kiadványok, szórólapok elkészítésének és terjesztésének költségei (adatgyűjtés, adatbázis-használati jog, szerkesztés, terjesztés költségei, nyomdai, fotó
és grafikai költségek);
gc) reklámfilmek elkészítésének és terjesztésének költségei;
gd) kiállítások részvételi költségei (kiállító terület bérlése, kiállítási területhez kapcsolódó közüzemi díjak, a kiállító terület berendezéseinek telepítési költségei);
ge) promóciók költségei (ajándéktárgyak készíttetése);
gf) helyi termék védjegy rendszerének elkészítési költségei;
gg) weboldal elkészítésének költségei.
i) működési költség,
j) arculati elemek (ÚMVP és EU és HACS logó)

VII. Értékelési szempontok
Értékelési szempont

Ellenőrzés módja

Pontszám

A beruházás a 240/2006 (XI.30.) vagy a 311/2007
(XI.17.) kormányrendelet szerinti hátrányos vagy
leghátrányosabb helyzetű kistérségben vagy
településen valósul meg.
A beruházás során megújuló energia hasznosítást
lehetővé tevő fejlesztésre is sor kerül.
A pályázó vállalja, hogy a HACS területén működő
székhellyel vagy telephellyel rendelkező oktatási
intézmények és civil szervezetek részére biztosítja a
tevékenysége bemutatását

vonatkozó Kormányrendeletek

10

Műszaki dokumentáció alapján

20

A projekt leírásban az oktatási intézmények
bevonására vonatkozó tervek részletes ismertetése

10

A pályázat benyújtását megelőző 12 hónap átlag
létszámához viszonyítva létrejövő munkahelyek
számára jutó támogatás.
Szakmai együttműködés
Beruházásnak helyt adó település lakosság száma.
Alkalmaz-e vagy vállalja 35 év alatti fiatal
alkalmazását?

A pályázó nyilatkozata

20

Együttműködési megállapodások száma
Központi Statisztikai Hivatal adatok alapján
Pályázó nyilatkozata

20
10
10

Értékelési szempont

Részpontszám megnevezése

Részpontszám maximum pontszám

A beruházás a 240/2006 (XI.30.) vagy a 311/2007
(XI.17.) kormányrendelet szerinti hátrányos vagy
leghátrányosabb helyzetű kistérségben vagy
településen valósul meg.
A beruházás a 240/2006 (XI.30.) vagy a 311/2007
(XI.17.) kormányrendelet szerinti hátrányos vagy
leghátrányosabb helyzetű kistérségben vagy
településen valósul meg.
A beruházás során megújuló energia hasznosítást
lehetővé tevő fejlesztésre is sor kerül.
A beruházás során megújuló energia hasznosítást
lehetővé tevő fejlesztésre is sor kerül.
A pályázó vállalja, hogy a HACS területén működő
székhellyel vagy telephellyel rendelkező oktatási
intézmények és civil szervezetek részére biztosítja a
tevékenysége bemutatását
A pályázó vállalja, hogy a HACS területén működő
székhellyel vagy telephellyel rendelkező oktatási
intézmények és civil szervezetek részére biztosítja a
tevékenysége bemutatását
A pályázat benyújtását megelőző 12 hónap átlag
létszámához viszonyítva létrejövő munkahelyek
számára jutó támogatás.
A pályázat benyújtását megelőző 12 hónap átlag
létszámához viszonyítva létrejövő munkahelyek
számára jutó támogatás.
A pályázat benyújtását megelőző 12 hónap átlag
létszámához viszonyítva létrejövő munkahelyek
számára jutó támogatás.
Szakmai együttműködés
Szakmai együttműködés
Szakmai együttműködés
Szakmai együttműködés
Beruházásnak helyt adó település lakosság száma.
Beruházásnak helyt adó település lakosság száma.
Beruházásnak helyt adó település lakosság száma.
Alkalmaz-e vagy vállalja 35 év alatti fiatal
alkalmazását?
Alkalmaz-e vagy vállalja 35 év alatti fiatal
alkalmazását?

igen

10

nem

0

igen

20

nem

0

igen

10

nem

0

1 új munkahelyre jutó támogatási összeg kisebb mint
10.000.000 Ft

20

1 új munkahelyre jutó támogatási összeg nagyobb mint 10
10.000.000 Ft
Nem hoz létre új munkahelyet

0

Tíznél több szervezettel történő együttműködés
7-10 közötti szervezettel történő együttműködés
4-6 közötti szervezettel történő együttműködés
3-nál kevesebb szervezettel történő együttműködés
1000 fö alatt
1000-2000 fő között
2000 fő fölött
igen

20
10
5
0
10
5
0
10

nem

0

VIII. Jogkövetkezmények
-

IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek
Civil szervezetek esetében 30 napnál nem régebbi bírósági kivonat másolata. Non-profit gazdasági társaságok esetében cégkivonat, egyházak

esetében egyházi főhatósági igazolás, önkormányzatok esetében testületi határozat. Projekt leíró dokumentum benyújtása minden pályázó
számára kötelező.

Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 019 551
Helyi Akciócsoport: Ipoly-Menti Palócok Térségfejlesztő Egyesület
UMVP intézkedés: Környezet/földgazdálkodás
Jogcím: Közösségi célú fejlesztés
Célterület megnevezése: Zöldutak, zöldutas információs pontok, kialakítása és fejlesztése
Vonatkozó HPME azonosító: 440a03
Vonatkozó HPME megnevezése: Zöldutak, zöldutas információs pontok, kialakítása és fejlesztése
I. Fogalom magyarázat
Zöldút: a Közép- és Kelet-Európai Zöldutak nemzetközi modellprogram szempontrendszerének megfelelő többfunkciós útvonal, melyet gyalog,
lovon, kerékpáron, illetve más motormentes módon közlekedő vagy túrázó emberek számára helyi szereplők hoznak létre.

II. Támogatás vehető igénybe
Támogatás vehető igénybe a HACS területén működő civil szervezetek, önkormányzatok, helyi terméket előállítő vállalkozások
együttműködésén alapuló zöldutas turisztikai információs pontok hálózatszerű kialakítására, zöldutas on-line információs pont kialakítására.
Virtuális zöld út létrehozása. Zöldutak és zöldpontok létrehozásához és fejlesztéséhez kapcsolódó építés, felújítás, eszközbeszerzés, marketing
tevékenység, kiadványok. Gyalogos vagy kerékpáros közlekedésre alkalmas zöldúthálózat kialakítása, meglévő fejlesztése. Pihenőhelyek ,
kilátók, megfigyelőhelyek kialakítása.Előnyben részesülnek azok a pályázatok, melyek a "zöldút" mentén, annak állomásaihoz kapcsolódóan
helyi termékek bemutatását, értékesítési lehetőségeit biztosítják.

III. Támogatás mértéke
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 500 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 15 000 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret összeg
elkülönítve 500 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret
összeg elkülönítve 15 000 000 forintösszeg.
Intenzitások:
Kérelmező típusa
Önkormányzat, önkormányzati társulás
Non-profit szervezetek

Intenzitások nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Intenzitások LHH településen (%)

100
100

100
100

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 0 forintösszeg, egyéb területen 50 000 000
forintösszeg.

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek
Legalább 3 települést érintő együttműködés keretében megvalósuló fejlesztések támogathatóak. Kizárólag olyan beruházás támogatható, amely
"zöldút" fejlesztés részként (a "zöldút" állomása, információs pont, szolgáltató pont) valósul meg.

V. Jogosult települések

Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg:
Cserháthaláp ; Csitár ; Terény ; Szügy ; Romhány ; Rimóc ; Pusztaberki ; Nógrádszakál ; Nógrádsipek ; Nógrádmegyer ; Nógrádmarcal
;
Nógrádkövesd ; Nagyoroszi ; Nagylóc ; Mohora ; Magyarnándor ; Magyargéc ; Ludányhalászi ; Kutasó ; Szente ; Szécsényfelfalu ;
Szécsény ; Szécsénke ; Szátok ; Szanda ; Piliny ; Patvarc ; Patak ; Őrhalom ; Ipolyvece ; Ipolyszög ; Iliny ; Hugyag ; Horpács ; Hont
;
Hollókő ; Herencsény ; Érsekvadkert ; Endrefalva ; Dejtár ; Debercsény ; Varsány ; Bercel ; Becske ; Alsópetény ; Kisecset ;
Kétbodony ; Drégelypalánk ; Csesztve ; Cserhátsurány ;

VI. Elszámolható kiadások
Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
a) a Vhr. 30. §-ában foglaltaknak megfelelő, a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munkák: új építmény, épület építése, meglévő építmény, épület
felújítása, bővítése, korszerűsítése, valamint épületgépészet kialakítása, korszerűsítése, tereprendezés, parkosítás;
b) ingatlanhoz kapcsolódó, telekhatáron belüli kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések:
ba) tűzi-víz hálózat, korszerű tűzvédelmi hálózat, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
bb) ivó- és ipari vízellátás saját kúttal, vagy hálózatra csatlakozással, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
bc) földgázvezeték, távhővezeték, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
bd) elektromos hálózatra csatlakozás kiépítése és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
be) egyedi szennyvíztisztító kisberendezések kiépítése;
bf) szelektív hulladékgyűjtők és tárolók kiépítése;
bg) vagyonvédelmi elektronikai rendszer kiépítése;
bh) fenntartható, környezetbarát, megújuló energiaforrásokat hasznosító gépek, eszközök és berendezések beszerzése, kiépítése (meleg víz, fűtés és
elektromos áram előállítása és felhasználása céljából);
bi) vonalas létesítmény építése, helyreállítása;
c) minőség- és környezetirányítási rendszerek, szabványok bevezetése:
ca) ISO 9001 szabvány előírása szerinti minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
cb) ISO 14001 szabvány előírása szerinti környezetirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
cc) ISOTS 16949; QS 9000, VDA6 járműipari beszállítói követelményeknek megfelelő rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
cd) AQAP 2110/2120 szerinti NATO beszállítói követelményeknek megfelelő minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
ce) ISO 13485 szabvány előírása szerinti speciális orvostechnikai többletkövetelményeket tartalmazó minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
cf) MSZ 28001 (OHSAS 18001) szerinti munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer bevezetése és tanúsítása;
cg) ISO 27001:2005, informatikai biztonsági menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
ch) ISO/IEC 15408:1999 (Common Criteria 2.1) informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási
rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
ci) BS 15000:2000 (ITIL) informatikai szolgáltatás menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
cj) COBIT3 informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
ck) ISO/IEC 17025 szerinti vizsgáló- és kalibráló laboratóriumi rendszer akkreditálása;
cl) TAPA FSR High-tech rakományok szállításával, raktározásával kapcsolatos biztonsági előírások teljesítésének megfelelő irányítási rendszer bevezetése és
tanúsíttatása;
cm) ISO/PAS 28000 ellátási lánc biztonságtechnikai irányítási rendszer bevezetése, auditálása és tanúsíttatása;
cn) TickIT szoftvertermékek kifejlesztésének, terjesztésének, adatbázisok üzemeltetésnek és tájékoztatási szolgáltatások minőségirányító rendszerének
bevezetése, auditálása és tanúsíttatása;
co) BS 7799-2/ISO 17799 szabvány előírásai szerinti információvédelmi irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
cp) élelmiszer-biztonsági rendszer szabványok (BRC, EFSIS, IFS, ISO 22000 HACCP) bevezetése és tanúsíttatása;
cq) EMAS minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
d) tradicionális eszközbeszerzés: a hagyományos népi kultúra, szellemi örökség ápolásának bemutatásának érdekében a megismertetni kívánt időszakban
készült, hagyományos, újonnan kereskedelmi forgalomban nem kapható gépek, eszközök, tárgyak.;
e) a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközök beszerzése;
f) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások;
g) marketing kiadások:
ga) hirdetések költségei;
gb) kiadványok, szórólapok elkészítésének és terjesztésének költségei (adatgyűjtés, adatbázis-használati jog, szerkesztés, terjesztés költségei, nyomdai, fotó
és grafikai költségek);
gc) reklámfilmek elkészítésének és terjesztésének költségei;
gd) kiállítások részvételi költségei (kiállító terület bérlése, kiállítási területhez kapcsolódó közüzemi díjak, a kiállító terület berendezéseinek telepítési költségei);
ge) promóciók költségei (ajándéktárgyak készíttetése);
gf) helyi termék védjegy rendszerének elkészítési költségei;
gg) weboldal elkészítésének költségei.
i) működési költség,

j) arculati elemek (ÚMVP és EU és HACS logó)
Zöldterületkezelés költsége (két "zöldút" állomás között)

VII. Értékelési szempontok
Értékelési szempont

Ellenőrzés módja

Pontszám

A fejlesztés keretében bemutatására kerülő helyi
termékek száma.
Fejlesztés által érintett települések száma
Együttműködési megállapodás a területileg illetékes
Nemzeti Park Igazgatósággal
A beruházás hátrányos helyzetű településen valósul
meg?

Projekt leíró dokumentum.

10

Projekt leíró dokumentum.
Együttműködési megállapodás.

20
25

a 240/2006 (xi.30.) vagy a 311/2007 (XI.17.)
Kormányrendelet szerint hátrányos vagy
leghátrányosabb helyzetű település vagy kistérség
települése
Együttműködési megállapodás.

10

ft/km (árajánlat alapján)

15

Értékelési szempont

Részpontszám megnevezése

Részpontszám maximum pontszám

A fejlesztés keretében bemutatására kerülő helyi
termékek száma.
A fejlesztés keretében bemutatására kerülő helyi
termékek száma.
A fejlesztés keretében bemutatására kerülő helyi
termékek száma.
Fejlesztés által érintett települések száma
Fejlesztés által érintett települések száma
Fejlesztés által érintett települések száma
Fejlesztés által érintett települések száma
Együttműködési megállapodás a területileg illetékes
Nemzeti Park Igazgatósággal
Együttműködési megállapodás a területileg illetékes
Nemzeti Park Igazgatósággal
A beruházás hátrányos helyzetű településen valósul
meg?
A beruházás hátrányos helyzetű településen valósul
meg?
Együttműködési megállapodás oktatási
intézményekkel
Együttműködési megállapodás oktatási
intézményekkel
Együttműködési megállapodás oktatási
intézményekkel
Együttműködési megállapodás oktatási
intézményekkel
a "zöldút" állomások közötti útszakasz kialakítására
fordított költség (zöldterületkezelés költsége)
a "zöldút" állomások közötti útszakasz kialakítására
fordított költség (zöldterületkezelés költsége)
a "zöldút" állomások közötti útszakasz kialakítására
fordított költség (zöldterületkezelés költsége)

11-15 között

6

15 feletti helyi termék bemutatása.

10

Minumum 10 helyi termék bemutatása

3

9nél több települést érint
5-9 közötti települést érint
3-4 települést érint
3-nál kevesebb települést érint
igen

20
15
8
0
25

nem

0

igen

10

nem

0

5 együttműködési megállapodás fölött

20

3-5 együttműködési megállapodás között

15

3 együttműködési megállapodás alatt

5

0 együttműködési megállapodás

0

200000 Ft/km alatt

15

200000-300000 Ft/km között

7

300000 ft/km fölött

0

Együttműködési megállapodás oktatási
intézményekkel
a "zöldút" állomások közötti útszakasz kialakítására
fordított költség (zöldterületkezelés költsége)

VIII. Jogkövetkezmények

20

-

IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek
Civil szervezetek esetében 30 napnál nem régebbi bírósági kivonat másolata Non-profit gazdasági társaságok esetében cégkivonat,
önkormányzatok esetében testületi határozat. Projekt leíró dokumentum benyújtása minden pályázó számára kötelező. "Zöldterületkezelés"
tervezett költségére vonatkozó árajánlat.

Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 019 582
Helyi Akciócsoport: Ipoly-Menti Palócok Térségfejlesztő Egyesület
UMVP intézkedés: Életminőség/diverzifikáció
Jogcím: Vállalkozás alapú fejlesztés
Célterület megnevezése: Helyi termékek előállítását és feldolgozását szolgáló kisértékű projektek támogatása
Vonatkozó HPME azonosító: 440b05
Vonatkozó HPME megnevezése: Helyi termékeket előállítását és feldolgozását szolgáló kisértékű projektek támogatása
I. Fogalom magyarázat
-

II. Támogatás vehető igénybe
Támogatás vehető igénybe helyi termékek előállításához, feldolgozásához szükséges építési beruházásokra, eszközbeszerzésre,
szaporítóanyag beszerzésére valamint marketing költségekre.

III. Támogatás mértéke
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 200 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 1 000 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret összeg
elkülönítve 200 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret
összeg elkülönítve 1 000 000 forintösszeg.
Intenzitások:
Kérelmező típusa

Intenzitások nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Intenzitások LHH településen (%)

60
60
60
60

65
65
65
65

Mikro-kis-közép vállalkozás
Egyéni vállalkozó
Magánszemély
Őstermelő

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 10 000 000 forintösszeg, egyéb területen
10 000 000 forintösszeg.

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek
A támogatást igényelhetik: őstermelők, adószámmal rendelkező magánszemélyek, egyéni vállalkozók és mikro vállalkozások. Csak azok a
mikrovállalkozások pályázhatnak amelyeknek a mérlegfőösszege 2010-ben évben nem haladta meg a 40 millió Ft-ot.

V. Jogosult települések
Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg:
Cserháthaláp ; Csitár ; Terény ; Szügy ; Romhány ; Rimóc ; Pusztaberki ; Nógrádszakál ; Nógrádsipek ; Nógrádmegyer ; Nógrádmarcal

; Nógrádkövesd ; Nagyoroszi ; Nagylóc ; Mohora ; Magyarnándor ; Magyargéc ; Ludányhalászi ; Kutasó ; Szente ; Szécsényfelfalu ;
Szécsény ; Szécsénke ; Szátok ; Szanda ; Piliny ; Patvarc ; Patak ; Őrhalom ; Ipolyvece ; Ipolyszög ; Iliny ; Hugyag ; Horpács ; Hont
;
Hollókő ; Herencsény ; Érsekvadkert ; Endrefalva ; Dejtár ; Debercsény ; Varsány ; Bercel ; Becske ; Alsópetény ; Kisecset ;
Kétbodony ; Drégelypalánk ; Csesztve ; Cserhátsurány ;

VI. Elszámolható kiadások
Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
A fejleszteni kívánt tevékenységhez kapcsolódó építési munkák: új építmény, épület építése, meglévő épület felújítása,ingatlanhoz kapcsolódó telekhatáron
belüli kisléptékű infrastruktúra fejlesztése
Eszközbeszerzés: fejleszteni kívánt tevékenységekhez kötődő új és használt eszközök beszerzése
Szaporító anyag beszerzés: fejleszteni kívánt tevékenységhez szaporítóanyag beszerzése (palánta,csemete,vetőmag)
Marketing kiadások: A fejleszteni kívánt tevékenységekhez kötődő marketing kiadások
Képzési költségek (képzések részvételi díja:képzésben résztvevők)

VII. Értékelési szempontok

VIII. Jogkövetkezmények
-

IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek
Őstermelők: őstermelői igazolvány másolata. Adószámmal rendelkező magánszemélyek: NAV illetőség igazolás. Egyéni vállalkozók: vállalkozói
igazolvány másolata. Mikrovállalkozások: 2010. évi mérlegbeszámoló.

Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 019 575
Helyi Akciócsoport: Ipoly-Menti Palócok Térségfejlesztő Egyesület
UMVP intézkedés: Versenyképesség
Jogcím: Vállalkozás alapú fejlesztés
Célterület megnevezése: Kizárólag helyi termékek értékesítését szolgáló központok, boltok, mozgó boltok létrehozása és fejlesztése.
Vonatkozó HPME azonosító: 440b04
Vonatkozó HPME megnevezése: Helyi termékek értékesítését szolgáló központok, boltok, mozgó boltok létrehozása és fejlesztése.
I. Fogalom magyarázat
Mozgó bolt: olyan, a HACS területén megtermelt, előállított áruk értékesítését lehetővé tevő, gépjárműre vagy tehergépjárműre épített
felépítmény, mely élelmiszerek értékesítése esetén biztosítja az élelmiszerek megfelelő tárolását, hűtését is.

II. Támogatás vehető igénybe
Támogatás vehető igénybe a helyi termékek értékesítését szolgáló központok, boltok, mozgó boltok létrehozásához szükséges építéshez,
felújításhoz, eszközbeszerzéshez, marketing és képzési tevékenységhez. Előnyben részesülnek azok a pályázók, amelyek biztosítják a helyi
termelőkkel, helyi terméket feldolgozókkal való együttműködést.

III. Támogatás mértéke
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 1 000 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 20 000 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret összeg
elkülönítve 1 000 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret
összeg elkülönítve 20 000 000 forintösszeg.
Intenzitások:
Kérelmező típusa

Intenzitások nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Intenzitások LHH településen (%)

60
60
60
60
60

65
65
65
65
65

Önkormányzat, önkormányzati társulás
Non-profit szervezetek
Mikro-kis-közép vállalkozás
Egyéni vállalkozó
Magánszemély

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 0 forintösszeg, egyéb területen 40 000 000
forintösszeg.

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek
Induló vállakozások is támogathatóak. Gépjármű vásárlása nem támogatható.

V. Jogosult települések
Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg: Cserháthaláp ; Csitár ; Terény ; Szügy ; Romhány ;

Rimóc ; Pusztaberki ; Nógrádszakál ; Nógrádsipek ; Nógrádmegyer ; Nógrádmarcal ; Nógrádkövesd ; Nagyoroszi ; Nagylóc ; Mohora ;
Magyarnándor ; Magyargéc ; Ludányhalászi ; Kutasó ; Szente ; Szécsényfelfalu ; Szécsény ; Szécsénke ; Szátok ; Szanda ; Piliny ;
Patvarc ; Patak ; Őrhalom ; Ipolyvece ; Ipolyszög ; Iliny ; Hugyag ; Horpács ; Hont ; Hollókő ; Herencsény ; Érsekvadkert ; Endrefalva
;
Dejtár ; Debercsény ; Varsány ; Bercel ; Becske ; Alsópetény ; Kisecset ; Kétbodony ; Drégelypalánk ; Csesztve ; Cserhátsurány ;

VI. Elszámolható kiadások
Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
a) a Vhr. 30. §-ában foglaltaknak megfelelő, a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munkák: új építmény, épület építése, meglévő építmény, épület
felújítása, bővítése, korszerűsítése, valamint épületgépészet kialakítása, korszerűsítése, tereprendezés, parkosítás;
b) ingatlanhoz kapcsolódó, telekhatáron belüli kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések:
ba) tűzi-víz hálózat, korszerű tűzvédelmi hálózat, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
bb) ivó- és ipari vízellátás saját kúttal, vagy hálózatra csatlakozással, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
bc) földgázvezeték, távhővezeték, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
bd) elektromos hálózatra csatlakozás kiépítése és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
be) egyedi szennyvíztisztító kisberendezések kiépítése;
bf) szelektív hulladékgyűjtők és tárolók kiépítése;
bg) vagyonvédelmi elektronikai rendszer kiépítése;
bh) fenntartható, környezetbarát, megújuló energiaforrásokat hasznosító gépek, eszközök és berendezések beszerzése, kiépítése (meleg víz, fűtés és
elektromos áram előállítása és felhasználása céljából);
bi) vonalas létesítmény építése, helyreállítása;
c) minőség- és környezetirányítási rendszerek, szabványok bevezetése:
ca) ISO 9001 szabvány előírása szerinti minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
cb) ISO 14001 szabvány előírása szerinti környezetirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
cc) ISOTS 16949; QS 9000, VDA6 járműipari beszállítói követelményeknek megfelelő rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
cd) AQAP 2110/2120 szerinti NATO beszállítói követelményeknek megfelelő minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
ce) ISO 13485 szabvány előírása szerinti speciális orvostechnikai többletkövetelményeket tartalmazó minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
cf) MSZ 28001 (OHSAS 18001) szerinti munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer bevezetése és tanúsítása;
cg) ISO 27001:2005, informatikai biztonsági menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
ch) ISO/IEC 15408:1999 (Common Criteria 2.1) informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási
rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
ci) BS 15000:2000 (ITIL) informatikai szolgáltatás menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
cj) COBIT3 informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
ck) ISO/IEC 17025 szerinti vizsgáló- és kalibráló laboratóriumi rendszer akkreditálása;
cl) TAPA FSR High-tech rakományok szállításával, raktározásával kapcsolatos biztonsági előírások teljesítésének megfelelő irányítási rendszer bevezetése és
tanúsíttatása;
cm) ISO/PAS 28000 ellátási lánc biztonságtechnikai irányítási rendszer bevezetése, auditálása és tanúsíttatása;
cn) TickIT szoftvertermékek kifejlesztésének, terjesztésének, adatbázisok üzemeltetésnek és tájékoztatási szolgáltatások minőségirányító rendszerének
bevezetése, auditálása és tanúsíttatása;
co) BS 7799-2/ISO 17799 szabvány előírásai szerinti információvédelmi irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
cp) élelmiszer-biztonsági rendszer szabványok (BRC, EFSIS, IFS, ISO 22000 HACCP) bevezetése és tanúsíttatása;
cq) EMAS minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
d) tradicionális eszközbeszerzés: a hagyományos népi kultúra, szellemi örökség ápolásának bemutatásának érdekében a megismertetni kívánt időszakban
készült, hagyományos, újonnan kereskedelmi forgalomban nem kapható gépek, eszközök, tárgyak.;
e) eszközbeszerzés: a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközök beszerzése;
f) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások;
g) marketing kiadások:
ga) hirdetések költségei;
gb) kiadványok, szórólapok elkészítésének és terjesztésének költségei: (adatgyűjtés, adatbázis-használati jog, szerkesztés, terjesztés költségei, nyomdai, fotó
és grafikai költségek);
gc) reklámfilmek elkészítésének és terjesztésének költségei;
gd) kiállítások részvételi költségei (kiállító terület bérlése, kiállítási területhez kapcsolódó közüzemi díjak, a kiállító terület berendezéseinek telepítési költségei);
ge) promóciók költségei (ajándéktárgyak készíttetése);
gg) weboldal elkészítésének költségei.
i) arculati elemek (ÚMVP és EU és HACS logó)
A helyi termékek értékesítését támogató piackutatás költségei
Mozgóbolt kialakítására alkalmas gépjármű felépítmény.
A helyi termékek értékesítését támogató rendezvény költsége

VII. Értékelési szempontok
Értékelési szempont

Ellenőrzés módja

Pontszám

A fejlesztés 240/2006 (xi.30.) vagy a 311/2007 (XI.17.)
Kormányrendelet szerint hátrányos vagy
leghátrányosabb helyzetű település vagy kistérség
településén valósul meg
A fejlesztés tartalmaz-e megújuló energiaforrás
használatához kapcsolódó fejlesztést
A pályázat benyújtását megelőző 12 hónap átlag
létszámához viszonyítva létrejövő munkahelyek
számára jutó támogatás.
Helyi termék előállítókkal és termék feldolgozókkal
való együttműködés
Beruházásnak helyt adó település lakosságszáma.
Alkalmaz-e vagy vállalja 35 év alatti fiatal
alkalmazását?

a vonatkozó kormányrendeletek

10

Műszaki dokumentáció.

20

A pályázó nyilatkozata

20

Együttműködési megállapodás

25

Központi Stasztikai Hivatal adatok alapján
Pályázó nyilatkozata

15
10

Értékelési szempont

Részpontszám megnevezése

Részpontszám maximum pontszám

A fejlesztés 240/2006 (xi.30.) vagy a 311/2007 (XI.17.)
Kormányrendelet szerint hátrányos vagy
leghátrányosabb helyzetű település vagy kistérség
településén valósul meg
A fejlesztés 240/2006 (xi.30.) vagy a 311/2007 (XI.17.)
Kormányrendelet szerint hátrányos vagy
leghátrányosabb helyzetű település vagy kistérség
településén valósul meg
A fejlesztés tartalmaz-e megújuló energiaforrás
használatához kapcsolódó fejlesztést
A fejlesztés tartalmaz-e megújuló energiaforrás
használatához kapcsolódó fejlesztést
A pályázat benyújtását megelőző 12 hónap átlag
létszámához viszonyítva létrejövő munkahelyek
számára jutó támogatás.
A pályázat benyújtását megelőző 12 hónap átlag
létszámához viszonyítva létrejövő munkahelyek
számára jutó támogatás.
A pályázat benyújtását megelőző 12 hónap átlag
létszámához viszonyítva létrejövő munkahelyek
számára jutó támogatás.
Helyi termék előállítókkal és termék feldolgozókkal
való együttműködés
Helyi termék előállítókkal és termék feldolgozókkal
való együttműködés
Helyi termék előállítókkal és termék feldolgozókkal
való együttműködés
Helyi termék előállítókkal és termék feldolgozókkal
való együttműködés
Beruházásnak helyt adó település lakosságszáma.
Beruházásnak helyt adó település lakosságszáma.
Beruházásnak helyt adó település lakosságszáma.
Alkalmaz-e vagy vállalja 35 év alatti fiatal
alkalmazását?
Alkalmaz-e vagy vállalja 35 év alatti fiatal
alkalmazását?

igen

10

nem

0

igen

20

nem

0

1 új munkahelyre jutó támogatási összeg kevesebb
mint 10.000.000 Ft

20

VIII. Jogkövetkezmények

1 új munkahelyre jutó támogatási összeg nagyobb mint 10
10.000.000 Ft
Nem hoz létre új munkahelyet

0

10 db együttműködés megállapodás fölött

25

7-10 közötti együttműködési megállapodás

14

4-6 közötti együttműködési megállapodás

7

4nél kevesebb együttműködési nyilatkozat

0

1000 fö alatt
1000-2000 fő között
2000 fő fölött
igen

15
8
0
10

nem

0

-

IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek
Együttműködési megállapodások. Projektleíró dokumentum (legalább 3-5 oldal). Civil szervezetek esetében 30 napnál nem régebbi bírósági
kivonat másolata Non-profit gazdasági társaságok esetében cégkivonat, önkormányzatok esetében testületi határozat, egyéni vállalkozó
esetében egyéni vállalkozói igazolvány. Projekt leíró dokumentum benyújtása minden pályázó számára kötelező.

Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 019 599
Helyi Akciócsoport: Ipoly-Menti Palócok Térségfejlesztő Egyesület
UMVP intézkedés: Versenyképesség
Jogcím: Vállalkozás alapú fejlesztés
Célterület megnevezése: Helyi termékek előállításának, feldolgozásának és piacra jutásának támogatása
Vonatkozó HPME azonosító: 440b06 (2072004452)
Vonatkozó HPME megnevezése: Helyi termékek előállításának, feldolgozásának és piacra jutásának támogatása
I. Fogalom magyarázat
-

II. Támogatás vehető igénybe
Támogatás vehető igénybe helyi termékeket előállító üzem építésére illetve meglévő felújítására, tevékenységhez kapcsolódó
eszközbeszerzésre és marketing tevékenységre.

III. Támogatás mértéke
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 1 000 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 35 000 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret összeg
elkülönítve 1 000 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret
összeg elkülönítve 35 000 000 forintösszeg.
Intenzitások:
Kérelmező típusa

Intenzitások nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Intenzitások LHH településen (%)

60
60
60
60

65
65
65
65

Mikro-kis-közép vállalkozás
Egyéni vállalkozó
Magánszemély
Őstermelő

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 0 forintösszeg, egyéb területen 105 000 000
forintösszeg.

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek
Induló vállalkozások is pályázhatnak. A támogatást igényelhetik: egyéni vállalkozók és mikro- és kis vállalkozások.

V. Jogosult települések
Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg:
Cserháthaláp ; Csitár ; Terény ; Szügy ; Romhány ; Rimóc ; Pusztaberki ; Nógrádszakál ; Nógrádsipek ; Nógrádmegyer ; Nógrádmarcal
;

Nógrádkövesd ; Nagyoroszi ; Nagylóc ; Mohora ; Magyarnándor ; Magyargéc ; Ludányhalászi ; Kutasó ; Szente ; Szécsényfelfalu ;
Szécsény ; Szécsénke ; Szátok ; Szanda ; Piliny ; Patvarc ; Patak ; Őrhalom ; Ipolyvece ; Ipolyszög ; Iliny ; Hugyag ; Horpács ; Hont
;
Hollókő ; Herencsény ; Érsekvadkert ; Endrefalva ; Dejtár ; Debercsény ; Varsány ; Bercel ; Becske ; Alsópetény ; Kisecset ;
Kétbodony ; Drégelypalánk ; Csesztve ; Cserhátsurány ;

VI. Elszámolható kiadások
Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
a) a Vhr. 30. §-ában foglaltaknak megfelelő, a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munkák: új építmény, épület építése, meglévő építmény, épület
felújítása, bővítése, korszerűsítése, valamint épületgépészet kialakítása, korszerűsítése, tereprendezés, parkosítás;
b) ingatlanhoz kapcsolódó, telekhatáron belüli kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések:
ba) tűzi-víz hálózat, korszerű tűzvédelmi hálózat, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
bb) ivó- és ipari vízellátás saját kúttal, vagy hálózatra csatlakozással, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
bc) földgázvezeték, távhővezeték, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
bd) elektromos hálózatra csatlakozás kiépítése és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
be) egyedi szennyvíztisztító kisberendezések kiépítése;
bf) szelektív hulladékgyűjtők és tárolók kiépítése;
bg) vagyonvédelmi elektronikai rendszer kiépítése;
bh) fenntartható, környezetbarát, megújuló energiaforrásokat hasznosító gépek, eszközök és berendezések beszerzése, kiépítése (meleg víz, fűtés és
elektromos áram előállítása és felhasználása céljából);
bi) vonalas létesítmény építése, helyreállítása;
c) minőség- és környezetirányítási rendszerek, szabványok bevezetése:
ca) ISO 9001 szabvány előírása szerinti minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
cb) ISO 14001 szabvány előírása szerinti környezetirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
cc) ISOTS 16949; QS 9000, VDA6 járműipari beszállítói követelményeknek megfelelő rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
cd) AQAP 2110/2120 szerinti NATO beszállítói követelményeknek megfelelő minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
ce) ISO 13485 szabvány előírása szerinti speciális orvostechnikai többletkövetelményeket tartalmazó minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
cf) MSZ 28001 (OHSAS 18001) szerinti munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer bevezetése és tanúsítása;
cg) ISO 27001:2005, informatikai biztonsági menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
ch) ISO/IEC 15408:1999 (Common Criteria 2.1) informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási
rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
ci) BS 15000:2000 (ITIL) informatikai szolgáltatás menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
cj) COBIT3 informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
ck) ISO/IEC 17025 szerinti vizsgáló- és kalibráló laboratóriumi rendszer akkreditálása;
cl) TAPA FSR High-tech rakományok szállításával, raktározásával kapcsolatos biztonsági előírások teljesítésének megfelelő irányítási rendszer bevezetése és
tanúsíttatása;
cm) ISO/PAS 28000 ellátási lánc biztonságtechnikai irányítási rendszer bevezetése, auditálása és tanúsíttatása;
cn) TickIT szoftvertermékek kifejlesztésének, terjesztésének, adatbázisok üzemeltetésnek és tájékoztatási szolgáltatások minőségirányító rendszerének
bevezetése, auditálása és tanúsíttatása;
co) BS 7799-2/ISO 17799 szabvány előírásai szerinti információvédelmi irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
cp) élelmiszer-biztonsági rendszer szabványok (BRC, EFSIS, IFS, ISO 22000 HACCP) bevezetése és tanúsíttatása;
cq) EMAS minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
d) tradicionális eszközbeszerzés: a hagyományos népi kultúra, szellemi örökség ápolásának bemutatásának érdekében a megismertetni kívánt időszakban
készült, hagyományos, újonnan kereskedelmi forgalomban nem kapható gépek, eszközök, tárgyak.;
e) eszközbeszerzés: a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközök beszerzése;
f) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások;
g) marketing kiadások:
ga) hirdetések költségei;
gb) kiadványok, szórólapok elkészítésének és terjesztésének költségei: (adatgyűjtés, adatbázis-használati jog, szerkesztés, terjesztés költségei, nyomdai, fotó
és grafikai költségek);
gc) reklámfilmek elkészítésének és terjesztésének költségei;
gd) kiállítások részvételi költségei (kiállító terület bérlése, kiállítási területhez kapcsolódó közüzemi díjak, a kiállító terület berendezéseinek telepítési költségei);
ge) promóciók költségei (ajándéktárgyak készíttetése);
gf) helyi termék védjegy rendszerének elkészítési költségei;
gg) weboldal elkészítésének költségei.
i) arculati elemek (ÚMVP és EU és HACS logó)
Szaporítóanyag:Szaporítóanyag beszerzés: A fejleszteni kívánt tevékenységhez kapcsolódó szaporító anyag (palánta, csemete, vetőmag)

VII. Értékelési szempontok

Értékelési szempont

Ellenőrzés módja

Pontszám

A fejlesztés tartalmaz-e megújuló energiaforrás
használatához kapcsolódó fejlesztést
A pályázó vállalja, hogy a HACS területén működő
oktatási intézmények és civil szervezetek részére
biztosítja a tevékenysége bemutatását

Pályázat (műszaki terv dokumentáció)

10

Projektleíró dokumentumban a HACS területén
működő oktatási intézmények és civil szervezetek
részére a tevékenység bemutatására vonatkozó
részletes terv (bemutató üzemként való működés
terve)
Pályázó nyilatkozata

20

Együttműködési megállapodás

20

Központi Statisztikai Hivatal adatok alapján

10

Pályázó nyilatkozata

10

240/2006 (XI.30.) vagy a 311/2007 (XI.17.)
kormányrendelet

10

Értékelési szempont

Részpontszám megnevezése

Részpontszám maximum pontszám

A fejlesztés tartalmaz-e megújuló energiaforrás
használatához kapcsolódó fejlesztést
A fejlesztés tartalmaz-e megújuló energiaforrás
használatához kapcsolódó fejlesztést
A pályázó vállalja, hogy a HACS területén működő
oktatási intézmények és civil szervezetek részére
biztosítja a tevékenysége bemutatását
A pályázó vállalja, hogy a HACS területén működő
oktatási intézmények és civil szervezetek részére
biztosítja a tevékenysége bemutatását
A pályázat benyújtását megelőző 12 hónap átlag
létszámához viszonyítva létrejövő munkahelyek
számára jutó támogatás.
A pályázat benyújtását megelőző 12 hónap átlag
létszámához viszonyítva létrejövő munkahelyek
számára jutó támogatás.
A pályázat benyújtását megelőző 12 hónap átlag
létszámához viszonyítva létrejövő munkahelyek
számára jutó támogatás.
Helyi termék előállítókkal és termék feldolgozókkal
való együttműködés
Helyi termék előállítókkal és termék feldolgozókkal
való együttműködés
Helyi termék előállítókkal és termék feldolgozókkal
való együttműködés
Helyi termék előállítókkal és termék feldolgozókkal
való együttműködés
Beruházásnak helyt adó település lakosságainak
száma
Beruházásnak helyt adó település lakosságainak
száma
Beruházásnak helyt adó település lakosságainak
száma
Alkalmaz-e vagy vállalja 35 év alatti fiatal
alkalmazását?
Alkalmaz-e vagy vállalja 35 év alatti fiatal
alkalmazását?

igen

10

nem

0

igen

20

nem

0

1 új munkahelyre jutó támogatási összeg kisebb mint
10.000.000 Ft

20

A pályázat benyújtását megelőző 12 hónap átlag
létszámához viszonyítva létrejövő munkahelyek
számára jutó támogatás.
Helyi termék előállítókkal és termék feldolgozókkal
való együttműködés
Beruházásnak helyt adó település lakosságainak
száma
Alkalmaz-e vagy vállalja 35 év alatti fiatal
alkalmazását?
A beruházás a 240/2006 (XI.30.) vagy a 311/2007
(XI.17.) kormányrendelet szerinti hátrányos vagy
leghátrányosabb helyzetű kistérségben vagy
településen valósul meg.

20

1 új munkahelyre jutó támogatási összeg nagyobb mint 10
10.000.000 Ft
Nem hoz létre új munkahelyet

0

8 vagy annál több együttműködési megállapodás

20

5-7 közötti együttműködési megállapodás

10

3-4 közötti együttműködési megállapodás

5

3-nál kevesebb együttműködési megállapodás

0

1000 fö alatt

10

1000-2000 fő között

5

2000 fő fölött

0

igen

10

nem

0

A beruházás a 240/2006 (XI.30.) vagy a 311/2007
(XI.17.) kormányrendelet szerinti hátrányos vagy
leghátrányosabb helyzetű kistérségben vagy
településen valósul meg.
A beruházás a 240/2006 (XI.30.) vagy a 311/2007
(XI.17.) kormányrendelet szerinti hátrányos vagy
leghátrányosabb helyzetű kistérségben vagy
településen valósul meg.

igen

10

nem

0

VIII. Jogkövetkezmények
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IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek
Egyéni vállalkozók: Vállalkozói igazolvány másolata. Őstermelő: őstermelői igazolvány

Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 019 636
Helyi Akciócsoport: Ipoly-Menti Palócok Térségfejlesztő Egyesület
UMVP intézkedés: Életminőség/diverzifikáció
Jogcím: Rendezvény
Célterület megnevezése: A térség identitástudatának, környezet- és egészségtudatos életmódjának fejlesztése, a fenntartható gazdasági
együttműködés erősítése az Ipoly-menti Palócok HACS területén.
Vonatkozó HPME azonosító: 440c07
Vonatkozó HPME megnevezése: A térség identitástudatának, környezet- és egészségtudatos életmódjának fejlesztése, a fenntartható
gazdasági együttműködés erősítése az IPTE területén.

I. Fogalom magyarázat
Rendezvénysorozat: legalább 3, tematikájában egymáshoz kapcsolódó vagy egymásra épülő, legalább egy napos rendezvényből álló
programsorozat

II. Támogatás vehető igénybe
Támogatás vehető igénybe a helyi lakosság, civil és gazdasági szereplők identitástudatának, környezet- és egészségtudatos életmódjának
fejlesztését, a fenntartható gazdasági együttműködést erősítő programok, rendezvények, fesztiválok megrendezésére. Előnyben részesülnek
azok a pályázók, amelyek: - olyan rendezvénysorozatot terveznek megvalósítani, amelynek helyszínei száma legalább 2 és legalább 2
hátrányos helyzetű településen valósulnak meg - Helyi termék kiállítás, bemutató számára teret adnak a tervezett rendezvényen, - a
rendezvény keretében biztosítják az energiahatékony technikai megoldások, megújuló energia hasznosítás bemutatását, élményszerűvé tételét,

III. Támogatás mértéke
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 500 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 4 000 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret összeg
elkülönítve 500 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret
összeg elkülönítve 4 000 000 forintösszeg.
Intenzitások:
Kérelmező típusa
Non-profit szervezetek
Egyházi jogi személy
Egyéni vállalkozó
Mikro-kis-közép vállalkozás
Önkormányzat, önkormányzati társulás

Intenzitások nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Intenzitások LHH településen (%)

100
100
60
60
100

100
100
65
65
100

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 0 forintösszeg, egyéb területen 20 544 552
forintösszeg.

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek
Kizárólag olyan pályázatok támogathatóak, amelyek megvalósítják az együttműködést a helyszíneket adó települési önkormányzatok között, a
szakmai programot biztosító szervezetek bevonásával valósulnak meg, valamint a pályázat tartalmaz szakmai programtervet.

V. Jogosult települések
Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg:
Cserháthaláp ; Csitár ; Terény ; Szügy ; Romhány ; Rimóc ; Pusztaberki ; Nógrádszakál ; Nógrádsipek ; Nógrádmegyer ; Nógrádmarcal
;
Nógrádkövesd ; Nagyoroszi ; Nagylóc ; Mohora ; Magyarnándor ; Magyargéc ; Ludányhalászi ; Kutasó ; Szente ; Szécsényfelfalu ;
Szécsény ; Szécsénke ; Szátok ; Szanda ; Piliny ; Patvarc ; Patak ; Őrhalom ; Ipolyvece ; Ipolyszög ; Iliny ; Hugyag ; Horpács ; Hont
;
Hollókő ; Herencsény ; Érsekvadkert ; Endrefalva ; Dejtár ; Debercsény ; Varsány ; Bercel ; Becske ; Alsópetény ; Kisecset ;
Kétbodony ; Drégelypalánk ; Csesztve ; Cserhátsurány ;

VI. Elszámolható kiadások
Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
a) rendezvény költségei:
aa) fellépők költségei, előadói tiszteletdíjak;
ab) sátrak, szabadtéri bemutatóhelyek, egészségügyi mobil eszközök bérlési és telepítési költségei;
ac) eszköz-, terembérlet, és helyszínbérlés költségei;
ad) helyi termékek bemutatójának költségei (hostessek költsége, alapanyag);
ae) táborozáshoz kapcsolódó szállás költség;
af) a köz és egészségbiztonsággal kapcsolatos kötelezettséget teljesítésének költsége;
ag) a rendezvény érdekében felmerülő szárazföldi személy és teherszállítási szolgáltatás;
ah) étel -, italfogyasztás; illetve ezek alapanyagköltségei
ai) anyagköltség, alapanyag költség.
b) marketing tevékenység:
ba) meghívók, hirdetések költségei;
bb) kiadványok, szórólapok elkészítésének és terjesztésének költségei (adatgyűjtés költségei; adatbázis-használati jog költségei; szerkesztés költségei;
terjesztés költségei; nyomdai költségek; fotó és grafikai költségek;)
bc) reklámfilmek elkészítésének és terjesztésének költségei;
bd) kiállítások részvételi költségei (kiállító terület bérlése, kiállítási területhez kapcsolódó közüzemi díjak, a kiállító terület berendezéseinek telepítési költségei);
be) promóciók költségei (ajándéktárgyak készíttetése);
bf) weboldal elkészítésének költségei.
c) infrastruktúra-fejlesztés:
ca) tereprendezés;
cb) elektromos hálózatra történő csatlakozás kiépítése és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
d) eszközbeszerzés: a rendezvény lebonyolításához szükséges, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 80. § (2) bekezdésében megfogalmazottak alapján kis
értékű tárgyi eszköz;
e) takarítás
f) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások;
h) arculati elemek (ÚMVP és EU és HACS logó)

VII. Értékelési szempontok
Értékelési szempont

Ellenőrzés módja

a rendezvény helyszíneként bevont hátrányos helyzetű együttműködési megállapodások, vonatkozó
települések száma
Kormányrendeletek (240/2006 vagy 311/2007
Kormányrendelet)
Települések közötti együttműködés (helyszínek és a Együttműködési megállapodás
települések kölcsönös bemutatkozása)
Szférák közötti együttműködés
Együttműködési megállapodás
HACS területén kisebbségi önkormányzat
Együttműködési megállapodás
együttműködésével valósul meg.
Beruházásnak helyt adó település lakosságainak
Központi Stasztikai Hivatal adatok alapján
száma
Az együttműködés kiterjed-e a környezettudatosság
Projektleíró dokumentum
fejlesztésére?

Pontszám
10

20
20
10
10
10

Az együttműködés kiterjed-e a helyi identitástudat
erősítésére, a helyi értékek bemutatására és
megőrzésére?
Az együttműködés kiterjed-e a helyi termékek
bemutatására és népszerűsítésére?

Projektleíró dokumentum

10

Projektleíró dokumentum

10

Értékelési szempont

Részpontszám megnevezése

Részpontszám maximum pontszám

a rendezvény helyszíneként bevont hátrányos helyzetű
települések száma
a rendezvény helyszíneként bevont hátrányos helyzetű
települések száma
a rendezvény helyszíneként bevont hátrányos helyzetű
települések száma
Települések közötti együttműködés (helyszínek és a
települések kölcsönös bemutatkozása)
Települések közötti együttműködés (helyszínek és a
települések kölcsönös bemutatkozása)
Települések közötti együttműködés (helyszínek és a
települések kölcsönös bemutatkozása)
Települések közötti együttműködés (helyszínek és a
települések kölcsönös bemutatkozása)
Szférák közötti együttműködés
Szférák közötti együttműködés

legalább 5 település

10

2-4 település

6

2-nél kevesebb település

0

4 alatti települést érintő együttműködési
megállapodása
Tíznél több települést érintő együttműködési
megállapodás
7-10 közötti települést érintő együttműködési
megállapodás
4-6 közötti települést érintő együttműködési
megállapodás
Nincs szférák közötti együttműködés
Mind a 3 szférát(önkormányzat, civil, vállalkozó) érintő
együttműködés
Két szférát érintő együttműködésében valósul meg
igen

0

nem

0

1000 fö alatt

10

1000-2000 fő között

5

2000 fő fölött

0

igen

10

nem

0

igen

10

nem

0

igen

10

nem

0

Szférák közötti együttműködés
HACS területén kisebbségi önkormányzat
együttműködésével valósul meg.
HACS területén kisebbségi önkormányzat
együttműködésével valósul meg.
Beruházásnak helyt adó település lakosságainak
száma
Beruházásnak helyt adó település lakosságainak
száma
Beruházásnak helyt adó település lakosságainak
száma
Az együttműködés kiterjed-e a környezettudatosság
fejlesztésére?
Az együttműködés kiterjed-e a környezettudatosság
fejlesztésére?
Az együttműködés kiterjed-e a helyi identitástudat
erősítésére, a helyi értékek bemutatására és
megőrzésére?
Az együttműködés kiterjed-e a helyi identitástudat
erősítésére, a helyi értékek bemutatására és
megőrzésére?
Az együttműködés kiterjed-e a helyi termékek
bemutatására és népszerűsítésére?
Az együttműködés kiterjed-e a helyi termékek
bemutatására és népszerűsítésére?

VIII. Jogkövetkezmények
-

IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek
Civil szervezetek esetében: 30 napnál nem régebbi bírósági kivonat másolata.

20
10
5
0
20
10
10

