
Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 005 004
Helyi Akciócsoport: Ipoly-Menti Palócok Térségfejlesztő Egyesület
Jogcím: Közösségi célú fejlesztés
Célterület megnevezése: Települések kulturális örökség megőrzésének támogatása.

I. Fogalom magyarázat

-

II. Támogatás vehető igénybe

A települések meglévő épített és tárgyi kultúrális örökségének feltárásához, megőrzéséhez és bemutatásához kapcsolódó eszközök
beszerzésére a jelenlegi és a következő nemzedékek számára.

III. Támogatható tevékenységek

A települések kulturális örökségéhez kötődő tárgyi eszközök beszerzése, marketing kiadás.

IV. Támogatás mértéke

Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen 2 000 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igény bevehető támogatás legnagyobb mértéke hátrányos helyzetű területen 5 000 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke egyéb területen 2 000 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igény bevehető támogatás legnagyobb mértéke egyéb területen 5 000 eurónak megfelelő forintösszeg.

Intenzitások:

Kérelmező típusa Intenzitások nem LHH településen
(%)

Intenzitások LHH településen (%)

Önkormányzat, önkormányzati társulás 100 100
Non-profit szervezetek 100 100
Egyházak 100 100

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 30 000 eurónak megfelelő forintösszeg, egyéb
területen 30 000 eurónak megfelelő forintösszeg.

V. Egyéb alanyi feltételek

-

VI. Egyéb tárgyi feltételek

-

VII. Jogosult települések

Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg: Hugyag ; Romhány ; Rimóc ; Pusztaberki ; Piliny ;
Patvarc ; Patak ; Őrhalom ; Nógrádszakál ;



Nógrádsipek ; Nógrádmegyer ; Nógrádmarcal ; Nógrádkövesd ; Nagyoroszi ; Varsány ; Terény ; Szügy ; Szente ; Szécsényfelfalu ;
Szécsény ; Szécsénke ; Nagylóc ; Mohora ; Magyarnándor ; Magyargéc ; Ludányhalászi ; Hont ; Hollókő ; Herencsény ; Érsekvadkert ;
Horpács ; Debercsény ; Endrefalva ; Drégelypalánk ; Dejtár ; Csitár ; Csesztve ; Cserhátsurány ; Cserháthaláp ; Bercel ; Becske ;
Alsópetény ; Szanda ; Szátok ; Kutasó ; Kisecset ; Kétbodony ; Ipolyvece ; Ipolyszög ; Iliny ;

VIII. Elszámolható kiadások

Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
d) tradicionális eszközbeszerzés: hagyományos, újonnan kereskedelmi fogalomban nem kapható, használt eszközök, gépek, berendezések beszerzésének,
felújításának, korszerűsítésének költségei;
e) a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő tárgyi 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 költségei; adatbázis-használati jog költségei; szerkesztés költségei;
nyomdai költségek;terjesztés költségei; fotó és grafikai költségek;)
gc) reklámfilmek elkészítésének és terjesztésének költségei;
gd) kiállítások részvételi költségei;
ge) promóciók költségei (ajándéktárgyak készíttetése);

IX. Értékelési szempontok

Értékelési szempont Ellenőrzés módja Pontszám
Fejlesztés által érintett települések száma. Együttműködési megállapodás. 10
Együttműködési megállapodás a közösségi
szolgáltatások részbeni vagy teljes ellátására.

Együttműködési megállapodás alapján. 15

Értékelési szempont Részpontszám megnevezése Részpontszám maximum pontszám
Fejlesztés által érintett települések száma. 3- nál kevesebb települést érint. 0
Fejlesztés által érintett települések száma. 3-7 települést érint 5
Fejlesztés által érintett települések száma. 7-nél több települést érint. 10
Együttműködési megállapodás a közösségi
szolgáltatások részbeni vagy teljes ellátására.

Nincs együttműködési megállapodás. 0

Együttműködési megállapodás a közösségi
szolgáltatások részbeni vagy teljes ellátására.

2-nél több együttműködési megállapodás esetén. 15

Együttműködési megállapodás a közösségi
szolgáltatások részbeni vagy teljes ellátására.

1-2 Együttműködési megállapodás esetén 10

X. Jogkövetkezmények

-

XI. Csatolandó mellékletek

Együttműködési megállapodások.



Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 004 935
Helyi Akciócsoport: Ipoly-Menti Palócok Térségfejlesztő Egyesület
Jogcím: Közösségi célú fejlesztés
Célterület megnevezése: 30 fő alatti Ifjúsági szálláshelyek és erdei iskolák kialakításának támogatása.

I. Fogalom magyarázat

-

II. Támogatás vehető igénybe

30 fő alatti ifjúsági szálláshelyek. Erdei iskolák létesítésére, felújítására.

III. Támogatható tevékenységek

Ifjusági szálláshelyek esetén új építés, építési munkák, épületfelújítás, bővítés, korszerűsítés, épületgépészet; eszközbeszerzés. Erdei iskolák
esetén új építés és az ehhez kapcsolódó eszközbeszerzés. Erdei iskolához önállóan eszközbeszerzés nem támogatható.Védelem alatt álló
épület felújítása nem támogatható. Védelem alatt nem álló épület esetében csak külső és belső felújítás csak együttesen támogatható.

IV. Támogatás mértéke

Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen 4 000 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igény bevehető támogatás legnagyobb mértéke hátrányos helyzetű területen 60 000 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke egyéb területen 4 000 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igény bevehető támogatás legnagyobb mértéke egyéb területen 60 792 eurónak megfelelő forintösszeg.

Intenzitások:

Kérelmező típusa Intenzitások nem LHH településen
(%)

Intenzitások LHH településen (%)

Önkormányzat, önkormányzati társulás 100 100
Non-profit szervezetek 100 100
Egyházak 100 100

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 111 000 eurónak megfelelő forintösszeg, egyéb
területen 85 792 eurónak megfelelő forintösszeg.

V. Egyéb alanyi feltételek

Támogatás nem vehető igénybe "A" kategóriás turistaház kialakítására illetve "B" kategóriás gyermek és ifjúsági tábor, telepített sátortábor
fejlesztésre. Amennyiben a pályázó nem rendelkezik erdei iskola minősítéssel, azt legkésőbb az utolsó kifizetési kérelem beadásáig meg kell
szereznie.

VI. Egyéb tárgyi feltételek

Erdei iskola esetében csak új építés támogatható.

VII. Jogosult települések



Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg:

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

VIII. Elszámolható kiadások

Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
a) a Vhr. 30. §-ában foglaltaknak megfelelő, a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munkák: új épület építése, meglévő épület felújítása, bővítése,
korszerűsítése, valamint épületgépészet kialakítása, korszerűsítése;
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 és berendezések kiépítése (meleg víz, fűtés és elektromos áram előállítása és
felhasználása céljából);
bi) vonalas létesítmény építése, helyreállítása;
d) tradicionális eszközbeszerzés: hagyományos, újonnan kereskedelmi fogalomban nem kapható, használt eszközök, gépek, berendezések beszerzésének,
felújításának, korszerűsítésének költségei;
e) a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő tárgyi 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 költségei; adatbázis-használati jog költségei; szerkesztés költségei;
nyomdai költségek;terjesztés költségei; fotó és grafikai költségek;)
i) a 2. számú melléklet szerinti működési kiadások.

IX. Értékelési szempontok

Értékelési szempont Ellenőrzés módja Pontszám
Együttműködési megállapodás a közösségi
szolgáltatások részbeni vagy teljes ellátására.

Együttműködési megállapodás alapján. 15

Fejlesztéssel érintett település lélekszáma. 2008. évi KSH adatok alapján. 10

Értékelési szempont Részpontszám megnevezése Részpontszám maximum pontszám
Együttműködési megállapodás a közösségi
szolgáltatások részbeni vagy teljes ellátására.

2- nél több együttműködési nyilatkozat esetén. 15

Együttműködési megállapodás a közösségi
szolgáltatások részbeni vagy teljes ellátására.

1-2 Együttműködési nyilatkozat esetén 10

Együttműködési megállapodás a közösségi
szolgáltatások részbeni vagy teljes ellátására.

nincs 0

Fejlesztéssel érintett település lélekszáma. 500 fő alatti. 10
Fejlesztéssel érintett település lélekszáma. 500-1500 fő 5
Fejlesztéssel érintett település lélekszáma. 1500 fő feletti 0

X. Jogkövetkezmények

-



XI. Csatolandó mellékletek

Együttműködési megállapodás.



Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 004 928
Helyi Akciócsoport: Ipoly-Menti Palócok Térségfejlesztő Egyesület
Jogcím: Rendezvény
Célterület megnevezése: A népi hagyományokra, kulturális és természeti értékekre épülő rendezvények, fesztiválok szervezésének,

rendezésének támogatása.

I. Fogalom magyarázat

A térségi népi hagyományok: a Palóc népviselet, tájjelegű palóc ételek, népzene, népmese.

II. Támogatás vehető igénybe

A térségi népi hagyományokra és kulturális és természeti értékekre épülő rendezvények, fesztiválok támogatása. 

III. Támogatható tevékenységek

A hagyományokra épülő és kulturális rendezvény lebonyolítása,  marketing tevékenység,  kapcsolattartás költségei. 

IV. Támogatás mértéke

Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen 1 000 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igény bevehető támogatás legnagyobb mértéke hátrányos helyzetű területen 4 000 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke egyéb területen 1 000 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igény bevehető támogatás legnagyobb mértéke egyéb területen 4 000 eurónak megfelelő forintösszeg.

Intenzitások:

Kérelmező típusa Intenzitások nem LHH településen
(%)

Intenzitások LHH településen (%)

Önkormányzat, önkormányzati társulás 100 100
Non-profit szervezetek 100 100
Mikro-kis-közép vállalkozás 60 65
Egyházak 100 100
Egyéni vállalkozó 60 65

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 40 000 eurónak megfelelő forintösszeg, egyéb
területen 20 000 eurónak megfelelő forintösszeg.

V. Egyéb alanyi feltételek

-

VI. Egyéb tárgyi feltételek

-

VII. Jogosult települések



Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg:

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

VIII. 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 termékbemutató 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;
b) marketing tevékenység:
ba) meghívók, hirdetések költségei;
bb) kiadványok, szórólapok elkészítésének és terjesztésének költségei; (adatgyűjtés költségei; adatbázis-használati jog költségei; szerkesztés költségei;
nyomdai költségek;terjesztés költségei; fotó és grafikai költségek;)
bc) reklámfilmek elkészítésének és terjesztésének költségei;
bd) kiállítások részvételi költségei;
be) promóciók költségei (ajándéktárgyak készíttetése);
bf) kapcsolattartás költségei (kommunikációs költség: telefon, és postaköltség, az internet havi díját nem tartalmazza);
c) infrastruktúra-fejlesztés:
ca) tereprendezés;
cb) elektronikus 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) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások;

IX. Értékelési szempontok

Értékelési szempont Ellenőrzés módja Pontszám
Rendezvény által érintett település lélekszáma. 2008. évi KSH adatok alapján 10
A rendezvény együttműködés keretében valósul meg. Együttmüködési megállapodás alapján. 10

Értékelési szempont Részpontszám megnevezése Részpontszám maximum pontszám
Rendezvény által érintett település lélekszáma. 500 fő alatti 10
Rendezvény által érintett település lélekszáma. 500-1500 fő 5
Rendezvény által érintett település lélekszáma. 1500 fő felett 0
A rendezvény együttműködés keretében valósul meg. Igen 10
A rendezvény együttműködés keretében valósul meg. Nem 0

X. Jogkövetkezmények

-

XI. Csatolandó mellékletek

 0-ás adóigazolás vállalkozások esetén, együttműködési megállapodás



Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 004 966
Helyi Akciócsoport: Ipoly-Menti Palócok Térségfejlesztő Egyesület
Jogcím: Térségen belüli együttműködés
Célterület megnevezése: Mikrotérségi és település szintű turisztikai és egyéb szakmai együttműködések támogatása.

I. Fogalom magyarázat

Mikrotérség: Néhány településből álló, földrajzilag összefüggő térség, mely települések között szoros gazdasági, társadalmi, kulturális
hasonlóságon és kapcsolatokon alapul. Az Ipoly-menti Palócok területén lévő 50 településnél kevesebb együttműködési megállapodást kötött
településegyüttes.

II. Támogatás vehető igénybe

Turisztikai rendezvények időpontjainak mikrotérségi szintü összehangolására. Az Ipoly-menti Palócok Akciócsoport településeit lefedő honlap
készítése. Az együttműködés során kialakított koncepciók népszerűsítésére  kiadvány készítésére. 

III. Támogatható tevékenységek

Turisztikai rendezvények összehangolásához kapcsolódó marketing tevékenység, adatgyűjtés költségei, honlapkészítés költsége,
kapcsolattartás költségei, infrastruktúrafejlesztés.

IV. Támogatás mértéke

Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen 4 000 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igény bevehető támogatás legnagyobb mértéke hátrányos helyzetű területen 8 000 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke egyéb területen 4 000 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igény bevehető támogatás legnagyobb mértéke egyéb területen 8 000 eurónak megfelelő forintösszeg.

Intenzitások:

Kérelmező típusa Intenzitások nem LHH településen
(%)

Intenzitások LHH településen (%)

Önkormányzat, önkormányzati társulás 100 100
Non-profit szervezetek 80 90
Egyházak 80 90

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 40 000 eurónak megfelelő forintösszeg, egyéb
területen 20 000 eurónak megfelelő forintösszeg.

V. Egyéb alanyi feltételek

-

VI. Egyéb tárgyi feltételek

-

VII. Jogosult települések



Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg:

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

VIII. 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 termék bemutató költségei (hostessek költsége, alapanyag);
ae) a rendezvény érdekében felmerülő szárazföldi személy és teherszállítási szolgáltatás;
af) a köz és egészségbiztonsággal kapcsolatos kötelezettséget teljesítésének költsége;
ag) étel -, italfogyasztás;
b) oktatás, képzés költségei:                              
ba) oktatók javadalmazása vállalkozó szerződés, megbízási szerződés és munkaszerződés alapján, valamennyi járulékával együtt;
bb) képzéshez kapcsolódó anyagköltség (oklevelek, bizonyítványok, tanúsítványok elkészítése, fénymásolás díja, képzés tárgyához kapcsolódó anyagköltség);
bc) oktatói segédanyagok (jegyzet, CD) költség;
bd) terembérlet;
be) meghívók;
bf) eszközbérlés;
bg) vizsgával kapcsolatos díjak;
bh) oktatási tematika elkészítésének költsége;
bi) az oktatás ideje alatt biztosított étel és ital fogyasztás;
bj) a képzés lebonyolításhoz szükséges, a 2000. évi C. törvény 80. § (2) bekezdésében megfogalmazottak alapján kis értékű tárgyi eszköz beszerzése;
c) kiadványkészítés költségei:
ca) adatgyűjtés költségei;
cb) adatbázis-használati jog költségei (pl: térképészeti);
cc) szerkesztés költségei;
cd) terjesztés költségei;
ce) nyomdai költségek;
cf) fotó és grafikai költségek;
d) marketing tevékenység költségei:
da) hirdetés költségei;
db) kiadványok, szórólapok terjesztésének költségei;
dc) reklámfilmek elkészítésének és terjesztésének költségei;
dd) promóciók költségei;
de) honlap készítés költsége;
df) kiállítások részvételi költségei;
e) kapcsolattartás költségei:
ea) útiköltség (gépjármű, tömegközlekedés, taxi);
eb) kommunikációs költség;
ec) szállás költsége;
ed) étkezés;
ee) napidíj;

IX. Értékelési szempontok

Értékelési szempont Ellenőrzés módja Pontszám
Az együttműködésben  az akciócsoport területén
érintett települések száma:

együttműködési megállapodás alapján 25

Együttműködés meghatározása Együttműködési megállapodás. 20

Értékelési szempont Részpontszám megnevezése Részpontszám maximum pontszám



Az együttműködésben  az akciócsoport területén
érintett települések száma:

1 település érintett 0

Az együttműködésben  az akciócsoport területén
érintett települések száma:

3-4 települést érint 15

Az együttműködésben  az akciócsoport területén
érintett települések száma:

10 település felett 25

Az együttműködésben  az akciócsoport területén
érintett települések száma:

5-9 település érintett 20

Az együttműködésben  az akciócsoport területén
érintett települések száma:

2 település érintett 10

Együttműködés meghatározása Csak szakmai vagy csak pénzügyi együttműködés 0
Együttműködés meghatározása Szakmai és pénzügyi együttműködés. 20

X. Jogkövetkezmények

-

XI. Csatolandó mellékletek

Együttműködési megállapodások.



Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 004 973
Helyi Akciócsoport: Ipoly-Menti Palócok Térségfejlesztő Egyesület
Jogcím: Vállalkozási alapú fejlesztés
Célterület megnevezése: Helyi termékek előállításának, feldolgozásának és piacra jutásának támogatása

I. Fogalom magyarázat

-

II. Támogatás vehető igénybe

Helyi termékek előállításához, feldolgozásához és piacra jutásához szükséges feltételrendszer biztosításához.

III. Támogatható tevékenységek

Új üzem építés, felújítás, bővítés, kapcsolódó eszközök beszerzése, marketing tevékenység.

IV. Támogatás mértéke

Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen 2 000 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igény bevehető támogatás legnagyobb mértéke hátrányos helyzetű területen 20 000 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke egyéb területen 2 000 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igény bevehető támogatás legnagyobb mértéke egyéb területen 20 000 eurónak megfelelő forintösszeg.

Intenzitások:

Kérelmező típusa Intenzitások nem LHH településen
(%)

Intenzitások LHH településen (%)

Mikro-kis-közép vállalkozás 60 65
Egyéni vállalkozó 60 65
Magánszemély 60 65

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 160 000 eurónak megfelelő forintösszeg, egyéb
területen 50 000 eurónak megfelelő forintösszeg.

V. Egyéb alanyi feltételek

-

VI. Egyéb tárgyi feltételek

-

VII. Jogosult települések

Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg:

Hugyag ; Romhány ; Rimóc ; Pusztaberki ; Piliny ; Patvarc ; Patak ; Őrhalom ; Nógrádszakál ; Nógrádsipek ; Nógrádmegyer ;



Nógrádmarcal ; Nógrádkövesd ; Nagyoroszi ; Varsány ; Terény ; Szügy ; Szente ; Szécsényfelfalu ; Szécsény ; Szécsénke ; Nagylóc ;
Mohora ; Magyarnándor ; Magyargéc ; Ludányhalászi ; Hont ; Hollókő ; Herencsény ; Érsekvadkert ; Horpács ; Debercsény ;
Endrefalva ; Drégelypalánk ; Dejtár ; Csitár ; Csesztve ; Cserhátsurány ; Cserháthaláp ; Bercel ; Becske ; Alsópetény ; Szanda ;
Szátok ; Kutasó ; Kisecset ; Kétbodony ; Ipolyvece ; Ipolyszög ; Iliny ;

VIII. Elszámolható kiadások

Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
a) a Vhr. 30. §-ában foglaltaknak megfelelő, a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munkák: új épület építése, meglévő épület felújítása, bővítése,
korszerűsítése, valamint épületgépészet kialakítása, korszerűsítése;
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 és berendezések 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;
cp) élelmiszer-biztonsági rendszer szabványok (BRC, EFSIS, IFS, ISO 22000 HACCP) bevezetése és tanúsíttatása;
d) tradicionális eszközbeszerzés: hagyományos, újonnan kereskedelmi fogalomban nem kapható, használt eszközök, gépek, berendezések beszerzésének,
felújításának, korszerűsítésének költségei;
e) a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő tárgyi 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 költségei; adatbázis-használati jog költségei; szerkesztés költségei;
nyomdai költségek;terjesztés költségei; fotó és grafikai költségek;)
gd) kiállítások részvételi költségei;
ge) promóciók költségei (ajándéktárgyak készíttetése);
gf) helyi termék védjegy rendszerének elkészítési költségei;

IX. Értékelési szempontok

Értékelési szempont Ellenőrzés módja Pontszám
A pályázó vagy valamely alkalmazottja szakirányú
végzettséggel rendelkezzen.

Szakirányú végzettséget igazoló okirat másolata. 25

Együttműködési megállapodás. Együttműködési megállapodás alapján. 25

Értékelési szempont Részpontszám megnevezése Részpontszám maximum pontszám
A pályázó vagy valamely alkalmazottja szakirányú
végzettséggel rendelkezzen.

igen 25

A pályázó vagy valamely alkalmazottja szakirányú
végzettséggel rendelkezzen.

nem 0

Együttműködési megállapodás. 5 felett 25
Együttműködési megállapodás. 4-5-ig 15
Együttműködési megállapodás. 1-3-ig 5
Együttműködési megállapodás. nincs 0

X. Jogkövetkezmények



-

XI. Csatolandó mellékletek

0-ás adóigazolás vállalkozások esetén. Szakirányú végtettséget igazoló okirat másolata. Együttműködési megállapodás.



Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 005 011
Helyi Akciócsoport: Ipoly-Menti Palócok Térségfejlesztő Egyesület
Jogcím: Közösségi célú fejlesztés
Célterület megnevezése: Sport tevékenységekre alkalmas infrastruktúra fejlesztésének támogatása.

I. Fogalom magyarázat

-

II. Támogatás vehető igénybe

A térség diáksport szolgáltatásainak fejlesztése, a már meglévő szolgáltatások és igények támogatására, kizárólag természetközeli ( lovas,
vizi-de nem horgász) sportok űzéséhez szükséges, diáksport célú infrastruktúra építésre és felújításra. Turisztikai célú szolgáltatások nem
támogathatóak ebből a forrásból. Védelem alatt álló épület felújítása nem támogatható. Védelem alatt nem álló épület esetében csak külső és
belső felújítás csak együttesen támogatható.

III. Támogatható tevékenységek

Sport tevékenységhez kapcsolódó új építés, épületfelújítás, bővítés, épületgépészet, fejlesztése, kapcsolódó eszközbeszerzés.

IV. Támogatás mértéke

Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen 2 000 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igény bevehető támogatás legnagyobb mértéke hátrányos helyzetű területen 60 000 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke egyéb területen 2 000 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igény bevehető támogatás legnagyobb mértéke egyéb területen 30 000 eurónak megfelelő forintösszeg.

Intenzitások:

Kérelmező típusa Intenzitások nem LHH településen
(%)

Intenzitások LHH településen (%)

Non-profit szervezetek 100 100

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 110 000 eurónak megfelelő forintösszeg, egyéb
területen 70 000 eurónak megfelelő forintösszeg.

V. Egyéb alanyi feltételek

Csak diák sportegyesületek pályázhatnak.

VI. Egyéb tárgyi feltételek

-

VII. Jogosult települések

Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg: Hugyag ; Romhány ; Rimóc ; Pusztaberki ; Piliny ;
Patvarc ; Patak ; Őrhalom ; Nógrádszakál ;



Nógrádsipek ; Nógrádmegyer ; Nógrádmarcal ; Nógrádkövesd ; Nagyoroszi ; Varsány ; Terény ; Szügy ; Szente ; Szécsényfelfalu ;
Szécsény ; Szécsénke ; Nagylóc ; Mohora ; Magyarnándor ; Magyargéc ; Ludányhalászi ; Hont ; Hollókő ; Herencsény ; Érsekvadkert ;
Horpács ; Debercsény ; Endrefalva ; Drégelypalánk ; Dejtár ; Csitár ; Csesztve ; Cserhátsurány ; Cserháthaláp ; Bercel ; Becske ;
Alsópetény ; Szanda ; Szátok ; Kutasó ; Kisecset ; Kétbodony ; Ipolyvece ; Ipolyszög ; Iliny ;

VIII. Elszámolható kiadások

Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
a) a Vhr. 30. §-ában foglaltaknak megfelelő, a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munkák: új épület építése, meglévő épület felújítása, bővítése,
korszerűsítése, valamint épületgépészet kialakítása, korszerűsítése;
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 és berendezések kiépítése (meleg víz, fűtés és elektromos áram előállítása és
felhasználása céljából);
bi) vonalas létesítmény építése, helyreállítása;
e) a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő tárgyi eszközök beszerzése;
f) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások;
i) a 2. számú melléklet szerinti működési kiadások.

IX. Értékelési szempontok

Értékelési szempont Ellenőrzés módja Pontszám
Partnerségben valósul-e meg a fejlesztés? Együttműködési megállapodás alapján. 10
Az illetékes Megyei Bíróság által legalább 10 éve
bejegyzett diák- sportegyesület

Bejegyzést igazoló okirat alapján. 30

Közhasznú minősítéssel rendelkező társadalmi
szervezet.

Bejegyzést igazoló okirat alapján. 20

Értékelési szempont Részpontszám megnevezése Részpontszám maximum pontszám
Partnerségben valósul-e meg a fejlesztés? Igen 10
Partnerségben valósul-e meg a fejlesztés? Nem 0
Az illetékes Megyei Bíróság által legalább 10 éve
bejegyzett diák- sportegyesület

Igen 30

Az illetékes Megyei Bíróság által legalább 10 éve
bejegyzett diák- sportegyesület

Nem 0

Közhasznú minősítéssel rendelkező társadalmi
szervezet.

Igen 20

Közhasznú minősítéssel rendelkező társadalmi
szervezet.

Nem 0

X. Jogkövetkezmények

-

XI. Csatolandó mellékletek

Együttműködési megállapodás.



Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 005 141
Helyi Akciócsoport: Ipoly-Menti Palócok Térségfejlesztő Egyesület
Jogcím: Közösségi célú fejlesztés
Célterület megnevezése: Telekommunikáció fejlesztésének támogatása.

I. Fogalom magyarázat

-

II. Támogatás vehető igénybe

Az Ipoly-menti Palócok területén működtetett helyi stúdiók, szerkesztőségek fejlesztése. A szerkesztőségek infrastrukturális kialakításának,
fejlesztésének, és a működtetésükhöz szükséges technikai eszközök beszerzésének támogatása.Védelem alatt álló épület felújítása nem
támogatható. Védelem alatt nem álló épület esetében csak külső és belső felújítás csak együttesen támogatható.  

III. Támogatható tevékenységek

A helyi stúdió épületfelújítása, bővítése, korszerűsítése; kapcsolódó tárgyi eszközök beszerzése; marketingkiadás; működési kiadások.

IV. Támogatás mértéke

Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen 2 000 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igény bevehető támogatás legnagyobb mértéke hátrányos helyzetű területen 15 000 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke egyéb területen 2 000 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igény bevehető támogatás legnagyobb mértéke egyéb területen 15 000 eurónak megfelelő forintösszeg.

Intenzitások:

Kérelmező típusa Intenzitások nem LHH településen
(%)

Intenzitások LHH településen (%)

Egyházak 90 90
Non-profit szervezetek 90 90
Önkormányzat, önkormányzati társulás 100 100

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 50 448 eurónak megfelelő forintösszeg, egyéb
területen 20 000 eurónak megfelelő forintösszeg.

V. Egyéb alanyi feltételek

-

VI. Egyéb tárgyi feltételek

Új épület építése nem támogatható.

VII. Jogosult települések

Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg: Hugyag ; Romhány ; Rimóc ; Pusztaberki ; Piliny ;



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

;
Iliny ;

VIII. Elszámolható kiadások

Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
a) a Vhr. 30. §-ában foglaltaknak megfelelő, a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munkák: új épület építése, meglévő épület felújítása, bővítése,
korszerűsítése, valamint épületgépészet kialakítása, korszerűsítése;
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 és berendezések kiépítése (meleg víz, fűtés és elektromos áram előállítása és
felhasználása céljából);
bi) vonalas létesítmény építése, helyreállítása;
e) a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő tárgyi eszközök beszerzése;
f) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások;
i) a 2. számú melléklet szerinti működési kiadások.

IX. Értékelési szempontok

Értékelési szempont Ellenőrzés módja Pontszám
Fejlesztés megvalósítása esetén vállalja-e új
munkahely teremtését.

Pályázat alapján. 10

Együttműködési megállapodás a közösségi
szolgáltatások részbeni vagy teljes ellátására.

Együttműködési megállapodás alapján. 15

Értékelési szempont Részpontszám megnevezése Részpontszám maximum pontszám
Fejlesztés megvalósítása esetén vállalja-e új
munkahely teremtését.

Igen 10

Fejlesztés megvalósítása esetén vállalja-e új
munkahely teremtését.

Nem 0

Együttműködési megállapodás a közösségi
szolgáltatások részbeni vagy teljes ellátására.

2-nél több Együttműködési megállapodás esetén. 15

Együttműködési megállapodás a közösségi
szolgáltatások részbeni vagy teljes ellátására.

1-2 Együttműködési megállapodás esetén 10

Együttműködési megállapodás a közösségi
szolgáltatások részbeni vagy teljes ellátására.

Nincs együttműködési megállapodás. 0

X. Jogkövetkezmények

-

XI. Csatolandó mellékletek

Együttműködési megállapodás.



Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 005 110
Helyi Akciócsoport: Ipoly-Menti Palócok Térségfejlesztő Egyesület
Jogcím: Közösségi célú fejlesztés
Célterület megnevezése: Közbiztonság feltételrendszerének támogatása.

I. Fogalom magyarázat

-

II. Támogatás vehető igénybe

Polgárőr egyesületek, önkéntes tűzoltó egyesületek fejlesztésére.Védelem alatt álló épület felújítása nem támogatható. Védelem alatt nem álló
épület esetében csak külső és belső felújítás csak együttesen támogatható.

III. Támogatható tevékenységek

Fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő tárgyi eszközök beszerzése. Kapcsolódó épületek építése, felújítása, infrastruktúta fejlesztése.

IV. Támogatás mértéke

Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen 1 000 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igény bevehető támogatás legnagyobb mértéke hátrányos helyzetű területen 15 000 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke egyéb területen 1 000 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igény bevehető támogatás legnagyobb mértéke egyéb területen 15 000 eurónak megfelelő forintösszeg.

Intenzitások:

Kérelmező típusa Intenzitások nem LHH településen
(%)

Intenzitások LHH településen (%)

Önkormányzat, önkormányzati társulás 100 100
Non-profit szervezetek 100 100

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 70 000 eurónak megfelelő forintösszeg, egyéb
területen 80 000 eurónak megfelelő forintösszeg.

V. Egyéb alanyi feltételek

Csak polgárőr és tűzoltó egyesületek pályázhatnak.

VI. Egyéb tárgyi feltételek

-

VII. Jogosult települések

Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg:

Hugyag ; Romhány ; Rimóc ; Pusztaberki ; Piliny ; Patvarc ; Patak ; Őrhalom ; Nógrádszakál ; Nógrádsipek ; Nógrádmegyer ;



Nógrádmarcal ; Nógrádkövesd ; Nagyoroszi ; Varsány ; Terény ; Szügy ; Szente ; Szécsényfelfalu ; Szécsény ; Szécsénke ; Nagylóc ;
Mohora ; Magyarnándor ; Magyargéc ; Ludányhalászi ; Hont ; Hollókő ; Herencsény ; Érsekvadkert ; Horpács ; Debercsény ;
Endrefalva ; Drégelypalánk ; Dejtár ; Csitár ; Csesztve ; Cserhátsurány ; Cserháthaláp ; Bercel ; Becske ; Alsópetény ; Szanda ;
Szátok ; Kutasó ; Kisecset ; Kétbodony ; Ipolyvece ; Ipolyszög ; Iliny ;

VIII. Elszámolható kiadások

Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
a) a Vhr. 30. §-ában foglaltaknak megfelelő, a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munkák: új épület építése, meglévő épület felújítása, bővítése,
korszerűsítése, valamint épületgépészet kialakítása, korszerűsítése;
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 és berendezések kiépítése (meleg víz, fűtés és elektromos áram előállítása és
felhasználása céljából);
bi) vonalas létesítmény építése, helyreállítása;
e) a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő tárgyi eszközök beszerzése;
f) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások;
i) a 2. számú melléklet szerinti működési kiadások.

IX. Értékelési szempontok

Értékelési szempont Ellenőrzés módja Pontszám
Legalább 4 település területén végzi a tevékenységét. Bejegyzést igazoló okirat alapján. 20
Hagyományos polgárőri és önkéntes tűzöltói
feladatokat integráltan ellátó társadalmi szervezet.

Bejegyzést igazoló okirat alapján. 20

Működési területen található önkormányzatokkal kötött
együttműködési megállapodás.

Együttműködési megállapodás alapján 20

Területileg illetékes tűzoltóparancsnoksággal
megkötött, a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
által jóváhagyott együttműködési megállapodás.

Együttműködési megállapodás alapján. 20

Értékelési szempont Részpontszám megnevezése Részpontszám maximum pontszám
Legalább 4 település területén végzi a tevékenységét. igen 20
Legalább 4 település területén végzi a tevékenységét. nem 0
Hagyományos polgárőri és önkéntes tűzöltói
feladatokat integráltan ellátó társadalmi szervezet.

igen 20

Hagyományos polgárőri és önkéntes tűzöltói
feladatokat integráltan ellátó társadalmi szervezet.

nem 0

Működési területen található önkormányzatokkal kötött
együttműködési megállapodás.

4 vagy annál több 20

Működési területen található önkormányzatokkal kötött
együttműködési megállapodás.

1-3 db 10

Területileg illetékes tűzoltóparancsnoksággal
megkötött, a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
által jóváhagyott együttműködési megállapodás.

igen 20

Területileg illetékes tűzoltóparancsnoksággal
megkötött, a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
által jóváhagyott együttműködési megállapodás.

nem 0

X. Jogkövetkezmények



-

XI. Csatolandó mellékletek

Együttműködési megállapodások.



Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 005 127
Helyi Akciócsoport: Ipoly-Menti Palócok Térségfejlesztő Egyesület
Jogcím: Képzés
Célterület megnevezése: Képzések szervezése a gazdasági potenciál növelése érdekében.

I. Fogalom magyarázat

-

II. Támogatás vehető igénybe

Média és kommunikációs fejlesztésekhez kötődő képzések, hogy a helyi önkormányzati intézmények, civil szervezetek, vállalkozók, melyek
honlapokat, helyi médiumokat működtetnek, elsajátítsák az alapokat. Idegennyelvi képzések. Falusi vendéglátók és közösségfejlesztők
képzése.

III. Támogatható tevékenységek

A helyi igényekhez illeszkedő képzések lebonyolítása és kapcsolódó kisértékű tárgyi eszközök beszerzése.

IV. Támogatás mértéke

Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen 2 000 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igény bevehető támogatás legnagyobb mértéke hátrányos helyzetű területen 20 000 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke egyéb területen 2 000 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igény bevehető támogatás legnagyobb mértéke egyéb területen 20 000 eurónak megfelelő forintösszeg.

Intenzitások:

Kérelmező típusa Intenzitások nem LHH településen
(%)

Intenzitások LHH településen (%)

Önkormányzat, önkormányzati társulás 100 100
Non-profit szervezetek 100 100
Egyházak 100 100
Mikro-kis-közép vállalkozás 60 65
Egyéni vállalkozó 60 65

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 30 000 eurónak megfelelő forintösszeg, egyéb
területen 20 000 eurónak megfelelő forintösszeg.

V. Egyéb alanyi feltételek

-

VI. Egyéb tárgyi feltételek

-

VII. Jogosult települések



Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg:

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

VIII. Elszámolható kiadások

Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
a) képzés, oktatás:
aa) oktatók javadalmazása vállalkozó szerződés, megbízási szerződés és munkaszerződés alapján, valamennyi járulékával együtt;
ab) képzéshez kapcsolódó anyagköltség (oklevelek, bizonyítványok, tanúsítványok elkészítése, fénymásolás díja, képzés tárgyához kapcsolódó anyagköltség);
ac) oktatói segédanyagok (jegyzet, CD) költség;
ad) terembérlet;
ae) meghívók, szórólapok, kiadványok költségei;
af) eszközbérlés;
ag) vizsgával kapcsolatos díjak;
ah) oktatási tematika elkészítésének költsége;
ai) oktatás ideje alatt biztosított étel-, italfogyasztás;
b) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások;
c) a képzés lebonyolításhoz szükséges, a 2000. évi C. törvény 80. § (2) bekezdésében megfogalmazottak alapján kis értékű tárgyi eszköz beszerzése;

IX. Értékelési szempontok

Értékelési szempont Ellenőrzés módja Pontszám
Együttműködés által érintett szférárák száma. Együttműködési megállapodás alapján. 20
OKJ képzés Nyilatkozat alapján 10

Értékelési szempont Részpontszám megnevezése Részpontszám maximum pontszám
Együttműködés által érintett szférárák száma. Nincs együttműködés 0
Együttműködés által érintett szférárák száma. Mind a három szférát érinti 20
Együttműködés által érintett szférárák száma. Két szférát érintő képzés 10
Együttműködés által érintett szférárák száma. Csak egy szférát érintő képzés 5
OKJ képzés igen 10
OKJ képzés nem 0

X. Jogkövetkezmények

-

XI. Csatolandó mellékletek

0-ás adóigazolás vállalkozások esetén, együttműködési megállapodás, nyilatkozat a képzés típusáról



Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 005 134
Helyi Akciócsoport: Ipoly-Menti Palócok Térségfejlesztő Egyesület
Jogcím: Térségek közötti és nemzetközi együttműködés
Célterület megnevezése: Kulturális és szakmai együttműködés támogatása.

I. Fogalom magyarázat

-

II. Támogatás vehető igénybe

Az együttműködés kiterjesztése kulturális, gazdasági, kereskedelmi és oktatási területekre. Új kezdeményezések támogatása a tartós és szoros
együttműködés érdekében. Egymás kultúrájának megismerését elősegítő közös rendezvények, közös projektek lebonyolítása.

III. Támogatható tevékenységek

Kulturális és szakmai rendezvények, oktatás, képzés lebonyolítása,   ezekhez kapcsolódó eszközbeszerzés, marketing tevékenység. 

IV. Támogatás mértéke

Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen 2 000 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igény bevehető támogatás legnagyobb mértéke hátrányos helyzetű területen 20 000 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke egyéb területen 2 000 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igény bevehető támogatás legnagyobb mértéke egyéb területen 20 000 eurónak megfelelő forintösszeg.

Intenzitások:

Kérelmező típusa Intenzitások nem LHH településen
(%)

Intenzitások LHH településen (%)

Önkormányzat, önkormányzati társulás 100 100
Non-profit szervezetek 80 90
Egyházak 80 90
Mikro-kis-közép vállalkozás 60 65

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 50 000 eurónak megfelelő forintösszeg, egyéb
területen 20 000 eurónak megfelelő forintösszeg.

V. Egyéb alanyi feltételek

-

VI. Egyéb tárgyi feltételek

-

VII. Jogosult települések

Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg: Hugyag ; Romhány ; Rimóc ; Pusztaberki ; Piliny ;



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

;
Iliny ;

VIII. 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 termék bemutató költségei (hostessek költsége, alapanyag);
ae) a rendezvény érdekében felmerülő szárazföldi személy és teherszállítási szolgáltatás;
af) a köz és egészségbiztonsággal kapcsolatos kötelezettséget teljesítésének költsége;
ag) étel -, italfogyasztás;
b) oktatás, képzés költségei:                              
ba) oktatók javadalmazása vállalkozó szerződés, megbízási szerződés és munkaszerződés alapján, valamennyi járulékával együtt;
bb) képzéshez kapcsolódó anyagköltség (oklevelek, bizonyítványok, tanúsítványok elkészítése, fénymásolás díja, képzés tárgyához kapcsolódó anyagköltség);
bc) oktatói segédanyagok (jegyzet, CD) költség;
bd) terembérlet;
be) meghívók;
bf) eszközbérlés;
bg) vizsgával kapcsolatos díjak;
bh) oktatási tematika elkészítésének költsége;
bi) az oktatás ideje alatt biztosított étel és ital fogyasztás;
bj) a képzés lebonyolításhoz szükséges, a 2000. évi C. törvény 80. § (2) bekezdésében megfogalmazottak alapján kis értékű tárgyi eszköz beszerzése;
c) kiadványkészítés költségei:
ca) adatgyűjtés költségei;
cb) adatbázis-használati jog költségei (pl: térképészeti);
cc) szerkesztés költségei;
cd) terjesztés költségei;
ce) nyomdai költségek;
cf) fotó és grafikai költségek;
d) marketing tevékenység költségei:
da) hirdetés költségei;
db) kiadványok, szórólapok terjesztésének költségei;
dc) reklámfilmek elkészítésének és terjesztésének költségei;
dd) promóciók költségei;
de) honlap készítés költsége;
df) kiállítások részvételi költségei;
e) kapcsolattartás költségei:
ea) útiköltség (gépjármű, tömegközlekedés, repülő költség, taxi);
eb) kommunikációs költség;
ec) szállás költsége;
ed) étkezés;
ee) fordítás, tolmácsolás

IX. Értékelési szempontok

Értékelési szempont Ellenőrzés módja Pontszám
Együttműködésben érintett országok száma. Együttműködési megállapodás alapján. 20
Együttműködés meghatározása. Partnerségi megállapodás. 20

Értékelési szempont Részpontszám megnevezése Részpontszám maximum pontszám
Együttműködésben érintett országok száma. 1 ország (térségek közötti) 0
Együttműködésben érintett országok száma. 2 országot érint. 10



Együttműködésben érintett országok száma. 2-nél több országot érint. 20
Együttműködés meghatározása. Csak szakmai vagy csak pénzügyi együttműködés. 0
Együttműködés meghatározása. Szakmai és pénzügyi együttműködés. 20

X. Jogkövetkezmények

-

XI. Csatolandó mellékletek

0-ás adóigazolás vállalkozások esetén, együttműködési megállapodás



Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 005 158
Helyi Akciócsoport: Ipoly-Menti Palócok Térségfejlesztő Egyesület
Jogcím: Közösségi célú fejlesztés
Célterület megnevezése: Térségi fejlesztőközpontok létrehozása.

I. Fogalom magyarázat

Térségi fejlesztőközpont: Az Ipoly-menti Palócok Akciócsoport területén működő, a térség fejlesztésében érdekelt civil szervezetek,
vállalkozások illetve önkormányzatok képviselői részére kialakított központ, amely segíti a térségben felmerülő problémák megoldását,
kapcsocsolódó képzések szervezését, információs csatornák kialakítását.

II. Támogatás vehető igénybe

Ipoly-menti Palócok településeinek területén működő, fejlesztőközpont létrehozására, amely elősegíti a térségben működő szervezetek
együttműködését és a térség fejlődését. 

III. Támogatható tevékenységek

Fejlesztő központhoz kapcsolódó építés, épület-felújítás, bővítés, korszerűsítés, épületgépészet, eszközbeszerzés, marketing tevékenység.
Védelem alatt álló épület nem támogatható. Védelem alatt nem álló épület felújítása esetén külső belső felújítás csak együttesen támogatható.

IV. Támogatás mértéke

Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen 10 000 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igény bevehető támogatás legnagyobb mértéke hátrányos helyzetű területen 100 000 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke egyéb területen 10 000 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igény bevehető támogatás legnagyobb mértéke egyéb területen 80 000 eurónak megfelelő forintösszeg.

Intenzitások:

Kérelmező típusa Intenzitások nem LHH településen
(%)

Intenzitások LHH településen (%)

Non-profit szervezetek 100 100
Önkormányzat, önkormányzati társulás 100 100

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 110 000 eurónak megfelelő forintösszeg, egyéb
területen 80 000 eurónak megfelelő forintösszeg.

V. Egyéb alanyi feltételek

-

VI. Egyéb tárgyi feltételek

IKSZT címbirtokos szervezet nem pályázhat azon a településen amelyre címbirtokosi okirattal rendelkezik.

VII. Jogosult települések



Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg:

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

VIII. Elszámolható kiadások

Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
a) a Vhr. 30. §-ában foglaltaknak megfelelő, a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munkák: új épület építése, meglévő épület felújítása, bővítése,
korszerűsítése, valamint épületgépészet kialakítása, korszerűsítése;
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 és berendezések kiépítése (meleg víz, fűtés és elektromos áram előállítása és
felhasználása céljából);
bi) vonalas létesítmény építése, helyreállítása;
e) a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő tárgyi 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 költségei; adatbázis-használati jog költségei; szerkesztés költségei;
nyomdai költségek;terjesztés költségei; fotó és grafikai költségek;)
i) a 2. számú melléklet szerinti működési kiadások.

IX. Értékelési szempontok

Értékelési szempont Ellenőrzés módja Pontszám
Fejlesztéssel érintett település lélekszáma. 2008. évi KSH adatok alapján. 15
Együttműködési megállapodás a közösségi
szolgáltatások részbeni vagy teljes ellátására.

Együttműködési megállapodás alapján. 15

Értékelési szempont Részpontszám megnevezése Részpontszám maximum pontszám
Fejlesztéssel érintett település lélekszáma. 1000 fő alatti települések esetés. 15
Fejlesztéssel érintett település lélekszáma. 1000-2000 fő közötti települések esetén 10
Fejlesztéssel érintett település lélekszáma. 2000 fő feletti települések esetén. 0
Együttműködési megállapodás a közösségi
szolgáltatások részbeni vagy teljes ellátására.

2-nél több Együttműködési megállapodás esetén 15

Együttműködési megállapodás a közösségi
szolgáltatások részbeni vagy teljes ellátására.

1-2 Együttműködési megállapodás esetén 10

Együttműködési megállapodás a közösségi
szolgáltatások részbeni vagy teljes ellátására.

Nincs együttműködési megállapodás 0

X. Jogkövetkezmények

-

XI. Csatolandó mellékletek



Együttműködési megállapodás.



Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 005 165
Helyi Akciócsoport: Ipoly-Menti Palócok Térségfejlesztő Egyesület
Jogcím: Közösségi célú fejlesztés
Célterület megnevezése: Hátrányos helyzetű csoportok integrációjának elősegítése, támogatása.

I. Fogalom magyarázat

Hátrányos helyzetű csoportok: cigány civil szervezetek, cigány kisebbségi önkormányzatok, nemzetiségi kisebbségi önkormányzatok.

II. Támogatás vehető igénybe

Hátrányos helyzetű csoportok információs csatornáinak kialakítása, a civil szervezetek és kisebbségi önkormányzatok infrastruktúrájának
fejlesztése, média felület kialakítása, üzemeltetése, amely tájékoztatja a hátrányos helyzetű csoportokat a szegénységi csapdából való kitörését
elősegítő programokról, támogatást nyújt a tanulók és felnőttek formális és informális tanulásához.Védelem alatt álló épület felújítása nem
támogatható. Védelem alatt nem álló épület esetében csak külső és belső felújítás csak együttesen támogatható.

III. Támogatható tevékenységek

Hátrányos helyzetű csoportokat képviselő szervezetek épületeinek felújítása, bővítése, korszerűsítése; kapcsolódó tárgyi eszközök beszerzése;
marketingkiadás; működési kiadások

IV. Támogatás mértéke

Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen 1 000 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igény bevehető támogatás legnagyobb mértéke hátrányos helyzetű területen 15 000 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke egyéb területen 1 000 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igény bevehető támogatás legnagyobb mértéke egyéb területen 15 000 eurónak megfelelő forintösszeg.

Intenzitások:

Kérelmező típusa Intenzitások nem LHH településen
(%)

Intenzitások LHH településen (%)

Non-profit szervezetek 100 100
Önkormányzat, önkormányzati társulás 100 100

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 30 000 eurónak megfelelő forintösszeg, egyéb
területen 30 000 eurónak megfelelő forintösszeg.

V. Egyéb alanyi feltételek

-

VI. Egyéb tárgyi feltételek

Új épület építése nem támogatható.

VII. Jogosult települések



Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg:

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

VIII. Elszámolható kiadások

Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
a) a Vhr. 30. §-ában foglaltaknak megfelelő, a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munkák: új épület építése, meglévő épület felújítása, bővítése,
korszerűsítése, valamint épületgépészet kialakítása, korszerűsítése;
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 és berendezések kiépítése (meleg víz, fűtés és elektromos áram előállítása és
felhasználása céljából);
bi) vonalas létesítmény építése, helyreállítása;
e) a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő tárgyi 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 költségei; adatbázis-használati jog költségei; szerkesztés költségei;
nyomdai költségek;terjesztés költségei; fotó és grafikai költségek;)
i) a 2. számú melléklet szerinti működési kiadások.
Honlap készítés költségei.

IX. Értékelési szempontok

Értékelési szempont Ellenőrzés módja Pontszám
Fejlesztés által érintett település lélekszáma. 2008. évi KSH adatok alapján. 10
Együttműködési megállapodás a közösségi
szolgáltatások részbeni vagy teljes ellátására.

Együttműködési megállapodás alapján. 15

Értékelési szempont Részpontszám megnevezése Részpontszám maximum pontszám
Fejlesztés által érintett település lélekszáma. 0-500 fő 10
Fejlesztés által érintett település lélekszáma. 501-1500 fő 5
Fejlesztés által érintett település lélekszáma. 1500 fő felett 0
Együttműködési megállapodás a közösségi
szolgáltatások részbeni vagy teljes ellátására.

2- nél több Együttműködési megállapodás esetén 15

Együttműködési megállapodás a közösségi
szolgáltatások részbeni vagy teljes ellátására.

1-2 Együttműködési megállapodás esetén 10

Együttműködési megállapodás a közösségi
szolgáltatások részbeni vagy teljes ellátására.

Nincs együttműködési megállapodás. 0

X. Jogkövetkezmények

-



XI. Csatolandó mellékletek

Együttműködési megállapodás.



Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 005 318
Helyi Akciócsoport: Ipoly-Menti Palócok Térségfejlesztő Egyesület
Jogcím: Vállalkozási alapú fejlesztés
Célterület megnevezése: Helyi termékeket előállító és feldolgozó több funkciós modell gazdaságok létrehozásának és fejlesztésének

piacra jutásának támogatása.

I. Fogalom magyarázat

-

II. Támogatás vehető igénybe

Olyan helyi terméket előállító, feldolgozó modell gazdaságok kialakítására és fejlesztésére amelyek biztosítják gazdaságuk folyamatos
látogathatóságát, a speciális ismeretek átadását és az általuk alkalmazott technológiák folyamatos tanulmányozhatóságát. Az Ipoly-menti
Palócok területén található helyi termékek fenntarthatóságát célzó projekt.

III. Támogatható tevékenységek

Új üzem építés, felújítás, bővítés, kapcsolódó eszközbeszerzés, marketing tevékenység, speciális kiadás bemutatókertek létesítésének
költségei.

IV. Támogatás mértéke

Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen 4 000 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igény bevehető támogatás legnagyobb mértéke hátrányos helyzetű területen 60 000 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke egyéb területen 4 000 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igény bevehető támogatás legnagyobb mértéke egyéb területen 60 000 eurónak megfelelő forintösszeg.

Intenzitások:

Kérelmező típusa Intenzitások nem LHH településen
(%)

Intenzitások LHH településen (%)

Egyéni vállalkozó 60 65
Magánszemély 60 65
Mikro-kis-közép vállalkozás 60 65

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 140 000 eurónak megfelelő forintösszeg, egyéb
területen 80 000 eurónak megfelelő forintösszeg.

V. Egyéb alanyi feltételek

-

VI. Egyéb tárgyi feltételek

-

VII. Jogosult települések



Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg:

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

VIII. Elszámolható kiadások

Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
a) a Vhr. 30. §-ában foglaltaknak megfelelő, a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munkák: új épület építése, meglévő épület felújítása, bővítése,
korszerűsítése, valamint épületgépészet kialakítása, korszerűsítése;
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 és berendezések 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;
cp) élelmiszer-biztonsági rendszer szabványok (BRC, EFSIS, IFS, ISO 22000 HACCP) bevezetése és tanúsíttatása;
d) tradicionális eszközbeszerzés: hagyományos, újonnan kereskedelmi fogalomban nem kapható, használt eszközök, gépek, berendezések beszerzésének,
felújításának, korszerűsítésének költségei;
e) a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő tárgyi 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 költségei; adatbázis-használati jog költségei; szerkesztés költségei;
nyomdai költségek;terjesztés költségei; fotó és grafikai költségek;)
gc) reklámfilmek elkészítésének és terjesztésének költségei;
gd) kiállítások részvételi költségei;
ge) promóciók költségei (ajándéktárgyak készíttetése);
gf) helyi termék védjegy rendszerének elkészítési költségei;
Szaporító anyag beszerzése.

IX. Értékelési szempontok

Értékelési szempont Ellenőrzés módja Pontszám
Pályázó vagy valamely alkalmazottja szakirányú
végzettséggel rendelkezik. 

Szakmai végezettséget igazoló okirat másolata. 25

Szakmai együttműködés felsőfokú intézménnyel. Együttműködési megállapodás alapján. 25
Együttműködési megállapodás. Együttműködési megállapodás alapján 25
Látogathatóság. Projekt leíró dokumentum. 25

Értékelési szempont Részpontszám megnevezése Részpontszám maximum pontszám
Pályázó vagy valamely alkalmazottja szakirányú
végzettséggel rendelkezik. 

Igen 25

Pályázó vagy valamely alkalmazottja szakirányú
végzettséggel rendelkezik. 

Nem 0

Szakmai együttműködés felsőfokú intézménnyel. Igen 25
Szakmai együttműködés felsőfokú intézménnyel. Nem 0
Együttműködési megállapodás. 5 felett 25



Együttműködési megállapodás. 4-5-ig 15
Együttműködési megállapodás. 1-3-ig 5
Együttműködési megállapodás. Nincs 0
Látogathatóság. Bejelentkezés alapján bármikor. 25
Látogathatóság. A hét öt munkanapján vehető igénybe. 15
Látogathatóság. A hét kevesebb mint öt munkanapján vehető igénybe. 5

X. Jogkövetkezmények

-

XI. Csatolandó mellékletek

0-ás adóigazolás vállalkozások esetén, együttműködési megállapodások, projekt leíró dokumentum, szakmai végzettséget igazoló okirat
másolata.



Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 005 257
Helyi Akciócsoport: Ipoly-Menti Palócok Térségfejlesztő Egyesület
Jogcím: Rendezvény
Célterület megnevezése: Hátrányos helyzetű csoportok hagyományainak ápolása, képzési és foglalkoztatási tájékoztatók szervezése.

I. Fogalom magyarázat

Hátrányos helyzetű csoportok: cigány civil szervezetek, cigány kisebbségi önkormányzatok, nemzetiségi kisebbségi önkormányzat.

II. Támogatás vehető igénybe

Rendezvénysorozat az alábbi témakörökben: foglalkoztatási-képzési börzék szervezése településeken, tolerancia nap, roma kultúra napja.

III. Támogatható tevékenységek

Kapcsolódó rendezvények költségei, infrastruktúra fejlesztés, kapcsolódó eszközbeszerzés, marketing.

IV. Támogatás mértéke

Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen 1 000 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igény bevehető támogatás legnagyobb mértéke hátrányos helyzetű területen 1 300 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke egyéb területen 1 000 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igény bevehető támogatás legnagyobb mértéke egyéb területen 1 700 eurónak megfelelő forintösszeg.

Intenzitások:

Kérelmező típusa Intenzitások nem LHH településen
(%)

Intenzitások LHH településen (%)

Önkormányzat, önkormányzati társulás 100 100
Non-profit szervezetek 100 100
Egyházak 100 100
Mikro-kis-közép vállalkozás 60 65
Egyéni vállalkozó 60 65
Magánszemély 60 65

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 19 000 eurónak megfelelő forintösszeg, egyéb
területen 17 000 eurónak megfelelő forintösszeg.

V. Egyéb alanyi feltételek

-

VI. Egyéb tárgyi feltételek

-

VII. Jogosult települések



Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg:

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

VIII. 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 termékbemutató 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;
b) marketing tevékenység:
ba) meghívók, hirdetések költségei;
bb) kiadványok, szórólapok elkészítésének és terjesztésének költségei; (adatgyűjtés költségei; adatbázis-használati jog költségei; szerkesztés költségei;
nyomdai költségek;terjesztés költségei; fotó és grafikai költségek;)
bc) reklámfilmek elkészítésének és terjesztésének költségei;
bd) kiállítások részvételi költségei;
be) promóciók költségei (ajándéktárgyak készíttetése);
bf) kapcsolattartás költségei (kommunikációs költség: telefon, és postaköltség, az internet havi díját nem tartalmazza);
c) infrastruktúra-fejlesztés:
ca) tereprendezés;
cb) elektronikus 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) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások;

IX. Értékelési szempontok

Értékelési szempont Ellenőrzés módja Pontszám
Rendezvény együttműködés keretében valósul meg. Együttműködési megállapodás. 10
A rendezvénysorozattal érintett települések száma az
Ipoly-menti Palócok területén 

Projekt leíró dokumentum. 25

Értékelési szempont Részpontszám megnevezése Részpontszám maximum pontszám
Rendezvény együttműködés keretében valósul meg. Nem 0
Rendezvény együttműködés keretében valósul meg. Igen 10
A rendezvénysorozattal érintett települések száma az
Ipoly-menti Palócok területén 

3-4 település 15

A rendezvénysorozattal érintett települések száma az
Ipoly-menti Palócok területén 

1-2 település 10

A rendezvénysorozattal érintett települések száma az
Ipoly-menti Palócok területén 

6 település felett 25

A rendezvénysorozattal érintett települések száma az
Ipoly-menti Palócok területén 

5-6 település 20

X. Jogkövetkezmények



-

XI. Csatolandó mellékletek

0-ás adóigazolás vállalkozások esetén, Projekt leíró dokumentum, Együttműködési megállapodás



Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 005 264
Helyi Akciócsoport: Ipoly-Menti Palócok Térségfejlesztő Egyesület
Jogcím: Képzés
Célterület megnevezése: Hátrányos helyzetű csoportok képzési lehetőségeinek megteremtetése

I. Fogalom magyarázat

Hátrányos helyzetű csoportok: cigány civil szervezetek, cigány kisebbségi önkormányzatok, nemzetiségi kisebbségi önkormányzatok.

II. Támogatás vehető igénybe

Hátrányos helyzetű csoportok képzés, amelynek témája az alapvető számítástechnikai felhasználói ismereteken túl az informatika
hátránykompenzációs lehetőségeire tér ki.  Igény szerinti OKJ, felzárkóztató képzések szervezése esetleges munkaadói felkérésre,
vállalkozóvá válás elősegítése, kommunikációs tréning, pályaorientáció foglalkozás gyermekek részére 

III. Támogatható tevékenységek

Hátrányos helyzetű csoportok képzése, az ehhez kapcsolódó kisértékű tárgyi eszköz beszerzése.

IV. Támogatás mértéke

Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen 1 000 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igény bevehető támogatás legnagyobb mértéke hátrányos helyzetű területen 10 000 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke egyéb területen 1 000 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igény bevehető támogatás legnagyobb mértéke egyéb területen 10 000 eurónak megfelelő forintösszeg.

Intenzitások:

Kérelmező típusa Intenzitások nem LHH településen
(%)

Intenzitások LHH településen (%)

Önkormányzat, önkormányzati társulás 100 100
Non-profit szervezetek 100 100
Egyházak 100 100
Mikro-kis-közép vállalkozás 60 65
Egyéni vállalkozó 60 65
Magánszemély 60 65

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 10 000 eurónak megfelelő forintösszeg, egyéb
területen 14 000 eurónak megfelelő forintösszeg.

V. Egyéb alanyi feltételek

-

VI. Egyéb tárgyi feltételek

-



VII. Jogosult települések

Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg:

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

VIII. Elszámolható kiadások

Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
a) képzés, oktatás:
aa) oktatók javadalmazása vállalkozó szerződés, megbízási szerződés és munkaszerződés alapján, valamennyi járulékával együtt;
ab) képzéshez kapcsolódó anyagköltség (oklevelek, bizonyítványok, tanúsítványok elkészítése, fénymásolás díja, képzés tárgyához kapcsolódó anyagköltség);
ac) oktatói segédanyagok (jegyzet, CD) költség;
ad) terembérlet;
ae) meghívók, szórólapok, kiadványok költségei;
af) eszközbérlés;
ag) vizsgával kapcsolatos díjak;
ah) oktatási tematika elkészítésének költsége;
ai) oktatás ideje alatt biztosított étel-, italfogyasztás;
b) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások;
c) a képzés lebonyolításhoz szükséges, a 2000. évi C. törvény 80. § (2) bekezdésében megfogalmazottak alapján kis értékű tárgyi eszköz beszerzése;

IX. Értékelési szempontok

Értékelési szempont Ellenőrzés módja Pontszám
Az együttműködés által érintett szférák száma. Együttműködési megállapodás alapján 20
OKJ képzés Nyilatkozat alapján 10

Értékelési szempont Részpontszám megnevezése Részpontszám maximum pontszám
Az együttműködés által érintett szférák száma. Nincs együttműködés. 0
Az együttműködés által érintett szférák száma. Mind a három szférát érinti. 20
Az együttműködés által érintett szférák száma. Két szférát érint. 10
Az együttműködés által érintett szférák száma. Csak egy szférát érint. 5
OKJ képzés igen 10
OKJ képzés nem 0

X. Jogkövetkezmények

-

XI. Csatolandó mellékletek

Együttműködési megállapodás, nyilatkozat képzés típusáról.


