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Emlékeztető az elnökségi ülésről 

 

Helye: 2699 Szügy, Rákóczi út 99-101., Tárgyalóterem 

Ideje: 2016. január 27. 16:00 óra  

Résztvevők köre: 10 elnökségi tag 

Napirendi pontok: 

1. A Helyi Fejlesztési Stratégia tervezetének megvitatása és elfogadása  

 

Előterjesztő: Halmosi György elnök 

A Helyi Fejlesztési Stratégia tervezetének megvitatása és elfogadása  

Elmondják, hogy a kiküldött intézkedési terveket célterületenkénti átbeszélés után 

határozatban fogadja majd el az Elnökség, melyet a közgyűlés elé kell vinni. 617 100 000 Ft áll 

az IPTE rendelkezésére, melyről már egy korábbi ülésen eldöntötte az elnökség, hogy 2/3-át az 

összegnek vállalkozásfejlesztésre fordítjuk, melyet az első három intézkedés tartalmaz.   

A stratégia dokumentumai már majdnem teljesen elkészültek, körülbelül 60 oldalt már 

kidolgozott a munkaszervezet. A beérkező projektötlet adatlapok alapján elmondható, hogy 

legtöbben a gazdaságfejlesztésre és turisztikai beruházásokra igényelnének támogatást, de 

érkeztek szép számmal rendezvényre és térfigyelő rendszerek kiépítésére is ötletek. A 

munkaszervezet felmérte a térség igényeit, és SWOT elemzés segítségével kialakította az 

intézkedéseket. 
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Intézkedés sorszáma 1. 

Intézkedés megnevezése: Helyi vállalkozások fejlesztése 

Specifikus cél: Helyi gazdaság fejlesztése, Településfejlesztés, Hátrányos helyzetű csoportok 

Indoklás, alátámasztás: A térségben működő mikrovállalkozások tőkehiánnyal küzdenek, ami meggátolja fejlődésüket, 

kapacitásuk növelését, piaci pozíciójuk erősítését. A fejlesztés célja az infrastrukturális és 

eszközbeszerzéseken túl a megújuló energiák alkalmazása, mely hozzájárul hosszútávú 

fejlődésükhöz, versenyképességük növeléséhez, munkahelymegtartáshoz, új munkahelyek 

létrejöttéhez.   

 

A támogatható tevékenység 

területek meghatározása: 

Az intézkedés keretében támogatásban részesülnek munkahelyet teremtő vállalkozások, munkahelyet 

megőrző működő vállalkozások, melyek tevékenységüket a Helyi Fejlesztési Stratégia településein 

végzik. Az intézkedés hozzájárul a vállalkozások tevékenységi körébe tartozó fejlesztéseken túl új 

tevékenységek, új szolgáltatások bevezetéséhez szükséges fejlesztésekhez. A 272/2014 (XI. 5.) 

Kormányrendelet 5. mellékletének 3. fejezetében meghatározott költségtípusok közül a következőek 

számolhatóak el az intézkedés keretében: 

1. Projekt előkészítési költségek (tervdokumentáció elkészítésének, engedélyek beszerzése, 

pályázatírás): az építési és gép-, eszközbeszerzési költségek maximum 5 %-a  
2. Építéshez, felújításhoz kapcsolódó költségek 

3. Gép-, és Eszközbeszerzés 

4. Műszaki ellenőri szolgáltatás az építési költség maximum 1 %-a  
5. Marketing költség az építési és gép-, eszközbeszerzés együttes költségének maximum 5 

%-a 

6. Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége  az építési és gép-, 

eszközbeszerzés együttes költségének maximum 0,5 %-a 

7. Projektmenedzsment tevékenység  az építési és gép-, eszközbeszerzés együttes 

költségének maximum 2,5 %-a 

Kiegészítő jelleg, lehatárolás: Az intézkedés kiegészíti a Vidékfejlesztési Program és a GINOP intézkedéseit, mivel támogatást 

biztosít a nem mezőgazdasághoz kapcsolódó termék előállításához és szolgáltatás nyújtáshoz is.  

A GINOP a termék előállítását legalább 5 millió Ft-os támogatáshoz köti, a szolgáltatásokat pedig 
csak a szabad vállalkozási zónában támogatja, szintén legalább 5 millió Ft-os támogatás esetén. A 

Vidékfejlesztési Program a mezőgazdasági termelők, vagy a nem mezőgazdasági termelők Annex I. 

termék feldolgozását, illetve új mikrovállalkozás létrehozását támogatja 
 

A kedvezményezett vállalja, hogy a megvalósítást követően bemutatkozó anyagot készít a 

fejlesztésről, melyet eljuttat a LEADER Helyi Akciócsoport számára, honlapon történő megjelenés 
céljából, biztosítva a nyilvánosságot és a LEADER program népszerűsítését. A fejlesztés 

megvalósításához építési beruházás esetében kizárólag az Ipoly-menti Palócok Térségfejlesztő 

Egyesületének területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező vállalkozóval valósítja meg a 
fejlesztést, melyről együttműködési megállapodást köt, mellyel a helyi vállalkozók piaci stabilitását 

segíti elő. 

A jogosultak köre: Egyéni vállalkozások, Induló és működő mikro vállalkozások 

A kiválasztási kritériumok, 

alapelvek: 

 az Ipoly-menti Palócok Térségfejlesztő Egyesülete illetékességi területén székhellyel, vagy 

telephellyel rendelkező vállalkozóval valósítja meg az építés jellegű beruházást 

 Induló vállalkozás esetén munkahelyet hoz létre, működő vállalkozás esetén a maximális 
támogatási összeg 50%-ig munkahelyet őriz meg illetve 50 % felett új munkahelyet hoz létre 

melyet a fenntartási időszak végéig foglalkoztat 

 építési beruházás esetén megújuló energiát alkalmaz 
 marketing tevékenység a támogatási összeg 5%-a lehet 

 monitoring az IPTE felé 

 a Helyi Fejlesztési Stratégia megvalósításában aktívan közreműködik (fogalom meghatározás 

szükséges hozzá) 
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Javaslat érkezett arra, hogy az igényelt összeg szerint lehessen behatárolni, hogy munkahely 

megtartó/munkahely teremtő legyen a vállalkozás. 

Induló vállalkozás esetén munkahelyet hoznánk létre, működő vállalkozás esetén a maximális 

támogatási összeg 50%-ig munkahelyet őriz meg, illetve 50 % felett új munkahelyet hoz létre 

melyet a fenntartási időszak végéig foglalkoztat.  

Érdekünk a vállalkozások fejlesztése és a munkahelyteremtés. Induló 10, működő 15 millió Ft 

támogatásban részesülhetne.  

 

 

Tervezett forrás: a. az adott beavatkozási területre/intézkedésre allokált forrás (összes közpénz: EU és nemzeti 

tárfinanszírozás) nagysága: 180.000.000 Ft. 

b. a támogatás aránya a 290/2014. (XI. 26.) Kormányrendelet értelmében 

 kedvezményezett járásokban 60% (balassagyarmati, rétsági járás),  

 a fejlesztendő és komplex programmal fejlesztendő járásokban 70% (pásztói, szécsényi 
járás),  

valamint a 105/2015. (IV. 23.) Kormányrendelet 4.§ (2) bekezdése értelmében fejlesztendő járással 

azonos besorolásban részesül Mohora, Csesztve, Csitár, Debercsény, Hugyag, Iliny, Szátok 

c. a projektméret korlátai: 500.000 Ft. – 10.000.000 Ft. 

d. a támogatás módja (hagyományos vagy egyszerűsített2 költségelszámolás): végleges verzíóban lesz 

meghatározva! 

A megvalósítás tervezett 

időintervalluma: 

2016. I. félév - 2020. II. félév 

Kimeneti indikátorok: a. A támogatott projektek száma (db): 18-20 db 

b. A támogatott kedvezményezettek száma típus alapján megbontva (vállalkozás, önkormányzat, civil 

szervezet) (db): nem bontjuk meg  



   
 

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

 

  

  

4 

  

Intézkedés sorszáma 2. 

Intézkedés megnevezése: Helyi-, kézműves termékek előállításának és piacra jutásának támogatása 

Specifikus cél: Helyi gazdaság fejlesztése, Településfejlesztés, Hátrányos helyzetű csoportok 

Indoklás, alátámasztás: A térségben megtalálható komoly hagyományokkal rendelkező helyi termékek. Ezért a 2007-2013-

as időszakhoz hasonlóan és a 2014-2020 VP LEADER intézkedéséhez illeszkedve támogatjuk a helyi 

termékek fenntartható módon történő előállításának fejlesztését, a belső piac megteremtését a belső 

erőforrások optimális kihasználásával, így a gazdaság fejlesztését az alapanyag előállítástól a 

feldolgozáson át a piacra jutásáig. A folyamat beindítása és gyorsítása érdekében nyitott portákat, 

mintagazdaságokat kell létrehozni, ahol a teljes termék előállítási folyamat bemutatható az 

érdeklődők számára, melyek elősegíti a turizmus fejlődését is.   

A támogatható tevékenység 

területek meghatározása: 

Az intézkedés keretében támogatásban részesülnek helyi termelők és kézművesek, őstermelők, 

munkahelyet megőrző működő vállalkozások, melyek tevékenységüket a Helyi Fejlesztési Stratégia 

településein végzik. Az intézkedés hozzájárul a helyi termelők és kézművesek, őstermelők 

vállalkozások tevékenységi körébe tartozó fejlesztéseken túl új tevékenységek, új szolgáltatások 

bevezetéséhez szükséges fejlesztésekhez. A 272/2014 (XI. 5.) Kormányrendelet 5. mellékletének 3. 

fejezetében meghatározott költségtípusok közül a következőek számolhatóak el az intézkedés 

keretében: 

1. Projekt előkészítési költségek (tervdokumentáció elkészítésének, engedélyek beszerzése, 

pályázatírás): az építési és gép-, eszközbeszerzési költségek maximum 5 %-a  

2. Építéshez, felújításhoz kapcsolódó költségek 

3. Gép-, és Eszközbeszerzés 

4. Műszaki ellenőri szolgáltatás az építési költség maximum 1 %-a  

5. Marketing költség az építési és gép-, eszközbeszerzés együttes költségének maximum 10 

%-a 

6. Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége  az építési és gép-, 

eszközbeszerzés együttes költségének maximum 0,5 %-a 

7. Projektmenedzsment tevékenység  az építési és gép-, eszközbeszerzés együttes 

költségének maximum 2,5 %-a 
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Kiegészítő jelleg, lehatárolás: Kizárólag a térségre jellemző hagyományos-, kézműves élelmiszerek és termékek előállítását és 

piacra jutását támogatja az Ipoly-menti Palócok Térségfejlesztő Egyesülete. Az intézkedés kiegészíti 

a Vidékfejlesztési Program Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése (6.3.1.) intézkedését. 

A kedvezményezett vállalja, hogy a megvalósítást követően bemutatkozó anyagot készít a 

fejlesztésről, melyet eljuttat a LEADER Helyi Akciócsoport számára, honlapon történő megjelenés 

céljából, biztosítva a nyilvánosságot és a LEADER program népszerűsítését. A fejlesztés 

megvalósításához építési beruházás esetében kizárólag az Ipoly-menti Palócok Térségfejlesztő 

Egyesületének területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező vállalkozóval valósítja meg a 

fejlesztést, melyről együttműködési megállapodást köt, mellyel a helyi vállalkozók piaci stabilitását 

segíti elő. 

A kedvezményezett vállalja, hogy tevékenységét bemutatja az érdeklődőknek, ezzel elősegítve a helyi 

turizmus fejlődését. 

A jogosultak köre: Egyéni vállalkozások, Induló és működő mikro vállalkozások, Őstermelő, Adószámos magánszemély 

 

A kiválasztási kritériumok, 

alapelvek: 

 az Ipoly-menti Palócok Térségfejlesztő Egyesülete illetékességi területén székhellyel, vagy 

telephellyel rendelkező vállalkozóval valósítja meg az építés jellegű beruházást 

 kizárólag az IPTE illetékességi területén lakóhellyel rendelkező őstermelő és magánszemély és 

egyéni vállalkozó, illetve székhellyel rendelkező induló és működő mikro- és kisvállalkozás 

támogatható 

 legalább 5 db helyi terméket kell előállítani és értékesíteni folyamatosan a fejlesztést követően 

a fenntartási időszak végéig 

 eszköz-, gépbeszerzésre kizárólag helyi termék előállításra alkalmas infrastruktúrával 

rendelkező kedvezményezteti kör jogosult 

 marketing tevékenység a támogatási összeg 10%-a lehet 

 monitoring az IPTE felé 

 a Helyi Fejlesztési Stratégia megvalósításában aktívan közreműködik (fogalom meghatározás 

szükséges hozzá) 

Tervezett forrás: a. az adott beavatkozási területre/intézkedésre allokált forrás (összes közpénz: EU és nemzeti 

tárfinanszírozás) nagysága: 60.000.000 Ft.+ maradék forrást hozzáadni 

b. a támogatás aránya a 290/2014. (XI. 26.) Kormányrendelet értelmében 

 kedvezményezett járásokban 60% (balassagyarmati, rétsági járás),  

 a fejlesztendő és komplex programmal fejlesztendő járásokban 70% (pásztói, szécsényi 

járás),  

valamint a 105/2015. (IV. 23.) Kormányrendelet 4.§ (2) bekezdése értelmében fejlesztendő járással 

azonos besorolásban részesül Mohora, Csesztve, Csitár, Debercsény, Hugyag, Iliny, Szátok 

c. a projektméret korlátai: 200.000 Ft. – 5.000.000 Ft. 

d. a támogatás módja (hagyományos vagy egyszerűsített2 költségelszámolás): végleges verzíóban lesz 

meghatározva! 

A megvalósítás tervezett 

időintervalluma: 

2016. I. félév - 2020. II. félév 

Kimeneti indikátorok: a. A támogatott projektek száma (db): 12-15 db 
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Az ellentmondások elkerülése véget vegyük ki az 5 féle kritériumot. Kistermelő nem pályázhat, 

a GYIK-ben ezt írták: „A „kistermelő” nem önálló vállalkozási forma, hanem egy 

kedvezményes termék-értékesítési mód. A VP mikrovállalkozói definíciójába beleértendő az 

őstermelő és az egyéni vagy társas vállalkozás, amennyiben nem haladja meg a 

mikrovállakozási méretet.” 

 

b. A támogatott kedvezményezettek száma típus alapján megbontva (vállalkozás, önkormányzat, civil 

szervezet) (db): nem bontjuk meg  
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Intézkedés sorszáma 3. 

Intézkedés megnevezése: Helyi turisztikai szolgáltatások fejlesztése 

Specifikus cél: Helyi gazdaság fejlesztése, Településfejlesztés, Hátrányos helyzetű csoportok 

Indoklás, alátámasztás: A 2007-2013-as időszak Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának köszönhetően a térségben nagyon sok 

minőségi szálláshely jött létre, de sajnos ezek többsége jelenleg még kihasználatlan. A térség 

turizmusának ösztönzése érdekében a már meglévő szálláshelyek és a helyi értékek figyelembevétele, 

illetve megőrzése mellett turisztikai szolgáltatásbővítésre van szükség (például agroturisztika és 

gasztroturisztika). A fejlesztések a település összképének javításához, helyi értékek megőrzéséhez, az 

identitástudat erősítéséhez, vendégéjszakák számának növeléséhez, fiatalok helyben tartáshoz és a 

munkanélküliség csökkenéséhez is hozzájárulnak. 

 

A támogatható tevékenység 

területek meghatározása: 

Támogatásra kerülnek azok a projektek, melyek elsődleges célja a térség környezeti adottságaira 

épülő turisztikai attrakciók létrehozása. Támogatható tevékenység a meglévő turisztikai szálláshelyek 

korszerűsítése, melyek meglévő vagy új turisztikai attrakciókra épülnek. A 272/2014 (XI. 5.) 

Kormányrendelet 5. mellékletének 3. fejezetében meghatározott költségtípusok közül a következőek 

számolhatóak el az intézkedések keretében: 

1. Projekt előkészítési költségek (tervdokumentáció elkészítésének, engedélyek beszerzése, 

pályázatírás): az építési és gép-, eszközbeszerzési költségek maximum 5 %-a  

2. Építéshez, felújításhoz kapcsolódó költségek 

3. Gép-, és Eszközbeszerzés 

4. Műszaki ellenőri szolgáltatás az építési költség maximum 1 %-a  

5. Marketing költség az építési és gép-, eszközbeszerzés együttes költségének maximum 20 

%-a 

6. Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége  az építési és gép-, 

eszközbeszerzés együttes költségének maximum 0,5 %-a 

7. Projektmenedzsment tevékenység  az építési és gép-, eszközbeszerzés együttes 

költségének maximum 2,5 %-a 

Kiegészítő jelleg, lehatárolás: Az intézkedés teljes mértékben illeszkedik a LEADER intézkedés céljaihoz, és kiegészíti a 

Vidékfejelsztési Program Nem mezőgazdasági tevékenységek elindítása (6.2.1.) illetve a Nem 

mezőgazdasági tevékenységek fejlesztése (6.4.1.) intézkedéseket. A Vidékfejlesztési Programtól 

(M06) eltérően jelen intézkedésben önkormányzatok, egyházi jogi szervezetek és nonprofit 

szervezetek is pályázhatnak. 

A kedvezményezett vállalja, hogy a megvalósítást követően bemutatkozó anyagot készít a 

fejlesztésről, melyet eljuttat a LEADER Helyi Akciócsoport számára, honlapon történő megjelenés 

céljából, biztosítva a nyilvánosságot és a LEADER program népszerűsítését. A fejlesztés 

megvalósításához építési beruházás esetében kizárólag az Ipoly-menti Palócok Térségfejlesztő 

Egyesületének területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező vállalkozóval valósítja meg a 

fejlesztést, melyről együttműködési megállapodást köt, mellyel a helyi vállalkozók piaci stabilitását 

segíti elő. 

A jogosultak köre: Egyéni vállalkozások, Induló és működő mikro vállalkozások, Önkormányzatok, Nonprofit 

szervezetek, Egyház jogi szervezetek, Adószámos magánszemély 

A kiválasztási kritériumok, 

alapelvek: 

 az Ipoly-menti Palócok Térségfejlesztő Egyesülete illetékességi területén székhellyel, 

telephellyel rendelkező vállalkozóval valósítja meg az építés jellegű beruházást 

 építési beruházás esetén megújuló energiát alkalmaz 

 szálláshely fejlesztésre, bővítésre csak kizárólag üzemeltetési engedéllyel rendelkező 

kedvezményezeti kör jogosult, továbbá igazolja a fejlesztés szükségszerűségét 
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Nem célszerű új szálláshelyet kialakítani, mivel a 2007-2013-as programozási időszak 

fejlesztési forrásából közel 200 új férőhely jött létre a térségben, melynek a többsége jelenleg 

még kihasználatlan a helyi attrakciók hiánya miatt. 

Kritérium lehetne, hogy az a pályázó, aki az előző időszakban megítélt fejlesztési forrásból nem 

valósította meg a fejlesztést, akkor jelen kiírásra nem nyújthat be pályázatot. 

Működő szálláshely fejlesztése estében meg lehet fogalmazni, hogy milyen dokumentumokat 

lehetne bekérni, mellyel teljes mértékben bizonyítható a fejlesztés szükségszerűsége 

Több olyan vállalkozó van, akinek a célja a szezonkinyújtás. Sokan akarnak bővítést. Ehhez a 

12 millió Ft elég.  

 

 turisztikai attrakció fejlesztés kizárólag a működő szálláshelyet üzemeltetővel kötött 

együttműködés keretében valósítható meg 

 túraútvonal kialakítására illetve fejlesztésére a támogatási összeg maximum 20%-a fordítható 

 nem lehet piactorzító, kiszorító hatású (ne a térség igényeit már lefedő szolgáltatások 

fejlesztésére irányuljon) 

 marketing tevékenység a támogatási összeg 20%-a lehet 

 monitoring az IPTE felé 

 a Helyi Fejlesztési Stratégia megvalósításában aktívan közreműködik (fogalom meghatározás 

szükséges hozzá) 

Tervezett forrás: a. az adott beavatkozási területre/intézkedésre allokált forrás (összes közpénz: EU és nemzeti 

tárfinanszírozás) nagysága: 160.000.000 Ft. 

b. a támogatás aránya a 290/2014. (XI. 26.) Kormányrendelet értelmében 

 kedvezményezett járásokban 60% (balassagyarmati, rétsági járás),  

 a fejlesztendő és komplex programmal fejlesztendő járásokban 70% (pásztói, szécsényi 

járás),  

valamint a 105/2015. (IV. 23.) Kormányrendelet 4.§ (2) bekezdése értelmében fejlesztendő járással 

azonos besorolásban részesül Mohora, Csesztve, Csitár, Debercsény, Hugyag, Iliny, Szátok 

c. a projektméret korlátai: 1.000.000 Ft. – 12.000.000 Ft. 

d. a támogatás módja (hagyományos vagy egyszerűsített2 költségelszámolás): végleges verzíóban lesz 

meghatározva! 

A megvalósítás tervezett 

időintervalluma: 

2016. I. félév - 2020. II. félév 

Kimeneti indikátorok: a. A támogatott projektek száma (db): 12-15 db 

b. A támogatott kedvezményezettek száma típus alapján megbontva (vállalkozás, önkormányzat, civil 

szervezet) (db): nem bontjuk meg  
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Intézkedés sorszáma 4. 

Intézkedés megnevezése: Településszintű térfigyelő rendszer kiépítése 

Specifikus cél: Helyi gazdaság fejlesztése, Közbiztonság javítása, Településfejlesztés,  

Indoklás, alátámasztás: A térségben található helyi értékek megőrzésének és a bűnözés visszaszorításának érdekében 

szükséges település szintű térfigyelő rendszer kiépítése. A bűnözés csökkenése hozzájárul a 

vállalkozások számának növekedéséhez a térségben, illetve a helyi életminőség javítását is kellően 

elősegíti. 

 

A támogatható tevékenység 

területek meghatározása: 

A bűnözés visszaszorítása és a helyi épített örökségek megóvása érdekében elengedhetetlen 

támogatásunk a térség biztonságos működéséhez. A 272/2014 (XI. 5.) Kormányrendelet 5. 

mellékletének 3. fejezetében meghatározott költségtípusok közül a következőek számolhatóak el az 

intézkedések keretében: 

1. Projekt előkészítési költségek (tervdokumentáció elkészítésének, engedélyek beszerzése, 
pályázatírás): az eszközbeszerzési költségek maximum 5 %-a  

2. Eszközbeszerzés 

3. Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége  az eszközbeszerzés együttes 
költségének maximum 0,5 %-a 

4. Projektmenedzsment tevékenység  az eszközbeszerzés együttes költségének maximum 

2,5 %-a 

Kiegészítő jelleg, lehatárolás: A Vidékfejlesztési Programmal ellentétben jelen intézkedésben kizárólag csak településszintű 

térfigyelő rendszer kiépítése és fejlesztése támogatható önkormányzatok és nonprofit szervezetek 

részére. 

A kedvezményezett vállalja, hogy a megvalósítást követően bemutatkozó anyagot készít a 

fejlesztésről, melyet eljuttat a LEADER Helyi Akciócsoport számára, honlapon történő megjelenés 

céljából, biztosítva a nyilvánosságot és a LEADER program népszerűsítését. 

A jogosultak köre:  Önkormányzatok, Nonprofit szervezetek, 

 

A kiválasztási kritériumok, 

alapelvek: 

 az Ipoly-menti Palócok Térségfejlesztő Egyesülete illetékességi területén székhellyel, 
telephellyel rendelkező vállalkozóval valósítja meg a beruházást 

 meglévő térfigyelő rendszer fejlesztésére a támogatási összeg 50 %-a igényelhető 

 településenként maximum egy projekt támogatható 
 monitoring az IPTE felé 

 együttműködési megállapodás szükséges a település önkormányzatával a projekt kivitelezésére, 

megvalósítására vonatkozóan 
 együttműködési megállapodás szükséges a településhez tartozó Rendőrkapitánysággal a projekt 

kivitelezésére, megvalósítására vonatkozóan 

 a Helyi Fejlesztési Stratégia megvalósításában aktívan közreműködik (fogalom meghatározás 

szükséges hozzá) 

Tervezett forrás: a. az adott beavatkozási területre/intézkedésre allokált forrás (összes közpénz: EU és nemzeti 

tárfinanszírozás) nagysága: 50.000.000 Ft. 

b. a támogatás aránya a 290/2014. (XI. 26.) Kormányrendelet értelmében 

 kedvezményezett járásokban 85% (balassagyarmati, rétsági járás),  

 a fejlesztendő járásokban 90% (pásztói járás) 

 komplex programmal fejlesztendő járásokban 95% (szécsényi járás),  

valamint a 105/2015. (IV. 23.) Kormányrendelet 4.§ (2) bekezdése értelmében fejlesztendő járással 

azonos besorolásban részesül Mohora, Csesztve, Csitár, Debercsény, Hugyag, Iliny, Szátok 
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c. a projektméret korlátai: 500.000 Ft. – 5.000.000 Ft. 

d. a támogatás módja (hagyományos vagy egyszerűsített2 költségelszámolás): végleges verzíóban lesz 

meghatározva! 

A megvalósítás tervezett 

időintervalluma: 

2016. I. félév - 2020. II. félév 

Kimeneti indikátorok: a. A támogatott projektek száma (db): 10-14 db 

b. A támogatott kedvezményezettek száma típus alapján megbontva (vállalkozás, önkormányzat, civil 

szervezet) (db): nem bontjuk meg  
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Intézkedés sorszáma 5. 

Intézkedés megnevezése: Településkép megőrzése 

Specifikus cél: Helyi gazdaság fejlesztése, Közbiztonság javítása, Településfejlesztés,  

Indoklás, alátámasztás: Az Ipoly-menti Palócok Térségfejlesztő Egyesülete illetékességi területén nagyon sok épített örökség 

található, melynek megóvása az utókor számára kiemelt fontosságú, és a turizmusra is pozitív hatást 

gyakorol egy rendezett településkép. A fejlesztés célja, hogy a településképet meghatározó épületek 

(energetikai) korszerűsítése, építmények rekonstrukciója és egyéb infrastrukturális fejlesztések 

támogatása, mely egyrészt hozzájárul a fenntartható fejlődéshez, másrészt pedig a helyi gazdaságra 

is ösztönző hatást fejt ki azáltal, hogy nő a települések látogatottságának száma. 

A támogatható tevékenység 

területek meghatározása: 

Támogatás keretében a településképben meghatározó elemként jelentkező épületek, építmények 

felújítása, új tájértékek építése valósulhat meg akár megújuló erőforrások alkalmazásával. A 

272/2014 (XI. 5.) Kormányrendelet 5. mellékletének 3. fejezetében meghatározott költségtípusok 

közül a következőek számolhatóak el az intézkedések keretében: 

1. Projekt előkészítési költségek (tervdokumentáció elkészítésének, engedélyek beszerzése, 

pályázatírás): az építési és gép-, eszközbeszerzési költségek maximum 5 %-a  

2. Építéshez, felújításhoz kapcsolódó költségek 
3. Gép-, és Eszközbeszerzés 

4. Műszaki ellenőri szolgáltatás az építési költség maximum 1 %-a  

5. Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége  az építési és gép-, 
eszközbeszerzés együttes költségének maximum 0,5 %-a 

6. Projektmenedzsment tevékenység  az építési és gép-, eszközbeszerzés együttes 

költségének maximum 2,5 %-a 

Kiegészítő jelleg, lehatárolás: Az intézkedés keretein belül az Operatív Programoktól eltérően nem csak épület energetikai 

korszerűsítés, hanem településképet meghatározó építmény rekonstrukciója és egyéb infrastrukturális 

beruházások fejlesztése és eszközbeszerzése is támogatható.  Az intézkedés nem támogatja a VP 7.2.1 

illetve 7.4.1 intézkedések keretében támogatható eszközök beszerzését, építési beruházások 

megvalósítását.  

A kedvezményezett vállalja, hogy a megvalósítást követően bemutatkozó anyagot készít a 

fejlesztésről, melyet eljuttat a LEADER Helyi Akciócsoport számára, honlapon történő megjelenés 

céljából, biztosítva a nyilvánosságot és a LEADER program népszerűsítését. A fejlesztés 

megvalósításához építési beruházás esetében kizárólag az Ipoly-menti Palócok Térségfejlesztő 

Egyesületének területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező vállalkozóval valósítja meg a 

fejlesztést, melyről együttműködési megállapodást köt, mellyel a helyi vállalkozók piaci stabilitását 

segíti elő. 

A jogosultak köre:  Önkormányzatok, Nonprofit szervezetek, Egyház jogi szervezet 

 

A kiválasztási kritériumok, 

alapelvek: 

 az Ipoly-menti Palócok Térségfejlesztő Egyesülete illetékességi területén székhellyel, 

telephellyel rendelkező vállalkozóval valósítja meg az építési beruházást 

 épületenergetikai korszerűsítés esetén megújuló energia alkalmazása 

 eszközbeszerzés csak építési beruházással együtt támogatható 

 monitoring az IPTE felé 

 a Helyi Fejlesztési Stratégia megvalósításában aktívan közreműködik (fogalom meghatározás 

szükséges hozzá) 

Tervezett forrás: a. az adott beavatkozási területre/intézkedésre allokált forrás (összes közpénz: EU és nemzeti 

tárfinanszírozás) nagysága: 120.000.000 Ft. 

b. a támogatás aránya a 290/2014. (XI. 26.) Kormányrendelet értelmében 

 kedvezményezett járásokban 85% (balassagyarmati, rétsági járás),  

 a fejlesztendő járásokban 90% (pásztói járás) 
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Felmerült a kérdés, hogy egy településről csak egy pályázat érkezhet be? 

Nincs előírva ez. Bele lehet tenni a kritériumokba. 

 

 komplex programmal fejlesztendő járásokban 95% (szécsényi járás),  

valamint a 105/2015. (IV. 23.) Kormányrendelet 4.§ (2) bekezdése értelmében fejlesztendő járással 

azonos besorolásban részesül Mohora, Csesztve, Csitár, Debercsény, Hugyag, Iliny, Szátok 

c. a projektméret korlátai: 1.000.000 Ft. – 8.000.000 Ft. 

d. a támogatás módja (hagyományos vagy egyszerűsített2 költségelszámolás): végleges verzíóban lesz 

meghatározva! 

A megvalósítás tervezett 

időintervalluma: 

2016. I. félév - 2020. II. félév 

Kimeneti indikátorok: a. A támogatott projektek száma (db): 12-15 db 

b. A támogatott kedvezményezettek száma típus alapján megbontva (vállalkozás, önkormányzat, civil 

szervezet) (db): nem bontjuk meg  
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Intézkedés sorszáma 6. 

Intézkedés megnevezése: Hátrányos helyzetű csoportok képzésének támogatása 

Specifikus cél: Helyi gazdaság fejlesztése, Hátrányos helyzetű csoportok támogatása 

Indoklás, alátámasztás: A Helyi Fejlesztési Stratégia által lefedett terület a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rend. szerint 

kedvezményezett járásokkal és/vagy a 105/2015. (IV. 23.) Korm. rend. szerint kedvezményezett 

településekkel az állandó népességük legalább 15%-ában érintett Helyi Akciócsoport vagyunk, mely 

területen a fokozottan veszélyeztetett, hátrányos helyzetű csoportok kiemelt támogatása prioritást 

élvez. Ezen csoportok elsődleges kiugrási pontja a térségi vállalkozások igényeinek megfelelő 

szakmai végzettséget adó képzések elvégzése, majd a megszerzett szakképesítéssel a munkavállalás. 

A cél megvalósítása hozzájárul az esélyegyenlőség megteremtéséhez, illetve az elvándorlás 

mértékének csökkentéséhez is. 

 

A támogatható tevékenység 

területek meghatározása: 

Támogatható tevékenység keretében a kedvezményezett vállalja, hogy a térségben fellelhető 

vállalkozásokkal együttműködési megállapodás keretében felméri a munkaerő igényeket, majd ehhez 

igazodva szakmai végzettséget adó képzést szervez. A 272/2014 (XI. 5.) Kormányrendelet 5. 

mellékletének 3. fejezetében meghatározott költségtípusok közül a következőek számolhatóak el az 

intézkedések keretében: 

1. Projekt előkészítési költségek: a képzéshez kapcsolódó költségek maximum 5 %-a  
2. Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége a képzéshez kapcsolódó 

költségének maximum 0,5 %-a 

3. Marketing költség az képzéshez kapcsolódó költségének maximum 20 %-a 
4. Projektmenedzsment tevékenység  képzéshez kapcsolódó költségének maximum 2,5 %-

a 

Kiegészítő jelleg, lehatárolás: Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programhoz képest ennél az intézkedésnél speciálisan a 

térségben fellépő hiány szakmákat kívánunk támogatni.  

 A kedvezményezett vállalja, hogy a megvalósítást követően bemutatkozó anyagot készít a 

fejlesztésről, melyet eljuttat a LEADER Helyi Akciócsoport számára, honlapon történő megjelenés 

céljából, biztosítva a nyilvánosságot és a LEADER program népszerűsítését. 

A jogosultak köre:  Önkormányzatok, Nonprofit szervezetek, Induló és működő mikro vállalkozások 

 

A kiválasztási kritériumok, 

alapelvek: 

 helyi igényeknek megfelelő képzés szervezése 
 legalább 1 db együttműködési megállapodás a térségben lévő helyi vállalkozóval 

 monitoring az IPTE felé 

Tervezett forrás: a. az adott beavatkozási területre/intézkedésre allokált forrás (összes közpénz: EU és nemzeti 

tárfinanszírozás) nagysága: 10.000.000 Ft. 

b. a támogatás intenzitása minden járásban 90% 

c. a projektméret korlátai: maximum 2.500.000 Ft. 

d. a támogatás módja (hagyományos vagy egyszerűsített2 költségelszámolás): végleges verzíóban lesz 

meghatározva! 

A megvalósítás tervezett 

időintervalluma: 

2016. I. félév - 2020. II. félév 

Kimeneti indikátorok: a. A támogatott projektek száma (db): 4 db 
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Felmerült, hogy a képzés szó nem megfelelő, szerencsésebb lenne a tanfolyam, ami nem 

végzettséghez kötött.  

Az egyik tag szerint szemléletformáló tábor kellene, javasolta módosítani a képzés szót 

„ismeretátadás”, „fejlesztés” szavakra. Elegendő lenne tanúsítvánnyal igazolni, hogy valaki 

részt vett ezeken. Ehhez pedig magas ez az összeg. 

Szerencsésebb lenne az intézkedés nevét módosítani a „Hátrányos helyzetű csoportok 

ismeretének bővítése”, vagy esetleg a „Társadalmi szerepvállalás elősegítése” címre. 

 

b. A támogatott kedvezményezettek száma típus alapján megbontva (vállalkozás, önkormányzat, civil 

szervezet) (db): nem bontjuk meg  
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Intézkedés sorszáma 7. 

Intézkedés megnevezése: Népi hagyományokra, kulturális és természeti értékekre épülő rendezvények támogatása 

Specifikus cél: Helyi identitástudat erősítése, hagyományőrzés, kultúra ápolása 

Indoklás, alátámasztás: A helyi fiatalok identitástudatának és környezettudatosságának erősítése. A térség jövőjének záloga 

a fiatalok helyben maradása. Ennek érdekében olyan programokat kell kidolgozni és megvalósítani, 

amelyek az óvodától a felnőtté válásig segíti a fiatalokat a helyi értékek megismerésében, saját 

településük, térségük megszerettetésében, környezetük megóvásában, jövőjük és boldogulásuk helyi 

megvalósításában.  

 

A támogatható tevékenység 

területek meghatározása: 

A helyi hagyományokra épülő, identitástudatot és környezettudatosságot erősítő rendezvények 

támogatása. A 272/2014 (XI. 5.) Kormányrendelet 5. mellékletének 3. fejezetében meghatározott 

költségtípusok közül a következőek számolhatóak el az intézkedések keretében: 

1. Projekt előkészítési költségek: a rendezvényhez kapcsolódó költségek maximum 5 %-a  
2. Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége a rendezvényhez kapcsolódó 

költségének maximum 0,5 %-a 

3. Marketing költség az rendezvényhez kapcsolódó költségének maximum 20 %-a 
4. Projektmenedzsment tevékenység  rendezvényhez kapcsolódó költségének maximum 2,5 

%-a 

Kiegészítő jelleg, lehatárolás: Ezen intézkedés kifejezetten a térségben élők életminőségének javítására irányul. Célunk a 

szemléletformálás, az egészségmegőrzést elősegítő és ismeretterjesztő programok támogatása által.  

A kedvezményezett vállalja, hogy a megvalósítást követően bemutatkozó anyagot készít a 

fejlesztésről, melyet eljuttat a LEADER Helyi Akciócsoport számára, honlapon történő megjelenés 

céljából, biztosítva a nyilvánosságot és a LEADER program népszerűsítését. 

A jogosultak köre:  Önkormányzatok, Nonprofit szervezetek, Egyház jogi szervezetek 

 

A kiválasztási kritériumok, 

alapelvek: 

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

 A rendezvény helyszínén helyi kézművesek bemutatása 
 környezet és egészségtudatossággal kapcsolatos program megjelenése a rendezvényen 

 Minden korosztálynak megfelelő program biztosítása 

 Az IPTE illetékességi területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező vállalkozások bevonása 
a projekt megvalósításába 

 Településenként két pályázatot támogat a Helyi Bíráló Bizottság 

 monitoring az IPTE felé 
 a Helyi Fejlesztési Stratégia megvalósításában aktívan közreműködik (fogalom meghatározás 

szükséges hozzá) 

Tervezett forrás: a. az adott beavatkozási területre/intézkedésre allokált forrás (összes közpénz: EU és nemzeti 

tárfinanszírozás) nagysága: 30.000.000 Ft. 

b. a támogatás intenzitása minden járásban 100% 

c. a projektméret korlátai: maximum 1.000.000 Ft. 

d. a támogatás módja (hagyományos vagy egyszerűsített2 költségelszámolás): végleges verzíóban lesz 

meghatározva! 

A megvalósítás tervezett 

időintervalluma: 

2016. I. félév - 2020. II. félév 
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Javaslat érkezett arra, hogy egy faluban csak egy rendezvény valósulhasson meg, maximum 

800 ezer forint összegben.  

Egy másik tag szerint ne azt határozzuk meg, hogy csak egy településen egy rendezvény legyen, 

hanem a különböző településről érkező pályázatok előnyt élvezzenek.  

1/2016. (I. 27.) határozatában az elnökség egyhangúlag elfogadta a HFS intézkedéseinek 

melléklet szerinti első pontjában meghatározott Helyi vállalkozások fejlesztése című 

intézkedést, és egyúttal felkérte Halmosi Györgyöt, hogy ezt terjessze a közgyűlés elé. 

2/2016. (I. 27.) határozatában az elnökség egyhangúlag elfogadta a HFS intézkedéseinek 

melléklet szerinti második pontjában meghatározott Helyi-, kézműves termékek 

előállításának és piacra jutásának támogatása című intézkedést, és egyúttal felkérte 

Halmosi Györgyöt, hogy ezt terjessze a közgyűlés elé. 

3/2016. (I. 27.)  határozatában az elnökség egyhangúlag elfogadta a HFS intézkedéseinek 

melléklet szerinti harmadik pontjában meghatározott Helyi turisztikai szolgáltatások 

fejlesztése című intézkedést, és egyúttal felkérte Halmosi Györgyöt, hogy ezt terjessze a 

közgyűlés elé. 

4/2016. (I. 27.)  határozatában az elnökség egyhangúlag elfogadta a HFS intézkedéseinek 

melléklet szerinti negyedik pontjában meghatározott Településszintű térfigyelő rendszer 

kiépítése című intézkedést, és egyúttal felkérte Halmosi Györgyöt, hogy ezt terjessze a 

közgyűlés elé. 

5/2016. (I. 27.)   határozatában az elnökség egyhangúlag elfogadta a HFS 

intézkedéseinek melléklet szerinti ötödik pontjában meghatározott Településkép megőrzése 

Kimeneti indikátorok: a. A támogatott projektek száma (db): 30 db 

b. A támogatott kedvezményezettek száma típus alapján megbontva (vállalkozás, önkormányzat, civil 

szervezet) (db): nem bontjuk meg  
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című intézkedést, és egyúttal felkérte Halmosi Györgyöt, hogy ezt terjessze a közgyűlés 

elé. 

6/2016. (I. 27.)  határozatában az elnökség egyhangúlag elfogadta a HFS intézkedéseinek 

melléklet szerinti hatodik pontjában meghatározott Hátrányos helyzetű csoportok 

ismeretének bővítése című intézkedést, és egyúttal felkérte Halmosi Györgyöt, hogy ezt 

terjessze a közgyűlés elé. 

7/2016. (I. 27.)  határozatában az elnökség egyhangúlag elfogadta a HFS intézkedéseinek 

melléklet szerinti hetedik pontjában meghatározott Népi hagyományokra, kulturális és 

természeti értékekre épülő rendezvények támogatása című intézkedést, és egyúttal felkérte 

Halmosi Györgyöt, hogy ezt terjessze a közgyűlés elé. 

 

Közgyűlést tartanánk 2016. február 11-én. Kérem az elnökség tagjait, hogy határozatban 

fogadják el az idei év első közgyűlésének az időpontját.  

Az Ipoly-menti Palócok Térségfejlesztő Egyesülete Elnökségének 10/2016. (I. 27.) 

határozata, hogy Halmosi György elnök 2016. február 11-én összehívja a soron 

következő közgyűlést. 

Elnök úr megköszöni a figyelmet és a részvételt az Elnökség tagjainak. 

Szügy, 2016. 01.27.  

  


