Nagykáta

Hajt-a csapat a Tápió-vidéken
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Elnöki köszöntõ
A Tápió-vidék a közép-magyarországi régió legizgalmasabb, ugyanakkor legkevésbé felfedezett tájai közé tartozik, a természetbúvárok, természetjáró turisták kedvelt paradicsoma.
A HAJT-A Csapat Egyesület feladata az európai uniós támogatások koordinálása.
Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó támogatások az
Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretén belül 4 intézkedéscsoport (tengely) mentén kerülnek felosztásra. A 2007–2013-as európai uniós költségvetési időszakban mintegy
5 milliárd euró, azaz közel 1300 milliárd Ft uniós forrás áll rendelkezésre a mezőgazdaság,
a vidéki környezet és a vidéki térségek fejlesztésére. Az ÚMVP célja a versenyképes, a fenntartható fejlődést és gazdálkodást megalapozó mezőgazdaság megteremtése, a vállalkozások
sokszínűségének fenntartása, életképes birtokszerkezet és racionális földhasználat ösztönzése,
piaci szemlélet erősítése és a képzettségi szint emelése.
A program regisztrációs időszaka 2007. október 10-én zárult le. A helyi közösségek – melyek a
települési önkormányzatok, vállalkozások, civil szervezetek részvételével jöttek létre – közül 96
kapott a FVM Irányító Hatósága által előzetes elismerést. Ez azt jelentette, hogy jogosultságot
kaptak a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (HVS) megalkotására, a térség egyedi adottságai alapján.
A HAJT-A Csapat Egyesület 14 Tápió menti településből áll: Farmos, Kóka, Nagykáta külterülete, Pánd, Szentlőrinckáta, Szentmártonkáta, Tápióbicske, Tápiógyörgye, Tápióság, Tápiószele,
Tápiószentmárton, Tápiószőlős, Tóalmás és Újszilvás. Egyesületünket az akcióterületünk 14 településének önkormányzatai, civil szervezetei és vállalkozásai alapították 2008-ban.
Feladatunk, elsősorban a Vidékfejlesztési Minisztérium által meghirdetett Leader-program

Polgármesteri köszöntõ
Nagykáta és környéke a Tápió-vidék természeti értékekben leggazdagabb területe, határában a szélrózsa minden irányában országosan védett és Natura 2000-es területek húzódnak.
Itt található a Tápió-Hajta Vidéke Tájvédelmi Körzet irodája, és a tájvédelmi körzet 5 különböző részegysége is, melyek közül kettő fokozottan védett.
Az ingoványos mocsaraktól a Hortobágyra emlékeztető kopár szikes pusztákig számtalan különböző élőhelyet járhatunk be, miközben védett növények és állatok sokaságában
gyönyörködhetünk. Gyalogos kerékpáros, sőt még lovas kocsis túrákat is szervezhetünk a
kijelölt túraútvonalakon és tanösvényeken, vagy szakvezetéssel egybekötött kiránduláson
vehetünk részt a védett területeken.
Jelen kiadványban ezeket a külterületi látnivalókat tárjuk az érdeklődők elé, mindamellett
megemlítve, hogy a város is bővelkedik történelmi emlékekben, látnivalókban, fesztiválokban, turisztikai helyszínekben.
Nagykáta belterülete méreténél fogva sajnos nem vehetett részt a LEADER-pályázatokban,
de más hazai és uniós forrásokból számos fejlesztést valósított meg az elmúlt években.
2007-ben új városi könyvtárat adtunk át a lakosságnak, 2008-ban sportcsarnokot hoztunk
létre a strand mellett, ahol térségi és országos versenyeket is szerveznek, majd a helytörténeti gyűjteményeinknek és a város képzőművészeinek méltó kiállító helyszínt biztosító
tájházat avattunk fel az elmúlt évben.
A természetjáró kirándulások mellett érdemes felkeresni a város országos hírű Gyógy- és
strandfürdőjét, a város történelmét és tárgyi emlékeit bemutató tájházat, vagy csak egy
sétát tenni a városközpont hangulatos főutcáján.

helyi koordinálása. Megalkottuk a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiát, melynek mentén a térségünkben zajló Leader-fejlesztésekben közreműködünk. Munkaszervezetünk újszilvási
irodája Leader-pályázati információs központként a hét minden munkanapján az ügyfelek
rendelkezésére áll!
Egyesületünk célja, hogy a mostoha gazdasági helyzet ellenére a Tápió-vidéken élő embe-

Látogasson el Ön is hozzánk! Szeretettel várjuk Nagykátán!

Kocsi János
Nagykáta város polgármestere

rek szorgalmával, a hátrányokat előnnyé változtassa. A LEADER-program segítségével újjáéleszthetőek régi mesterségek, falusi szokások, hagyományok.
Hisszük, hogy vidékfejlesztési törekvéseinknek összefogásokon kell alapulniuk. Részt kívánunk venni értékeink felkutatásában, fejlesztésében. Utakat keresünk a jó ötletek megvalósításához. Kérem, legyen ebben partnerünk, és forduljon hozzánk bizalommal.

Kovács Ferenc
HAJT-A Csapat Egyesület elnöke
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Településünk
Árpád-kori emlékek Nagykáta határában
– Kender-halom
Nagykátától 2 km-re keletre szántóföld közepén egy
magaslaton kiemelkedve áll az a kőkereszt, mely az
egykori Árpád-kori templom helyét jelöli. Először 1934ben végeztek itt „próbaásatást”, de csak 1982-ben tárták fel alaposan a területet Dinnyés István vezetésével,
aki feltárta a templom alapozását és a templom körüli
temető 48 sírját.
A rekonstruált alaprajz szerint megállapították, hogy a
templomhajó alapterülete 23 m2, befogadóképessége kb.
40 fő lehetett. Az alapot 125-140 cm széles, kb. 100 cm
mély árokba rétegesen döngölték: tiszta sárga agyag-,
humusszal kevert agyag- és habarcscsík váltakozásával.
A felmenő falakat foltosan égetett, pelyvás alapanyagú
téglából és igen rossz minőségű kövekből építették.
A templom körüli temető jelentős része a sok évtizedes mezőgazdasági művelés során elpusztult. A korszaknak megfelelő, szegényes használati tárgyak mellett XII. századi pénzeket
is találtak. A felszínen gyűjtött töredékek között nagy számban fordult elő XII–XIII. századi
csigavonalas, fogaskerékmintás fehér kerámia. A domb környékén elterülő Árpád-kori falu a
XIII. század folyamán, minden bizonnyal a tatárjáráskor pusztult el.
Ezen a helyen alakult meg 1994. szept. 28-án Basa László tanár úr vezetésével a Mátray Gábor Általános Iskola Történelem Honismereti Szakköre, mely ’96-ban kiegészült a Magyarország Felfedezői Szövetség Kossuth Lajos Hagyományőrző Csapat elnevezéssel. A csapat azóta
is a nagykátai történelmi emlékek és hagyományok legfőbb őrzője.
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Természeti értékeink
Nyík-rét és a Hajta menti mocsarak
A tájvédelmi körzet legnagyobb összefüggő területe, mely Nagykátától keletre terül el. A Hajtapatak táplálta mocsarak - Horgas-ér, Virágkerti-tó,
Disznótúrási-tó, Erek köze - gazdag madárvilágnak
nyújtanak fészkelő- és táplálkozó helyet.
Jelentős állományban költ itt a fokozottan védett
nagy kócsag, a nyári lúd, a különböző gémfélék,
sőt még a fekete gólya is megfigyelhető. Változatos
növénytársulások szikesek, löszgyepek, mocsárrétek, valamint ritka növények sokasága kötődik a
Nyík-réthez. A fátyolos nőszirom legnagyobb hazai állománya, a több ezerre tehető tavaszi
hérics, vagy az Alföldön ritka nagy pacsirtafű és selymes peremizs jelzik a vidék háborítatlanságát.
A vízrendezési munkálatok egészen az 1960-as évekig elkerülték a területet, ekkor azonban
több mocsarat is lecsapoltak, és magát az Öreg-Hajta-patakot is az eredeti mederből 2-3
km-rel Ny-i irányba helyezték át (Új-Hajta). Ennek ellenére még mindig az egyik legértékesebb természetvédelmi terület, melynek bizonyos részei fokozott védettséget is élveznek.
A tavaszi esőzések után a Nyík-réten az utak szinte járhatatlanná válnak, óriási vízfoltok
alakulnak ki a mélyedésekben, melyeket a legkülönbözőbb madarak lepnek el, igazi madárparadicsommá alakítva a vidéket.

5

Egreskátai tölgyes és Sós-tavak
Nagykáta északi határában, Egreskátán egy nyílt
homoki tölgyessel borított lapos bucka körül szikes tómedrek – Sós-tavak –, kiterjedt nádasok,
és szikes legelők helyezkednek el. A féltucat szikes tómeder mellett, melyeket tavasszal sekély víz
borít, két nagyobb mocsár: a Bata-tó és a Monoritó is húzódik.
Az itt látható ligetes tölgyes az Alföldre egykor
jellemző pusztai tölgyesek utolsó Tápió-vidéki
maradványa. Az öreg fák odvaiban több párban
költ a kék tollú szalakóta, míg a nádasokban vízimadarak sokasága él.

Fehér-tó
A Nyík-réti-ág mentén található legnagyobb szikes tómedret ma már csak tavasszal borítja sekély
vízállás, közepén kisebb nádasfolt látható. Nevét
a kiszáradás után a sziksótól kifehérlő meder színéről kapta.

Egreskátai major
Egreskátát elhagyva közvetlen a 31-es főút mellett már az útról látható a Duna-Ipoly Nemzeti Park
Igazgatóság majorsága, ahol Árvai Ágoston gazdálkodó tartja a nemzeti park impozáns látványú szürke
marha gulyáját. A mintegy másfélszáz állat mellett,
melyek az év nagy részében a közeli Nyík-réten legelnek, láthatunk itt rackajuhokat, mangalicát, lovakat
és egyéb ősi magyar háziállatokat is.
Az állatok megtekintése mellett lehetőség van lovas
kocsis kirándulásra is a Sós-tavak vagy a Nyík-rét védett területeire, melyen természetvédelmi szakvezetést
is kérhetünk. A gazdálkodási időszak munkáitól függően az Árvai család csikósbemutatóját is élvezhetjük,
mely igazi hortobágyi hangulatot idéz. Látogatható
egész évben előzetes bejelentkezés alapján.
Info: Árvai Ágoston gazdálkodó, 06-20/354-5813
Szakvezetés: Vidra Tamás tájegységvezető, 06-30/663-4650

Tanyavilág
Egreskátán és a Nyík-réten a XIX. században
kiterjedt tanyavilág volt jellemző. A Hajta-patak
mentén (Erek-köze) a növénytermesztésen és állattartáson kívül az itt található mocsarak is megélhetést (halászat, nád- és gyékényszedés) jelentettek a tanyasiak számára.
A nyolcvanas években felgyorsuló tanyaelhagyások eredményeként elsősorban a Nyík-réten szaporodott meg a lakatlan tanyák száma, az utóbbi
években viszont ismét tapasztalható némi visszatelepülés. Sőt, több üzem is (műanyag, magtisztító) és mezőgazdasági, állattenyésztési, kertészeti
vállalkozások is megjelentek a külterületen.
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Erdőszőlői homokbuckás
Nagykátától délkeletre húzódik az Erdőszőlői homokbuckás, mely meglehetősen hasonlít a
Kiskunsági Homokhátság vidékére. Természetes
növényzete a nyílt és zárt homokpusztagyepek,
buckaközi laposok, melyet mozaikosan fehér- és
szürkenyár ligeterdők tarkítanak. Az egykori növényzetre még jellemző pusztai tölgyeseknek már
csak a cserjék és az aljnövényzet őrzik az emlékét.
Az eredeti erdők helyét az elmúlt évtizedekben
felváltotta a tájidegen akác- és bálványfa, mely
egyre inkább bekebelezi az ősi gyepeket.
Nevét az egykori szőlőtelepekről kapta, mivel
a múlt században számos szőlős és gyümölcsös
hétvégi kertben gazdálkodtak itt a nagykátaiak.
A tanyákon és a hétvégi nyaralókban is virágzott
az élet. Mára a legtöbb tanya lakatlanná vált, a
szőlők és gyümölcsösök helyét visszahódította az
eredeti növényzet. Mindössze néhány gazdálkodó
van, aki juhokkal legelteti a szántóföldi termelésre egyébként alkalmatlan homoki gyepeket. Az itt
található számos védett növény- és állatfaj, valamint a homoki gyepek védelme érdekében a terület nagy részét a természetvédelem Natura 2000
védettség alá vonta.

Felső-Tápió völgye
A város külterületének déli határát a Felső-Tápió jelenti,
mely a szomszédos Tápióbicskétől elválasztja. A tájvédelmi
Körzet részeit tekintve a Felső-Tápió mentén - Tápiószecsőtől
Tápiószentmártonig – húzódik a második legnagyobb részegység, mely Nagykátát is érinti.
Ennek a területnek a legnagyobb értéke a kiváló vízminőségű Felső-Tápió, és annak gazdag halállománya. Különös
módon egymástól alig 2 kilométeres távolságban fordul elő a
hegyvidéki patakokra jellemző, védett kövi csík, illetve a csak
a Duna vízrendszeréhez kötődő Vörös Könyves lápi póc.
A láprétek és bokorfüzesek övezte patakparttól észak felé
távolodva, meredek homokbuckásokra érkezünk, melyek
közül több is fokozott védettséget élvez. A hosszan elnyúló
részegység DK-i végében található Erdőszőlősi-legelő a vidék legfontosabb ürgeélőhelye.

Cseh-domb
A Felső-Tápiót kísérő homokbuckák egyik utolsó,
természetközeli állapotokat mutató darabja a nagykátai
Cseh-domb. A néhány évtizede még katonai gyakorlótérnek
használt homoki élőhelyen szinte az összes hazai védett homoki növényfaj – kései szegfű, homoki árvalányhaj, fényes
poloskamag, báránypirosító, homoki nőszirom – előfordul.
A terület fokozottan védett, belépni csak felügyelettel vagy
előzetes engedéllyel lehetséges.

Erdőszőlőn még ma is több, mint félszáz család
él az ún. Gyepsoron és a Túlsó-paskomon, mint
külterületi lakosok.
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Hajta túra
Nagykáta keleti határában halad a Hajta természetismereti túraútvonal, melynek kezdőpontja a göbölyjárási Nőszirom tanösvény. Az innen induló 8 km-es körbe záródó
túraútvonal mentén megcsodálhatjuk az egykori mocsarak maradványait, a nőszirmos lápréteket, felmászhatunk
a nagykátai horgásztó partján álló madármegfigyelő toronyba, letérhetünk a farmosi szikesekre, sőt még a nádas belsejébe vezető Kékbegy tanösvény pallósorát is útba
ejthetjük utunk során. A túraútvonal az országban egyedülállóan három tanösvényt is magába foglal.
A kiránduláshoz térkép és túrafüzet kapható a nagykátai
Kistérségi Irodában (Dózsa Gy. u. 19/G) ill. a tanösvényekről további információk a www.tapiovidek.hu honlapjáról
is letölthetőek a Kiadványaink ablakban.

Kirándulások, túrák szervezése
Nagykáta és a Tápió-vidék természeti értékeiről, túrákról, tanösvényekről további információk a tájvédelmi körzet munkatársaitól és a Tápió-vidék Természeti Értékeiért Közalapítványtól kaphatóak, ahol egyben szakvezetés is igényelhető az alábbi elérhetőségeken.

Tápió-Hajta Vidéke
Tájvédelmi Körzet Irodája
2760 Nagykáta, Egreskátai út 11/A
Tel.: 06-29/441-262
06-30/663-4650

Tápió-vidék Természeti
Értékeiért Közalapítvány
2760 Nagykáta, Dózsa Gy. u. 19/G
Tel.: 06-29/441-247
06-30/336-8029

Fotók: Antalicz Csaba, Németh
András, Takáts Sándor, Vidra Tamás
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Események, rendezvények a külterületen
Amatőr fogathajtó-bajnokság
Az egreskátai Marton-tanyán több éve rendszeresen
rendeznek amatőr fogathajtóversenyeket, melyekre
nemcsak a környékről, hanem az ország más pontjairól is érkeznek versenyzők. A tanyán egyébként folyamatosan lehetőség van lovaglásra is.
További info:
Marton László, 06-20/928-0063

Szent Imre Herceg Rendezvényház
Szintén Egreskátán található szépen parkosított környezetben a 2005-ben épült rendezvényház, melynek légkondicionált nagytermében egyszerre akár 100-400 fő ültetett fogadása is megvalósítható. A rendezvényház kitűnő lehetőséget nyújt lakodalmak, bálok, koncertek, bemutatók, bankettek,
tanácskozások, vállalati, illetve
céges rendezvények lebonyolítására is. A vendégek udvarias,
gyors kiszolgálásáról, az ételek kifogástalan minőségéről
a helyszínen kialakított konyha és a cégcsoporthoz tartozó
Szent István Király vendéglő
szakmai gárdája gondoskodik.
További info: www.kiralykaja.hu/rendezveny-haz

Erdőszőlő-Nagykáta Nemzetközi Művésztelep
A régi erdőszőlői iskola épületében működik 2004 óta az a nemzetközi művésztelep, ahol
hazai és külföldi képzőművészeknek szerveznek alkotótáborokat. A telepet a Block Art Kulturális Egyesület működteti Sebestyén Zoltán, Nagy Árpád és Palkó Tibor Munkácsy-díjas
művészek vezetésével. Az itt készült művekből a művészek egy közgyűjteményt alapítottak,
melyet a nagykátai Városi Könyvtárban helyzetek el. Az alkotótáborokba egész évben várják
a művészek jelentkezését. További információk: 06-30/856-2323, 06-20/291-0645.
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Az egyesület
A HAJT-A Csapat Egyesület szervei:
Közgyűlés:		Az egyesület legfőbb döntéshozó szerve, melyet a 42 alapító tag alkot.

Az egyesület vezető tisztségei
Az egyesület elnöke:
(Tápiószele város
Kovács Ferenc
polgármestere)

Az egyesület alelnöke:
(Tóalmás község
Kovács Magdolna
polgármestere)

Munkaszervezet-vezető:
(Tápiógyörgye)
Faragó Júlia

Elnökség:		Az egyesület tagjaiból választott döntéshozó szerv, amely 13 főből áll.

A munkaszervezet munkatársai

Felügyelőbizottság:		Az egyesület működésének és gazdálkodásának ellenőrzésére létreho-

Munkaszervezetvezető:
Ügyintéző:
A1 ügyintéző:
A2 ügyintéző:
A3 ügyintéző:

zott szerv, a feladatot 3 fő látja el.

Munkaszervezet:		Az egyesület ügyviteli, adminisztratív szervezete, mely az egyesület
tevékenységét segíti, létszáma az egyesület faladataihoz igazodóan
változhat, jelenleg 5 fő. A munkaszervezet a Vidékfejlesztési Minisztériummal (VM), valamint a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatallal (MVH) együttműködve a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiában (HVS)
megfogalmazott célok megvalósítását hivatott segíteni, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) keretében benyújtott pályázatokon keresztül. Faladatunk többek között a tájékoztatás, a VM által
alkotott rendeletek keretében meghirdetésre kerülő támogatásokról
és pályázati kiírásokról. Ezen pályázatok és támogatási kérelmek értékelése, szükség esetén a dokumentumok hiánypótoltatása, a támogatói döntés előkészítése az elnökség részére. Kötelező szakmai és
pénzügyi beszámolót készítünk a VM és az MVH számára kéthavonta,
továbbá szakmai rendezvényeken továbbképzéseken veszünk részt, a
hatékony ügyintézés érdekében.

Faragó Júlia
Tóthné Vágó Helga
Tóth Gábor
Petényi Nándor Csaba
Kamuti Attila

A HAJT-A Csapat Egyesület
munkaszervezetének elérhetőségei:
Cím:

2768 Újszilvás,
Szent István utca 4.
Postacím: 2768 Újszilvás, Pf. 6
Tel.:
06-53-583-550
Fax:
06-53-383-010
E-mail: hajtacsapat@hajtacsapat.t-online.hu
Web:
www.hajtacsapat.hu

HAJT-A Csapat Egyesület tagjai
Elnökség (13 fő)

Nagy István

(vállalkozó, Szentlőrinckáta)

Nyíri Mihály

(vállalkozó, Tápiószőlős)

Béres Károly

(vállalkozó, Tápióság)

Hajnal József

(képviselő, Tápiógyörgye)

Fodor Zoltán

(polgármester,

Sziráki Károly

(civil szervezet, Újszilvás)

Szentmártonkáta)

Tarkó Gábor

(civil szervezet, Farmos)

Juhász Ildikó

(polgármester, Kóka)

Kovács Ferenc

(polgármester, Tápiószele)

Felügyelőbizottság (3 fő)

Kovács Magdolna (polgármester, Tóalmás)

Dr. Petrányi Csaba

(polgármester, Újszilvás)

Kökényesi József

(civil szervezet, Tápióbicske)

Juhász Ildikó

(vállalkozó, Tápiógyörgye)

Lőrincz Tibor

(civil szervezet, Pánd)

Kele Sándorné

(civil szervezet,

Nagy Gábor

(vállalkozó, Tápiószentmárton)
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Szentmártonkáta)

Önkormányzatok:
 	1. Farmos Község Önkormányzata
 	2. Kóka Község Önkormányzata
 	3. Pánd Község Önkormányzata
 	4. Tápióbicske Község Önkormányzata
 	5. Szentmártonkáta Község
		 Önkormányzata
 	6. Szentlőrinckáta Község Önkormányzata
 	7. Tápiógyörgye Község Önkormányzata
 	8. Tápióság Község Önkormányzata
 	9. Tápiószele Város Önkormányzata

10. Tápiószentmárton Nagyközség
		 Önkormányzata
11. Tápiószőlős Község Önkormányzata
12. Újszilvás Község Önkormányzata
13. Tóalmás Község Önkormányzata

Civil szervezetek:
1. Farmos Önkéntes Tűzoltó Egyesület
2. Tóth László Sportegyesület Újszilvás
3. Kókai Önkéntes Tűzoltó Egyesület
4. Pándi Községi Sportkör
5. Szentmártonkátai Könyvtárért
		 Alapítvány
6. Csibészke Alapítvány
7. Tápióbicske Barátainak Köre Egyesület
8. Tapiógyörgyei Horgász Egyesület
9. Tápióságért Alapítvány
10. Blaskovich Múzeum Baráti Köre
		 Egyesület
11. Szivárvány Alapítvány
12. Tápiószőlősért Alapítvány
13. Tóalmási Vállalkozók Egyesülete

Vállalkozók:
1. KÁTA-KAMION KFT.
2. AN-AD-AN KFT.
3. Gál János mezőgazdasági vállalkozó
4. Boglárka Virág KVB
5. KORMOS FARM BT.
6. Juhász–Bene Méhészet
7. Mays Farm Bt.
8. Vona Ferenc egyéni vállalkozó
9. Aranyszarvas Termelő- és Szolgáltató
		 Szövetkezet
10. NYÍRI-GRIFF KFT.
11. Hegyi és Társa Bt.
12. Bertók Méhészet Ker. és Szolg. Bt.
13. POLI-GRAN 2004 Kft.
14. Oldal István egyéni vállalkozó
15. Poppy Seed Kft.
16. Kenyó Lajosné egyéni vállalkozó
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Pályázatok
ÚMVP III. tengely 4 jogcímére 2008. 10. 19. és 2009. 01. 10. között benyújtott támogatási

További lehetőségek

kérelmek közül 28 nyertes pályázó van. Jogcímenként az alábbi megoszlásban:

A 2011-es évben lehetőség nyílik új pályázatok benyújtására az alábbi célterületeken:

Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása: 8 db

Közösségi célú fejlesztés jogcímen belül az alábbi célterületekre:

Turisztikai tevékenységek ösztönzése: 11 db

• Kulturális értékeink fenntartása, hagyományőrzés célterület

Falumegújítás és -fejlesztés: 6 db

• Sportlétesítmények felújítása, korszerűsítése, kialakítása

Vidéki örökség megőrzése: 3 db

• Kistérségi civil szervezetek működési feltételeinek javítása

Az első körös pályáztatás után Falumegújítás és -fejlesztés jogcím keretén belül ma-

• Táborok kialakításának, fejlesztésének támogatása

radt felhasználható forrás, így az ÚMVP III. tengely második körös pályázatainak ké-

• HAJT-A Csapat Akciócsoport arculatának fejlesztése

relembenyújtási időszakában 2009. 11. 16. és 2009. 12. 20. között 7 db kérelem érke-

• Árpád-kori település nyomainak feltárása, bemutatása

zett a HAJT-A Csapat Egyesület irodájába. Ebben a jogcímben csak önkormányzatok

• Tápiószele arculatának fejlesztése

és civil szféra képviselői indulhattak, ennek megfelelően önkormányzatok közül
6 db, civil pályázó 1 db volt. A kérelmek ügyintézése jelenleg folyamatban van.

„A beérkezett pályázatok bemutatása”

Vállalkozás alapú fejlesztés jogcímen belül az alábbi célterületekre:
• Családi napközik fejlesztésének támogatása
• Helyi terméket előállító, forgalmazó, helyi szolgáltatást végző vállalkozások támogatása

A LEADER első körös beadási határidőt követően 2009. október 1. és november 16. kö-

• Zöldhulladék-kezelő, -feldolgozó felületek kialakítása

zött, rekordmennyiségű pályázat érkezett irodánkba, ez 91 db támogatási kérelmet je-

• Turisztikai vonzerő növeléséhez szükséges eszközbeszerzés

lent. A vállalkozói szférától 24 db, önkormányzatoktól 24 db, egyháztól 1 db, míg a civil

• Turisztikai szolgáltatások fejlesztése

szféra képviselőitől 42 db pályázat érkezett. A négy jogcímre lebontva: közösségi célú

Rendezvény jogcímen belül az alábbi célterületekre:

fejlesztésre 48 db, vállalkozási alapú fejlesztésre 24 db, rendezvényre 15 db, térségek

• A Tápió-vidék kulturális és egészségmegőrző rendezvényeinek támogatása

közötti és nemzetközi együttműködésre 3 db, képzésre 1 db érkezett.

• TÁPIÓ-EXPO

A LEADER első körös pályázatainak beadását követően megkezdődött a HAJT-A Csapat
Egyesület munkaszervezeti irodájában a támogatási kérelmek ügyintézése. A pályázatok ügyintézéséhez hozzátartozott az előzetes helyszíni szemlék lefolytatása, melyek
a hiánypótoltatás mellett párhuzamosan elvégezhetőek voltak. A LEADER-pályázatok

• „Olimpici” sportrendezvény

esetében ez 38 szemlét jelentett
az elmúlt időszakban. A véglegesített rangsorállítás után a
döntéshozó testület hozza meg
a rendelkezésre álló forrás és a
pontszámok alapján a támogatható pályázatok listáját.
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Fejlesztési források összesen
a 14 településen 2007–2013 időszakra
ÚMVP III. tengely
3 241 982 €
864 636 600 Ft

ÚMVP IV. tengely
1 375 829 €
366 933 594 Ft

Térségek közötti és nemzetközi együttműködés jogcímen belül az alábbi célterületre:
• Térségek közötti és nemzetközi együttműködések támogatása
Képzés jogcímen belül az alábbi célterületre:
• A Tápió-vidék bemutatását elősegítő képzések támogatása
A pályázási feltételekről és lehetőségekről több információt a honlapunkon találnak:
www.hajtacsapat.hu
Kiadja: Hajt-a Csapat Egyesület Munkaszervezete.
Megjelent: a Patkós Stúdió gondozásában 2010-ben.
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A térképen szereplő túrák és túraútvonalak letölthetők a www.tgytrack.fw.hu oldalról.
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