
Sorsz
ám Projekt megnevezése Előzmény Elérendő célok Együttműködő partnerek

1.
Helyi termékeket a közétkeztetésbe ECOSYAL, REL-felmérés, MNVH pályázat

A szoftver és kiadványok elkészítésével helyi termékek 
bevitele a közétkezetésbe, szállitási és logisztikai 

központ kialakításával

Franciaországi HACS-ok, Váci 
Egyházmegyei Vidékfejlesztési 

Iroda

2.

Ribizli-ház – Bogyósgyümölcsökkel a 
térség gazdasági és turisztikai 

fejlesztéséért
ECOSYAL, REL-felmérés 

Közösségi gyümölcsfeldolgozóval és csomagolóval, 
valamint a bogyósgyümölcsökről szóló múzeum, helyi 
termékes bolt és látványüzem kialakításával a térség 

gazdasági és turisztikai fejlesztése 

Francia HACS, Galga –mente és 
Térsége LEADER Egyesület, Alsó 

Garam-menti Fejlesztési 
Partnerség

3.

Kulturális és hagyományőrző 
együttműködések a határon innen és 

túl

A 2007-2013-as időszakban is nagy 
hangsúlyt fektettünk a hagyományőrző 

rendezvények és kezdeményezéssek 

A határon átnyúló kapcsolatok erősítése, továbbá a 
térségben található nemzetiségek (sváb, palóc, tót) 

hagyományok őrzése

Galga –mente és Térsége 
LEADER Egyesület,  Alsó-Garam-

menti Fejlesztési Parterség

4.

Közös Termelői Pont kialakítása
Egyzetető megbeszélések a Váci 

Egyházmegyei Vidékfejlesztési Irodával 

Felajánlott váci üzlethelyiségben helyi termékeket 
árusító bolt, az ún. Közös Termelői Pont kialakítása 

(árusított termékek BDIVE HACS területéről illetve a 
VEVI területéről)

Váci Egyházmegyei 
Vidékfejlesztési Iroda

5.

Sajtúthoz kapcsolódás
REL-felmérés, egyeztető megbeszélés és 

szakmai tanulmányút a Völgy Vidék 
Vidékfejlesztési Közösséggel

A Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség által 
létrehozott sajtúthoz kapcsolódás, illetve további 
turisztikai fejlesztések. A Völgy Vidék esetében a 

BDIVEturisztikai információs termináljaihoz hasonlatos 
rendszer kiépítése.

Völgy Vidék Vidékfejlesztési 
Közösség

6.

TDM szervezet kialakítása és 
turisztikai fejlesztések

Turisztikai információs terminálok 
kihelyezése a BDIVE területén

További terminálok kihelyezése más térségben is, 
illetve az egyesület területén turisztikai iroda és 

szolgáltatások kialakítása

7.
Területi gazdasági és kereskedelmi 

koordináló központ

8.

Kis-szolgáltató ház kialakítása
Fiatalok helyben tartása, gazdasági 

szereplők támogatása

Olyan szolgáltató központ kialakítása, amely a 
térségben található fiatal, kezdő illetve mikro-, 

kisvállalkozások számára egy helyen nyújt olcsón 
szolgáltatások (ügyvéd, könyvelő, grafikus stb.)

Szlovákiai partnerekkel az Ipoly-
menti tükörtelepülések

TÉRSÉGEK KÖZÖTTI - NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK 

14. sz. melléklet



9.

"Gasztrokerék"
Az egyesület turisztikai fejlesztései, 

Börzsöny 4D projekt

Építve a térség 4 kisvasútjára és biciklis turizmusára 
szolgáltatás és szállás fejlesztés és falusi vendégasztal 

projekt.  Közösségi élmény -közösen teljesíteni a 
feladatokat/távot

Szlovákiai partnerekkel az Ipoly-
menti tükörtelepülések

10.

Földi Kincsek Vására projekt 
folytatása

LEADER nemzetközi forrásból kialakított 
Földi Kincsek Vására piactér és 

oktatóközpont 

Piac fejlesztése: esővédett, világítás. Nagyobb 
marketing tevékenység kifejtése, határ túloldalán 

található termelők bevonzása

Alsó Garam-menti Fejlesztési 
Partnerség

11.
Szelídgesztenye második fénykora

Olaszországi szakmai tanulmányút, Firenze 
térségi szeídgesztenye termesztők 

megismerése, kamarai minősítő rendszer 

A Nagymaros környéki szelídgesztenye termesztése 
fellendítése, minősítő rendszer meghonosítása 

Magyarországon
Firenze Környékei Agrárkamara

12.

Helyi kézműves termékeket 
ajándékba

REL-felmérés, turisztikai fejlesztések

Cél, kiszorítani a tursiztikai forgalomból a kínai bóvli 
ajándékokat, hanem helyette a helyi kézművesek áruit 

bevonni (az apró, gyerekek által megfizethető 
tárgyaktól a nagyobb, exkluzívabb ajándékokig) Akár a 
Francia HACS kézműveseivel együtt dolgozva, francia 

kézműves termékek árusítása is, és fordítva.

Francia HACS-ok

13.
14.
15.
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