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Az Akciócsoport bemutatása számokban 

• Egyesület megalakulása: 2008. augusztus 22 

• Helyi Akciócsoport cím elnyerése: 2008. szeptember 26 

• 19 település 

– Városok száma: 1 

– Aprófalvas település szerkezet 

• HACS területe: 361,48 km2 

• Lakónépessége: 23 956 fő 

• népsűrűsége 66,27  fő/km2 

Márkavédjegy: 

• Márkadvédjegy szempontból a térség további településekkel 

egészül ki, tekintettel a helyi TDM aktivitásra 

 

 

 



Az Akciócsoport földrajzi elhelyezkedése 

A DIPO HACS települései átlépve regionális megyei és 
kistérségi határokat, Nógrád megye nyugati és déli, 
valamint a Váci Kistérség keleti részén, a Börzsöny keleti 
lábánál és a Naszály által övezett területeken 
helyezkednek el.  

• Észak Magyarországi régió 

– Nógrád megye 

• Rétsági kistérség: 16 település 

• Közép Magyarországi Régió 

– Pest megye 

• Váci kistérség: 3 település 







Márkavédjegy program fontosabb 

aktualitásai 
• Jelenleg a szakmaspecifikus csoportok szabvályzatainak 

kialakítása van folyamatban 

• A márkavédjegy európai levédetését a hetekben indítjuk el 

• Alapvetően 3 csoport alakult ki a térségben 
– Helyi kézművesek 

– Élelmiszer termelők 

– Turisztikai és egyéb szolgáltatók 

• A térség jellemzője a 
– kézműves tevékenység (agyagozás, fonás, bőrművesség stb) 

– élelmiszeripari alapanyag termelés (bogyós gyümölcsök) 

– egyes feldolgozott élelmiszerek (lekvár, méz, tejtermékek) 

– Turisztikai szolgáltatások (szállásadás, helyi 
élményprogramok) 

• Egyes specifikus csoportok még külön szerveződhetnek a 
szabályzatok függvényében 

• Arculati kézikönyvet kialakítottuk 

 



Arculat 













Projektek 

• Nemzetközi együttműködési projekt a 

márkavédjegy bevezetésére 

• Helyi együttműködési projekt a 

márkavédjegy bevezetésére 

• Számos a helyi együttműködéseket 

támogató közösségi projekt 

– Helyi szolgáltatótér kialakítása 

– Ökotúrisztikai szolgáltató hely kialakítása 

– Helyi termékbolt kialakítása 

 



Együttműködések 

• RTDM Rétság Nyugat-Nógrád Megyei Turisztikai 

Desztináció Menedzsment 

• Turisztika, helyi szereplők összefogása  

• Helyi civil és non-profit szervezetek, 

vállalkozások, önkormányzatok 

• Tájékoztatás, projektek előkészítése, 

projektgenerálás 

• Szent István egyetem egyes szakértői 

kapacitásaival 















Vidéken élni 

lehetőség, 

 ne kényszer 

legyen! 



Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 

Elérhetőségeink: 

 

• 2653 Bánk, Petőfi Sándor út 1. 

• Tel: 06-35/342-800 

• E-mail: dipo@dipo.hu 

• Web: www.dipo.hu 

 

 


