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1. ELŐZMÉNY: 

 

2008. július 15-én Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város önkormányzata 

pályázatot nyújtott be az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében kiírt ÁROP-1.A.2/B 

kódszámú pályázati kiírásra, melynek célja a polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése 

volt. 

 

A VÁTI Nonprofit Kft., mint Közreműködő Szervezet ÁROP-1.A.2/B-2008-0005 azonosító 

számon regisztrálta a benyújtott pályázatot, amelynek 55 570 000 Ft-os összköltségéből 

50 000 000 Ft volt az igényelt támogatás. 

 

A pályázat sikeresnek bizonyult, erről a 2008. október 31-én kelt támogatói döntésről 

szóló levél tanúskodik. Ezt követően kerülhetett sor a Támogatási Szerződés 

megkötésére, mely végül 2009. február 24-én került aláírásra. 

 

A projekt keretében a következő főbb tevékenységek valósulnak meg: 

 

- képzések; 

- szervezetfejlesztési tevékenységek; 

- szoftveres fejlesztés; 

 

A szervezetfejlesztési tevékenységek egyike az Önkormányzatok pályázati 

lehetőségeinek feltérképezése a költségvetési tervezés és a településfejlesztési stratégia 

összehangolása érdekében, ennek keretében pedig az Önkormányzat pályázati 

stratégiájának, pályázati koncepciójának elkészítése, mely a pályázat 2b, 2c 

részterületeihez illeszkedve járul hozzá a részterületekben megfogalmazott célok 

eléréséhez. 
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2. BEVEZETÉS:  

 

Bár Magyarország már több mint hat éve, hogy csatlakozott az Európai Unióhoz, a 
legtöbb települési önkormányzat pályázati tevékenysége napjainkban is eseti jellegű. 

 

Némi fejlődés ugyan észlelhető a Nemzeti Fejlesztési Terv 2004-2006 közötti 
programozási időszakához képest, a pályázati aktivitás azonban a jelenlegi, 2007-2013-
as időszakban is sok kívánnivalót hagy maga után. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv 
keretében kiírásra kerülő temérdek pályázati lehetőséggel kapcsolatban csupán azok 
megjelenését követően, jobb esetben már partnerségi egyeztetésre bocsátásukkor 
kezdenek konkrét fejlesztéseket tervezni, vagy a projekteket előkészíteni. 

 

A pályázatok figyelésére és ezzel együtt az azokra történő korai felkészülésre kapacitás- 
és leterheltségi problémák, lehatárolt feladatkörök, illetve megfelelő szakembergárda 
hiányában egészen egyszerűen nincsen lehetősége a legtöbb településnek, pontosabban 
azok önkormányzatának. A pályázatok beadásának meghiúsulása, a pályázati határidők 
be nem tartása legtöbb esetben a projektek előkészítetlensége miatt történik, a beadott 
pályázatok szakmai tartalma pedig a rövid felkészülési időszak miatt nincs megfelelően 
átgondolva. 

 

Sokszor még a későbbiekben nyertes pályázatok lebonyolítását is megnehezíti a nem 
megfelelő projektterv. A pályázatírást követően sok esetben megkövetelt 
projektfejlesztés és a kevés, de annál bonyolultabb nyertes pályázatok menedzselése 
miatt az önkormányzatok lemaradnak az újabb fejlesztési lehetőségekről, vagy 
éppenséggel olyan fejlesztéseket valósítanak meg, amelyek nem feltétlenül szolgálják 
saját rövid-, közép-, vagy éppenséggel hosszú távú fejlesztési koncepciójukat és nem 
feltétlenül felelnek meg saját prioritási sorrendjüknek sem. 

 

Jelen pályázati stratégia elsődleges célja tehát nem is lehet más, mint a 
közeljövőben rendelkezésre álló pályázati lehetőségek feltárása, az azokhoz kapcsolódó 
projekt-előkészítési munkák ütemezése, ezek költségeinek megbecslése és megjelenítése 
a település éves költségvetésében. 

 

Cél még az egyes pályázati támogatásokhoz biztosítandó önrész igény felderítése is, 
mely súlyos kötelezettség és nem egyszer szab gátat az önkormányzat fejlesztési 
igényeinek, de kellő időben történő tervezéssel könnyen áthidalható és kezelhető 
problémává szelídül. 
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A fentebb említetteken kívül nem elhanyagolható célja még a stratégiának, hogy a 
pályázati lehetőségeket ne csak a település költségvetésével, hanem annak 
rendelkezésre álló fejlesztési stratégiáival, koncepcióival is összehangolja. 

 

A pályázati stratégia elkészítésének előzményeként a városfejlesztési üzemeltetési 
iroda vezetőjével, Mucsi Lászlóval folytatott projektindító megbeszélés, vagy ha úgy 
tetszik interjú keretében feltérképezésre került Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának eddigi pályázati tevékenysége, pályázati aktivitása, eredményei és a 
jövőt illetően további fejlesztési elképzelései. 

 

A stratégia elkészítése során felülvizsgálatra kerültek a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
által 2009. első negyedévében nyilvánosságra hozott 2009-2010-es évekre vonatkozó 
Akciótervek, amelyekből azonosíthatók a település fejlesztési igényei, társítva 
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város 2008 májusában elfogadott Integrált 
Városfejlesztési Stratégiájában található tervezett infrastrukturális projektekkel. 



HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 

szervezetéről készített PÁLYÁZATI STRATÉGIA 

Budapest, 2010. május 

- 6 - 

3L  Budapest, 2010. május 

3. HELYZETÉRTÉKELÉS 

 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú városa a Dél-Alföldi Régióban, Csongrád 
megyében, a Hódmezővásárhelyi kistérségben, a Tiszántúlon, a Maros-Körös közén 
fekszik. Az Alföld dél-keleti részén, Szegedtől 25 km-re található, a 45-ös és a 47-es 
számú utak találkozásánál. Az országnak Budapest után második legnagyobb 
közigazgatási területével rendelkező városa, a dél-alföldi régió jelentős oktatási, 
gazdasági, kulturális és művészeti centruma. 

 

Hódmezővásárhely lakosságszámát tekintve a legkisebb, kiterjedése szempontjából pedig 
a legnagyobb dél-alföldi megyei jogú város. 1990 óta megyei jogú, hazai viszonylatban a 
középvárosok közé tartozik. Speciális város: a régióközpont Szeged közelsége, a 
nagyvárosi szomszédság számos előnnyel, ugyanakkor – elsősorban a mai közigazgatási 
rendszer együttműködésre még mindig csak kevéssé ösztönző volta miatt – számos 
hátránnyal jár. Szeged vonzása nagyon erős, számos fejlesztési lehetőséggel Szeged 
tudott és tud is élni, míg Hódmezővásárhely nem. 

 

Vásárhely kistérségi központ, a saját közigazgatási területén belülre került környező 
tanyaközpontok és szórvány tanyák, valamint az agglomerációját alkotó 4 kistelepülés 
vonatkozásában. Fejlődésének stratégiai feltétele 

• Szeged – pólusváros sikeressége; 

• a két város kapcsolatának szorosabbá válása. 

 

A város régóta lakott település, sőt, valamikor az ország egyik legnépesebb 
városa volt. Jelenleg a város lakossága már az 50 000 főt sem éri el, mintegy 48 000 főt 
számlál. A folyamatos csökkenés legfőbb oka a térségben jellemző szerény népszaporulat 
és a mezőgazdaság modernizációját követő elvándorlás, kisebb részben a külterületi 
lakott helyek önálló településsé válása. 

 

A Hódmezővásárhelyi Kistérség, mely 4 településből áll (Hódmezővásárhely, 
Mindszent, Mártély, Székkutas) a hátrányos helyzetű kistérségek közé tartozik s mint 
ilyen kiemelésre került a területfejlesztés kedvezményezett térségeinek jegyzékéről 
készített kormányrendeletekben, illetve az ilyen kistérségekbe tartozó településeket 
fejlesztési kedvezményekben részesítő listákon. 

Az említett sajátosságoknak, ami főként a kedvezőtlen gazdasági mutatóknak és a 
relatíve magas munkanélküliségnek köszönhető, a település lakói minden bizonnyal nem 
örülnek, pályázati szempontból azonban kétségtelenül sok esetben előnyt jelentenek. 
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A település pályázati aktivitását vizsgálva elmondható, hogy Hódmezővásárhely 
Megyei Jogú Város Önkormányzata aktív résztvevője mind az államháztartáson belüli, 
mind pedig az európai uniós pályázati rendszernek. Az önkormányzat a rendelkezésre 
álló saját erőhöz mérten maximálisan kihasználja a pályázatok nyújtotta fejlesztési 
támogatásokat. 

 

A pályázati tevékenységek tervezettsége igen egységes képet mutat. A pályázati 
lehetőségek feltárása, valamint a kiírások megismerése igen szervezett módon történik. 
Ennek is köszönhetően a különböző információforrásokból összegyűlt lehetőségek közti 
döntéshozatal a fejlesztési célokkal összevetve gördülékenyen működik. 

 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata 23 darab nyertes pályázattal 
büszkélkedhet az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) keretén belül. 

 

DAOP 3.1.1/B Önkormányzati és állami tulajdonú belterületi valamint 
önkormányzati külterületi közutak fejlesztése  
Hódmezővásárhely 
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Hód-Ipari Parkot és a 47-es főközlekedési utat összekötő külterületi út 
építése 

552 054 600 

TIOP 2.2.2-08/1 Sürgősségi ellátás fejlesztése - SO1 és SO2 (és 
ezeken belül gyermek sürgősségi ellátás) támogatására  
Hódmezővásárhely 
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata 
A hódmezővásárhelyi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet sürgősségi 
fogadóhelyének fejlesztése sürgősségi osztállyá (SO2) 

2. fordulóba 
léphet 

TIOP 1.2.1-08/2 "Agóra -multifunkcionális közösségi központok és 
területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális 
feltételeinek kialakítása-"  
Hódmezővásárhely 
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Minden nap kultúra! A Petőfi Művelődési Központ felújítása és bővítése 

1 121 012 855 

DAOP 3.1.1/B-09 Önkormányzati tulajdonú belterületi közutak 
fejlesztése 
Hódmezővásárhely 
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Kodály Zoltán és Zrínyi utcákat összekötő belterületi gyűjtőút 
felújítása és építése 

238 695 606 

DAOP 5.1.2/C Megyei jogú városok integrált fejlesztése  
Hódmezővásárhely 
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata 

857 913 358 
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Hódmezővásárhely MJV városrehab Tornyai János kulturális 
városrehabilitációs program I. ütem 

DAOP 2.1.1/B Múzeumok, tájházak, tematikus bemutatóhelyek, 
témaparkok és az épített örökség (várak, kastélyok, kúriák) turisztikai 
célú, látogatóbarát fejlesztése 
Hódmezővásárhely 
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata 
A hódmezővásárhelyi Emlékpont - időszaki kiállítás látogatóbarát 
fejlesztése 

159 408 305 

TÁMOP 5.2.5-08/1 Gyermekek és fiatalok integrációs programjai  
Hódmezővásárhely 
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Hódmezővásárhelyi összefogás a drogprevencióért 

16 254 360 

TÁMOP 3.3.2-08/2 Esélyegyenlőségi programok végrehajtásának 
támogatása  
Hódmezővásárhely 
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Együtt, hogy jobb legyen 

99 994 722 

DAOP 3.1.2/A-09 Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése 
Hódmezővásárhely 
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata 
A kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Hódmezővásárhelyen a 
kertvárosi kerékpárút megépítésével 

79 267 747 

DAOP 4.2.1/2/2F-2f Alapfokú nevelési-oktatási intézmények és 
gimnáziumok infrastruktúrájának fejlesztése 
Hódmezővásárhely 
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata 
A Varga Tamás Általános Iskola felújítása és teljes körú 
akadálymentesítése 

217 045 256 

TIOP 1.2.1-08/1 Agóra-multifunkcionális közösségi központok és 
területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális 
feltételeinek kialakítása  
Hódmezővásárhely 
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Minden nap kultúra! Petőfi Művelődési Központ felújítása és bővítése 

2. fordulóba 
léphet 

KEOP 4.4.0/A/09 Megújuló energia alapú villamosenergia-, kapcsolt hő 
és villamosenergia-, valamint biometán termelés 
Hódmezővásárhely 
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata 
A Hódmezővásárhelyi Ipari Park körüli közlekedési út közvilágítása 
napelemek segítségével 

38 469 900 

DAOP 5.2.1/A-09 Belterületi csapadék- és belvízelvezetés 
Hódmezővásárhely 
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Belterületi csapadék- és belvízelvezetés problémáinak megoldása 
Hódmezővásárhely Tarján városrészben és az Ipari Parkban 

130 751 995 
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TIOP 1.1.1-09/1 A pedagógiai, módszertani reformot támogató 
informatikai infrastruktúra fejlesztése 
Hódmezővásárhely 
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Tanulói laptop program Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város 
intézményeiben 

70 981 600 

DAOP 4.2.1/2/2F Alapfokú nevelési-oktatási intézmények és 
gimnáziumok infrastruktúrájának fejlesztése 
Hódmezővásárhely 
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata 
A Varga Tamás Általános Iskola felújítása és teljes körű 
akadálymentesítése 

2. fordulóba 
léphet 

TÁMOP 3.1.4-08/2 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - 
Innovatív intézményekben  
Hódmezővásárhely 
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Hódmezővásárhely 
Megyei Jogú Város közoktatási intézményeiben 

147 000 000 

TIOP 2.2.2-08/2 Sürgősségi ellátás fejlesztése - SO1 és SO2 (és 
ezeken belül gyermek sürgősségi ellátás) támogatására  
Hódmezővásárhely 
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata 
A hódmezővásárhelyi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet sürgősségi 
fogadóhelyének fejlesztése sürgősségi osztállyá (SO2) 

238 053 627 

TIOP 2.2.4-09/1 "Struktúraváltoztatást támogató 
infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban"  
Hódmezővásárhely 
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata 
A hódmezővásárhelyi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet struktúraváltó 
infrastrukturális fejlesztése 

492 813 696 

DAOP 2.1.1/E Aktív turisztikai fejlesztések 
Hódmezővásárhely 
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város aktív turisztikai fejlesztése a 
Mártélyi Üdülőterületen és a kapcsolódó kerékpárút mentén 

24 998 626 

DAOP 3.1.1/B-08 Önkormányzati tulajdonú belterületi valamint 
önkormányzati külterületi közutak fejlesztése 
Hódmezővásárhely 
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Belterületi gyűjtő utak korszerűsítése a Belvárosban és Csúcs 
városrészben Hódmezővásárhelyen 

195 365 560 

KEOP 7.1.2.0 Szennyvízelvezetés és tisztítás 
Hódmezővásárhely 
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása és Kishomok városrészének 
szennyvízcsatornázása 

37 021 300 
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DAOP 2.1.1/B-09 Történelmi és kulturális örökség turisztikai 
hasznosítása 
Hódmezővásárhely 
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata 
"A látványos raktár: butella, motolla, behívótábla" - a 
hódmezővásárhelyi Tornyai János Múzeum látogatóbarát fejlesztése 

309 561 677 

ÁROP 1.A.2/B A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése 
Hódmezővásárhely 
Hódmezővásárhely Megyei Jogú város Önkormányzata 
A Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 
szervezetfejlesztése 

50 000 000 

 

1. Táblázat: 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának nyertes pályázatai 

 

A fenti lista, illetve az önkormányzat pályázati tevékenységében aktívan résztvevő 
szereplőkkel folytatott interjúk alapján megállapítható, hogy a település számára minden 
fejlesztési lehetőség fontos, szinte nincs is olyan szegmense a pályázatoknak, amely nem 
élvezne prioritást. 

 

A sok jelentős infrastrukturális nagyberuházás és pályázati projekt közül is kiemelendő a 
Megyei jogú városok városrehabilitációs témájú kiemelt projektje és azon belül a Tornyai 
városrehabilitációs program I. üteme, mely 857 913 358 Ft-os költségvetésével hivatott 
megújítani a település arculatát, a városközpont funkciókkal történő megtöltésén 
keresztül. 

 

A városrehabilitációs európai uniós pályázatok kötelező mellékleteként 2008 
májusában készült el Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési 
Stratégiája. Az IVS középtávra (7-8 évre) szóló dokumentum. Célszerűen – igazodva a 
Strukturális Alapok tervezési-programozási ciklusához – az IVS tartalmazza a város és 
részeinek 2016-ig elérendő céljait, tervezett projektjeit, illetve az ezek elérése érdekében 
mozgósítandó erőforrásokat. Az IVS lényeges eleme, hogy a helyzetértékelésre alapozó 
fejlesztési célok és irányok meghatározásán túl megvalósítási elemeket is magában 
foglal, ennek keretében a lehetőségek figyelembevételével a lehető legpontosabb 
becslését adja a városfejlesztés céljaira igénybe vehető forrásoknak és azok lehetséges 
eredetének. 

 

Az integrált városfejlesztési stratégia a város középtávú fejlesztéseit megalapozó 
stratégiai dokumentum, amelynek legitim alkalmazásához az Önkormányzat Képviselő-
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testületének határozati jóváhagyása is szükséges volt. Ennek része az Előzetes 
Akcióterületi Terv, mely már konkrét beavatkozásokat is tartalmaz pályázati projektek 
formájában. 

 

Röviden összefoglalva elmondható, hogy az IVS célja kettős: 

 

• egyrészt elengedhetetlen a város megfelelő fejlődési irányainak kiválasztása és 
konkrét meghatározása, ezáltal a település hosszútávon biztosítható fejlődése, az 
Önkormányzat fejlesztési munkájának hatékonyabbá tétele szempontjából. 

• másrészt a központi kormányzat stratégiával kapcsolatos igényeinek kielégítése 
mellett lehetőséget teremt a város számára európai uniós pályázati források 
lehívhatóságához, hiszen mint ismert, a 2009-es évtől kezdődő akciótervi 
időszaktól az IVS készítése városmérettől függően elvárás vagy ajánlott minden 
központi forrásokra pályázó várossal szemben. 

 

A városrehabilitációs és a nagyobb léptékű turisztikai fejlesztések mellett az 
önkormányzat hagyományos feladatainak ellátásához kapcsolódó fejlesztések sem 
szorulnak háttérbe. A döntéshozók igyekszenek megteremteni az egészséges egyensúlyt 
az egyes prioritások között. 

Ennek köszönhetően valósulhat meg többek között 

• Hódmezővásárhely belterületi csapadék- és belvíz elvezetése; 

• a kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése a kertvárosi kerékpárút megépítésével; 

• az Ipari Parkot és a 47-es főközlekedési utat összekötő külterületi út építése; 

• az Ipari Park iparvágányának építése; 

• a Varga Tamás Általános Iskola felújítása és teljes körű akadálymentesítése; 

• a hódmezővásárhelyi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet sürgősségi fogadóhelyének 
fejlesztése sürgősségi osztállyá; 

• a kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférésének biztosítása a város 
közoktatási intézményeiben; 

• az esélyegyenlőségi programok végrehajtásának támogatása, valamint 

• a Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése is. 
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Az utóbbi pályázatok híven tükrözik, hogy az infrastrukturális beruházások mellett 
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Városa nem hanyagolja el az emberközpontú tartalmi 
fejlesztéseket sem. 
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4. KÖLTSÉGVETÉSI VONATKOZÁSOK 

 

Az önkormányzatok pályázati tevékenységének egyik súlyos hibája, hogy nem a 

személyre szabott települési fejlesztési stratégiájuk mentén fejlesztenek, hanem 

megragadnak minden pályázati lehetőséget, átírva ezzel a települési prioritásokat. 

 

Ennek az ad hoc tevékenységnek a legnagyobb hátulütője, hogy az önkormányzatok nem 

minden esetben tudják biztosítani a szükséges önerőt az elsődleges fejlesztési célokra. 

Ezen hiba elkerülésének érdekében az önkormányzatoknak változtatniuk kell a rosszul 

bevésődött gyakorlatokon, és képessé kell válniuk arra, hogy a fejlesztési stratégiákban 

meghatározott célokhoz pályázati forrásokat tudjanak rendelni, valamint az egyes 

pályázatok költségvetési vonatkozásait be tudják építeni saját éves költségvetésükbe. 

 

Bár Hódmezővásárhely 16-20 milliárdos éves költségvetéséből elkülönítve minden 

évben jut a pályázati beruházások számára biztosítandó önrészre is, az alábbi táblázat 

megfelelő kiindulási alapot nyújthat a pályázati költségvetések megtervezéséhez, még a 

konkrét pályázati kiírások megjelenése előtt, így segítve az önkormányzat 

költségvetésének előkészítését és az egyes tételek pontosabb meghatározását. 

 

A táblázatban szereplő értékek az ÚMFT-s pályázatokra vonatkozó átlagos, belső 

költségvetési korlátok, melyek lehetővé teszik a pályázó számára, hogy időben meg tudja 

becsülni a pályázatok költségvetési vonatkozásait. 
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Tevékenység neve Belső költségkorlát (%) 

Előkészítési költségek (tervek, 

tanulmányok, engedélyek) 
1-5 

Szolgáltatások igénybevétele 8-10 

Projektmenedzsment 0-3 

Könyvvizsgálat 0-2 

Műszaki ellenőr 0-2 

Kötelező tájékoztatás és nyilvánossá 

biztosítása 
1-3 

Eszközbeszerzés 0-30 

Immateriális javak beszerzése 0-30 

 

2. Táblázat: az ÚMFT-s pályázatok átlagos belső költségkorlátai 
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5. CSELEKVÉSI TERV 

 

I. Pályázati lehetőségek folyamatos figyelése 
 
Felelős: Városfejlesztés és üzemeltetési iroda 
Határidő: folyamatos 
 

II. Az önkormányzat fejlesztési célkitűzéséhez illeszkedő pályázati lehetőségek 
kiválasztása 
 
Felelős: Városfejlesztés és üzemeltetési iroda, polgármester, jegyző 
Határidő: folyamatos 
 

III. A pályázat költségeinek becslése, a szükséges önerő mértékének meghatározása, 
nyerési esélyek meghatározása 
 
Felelős: Közgazdasági Iroda, pénzügyi munkatárs 
Határidő: pályázati kiírás megjelenésétől számított 2 héten belül 
 

IV. Az önkormányzat fejlesztési célkitűzéséhez illeszkedő pályázati lehetőségek 
bemutatása a döntéshozóknak 
 
Felelős: Városfejlesztés és üzemeltetési iroda 
Határidő: pályázati kiírás megjelenésétől számított 1 hónapon belül 
 

V. Döntés a pályázaton való indulásról 
 
Felelős: polgármester, jegyző, képviselőtestület 
Határidő: pályázati kiírás megjelenésétől számított 6 héten belül 
 

VI. Projektindító megbeszélés az érintett szereplők részvételével, feladatok, határidők 
kijelölése 
 
Felelős: Városfejlesztés és üzemeltetési iroda 
Határidő: pályázati kiírás megjelenésétől számított 2 hónapon belül 
 
 

VII. Adatlisták, kötelezően csatolandó dokumentumok listájának elkészítése 
 
Felelős: Kabinet iroda 
Határidő: pályázati kiírás megjelenésétől számított 9 héten belül 
 

VIII. Tervezői feladatok előkészítése, engedélyezési eljárások megindítása 
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Felelős: Lakosságszolgálati iroda, ezen belül Építési hatóság és Lakás és 
helyiséggazdálkodási csoport 
Határidő: pályázati kiírás megjelenésétől számított 2 hónapon belül 
 

IX. Költségvetést alátámasztó árajánlatok beszerzése, végleges költségvetés 
összeállítása 
 
Felelős: Jogi Iroda, Közgazdasági Iroda, pénzügyi munkatárs 
Határidő: pályázati kiírásban megadott beadási határidő előtt 3 héttel 
 

X. A pályázat megvalósítási ütemtervének elkészítése (GANTT-diagram) 
 
Felelős: Városfejlesztés és üzemeltetési iroda 
Határidő: pályázati kiírásban megadott beadási határidő előtt 3 héttel 
 

XI. Pályázat benyújtása 
 
Felelős: Városfejlesztés és üzemeltetési iroda (polgármester, jegyző) 
Határidő: pályázati kiírásban megadott végső beadási határidő, kivéve folyamatos 
elbírálású pályázatnál 
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6. ÜTEMTERV 

 

Sorszám  Tevékenység 
0. 

hét 

1. 

hét 

2.

hét 

3.

hét 

4.

hét 

5.

hét 

6.

hét 

7.

hét 

8.

hét 

9. 

hét 

10. 

hét 

11.

hét 

12.

hét 

13.

hét 

1.  Pályázatfigyelés          

2. 

Megfelelő 
pályázati 

lehetőségek 
kiválasztása 

                           

3. 
Költségbecslés, 

önerő 
meghatározása 

                           

4. 
Pályázati 
lehetőség 
bemutatása 

                           

5.  Döntés           

6. 
Projektindító 
megbeszélés 

                           

7. 
Adatlisták, 
csatolandó 

dokumentumok 
                           

8. 
Tervezés, 

engedélyezés 
                           

9.  Költségvetés           

10. 
Megvalósítási 
ütemterv 

                           

11. 
Pályázat 

benyújtása 
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7. ÖSSZEGZÉS 

 

Összességében elmondható, hogy egy pályázó akkor lehet igazán sikeres – legyen 
szó akár települési önkormányzatról, akár vállalkozásról vagy éppenséggel egy 
magánszemélyről – ha már jóval a pályázati lehetőségek hivatalos megjelenése előtt 
megkezdi az arra való felkészülést és nem csak akkor eszmél, amikor azok már meg is 
jelentek. 

 

Ebben nyújthatnak némi segítséget a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján 
megtalálható Akciótervek, amelyekből a 2011-2012-es fejlesztéseket tartalmazók 
előreláthatóan már az idén ősszel hozzáférhetők lesznek. 

 

Mindezek mellett elengedhetetlen a szintén a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapjáról 
elérhető pályázati menetrendek folyamatos figyelése, aktualizálása is, melyek némi 
iránymutatást adnak a jövőbeni pályázati lehetőségeket illetően. 

 

A pályázatfigyelés, mint előkészítő tevékenység két oldalról közelíthető meg: 

 

1. a legoptimálisabb, ha vannak konkrét fejlesztési elképzeléseim, amelyekhez 
keresek konkrét pályázati lehetőségeket, de 

2. szintén célravezető megoldás lehet, ha figyelemmel kísérek minden lehetséges 
megjelenő pályázati konstrukciót és „mindenre lövök, ami mozog”! 

 

A lényeg, hogy pályázzunk, mert pályázni és egyéb támogatások hiányában meghiúsuló 
fejlesztési projektjeinket megvalósítani még mindig könnyebb, mint forrásokat 
átcsoportosítani, elvonni vagy éppenséggel ebben a nehéz gazdasági helyzetben 
különböző hitelek és bankkölcsönök árán előrébb jutni, fejlődni, gyarapodni. 

A lehetőség adott és egyetlen – a településéért tenni akaró és tudó – városvezető sem 
engedheti meg magának, hogy kihasználatlanul hagyja azt a temérdek vissza nem 
térítendő eurónyi támogatást, mely végeredményében közelebb hozhatja hozzánk 
Európát. 
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MELLÉKLET: AKTUÁLIS PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK 

 

1. Pályázati kód: DAOP- 2010 - 1.1.1/D 

Támogatás 
megnevezése: 

DAOP- 2010 - 1.1.1/D Ipartelepítés 

Támogatás formája: vissza nem térítendő 

Támogatás elnyerésének 
módja: 

pályázat 

Forrás megnevezése: Európai Regionális Fejlesztési Alap 

Forrás összege: 2 902 000 000 .- HUF  

Beadás kezdete: 2010.05.31. 

Beadási határidő: 2010.12.31. 

  

Elérhetőség: Pályázati dokumentáció 

Támogatás célja: A pályázat célja a régióban működő, illetve letelepülni kívánó 
elsősorban gyártó, valamint szolgáltató gazdasági társaságok 
jelentős foglalkoztatási hatással járó fejlesztései 
infrastrukturális elemeinek támogatása. Ezáltal közvetve 
javítva a régiók foglalkoztatási helyzetét, az üzleti környezetet 
és a régió versenyképességét. 

Kedvezményezettek 
köre: 

A pályázati kiírásra az alább felsorolt szervezetek 
pályázhatnak: · Helyi önkormányzatok, önkormányzati 
társulások (Gazdálkodási forma szerinti osztályozási kód: 321, 
322, 362, 364) · Gazdasági társaságok (Gazdálkodási forma 
szerinti osztályozási kód: 112, 113, 114, 211, 212, 226) · 
Szövetkezetek (Gazdálkodási forma szerinti osztályozási kód: 
121, 122, 124, 125, 129) · Egyéb vállalatok (Gazdálkodási 
forma szerinti osztályozási kód: 721, 722, 723) 

Támogatási feltételek/ 
A támogatható 

tevékenységek köre: 

C.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek Támogatás 
igényelhető a következő tevékenységekre: 1. A termelő és 
szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, a 
szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása. 2. A 
termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő 
épületek átalakítása, bővítése, a szükséges épületgépészeti 
beruházások végrehajtása. C.1.2 Önállóan nem támogatható, 
választható kapcsolódó tevékenységek A kiírás keretében 
önállóan nem, csak a C1.1. pontban felsorolt 
tevékenységekkel együtt támogathatók az alábbi 
tevékenységek: 1. Előkészítő tevékenységek 2. 
Alapinfrastruktúra kiépítése, korszerűsítése, bővítése. 3. 
Kármentesítés 4. Kapcsolódó szolgáltatások 
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Támogatás mértéke (%): 40 
mikro-, kis- és középvállalkozás esetében: 50%  

Támogatás minimum 
összege: 

100 000 000.- HUF 

Támogatás maximum 
összege: 

1 000 000 000.- HUF 

Támogatható projektek 
száma: 

9  

Kiíró szervezet: Neve: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
Címe: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22 
Tel.: 474-9560 

Közreműködő szervezet: Neve: Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú 
Nonprofit Kft. 
Címe: 6726 Szeged, Közép fasor 1-3. 
Tel.: 06-62-561-939 
Fax.: 62549599 
Honlap: www.darfu.hu 
E-mail: ugyfelszolgalat@darfu.hu 

 

2. Pályázati kód: DAOP-2009-2.1.1./G  

Támogatás 
megnevezése: 

DAOP-2009-2.1.1./G Kiemelt attrakciók fejlesztése  

Támogatás formája: vissza nem térítendő 

Támogatás elnyerésének 
módja: 

pályázat 

Forrás megnevezése: Európai Regionális Fejlesztési Alap 

Forrás összege: 1 500 000 000 .- HUF  

Beadás kezdete: 2009.04.15. 

Beadási határidő: 2010.12.31. 

  

Elérhetőség: Pályázati dokumentáció 

Támogatás célja: Az Operatív program turisztikai vonzerők fejlesztésével 
foglalkozó prioritása lehetőséget nyújt a régió turizmusában 
meghatározó jelentőséggel bíró vonzerők fejlesztésére. A 
vonzerők fejlesztésének célja, hogy olyan attrakciók 
működjenek a régióban, amelyek az adott turisztikai 
desztinációban önállóan is vonzerőt jelentenek a turisták 
számára. A kiemelt felhívás fő célkitűzése a régió meglévő 
turisztikai adottságaival összhangban és azokra építve a 
turisták igényeihez kapcsolódva  
• innovatív, magas színvonalú, egyedi, önálló vonzerővel bíró 
turisztikai termékek kialakítása, illetve 
• a régió kiemelt turisztikai desztinációinak összehangolt 
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fejlesztése. 
A kiemelt konstrukció keretében megvalósításra kerülő 
projektek ezzel együtt hozzá kell, hogy járuljanak a turisztikai 
szektor alábbi, nemzeti szintű stratégiai céljainak eléréséhez 
is: 
• A hazai turizmus versenyképességének növelése 
• Innováción alapuló kínálatfejlesztés 
• Regionális szintű desztináció-fejlesztés 
• Turisztikai fejlesztések multiplikatív hatásának révén a 
lokális és térségi gazdaság teljesítményének, 
versenyképességének javítása 

Kedvezményezettek 
köre: 

A 255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet 16. §-nak megfelelően: 
A projektgazda költségvetési szerv, illetve 100%-os állami 
tulajdonban lévő szervezet, Kormány által alapított 
közalapítvány, önkormányzat, önkormányzati társulás vagy 
önkormányzati intézmény, illetve egyház. Az NFÜ 
előterjesztése alapján a Kormány ettől indokolt esetben 
eltérhet. Projektjavaslat benyújtására konzorciumi formában 
is van lehetőség. Önállóan nem pályázhatnak, de konzorciumi 
tagként bevonható szervezetek: 
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény vagy az 
Egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 
2002. évi XLIII. Törvény hatálya alá tartozó belföldi, 
Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy telephelyű 1. 
profitorientált gazdasági társaságok (KSH 11, 21) 2. 
átalakulással vagy alapítással 2007. július 1-je után létrejövő 
non-profit gazdasági társaságok (KSH 599) 

Támogatási feltételek/ 
A támogatható 

tevékenységek köre: 

Egy pályázat azonos turisztikai desztinációban többfajta 
tevékenyég megvalósulását is támogathatja. A 
tevékenységeknek az adott desztináció arculatát meghatározó 
vonzerőkhöz kell kapcsolódniuk. Támogatás kizárólag legalább 
az év 300 napján nyitva tartó létesítmények fejlesztéséhez 
igényelhető (kivéve indokolt esetben az öko-, illetve 
aktív turizmus fejlesztéséhez kapcsolódó létesítmények 
fejlesztését). 
C.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek: 
- Egészségturizmus feltételrendszerének, 
versenyképességének javításához kapcsolódó tevékenységek 
az Országos egészségturisztikai stratégiában meghatározott 
nemzetközi vonzerővel bíró kiemelt helyszíneken. 
- Nemzetközi, országos jelentőségű kulturális és örökség 
helyszínek turisztikai fejlesztése 
- Aktív- és ökoturizmus: nemzetközi és országos jelentőségű 
természeti és környezeti értékek, vonzerők, kiemelt 
ökoturisztikai, valamint aktív turisztikai desztinációk 
fejlesztése 

Támogatás mértéke (%): 90  

Támogatás minimum 
összege: 

500 000 000.- HUF 

Támogatás maximum 1 500 000 000.- HUF 
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összege: 

Kiíró szervezet: Neve: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
Címe: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22 
Tel.: 474-9560 

Közreműködő szervezet: Neve: Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú 
Nonprofit Kft. 
Címe: 6726 Szeged, Közép fasor 1-3. 
Tel.: 06-62-561-939 
Fax.: 62549599 
Honlap: www.darfu.hu 
E-mail: ugyfelszolgalat@darfu.hu 

 

3. Pályázati kód: DAOP-2009-3.1.1/D 

Támogatás 
megnevezése: 

DAOP-2009-3.1.1/D - Önkormányzati tulajdonú 
belterületi közutak fejlesztése a komplex programmal 
kezelendő LHH kistérségekben 

Támogatás formája: vissza nem térítendő 

Támogatás elnyerésének 
módja: 

pályázat 

Forrás megnevezése: Európai Regionális Fejlesztési Alap 

Forrás összege: 980 000 000 .- HUF  

Beadás kezdete: 2009.06.15. 

Beadási határidő: 2010.09.15. 

  

Beadási határidő 
megjegyzés: 

2009. november 15-ig benyújtott és előzetesen támogatott 
projektjavaslatok vonatkozásában a pályázatok benyújtási 
határideje 2010. október 28-ig folyamatos lehetséges. 

Elérhetőség: Pályázati dokumentáció 

Támogatás célja: Az önkormányzati tulajdonú közúthálózat fejlesztése az ipari 
területek jobb megközelítése érdekében, valamint az 
önkormányzati tulajdonú utak építése, korszerűsítése, 
felújítása, megerősítése. 

Kedvezményezettek 
köre: 

Települési önkormányzatok 

Támogatási feltételek/ 
A támogatható 

tevékenységek köre: 

Önállóan támogatható tevékenységek 1. Külterületi utak 
fejlesztése esetén: · hiányzó bekötő és összekötő útszakaszok 
kiépítése a zsáktelepülések, a nehezen elérhető települések, 
településrészek, kistérségi központok, meglévő, kiemelkedő 
gazdasági súllyal rendelkező területek (ipari parkok, ipari 
területek) megközelíthetőségének javítása érdekében, · 
valamint az adott település közigazgatási határán belül a 
meglevő önkormányzati tulajdonú külterületi utak 
korszerűsítése, felújítása, megerősítése. 2. Belterületi utak 
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fejlesztése esetén: · Belterületen a településközpont, az 
intézmények, a kiemelkedő gazdasági súllyal rendelkező 
területek megközelítését, a lakóterületekkel való 
kapcsolatának a javítását szolgáló, önkormányzati tulajdonú 
gyűjtő utak kiépítése a nehezen elérhető települések, 
településrészek, kistérségi központok megközelíthetőségének 
javítása érdekében. · Önkormányzati tulajdonú belterületi 
utak korszerűsítése, felújítása, megerősítése a B.III, B.IV, 
B.V. tervezési osztályba sorolt utak esetében. (2008. január 
1-én hatályba lépett ÚT 2-1.201:2008 Közutak tervezése 
szerint). · B.VI. tervezési osztályba sorolt utak fejlesztése B.V. 
osztályúra az ÚT 2- 1.201:2008 Közutak tervezése szabvány 
4.7.2) pontja, valamint 4.2.) táblázata alapján. A 
fejlesztéshez csatolni kell a Település Rendezési Tervnek a 
253/1997 (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 111§ 1.c alapján 
készített módosítását is.  

Támogatás mértéke (%): 95  

Támogatás minimum 
összege: 

20 000 000.- HUF 

Támogatás maximum 
összege: 

300 000 000.- HUF 

Támogatható projektek 
száma: 

13  

Kiíró szervezet: Neve: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
Címe: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22 
Tel.: 474-9560 

Közreműködő szervezet: Neve: Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú 
Nonprofit Kft. 
Címe: 6726 Szeged, Közép fasor 1-3. 
Tel.: 06-62-561-939 
Fax.: 62549599 
Honlap: www.darfu.hu 
E-mail: ugyfelszolgalat@darfu.hu 
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4. Pályázati kód: DAOP-2009-4.1.3/D  

Támogatás 
megnevezése: 

DAOP-2009-4.1.3/D Szociális alapszolgáltatások és 
gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése 
a komplex programmal kezelendő leghátrányosabb 
helyzetű kistérségekben 

Támogatás formája: vissza nem térítendő 

Támogatás elnyerésének 
módja: 

pályázat 

Forrás megnevezése: Európai Regionális Fejlesztési Alap 

Forrás összege: 358 410 000 .- HUF  

Beadás kezdete: 2009.07.20. 

Beadási határidő: 2010.10.15. 

  

Elérhetőség: Pályázati dokumentáció 

Kitöltőprogram 
elérhetősége: 

kitöltőprogram  

Támogatás célja: A konstrukció célja a kedvezményezett térségek besorolásáról 
szóló 311/2007. (XI.17.) Kormányrendelet 2. számú 
mellékletében meghatározott komplex programmal segítendő 
leghátrányosabb helyzetű kistérségekben a szociális 
igazgatásról ás szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvényben (a továbbiakban: Szociális tv.) nevesített szociális 
alapszolgáltatások (kivéve a tanya- és falugondnoki 
szolgálat), a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (a 
továbbiakban: Gyermekvédelmi tv.) nevesített gyermekjóléti 
alapellátások (kivéve az átmeneti ellátások) elérhetővé tétele 
a szolgáltatáshiányos településeken élők számára, új 
szolgáltatások infrastruktúrájának megteremtésével, új 
férőhelyek kialakításával és a már működő ellátások 
infrastrukturális fejlesztésével. 

Kedvezményezettek 
köre: 

„A” alkomponens esetében a Szociális törvényben nevesített 
szociális alapszolgáltatásokat (kivéve tanya- és falugondnoki 
szolgálat), illetve a Gyermekvédelmi törvény szerinti 
gyermekjóléti alapellátásokat (kivéve átmeneti ellátások és 
bölcsőde) nyújtó intézmények fenntartói, melyek székhelye a 
kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. 
(XI.17.) Kormányrendelet 2. számú mellékletében 
meghatározott Komplex programmal segítendő 
leghátrányosabb helyzetű kistérségekben (33db) található). 
„B” alkomponens esetében a bölcsődei ellátást nyújtó 
intézmények fenntartói, melyek székhelye a kedvezményezett 
térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI.17.) 
Kormányrendelet 2. számú mellékletében meghatározott 
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komplex programmal segítendő 33 leghátrányosabb helyzetű 
kistérség valamelyikében található. Mindkét alkomponensre 
vonatkozóan az alábbi szervezetek nyújthatnak be pályázatot: 
1. Helyi önkormányzatok, kisebbségi önkormányzatok (KSH 
32), illetve ezek társulásai (KSH 36) 2. Jogi személyiségű 
non-profit szervezetek, amelyek 2008. július 1. előtt jöttek 
létre: a. Egyesület (KSH 52) b. Egyház (KSH 55) c. Alapítvány 
(KSH 56) d. Közhasznú társaságból átalakulással 2007. július 
1-je után létrejött közhasznú non-profit gazdasági társaság e. 
Non-profit gazdasági társaságok f. Egyéb, jogi személyiségű 
non-profit szervezet (KSH 59) 

Támogatási feltételek/ 
A támogatható 

tevékenységek köre: 

„A” alkomponens keretében kizárólag az alábbi tevékenységek 
megvalósítására igényelhető támogatás: A Szociális törvény 
szerinti szociális alapszolgáltatásokhoz (kivéve tanya- és 
falugondnoki szolgálat) illetve a Gyermekjóléti törvény szerinti 
gyermekjóléti alapellátásokhoz (kivéve az átmeneti ellátásokat 
és a bölcsőde) kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztés 
(épületbővítés, rekonstrukció, állapotjavítás, 
akadálymentesítés, indokolt esetben új építés). „B” 
alkomponens: Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények 
fejlesztése és kapacitásának bővítése A pályázati komponens 
keretében új bölcsődék létrehozására, és már működő 
bölcsődék épületének bővítésére, felújítására, 
korszerűsítésére, akadálymentesítésére, az ellátáshoz 
szükséges eszközök, berendezések beszerzésére lehet 
pályázni, abban az esetben, ha a fejlesztés kapacitásbővülést 
eredményez.  

Támogatás mértéke (%): 95  

Támogatás minimum 
összege: 

5 000 000.- HUF 

Támogatás maximum 
összege: 

150 000 000.- HUF 

Támogatható projektek 
száma: 

10  

Kiíró szervezet: Neve: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
Címe: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22 
Tel.: 474-9560 

Közreműködő szervezet: Neve: VÁTI - Területi Iroda-Békéscsaba 
Címe: 5601 Békéscsaba, Derkovits sor 2. 
Tel.: 0666520250 
Fax.: 0666520253 
Honlap: www.vati.hu 
E-mail: bekescsaba@vati.hu 

 

5. Pályázati kód: DAOP-2009-4.2.1/C 

Támogatás 
megnevezése: 

DAOP-2009-4.2.1/C-Oktatásfejlesztés kiemelt tervezési 
felhívás és útmutató második fázisának dokumentációja 
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Támogatás formája: vissza nem térítendő 

Támogatás elnyerésének 
módja: 

pályázat 

Forrás megnevezése: Európai Regionális Fejlesztési Alap 

Forrás összege: 150 000 000 .- HUF  

Beadás kezdete: 2010.02.15. 

Beadási határidő: 2010.09.01. 

  

Elérhetőség: Pályázati dokumentáció 

Támogatás célja: Alapvető cél a Dél-alföldi Régió nemzetiségi oktatást-nevelést 
felvállaló közoktatási intézményeinek korszerűsítése, a 
minőségi nemzetiségi oktatás megteremtéséhez szükséges 
feltételek biztosítása érdekében. 

Kedvezményezettek 
köre: 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3. § (2) 
bekezdése szerinti országos kisebbségi önkormányzatok, mint 
az alábbi nevelési-oktatási intézmények fenntartói: a) óvoda; 
b) általános iskola; c) gimnázium d) diákotthon és kollégium; 
e) többcélú intézmények (kivéve az alapfokú 
művészetoktatási és gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai 
nevelési-oktatási intézményegységeket). 2. Intézménytípusok 
tekintetében nem pályázhat az a közoktatási 
intézményfenntartó, amely az alábbi 
intézményekre/intézményegységekre igényel támogatást: a) a 
1993. évi LXXIX. törvény 21. §-ában és 22. §-ában felsorolt 
pedagógiai szakszolgálatok és pedagógiai szakmai-
szolgáltatók; b) TISZK (térségi integrált szakképző központ) 
tagok. 

Támogatási feltételek/ 
A támogatható 

tevékenységek köre: 

Támogatható alaptevékenységek: Alapfokú nevelési-oktatási 
intézmények (óvoda, általános iskola, többcélú intézmények, 
gimnáziumok - kivéve a szakképzési tevékenységet is nyújtó 
intézmények -, és ezek diákotthonának, kollégiumának) 
akadálymentes - bővítése, - felújítása, korszerűsítése, 
rekonstrukciója, - átépítése, - az épületek modernizációja, 
többfunkcióssá és energiatakarékossá tétele, - integrált, 
funkcionális intézményi belső terek kialakítása a méltányos 
oktatási környezet alapkövetelményeinek figyelembe vételével 
Támogatható kiegészítő tevékenységek: a) Az intézmények 
udvarának felújítása, balesetmentesítése, tanulást segítő 
térként való bekapcsolása az oktatás folyamatába b) 
Telekhatáron belül mellékhelyiségek, higiéniás és ellátó 
létesítmények, szabadidős programok, foglalkozások 
lehetőségét biztosító épületek, terek, a szocializációt segítő 
helyiségek és az egészség megőrzését segítő módszerek 
alkalmazását lehetővé tevő beruházás akadálymentes 
kialakítása, és ezen beruházásokhoz kapcsolódó 
eszközbeszerzések c) Hatályos jogszabályokban kötelezően 
előírt parkoló-férőhelyek akadálymentes létesítése a „Segédlet 
a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférésének 
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megteremtéséhez” című útmutató előírásainak figyelembe 
vételével. d) az Információs és Kommunikációs Technológiák 
(IKT) komplex eszközrendszerének fogadására alkalmas 
intézményi környezet kialakítása. e) A sajátos nevelési igényű 
gyerekek, diákok képzését, fejlesztését biztosító speciális 
eszközök és berendezések beszerzése f) Info-kommunikációs 
akadálymentes eszközök beszerzése g) A nevelés-oktatás 
tartalmi fejlesztéséhez szükséges eszközök, berendezések 
beszerzése 

Támogatás mértéke (%): 90  

Támogatás maximum 
összege: 

150 000 000.- HUF 

Támogatható projektek 
száma: 

1 - 2  

Kiíró szervezet: Neve: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
Címe: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22 
Tel.: 474-9560 

Közreműködő szervezet: Neve: VÁTI - Területi Iroda-Békéscsaba 
Címe: 5601 Békéscsaba, Derkovits sor 2. 
Tel.: 0666520250 
Fax.: 0666520253 
Honlap: www.vati.hu 
E-mail: bekescsaba@vati.hu 

 

6. Pályázati kód: DAOP-2009-5.1.2/C 

Támogatás 
megnevezése: 

DAOP-2009-5.1.2/C Megyei Jogú Városok 
városrehabilitációs témájú kiemelt projektjavaslatai  

Támogatás formája: vissza nem térítendő 

Támogatás elnyerésének 
módja: 

pályázat 

Forrás megnevezése: Európai Regionális Fejlesztési Alap 

Forrás összege: 1 390 000 000 .- HUF  

Beadás kezdete: 2009.08.30. 

Beadási határidő: 2010.12.31. 

  

Beadási határidő 
megjegyzés: 

Valamennyi jogosult városnak legalább egy projektjavaslatot 
2010. április 30-ig be kell nyújtania. 

Elérhetőség: Pályázati dokumentáció 

Támogatás célja: A funkcióbővítő fejlesztések alapvető célja: Városi területek 
olyan integrált megújítása, amely érdemben hozzájárul ahhoz, 
hogy a város gazdasági és társadalmi aktivitása fokozódjék. 
Ennek során egyes városi funkciók megerősítését vagy 
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szükség szerinti bővítését szolgáló beruházások kerülnek 
támogatásra. A szociális típusú városrehabilitáció célja: A 
támogatás alapvető célja a városok leromlott vagy leszakadó 
városrészeinek leromlását okozó folyamatok megállítása és 
megfordítása – hasonlóan a funkcióbővítő fejlesztésekhez nem 
pontszerű beavatkozások mentén, hanem több eszköz 
együttes, integrált alkalmazása során. A komponens 7 éves 
forráskeretének terhére valamennyi megyei jogú városnak 
minimum egy funkcióbővítő jellegű és minimum egy szociális 
célú rehabilitációt megvalósító akcióterületi fejlesztését kell 
megvalósítania, melyeket az integrált városfejlesztési 
stratégiában indikatív módon jelezniük kell. 

Kedvezményezettek 
köre: 

Projektgazda: § A konvergencia régiók megyei jogú 
városainak önkormányzatai kivéve Pécs Megyei Jogú Város 
Önkormányzatát, azzal a kiegészítéssel, hogy Pécs Megyei 
Jogú Város Önkormányzata kizárólag szociális célú 
városrehabilitációs projektet nyújthat be. Önállóan nem, 
kizárólag konzorciumi partnerként pályázhatnak az alábbi 
szervezetek (KSH besorolással): § Városfejlesztő társaság, 
amennyiben a menedzsment feladatok mellett a programalap 
projektelemmel kapcsolatos koordinációs feladatokat is ellátja 
(599); § A projektgazda településén működő önkormányzati 
intézmények, megyei önkormányzati intézmények (az 
1990.évi LXV. tv., önkormányzati intézmények 1992. évi 
XXXVIII. Tv. 66. §; 87. §; Ptk 36. §.) (32); § A projektgazda 
településen található központi költségvetési szervek és 
intézményeik (A költségvetési szervek szabályozása: Ptk 36. 
§.; Áht. 87. §.), amennyiben a projektjavaslat támogatható 
tevékenységei között a bűnmegelőzés megjelenik, kötelező 
bevonni partnerként az illetékes rendvédelmi szervet (31); § 
Állami gazdálkodó szervezet (71): állami vállalat (1977. évi 
VI. tv., 1992. évi LV. tv.) (711), egyéb állami gazdálkodó 
szervezet (719). § Nonprofit szervezetek (egyház (1990. évi 
IV. tv. a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az 
egyházakról; Eht) (55); alapítvány (Ptk 74/A §) (56); 
közalapítvány (Ptk. 74/G §) (561); egyesület (Ptk. 61. §) 
(52); köztestület (Ptk. 65. §) (54)). § Társasházak, 
lakásszövetkezetek (2003. évi CXXXIII. Törvény a 
társasházakról, 2004. évi CXV. Törvény a 
lakásszövetkezetekről) (225) a szociális célú városrehabilitáció 
esetében; § Nonprofit gazdasági társaság (599); § 
Szövetkezetek, amennyiben a felújított közterülethez 
csatlakozó üzlethelyiségek, szolgáltató helyiségek 
tulajdonosai, vagy üzemeltetői (129); § Szociális 
szövetkezetek a szociális célú városrehabilitáció esetében (a 
szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény és a szociális 
szövetkezetekről szóló 141/2006. (IV.29.) Korm. rendelet 
alapján) (129); § Kis- és középvállalkozások valamint egyéni 
vállalkozók (11, 13, 21, 23) (1990. évi V. törvény az egyéni 
vállalkozásról, 2004. évi XXXIV. törvény a kis- és 
középvállalkozásokról, 2006. IV. törvény a gazdasági 
társaságokról), önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági 
társaságok, kivéve multinacionális vállalat1, ill. franchise 
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rendszerű vállalkozás; § Magyar Közút Nonprofit Zrt.; § 
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 

Támogatási feltételek/ 
A támogatható 

tevékenységek köre: 

FUNKCIÓBŐVÍTŐ VÁROSREHABILITÁCIÓ: 1.) Gazdasági 
funkciót szolgáló tevékenységek (ERFA): Cél: Kereskedelmi, 
gazdasági szereplők (célzottan a KKV szektor) ösztönzése az 
önkormányzattal való szerves együttműködés és együttélés 
céljából a fenntarthatóságot szem előtt tartva. 2.) Közösségi 
funkciókat szolgáló tevékenységek (ERFA): Cél: A helyi 
identitást, közösségformálást erősítő terek, létesítmények 
fejlesztése. 3.) Közterületek fejlesztése (városi funkció) 
(ERFA): Cél: Az élhető város vagy városrész központi 
területek megteremtése, a városépítészet és az épített 
környezet minőségének fejlesztése. 4.) Közszféra funkcióinak 
megerősítését szolgáló fejlesztések (ERFA): Cél: A közszféra 
ügyfélbarát szolgáltató funkciójának erősítését támogató 
fejlesztések SZOCIÁLIS CÉLÚ VÁROSREHABILITÁCIÓ: 1. 
Lakófunkciót erősítő tevékenységek (ERFA): Cél: A szociálisan 
hátrányos lakóterületeken a minőségi lakókörnyezet 
biztosítása és a lakóépületek energiahatékonysági 
korszerűsítése. 2. Közösségi funkciókat szolgáló 
tevékenységek (ERFA): Cél: A helyi identitást, 
közösségformálást erősítő terek, létesítmények fejlesztése az 
akcióterületi és annak közvetlen környezetében élő lakosság 
szociális kohéziójának erősítése érdekében. 3. Közszféra 
funkcióinak megerősítését szolgáló fejlesztések (ERFA): Cél: A 
közszféra szolgáltatásainak elérhetőségének biztosítása 4. 
Közterületek fejlesztése (városi funkció) (ERFA): Cél: Az 
élhető város vagy városrész központi területek megteremtése, 
az épített környezet minőségének fejlesztése, a szociálisan 
hátrányos lakóterületek elszigetelődésének megakadályozása 
az elérhetőség biztosításával. 5. Gazdasági funkciót szolgáló 
tevékenységek (ERFA): Cél: Kereskedelmi, gazdasági 
szereplők (célzottan a KKV szektor) ösztönzése a várossal való 
szerves együttműködés és együttélés céljából a 
fenntarthatóságot szem előtt tartva. Alapvető cél az 
akcióterületen az alapvető szolgáltatások elérhetőségének 
biztosítása és lehetőség szerint munkahelyek teremtése. 

Támogatás mértéke (%): 85  

Támogatás minimum 
összege: 

300 000 000.- HUF 

Támogatás maximum 
összege: 

1 800 000 000.- HUF 

Kiíró szervezet: Neve: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
Címe: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22 
Tel.: 474-9560 

Közreműködő szervezet: Neve: Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács 
Címe: 6720 Szeged, Oroszlán u. 2. 
Tel.: 06 62 422 252 
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7. Pályázati kód: KEOP - 2009 - 1.3.0 

Támogatás 
megnevezése: 

KEOP - 2009 - 1.3.0 - Ivóvízminőség javítása 
konstrukcióhoz  

Támogatás formája: vissza nem térítendő 

Támogatás 
elnyerésének módja: 

pályázat 

Forrás 
megnevezése: 

Kohéziós Alap 

Forrás összege: 187 000 000 000 .- HUF  

Beadás kezdete: 2009.03.13. 

Beadási határidő: 2010.12.06. 

  

Elérhetőség: pályázati dokumentáció 

Kitöltőprogram 
elérhetősége: 

kitöltőprogram  

Támogatás célja: A konstrukció általános célja: A lakosság egészséges ivóvízzel való 
ellátása a 98/83/EK irányelv és a hatályos 201/2001. (X.25.) 
Kormány rendeletben rögzített határértékek, illetve az OKI 
(Országos Környezetegészségügyi Intézet) Víz-higiénés 
osztályának szakvéleménye alapján, egyedi, illetve térségi 
ivóvízminőség-javító projektek keretében, a kormányrendelet 
szerinti ivóvízminőség-javító programnak megfelelő ütemezéssel. 

Kedvezményezettek 
köre: 

Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek 
pályázhatnak: 
1. Helyi önkormányzatok (321) egyénileg; 
2. Helyi önkormányzatok társulásai (322, 366, 951); 
3. Helyi önkormányzatok képviselőjeként eljáró költségvetési 
szerv (kizárólag az 1. fordulóban) 
4. A Magyar Állam (mint közműtulajdonos) felhatalmazása 
alapján, saját nevében eljáró szervezet és települési 
önkormányzat(ok) közösen (konzorcium); 
5. A Magyar Állam (mint közműtulajdonos) felhatalmazása 
alapján, saját nevében eljáró, az állam többségi tulajdonában lévő 
Zrt. (114); Jogi személyiség nélküli társulások1 (951) az első és a 
második fordulóban is pályázhatnak, azonban abban az esetben, 
ha a projekt támogatási összege meghaladja az 1 milliárd Ft-ot, a 
pályázat 2. fordulójáig a társulást át kell alakítani jogi 
személyiségű társulássá (322). Többcélú kistérségi társulások 
mindkét fordulóban pályázhatnak (366). 

Támogatási 
feltételek/ 

A támogatható 
tevékenységek köre: 

Vízkezelés; Más vízbázisra áttérés; Csatlakozás másik vízellátó 
rendszerhez, térségi rendszer kialakítása; Ivóvízhálózat 
rekonstrukciója; Az eddig el nem látott területek bekapcsolása az 
ivóvízellátásba; Hálózattisztítás; Vízbiztonsági terv készítése;  

Támogatás mértéke 
(%): 

90  
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Kiíró szervezet: Neve: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
Címe: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22 
Tel.: 474-9560 

Közreműködő 
szervezet: 

Neve: KvVM Fejlesztési Igazgatóság (KvVM FI) 
Címe: 1135 Budapest, Váci út 45. 
Tel.: 238-6666 
Honlap: www.fi.kvvm.hu 
E-mail: ugyfelszolgalat@kvvmfi.hu 

 

8. Pályázati kód: KEOP - 2009 - 2.2.1. 

Támogatás 
megnevezése: 

KEOP - 2009 - 2.2.1.Komplex vízvédelmi beruházások 

Támogatás formája: vissza nem térítendő 

Támogatás elnyerésének 
módja: 

kétfordulós pályázat 

Forrás megnevezése: Kohéziós Alap 

Forrás összege: 37 500 000 000 .- HUF  

Beadás kezdete: 2009.03.16. 

Beadási határidő: 2010.12.14. 

  

Elérhetőség: Pályázati dokumentáció 

Kitöltőprogram 
elérhetősége: 

kitöltőprogram  

Támogatás célja: EU kötelezettségünk a VKI előírásainak határidőre történő 
teljesítése. A VKI szerinti vízgyűjtıő-gazdálkodási intézkedési 
programok részeként a kiemelten kezelt érzékeny vízvédelmi 
területekre vonatkozó komplex vízvédelmi, vízminőség javító, 
szennyezés csökkentő beruházások megvalósítása a cél. A 
fejlesztések azokon az országos jelentőségő vizeinken 
valósulnak meg, melyek szükségessége régóta ismert. 2015-
ig a vizek jó állapotba hozásának érdekében a vízvédelmi 
feladatok közül a kiemelt fontosságú és országos jelentőségű 
érzékeny víztestek vízminőségének javítása, illetve védelme 
az elsődleges feladat. Érzékenynek azok a víztesteket 
tekinthetők, melyeknek külön jogszabály, vagy legalább 
Kormányhatározat írja elő a vízminőségük védelmét. 

Kedvezményezettek 
köre: 

Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek 
pályázhatnak: 
– 1. Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság (VKKI) 
(312) 
– 2. Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságok (KÖVIZIG-
ek), valamint ezek 
együttműködései/konzorciumai (312) 
– 3. Jogi személyiséggel rendelkező települési önkormányzati 
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társulások* (322) 
* a Ráckevei (Soroksári) Duna ág vízgazdálkodásának, 
vízminőségének javítása c. komplex projekt Szennyezőanyag 
kivezetés a parti sávból projekt esetében. E projektnél az 1-2. 
pontban felsorolt szervezetek nem pályázhatnak. 

Támogatási feltételek/ 
A támogatható 

tevékenységek köre: 

Az 1. fordulóban a támogatható tevékenység a 
· Projekt-előkészítés 
Támogatható tevékenységek a projekt-megvalósítás során 
(2.forduló) 
Támogatható szakmai tevékenységek köre: 
Vízszint-szabályozás és vízpótlást biztosító létesítmények 
kialakítása és rekonstrukciója; 
Holtág, meder-, mellékág-rehabilitáció; 
Jó áramlási viszonyok biztosítása: csatornarendszerek és 
keresztirányú műtárgyak kialakítása, felújítása; 
Szűrıőmezők, hordalékfogók, torkolati művek, völgyzárógátak 
kialakítása, felújítása; 
Kotrás, zagyterek kialakítása, iszapelhelyezés; 
Vízinövények ökológiai szabályozása, nádgazdálkodás; 
Táj-rehabilitáció; 
A projekt-célok megvalósulásának monitorozása, mérőhelyek 
kialakítása; 
A jó állapot eléréséhez és a fenntartásához szükséges 
eszközök beszerzése (pl. nádvágó, tókasza, szivattyúk, stb.); 
A projekt keretében kialakított műtárgyak megközelítéséhez 
nélkülözhetetlen kezelőutak kialakítása 
Szennyvízcsatorna-hálózatok (gravitációs csatornák, 
nyomóvezetékek, nyomott rendszerek, átemelők (közbenső és 
végátemelők) kialakítása a Ráckevei (Soroksári) Duna ág 
vízgazdálkodásának, vízminőségének javítása c. komplex 
projekt 
Szennyezőanyag kivezetés a parti sávból projektjének és Dél-
pesti telep átvezetés alprojekt esetében. 
Közcsatornával gazdaságosan el nem látható településeken, 
településrészeken egyedi és közösségi zárt tározók építése, 
tengelyen történő szállításhoz szükséges járműpark 
beszerzése a Ráckevei (Soroksári) Duna ág 
vízgazdálkodásának, vízminőségének javítása c. komplex 
projekt Szennyezőanyag kivezetés a parti sávból projektjének 
esetében. 

Támogatás mértéke (%): 100  

Támogatás minimum 
összege: 

Projektelőkészítési és megvalósítási támogatást a minimum 
1.000.000.000 Ft tervezett teljes elszámolható beruházási 
összköltségű projektek kaphatnak. 

Kiíró szervezet: Neve: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
Címe: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22 
Tel.: 474-9560 

Közreműködő szervezet: Neve: KvVM Fejlesztési Igazgatóság (KvVM FI) 
Címe: 1135 Budapest, Váci út 45. 
Tel.: 238-6666 
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Honlap: www.fi.kvvm.hu 
E-mail: ugyfelszolgalat@kvvmfi.hu 

 

9. Pályázati kód: KEOP - 2009 - 2.2.3/A 

Támogatás 
megnevezése: 

KEOP - 2009 - 2.2.3/A - Üzemelő vízbázisok 
diagnosztikai vizsgálata  

Támogatás formája: vissza nem térítendő 

Támogatás elnyerésének 
módja: 

pályázat 

Forrás megnevezése: Kohéziós Alap 

Forrás összege: 3 930 000 000 .- HUF  

Beadás kezdete: 2009.03.10. 

Beadási határidő: 2010.11.30. 

  

Elérhetőség: pályázati dokumentáció 

Kitöltőprogram 
elérhetősége: 

kitöltőprogram  

Támogatás célja: Az alapvető cél az emberi tevékenységből származó 
szennyezések megelőzése, a természetes (jó) vízminőség 
megőrzése az ivóvíz termelés céljára kiépített vízművek 
környezetében. Ezen belül az „Üzemelő vízbázisok 
diagnosztikai vizsgálata” elnevezésű támogatási komponens 
célja a sérülékeny földtani környezetben lévő üzemelő 
ivóvízbázisokon a vízbázisvédelmi biztonságba helyezési 
beruházások megalapozása, valamint diagnosztikai 
vizsgálatainak végrehajtása, abban az esetben, ha előzetes 
vizsgálatok a vízbázis tényleges sérülékenységét kimutatják. 

Kedvezményezettek 
köre: 

Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek 
pályázhatnak (gazdálkodási formakóddal): 
a) Helyi önkormányzatok (321); 
b) Helyi önkormányzatok társulásai (jogi személyiségű, nem 
jogi személyiségű, többcélú 
kistérségi társulás) (322, 366, 951) ; 
c) A Magyar Állam, mint tulajdonos képviseletében eljáró 
alábbi szervezetek: 
- többségi állami tulajdonban lévő regionális vízmű társaságok 
(114). 

Támogatási feltételek/ 
A támogatható 

tevékenységek köre: 

-Projekt előkészítés (A pályázat támogatása esetén 
utólagosan elszámolható tevékenység!) 
Állapotfelmérés, archív információk begyűjtése, 
Légifelvételezés, 
Mintavételezés, laborvizsgálat, 
Előzetes modellezés; 
Szennyező források feltárása; 
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Monitoring-rendszer kialakítása; 
Talajminta és vízkémiai mintavételek, laborelemzések; 
Tartós szivattyúzás mérésekkel, vizsgálatokkal; 
Geofizikai felmérés, mederszelvényezés; 
A meglévő észlelő kutak és észlelésre alkalmas kutak 
felújítása, megvásárlása; 
Vízszintészleléshez, vízminőség vizsgálatokhoz kapcsolódó 
műszertelepítés; 
Modellezés, védőterület meghatározása; 
Biztonságba helyezési terv készítése, a védőterületi 
határozathoz szükséges dokumentáció összeállítása; 
Térinformatikai feldolgozások készítése; 
Tájékoztatási és nyilvánossági feladatok. 

Támogatás mértéke (%): 100  

Támogatás minimum 
összege: 

20 000 000.- HUF 

Támogatás maximum 
összege: 

500 000 000.- HUF 

Kiíró szervezet: Neve: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
Címe: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22 
Tel.: 474-9560 

Közreműködő szervezet: Neve: KvVM Fejlesztési Igazgatóság (KvVM FI) 
Címe: 1135 Budapest, Váci út 45. 
Tel.: 238-6666 
Honlap: www.fi.kvvm.hu 
E-mail: ugyfelszolgalat@kvvmfi.hu 

 

10. Pályázati kód: KEOP - 2009 - 4.2.0/B 

Támogatás 
megnevezése: 

KEOP - 2009 - 4.2.0/B - Helyi hő és hűtési igény 
kielégítése megújuló energiaforrásokkal  

Támogatás formája: vissza nem térítendő 

Támogatás elnyerésének 
módja: 

pályázat 

Forrás megnevezése: Európai Regionális Fejlesztési Alap 

Forrás összege: 6 000 000 000 .- HUF  

Beadás kezdete: 2009.03.20. 

Beadási határidő: 2013.12.31. 

  

Elérhetőség: pályázati dokumentáció 

Kitöltőprogram 
elérhetősége: 

kitöltőprogram  

Támogatás célja: A megújuló energiák abszolút felhasználásának és arányának 
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növelése egyaránt stratégiai prioritásként kezelendő, 
tekintettel arra, hogy Magyarország energia-felhasználásában 
részarányuk jelenleg viszonylag alacsony, és e mellett a hazai 
fosszilis energiahordozó- készlet és -termelés is korlátozott, 
így az ország importfüggősége az elsődleges (primer) 
energiahordozók (uránérc, földgáz, kőolaj) tekintetében 
nagyon magas, meghaladja a hazai energiaszükséglet 75%-
át. A KEOP egyik kiemelt célkitűzése – összhangban a hazai és 
az EU energiapolitikával – a környezeti szempontok 
érvényesítése a gazdasági fejlődésben. Ennek is feltétele a 
megújuló energiaforrások nagyobb arányú felhasználása, a 
társadalom és a környezet harmonikus viszonyának 
kialakítása, a hazai energiahordozó forrásszerkezet kedvező 
befolyásolása a hagyományos energiaforrások felől a 
megújuló energiaforrások irányába való elmozdulás 
elősegítésével. „A helyi hő és hűtési igény kielégítése 
megújuló energiaforrásokkal” elnevezésű konstrukció 
általános célja a kisebb környezeti terheléssel járó megújuló 
energia alapú energiatermelés elterjesztése, a megújuló 
energiaforrások hőtermelésben játszott szerepének, valamint 
az összenergia felhasználásban lévő arányának a növelése. 
Villamosenergia, valamint együttes villamosenergia és 
hőtermelés a KEOP-2009-4.4.0 konstrukció keretében 
támogatható. A konstrukció ösztönözni és támogatni kívánja 
az energiaigényt helyi, megújuló energiaforrásokból kielégítő 
beruházások megvalósulását, elsősorban az önkormányzati és 
non-profit szektor intézményeiben, másodsorban kis- és 
középvállalkozások gazdasági termelési folyamataihoz 
kapcsolódóan, valamint a távfűtési rendszerek megújuló 
energia alapon történő teljes vagy részleges energiaellátását. 
Ezen keresztül cél az önkormányzati, valamint a vállalkozói 
célcsoport esetében a hosszútávú energiaköltségek 
csökkentése. A konstrukció hozzájárul az üvegházhatású 
gázok kibocsátásának csökkentéséhez, a fosszilis energia 
felhasználás csökkentéséhez, a megújuló energiák 
használatának uniós kötelezettségvállalásának teljesítéséhez, 
az importfüggőség csökkentéséhez, az önkormányzati 
célcsoport energiaköltségeinek csökkentéséhez. 

Kedvezményezettek 
köre: 

Jogi személyiségű vállalkozás; Jogi személyiség nélküli 
vállalkozás; Költségvetési szerv és intézménye; Jogi 
személyiségű nonprofit szervezet; Egyéni (nem piaci) 
gazdasági tevékenység; Egyéb gazdasági szervezet 

Támogatási feltételek/ 
A támogatható 

tevékenységek köre: 

Napenergia hasznosítása; Biomassza-felhasználás; Szilárd 
és/vagy folyékony alapanyagból biogáz, depóniagáz előállítás 
és hőigény kielégítésre történő hasznosítási rendszer 
kialakítása és bővítése; Geotermikus energia hasznosítása; 
Hőszivattyús rendszerek telepítése; Hűtési igény kielégítése 
megújuló energiaforrás felhasználásával; Megújuló 
energiaforrások kombinálása; Megújuló energiaforrásokat 
hasznosító közösségi távfűtő rendszerek kialakítása, megújuló 
energiaforrásra való részleges vagy teljes átállítása 
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Támogatás mértéke (%): 40 
maximálisan 70%  

Támogatás minimum 
összege: 

1 000 000.- HUF 

Támogatás maximum 
összege: 

1 000 000 000.- HUF 

Kiíró szervezet: Neve: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
Címe: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22 
Tel.: 474-9560 

Közreműködő szervezet: Neve: Energia Központ Nonprofit Kft. 
Címe: 1134 Budapest, Váci út 45. A épület 6. emelet 
Tel.: 18024390 
Fax.: 0618024301 
Honlap: www.energiakozpont.hu 
E-mail: ugyfelszolgalat@energiakozpont.hu 

 

11. Pályázati kód: KEOP - 2009 - 4.4.0 

Támogatás 
megnevezése: 

KEOP - 2009 - 4.4.0 - Megújuló energia alapú 
villamosenergia-, kapcsolt hő- és villamosenergia-, 
valamint biometán-termelés 

Támogatás formája: vissza nem térítendő 

Támogatás elnyerésének 
módja: 

pályázat 

Forrás megnevezése: Európai Regionális Fejlesztési Alap 

Forrás összege: 10 000 000 000 .- HUF  

Beadás kezdete: 2009.03.20. 

Beadási határidő: 2013.12.31. 

  

Elérhetőség: pályázati útmutató 

Kitöltőprogram 
elérhetősége: 

kitöltőprogram  

Támogatás célja: Megújuló energia alapú villamosenergia-, kapcsolt hő- és 
villamosenergia-, valamint biometán-termelés” elnevezésű 
konstrukció általános célja a kisebb környezeti terheléssel járó 
megújuló energia alapú energiatermelés elterjesztése, ezen 
belül növelni a megújuló energiaforrásokon alapuló hő- és 
villamosenergia szerepét az összenergia felhasználáson belül 
és ezen keresztül csökkenteni a széndioxid kibocsátást. A 
konstrukció elsősorban az együttműködő villamosenergia 
hálózatba termelő kapacitások kiépítését, másodsorban a 
sziget üzemmódban működő villamosenergia-termelő 
kapacitások kiépítését, tovább a földgáz hálózatba táplálható 
biometán termelést támogatja. A konstrukció hozzájárul az 
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üvegházhatású gázok kibocsátásának, valamint a fosszilis 
energiafelhasználás csökkentéséhez, a megújuló energiák 
használatának uniós kötelezettségvállalásának teljesítéséhez, 
az importfüggőség mérsékléséhez, továbbá az önkormányzati 
célcsoport energiaköltségeinek csökkentéséhez. 

Kedvezményezettek 
köre: 

Jogi személyiségű vállalkozás; Jogi személyiség nélküli 
vállalkozás; Költségvetési szerv és intézménye; Jogi 
személyiségő nonprofit szervezet; Egyéni (nem piaci) 
gazdasági tevékenység; Egyéb gazdasági szervezet 

Támogatási feltételek/ 
A támogatható 

tevékenységek köre: 

Napenergia alapú villamosenergia termelés; Biomassza-
felhasználás villamosenergia vagy kapcsolt hő és 
villamosenergia termelésre; Vízenergia-hasznosítás: 5 MW 
alatti vízerőművek építése és felújítása, villamos energia 
hálózati kapcsolatának kiépítése, és felújítása; Biogáz-
termelés és felhasználás; Geotermikus energia hasznosítása; 
Szélenergia-hasznosítás; Megújuló energiaforrások 
kombinálása;  

Támogatás mértéke (%): 70  

Támogatás minimum 
összege: 

1 000 000.- HUF 

Támogatás maximum 
összege: 

1 000 000 000.- HUF 

Kiíró szervezet: Neve: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
Címe: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22 
Tel.: 474-9560 

Közreműködő szervezet: Neve: Energia Központ Nonprofit Kft. 
Címe: 1134 Budapest, Váci út 45. A épület 6. emelet 
Tel.: 18024390 
Fax.: 0618024301 
Honlap: www.energiakozpont.hu 
E-mail: ugyfelszolgalat@energiakozpont.hu 

 

12. Pályázati kód: KEOP - 2009 - 5.3.0/A 

Támogatás 
megnevezése: 

KEOP - 2009 - 5.3.0/A - Épületenergetikai fejlesztések 
és közvilágítás korszerűsítése 

Támogatás formája: vissza nem térítendő 

Támogatás elnyerésének 
módja: 

pályázat 

Forrás megnevezése: Kohéziós Alap 

Forrás összege: 6 000 000 000 .- HUF  

Beadás kezdete: 2009.03.20. 

Beadási határidő: 2013.12.31. 
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Elérhetőség: pályázati dokumentáció 

Kitöltőprogram 
elérhetősége: 

kitöltőprogram  

Támogatás célja: A pályázati konstrukció célja az energiahatékonyság és az 
energiatakarékosság fokozása az energetika teljes 
vertikumában, azaz az energia termelése, elosztása, szállítása 
és – a vertikum legkritikusabbnak ítélhető szegmense – a 
végfelhasználás területén. Az energetikai hatékonyság 
fokozása hozzájárul az energiaellátás biztonságának a 
növeléséhez, az igen magas (75%-ot is meghaladó) 
energiaimport-függőség mérsékléséhez és a környezeti 
ártalmak csökkentéséhez, ezzel pedig az ország nemzetközi 
kötelezettségvállalásainak teljesítéséhez. A konstrukció 
hozzájárul az épületek (különös tekintettel a központi és helyi 
költségvetési szervek épületeire és az egyéb középületekre, 
valamint a vállalkozások üzemi és irodaépületeikre is), 
energia-takarékosság, - hatékonyság fokozására irányuló 
beruházásainak megvalósításához, vissza nem térítendő 
támogatás formájában. A konstrukció elsősorban kis-közepes 
mérető projekteket támogat, az adott projekt és projektgazda 
jellegétől függően 25-80 % (ún. jövedelemtermelő projekt 
esetében 10- 80%) mértékben. 

Kedvezményezettek 
köre: 

Jogi személyiségű vállalkozás; Jogi személyiség nélküli 
vállalkozás; Költségvetési szerv és intézménye; Jogi 
személyiségű nonprofit szervezet; Egyéb gazdasági szervezet; 
Valamint: Közoktatási feladatok ellátásában közreműködő 
intézmények: A 20/1997 II.13 Korm. rendelet alapján 
közoktatási intézménytörzs, amely OM azonosítóval 
rendelkezik A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. Törvény 
1. számú mellékletében felsorolt felsőoktatási intézmények 

Támogatási feltételek/ 
A támogatható 

tevékenységek köre: 

1. Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, 
hőveszteségének csökkentése a felújításban érintett épület, 
épületek, vagy egymással érintkező épületekből álló 
épületcsoport egészén. 2.Intézmények fűtési, hűtési és 
használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése 3. Világítási 
rendszerek korszerűsítése 4. A közvilágítás 
energiafelhasználásának csökkentése 5. Komplex, több 
energiahatékonyság-növelési tevékenységet magukban foglaló 
beruházások. 

Támogatás mértéke (%): 70 
31 Központi költségvetési szerv és intézménye; XVI. melléklet 
100  

Támogatás minimum 
összege: 

1 000 000.- HUF 

Támogatás maximum 
összege: 

500 000 000.- HUF 

Kiíró szervezet: Neve: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
Címe: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22 
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Tel.: 474-9560 

Közreműködő szervezet: Neve: Energia Központ Nonprofit Kft. 
Címe: 1134 Budapest, Váci út 45. A épület 6. emelet 
Tel.: 18024390 
Fax.: 0618024301 
Honlap: www.energiakozpont.hu 

 

13. Pályázati kód: KEOP - 2009 - 5.3.0./B 

Támogatás 
megnevezése: 

KEOP - 2009 - 5.3.0./B - Épületenergetikai fejlesztések 
megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva  

Támogatás formája: vissza nem térítendő 

Támogatás elnyerésének 
módja: 

pályázat 

Forrás megnevezése: Kohéziós Alap 

Forrás összege: 6 000 000 000 .- HUF  

Beadás kezdete: 2009.03.20. 

Beadási határidő: 2013.12.31. 

  

Elérhetőség: pályázati dokumentáció 

Kitöltőprogram 
elérhetősége: 

kitöltőprogram  

Támogatás célja: A pályázati konstrukció célja az energiahatékonyság, az 
energiatakarékosság valamint megújuló energiafelhasználás 
fokozása az energetika teljes vertikumában, azaz az energia 
termelése, elosztása, szállítása és – a vertikum 
legkritikusabbnak ítélhető szegmense – a végfelhasználás 
területén. Az energetikai hatékonyság fokozása hozzájárul az 
energiaellátás biztonságának a növeléséhez, az igen magas 
(75%-ot is meghaladó) energiaimport-függőség 
mérsékléséhez és a környezeti ártalmak csökkentéséhez, 
ezzel pedig az ország nemzetközi kötelezettségvállalásainak 
teljesítéséhez. A konstrukció hozzájárul az épületek (különös 
tekintettel a központi és helyi költségvetési szervek épületeire 
és az egyéb középületekre, valamint a vállalkozások üzemi és 
irodaépületeikre is), energia-takarékosság, - hatékonyság és 
megújuló energiafelhasználás fokozására irányuló 
beruházásainak megvalósításához, vissza nem térítendő 
támogatás formájában. A konstrukció elsősorban kis-közepes 
mérető projekteket támogat, a kedvezményezetti célcsoport 
és a regionális térkép szerint 30-70 % (ún. jövedelemtermelő 
projekt esetében 10-70%) mértékben. 

Kedvezményezettek 
köre: 

Jogi személyiségű vállalkozás; Jogi személyiség nélküli 
vállalkozás; Költségvetési szerv és intézménye; Jogi 
személyiségű nonprofit szervezet; Egyéb gazdasági szervezet 
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Támogatási feltételek/ 
A támogatható 

tevékenységek köre: 

A. Energiahatékonyság javításra vonatkozó tevékenységek: 
1. Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, 
hőveszteségének csökkentése a felújításban érintett épület, 
épületek, vagy egymással érintkező épületekből álló 
épületcsoport egészén. 
2. Intézmények fűtési, hűtési és használati melegvíz 
rendszereinek korszerűsítése 
3. Világítási rendszerek korszerűsítése 
B) Megújuló energiafelhasználásra vonatkozó tevékenységek 
Az „A) Energiahatékonyság javításra vonatkozó 
tevékenységek” alfejezet 1) 
és 2) alpontjaiban felsorolt tevékenységek projekttípusai a 
következő megújuló energia technológiákkal kombinálhatók 
(akár több megújuló energia technológiával is): 
a) napkollektorok alkalmazása használati melegvíz-termelésre 
és/vagy fűtésrásegítésre,b) biomassza, azon belül faapríték, 
fapellet, fabrikett, hasábfa tüzelő kazán használati melegvíz-
termelésre, fűtésre és/vagy fűtésrásegítésre, 
c) geotermális energia hasznosítása 
d) geotermikus hőszivattyú alkalmazása használati 
melegvíztermelésre és/vagy fűtésrásegítésre Az „A) 
Energiahatékonyság javításra vonatkozó tevékenységek” 
alfejezet 3) alpontjában felsorolt tevékenység projekttípusai a 
következő megújuló energia technológiákkal kombinálhatók 
(akár több megújuló energia technológiával is): 
e) napelemek alkalmazása hálózati, vagy autonóm (hálózatra 
nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából, a 
fejlesztésben érintett épület villamosenergia-ellátásához. 
ii) Hálózatra kapcsolódó fotovoltaikus rendszerek. 

Támogatás mértéke (%):  

Támogatás minimum 
összege: 

1 000 000.- HUF 

Támogatás maximum 
összege: 

500 000 000.- HUF 

Kiíró szervezet: Neve: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
Címe: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22 
Tel.: 474-9560 

Közreműködő szervezet: Neve: Energia Központ Nonprofit Kft. 
Címe: 1134 Budapest, Váci út 45. A épület 6. emelet 
Tel.: 18024390 
Fax.: 0618024301 
Honlap: www.energiakozpont.hu 
E-mail: ugyfelszolgalat@energiakozpont.hu 

 

14. Pályázati kód: KEOP- 2009 - 1.2.0 

Támogatás 
megnevezése: 

KEOP- 2009 - 1.2.0 - Szennyvízelvezetés és tisztítás  
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Támogatás formája: vissza nem térítendő 

Támogatás elnyerésének 
módja: 

pályázat 

Forrás megnevezése: ERFA + KA 

Forrás összege: 326 000 000 000 .- HUF  

Beadás kezdete: 2009.03.06. 

Beadási határidő: 2010.12.06. 

  

Elérhetőség: pályázati dokumentáció 

Kitöltőprogram 
elérhetősége: 

kitöltőprogram  

Támogatás célja: A konstrukció általános célja a 91/271/EGK irányelvnek, 
valamint a Csatlakozási Szerződésben vállalt kötelezettségnek 
megfelelően, a 2000 LE (lakosegyenérték) feletti 
agglomerációk csatornázási feladatainak, 
szennyvízkezelésének, korszerű iszapkezelésének és 
hasznosításának, valamint a folyékony hulladék 
szennyvíztisztító telepi elhelyezésének támogatása. A 
konstrukció speciális célja az uniós és a hazai jogszabályi 
előírások, programok időarányos megvalósítása, különösen az 
ország települései csatornázottságának és az összegyűjtött 
szennyvizek befogadóba engedése előtti biológiai tisztítás 
arányának növelése. 

Kedvezményezettek 
köre: 

Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek 
pályázhatnak: 
1. Települési önkormányzatok (321) egyénileg; 
2. Települési önkormányzatok társulásai (322, 366, 951) ; 
3. A Magyar Állam (mint közműtulajdonos) felhatalmazása 
alapján, saját nevében eljáró szervezet és települési 
önkormányzat(ok) közösen (konzorcium); 
4. A Magyar Állam (mint közműtulajdonos) felhatalmazása 
alapján, saját nevében eljáró, az állam többségi tulajdonában 
lévő Zrt. (114); 
Jogi személyiség nélküli társulások1 (951) az első és a 
második fordulóban is pályázhatnak, azonban abban az 
esetben, ha a projekt támogatási összege meghaladja az 
1 milliárd Ft-ot, a pályázat 2. fordulójáig a társulást át kell 
alakítani jogi személyiségű társulássá (322). Többcélú 
kistérségi társulások mindkét fordulóban pályázhatnak (366). 

Támogatási feltételek/ 
A támogatható 

tevékenységek köre: 

1. Szennyvíztisztító telep létesítés, bővítés, korszerűsítés 
(beleértve a természetközeli tisztítást is) 
2. Csatornahálózat építés, bővítés, rekonstrukció 
3. Szennyvíziszap kezelő létesítmények létesítése, bővítése, 
korszerűsítése 
4. Egyedi szennyvízkezelési rendszerek kialakítása (Kizárólag 
erre a tevékenységre nem lehet pályázni!) 
5. Települési folyékony hulladék (szippantott szennyvíz) 
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szállítási feltételeinek korszerűsítése (Kizárólag erre a 
tevékenységre nem lehet pályázni!) 
A fenti szakmai és kiegészítő tevékenységek kombinálhatók. 

Támogatás mértéke (%): 100  

Kiíró szervezet: Neve: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
Címe: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22 
Tel.: 474-9560 

Közreműködő szervezet: Neve: KvVM Fejlesztési Igazgatóság (KvVM FI) 
Címe: 1135 Budapest, Váci út 45. 
Tel.: 238-6666 
Honlap: www.fi.kvvm.hu 
E-mail: ugyfelszolgalat@kvvmfi.hu 

 

15. Pályázati kód: KEOP-120/B 

Támogatás 
megnevezése: 

KEOP-120/B Szennyvízelvezetés és -tisztítás 

Támogatás formája: vissza nem térítendő 

Támogatás elnyerésének 
módja: 

pályázat 

Forrás megnevezése: Kohéziós Alap 

Forrás összege: 40 000 000 000 .- HUF  

Beadás kezdete: 2010.03.16. 

Beadási határidő: 2010.10.15. 

  

Beadási határidő 
megjegyzés: 

Beadási határnapok a pályázati dokumentációban! 

Elérhetőség: Pályázati dokumentáció 

Kitöltőprogram 
elérhetősége: 

kitöltőprogram  

Támogatás célja: A konstrukció speciális célja az uniós és a hazai jogszabályi 
előírások, programok időarányos megvalósítása, különösen az 
ország települései csatornázottságának és az összegyűjtött 
szennyvizek befogadóba engedése előtti biológiai tisztítás 
arányának növelése. 

Kedvezményezettek 
köre: 

Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek 
pályázhatnak: 1. Települési önkormányzatok (321)2 
egyénileg; 2. Települési önkormányzatok társulásai (322, 366, 
951); 3. A Magyar Állam (mint közműtulajdonos) 
felhatalmazása alapján, saját nevében eljáró szervezet és 
települési önkormányzat(ok) közösen (konzorcium); 4. A 
Magyar Állam (mint közműtulajdonos) felhatalmazása alapján, 
saját nevében eljáró, az állam többségi tulajdonában lévő Zrt. 
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(114); Jogi személyiségű társulás3 megalakítása szükséges az 
1 milliárd forintot meghaladó támogatási összeg igényű 
projektek esetében. A jelen pályázati kiírás keretében a 3. 
pontban megjelölt pályázók konzorcium létrehozására irányuló 
együttműködési megállapodást kötelesek kötni (ajánlott 
elkészítési útmutató a KvVM FI honlapján található). A 
konzorciumi és társulási megállapodásban legalább az alábbi 
feltételeket kell a résztvevő tagoknak egymással rendezni: - A 
tagok együttműködési kötelezettsége legalább a fenntartási 
időszak végéig - A konzorcium/társulás képviseletére 
felhatalmazott szervezet, illetve a szervezet nevében eljárásra 
jogosult személy jogai és kötelezettségei - A támogatásból 
megvalósítani kívánt feladatok felosztása (fizikai 
mennyiségek, földrajzi terület és költségvetés szerint) - Saját 
forrás tagok közötti felosztása - A beszerzett eszközök 
tulajdonjoga és számviteli aktiválása - Kilépésre vonatkozó 
szabályok, a tagság megszűnése, szankcionálás - Díjképzési 
elvek a létrejövő vagyontárgyakon, a költség-haszon 
elemzésben használt díjszintek betartásának deklarálása 

Támogatási feltételek/ 
A támogatható 

tevékenységek köre: 

Támogatható szakmai tevékenységek köre: 1. 
Szennyvíztisztító telep létesítés, bővítés, korszerűsítés 
(beleértve a természetközeli tisztítást is) 2. Csatornahálózat 
építés, bővítés, rekonstrukció 3. Szennyvíziszap kezelő 
létesítmények létesítése, bővítése, korszerűsítése 4. Egyedi 
szennyvízkezelési rendszerek kialakítása (Kizárólag erre a 
tevékenységre nem lehet pályázni!) 5. Települési folyékony 
hulladék (szippantott szennyvíz) szállítási feltételeinek 
korszerűsítése (Kizárólag erre a tevékenységre nem lehet 
pályázni!) 

Támogatás mértéke (%): 85  

Támogatás minimum 
összege: 

250 000 000.- HUF 

Kiíró szervezet: Neve: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
Címe: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22 
Tel.: 474-9560 

Közreműködő szervezet: Neve: KvVM Fejlesztési Igazgatóság (KvVM FI) 
Címe: 1135 Budapest, Váci út 45. 
Tel.: 238-6666 
Honlap: www.fi.kvvm.hu 
E-mail: ugyfelszolgalat@kvvmfi.hu 

 

16. Pályázati kód: KEOP-2009-1.3.0/B 

Támogatás 
megnevezése: 

KEOP-2009-1.3.0/B Ivóvízellátás biztonságának 
javítása a vízbázis súlyos veszélyeztetése, illetve a nem 
közüzemi vízbázis kiváltásának szükségessége esetén 

Támogatás formája: vissza nem térítendő 

Támogatás elnyerésének pályázat 
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módja: 

Forrás megnevezése: Kohéziós Alap 

Forrás összege: 37 500 000 000 .- HUF  

Beadás kezdete: 2009.03.31. 

Beadási határidő: 2010.12.06. 

  

Elérhetőség: Pályázati dokumentumok 

Kitöltőprogram 
elérhetősége: 

kitöltőprogram  

Támogatás célja: A lakosság egészséges ivóvízzel való ellátása érdekében a 
vízellátás biztonságának javítása - a vízellátás biztonságát 
javító projektek keretében - azokon a településeken, ahol a 
közüzemi vízmű által szolgáltatott víz minősége jellemzően 
megfelel a 98/83/EK irányelvben és a hatályos 201/2001. 
(X.25.) Kormány rendeletben rögzített határértékeknek, 
ugyanakkor a vízellátás biztonságát jelentős kockázatok 
terhelik az üzemelő vízbázis súlyos veszélyeztetettsége miatt, 
vagy pedig a nem közüzemi vízbázis kiváltása szükségessé 
válik. Az első eset fennállását a Vízügyi és Környezetvédelmi 
Központi Igazgatóság (VKKI) a vízbázis veszélyeztetettségét 
megállapító szakvéleményével, az Országos 
Környezetegészségügyi Intézet (OKI) pedig a vízbázis 
veszélyeztetettségével kapcsolatos vízhigiénés 
szakvéleményével kell alátámasztani. A második esetben 
pedig az ivóvíz szolgáltató nyilatkozatát kell csatolni, melyben 
részletesen alátámasztja a nem közüzemi vízbázis 
kiváltásának szükségességét. 

Kedvezményezettek 
köre: 

Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek 
pályázhatnak: 
1. Helyi önkormányzatok (321) egyénileg; 
2. Helyi önkormányzatok társulásai (322, 366, 951); 
3. Helyi önkormányzatok képviselőjeként eljáró költségvetési 
szerv (kizárólag az 1. fordulóban) 
4. A Magyar Állam (mint közműtulajdonos) felhatalmazása 
alapján, saját nevében eljáró szervezet és települési 
önkormányzat(ok) közösen (konzorcium); 
5. A Magyar Állam (mint közműtulajdonos) felhatalmazása 
alapján, saját nevében eljáró, az állam többségi tulajdonában 
lévő Zrt. (114) Jogi személyiség nélküli társulások1 (951) az 
első és a második fordulóban is pályázhatnak, azonban abban 
az esetben, ha a projekt támogatási összege meghaladja az 1 
milliárd Ft-ot, a pályázat 2. fordulójáig a társulást át kell 
alakítani jogi személyiségű társulássá (322). Többcélú 
kistérségi társulások mindkét fordulóban pályázhatnak (366). 
A társulásban mindazon önkormányzatoknak részt kell 
venniük, akiknek a tulajdonában lévő vízművön fejlesztés 
történik, a projekt keretében vagyont szereznek és/vagy részt 
vesznek a projekt önrészének finanszírozásában. 
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Támogatási feltételek/ 
A támogatható 

tevékenységek köre: 

Támogatható szakmai tevékenységek köre 1. Vízkezelés: 
Amennyiben vízkezelési technológia alkalmazása (bővítés 
vagy új technológia létrehozása) bizonyul az összességében 
legelőnyösebb megoldásnak, akkor a kiemelt paraméterek 
(bór, fluorid, nitrit, arzén, ammónium) határérték alá 
csökkentése mellett komplex technológiával biztosítani kell, 
hogy a beavatkozás eredményeképpen a szolgáltatott ivóvíz 
minősége minden előírást kielégítő módon feleljen meg az 
irányelvnek és a kormányrendeletnek. 2. Más vízbázisra 
áttérés: Más vízforrásra vagy vízadó rétegre telepített kút 
létesítése akkor választható megoldás, ha az adott 
települések, település-csoportok esetében hosszú távon is ez 
mutatkozik az összességében legelőnyösebbnek. 3. 
Csatlakozás másik vízellátó rendszerhez, térségi rendszer 
kialakítása: Több változat összehasonlító elemzése 
igazolhatja, hogy a helyi vízbázis és vízkezelési technológia 
feladása mellett a térségben található más vízműre történő 
csatlakozás, vagy új térségi vízmű kialakítása a legelőnyösebb 
megoldás. 4. Az eddig el nem látott területek közül a 
támogatásra jogosult települések különálló belterületi 
település-részei, belterületeinek peremi részei, külterületeinek 
nem szórványszerűen lakott helyei, külterületein lévő 
közintézmények - szociális és gyógyintézmények - 
bekapcsolása az ivóvízellátásba, de csak abban az esetben, ha 
annak gazdaságos kiépíthetőségét és üzemeltethetőségét az 
EMT-ben és az RMT-ben igazolják (kizárólag erre a 
tevékenységre nem lehet pályázni). A támogatható szakmai 
tevékenységekhez kapcsolódóan kötelező az alábbi kiegészítő 
tevékenység is, amelynek költsége elszámolható: · 
Vízbiztonsági terv készítése (részleteiről tájékoztatás a 
www.antsz.hu honlapon található.) A fenti szakmai és 
kiegészítő tevékenységek kombinálhatók. 

Támogatás mértéke 90 % 

Támogatás minimum 
összege: 

Részletek a pályázati dokumentációban. 

Támogatás maximum 
összege: 

Részletek a pályázati dokumentációban. 

Kiíró szervezet: Neve: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
Címe: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22 
Tel.: 474-9560 

Közreműködő szervezet: Neve: KvVM Fejlesztési Igazgatóság (KvVM FI) 
Címe: 1135 Budapest, Váci út 45. 
Tel.: 238-6666 
Honlap: www.fi.kvvm.hu 
E-mail: ugyfelszolgalat@kvvmfi.hu 

 

17. Pályázati kód: KEOP-2009-2.1.2. 

Támogatás KEOP-2009-2.1.2. Önkormányzati árvízvédelmi 
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megnevezése: fejlesztések kétfordulós pályázati konstrukcióhoz 

Támogatás formája: vissza nem térítendő 

Támogatás elnyerésének 
módja: 

kétfordulós pályázat 

Forrás megnevezése: Kohéziós Alap 

Forrás összege: 37 500 000 000 .- HUF  

Beadás kezdete: 2009.03.16. 

Beadási határidő: 2010.11.23. 

  

Beadási határidő 
megjegyzés: 

2. forduló 

Elérhetőség: Pályázati dokumentáció 

Támogatás célja: A konstrukció alapvető célkitűzése, hogy azokon a 
településeken, vagy településrészeken, ahol nincs kiépített 
árvízvédelemi vonal, vagy nem kellő (előírt) biztonságú a 
védelmük, az önkormányzati kezelésű művek legsürgősebb 
árvízvédelmi fejlesztési munkái megvalósuljanak, és a 
védvonalak kiépüljenek az előírt biztonságot nyújtó 
mértékben. A védművek egyes szakaszain szilárd burkolat 
létesül a költséghatékonyabb védekezés, valamint a 
műtárgyak jobb megközelíthetősége érdekében. 

Kedvezményezettek 
köre: 

Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek 
pályázhatnak: 
1. Települési önkormányzatok (321) egyénileg; 
2. Települési önkormányzatok társulásai (322, 366, 951) 

Támogatási feltételek/ 
A támogatható 

tevékenységek köre: 

Az 1. fordulóban a támogatható tevékenység a 
· Projekt-előkészítés 
Támogatható tevékenységek a projekt-megvalósítás során 
(2.forduló) 
Támogatható szakmai tevékenységek köre 
· Árvízvédelmi töltések építése, fejlesztése, rekonstrukciója, 
áthelyezése; 
· Árvízvédelmi rendszer kiépítése mobilgát kialakításával; 
Az altalaj-állékonyság növelésére irányuló beavatkozások, a 
nem kellő biztonságú szakaszok megerősítése; 
Nagyvízi levezető képesség javítása a hullámtér 
rehabilitációjával; 
Meglévő árvízi tározók rekonstrukciója 
Támfalak rekonstrukciója; 
Töltéskorona burkolat építése (kizárólag erre a tevékenységre 
nem lehet pályázni); 
Keresztező műtárgyak építése, átépítése; 
Árvízvédelmi fővédvonalak infrastrukturális fejlesztése (pl. 
hírközlésinformatikai 
fejlesztés, megközelítő utak, burkolatok, szükséges gátőrházi 
állagmegóvási és fejlesztési feladatai); 
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Üzemelési és fenntartási eszköz- és műszerbeszerzés; 

Támogatás mértéke (%): 100  

Támogatás minimum 
összege: 

100 000 000.- HUF 
Az 1. fordulóban elnyerhető támogatásnak összegszerű alsó 
határa nincs. 

Támogatás maximum 
összege: 

1 500 000 000.- HUF 

Kiíró szervezet: Neve: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
Címe: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22 
Tel.: 474-9560 

Közreműködő szervezet: Neve: KvVM Fejlesztési Igazgatóság (KvVM FI) 
Címe: 1135 Budapest, Váci út 45. 
Tel.: 238-6666 
Honlap: www.fi.kvvm.hu 
E-mail: ugyfelszolgalat@kvvmfi.hu 

 

18. Pályázati kód: KEOP-2009-2.4.0. 

Támogatás 
megnevezése: 

KEOP-2009-2.4.0. Szennyezett területek 
kármentesítése  

Támogatás formája: vissza nem térítendő 

Támogatás elnyerésének 
módja: 

pályázat 

Forrás megnevezése: Kohéziós Alap 

Forrás összege: 36 300 000 000 .- HUF  

Beadás kezdete: 2009.03.06. 

Beadási határidő: 2013.12.31. 

  

Elérhetőség: Pályázati dokumentumok 

Kitöltőprogram 
elérhetősége: 

kitöltőprogram  

Támogatás célja: A konstrukció célja a felszín alatti vizek és a földtani közeg 
szennyezettségének csökkentése a szennyezett területek 
kármentesítésével, a beavatkozás elvégzésével. A szennyezett 
területen található felszín alatti vizek elszennyezési 
mértékének csökkentése vagy a szennyezés megszüntetése a 
Nemzeti Kármentesítési Prioritási Listára (NKPL), illetve annak 
módszertanára támaszkodóan, a következő prioritás szerint: a 
2000/60/EK számú Víz Keretirányelvvel (VKI) harmonizáló 
219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet értelmében, 2015. 
december 22-ig a kiemelten érzékeny felszín alatti 
vízminőség-védelmi területre eső kármentesítési feladatok 
elvégzése (EU követelmény); · a fokozottan érzékeny, az 
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érzékeny és a kevésbé érzékeny területeken található felszín 
alatti vízbázisok elszennyezési kockázatának csökkentése, 
valamint a szigorúan védett, védett természeti területek-, 
értékek károsodási kockázatának csökkentése. 

Kedvezményezettek 
köre: 

Jelen pályázati kiírás második fordulójának keretében az 
alábbi szervezetek pályázhatnak: A felelősség az okozóra át 
nem hárítható, (ismeretlen, vagy jogutód nélkül megszűnt 
okozó esetén) a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 20. § (4) 
bekezdése alapján az érintett miniszter által közétett, a 
kármentesítés irányításával megbízott szervezet, különösen: 
a) Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., b) Nemzeti Park 
Igazgatóság, c) Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, d) 
Honvédelmi Minisztérium szerve, e) települési önkormányzat 
vagy önkormányzati társulás (a hatályos 16/2006 (XII. 28.) 
MeHVM-PM együttes rendelet 11.§ (2) bekezdésében 
szereplőkorlátozásokkal), f) egyéb költségvetési szerv. A 
második fordulóba egyéb esetekben nem lehet pályázatot 
benyújtani. 

Támogatási feltételek/ 
A támogatható 

tevékenységek köre: 

Támogatható tevékenységek a projekt-megvalósítás során (2. 
forduló) Támogatható szakmai tevékenységek köre - 
kármentesítéshez szükséges bontási munkálatok, a bontás és 
a beavatkozás során keletkező hulladékok kezelése - a 
kármentesítés beavatkozási munkáihoz szükséges 
létesítmények / műtárgyak kialakítása - kármentesítés 
beavatkozásának technológiai működtetése - kármentesítés 
beavatkozási munkájának előrehaladását és befejezését 
ellenőrző vizsgálatok - kármentesítést követő helyreállítási 
tevékenységek 

Támogatás mértéke (%): 100 
Részletek a pályázati dokumentációban.  

Támogatás minimum 
összege: 

25 000 000.- HUF 
Részletek a pályázati dokumentációban. 

Támogatás maximum 
összege: 

6 500 000 000.- HUF 
Részletek a pályázati dokumentációban. 

Kiíró szervezet: Neve: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
Címe: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22 
Tel.: 474-9560 

Közreműködő szervezet: Neve: KvVM Fejlesztési Igazgatóság (KvVM FI) 
Címe: 1135 Budapest, Váci út 45. 
Tel.: 238-6666 
Honlap: www.fi.kvvm.hu 
E-mail: ugyfelszolgalat@kvvmfi.hu 

 

19. Pályázati kód: KEOP-2009-3.1.2 

Támogatás 
megnevezése: 

KEOP-2009-3.1.2 Élőhelyvédelem, és -helyreállítás, 
vonalas létesítmények természetkárosító hatásának 
mérséklése 
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Támogatás formája: vissza nem térítendő 

Támogatás elnyerésének 
módja: 

kétfordulós pályázat 

Forrás megnevezése: ERFA 

Forrás összege: 37 500 000 000 .- HUF  

Beadás kezdete: 2009.03.18. 

Beadási határidő: 2010.12.06. 

  

Elérhetőség: Pályázati dokumentáció 

Kitöltőprogram 
elérhetősége: 

kitöltőprogram  

Támogatás célja: A konstrukció fő célja a védett természeti területek, Natura 
2000 területek és élőhelyek, a védett élettelen természeti 
értékek kedvező természeti állapotának megóvása illetve 
javítása, valamint a hazai védett és közösségi jelentőségű 
fajok védelme és élőhelyük biztosítása. 

Kedvezményezettek 
köre: 

Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek 
pályázhatnak: 
Minden részcélra: 
� Központi költségvetési szervek 
� Köztestületi költségvetési szervek 
� Helyi és helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetési 
szervei és intézményeik 
� 100 %-ban állami tulajdonú Erdőgazdasági Zrt. 
� Alapítványok, Közalapítványok, Egyesületek, 
� Egyház és egyházi intézmények 
� 100 %-ban állami és/vagy önkormányzati tulajdonú kht-k 
� 100 %-ban állami és/vagy önkormányzati tulajdonú 
közhasznú szervezetté minősített non-profit gazdasági 
társaságok 
Csak vonalas létesítmények természetkárosító hatásának 
mérséklése részcélra: 
� GySEV Zrt., MÁV Zrt.; 
� Állami közútkezelő (Magyar Közút Kht.) 

Támogatási feltételek/ 
A támogatható 

tevékenységek köre: 

Az 1. fordulóban a támogatható tevékenység a 
� Projekt-előkészítés 
2. forduló 
Csak nemzeti park igazgatóságok pályázhatnak az alábbi 
tevékenységekre: 
� Elektromos szabadvezetékek kiváltása földkábellel, vagy 
létező vezetékszakasz átépítésével 
� Barlangbejáratok biztosítása, műszaki létesítményeinek 
korszerűsítése 
� Földvásárlással kapcsolatos tevékenységek 
Támogatható szakmai tevékenységek köre 
1. Élőhely-védelem, -helyreállítás 
2. Élettelen természeti értékek megőrzése 
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Barlangbejáratok biztosítása, barlangok műszaki 
létesítményeinek 
korszerűsítése (kizárólag nemzeti park igazgatóságok részére 
engedélyezett tevékenységek) 
Mesterséges üregek műszaki biztosítása, rekonstrukciója 
Földtani alapszelvények rekonstrukciója 
Földtani természetvédelmi értéket képviselő bányák 
rehabilitációja 
Ex lege védett források helyreállítása 
Felszínalaktani értékek megőrzése, rehabilitációja 
Kunhalmok, földvárak természetközeli állapotba való 
visszaállítása 
3. Vonalas létesítmények természetkárosító hatásának 
mérséklése 
Elektromos szabadvezetékek kiváltása (kizárólag nemzeti park 
igazgatóságok részére engedélyezett tevékenységek) 
Elektromos szabadvezetékek természetbarát átalakítása 
Út-vasút természetbarát átalakítása 
Továbbá: 
A fenti részcélokon belül felsorolt támogatható tevékenységek 
kombinációja 

Támogatás mértéke (%): 100 
A projekt előkészítés elszámolható költségeinek felső határa a 
projekt megvalósítás tervezett elszámolható költségeinek 
legfeljebb 6%-a lehet.  

Támogatás minimum 
összege: 

50 000 000.- HUF 
Az 1. fordulóban elnyerhető támogatásnak összegszerű alsó 
határa nincs. 

Támogatás maximum 
összege: 

500 000 000.- HUF 
Nemzeti park igazgatóságok és nemzeti park igazgatóságok 
által vezetett konzorciumok esetén a projekt megvalósításra 
nyújtható támogatás összege maximum 1000 millió Ft. 

Kiíró szervezet: Neve: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
Címe: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22 
Tel.: 474-9560 

Közreműködő szervezet: Neve: KvVM Fejlesztési Igazgatóság (KvVM FI) 
Címe: 1135 Budapest, Váci út 45. 
Tel.: 238-6666 
Honlap: www.fi.kvvm.hu 
E-mail: ugyfelszolgalat@kvvmfi.hu 

 

20. Pályázati kód: KEOP-2009-3.1.3 

Támogatás 
megnevezése: 

KEOP-2009-3.1.3 Gyűjteményes növénykertek és védett 
történeti kertek megőrzése és helyreállítása 

Támogatás formája: vissza nem térítendő 

Támogatás elnyerésének 
módja: 

kétfordulós pályázat 
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Forrás megnevezése: ERFA 

Forrás összege: 3 750 000 000 .- HUF  

Beadás kezdete: 2009.03.18. 

Beadási határidő: 2010.11.05. 

  

Elérhetőség: Pályázati dokumentáció 

Kitöltőprogram 
elérhetősége: 

kitöltőprogram  

Támogatás célja: A konstrukció egyrészt a védett gyűjteményes 
növénykertekben található, természetvédelmi szempontból 
kiemelkedő fajok és élőhelyek megőrzését, rekonstrukcióját 
szolgálja, másrészt a védett történeti kertek, kertépítészeti, 
kertművészeti és tájökológai értékeinek helyreállíthatását 
célozza. 

Kedvezményezettek 
köre: 

Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek 
pályázhatnak: 
· Központi költségvetési szervek 
· Köztestületi költségvetési szervek 
· Helyi és helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetési 
szervei és intézményeik 
· 100%-ban állami tulajdonú Erdőgazdasági Zrt. 
· Alapítványok, Közalapítványok; Egyesületek, 
· Egyház és egyházi intézmények, 
· 100 %-ban állami és/vagy önkormányzati tulajdonú kht-k, 
· 100 %-ban állami és/vagy önkormányzati tulajdonú 
közhasznú szervezetté minősített non-profit gazdasági 
társaságok 
A konstrukció keretében konzorciumok nem pályázhatnak! 

Támogatási feltételek/ 
A támogatható 

tevékenységek köre: 

Az 1. fordulóban a támogatható tevékenység a 
· Projekt-előkészítés 
2. forduló 
Vizes élőhelyek rekonstrukciója, kialakítása 
Nem vizes élőhelyek, természetközeli társulások 
rekonstrukciója 
Speciális élőhelyekhez, gyűjteményekhez kapcsolódó 
beruházások 
A park, kert szerkezetét, funkcióját, összképét zavaró 
építmények elbontása és a degradált felületek revitalizációja A 
létesítmények kivitelezés során történő megközelítéséhez, 
védelméhez szükséges és indokolt beruházások 
Talajjavítás, pótlás, talajcsere megfelelő indoklás mellett 
A növénykertekben élő védett és/vagy közösségi jelentőségű 
állatok élőhelyének eszközökkel történő fejlesztése (pl. 
fészekodúk, madáretetők, peleodúk, búvóhelyek kihelyezése) 
Védett növényfajok ex situ megőrzéséi programjához 
kapcsolódóan 
· anyatelep létrehozása, felújítása 
· védett növényfajok életképes populációinak élőhely-
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kialakítása, illetve felújítása 
· speciális nevelőkörülmények biztosítása meglévő épületben, 
fitotron, nevelőkamra felújítása, elöregedett szerkezeti elemek 
cseréje 
Történeti kertekre speciálisan jellemző egyéb beruházások 
· a történeti kert jellegzetes stílusjegyeit megőrző, helyreállító 
rekonstrukció, 
növénytelepítés 
· tórekonstrukció (korábban létező tó újbóli kialakítása is 
természetközeli módon, 
a természetvédelmi szempontoknak maximális figyelembe 
vételével, ha 
kerttörténeti szempontból indokolt, kerttörténeti 
dokumentumokkal alátámasztva) 
Fenti támogatható tevékenységek kombinációja – valamint 
· növényállomány nyilvántartását segítő szoftver fejlesztése 
kizárólag arborétumok, botanikus kertek esetén (max 5%. 
Max 5 MFt) 

Támogatás mértéke (%): 100  

Támogatás minimum 
összege: 

50 000 000.- HUF 
Az 1. fordulóban elnyerhető támogatásnak összegszerű alsó 
határa nincs 

Támogatás maximum 
összege: 

200 000 000.- HUF 

Kiíró szervezet: Neve: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
Címe: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22 
Tel.: 474-9560 

Közreműködő szervezet: Neve: KvVM Fejlesztési Igazgatóság (KvVM FI) 
Címe: 1135 Budapest, Váci út 45. 
Tel.: 238-6666 
Honlap: www.fi.kvvm.hu 
E-mail: ugyfelszolgalat@kvvmfi.hu 

 

21. Pályázati kód: KEOP-2009-6.1.0/B 

Támogatás 
megnevezése: 

KEOP-2009-6.1.0/B A fenntartható életmódot és az 
ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző 
kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés) 

Támogatás formája: vissza nem térítendő 

Támogatás elnyerésének 
módja: 

pályázat 

Forrás megnevezése: ERFA 

Forrás összege: 500 000 000 .- HUF  

Beadás kezdete: 2009.03.17. 

Beadási határidő: 2013.12.31. 
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Beadási határidő 
megjegyzés: 

A pályázatok benyújtása folyamatosan lehetséges, a kiírás 
felfüggesztéséig. Beadási határnapok: 2010. március 31.; 
2010. június 30.; 2010. szeptember 30. 

Elérhetőség: Pályázati dokumentáció 

Kitöltőprogram 
elérhetősége: 

kitöltőprogram  

Támogatás célja: A konstrukció célja a fenntartható életmód és az ehhez 
kapcsolódó viselkedésminták elterjesztése információs 
eszközök (szemléletformálás, tájékoztatás, képzés stb.) 
segítségével. Így cél a fogyasztók környezettudatosságának, 
környezetkultúrájának és környezet-etikájának fejlesztése, 
főleg a mindennapi élet területén (táplálkozás, háztartás, 
munkahely, közlekedés és szabadidő), a fenntarthatóbb 
választási lehetőségekről szóló információs kampányokkal, 
közösségi együttműködések megvalósításával. A pályázat 
konkrét célja a kompetens és felelős fogyasztói magatartás 
elterjedésének segítése, a fenntartható életmód értékeinek és 
eszközeinek széleskörű elterjesztése, a környezeti tanácsadók 
módszertani kultúrájának korszerűsítése, és a fenntarthatóság 
nem formális tanulási helyzeteinek ösztönzése. A civil szféra, 
az oktatási szektor, a tudományos szféra együttműködésének 
eredményeként a legszélesebb körben kell tudatosítani a 
fenntarthatóság értékrendjét, ismertté tenni a fenntartható 
alternatívákat, használatuk módját, és megismertetni a 
fogyasztás környezeti hatásait. 

Kedvezményezettek 
köre: 

Közoktatási feladatok ellátásában közreműködő intézmények: 
A 20/1997 II.13 Korm. rendelet alapján közoktatási 
intézménytörzs, OM azonosítóval rendelkezik 
A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. Törvény 1. számú 
mellékletében felsorolt felsőoktatási intézmények 
3 Költségvetési szerv és intézménye (3) 
31 Központi költségvetési szerv és intézménye 
32 Helyi, helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv 
és intézménye 
35 Országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv 
36. Területfejlesztési tanács és társulás kivéve a 361: RFT-t 
Megjegyzés: 364: Önkormányzati fejlesztési társulás; 365: 
Kistérségi 
fejlesztési társulás; 366: Többcélú kistérségi társulás 
5 Jogi személyiségű nonprofit szervezet 
52 Egyesület 
Megjegyzés: 529: Egyéb egyesület kizárólag 529 
54 Köztestület 
55 Egyház, egyházi intézmény 
56 Alapítvány 
Megjegyzés: 569:Egyéb alapítvány 
57 Közhasznú társaság (2009. július 30.-ig) 
58 Magánbiztosítás 
59 Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet 
6. Jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet 
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69 Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit 

Támogatási feltételek/ 
A támogatható 

tevékenységek köre: 

A I.-V. pont alatti támogatható tevékenységek közül több is 
választható, de az V. tevékenység önállóan nem. 
A VI. pont alatti projekt előkészítés támogatható tevékenység 
választható (azonban közbeszerzési kötelezettség esetén 
kötelező)! 
I. Térségi komplex kampányok megtervezése és lebonyolítása 
II. Fenntarthatósági tematikájú 
rendezvény/rendezvénysorozat szervezése és lebonyolítása 
III. Nem fenntarthatósági tematikájú kulturális vagy közösségi 
rendezvény(ek)en való megjelenés szervezése és 
lebonyolítása 
IV. Lakossági tanácsadó hálózatok fejlesztése 
V. Tájbejárás sorozat szervezése és lebonyolítása (Önállóan 
nem, kizárólag az I.-IV. támogatható tevékenység 
valamelyikével együtt támogatható!) 
VI.Projekt előkészítés 

Támogatás mértéke (%): 95 
max. 100%  

Támogatás minimum 
összege: 

10 000 000.- HUF 

Támogatás maximum 
összege: 

50 000 000.- HUF 

Támogatható projektek 
száma: 

- 50  

Kiíró szervezet: Neve: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
Címe: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22 
Tel.: 474-9560 

Közreműködő szervezet: Neve: KvVM Fejlesztési Igazgatóság (KvVM FI) 
Címe: 1135 Budapest, Váci út 45. 
Tel.: 238-6666 
Honlap: www.fi.kvvm.hu 
E-mail: ugyfelszolgalat@kvvmfi.hu 

 

22. Pályázati kód: KEOP-2009-6.2.0/A 

Támogatás 
megnevezése: 

KEOP-2009-6.2.0/A - Fenntarthatóbb életmódot és 
fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket 
elősegítő mintaprojektek 

Támogatás formája: vissza nem térítendő 

Támogatás elnyerésének 
módja: 

pályázat 

Forrás megnevezése: ERFA 

Forrás összege: 300 000 000 .- HUF  

Beadás kezdete: 2009.04.01. 
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Beadási határidő: 2013.12.31. 

  

Elérhetőség: pályázati dokumentáció 

Kitöltőprogram 
elérhetősége: 

kitöltőprogram  

Támogatás célja: Jelen pályázati konstrukció ahhoz kíván hozzájárulni, hogy a 
különböző érintettek (gazdasági szféra, civil szféra, oktatás, 
tudományos szféra, tanácsadók és lakosság) 
együttműködésének eredményeként a társadalom minél 
szélesebb körében tudatosuljon a fenntarthatóság mint 
értékrend, ismertté váljanak a fenntartható alternatívák 
használatának módjai és a fogyasztás környezeti hatásai, 
valamint javuljon a különböző fenntartható fogyasztási 
alternatívák ismertsége, elérhetősége és használata. 

Kedvezményezettek 
köre: 

11 Jogi személyiségű gazdasági társaság; 12 Szövetkezetek; 
13 Egyéb jogi személyiségű vállalkozások; 21 Jogi 
személyiség nélküli gazdasági társaság; 22 Jogi személyiség 
nélküli egyéb vállalkozás; 23 Egyéni vállalkozás (csak 
partnerként); 31 Központi költségvetési szerv és intézménye; 
32 Helyi, helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv 
és intézménye; 33 Társadalombiztosítási költségvetési szerv; 
34 Köztestületi költségvetési szerv; 35 Országos kisebbségi 
önkormányzati költségvetési szerv; 36. Területfejlesztési 
tanács és társulás (kivéve a 361 (RFT-t); 52 Egyesület; 53 
Szakszervezet ; 54 Köztestület ; 55 Egyház, egyházi 
intézmény; 56 Alapítvány; 57 Közhasznú társaság (2009. 07. 
30-ig); 58 Magánbiztosítás; 59 Egyéb, jogi személyiségű 
nonprofit szervezet; 69 Egyéb, jogi; 71 Állami gazdálkodó 
szervezet; 72 Egyéb vállalat 

Támogatási feltételek/ 
A támogatható 

tevékenységek köre: 

I. A hivatásforgalmú kerékpáros közlekedés infrastrukturális 
feltételeinek javítása; II. Házi és közösségi komposztálást 
népszerűsítő mintaprojekt; III. Lakásfelújítással és építéssel 
kapcsolatos fenntartható megoldásokat népszerűsítő 
demonstrációs központ fejlesztése; IV. Kommunikáció 
(minden projektnél kötelező!); V. projekt-előkészítés (az I., 
II. támogatható tevékenység esetén kötelező!) 

Támogatás mértéke (%): 90 
max. 100%  

Támogatás minimum 
összege: 

3 000 000.- HUF 

Támogatás maximum 
összege: 

10 000 000.- HUF 

Kiíró szervezet: Neve: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
Címe: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22 
Tel.: 474-9560 

Közreműködő szervezet: Neve: KvVM Fejlesztési Igazgatóság (KvVM FI) 
Címe: 1135 Budapest, Váci út 45. 
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Tel.: 238-6666 
Honlap: www.fi.kvvm.hu 
E-mail: ugyfelszolgalat@kvvmfi.hu 

 

23. Pályázati kód: KEOP-2009-6.2.0/B 

Támogatás 
megnevezése: 

KEOP-2009-6.2.0/B - Fenntarthatóbb életmódot és 
fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket 
elősegítő mintaprojektek 

Támogatás formája: vissza nem térítendő 

Támogatás elnyerésének 
módja: 

pályázat 

Forrás megnevezése: ERFA 

Forrás összege: 700 000 000 .- HUF  

Beadás kezdete: 2009.04.01. 

Beadási határidő: 2013.12.31. 

  

Elérhetőség: pályázati dokumentáció 

Kitöltőprogram 
elérhetősége: 

kitöltőprogram  

Támogatás célja: Jelen pályázati konstrukció ahhoz kíván hozzájárulni, hogy a 
különböző érintettek (gazdasági szféra, civil szféra, oktatás, 
tudományos szféra, tanácsadók és lakosság) 
együttműködésének eredményeként a társadalom minél 
szélesebb körében tudatosuljon a fenntarthatóság mint 
értékrend, ismertté váljanak a fenntartható alternatívák 
használatának módjai és a fogyasztás környezeti hatásai, 
valamint javuljon a különböző fenntartható fogyasztási 
alternatívák ismertsége, elérhetősége és használata. 

Kedvezményezettek 
köre: 

11 Jogi személyiségű gazdasági társaság; 12 Szövetkezetek; 
13 Egyéb jogi személyiségű vállalkozások; 21 Jogi 
személyiség nélküli gazdasági társaság; 22 Jogi személyiség 
nélküli egyéb vállalkozás; 23 Egyéni vállalkozás (csak 
partnerként); 31 Központi költségvetési szerv és intézménye; 
32 Helyi, helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv 
és intézménye; 33 Társadalombiztosítási költségvetési szerv; 
34 Köztestületi költségvetési szerv; 35 Országos kisebbségi 
önkormányzati költségvetési szerv; 36. Területfejlesztési 
tanács és társulás (kivéve a 361 (RFT-t); 52 Egyesület; 53 
Szakszervezet ; 54 Köztestület ; 55 Egyház, egyházi 
intézmény; 56 Alapítvány; 57 Közhasznú társaság (2009. 07. 
30-ig); 58 Magánbiztosítás; 59 Egyéb, jogi személyiségű 
nonprofit szervezet; 69 Egyéb, jogi; 71 Állami gazdálkodó 
szervezet; 72 Egyéb vállalat 

Támogatás mértéke (%): 90 
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max. 100%  

Támogatás minimum 
összege: 

20 000 000.- HUF 

Támogatás maximum 
összege: 

200 000 000.- HUF 

Kiíró szervezet: Neve: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
Címe: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22 
Tel.: 474-9560 

Közreműködő szervezet: Neve: KvVM Fejlesztési Igazgatóság (KvVM FI) 
Címe: 1135 Budapest, Váci út 45. 
Tel.: 238-6666 
Honlap: www.fi.kvvm.hu 
E-mail: ugyfelszolgalat@kvvmfi.hu 

 

24. Pályázati kód: KEOP-2009-6.3.0 

Támogatás 
megnevezése: 

KEOP-2009-6.3.0 Környezetvédelmi célú informatikai 
fejlesztések a közigazgatásban (E-környezetvédelem)  

Támogatás formája: vissza nem térítendő 

Támogatás elnyerésének 
módja: 

pályázat 

Forrás megnevezése: Európai Regionális Fejlesztési Alap 

Forrás összege: 6 340 000 000 .- HUF  

Beadás kezdete: 2009.03.09. 

Beadási határidő: 2013.12.31. 

  

Elérhetőség: Pályázati dokumentáció 

Kitöltőprogram 
elérhetősége: 

kitöltőprogram  

Támogatás célja: Az e-környezetvédelem programja alapvetően a környezeti 
tervezés, stratégia- és programalkotás segítése mellett, a 
központi és regionális környezetvédelmi szervek hatósági 
tevékenységének, illetőleg helyi önkormányzatok informatikai 
támogatására terjed ki, míg tartalmi szempontból (horizontális 
fejlesztésként) a tartalomszolgáltatást, tájékoztatást 
(knowledge management és knowledge sharing) és a 
közösségi döntéshozatalban való társadalmi részvétel 
erősítését – a környezeti demokrácia fejlesztését – tekinti 
elsődleges prioritásának. 

Kedvezményezettek 
köre: 

I. A hazai Európai Környezeti Tájékoztató és Megfigyelő 
Hálózat (EIONET) fejlesztése: - Központi költségvetési szervek 
és intézményeik (31) - Köztestületi költségvetési szerv (34); 
II. Informatikai, illetve térinformatikai rendszerek fejlesztése, 
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kezelése, információszolgáltatás (OKIR): - Központi 
költségvetési szervek és intézményeik(31), - Köztestületi 
költségvetési szerv (34); III. 2007-2008 évben 1. fordulóban 
jóváhagyott projektek esetében:Települési, térségi és 
regionális együttműködések informatikai támogatása: - Helyi, 
helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv és 
intézménye (32), - Többcélú kistérségi társulás (366).  

Támogatási feltételek/ 
A támogatható 

tevékenységek köre: 

Infokommunikációs rendszerfejlesztés: - 
SZOFTVERBESZERZÉS; - SZOFTVERFEJLESZTÉS; - 
SZAKTANÁCSADÁS; - ESZKÖZBESZERZÉS; - ÉPÍTÉS.  

Támogatás mértéke (%): 100 
Részletek a pályázati dokumentációban.  

Támogatás minimum 
összege: 

50 000 000.- HUF 
Részletek a pályázati dokumentációban. 

Támogatás maximum 
összege: 

1 500 000 000.- HUF 
Részletek a pályázati dokumentációban. 

Kiíró szervezet: Neve: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
Címe: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22 
Tel.: 474-9560 

Közreműködő szervezet: Neve: KvVM Fejlesztési Igazgatóság (KvVM FI) 
Címe: 1135 Budapest, Váci út 45. 
Tel.: 238-6666 
Honlap: www.fi.kvvm.hu 
E-mail: ugyfelszolgalat@kvvmfi.hu 

 

25. Pályázati kód: KEOP-2009-7.1.1.1 és KEOP-2009-1.1.1 

Támogatás 
megnevezése: 

KEOP-2009-7.1.1.1 és KEOP-2009-1.1.1 Települési 
szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek 

Támogatás formája: vissza nem térítendő 

Támogatás elnyerésének 
módja: 

pályázat 

Forrás megnevezése: Kohéziós Alap 

Forrás összege: 37 500 000 000 .- HUF  

Beadás kezdete: 2009.03.06. 

Beadási határidő: 2013.12.31. 

  

Beadási határidő 
megjegyzés: 

A második fordulós pályázatok benyújtása folyamatos. 

Elérhetőség: Pályázati dokumentumok 

Kitöltőprogram 
elérhetősége: 

kitöltőprogram  
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Támogatás célja: Összhangban a hatályos jogszabályok előírásaival, a lakosság 
egészségvédelme érdekében törekedni kell arra, hogy 
mindenütt bevezetésre kerüljenek a korszerű – a helyi 
adottságoknak megfelelő, technológiájában differenciált 
hulladékgazdálkodási módszerek. A hatékony, térségi szintű 
hulladékgazdálkodási rendszerek kialakításával biztosítani 
lehet az uniós előírások által meghatározott országos 
célkitűzések elérését. 

Kedvezményezettek 
köre: 

Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek 
pályázhatnak: 
1. Települési önkormányzatok (321) egyénileg 
2. Települési önkormányzatok társulásai (322, 366, 951) (a 
hatályos 16/2006. (XII.28.) MeHVM-PM együttes rendeletben 
szereplő korlátozásokkal) 

Támogatási feltételek/ 
A támogatható 

tevékenységek köre: 

Az 1. fordulóban a támogatható tevékenység a 
· Projekt-előkészítés 
Támogatható tevékenységek a projekt-megvalósítás során (2. 
forduló) 
1. Megelőzés 
2. Szelektív gyűjtés 
3. Szerves hulladék lerakótól történő eltérítése 
4. Lerakással történő ártalmatlanítás 

Támogatás mértéke (%): 6 
2. forduló:70  

Támogatás minimum 
összege: 

100 000 000.- HUF 
Az 1. fordulóban elnyerhető támogatásnak összegszerű alsó 
határa nincs. 

Támogatás maximum 
összege: 

35 000 000 000.- HUF 

Kiíró szervezet: Neve: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
Címe: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22 
Tel.: 474-9560 

Közreműködő szervezet: Neve: KvVM Fejlesztési Igazgatóság (KvVM FI) 
Címe: 1135 Budapest, Váci út 45. 
Tel.: 238-6666 
Honlap: www.fi.kvvm.hu 
E-mail: ugyfelszolgalat@kvvmfi.hu 

 

26. Pályázati kód: KEOP-2009-7.1.3.0/B 

Támogatás 
megnevezése: 

KEOP-2009-7.1.3.0/B Ivóvízellátás biztonságának 
javítása a vízbázis súlyos veszélyeztetése, illetve a nem 
közüzemi vízbázis kiváltásának szükségessége esetén  

Támogatás formája: vissza nem térítendő 

Támogatás elnyerésének 
módja: 

pályázat 
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Forrás megnevezése: Kohéziós Alap 

Forrás összege: 37 500 000 000 .- HUF  

Beadás kezdete: 2009.06.02. 

Beadási határidő: 2013.12.31. 

  

Elérhetőség: Pályázati dokumentáció 

Kitöltőprogram 
elérhetősége: 

kitöltőprogram  

Támogatás célja: A konstrukció ezen komponensének célja: A lakosság 
egészséges ivóvízzel való ellátása érdekében a vízellátás 
biztonságának javítása - a vízellátás biztonságát javító 
projektek keretében - azokon a településeken, ahol a 
közüzemi vízmű által szolgáltatott víz minősége jellemzően 
megfelel a 98/83/EK irányelvben és a hatályos 201/2001. 
(X.25.) Kormány rendeletben rögzített határértékeknek, 
ugyanakkor a vízellátás biztonságát jelentős kockázatok 
terhelik az üzemelő vízbázis súlyos veszélyeztetettsége miatt, 
vagy pedig a nem közüzemi vízbázis kiváltása szükségessé 
válik. Az első eset fennállását a Vízügyi és Környezetvédelmi 
Központi Igazgatóság (VKKI) a vízbázis veszélyeztetettségét 
megállapító szakvéleményével, az Országos 
Környezetegészségügyi Intézet (OKI) pedig a vízbázis 
veszélyeztetettségével kapcsolatos vízhigiénés 
szakvéleményével kell alátámasztani. A második esetben 
pedig az ivóvíz szolgáltató nyilatkozatát kell csatolni, melyben 
részletesen alátámasztja a nem közüzemi vízbázis 
kiváltásának szükségességét. 

Kedvezményezettek 
köre: 

Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek 
pályázhatnak: 1. Helyi önkormányzatok (321) egyénileg; 2. 
Helyi önkormányzatok társulásai (322, 366, 951); 3. Helyi 
önkormányzatok képviselőjeként eljáró költségvetési szerv 
(kizárólag az 1. fordulóban) 4. A Magyar Állam (mint 
közműtulajdonos) felhatalmazása alapján, saját nevében 
eljáró szervezet és települési önkormányzat(ok) közösen 
(konzorcium); 5. A Magyar Állam (mint közműtulajdonos) 
felhatalmazása alapján, saját nevében eljáró, az állam 
többségi tulajdonában lévő Zrt. (114); Jogi személyiség 
nélküli társulások1 (951) az első és a második fordulóban is 
pályázhatnak, azonban abban az esetben, ha a projekt 
támogatási összege meghaladja az 1 milliárd Ft-ot, a pályázat 
2. fordulójáig a társulást át kell alakítani jogi személyiségű 
társulássá (322). Többcélú kistérségi társulások mindkét 
fordulóban pályázhatnak (366). A társulásban mindazon 
önkormányzatoknak részt kell venniük, akiknek a 
tulajdonában lévő vízművön fejlesztés történik, a projekt 
keretében vagyont szereznek és/vagy részt vesznek a projekt 
önrészének finanszírozásában. A jelen pályázati kiírás 
keretében a 4. pontban megjelölt pályázók konzorcium 
létrehozására irányuló együttműködési megállapodást 
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kötelesek kötni (ajánlott elkészítési útmutató a KvVM FI 
honlapján található). A konzorciumi és társulási 
megállapodásban legalább az alábbi feltételeket kell a 
résztvevő tagoknak egymással rendezni2: · A tagok 
együttműködési kötelezettsége legalább a fenntartási időszak 
végéig · A konzorcium/társulás képviseletére felhatalmazott 
szervezet, illetve a szervezet nevében eljárásra jogosult 
személy jogai és kötelezettségei · A támogatásból 
megvalósítani kívánt feladatok felosztása (fizikai 
mennyiségek, földrajzi terület és költségvetés szerint) · Saját 
forrás tagok közötti felosztása · A beszerzett eszközök 
tulajdonjoga és számviteli aktiválása · Kilépésre vonatkozó 
szabályok, a tagság megszűnése, szankcionálás · Díjképzési 
elvek a létrejövő vagyontárgyakon, a költség-haszon 
elemzésben használt díjszintek betartásának deklarálása (csak 
jövedelemtermelő projektek második fordulója esetén) 

Támogatási feltételek/ 
A támogatható 

tevékenységek köre: 

Az 1. fordulóban a támogatható tevékenység a · Projekt-
előkészítés A projekt-előkészítés során elszámolható 
költségeket a C.3.1 fejezet tartalmazza. Az 1. fordulót követő 
projekt-előkészítési szakaszban a támogatást nyert projektek 
a közreműködő szervezettől projekt-előkészítési 
szolgáltatásokban részesülnek, és a hiányzó 
projektdokumentáció kidolgozásához pénzügyi támogatást 
kaphatnak. A Közreműködő Szervezet feladata a projekt-
előkészítés nyomon követése és támogatása. A projekt-
előkészítési folyamatot végigkíséri a pályáztató szervezet és a 
pályázó közötti aktív kommunikáció. 

Támogatás mértéke (%): 90 
Részletek a pályázati dokumentációban.  

Támogatás minimum 
összege: 

Részletek a pályázati dokumentációban. 

Támogatás maximum 
összege: 

Részletek a pályázati dokumentációban. 

Kiíró szervezet: Neve: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
Címe: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22 
Tel.: 474-9560 

Közreműködő szervezet: Neve: KvVM Fejlesztési Igazgatóság (KvVM FI) 
Címe: 1135 Budapest, Váci út 45. 
Tel.: 238-6666 
Honlap: www.fi.kvvm.hu 
E-mail: ugyfelszolgalat@kvvmfi.hu 

 

27. Pályázati kód: KEOP-2010-1.1.1/B 

Támogatás 
megnevezése: 

KEOP-2010-1.1.1/B-Települési szilárdhulladék-
gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése 

Támogatás formája: vissza nem térítendő 
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Támogatás elnyerésének 
módja: 

pályázat 

Forrás megnevezése: Európai Regionális Fejlesztési Alap 

Forrás összege: 15 000 000 000 .- HUF  

Beadás kezdete: 2010.04.01. 

Beadási határidő: 2010.12.31. 

  

Elérhetőség: Pályázati dokumentáció 

Támogatás célja: Összhangban a hatályos jogszabályok előírásaival, a lakosság 
egészségvédelme érdekében törekedni kell arra, hogy 
mindenütt bevezetésre kerüljenek a korszerű – a helyi 
adottságoknak megfelelő, technológiájában differenciált 
hulladékgazdálkodási módszerek, azáltal, hogy a már működő, 
legalább 100 000 főt kiszolgáló hulladékgazdálkodási 
rendszerek továbbfejlesztésével, bővítésével a lakossági 
igények és az Európai Uniós, továbbá a hazai jogszabályi 
követelmények kielégítésre kerülnek. A hatékony, térségi 
szintű hulladékgazdálkodási rendszerek kialakításával 
biztosítani lehet az uniós előírások által meghatározott 
országos célkitűzések elérését. A pályázati útmutatóban 
foglaltak általános információkat és szabályokat tartalmaznak, 
az egyes pályázatokra vonatkozó konkrét előírásokat a 
támogatási szerződés tartalmazza.  

Kedvezményezettek 
köre: 

Jelen pályázati kiírás keretében települési önkormányzatok 
társulásai (322, 364, 366, 951)1 (a hatályos 16/2006. 
(XII.28.) MeHVM-PM együttes rendeletben szereplő 
korlátozásokkal) pályázhatnak. A konstrukcióra jogi 
személyiséggel rendelkező és jogi személyiség nélküli 
társulások, konzorciumok, továbbá Budapest vonatkozásában 
a Hgt. 20. §-a alapján Budapest Fővárosi Önkormányzat 
pályázhat. A konstrukcióra csak azok az önkormányzatok 
nyújthatnak be pályázatot az általuk létrehozott társulás, vagy 
konzorcium útján, amelyek · a területükön, a már működő 
települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatásokat, vagy 
azok egy részét (pl. a hulladékkezelő létesítmények 
létesítését, illetve működtetését) közösen, vagy esetleg más, 
a pályázatban közvetlenül nem érintett önkormányzatokkal is 
közösen, társulási, vagy konzorciumi megállapodás alapján 
szervezték meg · és a működő hulladékgazdálkodási rendszer 
legalább 100 000 lakost szolgál ki. 

Támogatási feltételek/ 
A támogatható 

tevékenységek köre: 

1. Megelőzés 2. Szelektív hulladék begyűjtő kapacitás 
fejlesztése 3. A begyűjtött hulladék előkezelése 4. Lerakó 
kapacitás kihasználtságának növelése 

Támogatás mértéke (%): 85  

Támogatás minimum 
összege: 

100 000 000.- HUF 
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Támogatás maximum 
összege: 

3 000 000 000.- HUF 

Kiíró szervezet: Neve: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
Címe: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22 
Tel.: 474-9560 

Közreműködő szervezet: Neve: KvVM Fejlesztési Igazgatóság (KvVM FI) 
Címe: 1135 Budapest, Váci út 45. 
Tel.: 238-6666 
Honlap: www.fi.kvvm.hu 
E-mail: ugyfelszolgalat@kvvmfi.hu 

 

28. Pályázati kód: KEOP-2010-4.7.0 

Támogatás 
megnevezése: 

KEOP-2010-4.7.0 Geotermikus alapú hő-, illetve 
villamosenergia-termelő projektek előkészítési és 
projektfejlesztési tevékenységeinek támogatása  

Támogatás formája: vissza nem térítendő 

Támogatás elnyerésének 
módja: 

pályázat 

Forrás megnevezése: Európai Regionális Fejlesztési Alap 

Forrás összege: 3 000 000 000 .- HUF  

Beadás kezdete: 2010.03.18. 

Beadási határidő: 2010.12.31. 

  

Elérhetőség: Pályázati dokumentáció 

Támogatás célja: A konstrukció célja a geotermikus energia kiaknázásának 
fokozására irányuló beruházások elősegítése, generálása 
vissza nem térítendő támogatás formájában. A konstrukció 
elsősorban kis-közepes méretű projekteket támogat a 
pályázati útmutató D2. pontjában meghatározott támogatási 
mérték és a kedvezményezetti célcsoport és a regionális 
térképtől függően 50-85% mértékben. 

Kedvezményezettek 
köre: 

Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek 
pályázhatnak1: VÁLLALKOZÁS (1, 2) Jogi személyiségű 
vállalkozás (1) Kivéve lakásszövetkezetek és mezőgazdasági 
szövetkezetek Jogi személyiség nélküli vállalkozás (2) 
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV (3) Költségvetési szerv és 
intézménye (3) Amennyiben a pályázó önkormányzati társulás 
a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról 
szóló 2004. évi CVII. törvény szerint létrejött többcélú 
kistérségi társulásként, vagy a helyi önkormányzatok 
társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. 
törvény 16.§-ában,, illetve a területfejlesztésről és a 
területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 10. §. (1) 
bek.-ben, illetve 10/A.§ (1) bekezdésében foglaltaknak 
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megfelelően jogi személyiséggel rendelkezik a pályázatot a 
társulás nyújtja be Jelen pályázati kiírás keretében 
konzorciumok nem pályázhatnak. 

Támogatási feltételek/ 
A támogatható 

tevékenységek köre: 

Geotermikus energia hasznosítása: 1. A projektfejlesztési 
szakaszt megelőző előkészítési tevékenységek: • Geotermikus 
kútpárra vagy próbakútra vonatkozó legalább elvi vízjogi 
engedély megszerzése • Meglévő kút esetében annak 
állapotvizsgálata, rétegvizsgálata, • Az elvi vízjogi engedély 
vagy a vízjogi létesítési engedély megszerzéséhez szükséges 
szakvélemények, tanulmányok, vizsgálatok elkészítése, 
korábbi, helyi mérési eredmények beszerzése • 3500 méternél 
mélyebb tárolóknál létesítendő kutak esetén 3D-s szeizmikus 
felszíni geofizikai mérések elvégzése és értelmezése 
(maximálisan elszámolható: 50 km2 területre), geológiai 
modell felállítása • 2500-3500 méter tartományban 
túlnyomásos repedezett tárolóknál létesítendő kutak esetén 
külterületi felszíni geofizikai mérések, 3D szeizmikus 
vizsgálatsor bemutatása, értékelése (maximálisan 
elszámolható: 50 km2 területre), geológiai modell felállítása • 
2500-3500 méter tartományban nem túlnyomásos repedezett 
tárolóknál létesítendő kutak esetén külterületi felszíni 
geofizikai mérések, 2D és/vagy 3D szeizmikus vizsgálatsor 
bemutatása, értékelése (maximálisan elszámolható: 50 km2 
területre), geológiai modell felállítása • 2500 méternél 
sekélyebb kutak esetén korábbi archív geofizikai mérések 
kiértékelése, geológiai modell felállítása • Előzetes 
Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése 2. Projektfejlesztési 
tevékenységek • Geológiai vizsgálatok, szeizmikus mérések és 
hidrogeológiai modellek elkészítése • Vízjogi (létesítési, 
üzemeltetési) és egyéb engedélyek megszerzéséhez 
kapcsolódó vizsgálatok, tanulmányok, engedélyezési 
dokumentációk készítése, engedélyeztetése. • Próbafúrás 
elvégzése (amennyiben a projektfejlesztéshez alátámasztottan 
indokolt) • Kútgeofizikai felmérés, mintavételi, laboratóriumi, 
vizsgálatok • Meglévő kút termelő vízkúttá átalakítása 
(amennyiben a projektfejlesztéshez alátámasztottan indokolt) 
• Kútfej kialakítása és az ahhoz szükséges építmény 
(pl.mérési állomás) és/vagy gépészeti beruházások • 
Felvonulási helyszín előkészítése, tereprendezés • Ideiglenes 
tárolómedence kialakítása. • A geotermikus hasznosításhoz, 
hőátvételhez szükséges szekunder oldali műszaki, gépészeti 
tervek, mintavizsgálatok, műszaki tervek elkészítése, 
engedélyek megszerzése • A projektfejlesztési szakaszhoz és 
a megvalósításhoz szükséges tenderdokumentáció elkészítése 
• Tájékoztatáshoz és nyilvánossághoz kötődő tevékenység • 
Részletes megvalósíthatósági tanulmány elkészítése • 
Projektmenedzsment tevékenységek • Támogatási kérelem 
elkészítése angol nyelven: azon projektek esetében, amelyek 
teljes költsége (elszámolható és nem elszámolható költségek 
összesen) a a megvalósítás szakaszában (KEOP-4.2.0/B vagy 
KEOP-4.4.0 konstrukciók) eléri a 25.000.000 eurót, az 
eljárásrend a megvalósítás fordulójában a 1083/2006/EK 
rendelet 39-41. cikkében foglaltak szerint a nagyprojektekre 
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vonatkozó eljárásrend szerint bővül. Annak megállapításához, 
hogy egy projekt nagyprojektnek minősül-e, a Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökség honlapján megjelenő közleményben 
kihirdetett, negyedévente felülvizsgált– a megvalósítás 
fordulójában szereplő pályázat benyújtásakor érvényes- 
technikai árfolyamot kell alapul venni (a Konvergencia 
Programban foglaltak alapján). Figyelembe kell venni továbbá, 
hogy (az elszámolható és nem elszámolható költségeken 
kívül) a levonható ÁFA összege is beleszámít a 25 millió euró 
összeghatárba. A támogatási kérelem a 1828/2006/EK 
rendelet XXI. és XXII. számú melléklete (Támogatási kérelem 
minta). A projekt előkészítés során támogatható 
tevékenységek elszámolható költségeit a C.3.1 fejezet 
tartalmazza.  

Támogatás mértéke (%): 100 
minimum 10%  

Támogatás minimum 
összege: 

10 000 000.- HUF 

Támogatás maximum 
összege: 

1 000 000 000.- HUF 

Támogatható projektek 
száma: 

1  

Kiíró szervezet: Neve: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
Címe: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22 
Tel.: 474-9560 

Közreműködő szervezet: Neve: Energia Központ Nonprofit Kft. 
Címe: 1134 Budapest, Váci út 45. A épület 6. emelet 
Tel.: 18024390 
Fax.: 0618024301 
Honlap: www.energiakozpont.hu 
E-mail: ugyfelszolgalat@energiakozpont.hu 

 

29. Pályázati kód: KEOP-2010-6.3.0/Z 

Támogatás 
megnevezése: 

KEOP-2010-6.3.0/Z Stratégiai zajtérképek és 
zajcsökkentési intézkedési tervek 

Támogatás formája: vissza nem térítendő 

Támogatás elnyerésének 
módja: 

pályázat 

Forrás megnevezése: Európai Regionális Fejlesztési Alap 

Forrás összege: 500 000 000 .- HUF  

Beadás kezdete: 2010.02.22. 

Beadási határidő: 2013.12.31. 
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Elérhetőség: Pályázati dokumentáció 

Kitöltőprogram 
elérhetősége: 

kitöltőprogram  

Támogatás célja: Jelen konstrukció célja a nagyvárosok zajvédelmi 
állapotfelmérése stratégiai zajtérképek formájában a 
közvélemény tájékoztatása és a zajcsökkentést szolgáló 
döntések megalapozása érdekében, zajcsökkentési intézkedési 
tervek készítése. Szakmai célok: · A hazai jogszabályoknak 
megfelelő stratégiai zajtérképek előállítása; meglévő 
zajtérképek aktualizálása · Intézkedési tervek kidolgozása és 
aktualizálása; · A Bizottság részére szolgáltatandó adatok 
előállítása és átadása a KvVM részére. 

Kedvezményezettek 
köre: 

- Helyi, helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv és 
intézménye (32); - Önkormányzati fejlesztési társulás (364); - 
Közalapítvány (561); - Közalapítvány intézménye (562); - 
Egyéb, jogi személyiségű nonprofit gazdasági társaság (599) - 
Egyéb jogi személyiség nélküli nonprofit gazdasági társaság 
(691) 

Támogatási feltételek/ 
A támogatható 

tevékenységek köre: 

Támogatható tevékenységek: 1., Projekt-előkészítés, 2., 
Projekt megvalósítás – Stratégiai zajtérkép készítése, 3., 
Projekt megvalósítás – Intézkedési terv készítése,  

Támogatás mértéke: 95 % 

Támogatás minimum 
összege: 

15 000 000.- HUF 

Támogatás maximum 
összege: 

100 000 000.- HUF 

Kiíró szervezet: Neve: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
Címe: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22 Tel.: 474-9560 

Közreműködő szervezet: Neve: KvVM Fejlesztési Igazgatóság (KvVM FI) 
Címe: 1135 Budapest, Váci út 45. 
Tel.: 238-6666 Honlap: www.fi.kvvm.hu 
E-mail: ugyfelszolgalat@kvvmfi.hu 

 

30. Pályázati kód: KEOP-2.4.0.B 

Támogatás 
megnevezése: 

KEOP-2.4.0.B Szennyezés lokalizációja települési szilárd 
hulladék-lerakók területén  

Támogatás formája: vissza nem térítendő 

Támogatás elnyerésének 
módja: 

pályázat 

Forrás megnevezése: Kohéziós Alap 

Forrás összege: 3 800 000 000 .- HUF  

Beadás kezdete: 2009.03.16. 
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Beadási határidő: 2013.12.31. 

  

Elérhetőség: Pályázati dokumentáció 

Támogatás célja: Összhangban az Országos Hulladékgazdálkodási Tervvel 
(továbbiakban: OHT) és az Országos Környezeti 
Kármentesítési Programmal (továbbiakban OKKP) a 
konstrukció célja a környezeti elemeket és egyéb receptorokat 
folyamatosan veszélyeztető, régi, műszakilag nem megfelelő, 
bezárt, illetve felhagyott, olyan települési szilárd hulladék-
lerakók környezeti kockázatának mérséklése, ahol a felszín 
alatti vizek védelméről szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM 
együttes rendelet szerint (B) szennyezettségi határérték 
feletti szennyezettség kimutatható a felszín alatti vízben, vagy 
a földtani közegben. Cél egyrészt a felszín alatti vizek és a 
földtani közeg szennyezettségének csökkentése a 
szennyezettség lokalizációjával, a felszín alatti víz és csapadék 
depóniatesthez való hozzáférésének redukálásával, másrészt a 
szükséges műszaki beavatkozás elvégzésével a szennyezett 
területeken található felszín alatti vizek elszennyezési 
mértékének csökkentése vagy a szennyezés megszüntetése a 
következő prioritás szerint: • a 2000/60/EK számú Víz 
Keretirányelvvel (VKI) harmonizáló 219/2004. (VII. 21.) 
Korm. rendelet értelmében, 2015. december 22-ig a 
kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi területre 
eső kármentesítési feladatok elvégzése (EU követelmény); • a 
fokozottan érzékeny, az érzékeny és a kevésbé érzékeny 
területeken található felszín alatti vízbázisok elszennyezési 
kockázatának csökkentése, valamint a szigorúan védett, 
védett természeti területek-, értékek károsodási kockázatának 
csökkentése. 

Kedvezményezettek 
köre: 

Jelen pályázati kiírás első fordulójának keretében az alábbi 
szervezetek pályázhatnak: 1. Települési önkormányzatok 
(321) egyénileg; 2. Települési önkormányzatok társulásai 
(322, 366, 951)1 (a 16/2006. (XII.28.) MeHVM-PM együttes 
rendeletben szereplő korlátozásokkal). Jogi személyiség 
nélküli társulások (951) az első és második fordulóban is 
pályázhatnak, azonban abban az esetben, ha a projekt 
támogatási összege meghaladja az 1 milliárd Ft-ot, akkor a 
pályázat 2. fordulójáig a társulást át kell alakítani jogi 
személyiségű társulássá (322). A társulási megállapodásban 
legalább az alábbi feltételeket kell a résztvevő tagoknak 
egymással rendezni: •a tagok együttműködési kötelezettsége 
legalább a fenntartási időszak végéig; •a konzorcium/társulás 
képviseletére felhatalmazott szervezet, illetve a szervezet 
nevében eljárásra jogosult személy jogainak és 
kötelezettségeinek tisztázása; •a támogatásból megvalósítani 
kívánt feladatok felosztása (fizikai mennyiségek, földrajzi 
terület és költségvetés szerint); •saját forrás tagok közötti 
felosztása; •a létrehozott tárgyi eszközök tulajdonjoga és 
számviteli aktiválása; •kilépésre vonatkozó szabályok, a 
tagság megszűnése, szankcionálás. 
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Támogatási feltételek/ 
A támogatható 

tevékenységek köre: 

Az 1. fordulóban a támogatható tevékenység a - projekt-
előkészítés. Támogatható tevékenységek a projekt-
megvalósítás során (2. forduló) Támogatható szakmai 
tevékenységek köre: - a szennyezés lokalizációjához, a 
szennyezés csökkentéséhez szükséges bontási munkálatok, a 
bontás és a beavatkozás során keletkező hulladékok kezelése 
a települési szilárd hulladék-lerakó területén (kizárólag csak 
erre a tevékenységre nem lehet pályázni); - a szennyezés 
lokalizációjához, a szennyezés csökkentéséhez szükséges 
létesítmények / műtárgyak kialakítása, passzív hidraulikus 
védelmi rendszer kiépítése a települési szilárd hulladék-lerakó 
területén,hulladék áthalmozása, felszedése; - a lezárás 
végrehajtásához szükséges tereprendezés, a záró rétegrend 
kialakítása, bioremediáció előkészítése, növénytelepítés 
(kizárólag csak erre a tevékenységre nem lehet pályázni); - 
kármentesítés beavatkozásának technológiai működtetése a 
szennyezéssel érintett területen; - a beavatkozási munka 
előrehaladását és befejezését ellenőrző vizsgálatok elvégzése 
és a monitoring rendszer kiépítése a települési szilárd 
hulladék-lerakó területén és a monitoring szempontjából 
szakmailag megalapozott környezetében; - a szennyezés 
lokalizációját, megszüntetését követő helyreállítási 
tevékenységek települési szilárd hulladék-lerakó területén 
(kizárólag csak erre a tevékenységre nem lehet pályázni). 

Támogatás mértéke (%): 100  

Támogatás minimum 
összege: 

200 000 000.- HUF 

Támogatás maximum 
összege: 

1 600 000 000.- HUF 

Kiíró szervezet: Neve: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
Címe: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22 
Tel.: 474-9560 

Közreműködő szervezet: Neve: KvVM Fejlesztési Igazgatóság (KvVM FI) 
Címe: 1135 Budapest, Váci út 45. 
Tel.: 238-6666 
Honlap: www.fi.kvvm.hu 
E-mail: ugyfelszolgalat@kvvmfi.hu 

 

31. Pályázati kód: TÁMOP-5.3.3-10/2 

Támogatás 
megnevezése: 

TÁMOP-5.3.3-10/2 Hajléktalan emberek társadalmi és 
munkaerő-piaci integrációját segítő programok 
támogatása  

Támogatás formája: vissza nem térítendő 

Támogatás elnyerésének 
módja: 

pályázat 

Forrás megnevezése: Európai Szociális Alap 
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Forrás összege: 987 336 623 .- HUF  

Beadás kezdete: 2010.04.01. 

Beadási határidő: 2010.06.30. 

  

Elérhetőség: Pályázati dokumentáció 

Támogatás célja: A konstrukció célja a hajléktalan emberek komplex társadalmi 
és munkaerő-piaci integrációjának elősegítése 
foglalkoztathatóságuk fejlesztésével, foglalkoztatási, lakhatási, 
szociális helyzetük javításával. 

Kedvezményezettek 
köre: 

Jelen pályázati kiírás keretében szociális vagy 
gyermekvédelmi vagy gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó 
szervezetek vagy azok fenntartói pályázhatnak az alábbi 
felsorolás szerint (KSH besorolással) - Helyi önkormányzatok 
(KSH 321) - Helyi önkormányzatok intézmény-fenntartó 
társulásai (KSH 322) - Helyi önkormányzatok által felügyelt 
költségvetési szerv (KSH 322) - Többcélú kistérségi tárulások 
(KSH 366) - Egyházi szervezetek (KSH 552,553) - Non-profit 
szervezetek, amennyiben a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásról szóló 1993. évi III. törvény hatály alá tartozó 
szociális és/vagy a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény hatálya alá tartozó 
gyermekvédelmi, gyermekjóléti szolgáltatást nyújtanak: - 
egyéb alapítvány (KSH 569), - közalapítvány (KSH 561), - 
egyesület (KSH 52), - egyesülés (KSH 591), - jogi 
személyiséggel rendelkező és jogi személyiséggel nem 
rendelkező nonprofit gazdálkodó szervezetek (KSH 599, KSH 
69), - Helyi önkormányzatok (KSH 321) - Helyi 
önkormányzatok intézmény-fenntartó társulásai (KSH 382) - 
Helyi önkormányzatok által felügyelt költségvetési szerv (KSH 
322) - Többcélú kistérségi tárulások (KSH 366) - Egyházi 
szervezetek (KSH 551,552) - Non-profit szervezetek, 
amennyiben a szociális igazgatásról és szociális ellátásról 
szóló 1993. évi III. törvény hatály alá tartozó szociális 
és/vagy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény hatálya alá tartozó 
gyermekvédelmi, gyermekjóléti szolgáltatást nyújtanak: - 
egyéb alapítvány (KSH 569), - közalapítvány (KSH 561), - 
egyesület (KSH 529), - egyesülés (KSH 591), - jogi 
személyiséggel rendelkező és jogi személyiséggel nem 
rendelkező nonprofit gazdálkodó szervezetek (KSH 599, KSH 
69), ? 

Támogatási feltételek/ 
A támogatható 

tevékenységek köre: 

1. Projekt előkészítése 2. A projekt megvalósításával 
összefüggő szakmai és technikai menedzsment és 
adminisztrációs tevékenység 3. A célcsoporttag bevonása 4. A 
foglalkoztatás és lakhatás elérése és megtartása érdekében 
egyéni, csoportos és közösségi szociális munkaformák 
alkalmazása 5. A projektbe bevontak önálló lakhatásának 
támogatása. ). 6. Szupervízió a szakmai megvalósítók 
számára 
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Támogatás mértéke (%): 100  

Támogatás minimum 
összege: 

21 000 000.- HUF 

Támogatás maximum 
összege: 

210 000 000.- HUF 

Támogatható projektek 
száma: 

15  

Kiíró szervezet: Neve: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
Címe: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22 
Tel.: 474-9560 

Közreműködő szervezet: Neve: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság (ESZA Nonprofit Kft.) 
Címe: 1134 Budapest, Váci út 45.  
Tel.: 2980500 
Fax.: 2732580 
Honlap: www.esza.hu 
E-mail: EUtamogatas@esza.hu 

 

32. Pályázati kód: TÁMOP-5.3.5-09/1 

Támogatás 
megnevezése: 

TÁMOP-5.3.5-09/1 Kísérleti program az adósságcsapda 
megelőzése érdekében 

Támogatás formája: vissza nem térítendő 

Támogatás elnyerésének 
módja: 

pályázat 

Forrás megnevezése: Európai Szociális Alap 

Forrás összege: 500 000 000 .- HUF  

Beadás kezdete: 2009.12.15. 

Beadási határidő: 2010.06.30. 

  

Elérhetőség: pályázati dokumentáció 

Támogatás célja: A pályázati kiírás 9-12 olyan kísérleti modell kidolgozására és 
gyakorlati kipróbálására nyújt lehetőséget a 311/2007. 
(XI.17.) Korm. Rendeletben meghatározott 33 
leghátrányosabb helyzetű kistérségekben (a továbbiakban 
LHH 33), amelyek figyelembe vehetik, alkalmazhatják a már 
létező szolgáltatásokat, de újszerű megoldásokat is 
kidolgozhatnak. Jelen pályázati kiírás szerint kialakítandó 
szolgáltatás nem feltétlenül esik egybe a törvény szerinti 
adósságkezelési szolgáltatással, az csak az egyik lehetséges 
kimenet lehet. Az elsődleges cél akár a „klasszikus 
adósságkezelés” módszereitől is elvonatkoztatva, új 
eljárásmódok kidolgozása illetve kipróbálása olyan 
településeken is, ahol eddig ilyen szolgáltatás nem volt. A 
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konstrukció a szegénységben élők hatékony 
háztartásgazdálkodásához, banki szolgáltatások hatékony 
igénybevételéhez, munkába állásukhoz segítséget adó 
komplex program kidolgozását és gyakorlati kipróbálását 
célozza, melynek következtében megelőzhető az eladósodásuk 
és megvalósulhat meglévő adósságaik rendezése. A kísérleti 
programok tapasztalatainak feldolgozását követően kerülhet 
sor - a magyarországi sajátosságokra és problémákra reagáló 
- szélesebb kört megszólító program kialakítására és 
indítására. A konstrukció keretében 9-12 kísérleti program 
kerül megvalósítása, melyek keretében sor kerül: • a hazai és 
külföldi jó gyakorlatok megismerésére, a beavatkozási 
területre vonatkozó szükségletfelmérésre; • a 
szükségletfelmérés adatai alapján a célcsoport 
szükségleteinek megfelelő megoldások, hazai és/vagy külföldi 
jó gyakorlatok szükség szerinti alkalmazásával az érintett 
háztartások (programonként legalább 200) bevonására a 
projektbe; • a bevont háztartások számára nyújtott személyre 
szabott szolgáltatások biztosítására, melyek révén a 
programokba bevont háztartásokban élők élethelyzete javul; • 
programonként a megvalósítás tapasztalatait összefoglaló 
módszertani anyagok, módszertani ajánlások és eljárások 
kidolgozására, melyeket 
esettanulmányokkal/esetismertetésekkel, környezeti feltételek 
és egyéb adottságok bemutatásával támasztanak alá annak 
érdekében, hogy a kísérleti program, vagy annak egyes 
elemei széles körben is terjeszthetőek legyenek. A 
módszertani anyagoknak, illetve a bennük szereplő 
esettanulmányoknak részletesen ki kell térni az esetleges 
kudarcokra és azok vélt okaira is. 

Kedvezményezettek 
köre: 

Jelen pályázati kiírás keretében adósság-megelőzési, 
adósságkezelési tevékenységet folytató non-profit és egyházi 
szervezetek, vagy ilyen tevékenységet bevezetni szándékozó 
önkormányzatok, illetve a jogi formánál meghatározott 
önkormányzati szervezetek pályázhatnak önállóan, illetve 
konzorciumot alkotva. Jelen pályázati kiírás keretében az 
alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolással): � Helyi 
önkormányzatok (KSH 321) � Helyi önkormányzatok 
intézmény-fenntartó társulásai (KSH 322) � Helyi 
önkormányzatok által felügyelt költségvetési szerv (KSH 322) 
� Többcélú kistérségi tárulások (KSH 366) � Önálló egyházi 
intézmény (KSH 552) � Egyéb egyházi szervezet (559) � 
egyéb alapítvány (KSH 569), � közalapítvány (KSH 561), � 
egyéb egyesület (KSH 529), � egyesülés (KSH 591), � jogi 
személyiséggel rendelkező és jogi személyiséggel nem 
rendelkező nonprofit gazdálkodó szervezetek (KSH 599, KSH 
69). A pályázó szervezetnek vagy jogelődjének az alapító 
dokumentum szerint 2006. szeptember 1. előtt alapítottnak 
kell lennie. Jelen pályázati kiírás keretében konzorciumi 
formában is benyújtható pályázat, amelyhez konzorcium 
létrehozására irányuló együttműködési megállapodást kell 
kötni az útmutató 8. számú mellékletét képező megállapodás 
minta alapján. Konzorciumi partnerek az alábbi szervezetek 
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lehetnek: � Helyi önkormányzatok (KSH 321) � Helyi 
önkormányzatok intézmény-fenntartó társulásai (KSH 322) � 
Helyi önkormányzatok által felügyelt költségvetési szerv (KSH 
322) � Többcélú kistérségi tárulások (KSH 366) � Egyházi 
szervezetek (KSH 552, 553) � egyéb alapítvány (KSH 569), 
� közalapítvány (KSH 561), � egyéb egyesület (KSH 529), � 
egyesülés (KSH 591), � jogi személyiséggel rendelkező és 
jogi személyiséggel nem rendelkező nonprofit gazdálkodó 
szervezetek (KSH 599, KSH 69). 

Támogatási feltételek/ 
A támogatható 

tevékenységek köre: 

A konzorciummal szemben támasztott feltételek: � A 
konzorcium maximum 5 tagú lehet. A pályázó mellett 4 
további konzorciumi partner bevonása lehetséges. � Egy 
szervezet csak egy pályázatot nyújthat be pályázóként, de 
konzorciumi partnerként további 1 konzorciumnak is tagja 
lehet. � Konzorciumok esetén a támogató a támogatási 
összeg kifizetését partnerenként kezeli. A támogatás 
célcsoportja azon háztartások köre, melyekben a felgyülemlett 
adósság kezelése, illetve az adósságcsapda kialakulásának 
megelőzése támogatást, beavatkozást igényel. A pályázat 
keretében forprofit szervezetek csak támogatásban nem 
részesülő, együttműködő partnerként vehetnek részt. 
Támogatható tevékenységek köre 1. A pályázat tartalmának 
szakmai megalapozása 2. Tájékoztatás, információnyújtás 3. 
Egyéni, csoportos és közösségi szociális munkaformák 
alkalmazása 4. Együttműködés 5. A társadalmi integrációt 
segítő szolgáltatások és támogatások 6. 
Adósságrendezési/kezelési tanácsadás 7. Projektmenedzsment 
tevékenység 

Támogatás mértéke (%): 100  

Támogatás minimum 
összege: 

40 000 000.- HUF 

Támogatás maximum 
összege: 

60 000 000.- HUF 

Támogatható projektek 
száma: 

9 - 12  

Kiíró szervezet: Neve: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
Címe: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22 
Tel.: 474-9560 

Közreműködő szervezet: Neve: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság (ESZA Nonprofit Kft.) 
Címe: 1134 Budapest, Váci út 45.  
Tel.: 2980500 
Fax.: 2732580 
Honlap: www.esza.hu 
E-mail: EUtamogatas@esza.hu 

 


