
/3 eY . szám ú előterjesztés 
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 

az európai uniós és egyéb pályázatok aktuális állásáról szóló tájékoztatóról 

I. Tartalmi összefoglaló 

Az Önkormányzat pályázatokkal kapcsolatos feladatait ellátó Főépítészi és Fejlesztési Iroda 
tevékenységének 2011-2012. évi teljesítése során az alábbi pályázatok előkészítésében, 
megvalósításában működött közre: 

A) 2011. évben benyújtott és nyertes pályázatok, amelyek megvalósultak, 
vagy megvalósítás alatt állnak: 4 db 

l. 13/2011 (IV. 7.) NEFMI rendelet: I. kategóriába besorolt zenekarok és 
énekkarok központi költségvetési támogatása pályázat 

Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

Cél: MÁV Szimfonikusok zenekar támogatása 

Közreműködő szervezet: NEFMI 

A pályázat teljes költségvetése: 24 OOO OOO Ft 
Igényelt támogatás: 24 OOO OOO Ft (Kőbánya: 10 OOO OOO Ft) 
Önerő: O Ft 

A pályázat megvalásításra került. 

2. BB-10/2011: Bankó Kft. pályázati felhívása játszótér építésre 

Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

Cél: X. kerületi Harmat köz- Mádi u által határolt területen meglévő játszótér 
felújítása. 

A pályázat teljes költségvetése: 21 782 250 Ft 
Igényelt támogatás: 8 712 900 Ft 
Önerő: 13 069 350 Ft 

A pályázat megvalásításra került. 
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3. Hun~aroControl Zrt. pályázati felhívása 

Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

Cél: Kőbányai Rajkó Zenekar támogatása hangszer és hangszertartozék 
beszerzésével 

A pályázat teljes költségvetése: 700 OOO Ft 
Igényelt támogatás: 700 OOO Ft 
Önerő: O Ft 

A pályázat megvalósítás alatt áll. 

4. Kerékpárosbarát Település Cím 2011. év 

Pályázó: Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat 

Cél: A Kerékpárosbarát Település 2011 megtisztelő címmel a Közlekedési, Hírközlési 
és Energiaügyi Minisztérium (KHEM) a települések kerékpárosokért tett intézkedéseit, 
fejlesztéseit értékeli, de közvetlenül nem nyújt anyagi támogatást. A 
rendelkezésekre álló erőforrásoktól függően jelképes ajándékkal jutalmazhatja a 
pályázat kiírója vagy a pályázat támogatója, a kategóriájukban legmagasabb 
pontszámot elérő településeket 

Közreműködő Szervezet és kiíró: Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi 
Minisztérium (KHEM) 

B) 2011. évben benyújtott, elutasított pályázatok: 2 db 

l. 7/2011 011. 9.) BM rendelet: Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés, 
felújítás pályázat 

Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

Cél: a X. kerületi Bem József Általános Iskola területén sportpálya felújítás, és hozzá 
kapcsolódóan az akadálymentesség megvalósítása. 

Közreműködő szervezet: Magyar Államkincstár 

A pályázat teljes költségvetése: 27 042 479 Ft 
Igényelt támogatás: 19 977 126Ft 
Önerő: 7 065 353 Ft 

Az elutasítás indoka nem ismert, a pályázatot kiíró szervezet nem küldte meg 
indoklását Önkormányzatunk részére. 
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2. Európa a Pol~árokért Pro~ram 2007-2013. - Testvérvárosi polgárok találkozói_ 
pályázat 

Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

Cél: A pályázat meglévő testvérvárosok közötti programok megvalósítására ad 
lehetőséget oly módon, hogy a pályázó országban megvalósuló rendezvényekhez 
kapcsolódó kiadások (utazási, szállás stb. költségek) kaphatnak támogatást. A 
pályázatból finanszírozható a Szent László Napok, valamint a Néptánc Fesztivál, 
külfóldi fellépőinek útiköltsége és szállása. Résztvevő testvérvárosok Vinkovci és 
Balánbánya. 

Közreműködő szervezet: Tempus Közalapítvány 

A pályázat teljes költségvetése: 6 597 OOO Ft 
Igényelt támogatás: 6 597 OOO Ft 
Önerő: O Ft 

Az elutasítás indoka nem ismert, a pályázatot kiíró szervezet nem küldte meg 
indoklását Önkormányzatunk részére. 

C) 2011. évi benyújtott, elbírálás alatt álló pályázatok: 2 db 

l. KMOP-3.3.3-11 "Újhegyi Uszoda és Strandfürdő energetikai korszerűsítése"_ 
pályázat 

Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

Cél: Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában lévő 
Újhegyi Uszoda tetejének napkollektorral való ellátása, amely által a vízmelegítés 
lenne megoldott. 

Közreműködő szervezet: Energia Központ Nonprofit Kft. 

A pályázat teljes költségvetése: 70 551 190Ft 
Igényelt támogatás: 59 968 512 Ft 
Önerő: 10 582 679 Ft 

A pályázat elbírálása folyamatban van. 

2. KEOP-3.3.0/09-11 "Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 
balatonlellei erdei iskola és óvodai pro~ram infrastrukturális fejlesztése" 
pályázat 

Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

Cél: A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában lévő 
balatonlellei ifjúsági táborban működő erdei iskola szolgáltatási színvonalának 
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emelése az erdei iskolában oktató szakemberek képzésével, tananyag- és eszköztár 
fej lesztésekkel, valamint az intézmény egyenlő esélyű hozzáférhetőségének 
biztosításával ( akadálymentesítés ). 

Közreműködő szervezet: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési 
Igazgatósága 

A pályázat teljes költségvetése: 82 490 696 Ft 
Igényelt támogatás: 74 241 626 Ft 
Önerő: 8 249 070 Ft 

D) 2011. évben megvalósított korábbi pályázatok, amelyek elszámolása 
2011-2012. évben történt/történik meg 

a) 2011. évben elszámolt pályázatok száma 4 db: 

l) KMOP-3.3.4/B-2009-0002 azonosító számú, "Kerékpározz Kőbányán!" c1mu 
pályázati projekt a Fenntartható életmód és fogyasztás című pályázat keretén 
belül 

Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

Cél: a X. kerületben 68 helyszínen 342 db kerékpártároló kihelyezése (összesen 684 
kerékpáros férőhellyel) oktatási és egyéb intézmények előtt. A pályázati program 
részét képezte a pályázatban részt vevő oktatási intézményekben kerékpáros elméleti 
és gyakorlati oktatási program megvalósítása az intézményekben tanulók számára. A 
gyakorlati oktatás mobil kreszpark és kerékpárok beszerzésével valósult meg. Ezen 
túlmenően a pályázati program részét képezte egy kerékpáros közlekedést népszerűsítő 
rendezvénysorozat, amelyről egy, a pályázati program keretében készített internetes 
honlapon keresztül tájékozódhattak (www.kobanyabringa.hu). 

Közreműködő szervezet: Pro Régió Kft. 

A pályázat tervezett teljes költségvetése: 44 972 380 Ft 
Pályázat tényleges teljes költsége: 44 971 818 Ft 

Pályázat tervezett támogatási összege: 42 723 761 Ft 
Ténylegesen kifizetett támogatás: 42 723 232 Ft 

Tényleges önerő: 2 249 148Ft 

A pályázat megvalósult, az elszámolás megtörtént 

2) KEOP-5.1.0-2008-0068 azonosító számú, ""Budapest X. kerületében a Fekete_ 
István és a Szervátiusz Jenő Általános Iskolák energetikai mutatóinak javítása" 
című pályázati projekt az Energetikai hatékonyság fokozása című pályázat 
keretén belül 

Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
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Cél: Fekete István Általános Iskola nyílászáróinak cseréje és hőszigetelése, valamint a 
Szervátiusz Jenő Általános Iskola nyílászáróinak cseréje 

Közreműködő szervezet: Energia Központ Nonprofit Kft. 

A pályázat tervezett összköltsége: 167 990 662 Ft 
A pályázat tényleges összköltsége: 108 761 559 Ft 

Elnyert támogatás: 83 995 331 Ft 
Ténylegesen kifizetett támogatás: 54 380 781 Ft 

Tényleges önerő: 54 380 778 Ft 

A pályázat megvalósult, az elszámolás megtörtént 

3) ÁROP-3.A.l/B-2008-0011 azonosító számú, "Polgármesteri Hivatal 
hatékonyságának javítása Kőbányán" című pályázati projekt a Polgármesteri 
Hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-Magyarországi Régióban című pályázat 
keretében 

Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

Cél: Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 
hatékonyságának javítása, eljárás racionalizálás, szervezetfejlesztésre irányuló 
szoftverbeszerzés, oktatás, képzés, szakértői tanulmány készítés 

Közreműködő szervezet: V Á TI Kft. 

A pályázat tervezett összes költsége: 54 624 OOO Ft 
A pályázat tényleges összes költsége: 54 624 OOO Ft 

Elnyert támogatás: 49 161 600 Ft 
Kifizetett támogatás: 47 257 200 Ft 

Tényleges önerő: 5 462 400 Ft 

A pályázat megvalósult, az elszámolás megtörtént A tervezett és a tényleges 
támogatási összeg különbségének oka a szabálytalan közbeszerzési eljárás miatti 
részleges támogatás megvonás. 

4) T ÁMOP-3.4.4/B-08/2/KMR-2009-0005 azonosító szám ú, "Együttműködés a 
kőbányai tehetségekért" című pályázati projekt az "Országos Tehetségsegítő 
Hálózat kialakítása - Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program" 
pályázat keretében 

Pályázó: Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szolgáltató Központ (1105 Budapest, 
Sibrik Miklós út 76-78.}. 
Konzorciumi partnerek: 
l. Zsivaj Óvoda (1105 Budapest, Zsivaj utca 1-3.) 2. Szent László Általános Iskola 
(1105 Budapest, Szent László tér 1.) 3. Harmat Általános Iskola (1104 Budapest, 
Harmat utca 88.) és a 4. Szent László Gimnázium (1102 Budapest, Kőrösi Csoma 
Sándor út 28.). 
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Cél: egy komplex, több tehetségterületet felölelő, pedagógusokat fejlesztő, szűréseket 
végző, diákokat motiváló projekt létrehozása. Megalakul a tehetségpont és a 
tehetségsegítő tanács. Tehetségnapok szervezésével szélesedik a kapcsolati háló. 
Mind-lab képzéssel innovatív készségfejlesztés valósul meg, az óvodai 
tehetséggondozás előtérbe kerül egyéni fejlesztési programok készítésével. 

Közreműködő szervezet: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (Oktatási és 
Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága) 

A pályázat tervezett teljes összköltsége: l O OOO OOO Ft 
A pályázat tényleges összköltsége: l O OOO OOO Ft 

Elnyert támogatás: 10 OOO OOO Ft 
Ténylegesen kifizetett támogatás: l O OOO OOO Ft 

Önerő: O Ft 

A pályázat megvalósult, az elszámolás megtörtént 

b) 2012. évben elszámolásra kerülő pályázatok száma 3 db: 

l) TÁMOP-3.4.3-08/1-2009-0014 azonosító számú, kőbányai tehetségek "köbükik" 
című pályázati projekt az Iskolai tehetséggondozás című pályázat keretében 

Pályázó: Hárslevelű Óvoda (1106 Budapest, Hárslevelű u. 5.) 
Konzorciumi partnerek: 
l. Kékvirág Óvoda (1107 Budapest, Kékvirág u. 5.), 2. Csodapók Óvoda (1104 
Budapest, Mádi u. 127.), 3. Gézengúz Óvoda (1107 Budapest, Zágrábi út 13.) 

Cél: a kőbányai óvodai tehetséggondozás elterjesztéséért a pályázatban részt vevő 
három óvodában a népi technikák megismerésére, megszerettetésére törekedve egy 
gondolkodást, logikai képességet fejlesztő program kerül megvalósításra. A 
gyermekeknek lehetősége nyílik a tánc, az aerobik -mint tehetségterületek
megismerésére, elsajátítására a szülők bevonásávaL 

Közreműködő szervezet: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (Oktatási és 
Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága) 

A pályázat tervezett teljes összköltsége: 12 796 263 Ft 
A pályázat tényleges összköltsége: 12 796 263 Ft 

Elnyert támogatás: 12 796 263 Ft 
2011. december 31-ig kifizetett támogatás: 10 713 263 Ft 
2012. évben várható támogatás: 2 083 OOO Ft 

Önerő: O Ft 

A pályázat megvalósult, az elszámolás folyamatban van. 
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2) TÁMOP-3.2.11/10-1/KMR-2010-0066 azonosító számú, a "Nevelési-oktatási 
intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása" 
című pályázat - címe: Kreativitás és kompetenciafejlesztés Kőbányán 

Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kőrösi Csoma 
Sándor Kőbányai Kulturális Központ 

Cél: A pályázat célja a közoktatásban résztvevő gyerekek és tanulók óvodai 
nevelésének és a tanórai és tanórán kívüli és szabadidős nem formális nevelésének és 
oktatásának nem formális támogatása, kulturális érzékenységet, kreativitást fejlesztő 
szabadidős tevékenységek megvalósításávaL Fejlesztésre és bővítésre kerül az 
intézmény és más nevelési-oktatási, kulturális intézmények közötti hosszú távú 
együttműködése (helyi) kerületi és országos szinten. 
A projekt során bővítésre kerül a Pataky Művelődési Központ gyermekeknek szóló 
szakköri kínálata és megerősítésre kerülnek a már meglévő kapcsolatok. 
A támogatásból 16 féle szabadidős tevékenység megvalósítása tervezett: 4 különböző 
drámapedagógiai műhely, tehetséggondozás, meseíró és rajz havi szakkör, irodalmi 
műhely (kiskunhalasi Református Gimnázium), 3 féle múzeumpedagógiai program 
(óvodásoknak és hátrányos helyzetű általános iskolásoknak), színjátszó, 2 énekkari és 
hagyományőrző témanapok, olvasóhét 
Bevont gyerekek száma 891. 

Közreműködő szervezet: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (Oktatási és 
Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága) 

A pályázat tervezett teljes összköltsége: 38 679 999 Ft 
A pályázat tényleges összköltsége: 38 679 999 Ft 

Igényelt támogatás: 38 679 999 Ft 
20 ll. december 31-ig kifizetett támogatás: 17 642 629 Ft 
2012. évben várhatóan ki fizetésre kerülő támogatási összeg: 21 03 7 3 70 Ft 

Önerő: O Ft 

3) TÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-2010-0009 azonosító számú, "A hagyományápolás, 
értékmegőrzés és értékteremtés útján a fiatal nemzedékkel" című pályázati 
projekt az .. Építő Közösségek - közművelődési intézmények az élethosszig tartó 
tanulásért" pályázat keretében 

Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kőrösi Csoma 
Sándor Kőbányai Kulturális Központ 

Cél: A fejlesztés célja a közoktatási rendszer hatékonyságának a közművelődés 
eszközeivel történő javítása, ennek keretében a gyermek és ifjúsági korosztály 
bevonása a formális oktatást támogató és kiegészítő új tanulási formákba, nem 
formális, informális tanulási programokba, szolgáltatásokba. A hátrányos helyzetű 
csoportok bekapcsolása az egész életen át tartó tanulási folyamatába. 
A projekt eredményeként: 
A "B" komponens keretében 2 kompetenciafejlesztő, 6 napos tábor 30-30 fővel, l db 
25 alkalmas tehetséggondozó képzőművészeti szakkörés 6 db kompetenciafejlesztő 
szakkör, 
Az "E" komponens keretében: 2 db 6 napos tábor 20-30 fővel, 3 db, egyenként többi, 
mint l O alkalmas kompetenciafej lesztő l életvezetési foglalkozás, 3 db 
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kompetenciafejlesztési csoportmunka, valamint l db egész évben működő 

foglalkoztató klub valósul meg. Összességében 18 különböző témájú foglalkozáson l 
429 órában több mint 500 gyerek kerül bevonásra. 

Közreműködő szervezet: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (Oktatási és 
Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága) 

A pályázat teljes költségvetése: 47 166 774 Ft 
Elnyert támogatás: 47 166 774 Ft 
Önerő: O Ft 

A pályázat megvalósítás alatt áll. 

c) 2012. évben megvalásításra kerülő pályázatok száma 3 db: 

l) KEOP-2009-5.3.0/A/09-2010-0159 - Az energetikai hatékonyság növelése a 
kőbányai Harmat Általános Iskolában című pályázat 

Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

Cél: Harmat Általános Iskola hőszigetelése és nyílászáróinak cseréje 

Közreműködő szervezet: Energia Központ Nonprofit Kft. 

A pályázat teljes költségvetése: 235 l 07 873 Ft 
Igényelt támogatás: 184 371 594 Ft 
Önerő: 50 736 179 Ft 

A pályázat megvalósításának előkészítése folyamatban van. 

2) KEOP-2009-5.3.0/A/09-2010-0160 - A Fecskefészek óvoda-bölcsőde és az Apró_ 
Csodák óvoda-bölcsőde energetikai korszerűsítése című pályázat 

Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

Cél: Budapest X. kerület Gépmadár utca 15. szám alatti, valamint a Budapest X. 
kerület Zsivaj utca 1-3. szám alatti épületkomplexumok (óvodák és bölcsődék) 
hőszigetelése és nyílászáró cseréje 

Közreműködő szervezet: Energia Központ Nonprofit Kft. 

A pályázat teljes költségvetése: 273 462 708 Ft 
Igényelt támogatás: 205 097 031 Ft 
Önerő: 68 365 677 Ft 

A pályázat megvalósításának előkészítése folyamatban van. 
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3) KMOP-2009-5.1.1/A-09-2f-2011-0001 "A kőbányai "Kis-Pongrác" lakótelep szo
ciális célú városrehabilitációja" 

Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

Cél: Budapest X. kerületben elhelyezkedő "Kis Pongrác lakótelep" (Salgótarjáni út -
Pongrácz út- Csilla utca- Gyöngyike utca által határolt terület) rehabilitációja. 
Általános cél: a Kis Pongrác lakótelep fizikai-társadalmi leromlását jelző negatív 
spirál megállítása, a terület felértékelődésének elindítása társadalmi, szociális 
integráló, életminőség javító és környezetjavító beruházásokkaL 
Specifikus projektcélok 
0 Társasházak részleges felújítása, hőszigetelése, és ezáltal a működtetési, karbantar

tási, felújítási költségek csökkentése 
° Komplex közterület megújítás az élhetőbb lakókörnyezet kialakítása, a nyugodt pi

henés feltételeinek megteremtése, és a szabadidő eitöltés minőségének javítása ér
dekében 

o Közbiztonság növelése 
o Parkolási problémák enyhítése 
o Forgalomtechnikai korszerűsítés 
o Közösségi funkciók erősítése 
o Lakételepi lakosság közösséggé formálása 
o A képzési, foglalkoztatási programokban részt vevők elhelyezkedési esélyeinek 

növelése 
0 Szociális jellegű, hátránykompenzáló programok segítéségével a telepen élő hátrá

nyos helyzetű csoportok társadalmi beilleszkedésének elősegítése 

Közreműködő szervezet: Pro Régió Kft. 

A pályázat teljes költségvetése: l 176 233 500 Ft 
Igényelt támogatás: 929 590 453 Ft 
Önerő: 246 643 047 Ft 

A projekt megvalósítás alatt áll. A megvalósulásért a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
Városfejlesztési Divíziója felelős, amely szervezet a projektmenedzsment feladatokat 
látja el. 
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E) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat számára jelenleg 
elérhető pályázati lehetőségek 

Ld. l. számú mellékletben. 

II. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Európai Uniós 
és egyéb pályázatok aktuális állásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 

Budapest, 2012. március 9. 

Radványi Gát 
Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

jegyző 

l 



l. melléklet az előterjesztéshez 

ÖNKORMANVZATI PALYAzATI FIGYEL6- 2012. MARCIUS 

BUDAPEST 

ADITUS Zrt. - Önkormányzati Pályázat Figyelő 
1054 Budapest, Báthori u. 3., Tel./fax: (06-1) 354-1638, 354-1639 



Környezet és Energia Operatív Program 
Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek 

l 
Nemzeti Fejlesztési 

l 
Minimum 100 millió Ft 

l 15-30% l 
2011.02.10-től 

továbbfejlesztése Ügynökség Maximum 3 OOO millió Ft folyamatosan 
KEOP-1.1.1/B/10-11 

Környezet és Energia Operatív Program 

l 
Nemzeti Fejlesztési 

l l l 
2011.02.10-től 

Szennyvízelvezetés és - tisztítás megvalósítása Ügynökség 
Minimum 250 millió Ft 15% 

folyamatosan 
KEOP-1.2.0/09-11 

Környezet és Energia Operatív Program 

l 
Nemzeti Fejlesztési 

l l l 
2011.02.10-től 

Ivóvízminőség javítás Ügynökség 
Minimum 20 millió Ft 10% folyamatosan 

KEOP- 2009- 1.3.0/09-11 

Környezet és Energia Operatív Program 

l 
Nemzeti Fejlesztési 

l 
Minimum 100 millió Ft 

l l 
2011.02.10-től 

Önkormányzati árvízvédelmi fejlesztések 
Ügynökség Maximum 1 500 millió Ft 

O% 
folyamatosan 

KEOP-2.1.2/09-11 

Környezet és Energia Operatív Program 
A Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó 

l 
Nemzeti Fejlesztési 

l 
Minimum 50 millió Ft 

l O% l 
2011.02.10-től 

informatikai rendszer fejlesztése Ügynökség Maximum 600 millió Ft folyamatosan 
KEOP-2011-2.2.2/ B 

Környezet és Energia Operatív Program 
A települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi 

l 
Nemzeti Fejlesztési l Minimum 650 millió Ft l O% l 

2011.02.10-től 
szintű rekultivációs programok elvégzése Ügynökség Maximum 10 OOO millió Ft folyamatosan 

KEOP-2.3.0/ 11 

ADITUS Zrt. - Önkormányzati Pályázat Figyelő 
1054 Budapest, Báthori u. 3., Tel./fax: (06-1) 354-1638, 354-1639 



Környezet és Energia Operatív Program 
Nemzeti Fejlesztési Minimum 25 millió Ft 2011.02.10-től Szennyezett területek kármentesítése Ügynökség Maximum 6 500 millió Ft O% 

folyamatosan KEOP-2.4.0/09-11 

Környezet és Energia Operatív Program 
Szennyezés lokalizációja Nemzeti Fejlesztési Minimum 200 millió Ft 

O% 2011.02.10-től 
települési szilárd hulladék-lerakók területén Ügynökség Maximum 1600 millió Ft folyamatosan 

KEOP-2.4.0/B/10-11 

Környezet és Energia Operatív Program 
KEOP-6.1.0/C/09-11 Nemzeti Fejlesztési Minimum 100 millió Ft 2011.08.04-től A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó Ügynökség Maximum 200 millió Ft 

0-30% 
szakaszosan viselkedésmintákat ösztönző kampányok 

(szemléletformálás, informálás, képzés) 

Környezet és Energia Operatív Program 
Nemzeti Fejlesztési 2011.02.10-től Derogációs víziközmű projektek előkészítése Ügynökség Maximum 250 millió Ft 15% folyamatosan 

KEOP -7.1.0/11 

Környezet és Energia Operatív Program 
Települési szilárdhulladék- gazdálkodási rendszerek Nemzeti Fejlesztési Minimum 100 millió Ft 

15-30% 2011.02.10-től 
fejlesztése Ügynökség Maximum 35 OOO millió Ft folyamatosan 

KEOP-7.1.1.1/09-11 és KEOP-1.1.1/09-11 

ADITUS Zrt.- Önkormányzati Pályázat Figyelő 
1054 Budapest, Báthori u. 3., Tel./fax: (06-1) 354-1638, 354-1639 



Társadalmi 
l egyeztetésen! 

Társadalmi 
l egyeztetésen! 

Társadalmi 
l egyeztetésen! 

Társadalmi 
l egyeztetésen! 

Társadalmi Megújulás Operatív Program 
Országos tehetségsegítő hálózat létrehozása -

(Magyar Géniusz, Integrált Tehetségsegítő Program) 
TAMOP- 3.4.4/B-11/1 

Közép-magyarországi Régió 

Társadalmi Megújulás Operatív Program 
Iskol§li tehetséggondozás 

TAMOP-3.4.3-11/1 
Közép-magyarországi Régió 

Társadalmi Megújulás Operatív Program 
Migráns hátterű tanulók nevelésének és oktatásának 

s~gítése II. szakasz 
TAMOP- 3.4.1.8-11/1 

Közép-Magyarországi Régió 

Társadalmi Megújulás Operatív Program 
Kulturális szakemberek továbbképzése a 

szol~áltatásfejlesztés érdekében 
TAMOP- 3.2.12-12/1 KMR 

Kultúra 2007 - 2013 
1 Intézkedés - Kulturális pályázatok támogatása 

l Nem~eti ~-ejl~sztési l 
Ugynokseg 

l Nem~eti ~-ejl~sztési l 
Ugynokseg 

l Nem~eti Fejlesztési l 
Ugynökség 

l Nem~eti ~-ejl~sztési l 
Ugynokseg 

Európai Unió 

Minimum 3 millió Ft, 
Maximum 10 millió Ft 

Minimum 5 millió Ft, 
Maximum 20 millió Ft 

Minimum 10 millió Ft, 
Maximum 45 millió Ft 

Minimum 5 millió Ft, 
Maximum 30 millió Ft 

Minimum 2.000 Euro 
Maximum 500.000Euro 

ADITUS Zrt.- Önkormányzati Pályázat Figyelő 
1054 Budapest, Báthori u. 3., Tel./fax: (06-1) 354-1638, 354-1639 

l O% 

l O% 

l O% 

l O% 

50% 

l 

l 

l 

l 

2012.04.01-
2012.05.30. 

2012.04.01-
2012.05.30. 

2012.03.05-
2012.04.27. 

2012.04.09-
2012.05.18. 

2012.02.01-
2013.10.01. 



Testvértelepülési és Partnerségi Pályázati Alap 

l 
Nemzeti Fejlesztési 

l 
Minimum 2 millió Ft 

l l 
2011.04.01-Svájci - Magyar Együttműködési Program 

Ügynökség Maximum 50 millió Ft 
10% 

2013.01.30. (2011 - 2013) 

Társadalmi Megújulás Operatív Program 
A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi 

Társadalmi 
l 

kezdeményezések 

l 
Nemzeti Fejlesztési 

l 
Minimum 5 millió Ft, 

l l 
2012.04.01-

egyeztetésen! Alternatív nappali gyermekellátási szolgáltatások 
Ügynökség Maximum 50 millió Ft O% 

2012.05.01. 
létreh~zásának támogatása 

TAMOP-2.4.5-12/2 
Közé~-magy:arországi R, 

Társadalmi Megújulás Operatív Program 
A munka és a magánélet összehangolását segítő 

Társadalmi 
l 

munkahelyi kezdeményezések 
l 

Nemzeti Fejlesztési 
l 

Minimum 10 millió Ft, 
l O% l 

2012.04.01-
egyeztetésen! Rug~lmas munkahelyek Ügynökség Maximum 45 millió Ft 2012.05.01. 

TAMOP-2.4.5-12/8 
Közé~-Magyarországi R1 

Társadalmi Megújulás Operatív Program 
A munka és a magánélet összehangolását segítő 

Társadalmi 
1 

munkahelyi kezdeményezések 

1 

Nemzeti Fejlesztési 
l 

Minimum 10 millió Ft, 
l l 

2012.04.01-
egyeztetésen! Vállalati és intézményi napközbeni kisgyermek-ellátási Ügynökség Maximum 50 millió Ft O% 

2012.05.01. 
szolg~ltatások létrehozása 

TAMOP-2.4.5-12/6 
Közé~-mag~arországi Régió 

Társadalmi Megújulás Operatív Program 
A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi 

Társadalmi 
l 

kezdeményezések 

l 
Nemzeti Fejlesztési 

l 
Minimum 10 millió Ft, 

l l 
2012.04.01-

egyeztetésen! A rugalmasságot növelő helyi, innovatív Ügynökség Maximum 50 millió Ft O% 
2012.05.01. kezdem,ényezések támogatása 

TAMOP-2.4.5-12/4 
Közé~-Mag~arországi R1 

Társadalmi Megújulás Operatív Program 
A bűnmegelőzés szempontjából kiemelten fontos, 

Társadalmi 
l 

bűnelkövető vagy bűnelkövetés szempontjából 
l 

Nemzeti Fejlesztési l Minimum 15 millió Ft, 
l O% l 

2012.04.02-
egyeztetésen! veszélyeztetett !)Yermek- és fiatalkorúak segítése Ügynökség Maximum 40 millió Ft 2012.04.30. 

TAMOP-5.6.1.B-12/1 

ADITUS Zrt. - Önkormányzati Pályázat Figyelő 
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Társadalmi 
egyeztetésen! 

l l minimum 500 0 EUR/projekt l Testvérvárosi találkozók Tempus Közalapítvány maximum 25.000 
EUR/projekt 

Tematikus hálózatok l Tempus Közalapítvány l 

"Támogatás kedvezményes balatoni 
l osztálykirándulás/erdei iskola szervezésére" 

Pályázat kedvezményes osztálykirándulás szervezésére l 

Kedvezményes árú nyári táborozás, osztálykirándulás 
szervezésére 

Az egycsatornás gyűjtőkémények felújításának 
támogatása 

ÚSZT-2011-KÉMÉNV 

Társadalmi Megújulás Operatív Program 
Közoktatási intézmények szerepbővítése, 

újszerű intézményi együttműködések kialakítása 
(tanulást segítő támogató formák bevezetése) 

TÁMOP-3.2.1.A-11/1 

Pedagógus-továbbképzések kedvezményesen 

Na-Joó Bt. 

Gyermekek 
Táborozásáért 

Alapítvány 

Gémes Fogadó 

Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium 

Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség 

Metódus-Tan Kiadói és 
Nevelői Bt. 

l 

minimum 10.000 
EUR/projekt, maximum 
150.000 EUR/projekt. 

Osztálykirándulás/erdei 
iskola összköltségének 

(szállás, étkezés) 25%-a. 

Maximum 300 Ft/fő/éj 

Szolgáltatások igénybevétele 
2.500 Ft-os áron 

Maximum 150.000 Ft 

Minimum 5 millió Ft, 
Maximum 100 millió Ft 

Minimum 35.000Ft/fő 
Maximum 48.000Ft/fő 

ADITUS Zrt.- Önkormányzati Pályázat Figyelő 
1054 Budapest, Báthori u. 3., Tel./fax: {06-1) 354-1638, 354-1639 

l 

l 

l 

O% l 

O% l 

75% l 

75% l 

O% 

60% 

O% 

O% 

2012.02.15. 
2012.06.01. 
2012.09.01. 

2012.02.15. 
2012.09.01. 

2012.01.01-
2012.04.15. 

2012.01.01-
2012.04.15. 

2012.12.31. 

2012.06.30. 

2012.05.02-
2012.06.01. 

2012.02.06-
2012.12.31. 



Új! Pályázat lakóépületek energetikai korszerűsítésére FŐTÁV Zrt. 
A nyertes épületek 

korszerűsítését teljes körűen 
a FŐTÁV Zrt. finanszírozza 

O% 2012.04.15. 

~---

A pályázatok ismertetését a dokumentum hátralévő részében találja 

ADITUS Zrt. - Önkormányzati Pályázat Figyelő 
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-----------------------------------

Környezet és Energia Operatív Program 
Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése 

KEOP-1.1.1/B/10-11 

Téma: Jelen pályázati konstrukcióban, 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 OOO 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. 
Pályázók köre: 

Települési önkormányzatok társulásai 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 
szerveztek meg és a működő hulladékgazdálkodási rendszer legalább 100 OOO lakost szolgál ki. 

Pályázaton elnyerhető összeg: minimum 100 millió Ft, maximum 3 OOO millió Ft 
Szükséges önrész mértéke:15-30% (A támogatott tevékenységtől függően változik.) 
A pályázat beadási határideje: 2011. február 10-től folyamatos 
A pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
További információk: http://www.nfu.hu/doc/534 

Környezet es Energia Operatív Program 
Szennyvízelvezetés és - tisztítás megvalósítása 

KEOP-1.2.0/09-11 

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

• Települési önkormányzatok egyénileg; 
• Települési önkormányzatok társulásai; 

A Magyar Állam (mint közműtulajdonos) felhatalmazása alapján, saját nevében eljáró szervezet 
és települési önkormányzat(ok) közösen (konzorcium); 
A Magyar Állam (mint közműtulajdonos) felhatalmazása alapján, saját nevében eljáró, az állam 
többségi tulajdonban levő Zrt. 

Pályázaton elnyerhető összeg: minimum 250 millió Ft 
Szükséges önrész mértéke: 15% 
A pályázat beadási határideje:2011. február 10-től folyamatos 
A pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
További információk: http://www.nfu.hu/doc/534 

ADITUS Zrt. - Önkormányzati Pályázat Figyelő 
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Környezet és Energia Operatív Program 
Ivóvízminőség javítás 

KEOP 1.3.0/09-11 

Téma: A konstrukció általános célja a lakosság egészséges ivóvízzel való ellátása a 98/83/EK irányelv és a 
hatályos 201/2001. (X.25.) kormányrendeletben rögzített határértékek, illetve az Országos Környezet
egészségügyi Intézet szakvéleménye alapján, egyedi, illetve térségi ivóvízminőség-javító projektek keretében, 
a kormányrendelet szerinti ivóvízminőség-javító programnak megfelelő ütemezéssel. 
A pályázók köre: 

Helyi önkormányzatok egyénileg; 
Helyi önkormányzatok társulásai; 
A Magyar Állam (mint közműtulajdonos) felhatalmazása alapján, saját nevében eljáró szervezet 
és helyi önkormányzat(ok) közösen (konzorcium); 
A Magyar Állam (mint közműtulajdonos) felhatalmazása alapján, saját nevében eljáró, az állam 
többségi tulajdonában lévő Zrt. 
Az Észak-alföldi Régió, valamint a Dél-alföldi Régió területén elkészített projektek 
megvalósítására az előkészítés során megállapított - műszaki hálózatokhoz illeszkedő -területi 
lehatárolássa l, társulási rendszerben lehet pályázatot benyújtani; 

A pályázaton elnyerhető összeg: minimum 20 millió Ft 
A szükséges önrész mértéke: 10% 
A pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. február 10-től folyamatos 
További információ: http://www.nfu.hu/doc/534 

Környezet és Energia Operatív Program 
Önkormányzati árvízvédelmi fejlesztések 

KEOP-2.1.2/09-11 

Téma: A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény szerint a vizek kártételei elleni védelem érdekében 
szükséges feladatok ellátása az állam, a helyi önkormányzatok, illetve a károk megelőzésében vagy 
elhárításában érdekeltek kötelezettsége. A helyi önkormányzatok feladata a legfeljebb két település érdekében 
álló védőművek létesítése, a helyi önkormányzat tulajdonában lévő védőművek fenntartása, fejlesztése és 
azokon a védekezés ellátása. Jelen pályázati felhívás célja, hogy azokon a településeken, vagy 
településrészeken, ahol nincs kiépített elsőrendű 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 
Pályázók köre: 

Települési önkormányzatok egyénileg; 
Települési önkormányzatok társulásai; 
A pályázat benyújtására és megvalósítására a fenti szervezetek által alkotott konzorcium 
keretében is van lehetőség. Megvalósítási pályázatra azok a pályázók jelentkezhetnek, amelyek, 
az előkészítési pályázaton eredményesen részt vettek; 

Pályázaton elnyerhető összeg: minimum 100 millió Ft, maximum 1500 millió Ft 
Szükséges önrész mértéke:15-30% 
A pályázat beadási határideje: 2011. február 10-től folyamatos 
A pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
További információk: http: //www. n fu. hu/doc/534 

Környezet és Energia Operatív Program 
A Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó informatikai rendszer fejlesztése 

KEOP- 2011 - 2.2.2/B 

Téma: Jelen konstrukció célja a felszíni és felszín alatti vizek terhelési és manitoring adatait nyilvántartó 
meglévő adatbázisok fejlesztése és kiegészítése (pl. hidromorfológiai, ökológiai, vízkémiai, vízföldtani 
információk) a VKI végrehajtásához szükséges információkkal, az adatbázis modulok valamint a jelentési 
szintű térképi adatbázisok kapcsolatának továbbfejlesztése és feltöltése). Az állapotértékeléshez, vízgyűjtő-
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gazdálkodási tervezéshez kapcsolódó adatbázismedulek egységes fogalomtárának, logikai adat-szótárának, 
adat-katalógusának (meta adatbázisának) továbbfejlesztése és feltöltése. 
A pályázók köre: 

Jelen pályázati kiírás keretében az előkészítési fordulóban nyertes szervezetek pályázhatnak 
egyfordulás eljárás keretében a megvalósítási fordulóra; 
Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek. 

A pályázaton elnyerhető összeg: minimum 50 millió Ft, maximum 600 millió Ft. 
Szükséges önrész mértéke: Önrész biztosítása nem szükséges 
A pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. február 10-től folyamatos 
További információ: http://www.nfu.hu/doc/534 

Környezet és Energia Operatív Program 
A települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok 

elvégzése 
KEOP-2.3.0/11 

Téma: Alapvető cél a felszíni és felszín alatti vizek további szennyezésének megakadályozása és a 
környezetterhelés csökkentése érdekében, összhangban az Országos Hulladékgazdálkodási Tervvel, illetve a 
hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006 
(IV. 5.) KvVM rendelettel, a konstrukció célja a környezetet és a lakosságet is folyamatosan veszélyeztető, 
régi, műszakilag nem megfelelő bezárt, illetve felhagyott települési szilárdhulladék-lerakók térségi szintű 
rekultivációja. 
A pályázók köre: 

Helyi önkormányzatok egyénileg; 
Települési önkormányzatok társulásai; 
Megvalósítási pályázatra azok a pályázók jelentkezhetnek, amelyek: 

Az előkészítési pályázaton eredményesen részt vettek, vagy a 1067/2005 (VI. 30.); 
• Kormány határozatban nevesített projektekben szerepeltek, vagy 
• bár a projektfejlesztési konzultáción a közreműködő szervezettől negatív véleményt 

kaptak, de az előkészítési projekt lezárásához a megvalósítási felhívásra beadott 
pályázatukra első alkalommal hozott támogatói döntés szükséges. 

A pályázaton elnyerhető összeg: minimum 650 millió Ft, maximum 10 OOO millió Ft. 
Szükséges önrész mértéke: Önrész biztosítása nem szükséges. 
A pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. február 10-től folyamatos 
További információk: http :1/ujszechenyiterv.gov .hu/doc/2637 

Környezet és Energia Operatív Program 
Szennyezett területek kármentesítése 

KEOP-2.4.0/09-11 

Téma: 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 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 érzékeny és a kevésbé érzékeny területeken 
található felszín alatti vízbázisok elszennyezési kockázatának csökkentése, valamint a szigorúan védett, védett 
természeti területek-, értékek károsodási kockázatának csökkentése. 
A pályázók köre: 

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: 

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.; 
Nemzeti Park Igazgatóság; 
Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság; 
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• Honvédelmi Minisztérium szerve; 
• Települési önkormányzat vagy önkormányzati társulás (a hatályos 4/2011. (1. 28.) Korm. 

rendeletben szereplő korlátozásokkal); 
Egyéb költségvetési szerv; 

Megvalósítási pályázatra azok a pályázók jelentkezhetnek, amelyek: 
az előkészítési pályázaton eredményesen részt vettek, vagy 
bár a projektfejlesztés során a megvalósíthatósági tanulmány és a költség-haszon elemzés a 
Közreműködő Szervezet által jóváhagyásra nem került, de az előkészítési projekt lezárásához a 
megvalósítási felhívásra beadott pályázatukra első alkalommal hozott támogatói döntés 
szükséges. 

A pályázaton elnyerhető összeg: minimum 25 millió Ft, maximum 6 500 millió Ft. 
Szükséges önrész mértéke: Önrész biztosítása nem szükséges. 
A pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. február 10-től folyamatos 
További információ: http://www.nfu.hu/doc/534 

Környezet és Energia Operatív Program 
Szennyezés lokalizációja települési szilárd hulladék-lerakók területén 

KEOP-2.4.0/B/10-11 

Téma: A konstrukció célja a környezeti elemeket és egyéb receptorokat folyamatosan veszélyeztető, reg1, 
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 pályázók köre: 

Települési önkormányzatok, egyénileg; 
Települési önkormányzatok társulásai (a 4/2011.(1.28.) Korm. rendeletben szereplő 
korlátozásokkal). 

Abban az esetben, ha a projekt támogatási összege meghaladja az l milliárd Ft-ot, akkor megvalásításra 
pályázó jogi személyiség nélküli társulást (951) át kell alakítani jogi személyiségű társulássá 
A pályázaton elnyerhető összeg: minimum 200 millió Ft, maximum 1600 millió Ft. 
Szükséges önrész mértéke: Önrész biztosítása nem szükséges. 
A pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. február 10-től folyamatos 
További információ: http://www.nfu.hu/doc/534 

Környezet és Energia Operatív Program 
KEOP-6.1.0/C/09-11 

A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó 
viselkedésmintákat ösztönző kampányok 
(szemléletformálás, informálás, képzés) 

Téma: A konstrukció célja a fenntartható életmód és az ehhez kapcsolódó viselkedésminták elterjesztése 
információs eszközök (szemléletformálás, tájékoztatás, képzés stb.) segítségéveL Így cél a fogyaszték 
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. 
Pályázók köre: 

Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek (31-el kezdődő KSH kód) 
A pályázaton elnyerhető összeg: minimum 100 millió Ft, maximum 200 millió Ft. 
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A szükséges önrész mértéke: Támogatás intenzitás az elszámolható költségek 100°/o-a 
A KMR érintettsége miatt nem elszámolható költségek minden projekt esetén 
a projekt teljes költségvetésének 30%-át jelentik! 

A pályázat benyújtási határideje:2011. augusztus 4-től szakaszosan 
2012. március 31. 
2012. június 30. 
2012. szeptember 30. 

További információ: http :1/ujszechenyiterv.gov. hu/doc/263 7 

Környezet és Energia Operatív Program 
Derogációs víziközmű projektek előkészítése 

KEOP- 7.1.0/11 

Téma: Jelen konstrukció célja olyan projektek előkészítésének támogatása, amelyek: 
a 91/271/EGK irányelvnek, a 25/2002. (Il. 27.) korm. rendeletnek valamint a Csatlakozási 
Szerződésben vállalt kötelezettségnek megfelelően, a 2000 lakosegyenérték feletti agglomerációk 
csatornázási feladatainak, szennyvízkezelésének, korszerű iszapkezelésének és hasznosításának, 
valamint a folyékony hulladék szennyvíztisztító telepi elhelyezésének támogatása. 
a lakosság egészséges ivóvízzel való ellátása a 98/83/EK irányelv és a hatályos 201/2001. 
(X.25.) kormányrendeletben rögzített határértékek, illetve az Országos Környezetegészségügyi 
Intézet Vízhigiénés Főosztályának szakvéleménye alapján, egyedi, illetve térségi ivóvízminőség
javité projektek keretében; Magyarország az Európai Uniós csatlakozási szerződésben a települési 
szennyvíz tisztítás és az ivóvízminőség-javítás területén is vállalta, hogy a 91/271/EGK irányelv 
(szennyvíz), illetve a 98/83-as EK irányelv (ivóvíz) feltételeit a szerződésben meghatározott 
határidőkre teljesíti. 

Pályázók köre: 
• Helyi önkormányzatok egyénileg; 
• Helyi önkormányzatok társulásai; 

A Magyar Állam (mint közműtulajdonos) felhatalmazása alapján, saját nevében eljáró szervezet 
és helyi önkormányzat(ok) közösen (konzorcium); 
A Magyar Állam (mint közműtulajdonos) felhatalmazása alapján, saját nevében eljáró, az állam 
többségi tulajdonában lévő Z rt.; 

Pályázaton elnyerhető összeg: maximum 250 millió Ft 
Szükséges ön rész mértéke: 15 % 
A pályázat beadási határideje: 2011.február 10-től folyamatos 
A pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
További információk: http://www.nfu.hu/doc/534 

Környezet és Energia Operatív Program 
Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése 

KEOP-7.1.1.1/09-11 és KEOP- 1.1.1/09-11 

Téma: 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. Jelen kiírásban a pályázatok egyfordulés eljárás keretében kerülnek 
kiválasztásra. A KEOP-1.1.1. megvalósítási konstrukcióra azok a pályázók jelentkezhetnek, amelyek a KEOP-
7 .1.1.1. előkészítési konstrukció pályázati felhívásán eredményesen részt vettek, vagy a 1067/2005 kormány 
határozatban, illetve az Akciótervben nevesítésre kerültek. 
Pályázók köre: 

• Helyi önkormányzatok egyénileg; 
Települési önkormányzatok társulásai ; 
Jogi személyiség nélküli társulások csak az előkészítésre pályázhatnak, azonban ebben az 
esetben a megvalósítási pályázat benyújtásáig a társulást át kell alakítani jogi személyiségű 
társu lássá; 
Többcélú kistérségi társulások, helyi önkormányzatok jogi személyiségű társulása, 
területfejlesztési önkormányzati társulások helyi önkormányzati költségvetési szervek mindkét 
pályázati szakaszban pályázhatnak. Megvalósítási pályázatra azok a pályázók jelentkezhetnek, 

ADITUS Zrt. - Önkormányzati Pályázat Figyelő 
1054 Budapest, Báthori u. 3., Tel./fax: (06-1) 354-1638, 354-1639 



amelyek: előkészítési pályázaton eredményesen reszt vettek, vagy a 1067/2005 (VI. 30.) 
Kormány határozatban nevesített projektekben szerepeltek, vagy a projektfejlesztési 
konzultáción a közreműködő szervezettel negatív véleményt kaptak, de az előkészítési projekt 
lezárásához a megvalósítási felhívásra beadott pályázatukra első alkalommal hozott támogatói 
döntés szükséges. 

Pályázaton elnyerhető összeg: minimum 100 millió Ft maximum 35 OOO millió Ft 
Szükséges önrész mértéke:15-30% (A támogatott tevékenységtől függően változik.) 
A pályázat beadási határideje: 2011. február 10-től folyamatos 
A pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
További információk: http://www.nfu.hu/doc/534 

Társadalmi egyeztetésen! - Társadalmi Megújulás Operatív Program 
Országos tehetségsegítő hálózat létrehozása -

(Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program) 
TÁMOP- 3.4.4/B-11/1 

Közép-magyarországi Régió 

Téma: A konstrukció átfogó célja, a tehetséges gyermekek és tanulék elérése, képességeik kibontakoztatása, 
társadalmi hasznosulása, országos civil bázisú tehetségsegítő hálózat kialakítása, amely összeköti és kibővíti a 
nevelési-oktatási folyamatban kidolgozott iskolai és iskolán kívüli tehetségsegítő kezdeményezéseket, a 
tehetséges gyermekek és tanulék önszerveződésének támogatásávaL 
Pályázók köre: 

• Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek (KSH 311, KSH 312) 
• Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (KSH 321, KSH 322, KSH 

325, KSH 326,KSH 327,KSH 328) 
Helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (KSH 371, KSH 
372, KSH 373) 
Országos kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (KSH 351, 
KSH 352, KSH 353) 

• gesztorönkormányzat, társulás (KSH 951) 
• nonprofit szervezetek: 

egyesület (KSH 529) 
egyház, egyházi intézmény (KSH 551,KSH 552,KSH 553, KSH 554,KSH 559) 
alapítvány (KSH 561, KSH 562, KSH 569) 
egyesülés (KSH 591) 
egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (KSH 599) 
egyéb jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet (KSH 699) 

Országos Kisebbségi Önkormányzat (KSH 351) 
A pályázaton elnyerhető összeg: minimum 3 millió Ft, maximum 10 millió Ft 
A szükséges önrész mértéke: O% 
A pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. április 1- 2012. május 30. 
További információ: http://www.nfu.hu/forum topic pate/617/filter?offset=O&theme filter= 

ADITUS Zrt.- Önkormányzati Pályázat Figyelő 
1054 Budapest, Báthori u. 3., Tel./fax: {06-1) 354-1638, 354-1639 



Társadalmi egyeztetésen! - Társadalmi Megújulás Operatív Program 
Iskolai tehetséggondozás 

TÁMOP-3.4.3-11/1 
Közép-magyarországi Régió 

Téma: A konstrukció célja az esélynövelő tehetséggondozáshoz szükséges intézményi együttműködések 
fejlesztése, valamint a fiatal tehetségek kibontakozását ösztönző és a kiváló teljesítmény eredményét 
hasznosítani képes támogató rendszerek kidolgozásának megvalósulása. 
Pályázók köre: 

• Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek (KSH 311, KSH 312) 
Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (KSH 321, KSH 322, KSH 
325, KSH 326,KSH 327,KSH 328) 
Helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (KSH 371, KSH 
372, KSH 373) 
Országos kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (KSH 351, 
KSH 352, KSH 353) 
gesztorönkormányzat, társulás (KSH 951) 
nonprofit szervezetek: 

egyesület (KSH 529) 
egyház, egyházi intézmény (KSH 551,KSH 552,KSH 553, KSH 554,KSH 559) 
alapítvány (KSH 561, KSH 562, KSH 569) 
egyesülés (KSH 591) 
egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (KSH 599) 
egyéb jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet (KSH 699) 

• Országos Kisebbségi Önkormányzat (KSH 351) 
A pályázaton elnyerhető összeg: minimum 5 millió Ft, maximum 20 millió Ft 
A szükséges önrész mértéke: O% 
A pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. április 1- 2012. május 30. 
További információ: http://www.nfu.hu/forum topic pate/619/filter?offset=O&theme filter= 

Társadalmi egyeztetésen!- Társadalmi Megújulás Operatív Program 
Migráns hátterű tanulók nevelésének és oktatásának segítése II. szakasz 

TÁMOP- 3.4.1.8-11/1 
Közép-Magyarországi Régió 

Téma: A konstrukció célja a migráns hátterű, a köznevelés, közoktatás rendszerében részt vevő tanulék 
nevelésének, oktatásának, a magyar társadalomba és a munka világába történő beilleszkedésének, önálló 
életvitelük kialakításának támogatása. A támogatás a migráns hátterű tanulék oktatásával kapcsolatos 
prograrnak kidolgozása mellett kiterjed a velük foglalkozó pedagógusok továbbképzésére is. 
Pályázók köre: 

• 

• 
• 

Az alábbi nevelési-oktatási intézmények: óvoda; általános iskola; szakiskola, gimnaz1um, 
szakközépiskola alapfokú művészetoktatási intézmény diákotthon és kollégium valamint 
Pedagógiai szakszolgálatok, pedagógiai szakmai szolgáltatatók 
Többcélú intézmény: egységes iskola vagy összetett iskola, közös igazgatású közoktatási 
intézmény; általános művelődési központ; egységes gyógypedagógiai, kanduktiv-pedagógiai 
módszertani intézmény, 
A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. örvény 1. számú mellékletében felsorolt államilag elismert 
pedagógusképző vagy pedagógusképző karral rendelkező f~lsőoktatási intézmények 
A Bevándorlási és Allampolgársági Hivatal Befogadó Allomásai 
Alapító okiratuk, alapszabályuk szerint migráns területen tevékenykedő non-profit szervezetek . 

31 Központi költségvetési szervek 
32 Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek 
37 Helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek 
Országos kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek 
Gesztorönkormányzat, társulás (KSH 951) 
Non-profit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezetek 

o 52 Egyesület 
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o 55 Egyházak, egyházi intézmények 
o 56 Alapítványok 
o Egyesülés (KSH 591) 
o Egyéb, jogi személyiségű non-profit szervezet (KSH 599) 
o Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet (KSH 699) 

A pályázaton elnyerhető összeg: minimum 10 millió Ft, maximum 45 millió Ft 
A szükséges önrész mértéke: O% 
A pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. március 5- 2012. április 27. 
További információ: http://www.nfu.hu/forum topic pate/626/filter?offset-O&theme filter-

Társadalmi egyeztetésen!- Társadalmi Megújulás Operatív Program 
Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében 

TÁMOP- 3.2.12-12/1 KMR 

Téma: A konstrukció célja a humánerőforrás fejlesztés révén a kulturális intézmények alkalmassá 
tétele az új tanulási formák alkalmazására a gyermek és ifjúsági korosztály, valamint a hátrányos 
helyzetű csoportok számára, eredménye pedig ezen tanulási formák elterjesztése, az élethosszig 
tartó tanulást elősegítő szolgáltatások számának növekedése, a látogatottságnak, valamint a 
formális oktatás hatékonyságának növelése. 
Pályázók köre: 

• 311 Központi költségvetési irányító szerv; 312. Központi költségvetési szerv;321 Helyi 
önkormányzat; 322 Helyi önkormányzati költségvetési szerv; 325 Polgármesteri Hivatal; 326 
Többcélú kistérségi társulás; 327 Helyi önkormányzatok jogi személyiségű társulása; 328 
Területfejlesztési ;341 Köztestületi költségvetési irányító szerv; 342 Köztestületi költségvetési 
szerv;351 Országos kisebbségi önkormányzat; 352 Országos kisebbségi önkormányzati 
költségvetési szerv;371 Helyi kisebbségi önkormányzat; 372 Helyi kisebbségi önkormányzati 
költségvetési szerv;381 Költségvetési rend szerint gazdálkodó, központi költségvetési körbe 
tartozó szerv; 382 Költségvetési rend szerint gazdálkodó önkormányzati költségvetési körbe 
tartozó szerv;529 Egyéb egyesület; 541 Kamara549 Egyéb köztestület; 551 Egyház;552 Önálló 
egyházi intézmény; 553 Egyház önálló szervezete;554 Egyházak szövetsége; 559 Egyéb egyházi 
szervezet; 561 Közalapítvány; 569 Egyéb alapítvány; 
572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság; 573 Nonprofit részvénytársaság; 
591 Egyesülés ; 599 Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet;699 Egyéb jogi személyiség 
nélküli nonprofit szervezet ; 951 Gesztorönkormányzat, társulás 

A pályázaton elnyerhető összeg: minimum 5 millió Ft, maximum 30 millió Ft 
A szükséges önrész mértéke: O% 
A pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. április 9- 2012. május 18. 
További információ: http: //www. n fu. hu/forum top ic pate/627 /filter?offset= O&theme filter= 

Kultúra 2007 - 2013 
1 Intézkedés - Kulturális pályázatok támogatása 

Téma: A Program általános célja, hogy hozzájáruljon a közös kulturális térhez, a programban részt vevő 
kulturális szereplők együttműködésének fejlesztése által, az Európai polgárság ösztönzése céljából 
Támogatott tevékenységek: 
1.1 komponens - többéves együtt működési projektek: Több kulturális tevékenységet összefogó projektek, 
amelyek célja a kulturális szereplők közötti fenntartható és strukturált együttműködés. A projektek lehetnek 
ágazati vagy ágazatközi típusúak és együttműködési megállapodáson alapuló, közös átfogó objektumot kell 
követni ük. 
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1.2.1 komponens- együttműködési projektek: - ágazati vagy ágazatokon átívelő kulturális projektek, melyek 
rövidebb ideig tartanak, és kisebb méretűek, és amelynek célja a kulturális szereplők közötti hosszú távú 
együttműködés. 
1.2.2. komponens - A szépirodalmi művek műfordítása, a műfajra való tekintet nélkül (regények, 
elbeszélések, színdarabok, versek, komédia, stb.), melyek szerzői a prograrnon résztvevő országok 
állampolgárai vagy lakosai; Támogatásra jogosult nyelvek a prograrnon résztvevő országok hivatalos nyelve 
és holt nyelvek (latin és a ókori görög). 
1.3 komponens - Harmadik országokkal kötött együttműködési projektek 
A pályázók köre: 
Kulturális szereplők, beleértve a kulturális tevékenységű vállalkozásokat, ha profit nélküli tevékenységet 
végeznek. A programban részt vevő országok: EU tagállamok, Horvátország, Törökország, Szerbia, 
Macedónia, volt Macedóniai Jugoszláv Köztársaság, (Liechtenstein, Norvégia, Izland). 
A pályázaton elnyerhető összeg: 
C. 1.1. : 200.000 - 500.000 euró 1 év, 
C. 1.2.1. : 50.000- 200.000 euró l projekt, 
C. 1.2.2: 2.000 - 60.000 euró, 
C.1.3.: 50.000- 200.000 euró/ projekt 
Az önrész mértéke: legkevesebb 50% 
A pályázat benyújtási határideje: 
C. 1.1. és 1.2.1: Minden év október l. 
C. 1.2.2: Minden év február l. 
C. 1.3: Minden év május l. 
(2013 évvel bezárólag) 
A pályázat kiírója: Európai Unió 
További információk: http://eacea.ec.europa.eu/culture/index en.htm 

Testvértelepülési és Partnerségi Pályázati Alap 
Svájci - Magyar Együttműködési Program 

(2011 - 2013) 

Téma: A Pályázati Alap átfogó célja a svájci és magyar testületek, és szervezetek között meglévő, vagy új 
együttműködések kölcsönös fejlesztése, és ezáltal Magyarország és a kibővült Európai Unió közötti gazdasági 
és társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése. A támogatások a Magyarország és Svájc közötti együttműködés 
erősítésére, információ- és tapasztalatcserére, know-how és legjobb gyakorlat (best pratice) átadására 
irányuló kisprojekteknek ítélhetők meg. 
Pályázók köre: 

Bármilyen szintű közigazgatási intézmény (állami intézmények, régiók, kistérségek, megyék, 
városok és helyi önkormányzati szervezetek), ezek szervezetei és társulásai; 
Köz- vagy magán oktatási intézmények; 
Nem kormányzati és non-profit szervezetek, beleértve az egyházakat; 
Egyéb, a közérdekében tevékenykedő testületek, szervezetek; 
Szakmai kamarák és szakszervezetek, ágazati egyesületek (pl. kereskedelmi kamarák, ágazati l 
iparági szövetségek, vállalkozói szövetségek, kis- és középvállalkozói szövetségek, szövetkezetek 
és nemzeti szinten elismert és reprezentatív szociális partnerek, vagyis munkavállalókat és 
munkaadókat tömörítő érdekképviseleti szervezetek). 

A magyar pályázó és svájci partnere között nem kereskedelmi jellegű kapcsolatnak kell lennie. 
Pályázaton elnyerhető összeg: A kisprojektekre adott támogatás általában 2.000.000,-Ft és 20.000.000,
Ft közé esik, a szociális párbeszéd komponens kivételével, ahol a támogatás összege az 50.000.000,-Ft-ot is 
elérheti. 
Szükséges önrész mértéke: 5% 
A pályázat beadási határideje: 2011. április 1- 2013. január 30. 
A pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
További információk: http://www.vati.hu/index.php?article-21773&1angcode=hu&menu=19686 
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Társadalmi egyeztetésen! - Társadalmi Megújulás Operatív Program 
A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések 

Alternatív nappali gyermekellátási szolgáltatások létrehozásának támogatása 
TÁMOP-2.4.5-12/2 

Közép-magyarországi Régió 

Téma: Jelen pályázati kiírás a családi napközik, illetve egyéb, a személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 
feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 51.A,B és C §.-ai alapján, a gyermekek életkorának 
megfelelő, kiscsoportos gyermekfelügyelet megszervezését támogatja. 
Pályázók köre: 

• Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet (KSH 529, KSH 531, KSH 532, KSH 549, 
KSH 551, KSH 552, KSH 559, KSH 561, KSH 562, KSH 569, KSH 572, KSH 573, KSH 591, KSH 
599, KSH 621, KSH 622, KSH 699) 
Vállalkozások (KSH 113, KSH 114, KSH 127, KSH 129, KSH 211, KSH 212, KSH 231) 

• Költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek (KSH 312, KSH 321, KSH 
322, KSH 326, KSH 327, KSH 351, KSH 352, KSH 353, KSH 371, KSH 372, KSH 373) 

A pályázaton elnyerhető összeg: minimum 5 millió Ft, maximum 50 millió Ft 
A szükséges önrész mértéke: O% 
A pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
A pályázat benyújtásának határideje: 2012.04.01- 2012.05.01. 
További információ: http://www.nfu.hu/forum topic pate/621/filter?offset-O&theme filter= 

Társadalmi egyeztetésen!- Társadalmi Megújulás Operatív Program 
A munka és a magánélet összehangolását segítő munkahelyi kezdeményezések 

Rugalmas munkahelyek 
TÁMOP-2.4.5-12/8 

Közép-Magyarországi Régió 

Téma: A konstrukció keretében olyan pályázatok támogatására van lehetőség, amelyek a munkáltatóknál a 
foglalkoztatás rugalmasságát úgy növelik, hogy az érdemben hozzájáruljon a munka és a magánélet 
összeegyeztetésének elősegítéséhez. Emellett nem valósíthat meg olyan átszervezést, átalakítást, amely a 
munkavállalót akaratán kívül részmunkaidős vagy egyéb atipikus foglalkoztatási formába, illetve számára 
előnytelen munkarendben, munkaidőben való foglalkoztatásba kényszeríti. 

Pályázók köre: 
• Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek (KSH 311, KSH 312) 
• Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (KSH 321, KSH 322, KSH 

325, KSH 326,KSH 327,KSH 328) 
Helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (KSH 371, KSH 
372, KSH 373) 
Országos kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (KSH 351, 
KSH 352, KSH 353) 

• Költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek (KSH 331, KSH 332, KSH 
341, KSH 342, KSH 361, KSH 362, KSH 363, KSH 365, KSH 381, KSH 382) 

• nonprofit szervezetek: 
egyesület (KSH 529) 
egyház, egyházi intézmény (KSH 551,KSH 552, KSH 559) 
alapítvány (KSH 561, KSH 562, KSH 569) 
egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (KSH 599) 
egyéb jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet (KSH 699) 
nonprofit közkereseti társaság (KSH 621) 
nonprofit betéti társaság (KSH 622) 

egyéb nem nyereségérdekelt szervezet ( KSH 521, KSH 531, KSH 532, KSH 549, KSH 541, 
KSH 572, KSH 573, KSH 574, KSH 581, KSH 582, KSH 583) 

Vállalkozások (KSH 113, KSH 114, KSH 115, KSH 122, KSH 124, KSH 125, KSH 126, KSH 127, KSH 
129, KSH 131, KSH 133, KSH 134, KSH 135, KSH 136, KSH 137, KSH 138, KSH 139KSH 211, KSH 
212,) 

A pályázaton elnyerhető összeg: minimum 1 millió Ft, maximum 15 millió Ft 
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A szükséges önrész mértéke: O% 
A pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. április l - 2012. május l. 
További információ: http://www.nfu.hu/forum topic pate/624/filter?offset-O&theme filter-

Társadalmi egyeztetésen!- Társadalmi Megújulás Operatív Program 
A munka és a magánélet összehangolását segítő munkahelyi kezdeményezések 

Vállalati és intézményi napközbeni kisgyermek-ellátási szolgáltatások létrehozása 
TÁMOP-2.4.5-12/6 

Közép-magyarországi Régió 

Téma: A pályázati kiírás célja a munkahelyi és a családi élet összeegyeztetésének elősegítése és ezáltal a 
kisgyermeket nevelő szülők munkaerő-piaci részvételének növelése. A pályázati kiírás ennek érdekében a 
kisgyermek-ellátási szolgáltatások munkahelyen történő megszervezését, létrehozását támogatja. 
Pályázók köre: 

• Vállalkozások (jogi személyiséggel rendelkező és nem rendelkező vállalkozások): (KSH 113, KSH 
114, KSH 115, KSH 122, KSH 124, KSH 125, KSH 126, KSH 127, KSH 129, KSH 131, KSH 133, 
KSH 134, KSH 135, KSH 136, KSH 137, KSH 138, KSH 139, KSH 211, KSH 212) 

• Költségvetési szervek és költségvetési rendszerint gazdálkodó szervek: (KSH 311, KSH 312, KSH 
321, KSH 322, KSH 325, KSH 326, KSH 327, KSH 328, KSH 331,KSH 332, KSH 341, KSH 342, 
KSH 351,KSH 352, KSH 353, KSH 361, KSH 362, KSH 363, KSH 365, KSH 371, KSH 372, KSH 
373, KSH 381,KSH 382) 

• Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet: (KSH 521, KSH 529, KSH 531, KSH 532, 
KSH 541, KSH 549, KSH 551, KSH 552, KSH 559, KSH 561, KSH 562, KSH 569, KSH 572, KSH 
573, KSH 574, KSH 581, KSH 582, KSH 583, KSH 599, KSH 621, KSH 622, KSH 699) 

A pályázaton elnyerhető összeg: minimum 10 millió Ft, maximum 50 millió Ft. 
A szükséges önrész mértéke: O% 
A pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. április 1-2012. május l. 
További információ: http://www.nfu.hu/forum topic pate/623/filter?offset=O&theme filter= 

Társadalmi egyeztetésen!- Társadalmi Megújulás Operatív Program 
A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések 
A rugalmasságot növelő helyi, innovatív kezdeményezések támogatása 

TAMOP-2.4.5-12/4 
Közép-Magyarországi Régió 

Téma: A pályázat célja olyan helyi szintű, innovatív tartalmú, kísérleti projektek megvalósítása, amelyek az 
intézmények együttműködésének javításán, működésük racionalizálásán és a helyi igényeknek való jobb 
megfeleltetésén, valamint a nyitvatartási és ügyintézési idők és a szolgáltatások rugalmasabbá tételén 
keresztül hozzájárulnak a munka és a magánélet összeegyeztetésének megkönnyítéséhez, a "kényszerű" 
szabadságon vagy munkahelyről távol töltött órák számának csökkentéséhez. 
Pályázók köre: 
Főpályázóként: 

helyi önkormányzat (KSH 321) 
többcélú kistérségi társulás (KSH 326) 
helyi önkormányzatok jogi személyiségű társulása (KSH 327) 
gesztorönkormányzat (KSH 951) 

Konzorciumi tagként: 
• Vállalkozások (jogi személyiséggel rendelkező és nem rendelkező vállalkozások): (KSH 113, KSH 

114, KSH 127, KSH 129, KSH 211, KSH 212) 
• Költségvetési szervek és költségvetési rendszerint gazdálkodó szervek: (KSH 311, KSH 312, KSH 

321, KSH 322, KSH 326, KSH 327, KSH 351,KSH 352, KSH 353, KSH 371, KSH 372, KSH 373) 
• Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet: (KSH 529, KSH 531, KSH 532, KSH 549, 

KSH 551, KSH 552, KSH 559, KSH 561, KSH 562, KSH 569, KSH 572, KSH 573, KSH 591, KSH 
599, KSH 621, KSH 622, KSH 699) 

ADITUS Zrt. - Önkormányzati Pályázat Figyelő 
1054 Budapest, Báthori u. 3., Tel./fax: (06-1) 354-163B, 354-1639 



A pályázaton elnyerhető összeg: minimum 10 millió Ft, maximum 50 millió Ft. 
A szükséges önrész mértéke: O% 
A pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. április l - 2012. május l. 
További információ: http://www.nfu.hu/forum topic pate/623/filter?offset-O&theme filter-

Társadalmi egyeztetésen!- Társadalmi Megújulás Operatív Program 
A bűnmegelőzés szempontjából kiemelten fontos, bűnelkövető vagy bűnelkövetés 

szempontjából veszélyeztetett gyermek- és fiatalkorúak segítése 
TÁMOP-5.6.1.8-12/1 

Közép-Magyarországi Régió 

Téma: A konstrukció közvetlen célja a bűnelkövetés, áldozattá válás szempontjából kiemelten veszélyeztetett 
gyermekek és fiatalkorúak segítése, a rendőrségi háló és a fogadó intézmény együttműködésének erősítése 
által. A pályázat kiemeit célja ezen veszélyeztetett korosztály áldozattá és bűnelkövetövé válásának 
megelőzése, a normaszegéssel járó társadalmi hátrányok csökkentése, valamint integrációs esélyeik növelése. 
Pályázók köre: 

Központi költségvetési irányító szerv (KSH 311) 
• Központi költségvetési szerv (KSH 312) 

Helyi önkormányzat (KSH 321) 
Helyi önkormányzati költségvetési szerv (KSH 322) 
Többcélú kistérségi társulás (KSH 326) 
Helyi önkormányzatok jogi személyiségű társulása (KSH 327) 
Területfejlesztési önkormányzati társulás (KSH 328) 
Egyház (KSH 551) 
Önálló egyházi intézmény (KSH 552) 
Egyház önálló szervezete (KSH 553) 

• Egyházak szövetsége (KSH 554) 
Egyéb egyházi szervezet (KSH 559) 
Közalapítvány (KSH 561) 
Közalapítvány önálló intézménye (KSH 562) 
Egyéb alapítvány (KSH 569) 

• Nonprofit korlátolt felelősségű társaság (KSH 572) 
• Nonprofit részvénytársaság (KSH 573) 

Egyéb jogi személyiségű nonprofit szervezet (KSH 599 
A pályázaton elnyerhető összeg: minimum 15 millió Ft maximum 40 millió Ft 
A szükséges önrész mértéke: O% 
A pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. április 2- 2012. április 30. 
További információ: http://www.nfu.hu/forum topic pate/628/filter?offset=O&theme filter= 

Testvérvárosi találkozók 

Téma: Az Európai Bizottság Európa a polgárokért programjának keretében megvalósuló testvérvárosi 
találkozók célja, hogy összehozzák a részt vevő települések polgárait, biztosítva, hogy az önkormányzati 
együttműködés mellett erős informális, személyes kapcsolatok alakuljanak ki közöttük. 
Pályázók köre: 
A pályázók és a partnerek a következők lehetnek: települések vagy azok testvérvárosi bizottságai vagy a helyi 
hatóságokat képviselő egyéb nonprofit szervezetek. 
A pályázaton elnyerhető összeg: minimum 5000 EUR/projekt maximum 25.000 EUR/projekt 
A szükséges önrész mértéke: O% 
A pályázat kiírója: Tempus Közalapítvány 
A pályázat benyújtásának határideje: szakaszos 2012. február 15. ;2012. június l. ;2012. szeptember L 
További információ: http :1/www. tpf.hu/pages/content/index. php?page id= 779 
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Tematikus hálózatok 

Téma: A helyi hatóságok gyakran kerülnek szembe olyan új problémákkal, illetve vesznek részt különböző 
szakpolitikák végrehajtásában, amelyek sok esetben kapcsolódnak európai szinten megvalósuló szakpolitikai 
fejleményekhez. A települések között kölcsönös érdeklődést kiváltó témákban kialakuló hálózatok fontos 
eszközök lehetnek, mivel lehetövé teszik a tájékozott eszmecseréket és a bevált, jó gyakorlatok cseréjét. 
Pályázók köre: 

települések, illetve azok testvérvárosi bizottságai vagy hálózatai 
helyi hatóságokat képviselő non-profit szervezetek 
helyi/regionális hatóságok 

A pályázaton elnyerhető összeg: minimum 10.000 EUR/projekt, maximum 150.000 EUR/projekt. 
A szükséges önrész mértéke: O% 
A pályázat kiírója: Tempus Közalapítvány 
A pályázat benyújtásának határideje: szakaszos 2012. február 15. ;2012. szeptember L 
További információ: http :1/www. tpf.hu/pages/content/index. php?page id= 780 

"Támogatás kedvezményes balatoni osztálykirándulás/erdei iskola szervezésére" 

Téma: A felhívás célja, hogy lehetőséget biztosítson olyan oktatási intézmények, szervezetek, 
alapítványok számára is, akiknek a jelen gazdasági helyzetben nincs, illetve korlátozott mértékben van 
lehetősége osztálykirándulás, erdei iskola szervezésére. 
Pályázók köre: 
Pályázatot nyújthatnak be azok az alap és középfokú oktatási intézmények, osztályközösségek, 
diákönkormányzatok, szervezetek, egyesületek, alapítványok, melyek gyermek/ifjúság közösségeit fogják 
össze, és fontos szempontként kezelik a környezet megismerését, megvédését, és a közösség építő program 
hasznos megvalósítását tervezik a Balatonon. Nem nyújthatnak be pályázatot magánszemélyek. 
A pályázaton elnyerhető összeg: Osztálykirándulás/erdei iskola összköltségének (szállás, étkezés) 25%-a. 
A szükséges önrész mértéke: 75% 
A pályázat kiírója: Na-Joó Bt. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. január l-jétől 2012. április 15-ig (folyamatosan) 
További információ: http://www.vadoctanya.hu 

Pályázat kedvezményes osztálykirándulás szervezésére 

Téma: Lehetőséget biztosítani olyan oktatási intézmények, szervezetek, alapítványok számára, akiknek a 
jelen gazdasági helyzetben nincs, illetve korlátozott mértékben van lehetősége osztálykirándulás 
szervezésére. 
Pályázók köre: Azok a formális és informális gyermek- és ifjúsági szervezetek, sportegyesületek, amelyek 
közösségeket fognak össze, programok, táborok szervezését végzik, és fontos szempontként kezelik a 
környezet megismerését, megvédését (iskolák, osztályok, diákönkormányzatok, egyesületek, alapítványok, 
önkormányzatok, gyermekotthonok, lakásotthonok, különleges gyermekotthon, gyermekvédelmi központ 
egyéb szervezetek, informális közösségek). Nem nyújthatnak be pályázatot magánszemélyek. 
A pályázaton elnyerhető összeg: 300 Ft/fő/éj 
A szükséges önrész mértéke: 75% 
A pályázat kiírója: Gyermekek Táborozásáért Alapítvány 
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. január l-jétől 2012. április 15-ig 
További információ: http :{/www .gyermektabor. hu 

Kedvezményes árú nyári táborozás, osztálykirándulás szervezése 

Téma: A Gémes Fogadó pályázatot hirdet olyan hátrányos helyzetben lévő oktatási intézmények, szervezetek, 
egyesületek, gyermek- és ifjúsági csoportok számára, akik a jelen gazdasági helyzetben nehezen engedhetik 
meg maguknak költségesebb kirándulások megszervezését. Rendkívül kedvező áron, mégis nyugodt, 
rendezett környezetben szeretnének osztálykirándulásokat, táborokat szervezni. 
Pályázók köre: 
Pályázatot nyújthatnak be azok a szervezetek, egyesületek, alap- és középfokú oktatási intézmények, 
osztályközösségek, diákönkormányzatok, alapítványok, melyek gyermek/ifjúság közösségeit fogják össze, és 
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közösségépítő prograrnak hasznos megvalósítását tervezik. A pályázatot benyújthatják azok a 
magányszemélyek is, akik legalább 15 fős létszámmal kívánják megpályázni programjukat. 
A pályázaton elnyerhető összeg: Szolgáltatások igénybevétele 2.500 Ft-os áron 
A szükséges önrész mértéke: O% 
A pályázat kiírója: Gémes Fogadó 
A pályázat benyújtásának határideje: 2012.12.31 
További információ: http://www.gemesfogado.hu 

Az egycsatornás gyűjtőkémények, fe~ újításának támogatása 
USZT-2011-KEMENY 

Téma: A támogatás célja a többlakásos lakóépületek üzemelő, fűtő- és/vagy vízmelegítő berendezések 
égéstermékeinek elvezetésére szolgáló egycsatornás gyűjtőkéményeinek a biztonságtechnikai felújítása, vagy 
korszerűsítése. 
Pályázók köre: Pályázatot nyújthatnak be a társasházak és lakásszövetkezetek az épületeik, valamint a helyi 
önkormányzatok saját tulajdonú bérházaik gyűjtőkéményeinek biztonságtechnikai felújításának elősegítésére. 
A pályázaton elnyerhető összeg: maximum 150.000 Ft/lakás 
A szükséges önrész mértéke: 60% 
A pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. június 30. 
További információ: http: //www .em i. hu/napkollektor 

Társadalmi egyeztetésen!- Társadalmi Megújulás Operatív Program 
Közoktatási intézmények szerepbővítése, 

újszerű intézményi együttműködések kialakítása 
(tanulást segítő támogató formák bevezetése) 

TÁMOP-3.2.1.A-11/1 

Téma: A pályázat célja, hogy a felnövekvő nemzedékek körében szemléletváltás következzék be a szűkebb és 
tágabb környezetükhöz, a rászorulókhoz, és a közjóhoz fűződő viszonyuk tekintetében. Ezzel a fiatalok 
lehetőséget kapnak az aktív állampolgári létre való felkészülésre. Saját élményű tanuláson keresztül kívánjuk 
fejleszteni szociális érzékenységüket, és számos olyan kompetenciájukat, amelyek megszerzése 
elengedhetetlen a tudatos, felelősségteljes állampolgári léthez. 
Pályázók köre: 

• Központi költségvetési szervek: (KSH 311, KSH 312,KSH 321, KSH 322 , KSH 325, KSH 326, 
KSH 327, KSH 328,KSH 371, KSH 372, KSH 373) 
Országos kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek: (KSH 351, 
KSH 352, KSH 353 ) 

• Gesztorönkormányzat, társulás (KSH 951) 
• Non-profit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezetek 

52 Egyesület 
• 55 Egyházak, egyházi intézmények: (KSH 551, KSH 552, KSH 553, KSH 554, KSH 559 ) 
• 56 Alapítványok (KSH 561, KSH 562, KSH 569) 
• Egyesülés (KSH 591) 
• Egyéb, jogi személyiségű non-profit szervezet (KSH 599) 

Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet (KSH 699) 
A pályázaton elnyerhető összeg: minimum 5 millió Ft, maximum 100 millió Ft 
A szükséges önrész mértéke: O% 
A pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. május 2-től 2011.június l-ig 
További információ: http://www.nfu.hu/forum topic pate/631/filter?offset-O&theme filter= 

Pedagógus-továbbképzések kedvezményesen 

Téma: A kompetencia alapú és személyiségközpontú oktatás programjának kivitelezéséhez átfogó, gyakorlati 
ismeretek átadása: 
- a sikeres és professzionális tanári attitűd támogatása 
- a hatékony tanári stratégiák elsajátítása 
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- problémamegoldás illetve konfliktusok kezelése karakterdinamikák figyelembevételével 
- mentális és fizikai egészség fenntartásának segítése a tanári és diák személyiség egyensúlyának 
figyelembevételével 
- élethosszig tartó tanulás megalapozása 
Pályázók köre: 
A pályázatra tanári karok, pedagógusok, néhány fős pedagógus csoportok, pedagógiai szolgáltató szervezetek 
jelentkezhetnek. 
A pályázaton elnyerhető összeg: 35.000 Ft/fő; 48.000 Ft/fő 
A szükséges önrész mértéke: O% 
A pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. február 06-tól 2012. december 31-ig 
További információ: http://www.tmt-tanulas.com 

Új!- Pályázat lakóépületek energetikai korszerűsítésére 

Téma: A pályázat célja az energiahatékonyság, az energiatakarékosság ösztönzése, valamint a megújuló 
energiafelhasználás fokozása. 
Pályázók köre: 

Minden a természetben Budapest közigazgatási határán belül található távhővel ellátott épület 
tulajdonosi közössége (társasház, lakásszövetkezet), amely a FŐTÁV Zrt. szolgáltatási területén 
helyezkedik el, érvényes és hatályos közüzemi szerződése van a szolgáltató~.al, 

A pályázaton elnyerhető összeg: A nyertes épületek korszerűsítését teljes körűen a FOTAV Zrt. 
finanszírozza 
A szükséges önrész mértéke: O% 
A pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. április 15. 
További információ: http://www.fotav.hu/ 
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