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Tisztelt Pályázó

Az Európai Unió sikeres tagjai csak úgy lehetünk, ha Magyarország élni tud a tagság nyújtotta

lehetõségekkel. E kiadványunk célja ennek elõsegítése az Európai Unió által társfinanszírozott pályázati

lehetõségek ismertetésén, rövid bemutatásán keresztül.

A pályázatok beadási határideje azonban változó, némelyik az idõ múlásával aktualitását veszti, némelyik

�újjászületik� egy késõbbi kiírás következtében. A pályázati kiírások örökké változó világában a pontos

eligazodást segíti a Nemzeti Fejlesztési Hivatal által mûködtetett, kedvezményesen hívható telefonos

ügyfélszolgálat, ahol felkészült és naprakész információkkal rendelkezõ kollégáink várják hívásaikat a

es számon. A pályázatokról minden érdemi információ megtalálható továbbá a Nemzeti

Fejlesztési Hivatal hivatalos honlapján, a -n.

Reméljük, hogy kiadványunkkal segítséget nyújthatunk Önnek abban, hogy megtalálja az Ön terveihez

segítséget nyújtó pályázati kiírást, valamint hogy jelen összefoglaló közvetve hozzájárul majd ahhoz, hogy

Magyarország a megfelelõ mennyiségû és minõségû pályázat eredményeként a lehetõ leghatékonyabban

tudja majd felhasználni az Európai Unió támogatási alapjainak forrásait.

Nemzeti Fejlesztési Hivatal

Kommunikációs osztály

06 40 / 2004-94

www.nfh.hu
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Az operatív program célja

a gazdaság általános versenyképességét kívánja javítani

célja

az elektronikus gazdaság kiépítésének támogatása az infrastruktúra és a digitális tartalom oldaláról,

illetve az elektronikus közigazgatás kiépítése.

A Gazdasági Versenyképesség Operatív Program

a termelõszektor modernizációját megvalósító beruházások támogatásával, és növeli a társadalmi kohéziót és

foglalkoztatást a kis- és középvállalatok technikai modernizálása, innovációs tevékenységük és hálózatépítésük

támogatása által. A gazdasági innovációkat támogatja a hazai közfinanszírozású és magánjellegû K+F szféra

versenyképes kutatásainak, és a két szektor közötti együttmûködés támogatásával. Az Operatív program

A GVOP Irányító Hatóság elérhetõsége:

GVOP Irányító Hatóság

Vígadó utca 6.

1052 Budapest

Tel.: 235-4615

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

Gazdasági

Versenyképesség
Operatív Program
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A konkrét pályázataival kapcsolatos kérdéseivel, a pályázati

felhívásban is feltüntetett, alábbi közremûködõ szervezethez fordulhat:

1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Tel: 06 40 630-530

.

1051 Budapest, Nádor u. 31.

Tel: 06 40 555-555

1053Budapest, Szép utca 2.

Tel: 486-0866

1077Budapest, Csengery u. 14-16.

Tel: 06/40-200-454

1052Budapest Szervita tér 8.

Tel: 484-2800, 484-2922

Magyar Vállalkozásfejlesztési Kht

Magyar Fejlesztési BankRt

Regionális Támogatás-közvetítõ Kht.

IT Információs TársadalomKht.

OMKutatás-fejlesztési Pályázati Kutatáshasznosítási Iroda

,

Gazdasági Versenyképesség Operatív Program
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Akorszerû technológiáért (GVOP1.1.1)

A feldolgozóipar nemzetközi versenyképességének javítása, a környezetvédelmi normákhoz való

alkalmazkodás szerkezeti átalakítást és korszerû technológiát igényel. A �technológiai korszerûsítés

támogatása� címû pályázat célja magas minõségû feldolgozóipari termékek gyártására alkalmas új és

nagy termelékenységû termelõkapacitások létrehozása, vagy azok bõvítése.

Erre a célra 5,7 milliárd forint vissza nem térítendõ támogatás áll rendelkezésre, amit új gépek,

gépsorok vásárlásához, épületek létesítéséhez, valamint közüzemi infrastruktúra-fejlesztéshez

vehetnek igénybe apályázók.Az önrészmértéke 50 százalék.

A

pályázatokat aMagyar Fejlesztési BankRészványtársasághoz kell benyújtani.

Magyarország, mint regionális szolgáltató központ (GVOP1.1.2)

fontos lenne, hogy a nemzetközi cégek hazánkba létesítsenek szolgáltató

központokat. Ez gazdasági növekedéssel és új munkahelyek létrejöttével egyaránt járna. A

�Regionális vállalati központok létesítésének támogatása� címû pályázati felhívás ehhez kíván

hozzájárulni.

Erre a célra 414 millió forint vissza nem térítendõ támogatás áll rendelkezésre, amelybõl a pályázó

akkor részesedhet, ha az alábbi tevékenységi körö közül legalább egy ellátására vállalkozik:

A

pályázatokat aMagyar Fejlesztési BankRészvénytársasághoz kell benyújtani.

Beszállító láncok kialakításáért (GVOP1.1.3.)

célja a fentiek értelmében egyfelõl a beszállítói körmegerõsítése (�A� cél), másfelõl pedig egy-

egy nagyvállalat ernyõje alatt csoportosuló beszállítói klaszterek létrehozásának elõsegítése (�B� cél).

Ezekre a célokra 857millió forint áll rendelkezésre, amit az �A� pályázati cél esetében új, korszerû

technológia bevezetésére, honosítására; ·új/korszerû termék gyártásba vételére; termékbiztonság

növelésére; minõségfejlesztés és informatikai háttér fejlesztése a beszállítások ütemességének és

rendszerszerûségének biztosítására; továbbá modern vezetéstechnikai rendszerek bevezetése ( a

beszállítói kör szervezésére ) lehet fordítani.

A támogatásokra belföldi székhelyû gazdasági társaságok és szövetkezetek pályázhatnak.

Még nem dõlt el, hogy a következõ évtizedekben melyik ország lesz a közép-kelet-európai térség vállalati

központja. Rendkívül

k

� informatikai fejlesztés és szolgáltatás � számviteli, adószakértõi tevékenység

� pénzügyi kisegítõ szolgáltatás � piac- és közvélemény kutatás

� kereskedelem � üzletviteli tanácsadás

� elosztás � kutatás-fejlesztési bázis létrehozása

� szervíz és vevõszolgálat, telefoninformáció � oktatási bázis létrehozása

A támogatásokra (100 millió forint érték alatt) belföldi székhelyû gazdasági társaságok pályázhatnak.

Fontos feladat a nagyvállalatok elsõdleges beszállítóinak számító középvállalkozói kör megerõsítése. Ez

sok más egyéb mellett hozzájárul a termékek minõségének javulásához, versenyképességük,

gazdaságosságuk növekedéséhez. A �Beszállítói integrátorok számának növelése és megerõsítésük� címû

pályázat

A �B� cél esetében a pályázat támogatja menedzsment létrehozását a �gyûjtõ� vállalaton és a vállalkozók

együttmûködésén keresztül; valamint a tagok számára nyújtandó szolgáltatások kialakítását.



Az önrész mértéke 50 százalék. A támogatásokra az �A� cél esetében belföldi székhelyû gazdasági

társaságok és szövetkezetek, a �B� cél esetében a fentiek mellett közhasznú társaságok, egyetemi és

vállalkozói kutatóhelyek, alapítványok és közalapítványok pályázhatnak. A pályázatokat a Regionális

Támogatás-közvetítõi KHT-hoz kell benyújtani.

Az infrastruktúra fejlesztéséért (GVOP1.2.1.)

céljai a struktúraváltás, a letelepült nagyvállalatok magyar gazdaságba integrálása,

telephelyek létesítése, infrastruktúrafejlesztés (�A� cél) továbbá az ipari parkban és azok

vonzáskörzetében elhelyezkedõ vállalatok számára innovációs szolgáltatások létrehozása (�B� cél).

Ezekre a célokra 714 millió forint vissza nem térítendõ támogatás áll rendelkezésre, amit az "A"

i cél esetében

Apályázatokat aMagyar Fejlesztési BankRészvénytársasághoz kell benyújtani.

Avállalati logisztika fejlesztéséért (GVOP1.2.2.)

A sikeres beruházás-ösztönzéshez kulcsfontosságú az üzleti környezet fejlesztése.

A vállalkozások versenyképességének javítása, az ipari szerkezetváltás megvalósulása az

elkövetkezendõ évek fontos feladata. Mindezek értelmében �Az ipari és innovációs infrastruktúra fejlesztése�

pályázat

,

� infrastruktúra (gáz, víz, csatorna, elektromos energia hálózat, út, parkoló, távközlési és kommunikációs

hálózat) fejlesztésére,

� meglévõ épületek hasznosítása céljából végzett fejlesztések, átalakítások,

� ipari parkokban a szolgáltatások skálájának ésminõségének fejlesztésére,

� innovatív kis- és közepes vállalkozások betelepülését segítõ beruházások megvalósítására lehet

felhasználni.

"B" i cél esetében

� az innovációs központ, inkubátorház megvalósítására(építés, átalakítás),

� az innovációs központ, inkubátorház szolgáltatásainak megvalósításához szükséges berendezési

tárgyak, eszközök, gépek, berendezések, laboratóriumi eszközök, mûszerek beszerzésére,

� informatikai hálózat kiépítésére lehet felhasználni.

A támogatásokra (maximum 100 millió forint) �A� cél esetében ipari parkok, önkormányzatok, belföldi

székhelyû jogi személyiséggel rendelkezõ gazdasági társaságok, közhasznú társaságok, míg �B� cél

esetében belföldi székhelyû jogi személyiséggel rendelkezõ gazdasági társaságok, közhasznú társaságok

pályázhatnak.

Ez magában

foglalja a logisztikai szolgáltatások fejlesztését, amihez a �logisztikai központok és szolgáltatásaik fejlesztése�

pályázat

intézkedés

intézkedés

kíván támogatást nyújtani.

� új épület építése, meglévõ épületek átalakítása, korszerûsítése, épületgépészeti beruházásokhoz,

� új gépek, berendezések beszerzéséhez,

� informatikai hálózat kiépítéséhez,

� számítástechnikai hardver és szoftver eszközök beszerzéséhez,

A fenti célra összesen 322 millió forint vissza nem térítendõ támogatás áll rendelkezésre, amit

logisztikai tevékenységek végzéséhez szükséges
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� telekhatáron belüli infrastruktúra építéséhez, korszerûsítéséhez lehet felhasználni.

n é

A támogatásokra belföldi székhelyû gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, valamint

közhasznú társaságok pályázhatnak.

Akis- és középvállalkozások piaci pozícióinak, illetve versenyképességének javítása érdekében a "Kis- és

középvállalkozások mûszaki-technológiai háttere fejlesztésének támogatására"

, amit technológiai

fejlesztéshez kapcsolódó beruházásokra

� mûszaki gépek, berendezések beszerzése és/vagy

� ingatlan építése, bõvítése, fejlesztése és/vagy

� licenc, know-how vásárlására lehet felhasználni

Avállalkozások versenyképességének erõsítése, az Európai Uniós minõségvédelmi szabványoknak való

megfelelés új, korszerû vállalatirányítási módszereket, minõségi menedzsmentet igényel. A �Kis- és

középvállalkozások részére korszerû menedzsment rendszerek és technikák támogatására�

� minõségbiztosítási, környezet-, egyéb irányítási rendszerek kialakításához kapcsolódó

tevékenységekhez;

� vizsgáló- és kalibráló-laboratóriumok akkreditálási okiratánakmegszerzéséhez,

� TQM rendszer bevezetéséhez és tanúsíttatásához,

� "20 kulcs" program bevezetéséhez kapcsolódó tanácsadás költségeihez lehet felhasználni.

A vállalkozások sikeréhez kiemelten fontos a korszerû, szakmához kötõdõ ismeretek megszerzése. �A

kis- és középvállalkozások részére emeltszintû, szakmaspecifikus tanácsadás igénybevételének

Az önrész mértéke 60 vagy 65 százalék lehet, attól függõen, hogy a megvalósuló logisztikai központ

ö állóan vagy egymármeglévõ ipari parkban jön-e l tre.A támogatás legfeljebb 100millió forint lehet.

A pályázatokat a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársasághoz

lehet benyújtani.

Mûszaki-technológiai háttér fejlesztéséért (GVOP2.1.1.)

pályázat célja mûszaki-

technológiai fejlesztésük, innovatív képességük növelése.

Erre a célra 6400 millió forint vissza nem térítendõ támogatás áll rendelkezésre

Az önrészmértéke 50 százalék. Pályázhatnak belföldi székhelyû gazdasági társaságok, szövetkezetek,

valamint egyéni vállalkoózk.Apályázatokat aMagyar Vállalkozásfejlesztési Kht címére kell benyújtani.

Minõségimenedzsment kialakításáért (GVOP2.1.2.)

pályázat ezért

támogatja az új követelményeknek megfelelõ irányítási rendszerek bevezetését és tanúsíttatását.

Erre a célra 956millió forint vissza nem térítendõ támogatás áll rendelkezésre, amit

Az önrész mértéke 50 százalék. Pályázhatnak belföldi gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók,

valamint szövetkezetek. Apályázatokat aMagyar Vállalkozásfejlesztési Kht címére kell benyújtani.

Avállalkozói kultúra fejlesztéséért (GVOP2.2.2.)

támogatására� maga

elé.

az üzletmenethez fontos ismeretek széleskörû elterjesztését tûzte célul

Erre a célra 477 millió forint vissza nem térítendõ támogatás áll rendelkezésre. Az önrész mértéke 50

pályázat



százalék. Apályázók az alábbi területeken vehet ek igénybe tanácsadást:

Akis-és középvállalkozások együttmûködéséért (GVOP2.3.1.)

segítséget kíván nyújtani a KKV-szektorban

területileg vagy szakmailag szervezõdõ vállalati együttmûködések kialakításához, szervezéséhez.

Erre a célra 239millió forint vissza nem térítendõ támogatás áll rendelkezésre, amit

n

� A vállalkozások fejlõdése érdekében belföldi és uniós pénzügyi források feltérképezése, feldolgozása és

terjesztése aKKV-k felé;

� Az uniós csatlakozás gazdasági vonatkozásai, európai vállalkozásfejlesztési lehetõségek, EU-s

követelményekre való felkészítés;

� Hazai, európai uniós és egyéb forrásból finanszírozott pályázatok készítése;

� Cég- és részstratégiák alkotása, fejlesztési és üzleti tervek készítése;

� Piac és versenyhelyzet elemzése;

� Management, marketing tanácsadás;

� Termékfejlesztési tanácsadás;

� Stratégiai vállalkozásvezetési ésmarketing koncepció kidolgozása;

� Tervezési, vezetési és ellenõrzési eszköztár kidolgozása ésmegvalósítása;

� Piackutatás;

� Értékesítési, marketing és üzletfejlesztési tanácsadás;

� Üzleti auditok elvégzése;

� Üzleti megvalósíthatósági tanulmányok készítése.

A támogatásokra (maximum 2 millió forint) belföldi gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, valamint

szövetkezetek pályázhatnak.

AKKV-kméretükbõl adódóan sok szempontból versenyhátrányban vannak a nagyvállalatokkal szemben.

Ennek a hátránynak a csökkentését tûzte ki célul a �Kis- és középvállalkozások közötti együttmûködés

szervezésének támogatására� címû pályázat, amely

� Újmikro-, kis- és középvállalkozásokból álló hálózatok alapítása, szervezése;

� Hálózat tagjai által megvalósuló projektek elõkészítése, pályázati benyújtása, beruházások

Apályázatokat aMagyar Vállalkozásfejlesztési Kht címére kell benyújtani.

Az önrész mértéke 50 százalék, alapítványok, közalapítványok, közhasznú társaságok, egyesületek

esetén pedig 20 százalék. Pályázhatnak belföldi alapítványok, közalapítványok, közhasznú

társaságok, egyesületek; valamint gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók. A

pályázatokat aMagyar Vállalkozásfejlesztési Kht címére kell benyújtani.

Aközös beruházásokért (GVOP2.3.2.)

pályázat az ilyen vállalati

együttmûködések fejlesztését tûzi ki célul.

megvalósulásának nyomon követéséhez lehet igénybe venni.

Meghatározott termékek elõállítása, fejlesztése, beszerzése sokkal jobb feltételek között mehet végbe, ha

a kis- és középvállalkozások összefognak és közösen valósítanak meg egy beruházást. Az �Együttmûködõ

vállalkozások közös fejlesztésének, beruházásának támogatására�

9
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A támogatásra gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, valamint szövetkezetek pályázhatnak.

Egy versenyképes gazdaságnak létszükséglet az új termékek létrehozására irányuló kutatás támogatása.

Ezért az �Alkalmazott Kutatás-Fejlesztés (AKF)� elnevezésû

í

h k

Arendelkezésre álló keretösszeg 1,6milliárd forint vissza nem térítendõ támogatást tesz lehetõvé,

amit mûszaki gépek, berendezések vásárlásához; épület létesítéséhez, bõvítéséhez; licenc vagy

know-how vásárlásához, továbbá közös arculat megtervezéséhez, megjelenítéséhez lehet igénybe

venni.Az önrészmértéke 50 százalék.

A

pályázatokat aMagyar Vállalkozásfejlesztési Kht címére kell benyújtani.

Új termékek létrehozásáért (GVOP3.1.1.)

program támogatást kíván nyújtani új,

piacképes termékek kidolgozásához és kipróbálásához az anyagtudomány, gyártástechnológia,

eszközök; a biotechnológia; elektronika, méréstechnika, irány tástechnika; az energetika;

infokommunikációs tec nológiák és alkalmazások; a környezetvédelem; és özlekedés területén.

Erre a célra 7 milliárd forint vissza nem térítendõ támogatás áll rendelkezésre, amit a pályázók

alkalmazott kutatás, az alkalmazott kutatáshoz szorosan kapcsolódó alapkutatás, továbbá kísérleti

fejlesztés céljaira vehetnek igénybe. Költségvetési szerv és jogi személyiségû non-profit szerv

estében a projekt összes költsége a pályázati alapból kerül finanszírozásra. Vállalkozás által folytatott

alapkutatás esetén ugyanez a helyzet, míg alkalmazott kutatásnál az önrész mértéke 25 és 40 százalék

közöttmozog, kísérleti fejlesztésnél pedig 50 és 65 százalék között.

A támogatásra pályázhat belföldi székhelyû jogi személyiségû és jogi személyiség nélküli vállalkozás,

költségvetési szerv és intézménye, jogi személyiségû, kutatási tevékenységet folytató non-profit szervezet,

vagy ezekbõl a K+F projekt megvalósítására létrejött társulás (un. kutatási konzorcium).

A támogatásra kutatás-fejlesztési tevékenységet folytató költségvetési szervek és intézményeik, valamint

jogi személyiségû non-profit kutatási tevékenységet folytató szervezetek pályázhatnak.

A K+F szektor versenyképességének növelése érdekében

A pályázatokat a

Kutatás-fejlesztési Pályázati ésKutatáshasznosítási Iroda címére kell benyújtani.

Akutatás feltételeinek javításáért (GVOP3.2.1.)

A hatékony kutatás feltétele a megfelelõ körülmények megléte. E cél megvalósulását segíti elõ a

�Közfinanszírozású ésnon-profit kutatóhelyek infrastruktúrájának fejlesztése (KMA)� címûpályázat.

Erre a célra 3 milliárd forint vissza nem térítendõ támogatás áll rendelkezésre, amit új mûszer

beszerzéséhez, meglévõ K+F eszköz felújításához, valamint korszerûsítéséhez, mérési tevékenység

akkreditálásához lehet felhasználni. Felújítás, korszerûsítés és akkreditálás esetén a projekt összes

költsége a pályázati alapból kerül finanszírozásra, új mûszer beszerzése esetén az önrész mértéke 10

százalék.

A pályázatokat a

Kutatás-fejlesztési ésKutatáshasznosítási Iroda címére kell benyújtani.

Kutatóközpontok létrehozásáért (GVOP3.2.2.)

célszerû az oktatás, a kutatás-fejlesztés,

valamint technológiai együttmûködések integrálása Kooperációs Kutató Központokban. Ezt a célt

segítené elõ a �Felsõoktatás és a vállalatok közötti kooperatív kutatást és technológiatranszfert segítõ

partnerkapcsolatok és hálózatok kiépítésének támogatása (Kooperációs Kutató Központok, KKK)�

pályázat.



Arendelkezésre álló összeg 3milliárd forint vissza nem térítendõ támogatás amit,

� tudományos alap- stratégiai és alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés;

� hallgatók, oktatók, kutatók szakmai és tudományos továbbképzése;

� kutatási eredmények adaptálása, továbbfejlesztése;

� innovációs projekt megvalósíthatósági tanulmánya;

� know-how beszerzése, licencvásárlás;

munkahelyekhez szükséges mûszer, kapcsolódó informatikai eszköz és program beszerzéséhez, kizárólag

kutatási-fejlesztési célra használt informatikai eszköz beszerzéséhez, továbbá kizárólag kutatási-fejlesztési

célra használt gép beszerzéséhez lehet felhasználni.

� szabadalom, használati minta, védjegy ésmintaoltalmi bejelentés;

� jogi, iparjogvédelmi, pénzügyi, üzleti tanácsadás igénybevétele céljaira vehetnek igénybe a pályázók.

e

A vállalati szektor versenyképességének növelése érdekében

Ezt konkrét

kutatáshoz kapcsolódóan, új kutatói-fejlesztõi munkahelyek létrehozásához kötõdõ vállalati kutatói-fejlesztõi

Azönrészmértéke 50 százalék.A támogatásra kutatás-fejlesztési tevékenységet folytató költségvetési

és jogi személyiségû non-profit kutatási szervez tek (KKK) jogosultak. A pályázatokat a Kutatás-

fejlesztési ésKutatáshasznosítási Iroda címére kell benyújtani.

Avállalati kutatómunka ösztönzésére (GVOP3.3.1.)

szükséges a vállalati K+F tevékenység

körülményeinek javítása, az infrastruktúra fejlesztése, innovatív vállalkozások indításának

támogatása. Ezt a célt tûzi maga elé az �Induló technológia- és tudás-intenzív mikrovállalkozások, és

az ún. spin-off vállalkozások innovációs feladatainak támogatása� címûpályázat.

A pályázati célra 800 millió forint vissza nem térítendõ támogatás áll rendelkezésre, amit önálló

kutatás-fejlesztésre, kutatási eredmények adaptálására, továbbfejlesztésére, prototípus

elkészítésére, innovációs projekt megvalósíthatósági tanulmányára, K+F szolgáltatás

igénybevételére, know-how beszerzésére, licencvásárlásra, szabadalomra, használati mintára,

védjegy és mintaoltalmi bejelentésre, jogi, iparjogvédelmi, pénzügyi, üzleti tanácsadás

igénybevételére (maximum a támogatás összegének 10 százalékáig) lehet felhasználni.

A támogatás értékének legfeljebb 40 százaléka fordítható K+F eszközök beszerzésére. Pályázhat a

projektet Magyarországon megvalósító technológia-intenzív tevékenységet folytató, a pályázat

beadásakor öt évnél nem régebben nyilvántartásba vett mikrovállalkozás, valamint olyan természetes

személy, aki spin-off vállalkozás létrehozását támogató intézményi nyilatkozattal rendelkezik. A

pályázatokat aKutatás-fejlesztési ésKutatáshasznosítási iroda címére kell benyújtani.

Új kutatóimunkahelyekért (GVOP3.3.2.)

A vállalati szektor versenyképességének növelése a vállalati kutatómunka minõségének

javításán, jól felszerelt, új kutatói munkahelyek létrehozásán keresztül valósulhat meg. Ezt a célt tûzi

maga elé az �Új kutatói munkahelyek létrehozásához kötõdõ vállalati kutatási infrastruktúra

fejlesztése� pályázat.

A fenti célra 800 millió forint vissza nem térítendõ támogatás áll rendelkezésre.
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A kis-és középvállalkozói szektor versenyképességének elõmozdítása érdekében

� K+F eredmények hasznosítási jogánakmegszerzése, vásárlása és adaptálása

� alkalmazott kutatási és kísérleti fejlesztési munkamegrendelése

� önálló kísérleti fejlesztés

� kísérleti fejlesztéshez kapcsolódómegvalósíthatósági tanulmány

� önálló technológia-, termék- és szolgáltatásfejlesztés

A vállalatok mûködési hatékonyságának növelése, az ügyvitel gyorsítása, a döntéshozatali idõ rövidsége

mind elengedhetetlen összetevõi egy korszerû vállalatnak. A �Vállalaton belüli elektronikus üzleti rendszerek �

Az önrész mértéke KKV-k esetében 50, ill. 55 százalék, egyéb esetekben pedig 75 százalék. A

támogatásra az önállóan pályázó, a projektet Magyarországon megvalósító belföldi székhelyû

vállalkozás jogosult. Csak olyan vállalkozás pályázhat, amely legalább 1 éve gazdasági tevékenységet

folytat.Apályázatokat aKutatás-fejlesztési ésKutatáshasznosítási Iroda címére kell benyújtani.

Avállalati innovációért (GVOP3.3.3.)

támogatásban

részesül az új, az eddigieknél elõnyösebb technológia, termék vagy szolgáltatás kifejlesztése. Ennek a

célnak az érdekében írták ki a �Vállalati innováció támogatása� elnevezésû pályázatot.

A pályázat céljai kapcsán 400 millió forint vissza nem térítendõ támogatás áll rendelkezésre, amit a

következõ tevékenységekhez lehet felhasználni:

Az önrész mértéke 35 és 55 százalék között lehetséges. A támogatásra belföldi székhelyû vállalkozás

jogosult. Csak olyan vállalkozás pályázhat, amely legalább 1 éve gazdasági tevékenységet folytat. A

pályázatokat aKutatás-fejlesztési ésKutatáshasznosítási iroda címére kell benyújtani.

E-gazdaság fejlesztése, e-kereskedelem ösztönzése (GVOP4.1.1)

pályázat ezért két célt tûz maga elé: egyfelõl integrált vállalat-irányítási rendszerek bevezetésével,

korszerûsítésével elõsegíti a KKV-k Európai Unión belüli hatékonyságát (�A� i cél), továbbá

korszerû vállalatirányítási rendszerek bevezetésével csökkenteni a döntéshozatali idõt (�B�

i cél).

intézkedés

intézkedés

Az "Üzleti partnerek közötti e-kapcsolat fejlesztése"

Ezekre a célokra összesen 1,2 milliárd forint vissza nem térítendõ támogatás áll rendelkezésre,

amelyet a pályázók az �A� pályázati cél esetén integrált vállalatirányítási szoftvercsomag vásárlására,

bevezetésére, korszerûsítésére, illetve bõvítésére; �B� pályázati cél esetén pedig vállalati

döntéstámogató és/vagy üzleti intelligencia rendszer vásárlására, illetve bevezetésére használhatnak

fel.

Az önrész mértéke 50 százalék. A támogatásra belföldi gazdasági társaságok, szövetkezetek,

szövetkezeti hitelintézetek és egyéni vállalkozók pályázhatnak. A pályázatokat az IT Információs

TársadalomKht. címére kell benyújtani.

E-kapcsolat fejlesztése (GVOP4.1.2.)

pályázat alapvetõ célja, hogy a hazai kis- és

középvállalkozások számára az e-gazdaságban rejlõ lehetõségek kiaknázására támogatást nyújtson.



Ezekre a célokra összesen 1600 millió forint vissza nem tértendõ támogatás áll rendelkezésre, ami a

következõ tevékenységekhez vehetõ igénybe:

Az önrész mértéke legalább 50 százalék. A támogatásra belföldi gazdasági társaságok, szövetkezetek,

kereskedelmi szervezetek és szövetségek, kereskedelmi és iparkamarák, egyéni vállalkozók, valamint

a fentiek által létrehozott konzorciumok pályázhatnak. A pályázatokat az IT Információs Társadalom

Kht címére kell benyújtani.

Avállalkozások informatikai fejlesztéséért (GVOP4.2.1.)

pályázat két célt tûz maga elé: a KKV-k

emelt szintû szolgáltatást nyújtó internetes oldalainak kialakítása (�A� i cél), valamint

versenyképesség-növelõ üzleti, tudományos és kulturális tartalomszolgáltatások kialakítása

számukra (�B� i cél).

Ezekre a célokra 550 millió forint vissza nem térítendõ támogatás áll rendelkezésre, amit a

következõ tevékenységek finanszírozására lehet felhasználni:

Az "A" pályázattípus esetén

A"B" pályázattípus esetén

� elektronikus piactér létesítése ("A" pályázati cél)

� vállalati elektronikus értékesítési és ügyfélszolgálati rendszer létrehozása ("B" pályázati cél)

� vállalatközi elektronikus üzletviteli rendszer kialakítása ("C" pályázati cél)

� csatlakozás elektronikus piacterekhez: a KKV-k üzleti és technológiai felkészítése elektronikus

piacterekhez való csatlakozásra ("D" pályázati cél)

Az informatikának lényeges szerep jut a kis- és középvállalkozások fejlesztési programjában. Az �Üzleti

tartalomfejlesztés támogatása kis-és középvállalkozások számára�

� tartalmak többnyelvû megjelenítése;

� tartalmak adaptálásának elterjesztése;

� idegen nyelvû tartalmak integrálása;

� saját, emelt szintû szolgáltatásokat nyújtó honlapok készítése;

� a "belépõ oldali" (input) szolgáltatások elindítása ill. elterjesztése.

� hagyományos tudás- és információ alapú iparágak on-linemûködésének kialakítása;

� regionális, ágazati és üzleti portálok, piacterek kialakítása, mármeglévõk továbbfejlesztése;

� mobil eszközökre épülõ üzleti és közhasznú szolgáltatások kialakítása;

� SEEMüzleti tartalmak fejlesztése;

� tartalommenedzsment (CM) és a tartalomterjesztést támogató rendszerek (DRM) kiépítése.

intézkedés

intézkedés

Az önrész mértéke 50 százalék. Az �A� pályázati cél esetében termelõ, szolgáltató és kereskedelmi

vállalkozások pályázhatnak, a �B� cél esetében pedig a fenti vállalkozásokon kívül kereskedelmi

szervezetek és kamarák, non-profit szervezetek, közhasznú adatbázisokat kezelõ állami és non-profit

intézmények (kivéve önkormányzatok és szervezeteik), közgyûjtemények és közszolgáltatók is. A

pályázatokat az IT Információs TársadalomKht. címére kell benyújtani.
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Aközcélú tartalomszolgáltatás fejlesztéséért (GVOP4.2.2.)

Cél, hogy az interneten minél több tudományos és kulturális tartalom váljék elérhetõvé, továbbá,

hogy növekedjen a közcélú adatok újrafelhasználása és kereskedelme. Ezeknek a céloknak az

elõmozdítása érdekében jött létre a �Tartalomipari és közcélú tartalomszolgáltatás fejlesztése�

pályázat.

A fenti célokra 550millió forint vissza nem térítendõ támogatás áll rendelkezésre, amelyet tartalom

elõállítási infrastruktúra kialakítására; digitális tartalom vonatkozású új termékek és szolgáltatások

elõállítására és forgalmazására; a digitális tartalom piacát élénkítõ új tartalmak és szolgáltatások

létrehozására; továbbá a tartalomiparban érdekelt kis- és középvállalkozások támogatására lehet

felhasználni.

Az önrész mértéke 50 százalék. Pályázatot nyújthatnak be termelõ, szolgáltató és kereskedelmi

vállalkozások, kereskedelmi szervezetek és kamarák, non-profit szervezetek, közhasznú

adatbázisokat kezelõ állami és non-profit intézmények (kivéve önkormányzatok és szervezeteik),

közgyûjtemények és közszolgáltatók. A pályázatokat az IT Információs Társadalom Kht. címére kell

benyújtani.

Az e-közigazgatásért (GVOP4.3.1)

célja e-ügyintézés megvalósítása, on-line településmarketing, integrált alkalmazások

létre-hozása vagy továbbfejlesztése.

Ezekre a célokra összesen 2,18 milliárd forint vissza nem térítendõ támogatás áll rendelkezésre, ami a

következõ tevékenységekhez vehetõ igénybe:

Az e-közigazgatás megvalósítása a helyi önkormányzatok szintjén fontos cél mind az ügyintézés

modernizálása, mind pedig az Európai Uniós szabványoknak való megfelelés szempontjából. Ennek

elõmozdítása érdekében jött létre az �Önkormányzatok információ-szolgáltató tevékenységének fejlesztése�

pályázat, amely

� részletes funkcionális, technikai, biztonsági követelmény-specifikáció, alkalmazói és alapszoftverek

beszerzése és implementálása, folyamatok szervezése, alapszoftver-kezelés betanítása önkormányzati

köztisztviselõk, közalkalmazottak részére, továbbá hardver-elemek beszerzése, installálása,

projekttervezés, projektirányítás, adatfeltöltés, adat-migráció

� üzemeltetés, mûködtetés tervezése (3 évre) alkalmazásintegráció

� részletes funkcionális, technikai, biztonsági követelmény-specifikáció, alkalmazói szoftverek

implementálása, folyamatok szervezése, alapszoftver-kezelés betanítása önkormányzati köztisztviselõk,

Az önrész mértéke legalább 12,5 százalék. A támogatásra pályázhatnak a legalább 10 ezer fõ feletti

lakosságszámú települések önkormányzatai, valamint önkormányzati társulások. Apályázatokat az IT

Információs TársadalomKht. címére kell benyújtani.

Az önkormányzati adatokmegismeréséért (GVOP4.3.2)

A kis- és középvállalkozások számára fontos lenne, hogy hasznosíthassák az önkormányzati

adatvagyont. Az �Önkormányzati adatvagyon másodlagos hasznosítása� pályázat a fenti célt kívánja

elõmozdítani adatbázis-kezelõ rendszerek létrehozásán, online és alternatív hozzáférések

biztosításán, valamint folyamatos adatfrissítésén keresztül.

Erre a célra 300 millió forint vissza nem térítendõ támogatás áll rendelkezésre. Ezt a pályázók igénybe

vehetik:



közalkalmazottak részére, továbbá hardver-elemek és alap-szoftver beszerzése, installálása,

projekttervezés, projektirányítás, adatfeltöltés, adat-migráció, adatintegráció;

� üzemeltetés, mûködtetés tervezése (3 évre)

� korszerû, nagyteljesítményû adatbázis-kezelõk beszerzése, implementálása

Az internethez való hozzájutás manapság létfontosságú minden réteg, különösen a kis- és

középvállalkozások számára. A �Szélessávú internet-infrastruktúra kiépítésének és a

Az önrész mértéke legalább 12,5 százalék. A támogatásra legalább 10 ezer fõ lakosságszámmal

rendelkezõ önkormányzatok, valamint önkormányzati társulások pályázhatnak. A pályázatokat az IT

Információs TársadalomKht. címére kell benyújtani.

Az internet-ellátottság növeléséért (GVOP4.4.1)

szolgáltatás

beindításának támogatása Magyarország üzletileg kevésbé vonzó településein� pályázat csökkenteni

szeretné az internet-ellátottság területén jelentkezõ területi különbségeket, segítséget kíván nyújtani

az infrastruktúra kiépítéséhez.

Erre a célra 1,28 milliárd forint vissza nem térítendõ támogatás áll rendelkezésre, amelyet

szélessávú internet-szolgáltatás kiépítéséhez lehet igénybe venni.Az önrészmértéke 54 százalék.

A támogatásra belföldi székhelyû, távközlési szolgáltatási engedéllyel rendelkezõ vagy bejelentett

szolgáltatók pályázhatnak. Apályázatokat az IT Információs TársadalomKht. címére kell benyújtani.
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Az operatív program célja

az Európai Unió fõ fejlesztési területi egységeinek számító régiók

fejlesztése. E fejlesztés részterületei a gazdasági környezet javítása, a turizmus támogatása és egyes

infrastruktúrális fejlesztések által, az integrált térség- és településfejlesztés, a régiók emberi erõ-

forrásainak és tudásállományának javítása és környezetgazdálkodásuk fejlesztése.

A Regionális Operatív program célja

A ROP Irányító Hatóság elérhetõsége:

ROP Irányító Hatóság

Hattyú utca 14.

1015 Budapest

Tel.: 441-7160 � Fax.: 441-7162

e-mail: rop@meh.hu

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal

Regionális

Fejlesztés
Operatív Program
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A konkrét pályázataival kapcsolatos kérdéseivel, a pályázati

felhívásban is feltüntetett, alábbi közremûködõ szervezethez fordulhat:

1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32.

Tel: 2243-100,

9200 Sopron, Új u. 12.

Tel: 94/509-350

8000Székesfehérvár, Szent István tér 9.

Tel: 22/513-370

7400Kaposvár, Szántó u. 5.

Tel:72/513-760

1146Budapest, Hermina út 17.

Tel: 471-8955

3529Miskolc Csabai kapu 37.

Tel: 46/563-300

4025Debrecen, Miklós u. 18.

Tel: 52/524-760

6720Szeged, Oroszlán u. 2.

Tel: 62/549-599

VÁTI Kht.

Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

ProRégióKözép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség

Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség

Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség

Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség

Regionális Fejlesztési Operatív Program
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Turisztiki vonzerõk fejlesztése (ROP1.1)

Az célja a nemzetközi szinten is versenyképes turisztikai attrakciók, termékek

fejlesztése, amelyek az ország sajátos kulturális örökségeire és természeti értékeire építenek,

valamint az idegenforgalmi vonzerõk regionális koncentráltságának csökkentése. Ennek érdekében

�Turisztikai vonzerõk fejlesztése� címûpályázat 19,6milliárd forint támogatást tesz hozzáférhetõvé.

A minimális sajáterõ 2,5-5 százalék. Pályázhatnak helyi önkormányzatok, intézményeik és

társulásaik, kivéve a fõvárosi önkormányzat és kerületi önkormányzatok, közhasznú tevékenységet

folytató, nem profitorientált gazdasági társaságok, amelyekben a közszféra többségi tulajdonnal bír,

központi költségvetési szervek és intézményeik valamint non-profit szervezetek. A pályázatokat a

Regionális Fejlesztési Ügynökségekhez kell benyújtani.

Turisztikai Fogadóképesség Javítása (ROP1.2.)

pályázat célja a kereskedelmi szálláshelyek

színvonalának és szolgáltatásainak javítása, új szálláshelyek létesítése a vonzerõk közelében

valamint a szálláshelyek környezetbarát üzemeltetésének elõsegítése, a turisztikai vonzerõkhöz

kapcsolódó szolgáltatások bõvítése, munkahelyteremtés. Ennek érdekében a pályázat 8,2 milliárd

forint támogatást tesz hozzáférhetõvé.

A támogatáshoz 50-70 százalék önrész szükséges. Pályázhatnak gazdasági társaságok, helyi

önkormányzatok és intézményeik, kivéve a fõvárosi önkormányzat és kerületi önkormányzatok,

nonprofit szervezetek, a kedvezményezettek közé tartozó szervezetek által létrehozott partneri

együttmûködés. Apályázatokat aRegionális Fejlesztési Ügynökségekhez kell benyújtani.

Hátrányos helyzetû régiók és kistérségek elérhetõségének javítása (ROP2.1.)

A �Hátrányos helyzetû régiók és kistérségek elérhetõségének javítása�

pályázat azt a célt tûzi maga elé, hogy segítsen csökkenteni ezeket a hátrányokat és támogassa az

úthálózat fejlesztését.

Erre a célra 28,5 milliárd forint áll rendelkezésre. Az 3 komponensbõl áll, az elsõ

komponens keretében támogatás nyerhetõ négy- és ötszámjegyû utak, valamint az ezekkel azonos

funkciójú önkormányzati bekötõ és összekötõ utak felújításához a fejletlenebb régiókban és a

hátrányos helyzetû kistérségekben; a települések (különösen a zsáktelepülések) megközelíthetõségét

javító, hiányzó útszakaszok kiépítéséhez.

A pályázat kapcsán öt tevékenység támogatható: 100 és 1500 millió forint között támogatható nemzeti

parkok és más védett természeti területek turisztikai látogatottságához szükséges fejlesztések, 250 és 1500

millió forint között világörökségi helyszínek és történelmi városközpontok fejlesztése, 250 és 800 millió forint

között kastélyok és várak turisztikai funkciókkal való fejlesztése, 50 és 300 millió forint között múzeumok

látogatóbarát fejlesztése, valamint egyéb aktív turizmushoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés.

A "Turisztikai Fogadóképesség Javítása" címû

Apályázat keretében két terület is támogatásban részesül: 13 és 300millió forint értékek között a meglévõ

kereskedelmi szálláshelyek fejlesztése, új férõhelyek teremtése valamint új szálláshelyek kiépítése azokon a

helyeken, ahol az ágyszám nem elégíti ki a helyi turisztikai igényeket, valamint 8 és 150 millió forint között

támogatásban részesül a turisztikai vonzerõk termékké fejlesztéséhez szükséges a vonzerõkhöz kapcsolódó

szolgáltatás-kínálat választékának ésminõségének fejlesztése.

A kevésbé fejlett régiókban csak úgy lehet a beruházási kedvet növelni, ha sikerül felszámolni az

infrastrukturális hátrányokat.

intézkedés

intézkedés



A második komponens támogatásban részesíti a jelentõs ipari területek jobb megközelítését szolgáló

közutak építését, felújítását, szélesítését és a burkolat megerõsítését, csomópontok építését. Ugyancsak

támogatásban részesül a turisztikai vonzerõkhöz vezetõ utak építése, felújítása, szélesítése és burkolatának

megerõsítése, melyek "Turisztikai vonzerõk fejlesztése" pályázat által támogatott projektekhez kapcsolódnak.

A harmadik komponens a helyi tömegközlekedés fejlesztését célozza meg, melynek keretében P+R

rendszerek kialakítása, forgalomtechnikai rendszerek fejlesztése, helyi és távolsági autóbusz-pályaudvarok,

végállomások fejlesztése, utasforgalmi szolgáltatások fejlesztése, villamos- és trolibuszhálózat

rekonstrukciója, mozgáskorlátozottak tömegközlekedését elõsegítõ tevékenységek fejlesztése valósulhat

meg.

A "Hátrányos helyzetû régiók és kistérségek elérhetõségének javítása/helyi tömegközlekedés

infrastruktúrájának fejlesztése" címû

települések és településrészek kapcsolatát biztosító

tömegközlekedés, infrastruktúra és korszerû tömegközlekedést kiszolgáló létesítmények kiépítése, a

kapcsolódó forgalomtechnikai berendezésekkel, szükséges kiegészítõ beruházásokkal együtt.

Az önrész mértéke 10 százalék. A támogatásra helyi önkormányzatok, intézményeik és

társulásaik; központi költségvetési szervek és intézményeik, valamint nem profitorientált, közhasznú

társaságok pályázhatnak. Apályázatokat aRegionális Fejlesztési Ügynökségekhez kell benyújtani.

Hátrányos helyzetû régiók és kistérségek elérhetõségének javítása/helyi tömegközlekedés

infrastruktúrájának fejlesztése (ROP2.1.3.)

pályázat célja a helyi tömegközlekedés szolgálatatási minõségének

és infrastruktúrális feltételeinek javítása, egyúttal elõsegíti a helyközi tömegközlekedéssel való

kapcsolatok javítását.

Ennek érdekében a pályázat 3 milliárd forint támogatást tesz hozzáférhetõvé. Támogatható

tevékenységek 5 milliótól 300 millió forintig;

A támogatáshoz 10 százalék önrész szükséges. Pályázhatnak helyi önkormányzatok, azok

intézményei és társulásai, közhasznú társaságok, egyesületek, alapítványok, közalapítványok,

közhasznú tevékenységet folytató, nem profitorientált gazdasági társaságok, melyekben a közszféra

többségi tulajdonnal bír, tömegközlekedés feladatainak ellátására jogosult gazdálkodó szervezetek.

Apályázatokat aRegionális Feljesztési Ügynökségekhez kell benyújtani.

Városi területek rehabilitációja: város és barnamezõs rehabilitáció (ROP2.2.)

A pályázat célja a helyi önkormányzatok innovatív település-rehabilitációs akcióinak ösztönzése,

város és barnamezõs rehabilitációs akciók megvalósításán keresztül. Ennek érdekében �A városi

területek rehabilitációja� címûpályázat 21,27milliárd forint támogatást tesz hozzáférhetõvé.

A pályázat keretében 125 milliótól 1,5 milliárd forintig támogatás kapható város-rehabilitációra és

barnamezõs rehabilitációra. Pályázhatnak helyi önkormányzatok. Partnerek lehetnek költségvetési

szervek, azok intézményei és társulásaik, nonprofit gazdasági társaságok és szervezetek, gazdasági

társaságok, kis-és középvállalkozások, illetve barnamezõs területek tulajdonosainak konzorciuma.

A pályázóknak 10 százalék önrésszel kell rendelkeznie. A pályázatokat a Regionális Fejlesztési

Ügynökségekhez kell benyújtani.
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Azóvodai és alapfokú oktatási-nevelési intézmények infrastrukturájának fejlesztése (ROP2.3.)

azt a célt tûzte maga elé, hogy csökkentse

az oktatás minõségében meglévõ területi különbségeket, különös tekintettel azokra a településekre,

aholmagas a romák ésmás hátrányos helyzetû csoportok aránya.

Erre a célra összesen 12,2 milliárd forint vissza nem térítendõ támogatás áll rendelkezésre, ami

legfõképpen az oktatási épületek felújítására, korszerûsítésére fordítható, továbbá csak ezzel együtt

támogathatók a következõ tevékenységek:

Az önrész mértéke 5 százalék. A támogatásra óvodák, alapfokú oktatási intézmények, továbbá az

elõbbiek fenntartói és partneri együttmûködései pályázhatnak. Apályázatokat a Regionális Fejlesztési

Ügynökségekhez kell benyújtani.

Foglalkoztatást elõsegítõ tevékenységek helyi koordinációjának elõsegítése (ROP3.2.1.)

A foglalkoztatást elõsegítõ helyi fejlesztések gyakran egymástól függetlenül valósulnak meg.

Ezek összehangolása és helyi foglalkoztatási stratégiák kialakítása érdekében hozták létre a

�Foglalkoztatást elõsegítõ tevékenységek helyi koordinációjának elõsegítése� címû pályázatot. A

pályázat céljainak végrehajtására összesen 970millió forint áll rendelkezésre.

A pályázónak nem szükséges önrésszel rendelkeznie. Pályázhatnak önkormányzatok, azok

társulásai, alapítványok, közalapítványok, közhasznú társaságok, egyesületek, társadalmi

szervezetek és azok szövetségei, Megyei Munkaügyi Központok, Kereskedelmi és Iparkamarák,

Munkaadói és Munkavállalói szervezetek valamint a Regionális Munkaerõ Fejlesztõ és Képzõ

Központok.Apályázatokat aRegionális Fejlesztési Ügynökségekhez kell benyújtani.

Non-profit foglalkoztatási projektekmegvalósítása a szociális gadaságban (ROP3.2.2.)

A �Non-profit foglalkoztatási projektek megvalósítása a szociális

gadaságban� pályázat ezért támogatni kívánja az új munkahelyek teremtését a harmadik szektorban,

azaz a szociális gazdaságban.

Erre a célra összesen 3,15 milliárd forint vissza nem térítendõ támogatás áll rendelkezésre, ami a

következõ tevékenységek támogatására fordítható:

Az esélyegyenlõség elérése érdekében kívánatos, hogy azok a tanulók is minõségi oktatásban

részesüljenek, akik kevésbé fejlett, ill. hátrányos helyzetû régiókban élnek. �Az óvodák és alapfokú nevelési-

oktatási intézmények infrastrukturájának fejlesztése� pályázat

� szabadidõs programok, foglalkozások lehetõségét biztosító épületek, terek építése, megújítása;

� az intézmények udvarának felújítása;

� a nevelés-oktatás tartalmi fejlesztéséhez szükséges eszközök, berendezések beszerzése;

� a sajátos nevelési igényû gyerekek, diákok képzését biztosító speciális eszközök és berendezések

beszerzése;

� informatikai berendezések, eszközök (hardver, szoftver) beszerzése csak iskolák esetében;

� az intézmények akadálymentesítése azért, hogy a létesítményekhez a speciális nevelési igényû tanulók is

hozzáférjenek

Hét és ötvenmillió forint között támogatásban részesülnek foglalkoztatási stratégiák kialakítása,

foglalkoztatási megállapodások létrehozása, együttmûködési hálózatok kialakítása, ésmûködési feltételeinek

megteremtése. (Atámogatható tevékenységek pontos listájamegtalálható awww.nfh.hu weboldalon).

Az aktív korú nem foglalkoztatott személyek foglalkoztatásának növelése fontos cél mind szociális, mind

pedig gazdasági szempontból.



� oktatás, szak- és betanító-képzés, ismeret-felújítás- a projektbe bevont munkanélküliek foglalkoztatása,

amelyet egyéb támogató tevékenységek egészíthetnek ki: pl. szociális és mentális problémák egyéni

kezelése, tanácsadási tevékenység és a projektben résztvevõk foglalkoztathatóságának javítását célzó

egyéb szolgáltatások

� olyan kiegészítõ szolgáltatások biztosítása - beleértve az eltartott családtagokat is - amelyek a célcsoport

munkában való bentmaradását segítik- a foglalkoztatási projekt számára szükséges infrastrukturális

háttér megteremtése, eszközök, berendezések beszerzése - a projekt sikeres megvalósításához

szükséges szolgáltatások igénybevétele pl. az alábbi területeken:

� a foglalkoztatási projekt során elõállított termékekhez kapcsolódómarketing tevékenység

� szakmai ésmenedzsment tanácsadás

Támogatható a felsõoktatási intézmények által nyújtott szolgáltatások fejlesztése az intézmények és a

munka világa közötti kapcsolat erõsítése érdekében. A hallgatók munkaerõ-piaci beilleszkedését elõsegítõ

szolgáltatások, a felsõoktatási intézmények, vállalkozások, kutatóintézetek, helyi önkormányzatok és civil

szervezetek közötti együttmûködési modellek kialakításán keresztül. A felsõoktatási intézmények által nyújtott

szolgáltatások koordinációja. Fiatal diplomások vállalkozásainak beindításához szükséges képzés,

tanácsadás a felsõoktatási intézmény bázisán.

A pályázónak nem szükséges önrésszel rendelkeznie. A támogatásra alapítványok, közalapítványok,

közhasznú társaságok, egyesületek, társadalmi szervezetek és azok szövetsége, egyházak és azok

jogi személyiséggel rendelkezõ szervezeti egységei pályázhatnak. A pályázatokat a Regionális

Fejlesztési Ügynökségekhez kell benyújtani.

Felsõoktatási intézmények és ahelyi szereplõk együttmûködésének erõsítése (ROP3.3.)

A munka világa és a felsõoktatási intézmények közötti kapcsolatok erõsítése a magasan képzett

fiatal diplomások a régiókban való megtartása érdekében kiemelten fontos feladat. Ennek érdekében

hozták létre a �Felsõoktatási intézmények és a helyi szereplõk együttmûködésének erõsítése� címû

pályázatot. Apályázat céljainak végrehajtására összesen 2, 9milliárd forint áll rendelkezésre.

A pályázók 6 és 60 millió forint között pályázhatnak fõiskolás/egyetemi hallgatók, doktori

képzésben résztvevõk szakmai gyakorlati képzésére a munka világába történõ beilleszkedésük

elõsegítése érdekében. Ahelyi gazdasági szervezetek, köz- és civil szféra bevonásával történõ képzési

programok lebonyolítására a hallgatók számára személyes kompetenciáik, szakmai tudásuk

menedzsment készségük növelése érdekében. Támogatás nyerhetõ továbbá a felsõoktatási

intézmények, kutatóintézetek és a helyi szereplõk partnerségére építõ társadalomtudományi és

gazdasági témájú kutatási projektekre, amelyek a regionális szereplõk igényein alapulnak és

fõiskolás/egyetemi hallgatók, illetve doktori képzésben részt vevõ diákok részvételével valósulnak

meg.

Pályázhatnak felsõoktatási intézmények, diákszervezetek és hallgatói szervezetek, alapítványok,

közalapítványok, egyesületek és egyéb non-profit szervezetek. A pályázónak nem szükséges

önrésszel rendelkeznie. Apályázatokat aRegionális Fejlesztési Ügynökségekhez kell benyújtani.
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Az operatív program célja

a foglalkoztatás szintjének emelése, a

munkanélküliség csökkentése. különös figyelmet fordít a hátrányos

helyzetû csoportok munkaerõpiacra való belépésének segítésére, s ezzel társadalmi kirekesztésük

mérséklésére. támogatja továbbá a munkaerõpiac kínálali oldalának fejlesztését az

iskolarendszeren belüli és kívüli képzéssel, az alkalmazkodóképesség és a vállalkozói készségek

erõsítésével, illetve a munkaerõpiaci szolgáltatások korszerûsítésével.

A Humánerõforrás fejlesztése Operatív Program célja

A munkaerõpiaci reintegráción belül

Az Operatív Program

A képzés, oktatás, illetve a

munkaerõpiaci szolgáltatások infrastruktúrális alapjainak erõsítése kiemelt beavatkozási terület.

A HEFOP Irányító Hatóság elérhetõsége:

HEFOP Irányító Hatóság

Akadémia utca 3.

1051 Budapest

Tel.: 475-5757 � Fax.: 332-9135

Foglalkoztatáspolitikai- és Munkaügyi Minisztérium

Humán

Eroforrás Fejlesztés

Operatív Program
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A konkrét pályázataival kapcsolatos kérdéseivel, a pályázati felhívásban

is feltüntetett, alábbi közremûködõ szervezethez fordulhat:

1146Budapest, Hermina út 17.

Tel: 471-7696

1089Budapest, Kálvária tér 7.

Tel: 210-2017

Budapest III. kerület Bokor u. 9-11.

Tel: 388-1270

Budapest, Bihari u. 5.

Tel: 301-3200

1051Budapest,Arany János u. 6-8.

Tel: 301-7856

1054Budapest,Hold utca 4.

Tel.: 488-9500

Európai SzociálisAlapNemzeti Programirányító Iroda
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Nõkmunkaerõpiacra való visszatérésének ösztönzése (HEFOP1.3.1.)

A nõk családi kötelezettségeik miatt gyakrabban kényszerülnek évekre elhagyni a munka világát,

mint a férfiak. Az ezzel járó hátrány orvoslása a �Nõk munkaerõpiacra való visszatérésének

ösztönzése� címû pályázat feladata. A pályázati program 2,14 milliárd forint fejlesztési forrást tesz

hozzáférhetõvé.

10,2 és 30,6 millió forint közötti értékben pályázni lehet a nõk

foglalkoztathatóságának javítására és munkába helyezésére, valamint a nõi vállalkozások

megerõsítésére személyes támogató szolgáltatásokkal és kommunikációs tevékenységek

szervezésével. A támogatás mértéke 100 százalék. Pályázó csak non-profit szervezet lehet (alapítvány;

egyesület; közhasznú társaság; egyház, egyházi intézmény; köztestület; szakszervezet,

munkavállalói érdekképviselet; egyéb jogi személyiségû non-profit szervezet).

A pályázatokat az ESZA Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Közhasznú

Társasághoz kell benyújtani.

Asajátos nevelést igénylõ hallgatók beilleszkedéséért (HEFOP2.1.2.)

címû pályázat azt a célt szolgálja, hogy a

tanulók olyan iskolában tanulhassanak, amely átgondolja az együttnevelés feltételeit, úgy, hogy az

valamennyiünk érdekét szolgálja.

Erre a célra 300 millió forint vissza nem térítendõ támogatás áll rendelkezésre, amit az ilyen

együttmûködések megvalósításához lehet igénybe venni. A támogatás összege 12 és 40 millió forint

között lehet.

A támogatást az intézmények csak együttes, konzorciumi formában vehetik igénybe. A

konzorcium vezetõje költségvetési szerv és intézménye vagy non-profit szerv és intézménye lehet,

tagja pedig a fenti 2 kategórián felül kisebbségi önkormányzat és kisebbségi önkormányzat

intézménye lehet. A pályázatokat az Oktatási Minisztérium Alapkezelõ Igazgatóságához kell

benyújtani.

Ahátrányos helyzetû tanuló esélyegyenlõségéért (HEFOP2.1.3.)

A �Hátrányos helyzetû tanulók integrációs felkészítésének

támogatása intézményi együttmûködés keretében a közoktatás területén� címû pályázat a

halmozottan hátrányos helyzetû diákok, különösen a roma származásúak továbbtanulásához, iskolai

sikerességéhez szeretne segítséget nyújtani.

Erre a célra összesen 656 millió forint vissza nem térítendõ támogatás áll rendelkezésre, amit az

esélyegyenlõség biztosítására, a szegregáció felszámolására irányuló intézményi együttmûködések

megvalósítására lehet fordítani. A támogatás a projekt költségének 100 százaléka. A támogatás

összege 12 és 15millió forint között lehet.

A támogatásra az intézmények csak együttesen, konzorcium formájában pályázhatnak. A

konzorcium vezetõje költségvetési szerv és intézménye, valamint non-profit szerv és intézménye

lehet; tagja pedig a fenti 2 intézményen kívül kisebbségi önkormányzat vagy kisebbségi önkormányzat

intézménye.Apályázatokat azOktatási MinisztériumAlapkezelõ Igazgatóságához kell benyújtani.

Az i programban

A sajátos nevelésû igényû hallgatók számára nem megoldás, ha elzárva õket a többi gyerektõl, külön

osztályban, netán iskolában tanulnak. A �Sajátos nevelési igényû tanulók integrált nevelésének támogatása

intézményi együttmûködés keretében a közoktatás területén�

A hátrányos helyzetû tanulók számára csak akkor van esély a munkaerõ-piaci helytállásra, ha az

oktatásorán megkapják a megfelelõ alapokat.

intézkedés



Modell értékû tanoda típusú tevékenységek támogatása (HEFOP2.1.4.)

A hátrányos helyzetû fiatalok esélyjavításának egyik kulcsa a továbbtanulási lehetõségek

biztosítása. Ezt tûzte ki célul a �Modell értékû tanoda típusú (extrakurrikuláris) tevékenységek

támogatása a hátrányos helyzetû tanulók iskolai sikeressége érdekében� címû pályázat. A pályázati

program 300 millió forint fejlesztési forrást tesz hozzáférhetõvé.

A pályázati program keretében 12 és 15 millió forint értékek között pályázni lehet az oktatásban

szociális helyzetükbõl adódóan hátrányokkal küzdõ tanulók, különösen a roma tanulók iskolai

sikerességét és továbbtanulását elõsegítõ tevékenységek, tanoda programok bevezetésére.

A pályázat nem igényel önrészt. Pályázatot non-profit szervezet, kisebbségi önkormányzat és

intézménye nyújthat be. A szervezetek vagy intézmények csak együttesen, konzorciumi formában

nyújthatnak be pályázatot. Konzorciumi partnerek, non-profit szervezetek, költségvetési szervek és

intézményei, kisebbségi önkormányzatok és intézményeik, valamint közoktatási intézmények

lehetnek.Apályázatokat azOktatási MinisztériumAlapkezelõ Igazgatósághoz kell benyújtani.

A társadalmi befogadás elõsegítése (HEFOP2.2.)

Magyarországon a hátrányos helyzetû csoportok foglakoztatási esélyei igen alacsonyak. Ennek

növelése érdekében fontos, hogy a velük foglalkozó szakemberek ne csak az õ elsõdleges

szükségleteiket lássák el, hanem tegyék õket képessé a munkaerõ-piaci beilleszkedésre, részvételre.

�A társadalmi befogadás elõsegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével� címû

pályázat ennek elõsegítését tûzte ki célul. A pályázati program 4,24 milliárd forint fejlesztési forrást

tesz hozzáférhetõvé.

A pályázati program keretében 2, 55 millió és 255 millió forint közötti összegre pályázni lehet

szociális és gyermekvédelmi területen, valamint a pártfogói felügyelet területén dolgozó

szakemberek/önkéntesek szakmai képzésére, átképzésére, továbbképzésére. A család és munkahely

összeegyeztetését szolgáló intézmények/szervezetek létrehozását/fejlesztését célzó humán-

erõforrás-fejlesztésrére.

A pályázatokat az Egészségügyi, Szociális és

Családügyi Minisztérium StrukturálisAlapok Programirodába lell benyújtani.

Hátrányos helyzetû emberek képzése és foglalkoztatása (HEFOP2.3.1.)

A pályázat célja a hátrányos helyzetû emberek foglakoztathatóságának javítása, munkaerõ-piaci

és társadalmi beilleszkedésének elõsegítése integrált megközelítésû, alternatív képzési projektekben

való részvételükkel. A �Hátrányos helyzetû emberek alternatív munkaerõ-piaci képzése és

foglalkoztatása� címû pályázat az ehhez szükséges körülmények megteremtésében nyújthat

segítséget. Pályázat program 5,75milliárd forint fejlesztési forrást tesz hozzáférhetõvé.

A pályázati program keretében 3,8 millió és 107 millió forint között pályázni lehet hátrányos

helyzetû emberek munkaerõ-piaci és társadalmi (re-)integrációjának elõsegítésére integrált

A szociális és gyermekvédelmi területen, valamint a pártfogó felügyelet területén mûködõ szervezetek

együttmûködésének elõsegítésére az adott térségben mûködõ különbözõ profilú intézményekkel az ellátottak

jobbmunkaerõ-piaci (re-) integrációjának érdekében.

Pályázhat helyi, vagy kisebbségi önkormányzat egyház és intézménye, közalapítvány és intézménye,

egyéb alapítvány, közhasznú társaság, egyesülés, egyesület, egyéb jogi személyiségû non-profit szervezet,

önkormányzati társulás, felsõoktatási intézmények.
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megközelítésû, alternatív képzéseken keresztül, valamint (amennyiben a fenti területen is pályázatot

nyújtott be) a hátrányos helyzetû emberek integrált megközelítésû, alternatív képzését megvalósító

non-profit szervezetek szervezeti és emberi erõforrásainak fejlesztésére.

Apályázathoz nincs szükség önrész biztosítására. Apályázók (és a kedvezményezettek) nonprofit

szervezetek (egyesületek, alapítványok, közhasznú társaságok) és egyházak vagy egyházak önálló

képviseleti szervvel rendelkezõ szervezeti egysége (szervezete, intézménye, egyházközsége)

lehetnek. A pályázatokat az ESZA Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Közhasznú

Társasághoz kell benyújtani.

Ahátrányos helyzetûek foglalkoztathatóságának javítása (HEFOP2.3.2.)

A program célja a hátrányos helyzetû emberek foglakoztathatóságának javítása, munkaerõ-piaci

és társadalmi beilleszkedésének elõsegítése az egyéni adottságokra és szükségletekre épülõ komplex

munkaerõ-piaci szolgáltatással, munkába helyezésükkel, oktatásba, képzésbe juttatásukkal. �A

hátrányos helyzetû emberek, köztük a romák foglalkoztathatóságának javítása� címû pályázat ennek

elõsegítését tûzte ki célul. A pályázati program 4,5 milliárd forint fejlesztési forrást tesz

hozzáférhetõvé.

A pályázati program keretében 20 és 80 millió forint összegek között pályázni lehet intenzív

tanácsadásra és elhelyezésre, valamint fejlesztésközpontú foglalkoztatási szolgáltatás elvégzésére.

A pályázat nem igényel önrészt. A pályázók non-profit szervezetek (egyesületek, alapítványok,

közhasznú társaságok) és egyházak vagy egyházak önálló képviseleti szervvel rendelkezõ szervezeti

egysége (szervezete, intézménye, egyházközsége) lehetnek. A pályázatokat az ESZA Nemzeti

Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társasághoz kell benyújtani.

Térségi Iskola- ésÓvodafejlesztõ Központokmegalapítása (HEFOP3.1.2.)

Az egész életen át tartó tanulás elterjesztése biztosítja a tudásalapú társadalom és gazdaság

létrejöttének feltételeit. Ehhez szükséges az iskolarendszernek a "kompetencia-alapú" nevelés,

oktatás és képzés irányába való fejlesztése. Ennek biztosítását kívánja garantálni a �Térségi Iskola- és

Óvodafejlesztõ Központok megalapítása a kompetencia-alapú tanítási-tanulási programok

elterjesztése érdekében� címû pályázat. A pályázati program 1,2 milliárd forint fejlesztési forrást tesz

hozzáférhetõvé.

támogatott tevékenységek (100 és 150 millió forint érték között): a Közoktatás-

fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht. (KFPT Kht.) központi programja által kifejlesztett

oktatási programcsomagok tesztelése, adaptálása és bevezetése, beleértve a minõségfejlesztési

rendszerek bevezetését is. A program elõsegíti a központi program keretében kifejlesztett oktatási

programcsomagok és módszerek adaptálását az intézmények helyi igényeihez, hasonlóan a

kidolgozott programok és módszerek továbbfejlesztéséhez, az intézményi együttmûködések

kialakítása vezetõi és szakmai munkát segítõ tematikus hálózatok felállításához, valamint szakmai

munkacsoportok létrehozásához a központi program keretében kifejlesztett oktatási

programcsomagok elterjesztése érdekében.

A program által

A pályázó (konzorcium vezetõje) lehet: költségvetési szerv, helyi önkormányzati szerv közoktatási

intézménye, non-profit szervezet közoktatási intézménye, egyesület közoktatási intézménye, egyház



közoktatási intézménye, alapítvány közoktatási intézménye, közhasznú társaság közoktatási intézménye,

egyéb jogi személyiségû non-profit szervezet közoktatási intézménye.

A támogatásra felsõoktatási intézmények, valamint az általuk vezetett non-profit konzorciumok

pályázhatnak.

Apályázatokat azOktatási MinisztériumAlapkezelõ Igazgatósághoz kell benyújtani.

Térségi Integrált Szakképzõ Központok létrehozása (HEFOP3.2.2.) (HEFOP4.1.1.)

Amagyar szakképzés hatékonyságának növelése kiemelten fontos feladatunk. Ennek biztosítását

kívánja garantálni a �Térségi Integrált Szakképzõ Központok létrehozása és infrastrukturális

feltételeinek javítása� címû pályázat. A két hasonló címû pályázatra csak együttesen lehet pályázni. A

3.2.2. 5,546 milliárd forint, míg a 4.1.1. 11,438 milliárd forint fejlesztési forrást

tesz hozzáférhetõvé.

A program kapcsán 300 és 400 millió forint érték között (a 4.1.1.-es pályázat esetében 500 és 1000

millió forint érték között) pályázni lehet TISZK-ek (Térségi Integrált Szakképzõ Központok)

létrehozására és infrastrukturális feltételeinek javítására.

A pályázat nem igényel önrészt. A pályázók lehetnek intézményfenntartók, ezek konzorciumai,

felsõfokú szakképzést folytató felsõoktatási intézmények. A pályázatokat - az Oktatási Minisztérium

Alapkezelõ Igazgatósághoz kell benyújtani.

A felsõoktatás fejlesztéséért (HEFOP3.3.)

Az Európai Uniós csatlakozást követõen a diplomásoknak már nemcsak Magyarországon, hanem

az európai munkaerõ-piacon is meg kell állniuk a helyüket. A �felsõoktatás szerkezeti és tartalmi

fejlesztése� címû pályázat ehhez az átálláshoz kíván segítséget nyújtani a felsõoktatási intézmények

számára.

Erre a célra 6,8 milliárd forint vissza nem térítendõ támogatás áll rendelkezésre, amit a képzési

kínálat bõvítéséhez, diplomával rendelkezõk át-, vagy továbbképzéséhez, valamint a minõség-

központú mûködés támogatásához lehet igénybe venni. A támogatás mértéke 100 százalék.

A támogatás összege 7,7 és 357millió forint között lehet.

Apályázatokat azOktatási MinisztériumAlapkezelõ Igazgatósághoz kell benyújtani.

Aképzett munkaerõért (HEFOP3.4.1.)

A Gazdasági Versenyképességi Operatív Program keretében elnyerhetõ, versenyképes

feldolgozóipari termékek elõállításához, illetve magas színvonalú szolgáltatások fejlesztéséhez

kapcsolódó pályázatok megfelelõen képzett szakembereket igényelnek. A �Gazdasági

Versenyképességi Operatív Program keretében megpályázott beruházásokhoz és egyéb

fejlesztésekhez kapcsolódó képzések megvalósítása� elnevezésû pályázat az ehhez a célhoz

szükséges emberi erõforrás-háttér megvalósításához kíván segítséget nyújtani.

A támogatás összege 12 milliárd forint vissza nem térítendõ támogatás, amit általános vagy

speciális képzés megvalósításához lehet igénybe venni. Az önrész mértéke általános képzés

támogatása esetén 10 és 40 százalék között, speciális képzés esetén 45 és 65 százalék között

mozoghat. A támogatás összege 1 és 18millió forint között lehet.

intézkedés intézkedés
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A támogatásra belföldi székhelyû gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, valamint szövetkezetek

pályázhatnak.

A támogatásra belföldi székhelyû gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, valamint szövetkezetek

pályázhatnak.

Kiegészítõ tevékenységként támogatható IT hozzáférés bõvítése, területi képzési programokhoz való

csatlakozás, és hálózatfejlesztési tevékenységek (fórumok, konferenciák tartása).

Jelen pályázati kiírásra a következõ non-profit szervezetek pályázhatnak: mûvelõdési otthon, ház,

központ, szabadidõ központ, közösségi ház, ifjúsági illetve gyermekház, faluház, oktatási és közmûvelõdési,

illetõleg egyéb feladatokat ellátó általános mûvelõdési központ, az alaptevékenységhez kapcsolódóan

közmûvelõdési feladatokat is ellátó vagy többfunkciós, közös igazgatású kulturális- és sportlétesítmény,

valamint minden olyan közmûvelõdési szolgáltatást ellátó intézmény, amely a polgárok közösségi

mûvelõdését szolgálja, fenntartójától, mûködtetõjétõl függetlenül.

A pályázatokat az ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda

Társadalmi Szolgáltató Kht.-hoz kell benyújtani.

Avállalkozói kézségek fejlesztéséért (HEFOP3.4.2.)

Az alkalmazottak és vállalkozók versenyképességének növelése, továbbá az új követelményekhez

való alkalmazkodás érdekében szükség van a vállalkozói kézségek fejlesztésére. A �Vállalkozói

kézségek fejlesztését célzó képzések támogatása� címû pályázat ezekhez a programokhoz kíván

támogatást nyújtani.

Erre a célra 5,2 milliárd forint vissza nem térítendõ támogatás áll rendelkezésre, amit a pályázók

általános és speciális képzések megvalósítására fordíthatnak. Az önrész általános képzésnél 10

százalék, speciális képzés esetén viszont 45 százalék. A támogatás összege 1 és 18millió forint között

lehet.

A pályázatokat az ESZA Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht.-hoz

kell benyújtani.

A felnõttképzés hozzáférésének javítása (HEFOP3.5.4.)

Fontos cél, hogy, hogy a közmûvelõdési intézmények minél szélesebb körben mind gazdagabb

feltételeket biztosítsanak a felnõttek tanulását segítõ szolgáltatások kínálatához. �A felnõttképzés

hozzáférésének javítása a rendelkezésre álló közmûvelõdési intézményrendszer rendszerszerû

bevonásával� címû pályázat ennek elõsegítését tûzte ki célul. A pályázat 1,5 milliárd forint fejlesztési

forrást tesz hozzáférhetõvé.

Támogatásban részesül 6 és 50 millió forint közötti értékben felnõttképzési konzultációs helyek

kialakítása, e-learning támogató munkatársak ki- és továbbképzése, tanulási szükségletek felmérése,

olyan kísérleti képzés beindítása, tervezése, fejlesztése, amelyek a tanuló felnõttek képzésbe való

bekapcsolódását és foglalkoztathatóságát segítik elõ.

Aprojektek idõtartama 12

és 24 hónap között lehet.

A pályázóknak felnõttképzési intézménnyel megkötött együttmûködési megállapodással kell

rendelkezniük, vagy maguk kell, hogy felnõttképzést folytassanak. A pályázatokat az ESZA Nemzeti

Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht.-hoz kell benyújtani.



Felsõoktatási intézmények infrastrukturális feltételeinek javítása (HEFOP4.1.2.)

Magyarország egyik fontos nemzeti kincse a diplomások szellemi potenciálja. Ennek megõrzése,

és fejlesztése érdekében cél az információs társadalomban boldogulni képes, az egész életen át tartó

tanuláshoz szükséges készségeket elsajátító, versenyképes tudású diplomások kibocsátása a

magyar felsõoktatási intézményekbõl. A �Felsõoktatási intézmények infrastrukturális feltételeinek

javítása� címû pályázat az ehhez szükséges körülmények megteremtésében nyújthat segítséget. A

pályázati program 12,185milliárd forint fejlesztési forrást tesz hozzáférhetõvé.

A pályázati program keretében 183,6 millió és 1,836 milliárd forint közötti értékben pályázni lehet

tanulást szolgáló közösségi terek létrehozására, felújítására és akadálymenetesítésére,

gyakorlatorientált oktatói és képzési terek létrehozására, fejlesztésére a felsõoktatási intézményekben

és akadálymentesítésére, valamint a felsõoktatási intézmények belsõ informatikai "campuson belüli

hálózatának" bõvítésére.

A pályázóknak 10 százalék önrésszel kell rendelkezniük. A pályázónak a Felsõoktatási Törvény 1.

sz. mellékletében szereplõ felsõoktatási intézményeknek (állami, alapítványi, egyházi, magán

fenntartójú), illetve az általa vezetett non profit konzorciumnak kell lennie. A pályázatokat az Oktatási

MinisztériumAlapkezelõ Igazgatósághoz kell benyújtani.

Szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése (HEFOP4.2.)

Az intézkedés célja olyan szociális szolgáltatások infrastrukturális feltételeinek kialakítása,

fejlesztése, amelyek a gyermekek, hajléktalan emberek, fogyatékos emberek napközbeni ellátását

szolgálják. �A társadalmi befogadást támogató szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése� címû

pályázat ennek elõsegítését tûzte ki célul. A pályázati porgram 8,4 milliárd forint fejlesztési forrást tesz

hozzáférhetõvé.

Apályázati program keretében 9,6 és 240millió forint közötti értékben pályázni lehet bölcsõde és a

hozzá kapcsolódó rugalmas napközbeni ellátások kapcsán, hajléktalanok nappali intézményének

kialakítása kapcsán illetve a fogyatékossággal élõk nappali intézményének létrehozása kapcsán

ingatlan létesítésére, felújítására, vásárlására, átalakítására, fejlesztésére, bõvítésére, felszerelésére,

berendezésére, környezeti és kommunikációs akadálymentesítésére.

A pályázáshoz 6 százalékos önrésszel kell rendelkezni. Pályázhat helyi önkormányzat, egyház és

intézménye, közalapítvány és intézménye, egyéb alapítvány, közhasznú társaság, egyesülés, egyéb

jogi személyiségû non-profit szervezet valamint önkormányzati társulás. A pályázatokat az

Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium Strukturális Alapok Programirodába kell

benyújtani.

Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése (HEFOP4.3.)

A rossz egészségi állapot okozta teljesítményveszteségek okai az egészségügyi ellátórendszer

egyenetlenségei, hozzáférésének hiánya. Ennek csökkentését tûzte ki célul az �Egészségügyi

infrastruktúra fejlesztése az elmaradott régiókban� címû pályázat. A pályáati program 9,84 milliárd

forint fejlesztési forrást tesz hozzáférhetõvé.

A pályázati program keretében 500 millió és 2,164 milliárd forint közötti összegben pályázni lehet

térségi diagnosztikai- és szûrõ központ kialakítására, valamint rehabilitációs központok kialakítására

Észak-Magyarországon, Észak-Alföldön ésDél-Dunántúlon.
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A fejlesztés 7 százalék önrészt igényel. Pályázhatnak Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-

Dunántúl régió állami, önkormányzati, egyházi tulajdonú egészségügyi intézményei, valamint

kizárólag non-profit tevékenységet folytató szervezetek, akik egészségügyi szolgáltatást végeznek. A

pályázatokat az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium Strukturális Alapok

Programirodába kell benyújtani.

Egészségügyi információ-technológia fejlesztés (HEFOP4.4.)

A három legelmaradottabb régió egészségügyi infrastruktúrájának fejlesztése érdekében

született meg az �Egészségügyi információ-technológia fejlesztés az elmaradott régiókban� címû

páylázat. Apályázati program 4,05milliárd forint fejlesztési forrást tesz hozzáférhetõvé.

A pályázai program keretében maximum 1,35 milliárd forint értékben pályázni lehet térségi,

intézményközi egészségügyi információ mintarendszerek kifejlesztésére a három kedvezményezett

régióban, egészségügyi intézményen belüli információrendszerek korszerûsítésére, integrálására,

informatikai képzések szervezésére. Pályázatot szervezetek vagy intézmények csak együttesen,

konzorciumi formában nyújthatnak be.

A pályázatokat az Egészségügyi, Szociális és

Családügyi Minisztérium StrukturálisAlapok Programirodába kell benyújtani.

Aprojektre egészségügyi szolgáltatók nyitott, önkéntes, non-profit alapon mûködõ társulása pályázhat. A

pályázóknak nem szükséges önrésszel rendelkeznie.
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Környezetvédelem

és Infrastrutúra
Operatív Program

Az operatív program célja

a környezetvédelmi és közlekedés-

infrastuktúrális beruházások megvalósítását Magyarországon a Kohéziós Alapból történõ

fejlesztésekkel összhangban, a hátrányos helyzetû térségek telekommunikációs infrastruktúrájának

javítását, az egészségügy infrastruktúrális fejlesztését.

A környezetvédelem is Infrastruktúra operatív program célul tûzi ki

illetve

A KIOP Irányító Hatóság elérhetõsége:

KIOP Irányító Hatóság

Vígadó utca 6.

1052 Budapest

Tel.: 235-4615 � Fax.: 235-4571

Gazdasági- és Közlekedésügyi Minisztérium
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A konkrét pályázataival kapcsolatos kérdéseivel, a

pályázati felhívásban is feltüntetett, alábbi közremûködõ szervezethez fordulhat:

1092 Budapest, Ráday u. 42-44.

Tel: 456-4300

1012Budapest, Mészáros u. 58/a.

Tel: 457-3300

Energia Központ

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium - Fejlesztési Igazgatóság

Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program
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Az ivóvízminõség javítása (KIOP1.1.1)

célja a lakosság ellátása a határértékeknek megfelelõ, egészséges, tiszta ivóvízzel az érin ett

településeken.

A 2004 és 2006 között csaknem 3,8 milliárd forint áll a pályázók rendelkezésére, amelyet vissza

nem térítendõ támogatás formájában kaphatnak. A támogatásokra önkormányzatok, önkormányzati

társulások, többségi önkormányzati tulajdonban lévõ vízközmû vállalatok, valamint állami tulajdonú

vízközmû vállalat nevében eljáró állami szervezetek pályázhatnak. A pályázatokat a Környezetvédelmi

ésVízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóságához kell eljuttatni.

Aszennyvízelvezetés és -tisztítás fejlesztése (KIOP1.1.2)

célja, hogy 83 százalékos csatornázottsági arány megvalósuljon, illetve hogy az

országon belüli ellátottsági különbségek kiegyenlítõdjenek.

Apályázat 0,5 és 6milliárd forint értékek között támogatást nyújt új szennyvízgyûjtõ rendszerek és

szennyvíztisztító telepek építésére, a meglevõk fejlesztésére, iszapkezelõ létesítmények és

szennyvíziszap lerakók építésére, valamint segíti a szennyvíziszap mezõgazdasági felhasználását.

Ezen célokra 2004 és 2006 között összesen 11,4 milliárd forint vissza nem térítendõ támogatás áll

rendelkezésre.

A pályázatokat a

Környezetvédelmi ésVízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóságához kell eljuttatni.

Az állati hulladék kezeléséért (KIOP1.2.)

Akörnyezet védelme érdekében az állati hulladék gyûjtésére és feldolgozására

szolgáló átfogó, komplex regionális rendszereket kell kialakítani, valamint meg kell oldani a többi

hulladéktól való elkülönített begyûjtést, kezelést és hasznosítást.

A pályázat két tevékenységi kört támogat: egyrészt a dögkutak és dögtemetõk felszámolását,

valamint rekultiválását vagy átalakítását állati eredetû hulladék térségi szintû kezelésének céljára,

másrészt a térségi szintû állati eredetû hulladék kezelõ telepek fejlesztését és kialakítását. Egy

hulladékgazdálkodási projekt több támogatott célt is tartalmazhat.

E pályázat kapcsán 2004 és 2006 között 3,25 milliárd forint vissza nem térítendõ támogatás áll a

pályázók rendelkezésére. A dögkutak és dögtemetõk felszámolására irányuló beruházások esetén az

önrész mértéke legalább 5 százalék, hulladékkezelõ telepek, gyûjtõ és kezelõ berendezések

fejlesztése esetén (amennyiben a pályázó nem önkormányzat) az önrész legalább a költségek 50

százalékát teszi ki.

Magyarországon még mindig sok településen nem megoldott a tiszta ivóvíz biztosítása. Ezt a problémát

kívánja orvosolni az �Ivóvíz minõség javítását célzó beruházások megvalósítása� címû pályázat, amelynek

t

A pályázati program támogatja a rossz vízminõségû kutak üzemeltetésének megszüntetését, egész-

séges vizet adó kutakmegnyitását, más vízellátó rendszerrõl való vízátvétel mûszaki feltételeinek biztosítását,

és a szükséges távvezetékek kiépítését. Támogatásban részesülhetnek új vízelvezetési technológiák

bevezetését és ameglevõ technológiák korszerûsítését célzó beruházások.

A szennyvíz elvezetése és kezelése sok településen komoly problémát jelent. Aprobléma megoldásában

komoly segítséget jelent a �Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztését célzó beruházások megvalósítása�

címû pályázat. Ennek

Támogatásra pályázhatnak önkormányzatok, önkormányzati társulások, illetve azok az állami

szervezetek, amelyek állami tulajdonú vízközmû vállalatok nevében járnak el.

A hatékony és környezetbarát hulladékgazdálkodás egyik szeletét jelenti az állati eredetû hulladékok

kezelésének megoldása.



Támogatás elnyerésére önkormányzatok, önkormányzati társulások és többségi állami/önkormányzati

tulajdonban lévõ szervezetek jogosultak.

Támogatásban részesülhetnek a nem megfelelõen mûködõ, térségi feladatokat ellátó egészségügyi

hulladékégetõk korszerûsítésére irányuló beruházások, az egészségügyi hulladék begyûjtõ és elõkezelõ

rendszerének fejlesztését és kialakítását célzó pályázatok. Támogatást nyerhetnek el azok a beruházások,

amely a lakosságnál található gyógyszerek és gyógyszerhulladékok begyûjtõ és elõkezelõ rendszerének

fejlesztését és kialakítását célozzák.

Az építési és bontási hulladékokkal kapcsolatban támogatásban részesülnek az építési és bontási

hulladék átfogó jellegû kezelõrendszerének fejlesztése és kialakítása, valamint a lakó- és középületek

azbesztvakolatainak, azbeszttartalmú szigeteléseinek biztonságos eltávolítása és az azbesztmentesítés

során képzõdõ hulladék kezelése (beleértve az ártalmatlanítást is).

Egy hulladékgazdálkodási projekt több támogatott célt is tartalmazhat.

A pályázatokat a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

Fejlesztési Igazgatóságához kell eljuttatni.

Az egészségügyi és építési-bontási hulladékok kezeléséért (KIOP1.3)

Évente mintegy 10 millió tonna építési és bontási hulladék, a kórházakban és rendelõkben évente

összesen 9500 tonna fertõzõ és veszélyes hulladék képzõdik. Az �Egészségügyi és építési-bontási

hulladék kezelését célzó beruházások megvalósítása� címû pályázat célja olyan hulladékkezelõ

rendszerek kialakítása, amelyek biztonságosan lebontják és a lehetõségekhez képest hasznosítják

ezeket a hulladékokat.

2004-2006 között 3,26 milliárd

forint vissza nem térítendõ támogatás áll a pályázók rendelkezésére. Pályázatot önkormányzatok,

állami/önkormányzati tulajdonú egészségügyi intézmények nyújthatnak be a Környezetvédelmi és

Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóságához.

Környezeti kármentesítés a felszín alatti vizek védelméért (KIOP1,4)

Magyarország ivóvízszükségletének 98 százalékát felszín alatti források fedezik. Ennek

biztosítása érdekében a pályázat a felszín alatti vizek tényleges és potenciális szennyezõdésének

csökkentését célozza a legsúlyosabban szennyezett területek kármentesítésével és a kiemelten

érzékeny felszín alatti vízminõség védelmi területek szennyezõdési kockázatának csökkentésével.

A szennyezett területeken elvégzett kármentesítési mûszaki beavatkozások lebonyolítása, a

kockázati felszámoláshoz szükséges beruházások részesülnek támogatásban 200 ezer és 3 millió

forint közötti értékben.

2004 és 2006 között összesen 6,5 milliárd forint vissza nem térítendõ támogatás nyerhetõ el,

amelyekre gazdasági társaságok (beleértve állami és önkormányzati tulajdonban levõ gazdasági

társaságokat) pályázhatnak. Bizonyos esetekben akár önrész sem szükségeltetik. A pályázatokat a

Környezetvédelmi ésVízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóságához kell benyújtani.

Az energiagazdálkodás környezetbarát fejlesztésért (KIOP1.7)

Az Európai Unió irányelve alapján a környezeti ártalmak csökkentése érdekében 2010-ig a

megújuló energiaforrások arányát az összes elsõdleges energiaforrás felhasználásában 12 százalékra

kell növelni. Ezzel összhangban apályázat célja, hogy ahazaimegújuló energiafelhasználások arányát

növelje, elõsegítse a széndioxid kibocsátásának csökkentését és a villamos energia megújuló
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energiaforrásokból való elõállításának növelését. A pályázat céljai között szerepel a tudatos és

ésszerû energiafelhasználás elõsegítése, és az energiahatékonyság növelése. A pályázat számos

beruházást, tevékenységet támogat, például napkollektoros rendszerek kialakítása, geotermális

energiahasznosítás, szélerõmûvek telepítése, kisteljesítményû vízierõmûvek telepítése. A 2004-es

évben 1,2 milliárd forint vissza nem térítendõ támogatás áll a pályázók rendelkezésére. Pályázatot

nyújthatnak be központi költségvetési szervek és intézményeik, helyi önkormányzati szervek és

intézményeik, közhasznú társaságok, önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságok,

alapítványok, szövetségek, egyházak, köztestületek, egyesületek és belõlük alakult non-profit

konzorciumok, valamint kis- és középvállalkozások. A pályázatokat az Energia Központ Kht.-hoz kell

benyújtani.
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Az operatív program célja

a Mezõgazdaság moderni-

zálásának és hatékonyabbá tételének megvalósítása részben a termelési technológiák, részben a

termékfeldolgozás fejlesztése által. A program másik célja a vidék fejlesztése, jövedelemszerzési

lehetõségek biztosítása a vidéki infrastruktúra és szolgáltatások

fejlesztése, a vidék kultúrális örökségének védelme.

Az Agrár- és Vidékfejlesztés Operatív Program céljai, ahogy azt a neve is jelzi,

a vidéki térségek lakói számára,

Az AVOP Irányító Hatóság elérhetõsége:

Hatósági Fõosztály

AVOP Irányító Hatóság titkársága

Kossuth tér 11.

1052 Budapest

Tel.: 301-4657 � Fax.: 301-5949

Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

Agrár- és

Vidékfejlesztés
Operatív Program



39

Az konkrét pályázataival kapcsolatos kérdéseivel, a pályázati

felhívásban is feltüntetett, alábbi közremûködõ szervezethez fordulhat:

1054 Budapest,Alkotmány utca 29

Tel: 374-3607

Mezõgazdasági ésVidékfejlesztési Hivatal Budapest,

Agrár- és Vidékfejlesztés Operatív Program
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Mezõgazdasági beruházások támogatása (AVOP1.1.)

A �Mezõgazdasági beruházások támogatása� címû pályázat célja a termelés hatékonyságának

növelése.Apályázat 55,3milliárd forint fejlesztési forrást tesz hozzáférhetõvé.

A pályázati program keretében 1 és 90 millió forint közötti értékben pályázni lehet állattenyésztést

szolgáló építési beruházások támogatására, növénytermesztést és kertészetet szolgáló építési

beruházások támogatására, minden agrárágazatot érintõ új erõ- és munkagépek, technológiai és

informatikai berendezések beszerzésének támogatására, ültetvénytelepítési beruházások

támogatására, öntözési ésmeliorációs beruházások támogatására.

Az önrész mértéke 55 százalék.

Apályázatokat azMezõgazdasági ésVidékfejlesztési Hivatalhoz kell benyújtani.

Ahalászati ágazat strukturális támogatása (AVOP1.3.)

A magyar halászat korszerûsítése égetõ feladat a a közeljövõ fejlesztéspolitikája számára. �A

halászati ágazat strukturális támogatása� célja a magyar halászati ágazat fejlesztése. A

pályázat 341,5millió forint fejlesztési forrást tesz hozzáférhetõvé.

A támogatás százaléka és összege projektenként változó. Apályázatokat az

Mezõgazdasági ésVidékfejlesztési Hivatalhoz kell benyújtani.

Fiatal gazdálkodók induló támogatása (AVOP1.4.)

A statisztikák szerint a magyar mezõgazdaságból élõk jelentõs hányada az idõsebb korosztály

képviselõje. A �Fiatal gazdálkodók induló támogatása� címû pályzat célja fiatalabb generáció

motiválása önálló mezõgazdasági vállalkozás indítására. A pályázat 714 millió forint fejlesztési forrást

tesz hozzáférhetõvé.

A pályázati kiírás legfeljebb 7,65 millió forint értékig támogatja új gazdaság alapítását, a

gazdálkodást megszüntetõ gazdálkodótól való gazdaság teljes körû átvételét, saját tulajdonba és

használatba kerülõ földterület vásárlását, használatba kerülõ földterület bérletét a gazdaság indítása

évében, a gazdaság méretének és adottságainak megfelelõ, a termékek minõségét javító alapanyagok

beszerzését a mezõgazdasági termeléshez kapcsolódó szolgáltatás igénybevételét a gazdaság

indításának évében valamint az alapvetõ környezetvédelmi, állatjóléti, higiéniai követelmények

megteremtését, javítását.

A pályázatokat az

Mezõgazdasági ésVidékfejlesztési Hivatalhoz kell benyújtani.

A támogatásra õstermelõk, egyéni vállalkozók, jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági

társaságok, termelõi csoport, szövetkezés és egyéb gazdálkodó szervezet.

A támogatásban részesül az akvakultúra fejlesztése, halfeldolgozók építése, bõvítése, felújítása és

korszerûsítése, a természetes vízi halászat, az ehhez kapcsolódó promóció, halászati termelõi szervezetek

támogatása, innovatív technológiák bevezetése a haltenyésztésben.

Pályázhat egyéni vállalkozó, jogi vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, halászati termelõi

szervezet és csoportosulás.

Pályázatot Magyarországon olyan agrártevékenység végzésére jogosult, 20 és 40 év közötti, regisztrált

egyéni vállalkozó nyújthat be, aki mezõgazdasági termék elõállítási tevékenységet végez, elsõ gazdaságot

alapít, amelynek mûködtetése legalább egy éves munkaerõ egységet igényel.

címû pályázat



Szakmai továbbképzés és átképzés támogatása (AVOP1.5.)

A �Szakmai továbbképzés és átképzés támogatása� címû pályázat célja olyan, a

mezõgazdálkodásra irányuló szakmai képzések létrejötte, amelyek segítségével a magyar

agrárvállalkozó modern gazdasági ismeretek birtokában sikerrel állhatja meg a helyét az EU piacán. A

pályázat 381millió forint fejlesztési forrást tesz hozzáférhetõvé.

A pályázati program keretében legfeljebb 90 millió forint értékben pályázni lehet mezõgazdasági

jellegû szakképzésre, erdõgazdasági és halászati jellegû szakképzésre, valamint tananyagok szükség

szerinti átalakítására az agrár termeléshez és az erdõgazdálkodáshoz kapcsolódó szakterületeken.

Az önrész mértéke 10 százalék (roma képzés

esetén nincs önrész).Apályázatokat azMezõgazdasági ésVidékfejlesztési Hivatalhoz kell benyújtani.

Mezõgazdasági termékek feldolgozásának és értékesítésének fejlesztése (AVOP2.1.)

célja olyan

élelmiszeripari beruházások támogatása, amelyek mezõgazdasági termékek elsõdleges

feldolgozásával kapcsolatos fejlesztésekre irányulnak. Apályázat 3,53milliárd forint fejlesztési forrást

tesz hozzáférhetõvé.

30 és 500 millió forint közötti értékben pályázni lehet

szerkezetátalakításra, korszerûsítésre és a termelési költségek csökkentésére, új, nagyobb

hozzáadott értékû termékek elõállítására, különbözõ értékesítési csatornákhoz való alkalmazkodásra,

az ember és környezet biztonságát javító fejlesztésekre.

Támogathatóak továbbá az élelmiszer-biztonsággal és -minõséggel összefüggõ fejlesztések,

környezetterhelést csökkentõ, valamint a hulladékok/veszélyes hulladékok elkülönített gyûjtését és

kezelését szolgáló, a feldolgozóüzem területén belüli fejlesztések, korszerûsítések, valamint a munka

feltételeinek javítása.

Az

önrész mértéke 60 százalék. A pályázatokat az Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz kell

benyújtani.

Vidéki jövedelemszerzési lehetõségek bõvítése (AVOP3.1.)

címû pályázat a vállalkozók mezõgazdaságon

belüli és kívüli tevékenységi köreinek bõvítését célozza, különös tekintettel az egyedi, kiválómi õségû

és nem pusztán mezõgazdasági jellegû termékek elõállítására, illetve az élelmiszer és nem élelmiszer

típusú mezõgazdasági termelés és feldolgozás kínálta lehetõségek megvalósítására, valamint az

elõállított termékek és értékesítési lehetõségeinek javítására. A pályázta 2004-ben 1,5 milliárd forint

fejlesztési forrást tesz hozzáférhetõvé.

A pályázati program keretében pályázni lehet agrártevékenységek diverzifikációjára, minõségi

mezõgazdasági termékek marketingjére, idegenforgalmi tevékenység fejlesztésére, valamint

kézmûipari tevékenység fejlesztésére.

A pályázatokat az Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz

kell benyújtani.

Pályázatot Magyarországon mûködõ agrár szakképzési tevékenységet folytató jogi személy, vagy

jogi személyiség nélküli gazdasági társaság nyújthat be.

A �Mezõgazdasági termékek feldolgozásának és értékesítésének fejlesztése� címû pályázat

A pályázati program keretében

Pályázhatnak jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, illetve társulásaik.

A �Vidéki jövedelemszerzési lehetõségek bõvítése�

n

Pályázhatnak õstermelõk, egyéni vállalkozók, mezõgazdasági tevékenységet folytató egyéb jogi

személyek, mikro- és kisvállalkozások.

41



Amezõgazdasághoz kötõdõ infrastruktúra fejlesztése (AVOP3.2.)

kulcsa az ahhoz kötõdõ infrastruktúra érdemi

fejlesztése. �A mezõgazdasághoz kötõdõ infrastruktúra fejlesztése� címû pályázat célja azon

infrastruktúra megteremtésének elõsegítése, amelynek segítségével a hazai mezõgazdaság

versenyképes lehet a csatlakozással kibõvült piacon. A pályázati program 2004-ben 3,156 milliárd

forint fejlesztési forrást tesz hozzáférhetõvé.

A pályázati program 500 ezer és 80 millió forint közötti értékben támogatásban részesíti a

mezõgazdasági vízkészlet-gazdálkodást, öntözõrendszerek fejlesztésére irányuló kollektív

beruházásokat, valamint a vízkárelhárítás önkormányzati és/vagy magántulajdonban lévõ

létesítményeinek kollektív beruházásait.

Továbbá amezõgazdaság fejlõdéséhez szükséges infrastruktúra fejlesztését és korszerûsítését, a

kimondottan mezõgazdasági és erdészeti célokat szolgáló szám nélküli külterületi utak és a hozzájuk

kapcsolódó létesítmények építését, felújítását a mezõgazdasági vállalkozások korszerû

energiaellátásának kialakítását/fejlesztését, elsõsorban a megújuló energia használat fejlesztését

mezõgazdasági üzemek által, helyi piacok és felvásárlóhelyek felújítását, átalakítását, bõvítésétés

újak létrehozását és földterület fejlesztést, meliorációt.

Apályázatokat azMezõgazdasági ésVidékfejlesztési Hivatalhoz kell benyújtani.

A falufejlesztés és felújítás (AVOP3.4.)

címû pályázat célja a faluképet javító

intézkedések támogatása. Apályázat 872millió forint fejlesztési forrást tesz hozzáférhetõvé.

Támogatásban részesülhetnek: meglévõ épületek felújítása és fejlesztése helyi, többfunkciós a

közösség érdekeit szolgáló céllal; leromlott állapotban lévõ, történelmi és építészeti értékeket hordozó

településszerkezeti egységek, épületek stílusjegyek megtartásával történõ felújítása, revitalizálása,

védelme; mûemléki és egyéb kulturális értéket hordozó és helyi védettség alatt álló épületek,

építmények, történelmi és régészeti értékek felújítása; valamint természeti értékek, táji elemek,

kulturtáj, történelmi táj rendbetétele, revitalizálása, védelme, tájképmegõrzés.

A támogatás maximális értéke 60 millió forint. 25-50 százalékos önrész mellett pályázhatnak

mikro- és kisvállalkozások, egyéni vállalkozók, civil szervezetek (alapítványok, társadalmi

szervezetek, stb.) a fentiek integrációi, önkormányzatok és társulásaik, valamint egyházak és egyházi

jogi személyek.Apályázatokat azMezõgazdasági ésVidékfejlesztési Hivatalhoz kell benyújtani.

A magyar mezõgazdaság fejlesztésének egyik

Mezõgazdasági termelõk társulásai, vízszolgáltató tevékenységet folytató BÉSZ, a TÉSZ; vízi társulatok,

önkormányzatok, jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezetek, és a fentiek társulásai.

Magyarország vidéki településeinek korszerûsítése komoly ráfordításokat igényel. �A falufejlesztés és -

felújítás, a vidék tárgyi és szellemi örökségének megõrzése�
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ALeader+ (AVOP3.5.)

Az együttmûködés és partnerség hiánya komoly hátrányt jelent, különösen a vidéki térségek

esetében, ahol a helyi közigazgatás, a vállalkozói szféra és a társadalmi szervezetek közötti

együttmûködés hiánya már-már aggasztó. Problémát jelent továbbá a vidéken élõk alacsony

részvétele a fejlesztések megtervezésében és végrehajtásában. A fejlesztések a fentiek következtében

gyakran egymástól függetlenül valósulnakmeg.

címû pályázat keretében, a helyi akciócsoportok egy többfordulós képzési programon

vehetnek részt. E szükséges tudás birtokában már pályázhatnak a helyi vidékfejlesztési programjuk

elkészítésére és megvalósítására. A pályázati program 2006 végéig 4,8 milliárd forint támogatást tesz

hozzáférhetõvé.

Pályázhatók továbbá vidéki térségek közötti együttmûködések kialakítását és erõsítését célzó, több

térség által közösen megvalósítani kívánt, több vidéki térségre ható fejlesztések. A támogatás

maximális összege egy helyi vidékfejlesztési programra 100 millió forint. Pályázhatnak

önkormányzatok és társulásaik, természetes személyek, õstermelõk, egyéni vállalkozók, mikro- vagy

kisvállalkozások, gazdálkodó szervezetek és integrációik, továbbá társadalmi szervezetek,

alapítványok, valamint a fentiek integrációi. A pályázatokat a Mezõgazdasági- és Vidékfejlesztési

Hivatalhoz kell benyújtani.

A Leader+

Aprogramok választható témái a következõk:

1. új eljárások és technológiák bevezetése a vidéki termékek és szolgáltatások versenyképességének

növelésére,

2. az életminõség javítása a vidéki térségekben

3. a helyi termékek hozzáadott értékének növelése, különösen a piacra-jutásukat szolgáló közös

tevékenységekre,

4. a természeti és kulturális erõforrások lehetõ legjobb kiaknázása.
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