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Eszközbeszerzés; Infrastrukturális és ingatlan beruházási és bérleti költségek; gyártási licenc,
know-how beszerzések; Információs technológia-fejlesztés; Piacra jutás támogatása;
Vállalati HR fejlesztés a projekthez kapcsolódóan: Tanácsadás; Minőség-, környezet- és
egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetésének támogatása; új munkavállalók
bérköltsége

bérköltség
Eszközbeszerzés; Infrastrukturális és ingatlan beruházási és bérleti költségek; gyártási licenc,
know-how beszerzések; Információs technológia-fejlesztés; Piacra jutás támogatása;
Vállalati HR fejlesztés a projekthez kapcsolódóan: - Tanácsadás; Minőség-, környezet- és
egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetésének támogatása; új munkavállalók
bérköltsége

Intézkedés

Beavatkozási terület
(támogatható tevékenységek)

Humán/
infra

Foglalkoztatáshoz kapcsolódó források
Intézkedés száma és címe

Konstrukció
tervezett
indítása

Lehetséges pályázók

H+I

GOP

2.1.3 Komplex technológiafejlesztés és
foglalkoztatás

2 - mikrovállalkozás
3 - kisvállalkozás
4 - középvállalkozás
2011. 1. név
5 - támogatási szempontból
kedvezményezett és az 1-4. kategóriákba
nem tartozó vállalkozás

H

GOP

2.2.4. KKV munkahelyteremtés

2011. 2. név

3.3.2. Versenyképességi program

2 - mikrovállalkozás
3 - kisvállalkozás

2 - mikrovállalkozás
3 - kisvállalkozás
4 - középvállalkozás
2011. 3. név
5 - támogatási szempontból
kedvezményezett és az 1-4. kategóriákba
nem tartozó vállalkozás
non-profit szervezet államháztartáson
2011
kívül

H+I

GOP

Hátrányos helyzetű álláskeresők foglalkoztatása, képzése közösségi foglalkoztatási
programok keretében

H

TÁMOP

1.4.1 Közösségi feladatokhoz kapcsolódó
munkaerő-piaci programok támogatása

Innovatív foglalkoztatási programok kidolgozása és megvalósítása évente meghatározott
prioritások mentén

H

TÁMOP

1.4.3 Innovatív, kísérleti foglalkoztatási
programok támogatása

2011

non-profit szervezet államháztartáson
kívül

Versenyképességi szerződésekhez kapcsolódó foglalkoztatási és képzési tevékenységek,
partnerek közötti koordináció és együttműködés

H

TÁMOP

1.4.5 Versenyképességi szerződések
foglalkoztatási elemeinek támogatása

2011

non-profit szervezet államháztartáson
kívül

Hátrányos helyzetű álláskeresők foglalkoztatása és képzése beruházásokhoz kapcsolódóan

H

TÁMOP

1.4.6 Tranzitfoglalkoztatás az
építőiparban

2011

non-profit szervezet államháztartáson
kívül, kkv

Foglalkoztatás (statisztikai létszámnövelés)

H

TÁMOP 2.3.4 5-ről a 6-ra

2 - mikrovállalkozás
2011. I. név 3 - kisvállalkozás
4 - középvállalkozás
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Projekt előkészítéséhez kapcsolódó tevékenységek: szükségletfelmérés, helyzetfeltárás; a
projekt megvalósításával összefüggő menedzsment és adminisztrációs tevékenységek; a
célcsoport bevonásához kapcsolódó tevékenységek: résztvevők felkutatása, toborzása,
kiválasztása; az egyén foglalkoztathatóságának javítása érdekében állapotfelmérés;
diagnóziskészítés. Egyénre szabott fejlesztési és szolgáltatási terv készítése és a szolgáltatási
tervben megfogalmazott esetkezelési lépések végrehajtása, melynek részét képezi:
alapkészségek, kompetenciák fejlesztése, motiváció erősítése, állapotjavító, személyiségzavarokat korrigáló programok, a személy legalapvetőbb problémáját kiküszöbölő
segítségek (pl. rehabilitációs programok elérhetővé tétele, közlekedési segítéség, stb.),
akadálymentes információs és tanácsadási szolgáltatások biztosítása, szociális, állampolgári
és önálló életvezetési készségek erősítése; szenvedélybetegségek megelőzését és a
gyógyulást segítő programok, önsegítő csoportok létrehozása; felkészülés az önálló családi
életre, társas, családi kompetenciák kialakítása a háztartásban élő családtagok
bevonásával;szociális munkások révén személyes segítség, tanácsadás, mentorálás;
önkéntesek bevonása a tervezett segítő szolgáltatások biztosításába; alapképzésbe,
szakképzésbe való bekapcsolódás segítése; egyéni és csoportos fejlesztés, felkészítés,
készségfejlesztés (pl. alapkészségek, kompetenciák, kognitív képességek, kommunikációs
készségek fejlesztése, személyiségzavarokat korrigáló programok, a munkakipróbálás
biztosítása, és teljes ideje alatt szakmai támogatás; nyomon követés, értékelés; a
projektben részvevők egyéni fejlesztési tervében meghatározott célok elérését követően az
egyén nyomon követése 6 hónapon keresztül; szakmai együttműködési hálózat
megszervezése a munkaügyi kirendeltségekkel, foglalkoztatási, egészségügyi, oktatási,
képzési szervezetekkel, munkáltatókkal és munkaadói szervezetekkel, önkormányzatokkal a
célcsoport foglalkoztathatóságának javítása érdekében; helyi döntéshozók, szakemberek és
az érintett célcsoport kommunikációját, probléma-értelmezését elősegítő rendezvények,
akciók, felkészítő programok bonyolítása. A program célcsoportjánál szükséges volna
lehetőséget adni az alábbi (a jelenlegi útmutatók szerint nem támogatható) tevékenységek
támogatására: a programban való részvételt segítő ún. megélhetési támogatás, egészség
érdekében nyújtott támogatások (fogászat, szemüveg, stb.), az egyénnek saját
lakókörnyezetben, otthonában nyújtott segítség. Munkaerő-piaci szolgáltatásokra való
felkészülés biztosítása bentlakásos formában. A bentlakás, étkezés biztosítása, amelyet
kizárólag a célcsoport részére nyújtott munkaerő-piaci szolgáltatás, képzés, tanácsadás,
felkészítés nyújtásával együttesen lehet biztosítani. Roma emberek foglalkoztathatóságát
célzó programok, amelyek kiegészülhetnek a családokra és a roma közösségekre irányuló
komplex programokkal (a roma komplex programmal le nem fedett területeken).
- közfoglalkoztatást segítő szociális, valamint szervezési tevékenységek. ERFA típusú
támogatható tevékenységek:
- eszköz és információs fejlesztések, foglalkoztatáshoz szükséges eszközök biztosítása
- ingatlan felújítása esetében a világítási-, és fűtési rendszer korszerűsítése elszámolható

2

H+I

5.3.1 Alacsony foglalkoztatási eséllyel
TÁMOP rendelkezők képessé tevő és önálló
életvitelt segítő programjai

2012. I.
félév

non-profit szervezet államháztartáson
belül, non-profit szervezet
államháztartáson kívűl
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költség (amennyiben az ERFA elszámolhatósági útmutatóban ez megengedett)
- a támogatható tevékenységek a 2008-ban meghirdetett 5.3.1 program időközi
tapasztalatai alapján pontosításra és kiegészítésre kerülnek további a közfoglalkoztatást
segítő elemekkel.
Projekt előkészítéséhez kapcsolódó tevékenységek: szükségletfelmérés, helyzetfeltárás; a
projekt megvalósításával összefüggő menedzsment és adminisztrációs tevékenységek;
fogadó intézmény érzékenyítése; a célcsoport bevonásához kapcsolódó tevékenységek:
résztvevők felkutatása, toborzása, kiválasztása; a képző intézmény kiválasztása, a célcsoport
OKJ-s képzésének támogatása; a célcsoport foglalkoztatásának támogatása, bértámogatás;
a foglalkozás-egészségügyi és képzési alkalmassági vizsgálatok támogatása; célcsoport
szakmai mentorálásának támogatása, szupervízió biztosítása. ERFA típusú támogatható
tevékenységek: eszközvásárlás és informatikai fejlesztés, a költség maximum 10%-ig
A komponens: képzés, átképzés, foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok és képzéssel,
foglalkoztatással kapcsolatos alkalmassági vizsgálatok támogatása; a munkahely
megváltozott munkaképességű és fogyatékkal élő személy foglalkoztatásához szükséges
adaptációja, fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítése; megváltozott
munkaképességű és fogyatékkal élő személy foglalkoztatásához szükséges eszközök
beszerzése, személyre szabott munkaerő-piaci szolgáltatások és módszertan, menedzsment
költségek.
B komponens: személyre szabott munkaerő-piaci szolgáltatások, motiváló képzések, az
önálló életvitelre képessé tevő programok támogatása, menedzsment költségek, a projekt
végrehajtásához szükséges eszközök beszerzése
Az erősnek támogatnia kell a rászorulót, ezért a nemzeti összefogás kormánya támogatja
azokat, akik maguk is tenni akarnak boldogulásuk érdekében, és azokat is, akik elősegítik az
öngondoskodás lehetőségeinek megteremtését. A szociális szövetkezetek az atipikus
foglalkoztatási formák közül az önfoglalkoztatás1 sajátos szervezetei, amelyek a hátrányos
helyzetűek munkalehetőséghez jutásának egyik fontos eszközévé váltak. A szociális
szövetkezetek közösséget teremtenek és a közösségért tesznek. A pályázat célja, hogy
támogassa a szociális szövetkezetek munkáját, erősítse gazdaságos működését az
önfenntartóvá válásuk megalapozása érdekében.
A pályázat keretében az Észak-magyarországi régió, az Észak-alföldi régió, a Dél-alföldi régió,
a Nyugat-dunántúli régió, a Közép-dunántúli régió és a Dél-dunántúli régió területéről vissza
nem térítendő támogatásra lehet pályázni foglalkoztatás-bővítés, a piacra jutás segítése,
szervezetfejlesztés, tanácsadási szolgáltatások igénybevételének és a képzés, kompetenciafejlesztés területén.
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5.1.3. B. Roma emberek képzésbe
TÁMOP ágyazott foglalkoztatása a szociális és
gyermekjóléti ellátórendszerben

H+I

A
komponens:
5.3.8 A leghátrányosabb helyzetű
2011. II.
csoportok munkaerő-piaci esélyeinek
félév
TÁMOP
növelése érdekében motiváló képzések és
B
támogató szolgáltatások
komponens:
2011. II-III.
negyedév.

H

ÚSZT

Foglalkoztatási Program
Atipikus foglalkoztatási formák
támogatása

2011.II.
félév

2011.01.17

non profit szervezet államháztartáson
belül; non profit szervezet
államháztartáson kívül

A komponens: mikrovállalkozás,
kisvállalkozás, középvállalkozás,
támogatási szempontból
kedvezményezett és az 1-3. kategóriákba
nem tartozó vállalkozás, non-profit
szervezet államháztartáson belül;
nonprofit szervezet államháztartáson
kívül
B komponens:

Jelen pályázati kiírás keretében pályázni
kizárólag jogerős cégbírósági bejegyzéssel
rendelkező, a szövetkezetekről szóló
2006. évi X. törvény 8.§-a szerinti szociális
szövetkezetek (kivéve
iskolaszövetkezetek) jogosultak.
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Ha munka van, minden van. Ha munka nincs, semmi sincs. Ezért az Új Széchenyi Terv célja a
magyar gazdaság és a vállalkozások fejlesztése egy növekedésre épülő gazdaságpolitika
megteremtésével, közvetlenül elősegítve a foglalkoztatás kiugró növekedését
Magyarországon.
A jelen pályázati kiírás célja olyan, elsősorban a kitörési pontokhoz (pl. egészségipar, zöld
gazdaság) kapcsolódó komplex beruházások támogatása, amelyek kiemelkedő
foglalkoztatási hatással bírnak munkahelyek megőrzésére vagy új munkahelyek
teremtésére.
A támogatást igényelni lehet új munkavállalók foglalkoztatására, eszközbeszerzésre,
információs technológia-fejlesztésre. Ezekhez kapcsolódóan támogatható továbbá
infrastrukturális és ingatlan-beruházás, eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc
megvásárlása, gyártási know-how beszerzése, piacra jutás támogatása, vállalati
humánerőforrás fejlesztése, tanácsadás igénybevétele, illetve minőség-, környezetés egyéb
irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsíttatása.

H+I

ÚSZT

Vállalkozásfejlesztési Program
Komplex technológiai fejlesztés
és foglalkoztatás támogatása

2011.03.01

Jogi személyiségű gazdasági társaságok.
Nem támogatható a Közép-magyarországi
régió területén megvalósuló fejlesztés.
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Megelőzés, szelektív gyűjtés, szerves hulladék lerakótól történő eltérítése, lerakással
történő ártalmatlanítás

Intézkedé
s

Beavatkozási terület
(támogatható tevékenységek)

Humán/
infra

Lakhatáshoz, környezethez, közlekedéshez, infrastruktúrához, környezetvédelemhez kapcsolódó források

I

KEOP

Intézkedés száma és címe

1.1.1. Települési szilárd
hulladékgazdálkodási rendszerek

Szennyvíztisztító telep létesítés, bővítés, korszerűsítés; Csatornahálózat építés, bővítés,
rekonstrukció; Szennyvíziszap kezelő létesítmények; Egyedi szennyvízkezelés; Települési
folyékony hulladék szippantott szennyvíz) szállítási feltételeinek korszerűsítése

I

KEOP

1.2.0. Szennyvízelvezetés és tisztítás

Térségi rendszer létesítése, csatlakozás másik vízellátó rendszerhez; Más vízbázisra áttérés;
Vízkezelés, Ivóvízhálózat rekonstrukciója; Eddig el nem látott területek bekapcsolása a
vízellátásba; hálózattisztítás, tartalék-kutak, vízműtelepi létesítmények állapotának javítása;
Vízbiztonsági terv készítése, Hálózatrekonstrukciós intézkedési terv

I

KEOP

1.3.0. Ivóvíz-minőség javítása

Térségi rendszer létesítése, csatlakozás másik vízellátó rendszerhez; Más vízbázisra áttérés;
Vízkezelés; Vízbiztonsági terv készítése

I

KEOP

1.3.0/B Ivóvízellátás biztonságának
javítása

konstrukció
tervezett
indítása
folyamatos

Lehetséges pályázók

6 - nonprofit szervezet államháztartáson
belül

5 - támogatási szempontból
kedvezményezett és az 1-4. kategóriákba
nem tartozó vállalkozás; 6 - nonprofit
folyamatos szervezet államháztartáson belül; (1 belföldi természetes személy; 2 mikrovállalkozás; 3 - kisvállalkozás; 4 középvállalkozás;)
5 - támogatási szempontból
kedvezményezett és az 1-4. kategóriákba
nem tartozó vállalkozás; 6 - nonprofit
2011.I.név szervezet államháztartáson belül; (1 belföldi természetes személy; 2 mikrovállalkozás; 3 - kisvállalkozás; 4 középvállalkozás;)
5 - támogatási szempontból
kedvezményezett és az 1-4. kategóriákba
nem tartozó vállalkozás; 6 - nonprofit
2011.I.név szervezet államháztartáson belül; (1 belföldi természetes személy; 2 mikrovállalkozás; 3 - kisvállalkozás; 4 középvállalkozás;)
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Árvízvédelmi töltések rekonstrukciója, áthelyezése
- Árvízvédelmi rendszer kiépítése mobilgát kialakításával
- Az altalaj-állékonyság növelésére irányuló beavatkozások, a nem kellő biztonságú
szakaszok megerősítése
- Nagyvízi levezető képesség javítása a hullámtér rehabilitációjával
- Meglévő árvízi tározók rekonstrukciója
- Támfalak rekonstrukciója
- Töltéskorona burkolat építése
- Keresztező műtárgyak építése, átépítése
- Árvízvédelmi fővédvonalak infrastrukturális fejlesztése
- Üzemelési és fenntartási eszköz- és műszerbeszerzés;

I

KEOP

2.1.2 Önkormányzati árvízvédelmi
fejlesztések

Ártéri tájgazdálkodást szolgáló vízrendszer kiépítése
- Vízbeeresztő műtárgy építése.
- Állandó vízfelületek kialakítása kotrással, partrendezéssel.
- Tájrendezés és a kialakított műtárgyak, anyagnyerőhelyek tájba illesztése
- Tájgazdálkodást szolgáló vízrendszer üzemeltetéséhez, fenntartásához szükséges
eszközök
- Tájgazdálkodás működési szervezeti infrastruktúrájának fejlesztése
- Monitoring rendszerek kiépítése, illeszkedve a meglévő és folyamatban lévő integrált
monitoringhoz, informatikai rendszer létrehozása.

I

KEOP

Vízszint-szabályozás és vízpótlást biztosító létesítmények kialakítása és rekonstrukciója
- Holtág, meder-, mellékág-rehabilitáció
- Jó áramlási viszonyok biztosítása: csatornarendszerek és keresztirányú műtárgyak
kialakítása, felújítása.
- Szűrőmezők, hordalékfogók, torkolati művek, völgyzárógátak kialakítása, felújítása
- Kotrás, zagyterek kialakítása, iszapelhelyezés
- Vízinövények ökológiai szabályozása, nádgazdálkodás
- Táj-rehabilitáció
- Szennyvízelvezetés és –tisztítás
- A projekt-célok megvalósulásának monitorozása, mérőhelyek kialakítása;
- A jó állapot eléréséhez és a fenntartásához szükséges eszközök beszerzése
- A projekt keretében kialakított műtárgyak megközelítéséhez nélkülözhetetlen kezelő-utak
kialakítása

I

KEOP

folyamatos

6 - nonprofit szervezet államháztartáson
belül

2.1.3 Tájgazdálkodást megalapozó vízi
infrastruktúra kiépítése (VTT)

2010. IV.
név

6 - nonprofit szervezet államháztartáson
belül; 7- nonprofit szervezet
államháztartáson kívül

2.2.1 Komplex vízvédelmi beruházások

folyamatos

6 - nonprofit szervezet államháztartáson
belül
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Holtág, meder-, mellékág-rehabilitáció;
- A vizes élőhely megőrzését, kialakulását segítő műtárgyak, infrastruktúra
- Vízinövények ökológiai szabályozása, nádgazdálkodás;
- Táj-rehabilitáció;
- Vízszint-szabályozó és vízpótlást biztosító létesítmények
- Vízkivétel, vízátvezetés, vízleadó útvonal és műtárgyak
- Vízvisszatartás, tározók
- Beeresztő- leeresztő műtárgyak és zsilipek építése és rekonstrukciója;
- Csatornarendszerek és keresztirányú műtárgyak
- Kotrás, zagyterek kialakítása, iszapelhelyezés, depónia és töltésépítés
- A vízpótlást és vízszint-szabályozást biztosító létesítmények alternatív energiaellátása
- Szűrőmezők, hordalékfogók, torkolati művek
- Monitoring
- Kezelő-utak

I

KEOP

2.2..1/B Komplex vízvédelmi beruházások
- Duna-Tisza- közi Homokhátság

2010. I. név

6 - nonprofit szervezet államháztartáson
belül

Állapotfelmérés, archív információk begyűjtése;
- Szennyező források feltárása furasokkal;
- Monitoring-rendszer kialakítása furással vagy szondával;
- Talajminta és vízkémiai mintavételek, laborelemzések;
- Tartós szivattyúzás mérésekkel, vizsgálatokkal;
- Geofizikai felmérés, mederszelvényezés;
- A meglevő észlelő kutak és észlelésre alkalmas kutak felújítása, megvásárlása;
- Vízszintészleléshez, vízminőség vizsgálatokhoz kapcsolódó műszertelepítés;
- Modellezés, védőterület meghatározása;
- Biztonságba helyezési terv készítése, a védőterületi határozathoz szükséges
dokumentáció összeállítása;
- Térinformatikai feldolgozások készítése

I

KEOP

2.2.3/A Ivóvízbázis-védelem

folyamatos

6 - nonprofit szervezet államháztartáson
belül

A helyszín biztosítása, rekultivációs munkálatok végzése, rekultivációs utógondozáshoz
szükséges beruházási tevékenységek

I

KEOP

2.3.0 A települési szilárd
hulladéklerakókat érintő térségi szintű
rekultivációs programok elvégzése

folyamatos

6 - nonprofit szervezet államháztartáson
belül
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Környezeti kármentesítési műszaki beavatkozások
- Bontás
- Építés jellegű munkák
- Kármentesítés műszaki beavatkozásának technológiai működtetése
- Kármentesítés műszaki beavatkozási munkáinak előrehaladását ellenőrző
vizsgálatok
- Kármentesítést követő helyreállítási tevékenységek

I

Előzetes kockázatbecslés
- Térképezési és tervezési alapadatok előállítása, beszerzése
- Nagyvízi meder kezelési tervek
- Fejlesztési projekteket megalapozó árvízvédelmi koncepciótervek, stratégiai tervek és
döntés-előkészítő tanulmányok
- Kockázatok elemzése, ár- és belvízi veszély- és kockázati térképek
- Kockázat-kezelési tervek készítése a vízgyűjtőkön és a részvízgyűjtőkön
- A kockázati tervekhez kapcsolódó vízminőségi kockázati területi tervek

I

KEOP

2.4.0 Szennyezett területek
kármentesítése

2007.
november
(első
forduló
6 - nonprofit szervezet államháztartáson
lezárva,
belül
második
forduló
kimerülésig)

KEOP

2.5.0/B Árvízi kockázati térképezés és
stratégiai kockázatkezelési terv készítése

6 - nonprofit szervezet államháztartáson
folyamatos belül; 7- nonprofit szervezet
államháztartáson kívül

6 - nonprofit szervezet államháztartáson
folyamatos belül; 7- nonprofit szervezet
államháztartáson kívül

Élőhely-védelem, -helyreállítás
- Élettelen természeti értékek megőrzése
- Barlangbejáratok biztosítása, barlangok műszaki létesítményeinek korszerűsítése (csak
NP)
- Mesterséges üregek műszaki biztosítása, rekonstrukciója
- Földtani alapszelvények rekonstrukciója
- Földtani természetvédelmi értéket képviselő bányák rehabilitációja
- Ex lege védett források helyreállítása
- Felszínalaktani értékek megőrzése, rehabilitációja
- Kunhalmok, földvárak természetközeli állapotba való visszaállítása
- Vonalas létesítmények természetkárosító hatásának mérséklése
- Elektromos szabadvezetékek kiváltása (kizárólag nemzeti park
- igazgatóságok részére engedélyezett tevékenységek)
- Elektromos szabadvezetékek természetbarát átalakítása
- Út-vasút természetbarát átalakítása

I

KEOP

3.1.2 Élőhelyvédelem- és helyreállítás,
élettelen természeti értékek védelme,
vonalas létesítmények természetkárosító
hatásának mérséklése

Vizes élőhelyek rekonstrukciója, kialakítása
- Nem vizes élőhelyek, természetközeli társulások rekonstrukciója
- Speciális élőhelyekhez, gyűjteményekhez kapcsolódó beruházások
- Védett növényfajok ex situ megőrzéséi programjához kapcsolódó tevékenységek
- Kertek, parkok állapotának javításához kapcsolódóan, megalapozott kerttörténeti
kutatás, értékelés és javaslatok alapján meghatározott tevékenységek

I

KEOP

3.1.3 Gyűjteményes növénykertek és
védett történeti kertek megőrzése és
helyreállítása

2010.
október

6 - nonprofit szervezet államháztartáson
belül

8

TÁMOP-5.2.1/07/1-2008-0001

Stabil vagy mobil karámok létesítése, villanypásztor, kerítés kialakítása;
- területkezelési céllal tartott állatok tartására szolgáló épületek és ezek kiegészítő
létesítményeinek felújítása;
- a területkezelési céllal tartott állatok számára kutak, itatóhelyek létesítése;
felújítása
- az élőhely-kezeléshez szükséges eszközök, erő- és munkagépek beszerzése;
- a területek elérhetőségét szolgáló utak természet-közeli módon történő
kiépítése, felújítása
- a projekt célterületén/hatásterületén a fejlesztés által támogatott élőhely- kezelés
eredményességének méréséhez közvetlenül kapcsolódó természetvédelmi célú monitoring
eszközök beszerzése (maximálisan a projekt teljes költségvetésének 5%-os mértékéig,
önállóan nem támogatható)

I

KEOP

3.2.0 Élőhelykezeléshez kapcsolódó
infrastruktúra fejlesztés

Megújuló energiaforrás-felhasználás térségfejlesztő hatással, mintaprojekt jelleggel

I

KEOP

4.3.0 Megújuló energia alapú
térségfejlesztés

Épületek hőtechnikai adottságainak javítása, fűtési, hűtési hmv rendszerek korszerűsítése,
világítási rendszerek korszerűsítése, megújulókkal történő kombinálás (napkollektor,
biomassza, napelem, hőszivattyú, stb)

I

KEOP

4.9.0 Épületenergetikai fejlesztések
megújuló energiaforrás hasznosítással
kombinálva

KOP

4.1. Közlekedési módok összekapcsolása,
gazdasági központok intermodalitásának
és közlekedési infrastruktúrájának
fejlesztése

Tervezés
Építés előkészítés
Kivitelezés
Egyéb

I

2010. I. név

6 - nonprofit szervezet államháztartáson
belül

2 - mikrovállalkozás
3 - kisvállalkozás
4 - középvállalkozás
5 - támogatási szempontból
folyamatos kedvezményezett és az 1-4. kategóriákba
nem tartozó vállalkozás; 6 - nonprofit
szervezet államháztartáson belül; 7nonprofit szervezet államháztartáson
kívül
2 - mikrovállalkozás
3 - kisvállalkozás
4 - középvállalkozás
5 - támogatási szempontból
2011. I. név kedvezményezett és az 1-4. kategóriákba
nem tartozó vállalkozás; 6 - nonprofit
szervezet államháztartáson belül; 7nonprofit szervezet államháztartáson
kívül
5 - A Magyarországon székhellyel, vagy
az Európai Gazdasági Térség területén
székhellyel és Magyarországon
fiókteleppel rendelkező gazdasági
2010
társaságok, szövetkezetek, helyi
önkormányzatok, helyi önkormányzatok
társulásai, állami költségvetési szervek,
valamint a felsoroltak konzorciumai.
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5.5 Városi és elővárosi közösségi
közlekedés fejlesztése kiemelt projektek

Kivitelezés, Projektmenedzsment, Eszközbeszerzések, Egyéb

I

KOP

2009

Hálózati jellegű mellékúthálózat fejlesztése

I

DAOP

3.1.1 Közúti elérhetőség javítása

2011. I.
negyedév

Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése

I

DAOP

3.1.2 Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése

2011. I.
negyedév

Közösségi közlekedés fejlesztése

I

DAOP

3.2.1 Közösségi közlekedés fejlesztése

2011. II.
negyedév

5 - önkormányzatok, többségi
önkormányzati befolyás alatt álló
közlekedési vállalatok, önkormányzat és
közlekedési vállalatának konzorciuma, NIF
Zrt., MÁV Zrt.
11 - Magyar Közút NZrt.
31- Közlekedésfejlesztési Koordinációs
Központ
32 - Helyi önkormányzatok,
önkormányzati társulások
11 - Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt
32 - Helyi önkormányzatok,
önkormányzati társulások
31 - Központi Költségvetési szervek
konzorciumi partnerként:
11 – Magyar Közút NZrt.
11 – Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
31 – Központi költségvetési szervek
32 - Helyi önkormányzatok,
önkormányzati társulások
31 - Központi Költségvetési szervek
11 - NIF Zrt;
11 - MÁV Zrt;
11 - közösségi közlekedés feladatainak
ellátására jogosult, közszolgáltatási
szerződéssel rendelkező gazdasági
társaságok
59 - 100%-ban állami és vagy
önkormányzati tulajdonú non-profit Kft
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Integrált szociális jellegű városrehabilitáció lakófunkciós fejlesztések

I

DAOP

5.1.1 Integrált szociális városrehabilitáció

2011. II.
negyedév

31-Központi költségvetési irányító és
költségvetési szervek
32-Helyi önkormányzati költségvetési
irányító és költségvetési szervek
37-Helyi kisebbségi önkormányzati
költségvetési irányító és költségvetési
szervek
71-Állami gazdálkodó szervezet
52-Egyesület
54-Köztestület
55-Egyház
56-Alapítvány
57-Nonprofit gazdasági társaság
59-Lakásszövetkezet
69-Társasház
12-Szövetkezet
11-Jogi személyiségű gazdasági társaság
13-Egyéb jogi személyiségű vállalkozás
21-Jogi személyiség nélküli gazdasági
társaság
23-Egyéni vállalkozók
11-Magyar Közút NZrt.
11-Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
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Funkcióbővítő integrált komplex települési fejlesztések

I

DAOP

5.1.2 Város- és városrész megújítási
akciók

2011. IV.
negyedév

A konstrukció célja a csapadék- ill belvíz okozta károk mérséklése és a 2000 LE alatti
kistelepülések szennyvízkezelésének megoldása

I

DAOP

5.2.1 Környezeti értékeink védelme
környezetbiztonság

2011. I.
negyedév

31-Központi költségvetési irányító és
költségvetési szervek
32-Helyi önkormányzati költségvetési
irányító és költségvetési szervek
37-Helyi kisebbségi önkormányzati
költségvetési irányító és költségvetési
szervek
71-Állami gazdálkodó szervezet
52-Egyesület
54-Köztestület
55-Egyház
56-Alapítvány
57-Nonprofit gazdasági társaság
12-Szövetkezet
11-Jogi személyiségű gazdasági társaság
13-Egyéb jogi személyiségű vállalkozás
21-Jogi személyiség nélküli gazdasági
társaság
23-Egyéni vállalkozók
11-Magyar Közút NZrt.
11-Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
11-Városfejlesztő társaság
32-Helyi önkormányzati költségvetési
irányító és költségvetési szervek,
11-Magyar Közút NZrt.
11-Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
31-Területileg illetékes KÖVIZIG
11;21;22-Gazdasági társaságok,
amennyiben rendelkeznek az érintett
önkormányzatokkal kötött, a pályázat
alapvető céljával kapcsolatos, az EU-s
jogszabályoknak is megfelelő
közszolgáltatási szerződéssel
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Integrált szociális célú városrehabilitáció lakófunkciós fejlesztések

I

DDOP

4.1.3 Pécs EKF 2010 program kiemelt
projektjeinek megvalósítása

2011. II.
negyedév

Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése

I

DDOP

5.1.1 Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése

2011. I.
negyedév

Pécs MJV Konzorcium partnerek:
32 Helyi önkormányzati költségvetési
irányító és költségvetési szervek
322 Helyi önkormányzati költségvetési
szerv
325 Polgármesteri hivatal (költségvetési
szerv)
327 Helyi önkormányzatok jogi
személyiségű társulása
37 Helyi kisebbségi önkormányzati
költségvetési irányító és költségvetési
szervek
31 Központi költségvetési irányító és
költségvetési szervek
71 Állami gazdálkodó szervezet
52 Egyesület
54 Köztestület
551 Egyház
56 Alapítvány
57 Nonprofit gazdasági társaság
593 Lakásszövetkezet
692 Társasház
127 Szociális és iskola szövetkezet
129 Egyéb szövetkezet
11 Jogi személyiségű gazdasági társaság
13 Egyéb jogi személyiségű vállalkozás
21 Jogi személyiség nélküli gazdasági
társaság
231 Egyéni vállalkozói nyilvántartásban
szereplő egyéni vállalkozó
11 Magyar Közút Nzrt.
11 NIF Zrt
32 - Helyi önkormányzatok,
önkormányzati társulások
31 - Központi Költségvetési szervek
11 – Magyar Közút NZrt.
11 – Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
31 – Központi költségvetési szervek
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közösségi közlekedés fejlesztése

I

DDOP

5.1.2 A közösségi közlekedés
színvonalának a javítása

2011. I.
negyedév

A kistelepülések szennyvízkezelésének fejlesztése

I

DDOP

5.1..4 A kistelepülések
szennyvízkezelésének fejlesztése

2011. III.
negyedév

Települési és regionális jelentőségű vízvédelmi fejlesztések; Balatoni és dunai
omlásveszélyes partfalak stabilizálása

I

DDOP

5.1.5 Környezeti veszélyelhárítás

2011. I.
negyedév

32 - Helyi önkormányzatok,
önkormányzati társulások
31 - Központi Költségvetési szervek
11 - NIF Zrt;
11 - MÁV Zrt;
11 - közösségi közlekedés feladatainak
ellátására jogosult, közszolgáltatási
szerződéssel rendelkező gazdasági
társaságok
59 - 100%-ban állami és vagy
önkormányzati tulajdonú non-profit Kft
572 - Területfejlesztési Tanács által
alapított non-profit kft
32 - Helyi önkormányzati költségvetési
irányító és költségvetési szervek,
11 - Magyar Közút NZrt.,
11- NIF Zrt.
32 - Helyi önkormányzati költségvetési
irányító és költségvetési szervek,
11 - Magyar Közút NZrt.,
11 - NIF Zrt.,
31 - Területileg illetékes
környezetvédelmi és vízügyi
igazgatóságok
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Integrált szociális jellegű városrehabilitáció lakófunkciós fejlesztések

H+I

ÉMOP

3.1.1 Szociális célú városrehabilitáció

2011. II.
negyedév

31-Központi költségvetési irányító és
költségvetési szervek
32-Helyi önkormányzati költségvetési
irányító és költségvetési szervek
37-Helyi kisebbségi önkormányzati
költségvetési irányító és költségvetési
szervek
71-Állami gazdálkodó szervezet
52-Egyesület
54-Köztestület
55-Egyház
56-Alapítvány
57-Nonprofit gazdasági társaság
59-Lakásszövetkezet
69-Társasház
12-Szövetkezet
11-Jogi személyiségű gazdasági társaság
13-Egyéb jogi személyiségű vállalkozás
21-Jogi személyiség nélküli gazdasági
társaság
23-Egyéni vállalkozók
11-Magyar Közút NZrt.
11-Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
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Funkcióbővítő integrált komplex települési fejlesztések, Városfejlesztési cél érdekében
megvalósuló megtérülő befektetések

H+I

ÉMOP

3.1.2 Funkcióbővítő városrehabilitáció

2011. I.
negyedév

31-Központi költségvetési irányító és
költségvetési szervek
32-Helyi önkormányzati költségvetési
irányító és költségvetési szervek
37-Helyi kisebbségi önkormányzati
költségvetési irányító és költségvetési
szervek
71-Állami gazdálkodó szervezet
52-Egyesület
54-Köztestület
55-Egyház
56-Alapítvány
57-Nonprofit gazdasági társaság
12-Szövetkezet
11-Jogi személyiségű gazdasági társaság
13-Egyéb jogi személyiségű vállalkozás
21-Jogi személyiség nélküli gazdasági
társaság
23-Egyéni vállalkozók
11-Magyar Közút NZrt.
11-Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
11-Városfejlesztő társaság

Elsősorban önkormányzati tulajdonú belterületi földutak szilárdburkolatú úttá való
fejlesztése, belterületi utak korszerűsítése, közösségi terek, ESZA típusú tevékenységek

H+I

ÉMOP

3.1.3 Kisléptékű településfejlesztés
vidékfejlesztési program kiegészítésére

2011. II.
negyedév

32 - Helyi önkormányzatok

2011. III.
negyedév

32-Helyi önkormányzati költségvetési
irányító és költségvetési szervek,
11-Magyar Közút NZrt.
11-Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
31-Területileg illetékes KÖVIZIG
11;21;22-Gazdasági társaságok,
amennyiben rendelkeznek az érintett
önkormányzatokkal kötött, a pályázat
alapvető céljával kapcsolatos, az EU-s
jogszabályoknak is megfelelő
közszolgáltatási szerződéssel

A konstrukció célja a csapadék-, ill. belvíz okozta károk mérséklése
A települési környezetbiztonság növelése

I

ÉMOP

3.2..1 Környezeti értékeink védelme,
környezetbiztonság
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Közösségi közlekedés fejlesztése

I

ÉMOP

5.1.2 Közösségi közlekedés fejlesztése

5.1.3 Kerékpár-forgalmi hálózat
fejlesztése

Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése

I

ÉMOP

Önkormányzati utak fejlesztése;

I

ÉAOP

3.1.2 Önkormányzati utak fejlesztése

Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése;

I

ÉAOP

3.1..3 Kerékpárforgalmi hálózat
fejlesztése

Közösségi közlekedés fejlesztése

I

ÉAOP

3.1.4 Közösségi közlekedés
infrastrukturális fejlesztése

32 - Helyi önkormányzatok,
önkormányzati társulások
31 - Központi Költségvetési szervek
11 - NIF Zrt;
11 - MÁV Zrt;
2011. II. név 11 - közösségi közlekedés feladatainak
ellátására jogosult, közszolgáltatási
szerződéssel rendelkező gazdasági
társaságok
59 - 100%-ban állami és vagy
önkormányzati tulajdonú non-profit Kft
32 - Helyi önkormányzatok,
önkormányzati társulások
31 - Központi Költségvetési szervek
2011. I.
konzorciumi partnerként:
negyedév
11 – Magyar Közút NZrt.
11 – Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
31 – Központi költségvetési szervek
2011. II.
32 - helyi önkormányzatok
negyedév
32 - Helyi önkormányzatok,
önkormányzati társulások
2011. I.
• 31 - Központi Költségvetési szervek
negyedév
• 11 – Magyar Közút NZrt., Nemzeti
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
• 32 - Helyi önkormányzatok,
2011. II.
önkormányzati társulások
negyedév
• 31 - Központi Költségvetési szervek
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Integrált szociális jellegű városrehabilitáció lakófunkciós fejlesztések
Funkcióbővítő integrált komplex települési fejlesztések
Városfejlesztési cél érdekében megvalósuló megtérülő befektetések

I

ÉAOP

5.1.1 Város- és településfejlesztési
akciók

2011 II.
negyedév

2000 LE alatti települések szennyvízkezelése; Települések korszerűtlen hulladéklerakóinak
rekultivációja; Belvízvédelemhez kapcsolódó térségi vízrendezés; Belterületi bel- és
csapadékvízvédelmi fejlesztések Belterületi bel- és csapadékvízvédelmi fejlesztések a VTT
által érintett településeken

I

ÉAOP

5.1.2 Környezeti értékek védelme,
környezetbiztonság

2011 II.
negyedév

31-Központi költségvetési irányító és
költségvetési szervek
32-Helyi önkormányzati költségvetési
irányító és költségvetési szervek
37-Helyi kisebbségi önkormányzati
költségvetési irányító és költségvetési
szervek
71-Állami gazdálkodó szervezet
52-Egyesület
54-Köztestület
55-Egyház
56-Alapítvány
57-Nonprofit gazdasági társaság
59-Lakásszövetkezet
69-Társasház
12-Szövetkezet
11-Jogi személyiségű gazdasági társaság
13-Egyéb jogi személyiségű vállalkozás
21-Jogi személyiség nélküli gazdasági
társaság
23-Egyéni vállalkozók
11-Magyar Közút NZrt.
11-Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
11-Városfejlesztő társaság
32 - Helyi önkormányzati költségvetési
irányító és költségvetési szervek,
11 - Magyar Közút Kht., NIF Zrt.,
Gazdasági társaságok, amennyiben
rendelkeznek az érintett
önkormányzatokkal kötött, a pályázat
alapvető céljával kapcsolatos, az
EU-s jogszabályoknak is megfelelő
közszolgáltatási szerződéssel
31 - Területileg illetékes KÖVIZIG
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Az Alföldön a kerékpározás elsősorban a közlekedést szolgálja. Az egymástól távol lévő
települések, vagy az azokon belüli hosszú utcák miatt napi rendszerességű a
kerékpárhasználat. A mindennapi élet eszköze a bicikli, márpedig az Új Széchenyi Terv célja,
hogy a támogatások révén megkönnyítse az emberek hétköznapjait.
E pályázat célja ezért olyan komplex projektek támogatása, majd megvalósítása, amelyek
eredményeként egy teljes település vagy egy szerves, funkcionális egységnek tekinthető
településrész, illetve kettő vagy több település közötti távolság válik biztonságosan,
kényelmesen, közvetlenül elérhetővé. Kerékpárforgalmi létesítmények építésére
belterületen és külterületen mellékutak mentén, valamint a kerékpáros hálózatok
fejlesztéséhez kapcsolódóan többek között pályázni lehet a kerékpáros kultúra kialakítását
támogató kampányok megvalósítására, a meglévő kerékpárforgalmi létesítmények
korszerűsítésére, csomópontok kerékpáros közlekedés céljára történő átalakítására,
kerékpártámaszok, kerékpárparkolók, és B+R kerékpártárolók építésére, pihenőhely
kiépítésére, forgalomtechnikai eszközök, forgalombiztonsági berendezések, létesítmények
kiépítésére.

I

ÚSZT

Közlekedésfejlesztési Program
Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése a
Dél-alföldi régióban

Települési önkormányzatok,
2011.03.01 önkormányzati társulások, központi
költségvetési szervek.

Az Új Széchenyi Terv az ország egészében számol a közút- és kerékpárút-hálózat
fejlesztésével. Különösen fontos ez egy olyan térségben, ahol a sűrű településszerkezet erős
közúti forgalmat mutat, s ahol a kerékpárt használók biztonságának megteremtése fontos
cél. A térségben élők számára ez a mindennapok biztonságát jelenti. A pályázat célja ezért
olyan komplex projektek támogatása, majd megvalósítása, amelyek eredményeként egy
teljes település vagy egy szerves, funkcionális egységnek tekinthető településrész, illetve
kettő vagy több település közötti távolság válik biztonságosan, kényelmesen, közvetlenül
elérhetővé. Pályázni lehet kerékpárforgalmi létesítmények építésére belterületen és
külterületen mellékutak mentén, valamint a kerékpáros hálózatok fejlesztéséhez
kapcsolódóan többek között a kerékpáros kultúra kialakítását támogató kampányok
megvalósítására, meglévő kerékpárforgalmi létesítmények korszerűsítésére, csomópontok
kerékpáros közlekedés céljára történő átalakítására, kerékpártámaszok, kerékpárparkolók,
és B+R kerékpártárolók építésére, pihenőhely kiépítésére, forgalomtechnikai eszközök,
forgalombiztonsági berendezések, létesítmények kiépítésére.

I

ÚSZT

Közlekedésfejlesztési Program
Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése
a Dél-dunántúli régióban

Települési önkormányzatok,
2011.03.01 önkormányzati társulások, központi
költségvetési szervek.
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Észak-Alföldön a kerékpár a mindennapok közlekedésének fontos eszköze. Az itt élők
számára ezért elengedhetetlen a biztonságos kerékpárút-hálózat kialakítása. A pályázat célja
ezért olyan komplex projektek támogatása, majd megvalósítása, amelyek eredményeként
egy teljes település vagy egy szerves, funkcionális egységnek tekinthető településrész,
illetve kettő vagy több település közötti távolság válik biztonságosan, kényelmesen,
közvetlenül elérhetővé. Pályázni lehet kerékpárforgalmi létesítmények építésére
belterületen és külterületen mellékutak mentén, valamint a kerékpáros hálózatok
fejlesztéséhez kapcsolódóan többek között a kerékpáros kultúra kialakítását támogató
kampányok megvalósítására, meglévő kerékpárforgalmi létesítmények korszerűsítésére,
csomópontok kerékpáros közlekedés céljára történő átalakítására, kerékpártámaszok,
kerékpárparkolók, és B+R kerékpártárolók építésére, pihenőhely kiépítésére,
forgalomtechnikai eszközök, forgalombiztonsági berendezések, létesítmények kiépítésére.

I

ÚSZT

Közlekedésfejlesztési Program
Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése
az Észak-alföldi régióban

Települési önkormányzatok,
2011.03.01 önkormányzati társulások, központi
költségvetési szervek.

Aki rendszeresen biciklizik, óvja egészségét és környezetét, időt és pénzt takarít meg. ÉszakMagyarországon a turisztikai előnyök mellett a kerékpárutak építése az itt élők mindennapi
közlekedésének biztonsága miatt is fontos kérdés. A pályázat célja ezért olyan komplex
projektek támogatása, majd megvalósítása, amelyek eredményeként egy teljes település
vagy egy szerves, funkcionális egységnek tekinthető településrész, illetve kettő vagy több
település közötti távolság válik biztonságosan, kényelmesen, közvetlenül elérhetővé.
Pályázni lehet kerékpárforgalmi létesítmények építésére belterületen és külterületen
mellékutak mentén, valamint a kerékpáros hálózatok fejlesztéséhez kapcsolódóan többek
között a kerékpáros kultúra kialakítását támogató kampányok megvalósítására, meglévő
kerékpárforgalmi létesítmények korszerűsítésére, csomópontok kerékpáros közlekedés
céljára történő átalakítására, kerékpártámaszok, kerékpárparkolók, és B+R kerékpártárolók
építésére, pihenőhely kiépítésére, forgalomtechnikai eszközök, forgalombiztonsági
berendezések, létesítmények kiépítésére.

I

ÚSZT

Közlekedésfejlesztési Program
Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése
az Észak-magyarországi régióban

Települési önkormányzatok,
2011.03.01 önkormányzati társulások, központi
költségvetési szervek.
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Az ipari parkok fejlesztése a rendszerváltozást követően indult, és egyre nagyobb a
jelentőségük a közép- és kisvállalkozások, ezen belül kiemelten az innováció orientált
vállalkozások fejlesztésében. Sikerük alapfeltétele a megfelelő infrastruktúra és a könnyű
elérhetőség. Ez teszi lehetővé új vállalkozások betelepülését, illetve a már ott tevékenykedő
vállalkozások fejlődését. A pályázat célja az ipari parkokban és gazdasági központokban
található munkahelyek jobb elérhetőségének biztosítása, hogy az emberek könnyebben
elérjék munkahelyüket, a vállalkozások pedig megrendelőiket. A támogatott fejlesztések
elősegítik a közlekedési módok közötti gyors és egyszerű váltást az összekötő/csatlakozó
vasúti pályák, útcsatlakozások kiépítésével, a kikötői külső infrastruktúra építésével,
fejlesztésével. Pályázni lehet közcélú és közforgalmú közlekedésfejlesztési projektek
előkészítésére, megvalósíthatósági tanulmányok készítésére, tervezésre és
engedélyeztetésre, kiviteli terv elkészítésére, építés előkészítésére, területszerzésre,
régészetre és lőszermentesítésre.

I

ÚSZT

Közlekedésfejlesztési Program
Közlekedési módok összekapcsolása,
gazdasági központok intermodalitásának
és közlekedési infrastruktúrájának
fejlesztése – Előkészítés

NIF Zrt., MÁV Zrt,. állami költségvetési
szerv, helyi önkormányzatok,
2011.01.17
önkormányzatok társulásai, 100%-os
állami tulajdonú társaság.

NIF Zrt.; 100%-os állami tulajdonú
2011.01.17 társaságok; állami költségvetési szervek,
helyi önkormányzatok.

Önkormányzatok és önkormányzati
2011.01.17 társulások, központi költségvetési
szervek.

Felgyorsult világunkban mindinkább keresni kell annak lehetőségét, hogyan tudjuk
közlekedésünket, az áruk szállítását gyorsabbá, hatékonyabbá, környezetbarátabbá tenni.
Az intelligens közlekedés-szervezés, a különböző szállítási módok egymáshoz kapcsolása
segíti e téren a fejlődést, szolgálja gyarapodásunkat, ugyanakkor otthonunknak meghagyja a
békéjét és nem teszi élhetetlenné környezetünket. A pályázat támogatást biztosít a
közlekedési módok közötti váltás megteremtésére, segíti a logisztikai központok jobb
bekapcsolását a fő közlekedési (közút, vasút, légi és vízi közlekedés) hálózatba. Pályázni
lehet megalapozó tevékenységekre, megvalósíthatósági tanulmányok elkészítésére,
tervezésre és engedélyeztetési eljárás lebonyolítására, kiviteli terv elkészítésére,
területszerzésre, építés előkészítésére, kivitelezésére, régészeti vizsgálatok elvégzésére és
lőszermentesítésre.

I

ÚSZT

Közlekedésfejlesztési Program
Közlekedési módok összekapcsolása,
gazdasági központok intermodalitásának
és közlekedési infrastruktúrájának
fejlesztése- Kivitelezés

Eleinte csodálkoztunk azon, amikor öltönyös fiatalembereket vagy kiskosztümös hölgyeket
láttunk biciklivel a városok forgatagában. De ne feledjük, hogy a környezettudatos
gondolkodásmód mellett ők gyorsan és költséghatékony módon juthatnak el
munkahelyükre a reggeli csúcsforgalomban is. Szerencsére a jó példa ragadós. Manapság
egyre többen választják a kerékpárt az aktív pihenéshez, turisztikai céllal is. A pályázat célja
elsősorban a helyközi kerékpárutak kiépítése és egyúttal ezek bekapcsolása a régiós-,
nemzetközi- és turisztikai „vérkeringésbe”. Az Új Széchenyi Terv – Közlekedésfejlesztési
Program kitörési pontjához illeszkedő pályázat segíti a környezetbarát egyéni közlekedést,
javítja a térség munkavállalóinak mobilitását a közlekedésbiztonsági szempontok kiemelt
figyelembevétele mellett. Pályázni lehet Pest megyén kívüli projektekkel kerékpárutak
tervezésére, építésének előkészítésére, kivitelezésére.

I

ÚSZT

Közlekedésfejlesztési Program
A kerékpárút-hálózat fejlesztése
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Szép környezetben jó élni, ennek eléréséért azonban tennünk kell. Településeink határában
az elmúlt évtizedekben óriási mennyiségű hulladék halmozódott fel. Összefogással erre a
problémára megoldást jelenthet a szilárdhulladék–lerakók felszámolása és a táj rendezése.
A pályázat támogatja azon lépéseket, melyekre az előkészítés során, a biológiai és technikai
helyreállítás vagy az utógondozás időszakában van szükség. Javul a vízminőség, a levegő,
gazdagodik a környezet, az állatok és a növények újra birtokba vehetik eredeti otthonukat.
Lehetőség nyílik a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) kétfordulós pályázatából
kimaradt hulladéklerakók rekultivációjára is. Pályázni lehet helyszín biztosítására,
előkészítésére: felépítmények, épületek bontására, a használaton kívüli vezetékek
bontására, tereprendezésre. Rekultivációs munkálatok végzésére: rekultivációs rétegrend
kialakítására, vízelvezető-rendszer kialakítására, depóniagáz-gyűjtő, ártalmatlanító rendszer
kiépítésére, passzív hidraulikus védelmi rendszerek kiépítésére, hulladéklerakó hulladék
felszedésével történő rekultivációjára, valamint a rekultivációs utógondozáshoz szükséges
beruházási tevékenységekre.
Azokat a programokat, amelyek előkészítése már megtörtént, és a közösség érdekeit
szolgálják, folytatnunk kell. Támogatjuk a települések összefogását is, közös kincsünk, a
természeti környezetünk megóvása érdekében tett erőfeszítéseiket. E feladatot gyorsan el
kell végeznünk, mert így nemcsak szép környezetet kapunk, hanem gazdasági lehetőségeket
is teremtünk. A talaj újjászületésével javul a vízminőség, a levegő, gazdagodik a környezet,
az állatok és a növények újra birtokba vehetik eredeti otthonukat. A pályázat támogatja
mindazon lépéseket, melyekre az előkészítés során a biológiai és technikai helyreállítás vagy
az utógondozás időszakában van szükség.
Magyarország a felhasznált energia több mint 75%-át importálja. Az Új Széchenyi Terv
keretében kisebb közösségek, vállalkozások, önkormányzatok, civil szervezetek is
változtathatnak a helyzeten.
A kisebb bekerülési költségű (1-100 millió forint támogatásban részesülő), elsősorban az
épületek energia-felhasználásához kapcsolódó, a megújuló energiaforrás-hasznosító
technológiákat magukban foglaló projektek gyorsan juthatnak támogatáshoz. Lehetőség
nyílik például napkollektorok, napelemek, biomasszakazánok, hőszivattyúk telepítésére is. A
pályázat lényegesen egyszerűsíti a pályázói feladatokat, követelményeket:
mintadokumentációt használ, így rövidíti a döntési eljárást is. Pályázni lehet a fűtési
energiaigény részbeni vagy teljes kielégítésére megújuló energiaforrásból, használati
melegvíz-igény részbeni vagy teljes kielégítésére megújuló energiaforrásból, gazdaságitermelési folyamat közvetlen hőigényének részbeni vagy teljes kielégítésére megújuló
energiaforrásból, villamosenergia-termelésre napelemes rendszer segítségével.

I

I

I

ÚSZT

Zöldgazdaság-fejlesztési Program
A települési szilárdhulladék-lerakókat
érintő rekultivációs programok
kiterjesztése

2011.03.01 Települési önkormányzatok társulásai.

ÚSZT

Zöldgazdaság-fejlesztési Program
A települési szilárdhulladék-lerakókat
érintő térségi szintű rekultivációs
programok elvégzése

Települési önkormányzatok társulásai
közül azok, akik az Új Széchenyi Terv
meghirdetését megelőzően az első
2011.03.01
fordulóban már előkészítési támogatást
nyertek. Új pályázatok a KEOP-2.3.0/B
konstrukcióba nyújthatók be.

ÚSZT

Zöldgazdaság-fejlesztési Program
Helyi hő- és hűtési energiaigény
kielégítése megújuló
energiaforrásokkal

Kis- és közepes vállalkozások, egyéb
vállalkozások, önkormányzatok és
2011.03.01
intézményeik, állami szervezetek, civil
szervezetek.
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A 21. század feladata a korszerű energiagazdálkodás megteremtése. Magyarország sokat
tehet a probléma megoldása érdekében. Valamennyi, a hő- (és hűtési) energiaigények
kielégítést célzó megújuló energiaforrás alkalmazása támogatható. Ez hozzájárul az
üvegházhatású gázok kibocsátásának, a fosszilis energiafelhasználás csökkentéséhez,
valamint a hőfogyasztók energia-költségcsökkentését eredményezi. Pályázni lehet
napenergia-hasznosításra, biomassza-felhasználásra, biogáz és depóniagáz hasznosítására,
geotermikus energia hasznosítására, hőszivattyús rendszerek telepítésére, hűtési igény
kielégítésére megújuló energiaforrás felhasználásával, szélenergia hasznosítására, megújuló
energiaforrások kombinálására, megújuló energiaforrásokat hasznosító közösségi távfűtő
rendszerek kialakítására, megújuló energiaforrásra való részleges vagy teljes átállítására.
A megújuló energiaforrások hatékony kiaknázása elősegíti az ország sikerét, a közösségek és
a polgárok boldogulását, hozzájárul egy térség biztonságos energiaellátásához. Segíti a
gazdaság fejlődését. Mindez javítja a foglalkoztatást, és csökkentheti az elvándorlást. Az
ilyen projektek kommunikációja másokat is ezek követésére bírhatnak, és segíthetik a
környezettudatos szemlélet erősödését. A pályázat célja a megújuló energiaforrásfelhasználáson alapuló, térségi- és helyi gazdaság-fejlesztő hatású mintaprojektek
előkészítésének, megvalósításának és kommunikációjának támogatása, kétfordulós
eljárásban. A projektek keretében a következő tevékenységek valósítandók meg. Megújuló
energiaforrás (geotermális-, nap-, szél-, vízenergia, valamint biomassza) alapú
energiatermelés. Térségfejlesztő hatás elérését célzó tevékenység (energia-felhasználói
oldal megteremtése, alapanyag-előállítás, stb.). Kommunikáció: a mintaprojekt céljának,
eredményeinek, hatásainak bemutatása.
Hazánk és Európa versenyképessége függ a megújuló energiaforrások kínálta lehetőségek
kiaknázásától. A nemzeti összefogás kormánya az Európai Unióval összhangban hangsúlyt
helyez a megújuló energiák termelésére. Célunk a fosszilis és nukleáris energiaforrásokhoz
képest kisebb környezeti terheléssel járó, megújuló energia alapú energiatermelés
elterjesztése, az ezen alapuló villamos energia szerepének növelése. A pályázat támogatja a
földgázhálózatba táplálható biometán-termelést is. Pályázni lehet napenergia-hasznosításra,
biomassza-felhasználásra, biogáz és depóniagáz hasznosítására, geotermikus energia
hasznosítására, hőszivattyús rendszerek telepítésére, hűtési igény kielégítésére megújuló
energiaforrás felhasználásával, szélenergia hasznosítására, megújuló energiaforrások
kombinálására, megújuló energiaforrásokat hasznosító közösségi távfűtő rendszerek
kialakítására, megújuló energiaforrásra való részleges vagy teljes átállítására.

I

I

I

ÚSZT

Zöldgazdaság-fejlesztési Program
Helyi hő- és hűtési energiaigény
kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Kis- és közepes vállalkozások, egyéb
vállalkozások, önkormányzatok és
2011.03.01
intézményeik, állami szervezetek, civil
szervezetek.

ÚSZT

Zöldgazdaság-fejlesztési Program
Megújuló energia alapú térségfejlesztés

Kis- és közepes vállalkozások, egyéb
vállalkozások, önkormányzatok és
2011.03.01
intézményeik, állami szervezetek, civil
szervezetek.

ÚSZT

Zöldgazdaság-fejlesztési Program
Megújuló energia alapú villamosenergia-,
kapcsolt hő- és villamosenergia-, valamint
biometán-termelés

Kis- és közepes vállalkozások, egyéb
vállalkozások, önkormányzatok és
2011.03.01
intézményeik, állami szervezetek, civil
szervezetek.
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Magyarországon az energiafelhasználás mintegy 40%-a az épületekben történik. Ha ezeket
jól szigeteljük, és megújuló energiaforrásokat használunk, gyermekeink, unokáink
nemzedékeinek energiabiztonságát is megteremtjük. Ehhez nyújt segítséget az Új Széchenyi
Terv e pályázata az alábbi lehetőségekkel: energiahatékonyság javítására vonatkozó
tevékenységek; az épületek hőtechnikai adottságainak javítása (szigetelés, nyílászáró-csere);
intézmények fűtési, hűtési és használati meleg víz rendszereinek korszerűsítése; a
vállalkozások nem termelési célú fűtési, hűtési és használati meleg víz rendszereinek
korszerűsítése; világítási rendszerek korszerűsítése; megújuló energiafelhasználással
kombinált épületenergetikai fejlesztésekhez vonatkozó tevékenységek.
Itt csak olyan pályázat támogatható, mely az energiahatékonyság fokozását megújuló
energiaforrás felhasználásával együtt célozza meg.
A környezet védelméért úgy is lehet tenni, hogy az semmibe sem kerül. Gyakran csak
elhatározás, akarat kérdése. Van azonban, ami pénzbe kerülhet, mégsem sokba. Ilyen
például a villanykörték energiatakarékos izzóra való lecserélése. A pályázati kiírás célja, hogy
mindezen intézkedések ismertté és népszerűvé váljanak a polgárok körében, hogy mindenki
megtehesse Magyarország környezetéért, földünkért és jövőnkért a magáét. Pályázni lehet
például biciklitárolók építésére, a kerékpáros közlekedés népszerűsítésére (iskolákban a
tanulók, tanárok; munkahelyeken a dolgozók; középületekben a látogatók, dolgozók
részére). Választható tevékenység továbbá a kapcsolódó öltöző és zuhanyzó kialakítása,
valamint biciklik beszerzése, kölcsönzési lehetőség biztosítása. Lakossági komposztálás
népszerűsítése (komposztláda kiosztása a lakosság részére, egyben tájékoztatás a
komposztálásról).
Az intézmények, közösségek és vállalkozások számára a környezetvédő, energiatudatos
fejlesztések jelentős anyagi ráfordítással járnak, például egy napkollektor, napelem
beépítése. Egy felelős kormánynak támogatnia kell az ilyen erőfeszítéseket, mert ezek közös
kincsünk, a természet megóvását szolgálják. A pályázat célja, hogy a támogatott
mintaprojektek segítségével ezek a drágább, de többek számára elérhető intézkedések
ismertté, népszerűvé váljanak. Pályázni lehet középületek komplex környezetbarát
(hulladékmegelőző, víztakarékos, energiatakarékos)
átalakítására, demonstrációs jelleggel. A cél a középületek átalakításával az odalátogatók
számára könnyen megérthető, alkalmazható és hatékony példákkal szolgálni, melyet a
mindennapi életmódjuk során, fogyasztási szokásaikban, otthoni energia-,
ivóvízfogyasztásuk visszafogásában, valamint a hulladékcsökkentés terén hasznosítani
tudnak. Környezettudatos életmód terjesztésére szolgáló információs központ fejlesztése.
Környezetbarát, helyi élelmiszerek piacának fejlesztése. Létező bio-, illetve környezetbarát
termékek és szolgáltatások népszerűsítése, és a hitelesítő rendszer fejlesztése.

I

H+I

H+I

ÚSZT

Zöldgazdaság-fejlesztési Program
Épületenergetikai fejlesztések megújuló
energiaforrás-hasznosítással kombinálva

Kis- és közepes vállalkozások, egyéb
vállalkozások, önkormányzatok és
2011.03.01
intézményeik, állami szervezetek, civil
szervezetek.

ÚSZT

• Zöldgazdaság-fejlesztési Program
A fenntarthatóbb életmódot és a
fogyasztási
lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket
elősegítő mintaprojektek

Civil szervezetek, önkormányzatok,
2011.03.01 iskolák, állami szervezetek, egyházak,
vállalkozások.

ÚSZT

Zöldgazdaság-fejlesztési Program
A fenntarthatóbb életmódot és a
fogyasztási lehetőségeket
népszerűsítő, terjedésüket elősegítő
mintaprojektek

Civil szervezetek, önkormányzatok,
2011.03.01 iskolák, állami szervezetek, egyházak,
vállalkozások.
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Intézkedés

Beavatkozási terület
(támogatható tevékenységek)

Humán/
infra

Oktatáshoz, közművelődéshez kapcsolódó források
Intézkedés száma és címe

Eszközbeszerzés; képzés; tanácsadás; (ingatlanfejlesztés)

H+I

GOP

3.5.1. Esélyegyenlőségi célcsoportok a
gazdaságban

Integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése

H+I

DDOP

3.1.2 Integrált kis- és mikrotérségi
oktatási hálózatok és központjaik
fejlesztése

Szakmai és idegen nyelvi képzés, informatikai képzés, vállalkozás működésével kapcsolatos
képzés, munka- és egészségvédelemmel kapcsolatos képzés, vizsga, b) komponens esetén
projektmenedzsment is.

H

TÁMOP 2.1.3 Munkahelyi képzések támogatása

Magyarországon már létező felnőttképzési, szakképzési módszertan terjesztésére irányuló
konferenciák, szemináriumok, szakmai műhelyek szervezése, felnőttképzési és szakképzési
módszertan terjesztését szolgáló képzés, közös innovatív programfejlesztés, tudástranszfer,
együttműködés a felnőttképzés irányítása (akkreditáció, minőségbiztosítás, munkaerő-piaci
szolgáltatások) területén, holnapfejlesztés, webes felület létrehozása, a módszertan külföldi
alkalmazásához nyújtott szakmai támogatás projekt végrehajtásával kapcsolatos
tevékenységek

H

TÁMOP

2.2.4 Határon átnyúló együttműködés a
szakképzés és a felnőttképzés területén

Konstrukció
tervezett
indítása

2011. II.
név

2011. I.
negyedév

2011/I.
negyedév

2011. II.
név

Lehetséges pályázók
2 - mikrovállalkozás
3 - kisvállalkozás
4 - középvállalkozás
5 - támogatási szempontból
kedvezményezett és az 1-4. kategóriákba
nem tartozó vállalkozás
31 Központi költségvetési irányító és
költségvetési szervek
32 Helyi önkormányzati költségvetési
irányító és költségvetési szervek
35 Országos kisebbségi önkormányzati
költségvetési irányító és költségvetési
szervek
37 Helyi kisebbségi önkormányzati
költségvetési irányító és költségvetési
szervek
52 Egyesület
55 Egyház, egyházi intézmény
56 Alapítvány
57 Nonprofit gazdasági társaság
59 Egyéb, jogi személyiségű nonprofit
szervezet
2 - mikrovállalkozás
3 - kisvállalkozás
4 - középvállalkozás

Szakképző és felnőttképző intézmények
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A konstrukció keretében olyan fejlesztések kerülnek támogatásra, amelyek a felülvizsgált és
megújult tartalmi szabályozókkal összhangban:
1. Tartalmilag és technikailag is alkalmasak a felülvizsgált NAT-ban és kerettantervekben
rögzítettek támogatására papíralapú és korszerű, digitális, multimédiás technológiákkal és
eszközökkel is segített pedagógiai módszerek sokoldalú alkalmazásával.
2. Az induló fejlesztések kiemelt hangsúlyt kell, hogy helyezzenek a digitális és papíralapú
tananyag piac egységességére, egymást kiegészítő voltára a fejlesztések eredményeinek
fenntarthatósága érdekében.
3. A fejlesztés eredményeként létrejövő tananyagok, programcsomagok akkreditáltatására
sor kerül.
4. Nevelési és pedagógiai programok továbbfejlesztésére, minőségbiztosítására,
minőségfejlesztése, ezt támogató szakmai, szakértői kapacitások igénybevételére sor kerül.
A konstrukció keretében természettudományos laborok korszerűsítése valósul meg,
amelyek korszerű eszközök és módszerek segítségével valamint a labor működtetéséhez
szükséges humánerőforrás felkészítésével és alkalmazásával támogatják a
természettudományos oktatás megújítását.
Kistérségenként 1-3 projekt támogatható (a kistérségben található közoktatási intézmények
és diákok számától függően), amennyiben van jelenleg a kistérségben
természettudományos laboratóriummal rendelkező középiskola.

3.1.2 Új tartalomfejlesztések a
közoktatásban

H

TÁMOP

I

Természettudományos oktatás
TÁMOP módszertanának és eszközrendszerének
megújítása a közoktatásban

2011. II.
félév

2012

nonprofit szervezet államháztartáson
belül, non-profit szervezet
államháztartáson kívül; Közoktatási
intézmények és vagy fenntartóik,
felsőoktatási intézmény, alapítvány,
közgyűjteményi és közművelődési
intézmény, civil szervezet önállóan vagy
konzorciumban

nonprofit szervezet államháztartáson
belül; nonprofit szervezet
államháztartáson kívül; Közoktatási
intézmények fenntartói
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A kompetencia alapú, befogadó oktatás megteremtésének támogatása:
1. A kulcskompetenciák és a tárgyi tudás fejlesztését támogató, újszerű tanulásszervezési
eljárások bevezetése, modern pedagógiai módszertan alkalmazása; az újszerű
tanulásszervezési eljárások alkalmazását támogató oktatási programok, taneszközök
bevezetése és adaptációja; elterjesztése;
2. Az egészséges és mozgásgazdag életmódra nevelést előtérbe helyező módszertani
megújulás támogatása;
3. Digitális tartalmak, taneszközök oktatási gyakorlatban való használata, digitális
készségek fejlesztése;
4. A közoktatási intézmények pedagógusainak felkészítése és továbbképzése fentiek
intézményi implementációjára,
5. Regionális, kistérségi, települési – intézményközi – együttműködések kialakítása a
TÁMOP 3.2.2-vel együttműködve elsősorban a területi, intézmények közötti
egyenlőtlenségek csökkentése érdekében;
6. A hátrányos helyzetű gyerekek, tanulók és a sajátos nevelési igényű gyerekek, tanulók
többségi óvodákban, iskolákban való befogadását elősegítő programok intézményi
alkalmazása II. intézményirányítás fejlesztése, szervezetfejlesztés;
7. Az intézmény pedagógiai programjának, helyi tantervének innovációja, informatikai
stratégiájának összehangolása az IKT alapú kompetenciafejlesztés céljaival;
8. Új oktatásszervezési formák bevezetése; egészségtudatos és mozgásfejlesztő
stratégiájának összehangolása az azt szolgáló kompetenciák fejlesztésével;
9. Az intézmény minőségirányításának fejlesztése, önértékelési folyamatok;
10. A pedagógusok teljesítményértékelési folyamatának kialakítása, fejlesztése;
11. Az intézmény szerepvállalásának bővítése.
Konstrukció keretében támogatható:
- a pedagógusok oklevéllel záruló kiegészítő képzése a felsőoktatás rendszerében, amely
segíti az oktatás minőségének javulását, támogatja a kompetencia alapú oktatás
elterjedését, hozzájárul a pedagógusok végzettségi, szakképzettségi szintjének emeléséhez;
- a gyakorló pedagógusok számára a kompetencia alapú oktatás alkalmazásához szükséges
pedagógiai kompetenciák erősítését támogató, a pedagógusok ehhez szükséges általános
képességeinek, készségeinek (kiemelten a digitális tudás és az idegen nyelvi kommunikációs
képességek, készségek, egészség- és mozgásfejlesztés) fejlesztését célzó akkreditált
pedagógus-továbbképzésen és nyelvi képzésen való részvétele;
- tantestületi módszertani továbbképzések a pedagógusok korszerű, a kihívásoknak
megfelelni képes minőségi szakmai munkája fejlesztése érdekében.
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H

H

TÁMOP Innovatív iskolák fejlesztése

TÁMOP 3.1.5 Pedagógus képzés, továbbképzés

2011. II.
félév

nonprofit szervezet államháztartáson
belül; nonprofit szervezet
államháztartáson kívül; közoktatási
intézmények fenntartói önállóan vagy
konzorciumi formában

2011. I.
félév

nonprofit szervezet államháztartáson
belül; nonprofit szervezet
államháztartáson kívül; közoktatási
intézmények fenntartói önállóan vagy
konzorciumi formában
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A konstrukció keretében sor kerül:
- gyógypedagógiai intézmények támogatására a működési és szakmai minőség megújulása
érdekében;
- az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények támogatására az együttnevelést
támogató szolgáltatások minőségi megújítása, bővítése érdekében;
- gyógypedagógiai intézmények támogatására Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézménnyé váláshoz.
Jelen pályázatban a TÁMOP-3.1.1 21. századi közoktatás c. kiemelt projekt és a TÁMOP3.2.2. Területi együttműködések, társulások, hálózati tanulás c. pályázat regionális
nyerteseinek az együttműködésével lefolytatott referencia- intézményi elő/minősítési
eljáráson sikeresen teljesítő intézményeknek a minősítési eljárás záródokumentumaként
készült intézményi fejlesztési tervükben meghatározott és megfogalmazott, a
referencia-intézményi működésükhöz szükséges fejlesztési tevékenységei támogathatóak,
valamint a referencia-intézményi működéshez szükséges eszközök szerezhetőek be.
Támogatható tevékenységek:
1. Diagnosztikus mérési keretrendszer fejlesztése (igazodva a jogszabályokhoz és az
országos kompetenciamérések rendszeréhez).
2. Mérési eszközök, mérésre alkalmas feladatok fejlesztése, hitelesítése.
3. Közreműködők felkészítését szolgáló anyagok (képzések, útmutatók) készítése.
4. Próbamérések lebonyolítása.
5. Tanártovábbképzési programok kidolgozása, pedagógusok felkészítése, fejlesztése.
6. Az elektronikus diagnosztikus mérési rendszer fejlesztése.

Helyi oktatásirányítás fejlesztése, az oktatási rendszer hatékonyságának javítását célzó
fejlesztések támogatása.

H

3.1.6 Egységes Gyógypedagógiai
TÁMOP
Módszertani Intézmény

2012

nonprofit szervezet államháztartáson
belül; nonprofit szervezet
államháztartáson kívül; közoktatási
intézmények
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3.1.7 Referencia intézmények országos
TÁMOP
hálózatának kialakítása és felkészítése

2012

nonprofit szervezet államháztartáson
belül; nonprofit szervezet
államháztartáson kívül; közoktatási
intézmények fenntartói

H+I

TÁMOP 3.1.9. Diagnosztikus mérések fejlesztése

2011. I.
félév

nonprofit szervezet államháztartáson
belül; nonprofit szervezet
államháztartáson kívül

2012

nonprofit szervezet államháztartáson
belül; nonprofit szervezet
államháztartáson kívül; Közoktatási
intézmények fenntartói

H

TÁMOP 3.1.1.0. Helyi oktatásirányítás fejlesztése
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1. Komplex állapotfelmérés módszereinek, eszközeinek továbbfejlesztése, alkalmazása az
óvodai nevelés folyamatában.
2. Az innovatív óvoda kialakítását támogató intézményfejlesztés megtervezése,
megvalósítása.
3. A fejlesztési folyamatot támogató fejlesztések, újszerű nevelési eljárások bevezetése,
modern pedagógiai módszerek, alkalmazása, a megvalósításhoz szükséges fejlesztő
eszközök beszerzése.
4. Támogató rendszer kialakítása mentori és szakértői támogatás igénybevételével.
5. Az intervenciós szemlélet kialakítása, szülőkkel közösen kialakított tevékenységek
kidolgozása és működtetése.
6. Az egységes óvoda-bölcsőde pedagógiai, és ennek részeként diagnosztikai
tevékenységeihez kötődő támogató rendszer kialakításának, intézményi alkalmazásának
megvalósítását támogató intézkedések, így szakmai ajánlás, továbbképzés és a helyi
alkalmazást támogató szakmai szolgáltatás igénybevételének támogatása.
7. Az óvoda iskola átmentet támogató diagnosztikai, és azokhoz kapcsolódó óvodai
pedagógiai támogató intézkedések megvalósítása.
8. Óvoda-iskola átmenet könnyítése érdekében óvodák és iskolák közti együttműködés
fejlesztése, óvoda-iskola modellprogramok kialakítása, egészségtudatos nevelés.

H

TÁMOP 3.1.1.1. Óvodafejlesztés

2012

nonprofit szervezet államháztartáson
belül; nonprofit szervezet
államháztartáson kívül; közoktatási
intézmények fenntartói önállóan vagy
konzorciumi formában
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Támogatható tevékenységek:
1. Hagyományostól eltérő tanulási formák bevezetésének támogatása, tanórán kívüli
segítő tevékenységek és tanulási lehetőségek feltárása és fejlesztése, bevezetése.
2. A tanulási környezet megváltoztatásával, egyénre szabott fejlesztésekkel és pedagógiai
módszerekkel, portfólió jellegű tananyagok biztosításával a tanulók egyéni sikerességét
megalapozó programok támogatása.
3. Közösségi kapcsolatépítő programok támogatása.
4. Intézményi együttműködések támogatása közös tanulási akciókra (határontúli,
nemzetközi együttműködések, folyamatok, testvériskolai programok).
5. Aktív állampolgárság, önkéntesség erősítése kompetenciafejlesztés eszközeivel.
6. Alap- és középfokú oktatási intézmények újszerű tanulási együttműködése műszaki és
természettudományokat oktató felsőoktatási intézményekkel, kutatóhelyekkel, szakmai és
civil szervezetekkel.
7. Környezettudatosságra (pl.: zöld-óvodák, öko-iskolák), fenntartható fejlődésre,
egészséges mozgásgazdag életmódra, erkölcsre, pénzügyi-gazdasági ismeretekre nevelés
támogatása.
8. Az óvodai, iskolai, kollégiumi biztonságos működését, az erőszak megelőzését,
intézményi konfliktusok feloldását támogató modellprogramok kidolgozása, adaptálása
(személyi és tárgyi feltételek biztosítása) .
9. Egészségre és mozgás-gazdag életmódra nevelés.
10. A kulturális intézményeknél meglévő adottságokra, felkészültségre, gyűjteményekre
épülő, az iskolai igényekhez, tantervekhez illeszkedő kompetenciafejlesztő pedagógiai
(múzeumpedagógiai, drámapedagógiai stb) szolgáltatások kiterjesztése, programsorozatok
tervezése; valamint a meglévő illetve a pályázat keretében tovább- és kifejlesztett
tevékenységek, foglalkozások megvalósítása.
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3.2.1 Közoktatási intézmények
szerepbővítése, újszerű intézményi
TÁMOP
együttműködések kialakítása (tanulást
segítő támogató formák bevezetése)

2011. II.
félév

nonprofit szervezet államháztartáson
belül; nonprofit szervezet
államháztartáson kívül; Közoktatási
intézmények fenntartói, kulturális
(közművelődési, közgyűjteményi és
művészeti) intézmények vagy fenntartóik,
alapító okiratuk szerint művészeti,
kulturális
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Támogatható tevékenységek:
1. Felmerülő régiós szükségletek és igények alapján regionális projektszervezet
működtetése.
2. A regionális hálózat folyamatos építése, bővítése, a hálózati tanulás módszereinek,
formáinak gazdagítása, hatékonyságának növelése. A regionális hálózat tevékenységeinek
folyamatos önértékelése, külső értékelése.
3. A központi programmal, fejlesztéskoordinációval való folyamatos kapcsolattartás.
4. Szakmai fejlesztő tevékenység összehangolása a régió fejlesztési tervével.
5. A régió közoktatási intézményeivel való kapcsolattartás, innovációs tevékenységük,
pályázati programjaik megvalósításának segítése.
6. A pályázati programok megvalósítását segítő, javaslattevő döntéselőkészítő szervezet
működtetése a hálózat fő szereplőinek bevonásával.
7. A referencia iskolák szolgáltató tevékenységének összehangolása, szakmai
tevékenységük folyamatos követése és értékelése a kiemelt programmal együttműködve,
kiegészítő felkészítés és szolgáltatások nyújtása, a „referencia- hellyé” válás
feltételrendszerének kialakítása az új belépő intézményeknél, hálózatba illesztése és
működtetése, a referencia-intézmények pedagógusképzési gyakorlóhellyé válására pilot
programok indítása.
8. Hálózati együttműködés kialakítása a közoktatási intézmények és a részükre
szolgáltatásokat nyújtó intézmények, szervezetek között.
9. A hátrányos helyzetű térségekben lévő, illetve az országos kompetencia-mérés átlagától
elmaradó teljesítményt felmutató közoktatási intézmények számára kistérségi szintű
szakmai műhelymunkák kialakítása az esélykiegyenlítés, felzárkózás, korai iskolaelhagyás
témakörében.
Az iskolai oktatáshoz kapcsolódó, iskolarendszeren kívüli, a kreatív ipar fejlesztését és
befogadását elősegítő kompetenciafejlesztő programok támogatása, bevezetése. További
kreatív képességet fejlesztő alkotó közösségek, környezeti nevelést, valamint közösségi
kapcsolatépítő programok támogatása, helyi megtartó képességet elősegítő formális és
non-formális tanulási alkalmak lebonyolítása, közművelődési intézményekben és a velük
együttműködési megállapodást kötő muzeális intézményekben, alkotóházakban.
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H

H

TÁMOP

3.2.2. Területi együttműködések,
társulások, hálózati tanulás

3.2.3 „Építő közösségek” - A)
közművelődési intézmények a kreatív
TÁMOP iparral kapcsolatos alapkom-petenciák
fejlesztését elősegítő új tanulási formák
szolgálatában 3. ütem

2011.I.
félév

6. non-profit államháztartáson belül
7. non-profit államháztartáson kívül
Pedagógiai szakmai szolgáltató
tevékenységet ellátó, OKM azonosítóval
rendelkező, régióban székhellyel vagy
telephellyel re

1.
ütemben:
2011. I.
félév
2.
ütemben:
2012. II.
félév

6. non-profit államháztartáson belül
7. non-profit államháztartáson kívül
Konkrétan: Közművelődési intézmények
(az 1997. évi CXL törvény szerint)
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B. A közművelődési intézmények működési módjának korszerűsítését szolgáló és a
multifunkcionalitás hozzáadott értéket maximalizáló lehetőségeit kiaknázó, valamint a
komplex intézmények sikeres használatba vételét, a helyi társadalomba történő
beágyazódását elősegítő programok, továbbá a közművelődési fejlesztéseket szolgáló
közösségi alkalmak, nonformális és informális tanulási formák elterjedését szolgáló
tevékenységek.
ERFA típusú támogatható tevékenységek nem támogathatóak.
A támogatás feltétele, hogy a Kedvezményezett a támogatott programokon való részvételt
ingyenesen biztosítja a célcsoport számára.
Különböző olvasói csoportok, valamint a közoktatás igényeihez alkalmazkodó
szolgáltatásfejlesztési tevékenységek:
- távoli elérésű, esetenként 24 órán keresztül elérhető online szolgáltatások
megvalósítása,
- az egységes országos lelőhely-nyilvántartás elveihez igazodó könyvtári elektronikus
katalógusok, adatbázisok fejlesztése,
- kulturális, közoktatási, közhasznú és helyi digitális tartalmak megjelenítése és
szolgáltatása,
- komplex, interaktív könyvtári honlapok, portálok kialakítása elsősorban a formális
oktatásban résztvevő csoportok igényeinek megfelelően, a szolgáltatások igénybevételét,
hatékonyságát mérő módszerek alkalmazása a könyvtári minőségfejlesztés program
keretében kidolgozott teljesítmény-mutatókkal,
- a könyvtárhasználók, kiemelten a közoktatásban részt vevők digitális és
információkeresési készségeinek fejlesztésére irányuló helyszíni és online programok,
- az olvasáskultúrát fejlesztő programok, kampányok kialakítása, különös tekintettel az
iskoláskorúakra,
- iskolai órák a könyvtárban
- könyvtárosok továbbképzése a szolgáltatásfejlesztésekhez kapcsolódóan.
ERFA típusú támogatható tevékenységek: szorosan a projekt megvalósításához kötődő
kisléptékű infrastrukturális fejlesztések (építés, eszközbeszerzés, IKT és egyéb szükséges
műszaki feltételek kialakítása).
Különböző olvasói csoportok, valamint az oktatás igényeihez alkalmazkodó
szolgáltatásfejlesztési tevékenységek:
- országos elektronikus szolgáltatások bővítése;
- országos olvasásnépszerűsítő és -fejlesztő kampány.
ERFA típusú támogatható tevékenységek: szorosan a projekt megvalósításához kötődő
kisléptékű infrastrukturális fejlesztések (építés, eszközbeszerzés, IKT és egyéb szükséges
műszaki feltételek kialakítása).

3.2.3 „Építő közösségek” - B) A korszerű,
többfunkciós (multifunkcionális)
közművelődési fejlesztéseket szolgáló
TÁMOP
közösségi programok, együttműködések,
új tanulási formák kialakulásának
elősegítése

2012. II.
félév

H+I

3.2.4 "Tudásdepó - Expressz" – A: A
könyvtári hálózat nem formális és
TÁMOP informális képzési szerepének erősítése
az élethosszig tartó tanulás érdekében 3.
ütem

A) 2011. II.
félév

6. non-profit államháztartáson belül
7. non-profit államháztartáson kívül
Konkrétan: A nyilvános könyvtárak
jegyzékén szereplő könyvtárak (64/1999.(

H+I

3.2.4 Országos könyvtári szolgáltatások
TÁMOP bővítése, fejlesztése az oktatás és képzés
támogatásának

B) 2011. II.
félév

6. non-profit államháztartáson belül
7. non-profit államháztartáson kívül
Konkrétan: nemzeti könyvtár, ODR
könyvtárak

H

6. non-profit államháztartáson belül
7. non-profit államháztartáson kívül
Konkrétan: Az Agóra, Agóra Pólus és az
ÚMVP IKSZT programjának keretében
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a) Múzeumok és iskolák partnersége
A múzeumi gyűjteményeken alapuló, az iskolai igényekhez, tantervekhez szervesen
illeszkedő, a gyermek- és ifjúsági célcsoportokra irányuló múzeumpedagógiai
programsorozatok tervezése és megvalósítása a múzeumi gyűjtemények jellegéhez
igazodva.
A kedvezményezett múzeumok bonyolításában – pedagógusokból és múzeumi
szakemberekből álló munkacsoportok közreműködésével – a múzeumi gyűjteményen
alapuló, az iskolai igényekhez, tantervekhez szervesen illeszkedő múzeumpedagógiai
programsorozatok tervezése és megvalósítása. A pályázati keretösszeg azokat a muzeális
intézményeket támogatja, amelyek együttműködési és partnerségi megállapodást kötnek a
régiójukban lévő oktatási intézményekkel. Ebben a megállapodásban azt vállalják, hogy a
kialakítandó pedagógusokból és múzeumi szakemberekből álló munkacsoport által
kidolgozott – a tantervhez illeszkedő minőségi, a múzeumi gyűjteményen alapuló –
múzeumpedagógiai foglalkozásokkal egészítik ki és bővítik a diákok ismereteit, tudását az
élményszerű tanulás jegyében. A múzeum a pályázati keretből finanszírozza a
korosztályokra lebontott és a csoportok speciális igényeire alapozott foglalkozássorozatok
kidolgozását és projektek kapcsán felmerült költségeket, és a projektek megvalósításához
közvetlenül kapcsolódó kismértékű infrastruktúra fejlesztéseket (átalakítás, bútorzat, IKT,
egyéb műszaki eszközbeszerzés). Azok a fejlesztések támogathatóak, amelyek az iskola és
múzeum közötti együttműködési megállapodáson alapulnak, s a MOKK képzési
programjában részt vett múzeumpedagógusok és/vagy pedagógusok közreműködésével
valósulnak meg, figyelemmel a központi elméleti képzés gyakorlati alkalmazásának
fontosságára.
b) Iskolabarát élményprogramok, múzeumok az informális tanulásért
Az élethossziglani tanulás jegyében, az éves kiállítási tervhez és a helyi kulturális értékekhez
kapcsolódó programcsomagok, korosztályokra lebontott, és a csoportok speciális igényeire
alapozott foglalkozássorozatok kidolgozása és megvalósítása a múzeumi gyűjtemények
jellegéhez igazodva.
ERFA típusú támogatható tevékenységek:
A 10%-os átjárhatóság elve alapján az ERFA terhére mindegyik komponens esetében
támogathatók járulékos, kiegészítő, kismértékű infrastrukturális fejlesztési tevékenységek is.
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3.2.8 „Múzeumok Mindenkinek” Program
– Múzeumok oktatási- képzési
TÁMOP
szerepének erősítése
B) komponens, 3. ütem

2012. I.
félév

6. non-profit államháztartáson belül
7. non-profit államháztartáson kívül
Konkrétan: Az 1997. évi CXL tv. szerinti
működési engedéllyel rendelkező muze
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A kulturális intézmények szakembereinek át- és továbbképzését célzó, az 1/2000 (I.14.)
NKÖM rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2.§ (1) a) és/vagy b.) pontjának megfelelően, a
TÁMOP és TIOP keretében támogatott kulturális alapú szolgáltatásfejlesztések
fenntarthatóságát és széles körű elterjesztését segítő humán-erőforrás igényének
biztosítására:
A.) a Rendeletben meghatározott intézményi kör a Rendelet hatálya alá tartozó munkatársai
számára a - nem támogatásból megvalósuló, azaz nem ingyenes – képzéseken történő
részvétel támogatása.
B.) akkreditált intézmények által nyújtott továbbképzések megtartása (a képzés a
résztvevőknek díjmentes, az akkreditációhoz kapcsolódó költségek elszámolhatók) a
Rendeletben meghatározott intézményi kör Rendelet hatálya alá tartozó munkatársai
számára.
Indokolt esetben tananyagfejlesztés is támogatható.
Közoktatási intézmények befogadó, minőségi oktatás érdekében végzett fejlesztése
érdekében a leszakadó társadalmi rétegek többségi óvodákban, iskolákban való integrálását
elősegítő programok intézményi alkalmazása, az iskolai szegregációt felszámoló szervezeti
és pedagógiai modellek gyűjtése, adaptálása és terjesztése, a szakmai felkészülést szolgáló
pedagógus-továbbképzéseken való részvétel.
Befogadó iskolai környezet kialakítása. A nevelés-oktatás tartalmi fejlesztése a halmozottan
hátrányos helyzetű tanulók sikeres integrációja érdekében: integrációt támogató
módszertan adaptációja, intézményi pedagógiai program átdolgozása, fenntartói,
társadalmi környezet érzékenyítése.
A pedagógiai fejlesztéshez szükséges eszközök, berendezések beszerzése.
A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek korai (3 éves kortól történő), szervezett
beóvodázásának és az óvodai hiányzások megszűntetésének elősegítése. Intézményi
együttműködések és intézményi esélyegyenlőségi szolgáltatások fejlesztése.
A lemorzsolódás és kirekesztődés megelőzését támogató személyközpontú, egyéni tanulási
utak, komplex tanuló követő-támogató folyamatok kialakítása, az átmeneteket (óvodaiskola, iskola-középiskola) segítő programok bevezetése.
Érzékenyítő, felkészítő tréningek, programok kialakítása.
A gyermekek sikeres integrációját és iskolakezdését támogató szolgáltatások megszervezése
(pl. egyéni fejlesztés, csoportos felkészítés, iskola utáni programok, mentorok,
esélyegyenlőségi szakértők alkalmazása stb.) Az egyéni és csoportos mentorálás, fejlesztés
támogatása.
Tanoda típusú programok támogatása, fejlesztése, továbbfejlesztése.
A halmozottan hátrányos helyzetű és tehetséges diákok középiskolai sikerességét, felsőfokú
tanulmányokra való eredményes felkészítését célzó programok támogatása. A pedagógiai
fejlesztéshez szükséges eszközök, berendezések beszerzése.

H

3.2.12 Kulturális szakemberek
TÁMOP továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés
érdekében

2011. I.
félév

6. non-profit államháztartáson belül
7. non-profit államháztartáson kívül
Konkrétan: az I/2000. (I.14.) NKÖM
rendelet hatálya alá tartozó kulturális
intézmények vagy fenntartóik

H+I

3.3.8 Közoktatási intézmények
TÁMOP esélyegyenlőségi alapú fejlesztéseinek
támogatása

2011. II.
félév

nonprofit szervezet államháztartáson
belül; nonprofit szervezet
államháztartáson kívül

H+I

3.3.9.A halmozottan hátrányos helyzetű
TÁMOP tanulók iskolai lemorzsolódását
csökkentő intézkedések támogatása

2011. I.
félév

nonprofit szervezet államháztartáson
belül; nonprofit szervezet
államháztartáson kívül
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Az oktatási rendszerből idő előtt kimaradt fiatalok iskolarendszerű képzésbe való
visszavezetéséhez rugalmas, egyénre szabott tanulási utak támogatása, valamint
foglalkoztatás-kompatibilis lehetőségek megteremtése. A korai iskolaelhagyók, az alacsony
végzettséggel vagy képzettséggel nem rendelkezők számára alkalmazható tudás
elsajátításának segítése, hatékony tanulási módszerek és lehetőségek elérhetővé tétele.
A konstrukció keretében a képzés mellett a célcsoport szakmai gyakorlatot szerez.
Pedagógiai szakszolgálatok és szakmai szolgáltatások minőségi fejlesztése annak érdekében,
hogy a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben is rendelkezésre álljon megfelelő minőségű
közoktatási alapszolgáltatás. A társadalmi felzárkózást segítő pedagógiai módszerek (köztük:
integrációs pedagógiai rendszer) alkalmazásának, adaptációjának támogatása.
Nemzetiségi komponens keretében:
1. Új nemzetiségi oktatási programok kifejlesztése.
2. Meglévő magyar nyelvű tartalmak fordítása, adaptációja a kisebbségi nyelvre.
3. Akkreditált nemzetiségi pedagógus-továbbképzésekhez kapcsolódóan képzők képzése.
4. Meglévő tananyagok kibővítése oktatási programokká. Migráns komponens keretében:
1. Akkreditált interkulturális továbbképzéseken való részvétel támogatása.
2. Óvodai és iskolai nevelési program, interkulturális nevelési-oktatási elemekkel való
kiegészítése.
3. Interkulturális pedagógia terén hazai és európai „jó gyakorlatok”, eljárások
megismerése és adaptációja.
4. A pedagógus alapképzési programokhoz interkulturális oktatással kapcsolatos modulok
fejlesztése, továbbfejlesztése, bevezetése.
5 Migráns tanulók nevelését oktatását támogató tankönyvek, taneszközök kifejlesztése, a
már meglévő anyagok továbbfejlesztése, kiegészítése és a beilleszkedésüket, befogadásukat
előmozdító sportprogramok működtetése.
6. Új továbbképzési akkreditált programok kifejlesztése, az iskolákkal együttműködő
sportszervezetek bevonása az inklúziót elősegítő tudatosabb részvételre és programjaik
kiterjesztésére.
7. Az interkulturális oktatáshoz kapcsolódó szaktanácsadói, mentori képzések kifejlesztése.
8. A 2007-08-as AT során interkulturális oktatás terén referencia iskolákká váló
intézményekkel kapcsolattartás, fejlesztéseik adaptációja. Hospitációs látogatások a
referencia intézményekben.

H

3.3.10 Alternatív tanulási útvonalak
támogatása a hátrányos helyzetű,
TÁMOP
formális iskolarendszerből lemorzsolódott
fiatal felnőttek számára

2012. I.
félév

nonprofit szervezet államháztartáson
belül; nonprofit szervezet
államháztartáson kívül
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H

H

3.3.11. Esélyegyenlőségi elvű minőségi
oktatás, valamint az egész életen át tartó
TÁMOP
tanulás támogatása a az LHH
kistérségekben

TÁMOP

3.4.1. Nemzetiségi és migráns tanulók
nevelésének és oktatásának támogatása

2011. II.
félév

nonprofit szervezet államháztartáson
belül; nonprofit szervezet
államháztartáson kívül

2011. II.
félév

nonprofit szervezet államháztartáson
belül; nonprofit szervezet
államháztartáson kívül; Közoktatási
intézmények fenntartó, felsőoktatási
intézmények, alapítvány, civil szervezet,
valamint azok konzorciumai. A migráns
komponens 5. tevékenysége esetében
közműv
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Támogatható tevékenységek:
1. Az ellátórendszerben dolgozó szakemberek – pedagógusok, gyógypedagógusok,
terapeuták, sportszakemberek, pszichológusok, szociális és egészségügyi területen dolgozó,
az SNI gyerekek ellátásába bekapcsolódó szakemberek – felkészítésének,
szemléletformálásának támogatása.
2. Jó gyakorlatok adaptációjának, gyakorlati bevezetésének támogatása.
3. Intézmények közötti együttműködések, horizontális tanulási formák támogatása.
4. Az együttműködést és az együttnevelést támogató szakértői szolgáltatások és egyéni
szakértői támogatások igénybevétele.
5. Az egyéni tanulási igényekhez, és lehetőségekhez jobban alkalmazkodó tanulási formák
kínálatának elterjesztése.
6. A többségi iskola pedagógusainak tanulócsoporton, tanórán belüli segítése
gyógypedagógus közreműködésével.
7. Az intézmények korszerű diagnosztikai és fejlesztő eszközökkel ellátása.
8. Fogyatékosság típusának megfelelő (pl.: a sport+mozgásterápiához szükséges)
infrastrukturális fejlesztések (Kötelezően a 30%-os ERFA keresztfinanszírozás terhére).
Támogatható tevékenységek:
1. Pedagógusok tehetségfelismeréssel és gondozással kapcsolatos továbbképzése.
2. Tehetségazonosítást, - felismerést és tehetségsegítést lehetővé tevő programok
szervezése, megvalósítása.
3. Tehetséges és eredményes tanulók támogatása (többek között a tanulás/szakmaszerzés
és az utánpótlás/élsport összeegyeztetését).
4. Tanítási szünetre szervezett, valamint a tanítási szünetben megvalósított
tehetséggondozó, többek között diák- és szabadidősport programok.
5. Tehetségsegítő együttműködések kialakítása, térségi hálózatba szerveződésük
elősegítése.
6. Tanulmányi versenyek megszervezése, lebonyolítása (iskolai, egyéni, vagy csapat;
iskolai, területi fordulós, egyéni, vagy csapat; területi internetes/levelezős és személyes
megjelenésű egyéni, vagy csapat).
7. A versenyeken kiemelkedő eredményeket elérők (tanulók és pedagógusok) bevonása az
egymásra épülő tehetségsegítő programokba.

H+I

H

3.4.2 Sajátos nevelési igényű gyerekek
TÁMOP
integrációja

TÁMOP 3.4.3 Iskolai tehetséggondozás

2011. II.
félév

nonprofit szervezet államháztartáson
belül; nonprofit szervezet
államháztartáson kívül; Speciális célú
(nem többségi) közoktatási intézmények,
pedagógiai szakszolgálatok, szakértői
bizottságok

2011. I.
félév

nonprofit szervezet államháztartáson
belül; nonprofit szervezet
államháztartáson kívül; nevelési-oktatási
intézmények, többcélú intézmények, a
muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről
szóló 1997. évi CXL. törvény 74. §
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Támogatható tevékenységek:
1. Meglévő tehetségsegítő kezdeményezések működési feltételrendszerének javítása,
valamint új kezdeményezések elindításának ösztönzése, támogatása.
2. A legkiválóbb tehetséggondozó programok elterjesztése, új tehetséggondozó
programok indítása.
3. Tehetségsegítő szervezetek hálózatképzése, ideértve a sportban tehetséges és
eredményes tanulók támogatását, megvalósítva az EU prioritást, az un. kettős karrier
segítését: a tanulás/szakmaszerzés és az utánpótlás/élsport összeegyeztetését.
4. Tehetséges fiatalok önszerveződésének kibontakoztatása.
Az alábbi hallgatói és oktatói szolgáltatások bővítése, továbbfejlesztése képzés, módszertani
megújítás és hálózatépítés révén:
1) Mentori, koordinátori és tanácsadói tevékenységek hátrányos helyzetű, fogyatékossággal
élő, és egyéb speciális hallgatói csoportoknak
2) Tréningszolgáltatások továbbfejlesztése és nyújtása hallgatóknak és oktatóknak
3) Hátrányos helyzetű valamint fogyatékossággal élő hallgatóknak szóló, felsőoktatáshoz
kapcsolódó tranzitfoglalkoztatási vagy munkahelyi gyakorlatot biztosító gyakorlati helyek
fejlesztése
4) Kapcsolódó képzések és módszertani fejlesztések
5) Speciális eszközök, segédeszközök ingyenes biztosítása hátrányos helyzetű,
fogyatékossággal élő, és egyéb speciális hallgatói csoportok számára
6) Tájékoztatás, nyilvánosság, Az NFÜ arculati kézikönyvében leírtaknak megfelelően

H

H+I

3.4.4 Országos tehetségsegítő hálózat
TÁMOP létrehozása (Magyar Géniusz Integrált
Tehetségsegítő Program) „B” komponens

Speciális mentori, koordinátori és
tanácsadói, valamint
TÁMOP tréningszolgáltatások fejlesztése a
felsőoktatási intézmények és a civil szféra
partnerségében

2011. I.
félév

2012. I.
negyedév

nonprofit szervezet államháztartáson
belül; nonprofit szervezet
államháztartáson kívül; Civil szervezetek,
egyházi szervezetek, települési
önkormányzatok, közoktatási
intézmények és fenntartóik,
közművelődési intézmények és
fenntartóik, közgyűjteményi intézmények

2005. évi CXXXIX. törvény 1. számú
mellékletében felsorolt, állam által
elismert felsőoktatási intézmények,
konzorciumaik, valamint non profit
szervezetek
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1) Szervezeti átalakítás, szervezetfejlesztés
- regionális illetve ágazati együttműködéshez kapcsolódó szervezetátvilágítás,
- felsőoktatási intézmények integráció felülvizsgálata, együttműködési és integrációs
lehetőségek azonosítása
- az Új Széchenyi Terv kiemelt húzóágazatihoz kapcsolódó képzési és kutatási feltételek
intézményi oldalának fejlesztése, a gazdaság által igényelt szakemberképzés fejlesztése
- szervezetfejlesztés (intézményi és együttműködési stratégia ill. szervezeti-működési
koncepció kialakítása, szervezeti struktúra átalakítása, költségracionalizálás)
- irányítás összehangolása, korszerűsítése (IT rendszerek összehangolása, fejlesztése,
kontrolling és teljesítménymenedzsment rendszerek átalakítása)
- párhuzamos oktatási, kutatási, szolgáltatási tevékenységek, kapacitások optimalizálása,
erőforrások kihasználtságának javítása
- képzésfejlesztés, képzések összehangolása, közös akkreditációs eljárások
kezdeményezése
- intézményközi kutatás-fejlesztési koncepció kialakítása
- intézményközi kommunikációs stratégia és tevékenységek kialakítása
- megrendelés központúság kialakítása (elszámoltathatóság, társadalmi- gazdasági
hasznosulás követelménye)
- integrációs folyamat járulékos tevékenységei
- kapcsolódó képzések, tréningek, képzők képzése, intézményi humánerőforrás fejlesztése
2) Hálózatfejlesztés felsőoktatási intézmények között
- teljes körű vonzáskörzet elemzés, intézmények képzési és kutatási vonzáskörzeteinek
összehangolása és optimalizálása
- regionális, szomszédos régiók közötti és határon átnyúló együttműködések kialakítása
annak érdekében, hogy összehangolt, egységes szolgáltatási portfólióval koncentrált
képzési-kutatási szolgáltatásokat tudjanak nyújtani a formális szövetséget létrehozó /
integrációban részt vevő intézmények
- ágazati (képzési ág, tudományterületek, iparág) szerinti együttműködések kialakítása az
Új Széchenyi Terv kiemelt húzóágazatihoz kapcsolódóan
- határon átnyúló, nemzetközi kapcsolatok kialakítása

1. Vidéki pedagógusképző intézetek szervezetfejlesztése
2. A pedagógushallgatók mobilitásának támogatása a konvergencia régiókban
3. Pedagógusképző intézmények utókövetési tevékenységének fejlesztése
4. Kapcsolódó képzések és módszertani fejlesztések
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H

Regionális felsőoktatási együttműködés
TÁMOP támogatása, vidéki felsőoktatási
integráció elősegítése

H

4.1.2 Tartalomfejlesztés, képzők képzése,
különös tekintettel a matematikai,
természettudományi, műszaki és
TÁMOP
informatikai, valamint pedagógiai
képzésekre és azok
fejlesztésére

2011. II.
negyedév

2005. évi CXXXIX. törvény 1. számú
mellékletében felsorolt, állam által
elismert felsőoktatási intézmények,
konzorciumaik, valamint non profit
szervezetek

2012. I.
negyedév

2005. évi CXXXIX. törvény 1. számú
mellékletében felsorolt, állam által
elismert felsőoktatási intézmények.
Felsőoktatási intézményekkel –
együttműködési megállapodás alapján –
együttműködő non-profit szervezetek,
amelyek alapító dokumentumában a
pályázat
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Képzési tematikák kidolgozása.
Képzések akkreditációja
Képzések bonyolítása
Szakmai támogatórendszer kialakítása
Személyiség-karbantartó szolgáltatások (szupervízió, esetmegbeszélő csoportok,
(interdiszciplináris) szakmai kerekasztalok, esetkonferenciák, burn-out megelőző tréningek,
stb.) működtetése
Interdiszciplináris és szektorközi együttműködések. Kutatások, elemzések, módszertani
háttéranyagok készítése, Konferenciák, szakmai rendezvények szervezése, Kommunikációs
tevékenységek.
ERFA típusú támogatható tevékenységek:
Képzések tárgyi feltételeinek biztosítása, eszközbeszerzések, információs/informatikai
beszerzések;

1. Közoktatási egészségfejlesztési tananyagfejlesztést elősegítő koncepció kidolgozása
2. A teljes körű egészségfejlesztés (lehetőség szerint szabad hozzáférésű) tananyagainak,
jegyzeteinek és oktatási eszközeinek kifejlesztése felsőoktatás és a felnőttképzés minden
célcsoportjára, az egyes célcsoportok képzettségéhez, készségeihez illeszkedően, a
kifejlesztett tananyagok, jegyzetek bevezetése
3. Az összes egészség-kockázatra vonatkozó egészségfejlesztési üzeneteket továbbító, az
elméleti oktatást kiegészítő, szemléltető elektronikus anyagok (CD, film, stb.)
kidolgozásának támogatása
4. Egészségtan-tanárok és egészségfejlesztő mentálhigiénikusok szakemberek,
népegészségügyi szakképzettséggel rendelkezők és rekreációs szakemberek felkészítése az
elkészült felsőoktatási és felnőttképzési tananyagok oktatására

H+I

H

5.4.4 Szociális képzések fejlesztése,
szakemberek képzése, továbbképzése és
TÁMOP
készségfejlesztése valamint a helyi
fejlesztési kapacitások megerősítése

6.1.1 Bizonyítékokon alapuló
egészségfejlesztési ismeretek kidolgozása
TÁMOP
az oktatás különböző szintjei és
különböző korosztályok számára

2013. I.
félév

2012.I.
negyedév

non-profit szervezet államháztartáson
belül, non-profit szervezet
államháztartáson kívül

2 - mikrovállalkozás
3 - kisvállalkozás
4 - középvállalkozás
5 - támogatási szempontból
kedvezményezett és az 14. kategóriákba nem tartozó vállalkozás
6- non-profit szervezet
államháztartáson belül
7 - non-profit szervezet
államháztartáson kívül
( bejegyzett vállalkozások, központi
költségvetési szervek, egyéb központi
alrendszerbe tartozó jogi személyek, azok
költségvetési szervei, non-profit
szervezetek és for-profit szervezetek;
szakmai szervezetek és ezek
konzorciumai)
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1. Egészséget támogató hatékony tervezés és döntéshozatal (egészségtervek) segítése
módszertani fejlesztéssel, szakmai támogatással országos és kistérségi, helyi szinten
2. Eszközkészlet, modellprogram-leírások és folyamatos szakmai támogatás a kistérségi és
települési életmódprogramok és teljes körű közoktatási egészségfejlesztési programok
kidolgozói és megvalósítói számára, valamint a tematikus szakmai akcióterületek (pl.:
táplálkozás, mozgás, lelki egészségfejlesztés, szenvedélybetegségek megelőzése,
balesetmegelőzés) megvalósítói számára minden területi szinten és színtéren
3. Az egészségfejlesztési és elsődleges prevenciós tevékenységet támogató
népegészségügyi vizsgálatok, kutatások, jó gyakorlatok támogatása.
4. Kistérségi, települési, munkahelyi, tematikus akcióterületi egészségtervek kidolgozása
és életmódprogramok, valamint teljes körű közoktatási egészségfejlesztési programok
megvalósítása
5. Alkalomszerű szűrésre vonatkozó modellprogramok terjesztése
6. Betegségmegelőzési, baleset-megelőzési, elsősegélynyújtási, egészségfejlesztési
alapismereteket közvetítő tájékoztató anyagok, kiadványok,
eszközök megtervezésének, előállításának, terjesztésének támogatása
7. Balesetmegelőzési és elsősegélynyújtási programok (országos, kistérségi, helyi)
kiemelten a gyermek- és ifjúsági korosztály számára, gyermekbiztonsági oktatóközpont
létrehozása
8. Munkahelyi egészségfejlesztési programok, munkahelyi egészségtervek támogatása,
beleértve az egészségügyi intézményeket is
9. Életvezetési egyéni kompetenciák fejlesztése az öngondoskodási képesség fejlesztése
érdekében
10. A területi életmódprogramokban és a tematikus akcióterületek között célcsoport
specifikus szabadidő- és diáksport rendezvények, szolgáltatások szervezése és az ahhoz
kapcsolódó – testmozgást ösztönző – programok, civil és önkormányzati hálózatok
programjainak támogatása
Iskolákban, iskolahálózatokban folyó, az IKT kompetenciák,
készségek és képességek fejlesztését, továbbá az ezen intézmények kommunikációját segítő
berendezések, eszközök beszerzése (szoftverek, internet kiépítés (hálózatbővítés)
fenntartó és intézmények kommunikációját segítő eszközök beszerzése pedagógus
adminisztrációt segítő eszközök támogatása (tanári laptop)
IKT infrastruktúra fejlesztés
Bútorok beszerzése
Taneszközök, szemléltető eszközök beszerzése
Akadálymentesítés
Épületen belüli korszerűsítés, bővítés, átalakítás, világításkorszerűsítés

H

I

I

TÁMOP

6.1.2 Egészségre nevelő és
szemléletformáló életmódprogramok

2011. IV
negyedév

2 - mikrovállalkozás
3 - kisvállalkozás
4 - középvállalkozás
5 - támogatási szempontból
kedvezményezett és az 14. kategóriákba nem tartozó vállalkozás
6- non-profit szervezet
államháztartáson belül
7 - non-profit szervezet
államháztartáson kívül (állami és
önkormányzati költségvetési szervek és
intézményeik vagy társulásaik és azok
intézményei, non-profit és for-profit
szervezetek; egyházi szervezetek és
intézmények, szakmai szervezetek, és
ezek konzorciumai)

TIOP

1.1.1. Intézményi informatikai
infrastruktúra fejlesztés a közoktatásban

2011. I.
félév

non-profit szervezet államháztartáson
belül; non-profit szervezet
államháztartáson kívül; Közoktatási
intézmények fenntartói

TIOP

1.2.5 Infrastrukturális fejlesztések az
esélyegyenlőség elvű minőségi oktatás és
az egész életen át tartó tanulás
támogatása érdekében az LHH
kistérségekben

2011. II.
félév

non-profit szervezet államháztartáson
belül; non-profit szervezet
államháztartáson kívül
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A világ olyan gyorsan változik, hogy ha nem akarunk lemaradni, folyamatosan képezni kell
magunkat.
E pályázat keretében a vállalkozások – dolgozói tudásának naprakészen tartásához –
képzésekre pályázhatnak informatikai, nyelvi, vállalkozásműködtetési vagy egyéb más
szakmai területen. A pályázat olyan mikro- és kisvállalatok projektjeit kívánja támogatni,
amelyek az Új Széchenyi Terv kiemelt célterületeihez (egészségipar, zöld gazdaság,
otthonteremtés, építőipar, közlekedés) kapcsolódóan gazdaságfejlesztési támogatást
nyertek, és a beruházással kapcsolatban konkrét képzési igényük merül fel. Támogatandók a
projekt megvalósításához szükséges munkavállalói tudás-, készség- és képességfejlesztések.
A nyertesek kiválasztása automatikusan történik. Ha a pályázó megfelel a kiírás
feltételeinek, az adott évben rendelkezésre álló források kimerüléséig az igényelt
támogatást megkapja.
Az Új Széchenyi Terv céljait támogatja a pályázat, amikor a középvállalatokat segíti, hogy
képzésekkel növeljék munkavállalóik felkészültségét. Akik már nyertek gazdaságfejlesztésivagy beruházási támogatást a kiemelt ágazatokban, most többféle képzés közül is
választhatnak. A pályázati kiírással a közepes méretű vállalatok projektjeit támogatjuk,
amelyek az Új Széchenyi Terv kiemelt ágazataihoz kapcsolódó gazdaságfejlesztési,
beruházási támogatást nyertek, és a beruházás lebonyolításával kapcsolatban konkrét
képzési igényük merül fel. A pályázat keretében szakmai képzésekre – amennyiben azok az
Új Széchenyi Tervben támogatott pályázatban foglalt beruházáshoz kapcsolódnak –, a
vállalkozás működésével kapcsolatos képzésekre (pénzügyi, számviteli, adó stb.), idegen
nyelvi képzésekre, számítástechnikai, informatikai képzésekre lehet pályázni.
A legfiatalabbak is hozzájárulhatnak környezetünk védelméhez, a fenntarthatósághoz. Nagy
része semmibe se kerül, csak elhatározás, akarat kérdése. Az Új Széchenyi Terv célja
viselkedésminták elterjesztése a legfogékonyabb korosztály, a gyerekek, a fiatalok körében.
Olyan egyszerű dolgokról van szó, mint hogy takarékoskodjunk az árammal, kapcsoljuk le a
villanyt, ha kimegyünk a szobából. Ne folyassuk feleslegesen a vizet, ne vásároljunk
fölösleges tárgyakat. Iskolai, a környezettudatos életmóddal kapcsolatos programok
szervezésére és lebonyolítására lehet pályázni, előre meghatározott eszközökkel.
Környezetvédelemmel, fenntartható életmóddal kapcsolatos film vetítése (megadott listáról
választható), majd ezt követően ezzel kapcsolatos előadás, beszélgetés. Csoportfoglalkozás,
melynek kötelező eleme az „ökológiai lábnyom” számítása. Környezetvédelemhez,
fenntartható életmódhoz kapcsolódó internetes oldalak bemutatása, elemzése. Az iskolai
programot követően kötelező legalább egy, a tanultakkal kapcsolatos vetélkedő
lebonyolítása.

H

H

H

Vállalkozásfejlesztési Program
Munkahelyi képzések támogatása
mikro- és kisvállalkozások számára

A pályázati kiírásra a Nyugat-dunántúli
régióban, a Dél-dunántúli régióban, a
Közép-dunántúli régióban, az Északmagyarországi régióban, az Észak-alföldi
2011.03.01 régióban és a Dél-alföldi régióban
székhellyel vagy telephellyel rendelkező
mikro-, vagy kisvállalkozások, egyéni
vállalkozók, gazdasági társaságok,
szövetkezetek jelentkezhetnek.

ÚSZT

Vállalkozásfejlesztési Program
Munkahelyi képzések támogatása
középvállalkozások számára

A pályázati kiírásra a Nyugat-dunántúli
régióban, a Dél-dunántúli régióban, a
Közép-dunántúli régióban, az Északmagyarországi régióban, az Észak-alföldi
régióban és a Dél-alföldi régióban
2011.03.01
székhellyel vagy telephellyel rendelkező
középvállalkozások, jogi személyiségű és
jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdasági társaságok, szövetkezetek
jelentkezhetnek.

ÚSZT

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

2011.03.01 Iskolák

ÚSZT
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Természeti környezetünk védelme a polgárok gondolkodásmódján, hozzáállásán is múlik. Az
egyének és közösségek milyen értékeket követnek és közvetítenek. Hiszünk a jó példák
erejében, ezért az Új Széchenyi Terv célja pozitív példák elterjesztése. Egyszerű dolgokról
van szó: takarékoskodjunk az árammal, kapcsoljuk le a villanyt, ha kimegyünk a szobából, ne
folyassuk feleslegesen a vizet, ne vásároljunk olyan fölösleges tárgyakat, melyekre nincs
szükségünk. Támogatandó a környezettudatos életmóddal kapcsolatos programok
szervezése, bonyolítása. Kifejezetten környezetvédelmi témájú programok szervezése,
egyéb szabadidős programokon való megjelenés környezetvédelmi szemléletformáló
kampánnyal (pl. zenei fesztiválon zöld sátor), térségi komplex kampányok. A
környezettudatos életmód elterjesztésére létrejött lakossági tanácsadó irodák fejlesztése, új
funkcióval való bővítése (pl. képzés mellett tanácsadás).

H+I

ÚSZT

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

Iskolák, civil szervezetek,
2011.03.01 önkormányzatok, állami szervezetek,
egyházak, nonprofit kft.-k
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Intézkedés

Beavatkozási terület
(támogatható tevékenységek)

Humán/
infra

Szolgáltatásokhoz kapcsolódó források
Intézkedés száma és címe

Nem turisztikai célú épületrekonstrukció, felújítás
- Meglévő létesítmények környezettudatos átalakítása;
- Funkcióbővítést szolgáló építési munka
- Az erdei iskola és erdei óvoda épületébe szükséges bútorok beszerzése
- akadálymentesítés;
- Speciális, tematikus terepi bemutatóeszközök rendszerének kiépítése
- Terepi laborfelszerelések beszerzése
- Terepi megfigyelő- és mérő eszközök beszerzése - A terepi megfigyelést könnyítő, nem
motoros meghajtású közlekedési eszközök beszerzése
- Beltéri foglalkozások eszköztárának fejlesztése
- Az erdei iskola/óvoda környezetének rendezési munkálatai;
- Térségi erdei iskola/óvoda hálózatok kialakítása;
- Erdei iskola és erdei óvoda szolgáltatáshoz kapcsolódó, ESZA típusú, nem beruházás
jellegű tevékenysége

I

KEOP

3.3.0 Az erdei iskola és erdei óvoda
hálózat infrastrukturális fejlesztése

Előre meghatározott forgatókönyv és szakmai tartalom szerint megvalósuló iskolai
rendezvények támogathatók.

H

KEOP

6.1..0/A FÉF kampányok (FÉF=
fenntartható életmód és fogyasztás)

H+I

KEOP

6.1.0/B FÉF kampányok

I

KEOP

6.2.0/A FÉF mintaprojektek

1. Térségi komplex kampányok megtervezése és lebonyolítása
2. Fenntarthatósági tematikájú rendezvény/rendezvénysorozat szervezése és lebonyolítása
3. Lakossági tanácsadó iroda fejlesztése

1. A hivatásforgalmú kerékpáros közlekedés infrastrukturális feltételeinek javítása
2. Házi és közösségi komposztálást népszerűsítő mintaprojekt

Konstrukció
tervezett
indítása

Lehetséges pályázók

43

6 - nonprofit szervezet államháztartáson
folyamatos belül; 7- nonprofit szervezet
államháztartáson kívül

6 - nonprofit szervezet államháztartáson
folyamatos belül; 7- nonprofit szervezet
államháztartáson kívül
6 - nonprofit szervezet államháztartáson
folyamatos belül; 7- nonprofit szervezet
államháztartáson kívül
2 - mikrovállalkozás
3 - kisvállalkozás
4 - középvállalkozás
5 - támogatási szempontból
folyamatos kedvezményezett és az 1-4. kategóriákba
nem tartozó vállalkozás; 6 - nonprofit
szervezet államháztartáson belül; 7nonprofit szervezet államháztartáson
kívül
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1. Középületek komplex környezetbarát (hulladékmegelőző, víztakarékos, energiatakarékos)
átalakítása
2. Fenntartható életmóddal kapcsolatos non profit információs központok fejlesztése
3. Környezetbarát, helyi élelmiszerek piacának fejlesztése
4. Biotermékek, ill. környezetbarát termékek és szolgáltatások minősítő vagy hitelesítő
rendszerének fejlesztése, a rendszerek népszerűsítése

I

Infokommunikációs rendszerfejlesztés (szoftverbeszerzés, szoftverfejlesztés,
szaktanácsadás, eszközbeszerzés, építés)

I

KEOP

6.3.0 E-környezetvédelem

Érintett konstrukciók: KEOP-111,213,312,313

I

KEOP

7.0.0 Projekt előkészítés kétfordulós
pályázatokban

Ipari területek fejlesztése, Telephelyek kialakítása, fejlesztése, Inkubátorházak fejlesztése

I

DAOP

1.1.1 Üzleti infrastruktúra regionálisan
kiegyensúlyozott fejlesztése

KEOP

6.2.0/B FÉF mintaprojektek

2 - mikrovállalkozás
3 - kisvállalkozás
4 - középvállalkozás
5 - támogatási szempontból
folyamatos kedvezményezett és az 1-4. kategóriákba
nem tartozó vállalkozás; 6 - nonprofit
szervezet államháztartáson belül; 7nonprofit szervezet államháztartáson
kívül
6 - nonprofit szervezet államháztartáson
folyamatos
belül
2007

2011. I.
negyedév

Érintett konstrukcióknál kerül
meghatározásra
11 - Jogi személyiségű gazdasági társaság
12 – Szövetkezet
13 – Egyéb jogi személyiségű vállalkozás
21 - Jogi személyiség nélküli gazdasági
társaság
22 - Jogi személyiség nélküli egyéb
vállalkozás
23 - Egyéni vállalkozás
32 - Helyi önkormányzati költségvetési
irányító és költségvetési szervek
52 – Egyesület
54 – Köztestület
56 – Alapítvány
57 - Nonprofit gazdasági társaság
59 - Egyéb, jogi személyiségű nonprofit
szervezet
62 - Jogi személyiség nélküli nonprofit
gazdasági társaság
69 - Egyéb, jogi személyiség nélküli
nonprofit szervezet
71 - Állami gazdálkodó szervezet
72 - Egyéb vállalat
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Alap- és emeltszintű tanácsadás, projektmenedzsment, eszközbeszerzés

H+I

DAOP

1.1.2 Vállalkozások fejlesztése
tanácsadással

Klasztermenedzsment, IT fejlesztések, eszközbeszerzések

H+I

DAOP

1.2.1 Klaszter menedzsment szervezetek
létrehozása, megerősítése, közös
eszközbeszerzései és beruházásai

2011. II.
negyedév

2011. IV.
negyedév

11 - Jogi személyiségű gazdasági társaság
12 – Szövetkezet
13 – Egyéb jogi személyiségű vállalkozás
21 - Jogi személyiség nélküli gazdasági
társaság
22 - Jogi személyiség nélküli egyéb vállalkozás
23 - Egyéni vállalkozás
52 –Egyesület
54 –Köztestület
56 – Alapítvány
57 - Nonprofit gazdasági társaság
59 - Egyéb, jogi személyiségű nonprofit
szervezet
62 - Jogi személyiség nélküli nonprofit
gazdasági társaság
69 - Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit
szervezet
71 - Állami gazdálkodó szervezet
72 - Egyéb vállalat
11 - Jogi személyiségű gazdasági társaság
12 – Szövetkezet
13 – Egyéb jogi személyiségű vállalkozás
21 - Jogi személyiség nélküli gazdasági
társaság
22 - Jogi személyiség nélküli egyéb vállalkozás
23 - Egyéni vállalkozás
32 - Helyi önkormányzati költségvetési irányító
és költségvetési szervek
52 – Egyesület
54 – Köztestület
56 – Alapítvány
57 - Nonprofit gazdasági társaság
59 - Egyéb, jogi személyiségű nonprofit
szervezet
62 - Jogi személyiség nélküli nonprofit
gazdasági társaság
69 - Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit
szervezet
71 - Állami gazdálkodó szervezet
72 - Egyéb vállalat
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Projektmenedzsment, kísérleti fejlesztés, szabadalmaztatási tevékenység fejlesztése, tervek,
tanulmányok készítése

H+I

DAOP

1.3.1 Régió innovációs potenciáljának a
fejlesztése

2011. II.
negyedév

11 - Jogi személyiségű gazdasági társaság
12 – Szövetkezet
13 – Egyéb jogi személyiségű vállalkozás
21 - Jogi személyiség nélküli gazdasági
társaság
22 - Jogi személyiség nélküli egyéb
vállalkozás
23 - Egyéni vállalkozás
32 - Helyi önkormányzati költségvetési
irányító és költségvetési szervek
52 – Egyesület
54 – Köztestület
56 – Alapítvány
57 - Nonprofit gazdasági társaság
59 - Egyéb, jogi személyiségű nonprofit
szervezet
62 - Jogi személyiség nélküli nonprofit
gazdasági társaság
69 - Egyéb, jogi személyiség nélküli
nonprofit szervezet
71 - Állami gazdálkodó szervezet
72 - Egyéb vállalat
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Turisztikai vonzerők, illetve attrakciók létrehozása, meglevők fejlesztése, valamint turisztikai
szolgáltatások kialakítása és fejlesztése

H+I

DAOP

2.1.1 Versenyképes turisztikai termék- és
attrakciófejlesztés

2011. I.
negyedév

Szálláshelyek fejlesztése

I

DAOP

2.2..1 Turisztikai vonzerőkhöz kapcsolódó
szálláshelyek minőségi és mennyiségi
fejlesztése

2011. II.
negyedév

Helyi és térségi Turisztikai Desztináció Menedzsment szervezetek fejlesztése

H

DAOP

2.3.1 Turisztikai Desztináció
Menedzsment fejlesztése

2011. I.
negyedév

11 - Jogi személyiségű gazdasági társaság
21 - Jogi személyiség nélküli gazdasági
társaság
22 - Jogi személyiség nélküli egyéb
vállalkozás
23 - Egyéni vállalkozás
31 - Központi költségvetési irányító és
költségvetési szervek
32 - Helyi önkormányzati költségvetési
irányító és költségvetési szervek
34 - Köztestületi költségvetési irányító és
költségvetési szervek
35 - Országos kisebbségi önkormányzati
költségvetési irányító és költségvetési
szervek
37 - Helyi kisebbségi önkormányzati
költségvetési irányító és költségvetési
szervek
38 - Költségvetési rend szerint gazdálkodó
egyéb szervek
52 – Egyesület
54 – Köztestület
55 - Egyház, egyházi intézmény
56 – Alapítvány
57-Nonprofit gazdasági társaság
11-Jogi személyiségű gazdasági társaság,
21-Jogi személyiség nélküli gazdasági
társaság
22-Jogi személyiség nélküli egyéb
vállalkozás
23-Egyéni vállalkozás
52-Egyesület
55-Egyház, egyházi intézmény
57-Nonprofit gazdasági társaság
52-Egyesület
57-Nonprofit gazdasági társaság
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12-Szövetkezet
32-Helyi önkormányzati költségvetési
irányító és költségvetési szervek
37-Helyi kisebbségi önkormányzati
költségvetési irányító és költségvetési
szervek
52-Egyesület
55-Egyház, egyházi intézmény
56-Alapítvány
57-Nonprofit gazdasági társaság
59-Egyéb, jogi személyiségű nonprofit
szervezet
31-Központi költségvetési irányító és
költségvetési szervek
32-Helyi önkormányzati költségvetési
irányító és költségvetési szervek
35-Országos kisebbségi önkormányzati
költségvetési irányító és költségvetési
szervek
37-Helyi kisebbségi önkormányzati
költségvetési irányító és költségvetési
szervek
52-Egyesület
55-Egyház, egyházi intézmény
56-Alapítvány
57-Nonprofit gazdasági társaság
59-Egyéb, jogi személyiségű nonprofit
szervezet

Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások, bölcsődék infrastrukturális
fejlesztése

I

DAOP

4.1.3 Szociális ellátás fejlesztése

2011. I.
negyedév

Közoktatási infrastruktúra fejlesztése

I

DAOP

4.2.1 Oktatásfejlesztés

2011. I.
negyedév

Közszolgáltatások elérését segítő informatikai rendszerek

I

DAOP

4.3.2 Térségi közigazgatási és
közszolgálati rendszerek informatikai
fejlesztése

2012. I.
negyedév

32-Helyi önkormányzati költségvetési
irányító és költségvetési szervek

2011 II.
negyedév

52 – Egyesület
55 – Egyház
56 – Alapítvány
57 - Non-profit gazdasági társaság
32 - Helyi önkormányzati költségvetési
irányító és költségvetési szervek (csak
konzorciumi partnerként)

A régiós civil szervezetek tevékenységeinek támogatása, melyek hozzájárulnak az EU
horizontális politikájához és a régió fejlődése szempontjából kiemelt jelentőséggel bírnak

I

DAOP

5.1.3 A régiós civil szervezetek
infratsrukturális feltételeinek fejlesztése
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Ipari park címmel rendelkező ipari parkok fejlesztése Inkubátorházak – szolgáltatásfejlesztéssel egybekötött – építése, bővítése és fejlesztése; Barnamezős területek
fejlesztése; Telephelyfejlesztés; Egyedi regionális ipartelepítés; Alkonyatipar

Vállalkozási tanácsadás igénybevételének támogatása

I

H

DDOP

DDOP

1.1.1 Üzleti infrastruktúra fejlesztése

1.1.2 Vállalati tanácsadás

2011. I.
negyedév

11 - Jogi személyiségű gazdasági társaság
12 - Szövetkezet
13 - Egyéb jogi személyiségű vállalkozás
21 - Jogi személyiség nélküli gazdasági
társaság
22 - Jogi személyiség nélküli egyéb
vállalkozás
23 - Egyéni vállalkozás
32 - Helyi önkormányzati költségvetési
irányító és költségvetési szervek
52 - Egyesület
54 - Köztestület
56 - Alapítvány
57 - Nonprofit gazdasági társaság
59 - Egyéb, jogi személyiségű nonprofit
szervezet
62 - Jogi személyiség nélküli nonprofit
gazdasági társaság
69 - Egyéb, jogi személyiség nélküli
nonprofit szervezet
71 - Állami gazdálkodó szervezet
72 - Egyéb vállalat

2011. IV.
negyedév

11 - Jogi személyiségű gazdasági társaság
12 - Szövetkezet
13 - Egyéb jogi személyiségű vállalkozás
21 - Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság
22 - Jogi személyiség nélküli egyéb vállalkozás
23 - Egyéni vállalkozás
52 - Egyesület
54 - Köztestület
56 - Alapítvány
57 - Nonprofit gazdasági társaság
59 - Egyéb, jogi személyiségű nonprofit
szervezet
62 - Jogi személyiség nélküli nonprofit
gazdasági társaság
69 - Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit
szervezet
71 - Állami gazdálkodó szervezet
72 - Egyéb vállalat

49

TÁMOP-5.2.1/07/1-2008-0001

Vállalkozási tanácsadás igénybevételének támogatása

A vállalkozások közötti együttműködés erősítése

H

H

DDOP

DDOP

1.1.2 Vállalati tanácsadás

1.1.3 Vállalati együttműködések és
klaszterek támogatása

2011. IV.
negyedév

11 - Jogi személyiségû gazdasági társaság
12 - Szövetkezet
13 - Egyéb jogi személyiségű vállalkozás
21 - Jogi személyiség nélküli gazdasági
társaság
22 - Jogi személyiség nélküli egyéb
vállalkozás
23 - Egyéni vállalkozás
52 - Egyesület
54 - Köztestület
56 - Alapítvány
57 - Nonprofit gazdasági társaság
59 - Egyéb, jogi személyiségû nonprofit
szervezet
62 - Jogi személyiség nélküli nonprofit
gazdasági társaság
69 - Egyéb, jogi személyiség nélküli
nonprofit szervezet
71 - Állami gazdálkodó szervezet
72 - Egyéb vállalat

2011. IV.
negyedév

11 - Jogi személyiségû gazdasági társaság
12 – Szövetkezet
13 - Egyéb jogi személyiségű vállalkozás
21 - Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság
22 - Jogi személyiség nélküli egyéb vállalkozás
23 - Egyéni vállalkozás
32 - Helyi önkormányzati költségvetési irányító
és költségvetési szervek
52 – Egyesület
54 – Köztestület
56 – Alapítvány
57 - Nonprofit gazdasági társaság
59 - Egyéb, jogi személyiségû nonprofit
szervezet
62 - Jogi személyiség nélküli nonprofit
gazdasági társaság
69 - Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit
szervezet
71 - Állami gazdálkodó szervezet
72 - Egyéb vállalat
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Turisztikai vonzerők, illetve attrakciók létrehozása, meglevők fejlesztése, valamint turisztikai
szolgáltatások kialakítása és fejlesztése

H/I

DDOP

2.1.1 Komplex turisztikai
termékcsomagok kialakítása

Meglevő szálláshelyek fejlesztése

I

DDOP

2.1.2 Szálláshelyek és turisztikai
szolgáltatások fejlesztése

Helyi és térségi Turisztikai Desztináció Menedzsment szervezetek fejlesztése; Balatoni Helyi
és térségi Turisztikai Desztináció Menedzsment szervezetek fejlesztése

H

DDOP

2.1.3 Turizmusban érintett szereplők
együttműködésének ösztönzése

2011. I.
negyedév

2011. I.
félév

2011. I.
negyedév

11 Jogi személyiségű gazdasági társaság
21 Jogi személyiség nélküli gazdasági
társaság
22 Jogi személyiség nélküli egyéb
vállalkozás
23 Egyéni vállalkozás
31 Központi költségvetési irányító és
költségvetési szervek
32 Helyi önkormányzati költségvetési
irányító és költségvetési szervek
34 Köztestületi költségvetési irányító és
költségvetési szervek
35 Országos kisebbségi önkormányzati
költségvetési irányító és költségvetési
szervek
37 Helyi kisebbségi önkormányzati
költségvetési irányító és költségvetési
szervek
38 Költségvetési rend szerint gazdálkodó
egyéb szervek
52 Egyesület
54 Köztestület
55 Egyház, egyházi intézmény
56 Alapítvány
57 Nonprofit gazdasági társaság
11 Jogi személyiségű gazdasági társaság,
21 Jogi személyiség nélküli gazdasági
társaság
22 Jogi személyiség nélküli egyéb
vállalkozás
23 Egyéni vállalkozás
52 Egyesület
55 Egyház, egyházi intézmény
57 Nonprofit gazdasági társaság
52 Egyesület
57 Nonprofit gazdasági társaság
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Integrált mikrotérségi alapfokú egészségügyi és szociális szolgáltató központok fejlesztése;
Egészségügyi rehabilitációs fejlesztések támogatása;
Gyermekek napközbeni ellátását nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése;
Civil szervezetek támogatása

H/I

DDOP

3.1.3 Egészségügyi és szociális ellátás
fejlesztése

2011. I.
negyedév

E-közigazgatás fejlesztése

H/I

DDOP

3.1.4 E-közigazgatás fejlesztése

2011. I.
negyedév

Ipari területek fejlesztése
Telephelyek kialakítása, fejlesztése
Inkubátorházak fejlesztése

I

ÉMOP

1.1.1 Regionális kiegyensúlyozott, térségi
és helyi jelentőségű ipari területek
fejlesztése

2011. I.
negyedév

12 Szövetkezet
31 Központi költségvetési irányító és
költségvetési szervek
32 Helyi önkormányzati költségvetési
irányító és költségvetési szervek
37 Helyi kisebbségi önkormányzati
költségvetési irányító és költségvetési
szervek
38 Költségvetési rend szerint gazdálkodó
egyéb szervek
52 Egyesület
55 Egyház, egyházi intézmény
56 Alapítvány
57 Nonprofit gazdasági társaság
59 Egyéb, jogi személyiségű nonprofit
szervezet
32 Helyi önkormányzati költségvetési
irányító és költségvetési szervek
11 -Jogi személyiségû gazdasági társaság
12 – Szövetkezet
13 – Egyéb jogi személyiségű vállalkozás
21 -Jogi személyiség nélküli gazdasági
társaság
22 -Jogi személyiség nélküli egyéb vállalkozás
23 -Egyéni vállalkozás
32-Helyi önkormányzati költségvetési irányító
és költségvetési szervek
52 –Egyesület
54 –Köztestület
56 –Alapítvány
57 -Nonprofit gazdasági társaság
59 -Egyéb, jogi személyiségû nonprofit
szervezet
62 -Jogi személyiség nélküli nonprofit
gazdasági társaság
69 -Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit
szervezet
71 -Állami gazdálkodó szervezet
72 -Egyéb vállalat
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Alap- és emeltsztintű tanácsadás, projektmenedzsment, eszközbeszerzés

Klasztermenedzsment, IT fejlesztések, eszközbeszerzések,

H/I

H/I

ÉMOP

ÉMOP

1.1.2 Vállalati tanácsadás

1.2.1 Vállalati együttműködések és
klaszterek támogatása

2011. IV.
negyedév

11 - Jogi személyiségû gazdasági társaság
12 – Szövetkezet
13 – Egyéb jogi személyiségű vállalkozás
21 - Jogi személyiség nélküli gazdasági
társaság
22 - Jogi személyiség nélküli egyéb
vállalkozás
23 - Egyéni vállalkozás
52 – Egyesület
54 – Köztestület
56 – Alapítvány
57 - Nonprofit gazdasági társaság
59 - Egyéb, jogi személyiségû nonprofit
szervezet
62 - Jogi személyiség nélküli nonprofit
gazdasági társaság
69 - Egyéb, jogi személyiség nélküli
nonprofit szervezet
71 - Állami gazdálkodó szervezet
72 - Egyéb vállalat

2011. IV.
negyedév

11 - Jogi személyiségû gazdasági társaság
12 – Szövetkezet
13 – Egyéb jogi személyiségű vállalkozás
21 - Jogi személyiség nélküli gazdasági
társaság
22 - Jogi személyiség nélküli egyéb vállalkozás
23 - Egyéni vállalkozás32-Helyi önkormányzati
költségvetési irányító és költségvetési szervek
52 – Egyesület
54 – Köztestület
56 – Alapítvány
57 - Nonprofit gazdasági társaság
59 - Egyéb, jogi személyiségû nonprofit
szervezet
62 - Jogi személyiség nélküli nonprofit
gazdasági társaság
69 - Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit
szervezet
71 - Állami gazdálkodó szervezet
72 - Egyéb vállalat
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Projektmenedzsment, kísérleti fejlesztés, szabadalmaztatási tevékenység fejlesztése, tervek,
tanulmányok készítése

H

ÉMOP

1.3.1 Régió innovációs potenciáljának
fejlesztése

2011. IV.
negyedév

11 - Jogi személyiségû gazdasági társaság
12 – Szövetkezet
13 – Egyéb jogi személyiségű vállalkozás
21 - Jogi személyiség nélküli gazdasági
társaság
22 - Jogi személyiség nélküli egyéb
vállalkozás
23 - Egyéni vállalkozás
32-Helyi önkormányzati költségvetési
irányító és költségvetési szervek
52 –Egyesület
54 –Köztestület
56 –Alapítvány
57 - Nonprofit gazdasági társaság
59 - Egyéb, jogi személyiségû nonprofit
szervezet
62 - Jogi személyiség nélküli nonprofit
gazdasági társaság
69 - Egyéb, jogi személyiség nélküli
nonprofit szervezet
71 - Állami gazdálkodó szervezet
72 - Egyéb vállalat
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Turisztikai vonzerők illetve attrakciók létrehozása, meglevők fejlesztése, valamint turisztikai
szolgáltatások kialakítása és fejlesztése

H/I

ÉMOP

2.1.1. Versenyképes turisztikai termék- és
attrakciófejlesztés

2011. I.
negyedév

11-Jogi személyiségű gazdasági társaság
21-Jogi személyiség nélküli gazdasági
társaság
22-Jogi személyiség nélküli egyéb
vállalkozás
23-Egyéni vállalkozás
31-Központi költségvetési irányító és
költségvetési szervek
32-Helyi önkormányzati költségvetési
irányító és költségvetési szervek
34-Köztestületi költségvetési irányító és
költségvetési szervek
35-Országos kisebbségi önkormányzati
költségvetési irányító és költségvetési
szervek
37-Helyi kisebbségi önkormányzati
költségvetési irányító és költségvetési
szervek
38-Költségvetési rend szerint gazdálkodó
egyéb szervek
52-Egyesület
54-Köztestület
55-Egyház, egyházi intézmény
56-Alapítvány
57-Nonprofit gazdasági társaság

Meglevő szálláshelyek fejlesztése

I

ÉMOP

2.2.1 Szálláshelyek és szolgáltatások
minőségi fejlesztése

2011. II.
negyedév

11-Jogi személyiségű gazdasági
társaság,21-Jogi személyiség nélküli
gazdasági társaság22-Jogi személyiség
nélküli egyéb vállalkozás23-Egyéni
vállalkozás52-Egyesület55-Egyház,
egyházi intézmény57-Nonprofit gazdasági
társaság

Helyi és térségi Turisztikai Desztináció Menedzsment szervezetek fejlesztése, Termék alapú
turisztikai klaszterek kialakítása

H

ÉMOP

2.3.1 Turisztikai Desztináció
Menedzsment fejlesztése

2011. I.
negyedév

52-Egyesület
57-Nonprofit gazdasági társaság
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Az EU horizontális politikájához illeszkedő, civil szervezetek által végzett tevékenységek
támogatása és a kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése

H/I

ÉMOP

3.3.1 Civilszervezetek fejlesztése

2011. III.
negyedév

Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások, bölcsődék infrastrukturális
fejlesztése

I

ÉMOP

4.2.1 Szociális ellátás fejlesztése

2011. I.
negyedév

Közoktatási infrastruktúra fejlesztése

I

ÉMOP

4.3.1 Oktatásfejlesztés

2011. I.
negyedév

Közigazgatási és közszolgálati rendszerek informatikai fejlesztése

I

ÉMOP

4.3.2 Térségi közigazgatási és
közszolgálati rendszerek informatikai
fejlesztése

2011.III.név

52-Egyesület
55-Egyház
56-Alapítvány
57-Non-profit gazdasági társaság
62-Jogi személyiség nélküli nonprofit
gazdasági társaság
12-Szövetkezet
32-Helyi önkormányzati költségvetési
irányító és költségvetési szervek
37-Helyi kisebbségi önkormányzati
költségvetési irányító és költségvetési
szervek
52-Egyesület
55-Egyház, egyházi intézmény
56-Alapítvány
57-Nonprofit gazdasági társaság
59-Egyéb, jogi személyiségű nonprofit
szervezet
31-Központi költségvetési irányító és
költségvetési szervek
32-Helyi önkormányzati költségvetési
irányító és költségvetési szervek
35-Országos kisebbségi önkormányzati
költségvetési irányító és költségvetési
szervek
37-Helyi kisebbségi önkormányzati
költségvetési irányító és költségvetési
szervek
52-Egyesület
55-Egyház, egyházi intézmény
56-Alapítvány
57-Nonprofit gazdasági társaság
59-Egyéb, jogi személyiségű nonprofit
szervezet
32-Helyi önkormányzati költségvetési
irányító és költségvetési szervek
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Ipari parkok fejlesztése, ipari területek fejlesztése
Inkubáció elősegítése
Telephelyfejlesztés
Egyedi regionális ipartelepítés támogatása
Regionális Támogatásközvetítő Alap
Alkonyatipar

Klaszterek, beszállítói hálózatok kialakulásának ösztönzése

I

H

ÉAOP

ÉAOP

1.1.1 A régió vállalkozásai
üzletihátterének fejlesztése

1.1.2 Vállalati együttműködések és
klaszterek támogatása

2011. I.
negyedév

11 - Jogi személyiségû gazdasági társaság
12 – Szövetkezet
13 – Egyéb jogi személyiségű vállalkozás
21 - Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság
22 - Jogi személyiség nélküli egyéb vállalkozás
23 - Egyéni vállalkozás
32 - Helyi önkormányzati költségvetési irányító
és költségvetésiszervek
52 – Egyesület
54 – Köztestület
56 – Alapítvány
57 - Nonprofit gazdasági társaság
59 - Egyéb, jogi személyiségû nonprofit
szervezet
62 - Jogi személyiség nélküli nonprofit
gazdasági társaság
69 - Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit
szervezet
71 - Állami gazdálkodó szervezet
72 - Egyéb vállalat

2011. IV.
negyedév

11 - Jogi személyiségû gazdasági társaság
12 – Szövetkezet
13 – Egyéb jogi személyiségű vállalkozás
21 - Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság
22 – Jogi személyiség nélküli egyéb vállalkozás
23 - Egyéni vállalkozás
32 - Helyi önkormányzati költségvetési irányító
és költségvetési szervek
52 – Egyesület
54 – Köztestület
56 – Alapítvány
57 - Nonprofit gazdasági társaság
59 - Egyéb, jogi személyiségû nonprofit
szervezet
62 - Jogi személyiség nélküli nonprofit
gazdasági társaság
69 - Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit
szervezet
71 - Állami gazdálkodó szervezet
72 - Egyéb vállalat
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Technológiatranszfer ösztönzése,
Kísérleti jellegű fejlesztések

Üzleti tanácsadás

I

H

ÉAOP

ÉAOP

1.1.3 A régió innovációs
potenciáljának fejlesztése

1.1.4 Vállalati Tanácsadás

2011. IV.
negyedév

11 - Jogi személyiségû gazdasági társaság
12 – Szövetkezet
13 – Egyéb jogi személyiségű vállalkozás
21 - Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság
22 - Jogi személyiség nélküli egyéb vállalkozás
23 - Egyéni vállalkozás
32 - Helyi önkormányzati költségvetési irányító
és költségvetési
szervek
52 – Egyesület
54 – Köztestület
56 – Alapítvány
57 - Nonprofit gazdasági társaság
59 - Egyéb, jogi személyiségû nonprofit
szervezet
62 - Jogi személyiség nélküli nonprofit
gazdasági társaság
69 - Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit
szervezet
71 - Állami gazdálkodó szervezet
72 - Egyéb vállalat

11 - Jogi személyiségû gazdasági társaság
12 – Szövetkezet
13 – Egyéb jogi személyiségű vállalkozás
21 - Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság
22 - Jogi személyiség nélküli egyéb vállalkozás
23 - Egyéni vállalkozás
52 – Egyesület
54 – Köztestület
2011.
56 – Alapítvány
IV.negyedév 57 - Nonprofit gazdasági társaság
59 - Egyéb, jogi személyiségû nonprofit
szervezet
62 - Jogi személyiség nélküli nonprofit
gazdasági társaság
69 - Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit
szervezet
71 - Állami gazdálkodó szervezet
72 - Egyéb vállalat
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Turisztikai vonzerők, illetve attrakciók létrehozása, meglevők fejlesztése, valamint turisztikai
szolgáltatások kialakítása és fejlesztése

H/I

ÉAOP

2.1.1 Versenyképes turisztikai
termék- és attrakciófejlesztés

2011. I.
negyedév

Szálláshelyek fejlesztése

I

ÉAOP

2.1.2 Szálláshelyek és
szolgáltatások minőségi
fejlesztése

2011. II.
negyedév

Helyi és térségi Turisztikai Desztináció Menedzsment szervezetek fejlesztése

H

ÉAOP

2.1.3 Desztináció-menedzsment
fejlesztés

2011. I.
negyedév

11-Jogi személyiségű gazdasági társaság
21-Jogi személyiség nélküli gazdasági
társaság
22-Jogi személyiség nélküli egyéb
vállalkozás
23-Egyéni vállalkozás
31-Központi költségvetési irányító és
költségvetési szervek
32-Helyi önkormányzati költségvetési
irányító és költségvetési
szervek
34-Köztestületi költségvetési irányító és
költségvetési szervek
35-Országos kisebbségi önkormányzati
költségvetési irányító
és költségvetési szervek
37-Helyi kisebbségi önkormányzati
költségvetési irányító és
költségvetési szervek
38-Költségvetési rend szerint gazdálkodó
egyéb szervek
52-Egyesület
54-Köztestület
55-Egyház, egyházi intézmény
56-Alapítvány
57-Nonprofit gazdasági társaság
11-Jogi személyiségű gazdasági társaság,
21-Jogi személyiség nélküli gazdasági
társaság
22-Jogi személyiség nélküli egyéb
vállalkozás
23-Egyéni vállalkozás
52-Egyesület
55-Egyház, egyházi intézmény
57-Nonprofit gazdasági társaság
52-Egyesület
57-Nonprofit gazdasági társaság
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Energiatakarékos és korszerű közoktatási intézmények kialakítása, meglévő intézmények
akadálymentes felújítása, bővítése, modernizációja, többfunkcióssá és energiatakarékossá
tétele.
Épület/rész akadálymentes építése, felújítása, átépítése, bővítése.

I

Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése;
Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztése és kapacitásának növelése

ÉAOP

4.1.1 Oktatási-nevelési intézmények
fejlesztése

2011 I.
negyedév

I

ÉAOP

4.1.3 Szociális ellátás fejlesztése

2011 II.
negyedév

önállóan nem, 4.1.3 D komponensként indul

I

ÉAOP

4.1.4 Közösségi intézmények
fejlesztése

Térségi közigazgatási és közszolgáltatási rendszerek informatikai fejlesztése

I

ÉAOP

4.1.6 Térségi közigazgatási és
közszolgáltatási rendszerek
informatikai fejlesztése

2012. I.
negyedév

31-Központi költségvetési irányító és
költségvetési szervek
32-Helyi önkormányzati költségvetési
irányító és költségvetési
szervek
35-Országos kisebbségi önkormányzati
költségvetési irányító és
költségvetési szervek
37-Helyi kisebbségi önkormányzati
költségvetési irányító és
költségvetési szervek
52-Egyesület
55-Egyház, egyházi intézmény
56-Alapítvány
57-Nonprofit gazdasági társaság
59-Egyéb, jogi személyiségű nonprofit
szervezet
12-Szövetkezet
32-Helyi önkormányzati költségvetési
irányító és költségvetésiszervek
37-Helyi kisebbségi önkormányzati
költségvetési irányító ésköltségvetési
szervek
52-Egyesület
55-Egyház, egyházi intézmény
56-Alapítvány
57-Nonprofit gazdasági társaság
59-Egyéb, jogi személyiségű nonprofit
szervezet
önállóan nem, 4.1.3 D komponensként
indul!
32-Helyi önkormányzati költségvetési
irányító és költségvetési szervek
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A régiós civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése

Nappali gyermekellátás fejlesztése:
• a gyermekellátást és felügyeletet végző személyek és egyéb, a működés biztosításához
szükséges személyzet képzése és foglalkoztatása;
• gyermekek nappali felügyelete, gondozása, nevelése;
• gyermekek fizikai és mentális fejlődését elősegítő szolgáltatások igénybevétele,
eszközbeszerzés. Innovatív kezdeményezések
• módszertani kidolgozása;
• intézmények közötti helyi együttműködések fejlesztése;
• nyitvatartási és ügyintézési idők racionalizálása,
• innovatív megoldások kidolgozása a rugalmas együttműködés érdekében;
• nyitvatartási, ügyintézési idők racionalizálása;
• a várakozási idők csökkentése;
• az ügyintézés egyszerűsítése, racionalizálása;
• a helyi szociális infrastruktúra működésének összehangolása;
• a kidolgozott módszerek, megoldások kipróbálása, kísérleti jellegű megvalósítása és az
eredmények terjesztése. Munkahelyi rugalmasság lehetőségeinek feltárása,
• rugalmas munkavégzési és munkaszervezési formák
és munkarendek kidolgozása, kipróbálása és bevezetése,
• rugalmas, élethelyzetet
figyelembe vevő személyügy kialakítása.

I

H+I

ÉAOP

5.1.3 A régiós civil szervezetek
infrastrukturális feltételeinek
fejlesztése

2.4.5 A munka és a család
összehangolását segítő intézkedések
TÁMOP a) innovatív, kísérleti kezdeményezések
támogatása b) vállalati (intézményi)
kezdeményezések támogatása

2011 II.
negyedév

52-Egyesület
55-Egyház
56-Alapítvány
57-Non-profit gazdasági társaság
32-Helyi önkormányzati költségvetési
irányító és költségvetési szervek
(önállóan nem, kizárólag konzorciumi
partnerként)

2 - mikrovállalkozás
3 - kisvállalkozás
4 - középvállalkozás
5 - támogatási szempontból
kedvezményezett és az 1-4. kategóriákba
2011. I. név
nem tartozó vállalkozás
6- non-profit szervezet államháztartáson
belül
7 - non-profit szervezet államháztartáson
kívül
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A közvetett támogatás kedvezményezettjei esetében támogatható tevékenységek:
- szervezeti kapacitások és potenciálok felmérése,
- szervezetfejlesztési terv kidolgozása és megvalósítása a szervezeti hatékonyság növelése
érdekében,
- más civil szervezetekkel való együttműködés, partnerség,
- tanácsadási szolgáltatások igénybevétele,
- minőségirányítási rendszer bevezetésére történő felkészülés,
- munkatársak képzése, megvalósítók képzése,
- a versenyszférával való együttműködés erősítése.
A támogatást kezelő szervezet esetében támogatható tevékenységek:
- menedzsment,
- tájékoztatás, kommunikáció,
- tanácsadás, szakmai segítségnyújtás.
Gyermekek és fiatalok integrációs programjait szolgáló tevékenységek;
Kompetenciafejlesztés; helyi közösségépítő programok; képzés-foglalkoztatás hátrányos
helyzetűeknek; képzés-foglalkoztatás szakembereknek
Stratégiaalkotás, stratégiai koordináció
Intézményi-szolgáltatási koordináció, középpontban a családsegítő és gyerekjóléti
szolgáltatásokkal
Intézményi beruházás, kapacitásbővítés, szolgáltatásfejlesztés(családsegítő, gyerekjóléti
szolgálat is)
Szakmai-módszertani koordináció és kapacitásbővítés
Biztos Kezdet Gyerekházak létesítése és működtetése
Közösségi házak létesítése és működtetése a szegregátumokban
Settlement-típusú munka
Szociális szövetkezetek létesítése
Szakemberek és önkéntesek felkészítése, képzése
A TÁMOP 5.2.1 kiemelt projekttel való együttműködés
ERFA típusú támogatható tevékenységek:
- A Biztos Kezdet gyerekházak és közösségi házak működési háttérfeltételeinek
megteremtése, eszköz- és informatikai fejlesztésekkel
- Egyéb informatikai és eszközfejlesztések, felújítások
A személyiség érését és a gyermek szocializációját elősegítő egyéni és csoportfoglalkozások;
önsegítő kortárssegítő, közösségépítő tematikus csoportfoglalkozások; családi
konfliktuskezelő családterápiás, párterápiás programok; kapcsolattartási, krízisügyeleti
szolgáltatások; önismereti csoportok; nagykorú utógondozottak, utógondozói ellátottak
munkaerő- piaci integrációját segítő programok; a fent felsorolt programokhoz szervesen
kapcsolódó, azzal egy szakmai célkitűzést és programelemet képviselő tábor jellegű
programok szervezése

H

2.6.2 Munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó
TÁMOP civil szervezetek kapacitásának
megerősítése

2011.II.né

7 - non-profit szervezet államháztartáson
kívül

H

TÁMOP 5.1.1 LHH kistérségek projektjei

2011. I-II.
félév

non profit szervezet államháztartáson
belül; non profit szervezet
államháztartáson kívül

5.2.3 A. Integrált térségi programok a
TÁMOP gyerekek és családjaik felzárkózási
esélyeinek növelésére

2011. I.
negyedév
és 2012.I
félév

non profit szervezet államháztartáson
belül

H+I

H

TÁMOP

5.2.5 A. Gyermekek és fiatalok társadalmi
integrációját segítő programok

non profit szervezet államháztartáson
2012.I. félév belül; non profit szervezet
államháztartáson
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Alacsonyküszöbű ifjúsági és drogprevenciós szolgáltatások kialakítása, fejlesztése; felkereső
jellegű ifjúságsegítő tevékenység; virtuális térben megvalósuló ifjúsági szolgáltatások;
értékeket megőrző, értékteremtő, komplex szabadidős programok, illetve a kábítószer
fogyasztás megelőzését szolgáló „drogalternatíva” megközelítést alkalmazó programok;
személyiségfejlesztő foglalkozások; a közösségi és az állampolgári kompetenciák
fejlesztésére irányuló programok működtetése; a munkaerő-piaci és a vállalkozói
kompetenciák fejlesztésére irányuló programok működtetése; családtervezési
kompetenciák fejlesztésére irányuló programok működtetése; a fent felsorolt
programokhoz szervesen kapcsolódó, azzal egy szakmai célkitűzést és programelemet
képviselő tábor jellegű (egész napos együttlétet biztosító) programok szervezése;
hálózatépítés, módszertanfejlesztés: fiatalokkal foglalkozó szervezetek, intézmények területi
és szakmai alapon való együttműködésének kialakítása, fejlesztése; ifjúsági programokhoz,
szolgáltatásokhoz kapcsolódó módszertanok, standardok kidolgozása és terjesztése;
képzési programok, képzési tematikák kidolgozása
ERFA típusú támogatható tevékenységek:
- eszközbeszerzések, informatikai fejlesztések, felújítások, táboroztatás

H+I

TÁMOP

Előkészítő tevékenységek
A projekt megvalósításával összefüggő menedzsment és adminisztrációs tevékenységek
A célcsoport bevonásához, motivációjához; képzéséhez, foglalkoztatásához, társadalmi
integrációjához kapcsolódó tevékenységek;egészségügyi és oktatási ellátórendszerekhez
való hozzáférési esélyek javítása;
Közösségi tér kialakítása
A projekt végrehajtásához szükséges eszközök beszerzése

H+I

Engedélyek megszerzése, képzések lebonyolítása, tananyagok sokszorosítása, oktatási
segédeszközök és oktatás-technikai eszközök beszerzése

tananyag készítése, sokszorosítás, eszközbeszerzés

63
2013. II.
félév

non-profit szervezet államháztartáson
belül, non-profit szervezet
államháztartáson kívül

TÁMOP 5.3.6 „Komplex telep-program”

2011. I.-II.
félév

non profit szervezet államháztartáson
belül; non profit szervezet
államháztartáson kívüli

H+I

5.4.6 A. A fizikai és info-kommunikációs
akadálymentesítés szakmai tudásának
TÁMOP
elterjesztése és hozzáférhető
szolgáltatások fejlesztése

2011. IV.
név

non-profit szervezet államháztartáson
belül; nonprofit szervezet
államháztartáson kívül

H+I

5.4.6 C. A fizikai és info-kommunikációs
akadálymentesítés szakmai tudásának
TÁMOP
elterjesztése és hozzáférhető
szolgáltatások fejlesztése

2012. I.
félév

non-profit szervezet államháztartáson
belül; nonprofit szervezet
államháztartáson kívül

5.2.5 B. Gyermekek és fiatalok társadalmi
integrációját segítő programok

TÁMOP-5.2.1/07/1-2008-0001

Szervezetfejlesztés; Szükségletfelmérés; Szolgáltatás koordinációs tevékenység; Szakértői
tevékenység (Szolgáltatási, szolgáltatásszervezési, szükséglet felmérési modell kialakítása,
módszertani eszköztár és ajánlások készítése); Szupervízió, folyamat- és szakértői
támogatás, tapasztalatcsere, konzultáció biztosítása; A szolgáltatások koordinációjához,
együttműködésének javításához szükséges kiegészítő szolgáltatások biztosítása; A
lebonyolításában részt vevő fenntartók és szolgálatok programszervezési és menedzsment
tevékenysége
ERFA típusú támogatható tevékenységek: Beruházások, felújításokEszközbeszerzés,
informatikai fejlesztések.
A családok jólétével kapcsolatos támogató szolgáltatások biztosítása, családbarát
rendezvények és közösségfejlesztő programok szervezése, a családi élettel és a
gyermekvállalással, neveléssel, -elhelyezéssel kapcsolatos tanácsadás, tapasztalatcsere,
tanfolyamok szervezése, ill. ilyen tevékenységet végző szervezetek létrehozása.
Helyzetfelmérés, elemzés; disszemináció - önkéntesség népszerűsítése;
önkéntes program megvalósításához kapcsolódó tevékenységek: közvetítés az önkéntesek
és a fogadó szervezetek között, kapcsolattartás, tanácsadás, képzés, módszertani fejlesztés;
modellezés
ERFA típusú támogatható tevékenységek:
új és használt, kis értékű tárgyi eszköz és immateriális jószág beszerzése
• Az online könyvtári szolgáltatások kialakításához/igénybevételéhez szükséges
hardvereszközök beszerzése;
az újonnan beszerzett hardverek működtetéséhez operációs rendszer és felhasználói
alapszoftverek;
• A fogyatékkal élők számára biztosítandó speciális könyvtári szolgáltatásokhoz
kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztések (informatikai eszközök, egyéb eszközök;
valamint kis léptékű belső épület-átalakítás, korszerűsítés, bővítés az elszámolható
költségek max. 10%-áig);
• Könyvtári szoftverek, pl. integrált rendszerek, dokumentumküldő szoftverek beszerzése;
• Elektronikus olvasóazonosítási rendszer infrastrukturális feltételeinek megteremtése;
• Az önkiszolgáló kölcsönzés infrastrukturális feltételeinek megteremtése;
• Épületen belüli korszerűsítés: olvasói terek bővítése, átalakítása, világításkorszerűsítés
képzésekre alkalmas terek kialakítása; iskolai, családi
foglalkozásokra (pl. olvasásprogramok) alkalmas terek kialakítása az összes elszámolható
költség max. 25%-áig.

H+I

H

H+I

I

5.4.9 Modellkísérleti program az
TÁMOP alapszolgáltatások funkcionális
összekapcsolására

5.5.1 B. Közösségi kezdeményezések és
önkéntes programok támogatása - B
TÁMOP komponens: A családi közösségi
kezdeményezések és programok
megerősítése

TÁMOP 5.5.2 az önkéntesség elterjesztése

TIOP

1.2.3 Könyvtári szolgáltatások
összehangolt infrastruktúra-fejlesztése "Tudásdepó Expressz" 3. ütem

2011. II.
félév

non-profit szervezet államháztartáson
belül; nonprofit szervezet
államháztartáson kívül

non-profit szervezet államháztartáson
2011.I.félév belül; nonprofit szervezet
államháztartáson kívül

2011. I.
félév

nonprofit szervezet államháztartáson
kívül

2011. I.
félév

6. non-profit államháztartáson belül
7. non-profit államháztartáson kívül
(Helyi önkormányzat fenntartásában
működő, a nyilvános könyvtárak
jegyzékén szereplő közkönyvtár, és iskolai
könyvár vagy annak fenntartója
(64/1999.(IV.28.) Korm. rendelet a
nyilvános könyvtárak jegyzékének
vezetéséről)

64
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Dél-Alföld kulturális, néprajzi és természeti kincsekben egyaránt gazdag. Ezek az értékek
támogatásra érdemesek. A nemzeti összefogás kormánya az itt élőkkel együtt úgy véli, a
térség versenyképessége az idegenforgalom fejlesztésével jelentősen növekedhet. Erre kínál
lehetőséget az Új Széchenyi Terv a Gyógyító Magyarország − Egészségipari Programon belül.
A dél-alföldi vendéglátás modernizálásával, új, egészségturisztikai szempontú fejlesztésekkel
az itt élők és az egész nemzet is gyarapodhat. Közös célunk a régióban élőkkel a nívós
vendéglátóipari szolgáltatások körének bővítése. Új vendégek idevonzása, és annak
elősegítése, hogy az ide érkezők szívesen töltsenek el itt sok időt tartalmasan, élményekkel
gazdagodva. A pályázat keretében eszközbeszerzésre és infrastruktúra-fejlesztésre egyaránt
lehet pályázni. Így például vendéglátásra alkalmas létesítményekre, új élményelemekkel
való bővítésre, valamint programok szervezésére és eszközökre.
Az egymást megbecsülő közösségekben, a közös gondolkodásban és együttműködésben
többletértékek rejlenek. Ezekben a szervezetekben a nonprofit és a magánszereplők együtt
dolgoznak azért, hogy a turisták számára vonzó, magas színvonalú szolgáltatásokat és
élményeket nyújthassanak, s ezáltal megerősödhessenek a helyi vállalkozások, és
munkahelyek létesüljenek. A pályázat keretében támogatás kapható például
termékfejlesztésre, turisztikai információs rendszerek kiépítésére, marketingtevékenységre, oktatásra és képzésre, kutatás-elemzési tevékenységekre és
infrastruktúra-fejlesztésre, továbbá eszközbeszerzésekre, fogyasztói elégedettség mérésére.
A vendéglátás Dél-Dunántúl természetes erőssége. Ám a térség turizmusában jócskán
akadnak még kiaknázatlanlehetőségek, feltáratlan értékek. Az Új Széchenyi Terv Gyógyító
Magyarország − Egészségipari Programja a Dél-dunantúli régió számára komoly lehetőséget
kínál ezen a téren az előrelépésre és gyarapodásra. Ez a régió mindig is szívesen és sikeresen
osztotta meg vendégeivel sokszínű kulturális örökségét, gasztronómiai hagyományait,
évezredes borkultúráját és csodálatos természeti kincseit. A helyi vendéglátásunk
modernizálásával, az új egészségturisztikai szempontú fejlesztésekkel most új munkahelyek
jöhetnek létre, és növekedhet a térség és az egész ország versenyképessége.A nemzeti
összefogás kormánya azon szolgáltatások körének bővítését szeretné megkönnyíteni,
melyekvendégeket vonzanak a régióba, s elősegítik, hogy az ide érkezők minél több időt
töltsenek itt el. A pályázat keretében eszközbeszerzésre és infrastruktúra-fejlesztésre
egyaránt lehet pályázni. Így vendéglátó egységek létesítésére, új élményelemekkel való
bővítésre, programok szervezésére és eszközökre.

I

ÚSZT

Gyógyító Magyarország – Egészségipari
Program
Turisztikai szolgáltatások fejlesztése
a Dél-alföldi régióban

Mikro-, kis- és középvállalkozásnak
2011.03.01 minősülő vállalkozások, egyéni
vállalkozások.

Pályázatot egyesületek, nonprofit
gazdasági társaság formában létező, a
Nemzetgazdasági Minisztérium
nyilvántartásában TDM regisztrációs
2011.03.01
számmal rendelkező, regisztrált
szervezetek nyújthatnak be.
Konzorciumban történő pályázat
benyújtására nincs lehetőség.

2011.03.01

H+I

ÚSZT

Gyógyító Magyarország – Egészségipari
Program
Helyi és térségi turisztikai desztináció
menedzsment szervezetek létrehozása
és fejlesztése a Dél-alföldi régióban

H+I

ÚSZT

Gyógyító Magyarország – Egészségipari
ProgramTurisztikai szolgáltatások
fejlesztésea Dél-dunántúli régióban

Mikro-, kis- és középvállalkozásnak
minősülő vállalkozások.
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A TDM szervezetekben nonprofit és magánszereplők működnek együtt azért, hogy a hazai
és külföldi turisták egyaránt vonzó, egyre magasabb színvonalú szolgáltatásokat és
élményeket kapjanak, s ezáltal megerősödhessenek azok a helyi vállalkozások is, amelyek
munkahelyeket biztosítanak a környéken élőknek. Az egymást megbecsülő közösségekben,
a közös gondolkodásban és együttműködésben rejlő többletértékek kiaknázása a Déldunántúli régió fejlődése szempontjából is fontos. Ezért lehetőséget biztosítunk DélDunántúl területéről a TDM szervezetek számára turisztikai célú termékfejlesztésre,
turisztikai információs rendszerek kiépítésére, marketing-tevékenységre, oktatásra és
képzésre, kutatás-elemzési tevékenységekre és infrastruktúra-fejlesztésre,
eszközbeszerzésekre, fogyasztói elégedettség visszajelzéseinek méréseire.
Észak-Alföld kulturális, néprajzi és természeti kincseinek hasznosításában európai szintű
lehetőségek rejlenek. Az idegenforgalom fejlesztése az egész térség versenyképességét
növeli. Erre kínál lehetőséget az Új Széchenyi Terv Gyógyító Magyarország − Egészségipari
Programja. Az Észak-Alföld vendéglátásának modernizálásával, új, egészségturisztikai
szempontú fejlesztésekkel az itt élők és az egész nemzet is gyarapodhat. A nemzeti
összefogás kormánya a vendéglátóipari szolgáltatások körének bővítését határozta el. Az itt
élőkkel közös célunk, hogy a jövőben minél több új vendég látogasson el a térségbe, s hogy
az ide érkezők a bővülő kínálat által egyre több időt töltsenek el itt tartalmasan,
élményekkel gazdagodva. A pályázat keretében eszközbeszerzésre és infrastruktúrafejlesztésre egyaránt lehet pályázni, például vendéglátásra alkalmas létesítményekre, azok
új élményelemekkel való bővítésére, illetve programokra.
A turisztikai desztináció menedzsment (TDM) rendszer kialakításának célja az Észak-alföldi
régióban is az, hogy a turizmusban érintett szereplők együttműködjenek, és közös munkával
elérjék, hogy egyre több vendég látogasson ide, és egyre hosszabb időt töltsenek itt. A
turizmus fellendülésével megerősödnek a helyi vállalkozások, amelyek munkahelyeket
biztosítanak. A pályázat keretében termékfejlesztésre (pl. túraútvonalak kitáblázása),
turisztikai információs rendszerek működtetésére és marketing-tevékenységre is nyerhető
támogatás. Szemléletformálásra, oktatásra és képzésre is igényelhető forrás, de kutatáselemzési tevékenységgel, infrastruktúra-fejlesztési vagy eszközbeszerzési elképzelésekkel,
illetve fogyasztói elégedettség mérés visszajelzéseinek gyűjtésével is érdemes pályázni.

H+I

H+I

H+I

ÚSZT

ÚSZT

ÚSZT

Gyógyító Magyarország – Egészségipari
Program
Helyi és térségi turisztikai desztináció
menedzsment szervezetek létrehozása
és fejlesztése a Dél-dunántúli régióban

Pályázatot kizárólag egyesület, nonprofit
gazdasági társaság formában létező, a
Nemzetgazdasági Minisztérium
nyilvántartásában TDM regisztrációs
2011.03.01
számmal rendelkező, regisztrált
szervezetek nyújthatnak be,
konzorciumban történő pályázat
benyújtására nincs lehetőség.

Gyógyító Magyarország – Egészségipari
Program
Turisztikai szolgáltatások fejlesztése
az Észak-alföldi régióban

Mikro-, kis- és középvállalkozásnak
2011.03.01 minősülő vállalkozások, egyéni
vállalkozások.

Gyógyító Magyarország – Egészségipari
Program
Helyi és térségi turisztikai desztináció
menedzsment szervezetek létrehozása
és fejlesztése az Észak-alföldi régióban

Pályázatot kizárólag egyesület, nonprofit
gazdasági társaság formában létező, a
Nemzetgazdasági Minisztérium
nyilvántartásában TDM regisztrációs
2011.03.01
számmal rendelkező, regisztrált
szervezetek nyújthatnak be,
konzorciumban történő pályázat
benyújtására nincs lehetőség.
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Az észak-magyarországi turizmusban számos kihasználatlan lehetőség rejlik. A gazdag
történelem és kultúra, valamint a régió természeti adottságai egyaránt megbecsülést és
támogatást érdemelnek. Az idegenforgalom fejlődésével ráadásul jelentősen javulna a régió
versenyképessége is. A szolgáltatások bővítése több turistát vonzana, akik várhatóan
hosszabb ideig is vendégeskednének itt. Az Új Széchenyi Terv ezen pályázatának célja az
észak-magyarországi idegenforgalom fellendítése, ezáltal a munkahelyteremtés, és az, hogy
a térség vonzó célállomása legyen a hazai és külföldi turistáknak. Olyan turisztikai
szolgáltatások fejlesztésére lehet pályázni, amelyek új élményelemekkel gazdagítják a
meglévő idegenforgalmi vonzerők kínálatát, és ezáltal elősegítik a hosszabb, tartalmasabb
időtöltést.
A fejlesztési célok között turisztikai attrakciók, vendéglátóegységek, garantált programok,
eszközkölcsönzés, városnézési program egyaránt szerepelhet, csakúgy, mint
eszközbeszerzés és infrastruktúrafejlesztés.
Az Új Széchenyi Terv az élet minden területén összefogásra ösztönzi a közösségeket. A
turisztikai desztináció menedzsment (TDM) rendszer kialakításának is ez a célja. A
vállalkozások és nonprofit szervezetek együttműködése az Észak-magyarországi régió
turizmusának fejlődéséhez és az itt élők boldogulásához is lendületet adhat. Közös célunk
az, hogy minél több külföldi és hazai vendég látogasson ide, hosszabb időt töltsenek itt,
minőségi kiszolgálást kapjanak, és ezzel az itt élők és az egész ország gyarapodjék.
Támogatás kérhető termékfejlesztésre (pl. túraútvonalak kitáblázása), turisztikai
információs rendszerek működtetésére, marketing-tevékenységre, szemléletformálásra,
oktatásra és képzésre, de kutatáselemzési tevékenységekre, infrastruktúra-fejlesztésre és
eszközbeszerzésre is.
A kis ötletekben is nagy lehetőség, nagy erő rejlik, a kis- és közepes vállalkozók számára itt
az alkalom, hogy ehhez támogatást is nyerjenek. Magyarországon sok vállalkozás végez az
üzletszerű tevékenységéhez kapcsolódóan vagy amellett termékfejlesztést. Az Új Széchenyi
Terv e pályázata segítséget nyújt az innovációs eredmények hasznosításában, új megoldások
meghonosításában. A pályázat célja újszerű technológiák, eljárások alkalmazásának
bevezetése a termelés folyamataiba, és az elért innovációs eredmények iparjogvédelme.
Pályázni lehet eszközbeszerzésre, iparjogvédelemmel kapcsolatos tevékenységre,
munkatársak alkalmazásának támogatására.

H+I

H+I

H+I

ÚSZT

Gyógyító Magyarország – Egészségipari
Program
Turisztikai szolgáltatások fejlesztése
az Észak-magyarországi régióban

Mikro-, kis- és középvállalkozásnak
2011.03.01 minősülő vállalkozások, illetve egyéni
vállalkozások pályázhatnak.

ÚSZT

Gyógyító Magyarország – Egészségipari
Program
Helyi és térségi turisztikai desztináció
menedzsment szervezetek létrehozása
és fejlesztése az Észak-magyarországi
régióban

Pályázatot kizárólag egyesület, nonprofit
gazdasági társaság formában létező, a
Nemzetgazdasági Minisztérium
nyilvántartásában TDM regisztrációs
2011.03.01
számmal rendelkező, regisztrált
szervezetek nyújthatnak be,
konzorciumban történő pályázat
benyújtására nincs lehetőség.

Tudomány – Innováció
ProgramInnovációs eredmények
hasznosításának támogatásamikro-, kisés középvállalkozások részére

Jogi személyiségű és jogi személyiség
nélküli gazdasági társaságok, egyéni
vállalkozók, szövetkezetek.A pályázati
kiírásra kizárólag mikro-, kis- és közepes
2011.03.01
vállalkozásnak minősülő vállalkozások
pályázhatnak, amelyek létszáma a
pályázat benyújtását megelőző legutolsó
lezárt üzleti évben minimum 1 fő volt.

ÚSZT

67

TÁMOP-5.2.1/07/1-2008-0001

Széchenyi István azt írta: „egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen.” E pályázat
célja, hogy elősegítse a vállalkozások közötti együttműködést a Dél-Alföldön, hogy fejlessze
a klaszterekben tevékenykedő vállalkozások és az oktatási, kutatásfejlesztési intézmények
közti együttműködést. Mikro- és kisvállalkozások közös beruházására, valamint
eszközbeszerzésre van lehetőség, induló klasztereknél az irányító szervezet elindításának,
működésének támogatására. A támogatás fordítható pl. a munkakörnyezet kialakítására,
bér- és járulékköltségekre, dologi kiadásokra, informatikai fejlesztésekre. Fejlődő klaszterek
esetében eszköz- és gyártási licenc beszerzésekre, építésre, átalakításra, információs
technológia-fejlesztésre van lehetőség.

H+I

ÚSZT

Vállalkozásfejlesztési Program
Vállalati együttműködés és klaszterek
támogatása a Dél-alföldi régióban

Az okos nemzet az együttműködésből meríti erejét. A gazdaság szereplői is csak
együttműködve lehetnek igazán hatékonyak. E pályázat célja, hogy elősegítse a
vállalkozások közötti együttműködést a Dél-Dunántúlon.
Mikro- és kisvállalkozások közös beruházására, eszközbeszerzésre van lehetőség, induló
klasztereknél az irányító szervezet elindításának, működésének támogatására. A támogatás
fordítható többek között a munkakörnyezet kialakítására, bér- és járulékköltségekre, dologi
kiadásokra, informatikai fejlesztésekre.
Fejlődő klasztereknél eszköz-, gyártási licenc beszerzésekre, építésre, átalakításra,
információs technológia-fejlesztésre van lehetőség.

H+I

ÚSZT

Vállalkozásfejlesztési Program
Vállalati együttműködés és klaszterek
támogatása a Dél-dunántúli régióban

Mikro- és kisvállalatnak minősülő
szervezetek. Induló klaszter esetén a
klaszter menedzsment feladatait ellátó
szervezetek nyújthatnak be pályázatot:
kettős könyvvitelt vezető gazdasági
társaságok, nonprofit gazdasági
társaságok, szövetkezetek, egyesülések,
2011.03.01 egyesületek, köztestületek, alapítványok,
kutató-, oktatási intézmények. Fejlődő
klaszterek esetében a klaszter
menedzsment feladatait ellátó, kettős
könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,
nonprofit gazdasági társaságok, helyi
önkormányzatok nyújthatnak be
pályázatot.
Mikro- és kisvállalatnak minősülő
szervezetek, helyi önkormányzatok.
• Induló klaszterek esetén a klaszter
menedzsment feladatait ellátó
szervezetek nyújthatnak be pályázatot:
kettős könyvvitelt vezető gazdasági
társaságok, nonprofit gazdasági
2011.03.01 társaságok, szövetkezetek, egyesülések,
egyesületek, köztestületek, alapítványok,
kutatóintézetek, oktatási intézmények.
• Fejlődő klaszterek esetében a klaszter
menedzsment feladatait ellátó, kettős
könyvvitelt vezető gazdasági
társaságok, nonprofit gazdasági
társaságok nyújthatnak be pályázatot.
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Henry Ford mondta: „Összejönni – jó kezdés. Együtt maradni – haladás. Együtt is dolgozni –
siker.” A vállalkozások közötti együttműködést segíti elő a pályázat az Észak-alföldi
régióban. Fejleszteni a klaszterekben tevékenykedő vállalkozások és az oktatási,
kutatásfejlesztési intézmények közti együttműködést.
Mikro- és kisvállalkozások közös beruházására, eszközbeszerzésre van lehetőség, induló
klasztereknél az irányító szervezet elindításának, működésének támogatására, így pl. a
munkakörnyezet kialakítására, bér- és járulékköltségekre, dologi kiadásokra, informatikai
fejlesztésekre. Fejlődő klaszterek eszköz-, gyártási licenc beszerzésekre, átalakításra,
információs technológia-fejlesztésre.

Nap mint nap tapasztaljuk: együtt könnyebb. Így van ez a vállalkozások esetében is. E
pályázat célja, hogy segítse a vállalkozások közötti együttműködéseket, hogy fejlessze a
klaszterekben tevékenykedő vállalkozások és az oktatási, kutatásfejlesztési intézmények
együttműködését. Mikro- és kisvállalkozások közös beruházására, valamint
eszközbeszerzésre van lehetőség. Induló klasztereknél az irányító szervezet elindításának,
működésének támogatására, így pl. a munkakörnyezet kialakítására, bér- és
járulékköltségekre, dologi kiadásokra, informatikai fejlesztésekre. Fejlődő klasztereknél
eszköz-, gyártási licenc beszerzésekre, építésre, átalakításra, információs technológiafejlesztésre van lehetőség.

H+I

H+I

ÚSZT

Vállalkozásfejlesztési Program
Vállalati együttműködés és klaszterek
támogatása az Észak-alföldi régióban

ÚSZT

Vállalkozásfejlesztési Program
Vállalati együttműködés és klaszterek
támogatása az Észak-magyarországi
régióban

Kizárólag mikro- és kisvállalatnak
minősülő szervezetek, helyi
önkormányzatok.
• Induló klaszterek esetén a klaszter
menedzsment feladatait ellátó
szervezetek nyújthatnak be pályázatot:
kettős könyvvitelt vezető gazdasági
társaságok, nonprofit gazdasági
2011.03.01 társaságok, szövetkezetek,
egyesülések, egyesületek, köztestületek,
alapítványok, kutatóintézetek, oktatási
intézmények. Fejlődő
klaszterek esetében a klaszter
menedzsment feladatait ellátó, kettős
könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,
nonprofit gazdasági társaságok
nyújthatnak be pályázatot.
Kizárólag mikro- és kisvállalatnak
minősülő szervezetek, helyi
önkormányzatok. Induló klaszterek
esetén a klaszter menedzsment feladatait
ellátó szervezetek nyújthatnak be
pályázatot: kettős könyvvitelt vezető
gazdasági társaságok, nonprofit gazdasági
2011.03.01 társaságok, szövetkezetek, egyesülések,
egyesületek, köztestületek, alapítványok,
kutatóintézetek, oktatási intézmények.
Fejlődő klaszterek esetében
a klaszter menedzsment feladatait ellátó,
kettős könyvvitelt vezető gazdasági
társaságok, nonprofit
gazdasági társaságok pályázhatnak.
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A magyar gazdaság életében mindig is meghatározó szerepet töltöttek be a mikro-, kis- és
közepes vállalkozások.Ezek a cégek jelentik ma is a magyar gazdaság motorjait. A
munkahelyek jelentős részét ezen cégek adják. Éppen ezért kiemelten fontos, hogy
felszereltségükben, technológiai hátterük tekintetében ne legyenek lemaradva nagyobb
társaikhoz képest. Versenyképességük, piacon maradásuk, munkahelyteremtő- és megtartó
képességük egyik feltétele, ha lépést tudnak tartani a kor technikai elvárásaival. Ehhez
korszerű gyártási eszközökre, korszerű számítógépparkra, minden igényt kielégítő
szoftverekre és jól működő információs technológiára van szükségük. Jelen pályázati kiírás
célja a mikro-, kis- és középvállalkozások eszközbeszerzéseinek és információs technológiai
fejlesztések támogatása annak érdekében, hogy versenyképességük javuljon és piaci
helyzetük stabillá váljon.
Büszkék vagyunk azokra a kisvállalkozásokra, amelyek szerte az országban erőn felüli
teljesítménnyel, töretlen optimizmussal és tenni akarással dolgoztak meg az előrelépés
lehetőségéért az elmúlt időszakban. E vállalkozásoknak fokozott figyelemre van szükségük,
hiszen ha minden mikrovállalkozás csak egy új embernek adna munkát a jövőben, az már
önmagában százezres nagyságrendben csökkentené a munkanélküliek számát. Ezen
pályázatunk kettős segítséget nyújt a mikrovállalkozások számára. Megteremti a
lehetőségét annak, hogy igen csekély, 10%-os önerővel, egyszerűsített eljárással, egyablakos
rendszerben igényelhessenek vissza nem térítendő támogatást, ugyanakkor e mellé a
piacinál jóval kedvezőbb feltételeket kínáló mikrohitelt is biztosít. Így a fejlesztés szinte
teljes mértékben állami forrásból valósul meg. A mikrovállalkozások fejlesztése érdekében
eszközbeszerzésre, infrastrukturális és ingatlan-beruházásra, valamint információs
technológia-fejlesztésre lehet támogatást igényelni.
Magyarország gazdasági életében mind a munkahelyek, mind a termelés tekintetében
kulcsszerepet töltenek be a kisvállalatok. Kiemelt jelentőségű ezért, hogy ezen gazdasági
társaságoknak technológiailag fejlett hátterük legyen. Piacképességük, piacon maradásuk,
munkahelyteremtő képességük egyik feltétele, ha lépést tudnak tartani a kor technikai
elvárásaival, valamint a piacon lévő nagyobb versenytársaikkal. Jelen pályázati kiírás célja
kis- és középvállalkozások különféle belső fejlesztéseinek (pl. eszközvásárlás, ingatlanberuházás, marketing) támogatása egy pályázati projekt keretében annak érdekében, hogy
ezen beruházások révén fejlődhessenek a vállalkozások, új munkavállalókat
foglalkoztathassanak, és új piacokat szerezhessenek. A pályázati kiírás keretében előnyben
részesülnek az Új Széchenyi Tervhez kapcsolódó fejlesztések. A vállalkozások minél több
területet érintő fejlesztése céljából eszközbeszerzésre, illetve információs technológiafejlesztésre lehet pályázni.
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ÚSZT

ÚSZT

ÚSZT

Vállalkozásfejlesztési ProgramMikro-, kis–
és középvállalkozásoktechnológiai
fejlesztése

Gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók
és szövetkezetek. A pályázati kiírásra
kizárólag mikro-, kis és
2011.03.0.1 középvállalkozásnak minősülő
vállalkozások pályázhatnak, amelyek
létszáma az utolsó lezárt üzleti évben
legalább 1 fő volt.

Vállalkozásfejlesztési Program
Mikrovállalkozások fejlesztése

Mikrovállalkozásnak minősülő gazdasági
társaságok, szövetkezetek és egyéni
2011.03.01
vállalkozók, kivéve a Középmagyarországi régió.

Vállalkozásfejlesztési Program
Komplex vállalati technológia-fejlesztés
mikro-, kis- és középvállalkozások
számára

Gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók,
szövetkezetek. A pályázati kiírásra
kizárólag mikro-, kis- és
középvállalkozásnak minősülő
2011.03.01
vállalkozások pályázhatnak, amelyek
létszáma a pályázat benyújtását
megelőző legutolsó lezárt üzleti évben
minimum 1 fő volt.
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Akkor lesz sikeres a 21. századi Magyarország, ha a közigazgatás képessé válik gyors és
naprakész adatokkal szolgálni polgárait. Az e-környezetvédelmi fejlesztéseknek ez a célja.
Mindezt informatikai (szoftver és hardver) eszközök beszerzésének támogatásával és a
kapcsolódó adatbázisok fejlesztésével támogatja az Új Széchenyi Terv. Ezáltal csökkenthetők
az állam és a közigazgatás adminisztratív költségei, rövidebbé, ugyanakkor precízebbé
válhatnak a zöldgazdasághoz kapcsolódó fejlesztések hatósági, engedélyezési és egyéb
adatkezelési folyamatai. A pályázat keretében infokommunikációs rendszerfejlesztés
(szoftverbeszerzés, szoftverfejlesztés, szaktanácsadás, hardver- és műszerbeszerzés, építés)
támogatható.

H+I

ÚSZT

Zöldgazdaság-fejlesztési Program
Környezetvédelmi célú informatikai
fejlesztések
a közigazgatásban (E-környezetvédelem)

2011.03.01 Önkormányzatok, állami szervezetek.
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Intézkedés

Beavatkozási terület
(támogatható tevékenységek)

Humán/
infra

Egészséggel kapcsolatos források
Intézkedés száma és címe

konstrukció
tervezett
indítása

I

DAOP

4.1.1 Alap és járóbeteg ellátás fejlesztése

2011. I.
negyedév

Rehabilitációs szakellátási helyek és hosszú idejű ápolás fejlesztése

H+I

DAOP

4.1.2 Rehabilitációs és hosszú idejű
ápolási ellátás fejlesztése

2011. I.
negyedév

Integrált mikrotérségi alapfokú egészségügyi és szociális szolgáltató központok fejlesztése;
Egészségügyi rehabilitációs fejlesztések támogatása; Gyermekek napközbeni ellátását nyújtó
intézmények infrastrukturális fejlesztése; Civil szervezetek támogatása

H+I

DDOP

3.1.3 Egészségügyi és szociális ellátás
fejlesztése

2011. I.
negyedév

Orvosi rendelők és egészségházak fejlesztése

Lehetséges pályázók
32-Helyi önkormányzati költségvetési
irányító és költségvetési szervek
55-Egyház, egyházi intézmény
56-Alapítvány
57-Nonprofit gazdasági társaság
59-Egyéb, jogi személyiségű nonprofit
szervezet
31-Központi költségvetési irányító és
költségvetési szervek
32-Helyi önkormányzati költségvetési
irányító és költségvetési szervek
38-Költségvetési rend szerint gazdálkodó
egyéb szervek
55-Egyház, egyházi intézmény
56-Alapítvány
57-Nonprofit gazdasági társaság
59-Egyéb, jogi személyiségű nonprofit
szervezet
12 Szövetkezet
31 Központi költségvetési irányító és
költségvetési szervek
32 Helyi önkormányzati költségvetési
irányító és költségvetési szervek
37 Helyi kisebbségi önkormányzati
költségvetési irányító és költségvetési
szervek
38 Költségvetési rend szerint gazdálkodó
egyéb szervek
52 Egyesület
55 Egyház, egyházi intézmény
56 Alapítvány
57 Nonprofit gazdasági társaság
59 Egyéb, jogi személyiségű nonprofit
szervezet
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Orvosi rendelők és egészségházak fejlesztése

I

ÉMOP

4.1.1 Egészségügyi alapellátás fejlesztése

2011. I.
negyedév

Rehabilitációs szakellátási helyek fejlesztése, hosszúidejű ellátás fejlesztése

I

ÉMOP

4.1.2 Rehabilitációs és hosszú idejű
ellátás fejlesztése

2011. I.
negyedév

Kistérségi járóbeteg szakellátó központok fejlesztése, Egészségügyi alapellátás
korszerűsítése, Egészségügyi rehabilitációhoz kapcsolódó fejlesztések

I

ÉAOP

4.1.2 Egészségügyi intézmények
fejlesztése

2011 II.
negyedév

32-Helyi önkormányzati költségvetési
irányító és költségvetési szervek
55-Egyház, egyházi intézmény
56-Alapítvány
57-Nonprofit gazdasági társaság
59-Egyéb, jogi személyiségű nonprofit
szervezet
31-Központi költségvetési irányító és
költségvetési szervek
32-Helyi önkormányzati költségvetési
irányító és költségvetési szervek
38-Költségvetési rend szerint gazdálkodó
egyéb szervek
55-Egyház, egyházi intézmény
56-Alapítvány
57-Nonprofit gazdasági társaság
59-Egyéb, jogi személyiségű nonprofit
szervezet
31-Központi költségvetési irányító és
költségvetési szervek
32-Helyi önkormányzati költségvetési
irányító és költségvetési szervek
55-Egyház, egyházi intézmény
56-Alapítvány
57-Nonprofit gazdasági társaság
59-Egyéb, jogi személyiségű nonprofit
szervezet
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1. Szakdolgozói és szakorvosi képzési, továbbképzési díj támogatása
2. Szakdolgozói ösztöndíjprogram támogatása
3. Képzési módszertan és infrasturktúra fejlesztése

1. Orvosok és egészségügyi szakdolgozó foglalkoztatásának támogatása különösen az
országos hiányszakmának minősülő körben
2. Mobil team foglalkoztatásának támogatása
3. egészségfejlesztési tevékenységhez szükséges személyzet foglalkoztatása
4. Romák egészségügyi szektorban történő munkavállalását ösztönző foglalkoztatási
programok megvalósítása, a megvalósítás szakmai támogatása
5. Háziorvosi szolgálat esetében praxisösszevonással összefüggő humán erőforrásbővítéshez képzési díjtámogatás és foglalkoztatási támogatás

H+I

H

6.2.2. A. Képzési programok az
TÁMOP egészségügyi ágazat szolgáltatásfejlesztése érdekében

TÁMOP

6.2.4 Foglalkoztatás intézményi
támogatása

2011.I.
negyedév
2012.I.
negyedév

2011.IV.
negyedév

2 - mikrovállalkozás
3 - kisvállalkozás
4 - középvállalkozás
5 - támogatási szempontból
kedvezményezett és az 14. kategóriákba nem tartozó vállalkozás
6- non-profit szervezet
államháztartáson belül
7 - non-profit szervezet
államháztartáson kívül (Közfinanszírozott
egészségügyi szakellátást végző fekvő és
járóbeteg szakellátó intézmények,
háziorvosi szolgálat, otthoni szakellátást
nyújtó szolgáltatók, közfinanszírozott
betegszállító és mentési tevékenységet
ellátó szervezetek, egészségügyi
háttérintézmények, orvostudományi
egyetemek, konzorciumok)
2 - mikrovállalkozás
3 - kisvállalkozás
4 - középvállalkozás
5 - támogatási szempontból
kedvezményezett és az 14. kategóriákba nem tartozó vállalkozás
6- non-profit szervezet
államháztartáson belül
7 - non-profit szervezet
államháztartáson kívül (Közfinanszírozott
egészségügyi szakellátást végző fekvő és
járóbeteg szakellátó intézmények,
háziorvosi szolgálatok, otthoni
szakellátást nyújtó szolgáltatók, mentési
tevékenységet ellátó szervezetek)
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1. A területi együttműködési modellek bevezetése
2. Közös vezetési és kontrolling rendszerek kidolgozása
3. Együttműködési megállapodások létrehozásának koordinálása – projektszervezetek
/gazdasági társaságok létrehozása
4. Szakma specifikus támogató tevékenységek megszervezése
5. Gazdasági támogató tevékenységek megszervezése
6. Képzések, tréningek szervezése az ellátó intézmények számára
7. Közös Humánerőforrás gazdálkodási stratégia kialakítása
1. építés (épület felújítás, átépítés, korszerűsítés, új tömb építése)
2. eszközbeszerzés (gép – eszköz beszerzés, eszközfejlesztés)
3. informatikai rendszer kiépítése és eszközfejlesztése
4. projektmenedzsment biztosítása
5. nyilvánosság biztosítása
ESZA típusú tevékenységek: nem támogatható
1. építés (új, felújítás, korszerűsítés, átépítés)
2. eszközbeszerzés (gép – eszköz beszerzés, eszközfejlesztés)
3. informatikai rendszer kiépítése és eszközfejlesztése
4. projektmenedzsment biztosítása
5. nyilvánosság biztosítása
ESZA típusú tevékenységek: nem támogatható
1. építés (új, felújítás, korszerűsítés, átépítés)
2. eszközbeszerzés (gép – eszköz beszerzés, eszközfejlesztés)
3. informatikai rendszer kiépítése és eszközfejlesztése
4. projektmenedzsment biztosítása
5. nyilvánosság biztosítása
ESZA típusú tevékenységek: nem támogatható
1. építés (új, felújítás, korszerűsítés, átépítés)
2. eszközbeszerzés (gép – eszköz beszerzés, eszközfejlesztés)
3. informatikai rendszer kiépítése és eszközfejlesztése
4. projektmenedzsment biztosítása
5. nyilvánosság biztosítása
ESZA típusú tevékenységek: nem támogatható

H

I

I

I

I

6.2.5 D. Szervezeti hatékonyság
fejlesztése az egészségügyi
TÁMOP
ellátórendszerben - Területi
együttműködés támogatása

TIOP

TIOP

TIOP

TIOP

2.1.1. Regionális járóbeteg szakellátó
intézmények fejlesztése

2.1.3 Aktív kórházi ellátásokat kiváltó
járóbeteg szolgáltatások fejlesztése

2.2.2 Sürgősségi ellátás fejlesztése
(SO1 és SO2)

2.2.4 Struktúraváltoztatást támogató
infrastruktúra-fejlesztés a fekvőbetegszakellátásban

2011.III.
negyedév

6 - non-profit szervezet
államháztartáson belül
7 - non-profit szervezet
államháztartáson kívül (Közfinanszírozott
járó- és fekvőbeteg szakellátó
intézmények konzorciumai)

2011. IV.
negyedév

6. non-profit szervezet államháztartáson
belül
7. non- profit szervezet államháztartáson
kívül (megyei/regionális járóbeteg
szakellátó intézmények vagy
fenntartójuk)

2011. III.
negyedév

6. non-profit szervezet államháztartáson
belül
7. non- profit szervezet államháztartáson
kívül (közfinanszírozott egészségügyi
fekvőbeteg intézmények vagy
fenntartójuk)

2011. II.
negyedév

6. non-profit szervezet államháztartáson
belül
7.non- profit szervezet államháztartáson
kívül (közfinanszírozott egészségügyi
fekvőbeteg intézmények vagy
fenntartójuk)

2011. IV.
negyedév

6. non-profit szervezet államháztartáson
belül
7.non- profit szervezet államháztartáson
kívül (közfinanszírozott egészségügyi
fekvőbeteg intézmények vagy
fenntartójuk)
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1. A transzparens elszámolás alapköveként szolgáló elektronikus azonosító kártya
kezeléséhez szükséges rendszerek létrehozása
2. Az intézményi rendszerekhez való csatlakozást lehetővé tevő szabványos szoftverek
fejlesztése
3. Hardver és szoftver beszerzés, fejlesztés
4. Projektmenedzsment
5. Nyilvánosság biztosítása
ESZA típusú tevékenységek: nem támogatható
A beteg felépülése és későbbi életminősége szempontjából a rehabilitáció nemcsak fontos
része a kezelésnek, hanem legtöbbször döntő jelentősége van. Ezen a téren Dél-Alföld
megbecsülésre érdemes természeti és orvos-szakmai alapadottságokkal rendelkezik, ezért
figyelmet és támogatást igényel. A régió fejlesztése ezen a téren megnyugtató megoldást
jelenthet az itt élő betegek számára, ugyanakkor gazdaságilag is perspektivikus, így
különösen indokolt. Az Új Széchenyi Terv keretein belül lehetőség nyílik a régió
rehabilitációs szolgáltatásokat nyújtó intézményei számára az infrastruktúra és a szakmai
háttér fejlesztésére. A fekvő- és járóbeteg ellátás terén egyaránt lehet pályázni. Nappali
kórház, valamint a pszichiátriai/addiktológiai rehabilitációhoz kapcsolódó gondozók is
pályázhatnak. Jelen pályázat célja, hogy javítsa a rehabilitációt igénylő dél-alföldi betegek
hozzáférését a különböző rehabilitációs ellátásokhoz, ugyanakkor javuljon az elérhető
szolgáltatás színvonala olyan mértékben, hogy az vonzóvá tegye e szolgáltatások
igénybevételét külföldi betegek számára is.
Egészségipari Programunk kiemelt célja a rehabilitációs terület fejlesztése is. Ez az északmagyarországi betegeknek is jogos érdeke, ugyanakkor nemzetgazdasági szempontból is
fontos, hiszen a terület jó természeti és szakmai alapadottságai által külföldi betegek
érdeklődésére is számot tarthat.
Pályázni fekvő- és járóbeteg szakellátás terén egyaránt lehet. Nappali kórház, valamint a
pszichiátriai/addiktológiai rehabilitációhoz kapcsolódó gondozók is pályázhatnak. Támogatás
infrastruktúra-fejlesztésre, eszközbeszerzésre és képzésre egyaránt kérhető. Jelen pályázat
célja, hogy javítsa a rehabilitációt igénylő észak-magyarországi betegek hozzáférését a
különböző rehabilitációs ellátásokhoz, ugyanakkor javuljon az elérhető szolgáltatás
színvonala olyan mértékben, hogy az vonzóvá tegye e szolgáltatások igénybevételét külföldi
betegek számára is.

I

H+I

H+I

TIOP

ÚSZT

ÚSZT

A): 6. non-profit szervezet
államháztartáson belül (Egészségügyi
Stratégiai Kutatóintézet vezette
konzorcium)
B): 6.non-profit szervezet
államháztartáson belül,
7.non-profit szervezet államháztartáson
kívül (közfinanszírozott egészségügyi járó
és fekvőbeteg

2.3.1 Nemzeti Egészségügyi Informatikai
(eHealth) Rendszer A) komponens:
központi informatikai rendszerek
fejlesztése az intézményen belüli
betegazonosítási rendszerek
fejlesztésének biztosításához
B) komponens: Intézményen belüli
betegazonosítási rendszerek fe

A): 2011. II.
negyedév
B): 2012. II.
negyedév

Gyógyító Magyarország – Egészségipari
Program
Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése
a Dél-alföldi régióban

Közfinanszírozott rehabilitációs
szakellátást végző egészségügyi
szolgáltatók, vagy ezeket fenntartó
intézmények, azokon belül központi és
2011.03.01 helyi önkormányzati költségvetési
szervek, egyházak és intézményeik,
alapítványok, nonprofit gazdasági
társaságok és jogi személyiségű nonprofit
szervezetek.

Gyógyító Magyarország – Egészségipari
Program
Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése
az Észak-magyarországi régióban

Közfinanszírozott rehabilitációs
szakellátást végző egészségügyi
szolgáltatók, vagy ezeket fenntartó
intézmények. Ezen belül központi és helyi
2011.03.01 önkormányzati költségvetési szervek,
egyházak és intézményeik,
alapítványok, nonprofit gazdasági
társaságok, valamint jogi személyiségű
nonprofit szervezetek.
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A komolyabb orvosi beavatkozásokat követő rehabilitációs kezelés döntő jelentőségű a
beteg felépülése, későbbi életminősége szempontjából. Ezen a téren Dél-Dunántúl jó
természeti és orvos-szakmai alapadottságokkal rendelkezik, ám figyelmet és támogatást
igényel. A régió fejlesztése ezen a téren megnyugtató megoldást jelenthet az itt élő betegek
számára, ugyanakkor gazdaságilag is perspektivikus, így különösen indokolt. Az Új Széchenyi
Terv keretein belül most lehetőség nyílik a régió rehabilitációs szolgáltatásokat nyújtó
intézményei számára az infrastruktúra és a szakmai háttér fejlesztésére. A fekvő- és
járóbeteg ellátás terén egyaránt lehet pályázni. Nappali kórház, valamint a pszichiátriai /
addiktológiai rehabilitációhoz kapcsolódó gondozók is pályázhatnak. Jelen pályázat célja,
hogy javítsa a rehabilitációt igénylő dél-dunántúli betegek hozzáférését a különböző
rehabilitációs ellátásokhoz, ugyanakkor javuljon az elérhető szolgáltatás színvonala olyan
mértékben, hogy az vonzóvá tegye e szolgáltatások igénybevételét külföldi betegek számára
is.
Egészségipari Programunk fontos célja, hogy az ország egész területén megkönnyítse a
rehabilitáció lehetőségéhez való hozzáférést, hogy érzékelhetően javuljon a szolgáltatás
színvonala. Ennek érdekében fejlesztjük Észak-Alföldön az egészségügyi rehabilitációs
szolgáltatásokat nyújtó intézmények infrastruktúráját, műszerezettségét és szakmai
hátterét. Fekvő- és járóbeteg ellátás terén egyaránt lehet pályázni. Nappali kórház, valamint
a pszichiátriai/addiktológiai rehabilitációhoz kapcsolódó gondozási intézmények is
pályázhatnak. Jelen pályázat célja, hogy javítsa a rehabilitációt igénylő észak-alföldi betegek
hozzáférését a különböző rehabilitációs ellátásokhoz, ugyanakkor javuljon az elérhető
szolgáltatás színvonala olyan mértékben, hogy az vonzóvá tegye e szolgáltatások
igénybevételét külföldi betegek számára is.
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Gyógyító Magyarország – Egészségipari
Program
Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése
a Dél-dunántúli régióban

Közfinanszírozott rehabilitációs
szakellátást végző egészségügyi
szolgáltatók, vagy ezeket fenntartó
intézmények pályázhatnak. Ezen belül
2011.03.01 központi és helyi önkormányzati
költségvetési szervek, egyházak és
intézményeik, alapítványok, nonprofit
gazdasági társaságok és jogi személyiségű
nonprofit szervezetek.

Gyógyító Magyarország – Egészségipari
Program
rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése
az Észak-alföldi régióban

Közfinanszírozott rehabilitációsszakellátást végző egészségügyi
szolgáltatók, vagy ezeket fenntartó
intézmények pályázhatnak. Ezen belül
központi és helyi önkormányzati
2011.03.01
költségvetési szervek, egyházak
és intézményeik, alapítványok, nonprofit
gazdasági társaságok és jogi személyiségű
nonprofit
szervezetek.
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