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ÚJ MAGYARORSZÁG VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM
128/2007. (X. 31.) FVM

RENDELET AZ

EURÓPAI MEZŐGAZDASÁGI VIDÉKFEJLESZTÉSI ALAPBÓL A NATURA 2000

GYEPTERÜLETEKEN TÖRTÉNŐ GAZDÁLKODÁSHOZ NYÚJTANDÓ KOMPENZÁCIÓS TÁMOGATÁS RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL

A támogatás célja: a Natura 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól szóló
269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: földhasználati rendelet) szerinti földhasználati előírások betartását elősegítése, valamint a Natura 2000 gyep hasznosítású területeken (a továbbiakban: Natura
2000 gyepterületek) a természetes élőhelyek, a vadon élő állatok és növények kedvező természetvédelmi
helyzetének fenntartásának, illetve az e területek kijelölésének alapjául szolgáló természeti állapot megőrzésének elősegítése, valamint az azt létrehozó, illetve fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása.
Támogatásra jogosult: E rendelet alapján – a rendeletben foglalt további meghatározásokra is figyelemmel – az a legalább 0,3 hektárt elérő, a mindenkori MePAR adatbázisban nyilvántartott terület támogatható,
amely: a) az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004.
(X. 8.) Korm. rendelet 5.§-a szerint a MePAR-ban lehatárolt Natura 2000 területen, az Irányító Hatóság által kiadott közleményben felsorolt fizikai blokkban helyezkedik el, és b) amelyet az adott gazdálkodási év
teljes időtartama alatt gyepként hasznosítanak.
A támogatás mértéke: évente 38 euró/hektár.
Pályázatok benyújtása: A kérelmet egy példányban, minden évben az egységes területalapú támogatás
iránti kérelemmel együtt a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) honlapján
közzétett formanyomtatványon lehet benyújtani a mezőgazdasági termelő lakhelye, illetve székhelye szerint illetékes megyei MVH kirendeltséghez. Az első kérelmet 2008-ban lehet benyújtani.
TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM
TIOP-2007-2.1.2/1. – KISTÉRSÉGI JÁRÓBETEG-SZAKELLÁTÓ KÖZPONTOK KIALAKÍTÁSA ÉS FEJLESZTÉSE
A támogatás célja: - Az egészségügyi szolgáltatáshoz való hozzáférés területi kiegyenlítése, a társadalmi esélykülönbségek csökkentése. - A szolgáltatási hiányok megszüntetése és bővítése a szükségleteknek megfelelően. A definitív és lakosságközeli ellátást biztosító szolgáltatások komplex rendszerének kialakítása melyet az egymásra épülő és egymást kiegészítő szolgáltatások / tevékenységek integrációjával érünk el. - A munkavállalók
munkaerő-piaci esélyeinek javítása a munkavégző-képesség gyors helyreállítása a betegségek megelőzésével,
korai felismerésével.
Kedvezményezettek köre: Jelen pályázati kiírás keretében helyi önkormányzati végrehajtó költségvetési szerv
(KSH 321) nyújthat be pályázatot.
Támogatható: Építés, eszközbeszerzés, projektmenedzsment biztosítása, előkészítés költségei, nyilvánosság
biztosítása, ingatlanvásárlás. További részletek a felhívásban!
Támogatás mértéke: 90-95%, 500-1000 millió forint.
Pályázatok benyújtása: 2007. december 5. - 2008. február 8.
TIOP-2007-2.1.3/1. – AKTÍV KÓRHÁZI ELLÁTÁSOKAT KIVÁLTÓ JÁRÓBETEG SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE
A támogatás célja: - Az egészségügyi szolgáltatáshoz való hozzáférés területi kiegyenlítése, a társadalmi esélykülönbségek csökkentése. - A kórházi ellátást kiváltó szolgáltatások magas színvonalú biztosítására alkalmas
infrastruktúra megteremtése. - A definitív és lakosság-közeli ellátást biztosító szolgáltatások komplex rendszerének kialakítása, melyet az egymásra épülő és egymást kiegészítő szolgáltatások / tevékenységek integrációjával
érünk el. - A munkavállalók munkaerő-piaci esélyeinek javítása a munkavégző képesség gyors helyreállítása a
betegségek megelőzésével, korai felismerésével. - A térségek versenyképességének, népességmegtartó képességnek megőrzéséhez szükséges feltételek biztosítása az egészségügyi fejlesztésekkel.
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Kedvezményezettek köre: Jelen pályázati kiírás keretében pályázhat (KSH besorolással):
- Helyi önkormányzati végrehajtó költségvetési szerv (KSH 321); - Helyi önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv (KSH 322); - Olyan önkormányzat által létrehozott non-profit gazdasági társaság, amely legalább
25%-os önkormányzati tulajdonrésszel rendelkezik (59).
Támogatható: Épületfejlesztés, eszközbeszerzés, nyilvánosság tájékoztatása, projektmenedzsment biztosítása.
További részletek a felhívásban!
Támogatás mértéke: 90-95%, 300-800 millió forint.
Pályázatok benyújtása: 2007. december 5. - 2008. február 8.
GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM
GOP-2007-1.2.2 – INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI PARKOK TÁMOGATÁSA
A támogatás célja: A konstrukció célja a pólusvárosokban – lehetőleg a meglevő K+F+I infrastruktúra bázisán
- olyan koncentrált, üzleti alapon működő kutatás-fejlesztési és innovációs szolgáltató központok ("science parkok") kialakítása, amelyek megfelelő kutatási és IKT infrastruktúra létrehozásával az adott ágazat vagy szakterület számára egyedi, magas szintű, testreszabott K+F+I, valamint technológiai inkubátor szolgáltatások széles
skáláját képesek nyújtani. A fejlesztés eredményeként az innovációs és technológiai parkba olyan vállalkozások
fognak betelepülni, amelyek további vállalkozásokkal, felsőoktatási intézményekkel, akadémiai kutatóintézetekkel együttműködve képesek korszerű, magas hozzáadott értékű, export- és piacképes új vagy továbbfejlesztett termékek, szolgáltatások, technológiák kidolgozására, piacra való bevezetésére.
Kedvezményezettek köre: Gazdasági társaságok, feltéve, hogy kettős könyvvitelt vezetnek és nem tartoznak
az EVA hatálya alá.
Támogatható: - Kutatás-fejlesztési, innovációs célt szolgáló infrastrukturális és ingatlan beruházás; - Kutatásfejlesztési, innovációs célt szolgáló új műszaki berendezések, gépek, műszerek, felszerelések beszerzése, szállítása, üzembe helyezése, használatuk betanítása; - Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó licenc, know-how beszerzések; - Információs technológia-fejlesztés; hardver, szoftver (beleértve: speciális egyedi fejlesztésű szoftver);
- A K+F+I szolgáltatások nyújtásához szükséges minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetésének támogatása. További részletek a felhívásban!
Támogatás mértéke: 50%, 1000-5000 millió forint.
Pályázatok benyújtása: 2007. december 10. – 2008. január 15.
Környezet és Energia Operatív Program
KEOP-2007-1.1.1 – TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI RENDSZEREK FEJLESZTÉSE
A támogatás célja: Összhangban a hatályos jogszabályok előírásaival és a lakosság egészségvédelme érdekében törekedni kell arra, hogy mindenütt bevezetésre kerüljenek a korszerű – a helyi adottságoknak megfelelő,
technológiájukban differenciált hulladékgazdálkodási módszerek. A hatékony, térségi szintű hulladékgazdálkodási rendszerek kialakításával biztosítani lehet az uniós előírások által meghatározott országos célkitűzések elérését.
Kedvezményezettek köre: Települési önkormányzatok; Települési önkormányzatok társulásai (a hatályos a
2007-2013 időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós
Alapból származó támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló 16/2006. (XII. 28.)
MeHVM-PM együttes rendeletben szereplő korlátozásokkal).
Támogatható: A pályázat első fordulójában a projekt előkészítéséhez kapcsolódó tevékenységek. További részletek a felhívásban!
Támogatás mértéke: 6-70%, 100 – 35.000 millió forint.
Pályázatok benyújtása: 2007. december 12-től folyamatos.
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KEOP-2007-2.1.1 – ÁLLAMI TULAJDONÚ FEJLESZTÉSEK KÉTFORDULÓS, MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI KONSTRUKCIÓHOZ
A támogatás célja: A konstrukció célja az árvízvédelem legjobb gyakorlata ajánlásait szem előtt tartva az árvízi
biztonság növelése, az árvízi kockázatok csökkentése az állam feladatkörébe tartozó fejlesztésekkel a Tisza és
Duna, valamint a mellékfolyóik mentén.
Kedvezményezettek köre: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Környezetvédelmi és Vízügyi
Igazgatóságok.
Támogatható: A pályázat első fordulójában a projekt előkészítéséhez kapcsolódó tevékenységek. További részletek a felhívásban!
Támogatás mértéke: 6-100%, minimum 500 millió forint teljes projektköltség mellett.
Pályázatok benyújtása: 2007. december 12-től folyamatos.
KEOP-2007-2.1.2 – ÖNKORMÁNYZATI ÁRVÍZVÉDELMI FEJLESZTÉSEK KÉTFORDULÓS PÁLYÁZATI KONSTRUKCIÓHOZ
A támogatás célja: A konstrukció alapvető célkitűzése, hogy azokon a településeken, vagy településrészeken,
ahol nincs kiépített árvízvédelemi vonal, vagy nem kellő (előírt) biztonságú a védelmük, az önkormányzati kezelésű művek legsürgősebb árvízvédelmi fejlesztési munkái megvalósuljanak, és a védvonalak kiépüljenek az
előírt biztonságot nyújtó mértékben. A védművek egyes szakaszain szilárd burkolat létesül a költséghatékonyabb védekezés, valamint a műtárgyak jobb megközelíthetősége érdekében.
Kedvezményezettek köre: Települési önkormányzatok egyénileg és együttműködésben, valamint települési önkormányzatok társulásai.
Támogatható: A pályázat első fordulójában a projekt előkészítéséhez kapcsolódó tevékenységek. További részletek a felhívásban!
Támogatás mértéke: 6-100%, 100-1000 millió forint.
Pályázatok benyújtása: 2007. december 12-től folyamatos.
KEOP-2007-2.2.1 – KOMPLEX VÍZVÉDELMI BERUHÁZÁSOK
A támogatás célja: 2015-ig a vizek jó állapotba hozásának érdekében a vízvédelmi feladatok közül a kiemelt
fontosságú és országos jelentőségű érzékeny víztestek vízminőségének javítása, illetve védelme az elsődleges
feladat. Érzékenynek azok a víztesteket tekinthetők, melyeknek külön jogszabály, vagy legalább Kormány Határozat írja elő a vízminőségük védelmét.
Kedvezményezettek köre: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Környezetvédelmi és Vízügyi
Igazgatóságok.
Támogatható: A pályázat első fordulójában a projekt előkészítéséhez kapcsolódó tevékenységek. További részletek a felhívásban!
Támogatás mértéke: 6-100%, a második körben minimum 1000 millió forint.
Pályázatok benyújtása: 2007. december 12-től folyamatos.
KEOP-2007-2.2.3.A – ÜZEMELŐ

VÍZBÁZISOK DIAGNOSZTIKAI VIZSGÁLATA

(A

KOMPONENS) EGYFORDULÓS PÁLYÁZAT

KERETÉBEN MEGVALÓSÍTANDÓ PROJEKTEK TÁMOGATÁSA

A támogatás célja: Az Üzemelő vízbázisok diagnosztikai vizsgálata támogatási komponens célja a sérülékeny
földtani környezetben lévő üzemelő ivóvízbázisokon a vízbázis-védelmi biztonságba helyezési beruházások
megalapozása valamint a diagnosztikai vizsgálatainak végrehajtása, abban az esetben, ha előzetes vizsgálatok a
vízbázis tényleges sérülékenységét kimutatják.
Kedvezményezettek köre: Települési önkormányzatok és társulásaik; magyar állam, mint tulajdonos képviseletében eljáró szervezet.
Támogatható: Állapotfelmérés, archív információk begyűjtése; Szennyező források feltárása fúrásokkal; Monitoring-rendszer kialakítása fúrással vagy szondával; Talajminta és vízkémiai mintavételek, laborelemzések; Tartós szivattyúzás mérésekkel, vizsgálatokkal; Geofizikai felmérés, mederszelvényezés; A meglévő észlelő kutak
és észlelésre alkalmas kutak felújítása, megvásárlása; Vízszintészleléshez, vízminőség vizsgálatokhoz kapcsolóMagyarországi LEADER Központ • www.leaderkozpont.hu • 3. oldal
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dó műszertelepítés; Modellezés, védőterület meghatározása; Biztonságba helyezési terv készítése, a védőterületi
határozathoz szükséges dokumentáció összeállítása; Térinformatikai feldolgozások készítése; Fenti támogatható
tevékenységek kombinációja – valamint; Projektmenedzsment és műszaki-pénzügyi ellenőrzés a megvalósítás
során. Ha nincs a kedvezményezettnek a menedzsment feladatokra kellő szakmai tapasztalattal, végzettséggel
rendelkező szakembere, akkor megfelelő szakmai színvonal biztosítása érdekében a Kbt. alkalmazásával szakértői szolgáltatást is igénybe lehet venni a projekt menedzsment feladatok ellátásához a projekt menedzsment
költségkeret terhére; Mérnök feladatok ellátása; Könyvvizsgálat; Tájékoztatási és nyilvánossági feladatok; A
projekt megvalósítása során felmerülő terület előkészítő, földmunka jellegű munkák (megelőző régészeti feltárás, lőszer-mentesítés költségei); Területszerzés; Projekt-előkészítés (utólagos elszámolással). További részletek
a felhívásban!
Támogatás mértéke: max. 100%, 50-500 millió forint.
Pályázatok benyújtása: 2007. december 12-től folyamatos.
KEOP-2007-2.2.3.C – TÁVLATI VÍZBÁZISOK

DIAGNOSZTIKAI VIZSGÁLATÁNAK ELVÉGZÉSE

(C

KOMPONENS) EGYFORDULÓS

MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZAT KERETÉBEN MEGVALÓSÍTANDÓ PROJEKTEK TÁMOGATÁSA

A támogatás célja: A távlati vízbázisok diagnosztikai vizsgálatának elvégzése komponens célja a Magyarország jövőbeni, (jelenleg nem üzemeltetett) vízbeszerzési lehetőségeit kiszolgáló távlati vízbázisok biztonságban
tartásának megalapozása valamint a hozzá tartozó diagnosztikai vizsgálatok elvégzése.
Kedvezményezettek köre: Alsó-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság.
Támogatható: Állapotfelmérés, archív információk begyűjtése; Szennyező források feltárása fúrásokkal; Monitoring-rendszer kialakítása fúrással vagy szondával; Talajminta és vízkémiai mintavételek, laborelemzések;
Kísérleti telep kialakítása. Tartós szivattyúzás mérésekkel, vizsgálatokkal; Geofizikai felmérés, mederszelvényezés; A meglévő észlelő kutak és észlelésre alkalmas kutak felújítása, megvásárlása; Vízszintészleléshez, vízminőség vizsgálatokhoz kapcsolódó műszertelepítés; Modellezés, védőterület meghatározása; Biztonságba helyezési terv készítése, a védőterületi határozathoz szükséges dokumentáció összeállítása; Térinformatikai feldolgozások készítése; Fenti támogatható tevékenységek kombinációja – valamint; Projektmenedzsment és műszaki-pénzügyi ellenőrzés a megvalósítás során. Ha nincs a kedvezményezettnek a menedzsment feladatokra kellő
szakmai tapasztalattal, végzettséggel rendelkező szakembere, akkor megfelelő szakmai színvonal biztosítása érdekében a Kbt. alkalmazásával szakértői szolgáltatást is igénybe lehet venni a projekt menedzsment feladatok
ellátásához a projekt menedzsment költségkeret terhére; Mérnök feladatok ellátása; Könyvvizsgálat; Tájékoztatási és nyilvánossági feladatok; A projekt megvalósítása során felmerülő terület előkészítő, földmunka jellegű
munkák (megelőző régészeti feltárás, lőszer-mentesítés költségei); Területszerzés; Projekt-előkészítés (utólagos
elszámolással). További részletek a felhívásban!
Támogatás mértéke: max. 100%, 200-500 millió forint.
Pályázatok benyújtása: 2007. december 12-től folyamatos.
KEOP-2007-2.4.0 – SZENNYEZETT

TERÜLETEK KÁRMENTESÍTÉSI FELADATAINAK ELVÉGZÉSE KÉTFORDULÓS MEGHÍVÁSOS

PÁLYÁZATI KONSTRUKCIÓBAN MEGVALÓSÍTANDÓ PROJEKTEK TÁMOGATÁSÁRA

A támogatás célja: A konstrukció célja a felszín alatti vizek és a földtani közeg szennyezettségének csökkentése a szennyezett területek kármentesítésével, a műszaki beavatkozás elvégzésével.
Kedvezményezettek köre: Kármentesítés műszaki beavatkozásának kötelezettje, amennyiben az Honvédelmi
Minisztérium szerve, NVK Zrt., Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, Nemzeti Park Igazgatóság, települési önkormányzat vagy önkormányzati társulás (a hatályos 16/2006 (XII. 28.) MeHV-PM együttes rendelet
11.§ (2) bekezdésében szereplőkorlátozásokkal), vagy a költségvetési szerv. Támogatható: A támogatható tevékenységek körét a Pályázati útmutató C1. és C2. Pontja tartalmazza. Támogatás mértéke: 8-100%, 25-6750
millió forint. Pályázatok benyújtása: 2007. december 12-től folyamatos.
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TERVEK KÉSZÍTÉSE CÍMŰ EGYFORDULÓS PÁLYÁZATI KONSTRUKCIÓ

KERETÉBEN MEGVALÓSÍTANDÓ PROJEKTEK TÁMOGATÁSA

A támogatás célja: Az Európai Közösség víz-politikáját megtestesítő Víz Keretirányelv (VKI) előírásai szerint
a tagállamokban 2015-ig jó állapotba kell hozni a felszíni és felszín alatti vizeket, és fenntarthatóvá kell tenni
ezt a jó állapotot. A jó állapot elérése érdekében a VKI 13. cikke előírja, hogy a tagállamoknak a területükön
fekvő vízgyűjtő kerületekre (részvízgyűjtőkre, illetve az ország területére eső vízgyűjtőrészekre) Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervet (VGT) kell készíteniük. A vízgyűjtő-gazdálkodási terv tartalma részben kötött, mivel az irányelv előírja, hogy a tervnek tartalmaznia kell a VKI VII. mellékletében szereplő információkat.
Kedvezményezettek köre: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Környezetvédelmi és Vízügyi
Igazgatóságok.
Támogatható: Vízgyűjtő / részvízgyűjtő általános leírása; az emberi tevékenység felszíni és a felszín alatti vizek állapotára gyakorolt jelentős terheléseinek és hatásainak összefoglalása; a védett területek térképének elkészítése; a monitoring hálózatok térképének elkészítése; a monitoring hálózatok eredményeinek bemutatása térképi formában; környezeti célkitűzések listájának elkészítése, valamint meghatározott esetben az eredeti célkitűzés nem teljesíthetőségének részletezése; összefoglalás készítése a vízhasználatok gazdasági elemzéséről; a
környezeti célkitűzések teljesítését célzó intézkedési program elkészítése ez tartalmaz alapintézkedéseket, és
szükség szerinti kiegészítő intézkedéseket; egyéb idevonatkozó programok és tervek jegyzékének összeállítása,
azok összefoglalása; a közvélemény tájékoztatása és társadalmi konzultáció lefolytatása. fenti támogatható tevékenységek kombinációja Projektmenedzsment és műszaki-pénzügyi ellenőrzés a megvalósítás során: Ha
nincs a kedvezményezettnek a menedzsment feladatokra kellő szakmai tapasztalattal, végzettséggel rendelkező
szakembere, akkor megfelelő szakmai színvonal biztosítása érdekében a Kbt. alkalmazásával szakértői szolgáltatást is igénybe lehet venni a projekt menedzsment feladatok ellátásához a projekt menedzsment költségkeret
terhére. Könyvvizsgálat; Tájékoztatási és nyilvánossági feladatok; Projekt-előkésztés (utólagos elszámolással).
Támogatás mértéke: max. 100%, max. 2500 millió forint.
Pályázatok benyújtása: 2007. december 12-től folyamatos.
KEOP-2007-2.5.0.B – ÁRVÍZI KOCKÁZATI TÉRKÉPEZÉS ÉS STRATÉGIAI KOCKÁZATKEZELÉSI TERV KÉSZÍTÉSE C.
EGYFORDULÓS, MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI KONSTRUKCIÓ
A támogatás célja: Az EU Árvíz Irányelvben, illetve az Nemzetközi Duna Védelmi Bizottság (ICPDR) Árvízvédelmi Cselekvési Programjában meghatározottak szerint el kell készíteni az ország ártereinek korszerű (digitális) árvízi veszély- és kockázati térképeit, majd azok alapján az árvízi kockázatkezelési terveket. Másik cél,
hogy az árvízi kockázatkezelési tervek elkészültéig az árvízvédelmi rendszer fejlesztését, valamint az elkészült
létesítmények rendszerének összehangolt üzemelését megalapozó stratégiai és koncepciótervek elkészüljenek.
Jelen kiírásban a pályázatok egyfordulós eljárás keretében kerülnek kiválasztásra.
Kedvezményezettek köre: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Környezetvédelmi és Vízügyi
Igazgatóságok.
Támogatható: Előzetes árvízi kockázatbecslés valamennyi vízgyűjtőkerületben vagy a nemzetközi vízgyűjtőkerületnek a tagország területére eső részén, azon területek meghatározása céljából, amelyekre vonatkozóan jelentős árvízkockázat áll fenn, illetve jövőbeni előfordulása okkal valószínűsíthető; Kockázatok elemzése árvízi
veszély- és kockázati térképek készítésével; Árvízi kockázatkezelési tervek készítése; A projekthez kapcsolódó
közbeszerzési tevékenység; Projektmenedzsment és műszaki-pénzügyi ellenőrzés a megvalósítás során. Ha
nincs a kedvezményezettnek a menedzsment feladatokra kellő szakmai tapasztalattal, végzettséggel rendelkező
szakembere, akkor megfelelő szakmai színvonal biztosítása érdekében a Kbt. alkalmazásával szakértői szolgáltatást is igénybe lehet venni a projekt menedzsment feladatok ellátásához a projekt menedzsment költségkeret
terhére; Könyvvizsgálat; Tájékoztatási és nyilvánossági feladatok; Projekt-előkészítés (utólagos elszámolással).
Támogatás mértéke: max. 100%, 50-1000 millió forint.
Pályázatok benyújtása: 2007. december 12-től folyamatos.
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FEJLESZTÉSE

PÁLYÁZATOS

PROJEKTEK

TÁMOGATÁSÁRA

A támogatás célja: Az erdei iskolák infrastrukturális fejlesztésével és a kapcsolódó képzés és tananyagfejlesztés támogatásával az erdei-iskola szolgáltatás színvonalának növelése.
Kedvezményezettek köre: Központi költségvetési szerv és intézménye (pl. nemzeti park igazgatóság); Helyi,
helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv és intézménye; Állami erdőgazdasági Zrt-k; Alapítvány (beleértve a közalapítványt); Egyesület; Egyház, és egyházi intézmény; Közhasznú társaság; Közhasznúvá minősített non-profit gazdasági társaságok
Támogatható: A támogatható tevékenységek körét a pályázati útmutató C1. és C2. pontja tartalmazza.
Támogatás mértéke: max. 100%, 10-80 millió forint.
Pályázatok benyújtása: 2007. december 12-től folyamatos.
DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM
DAOP-2007-2.2.A. – KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEK MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI FEJLESZTÉSE
A támogatás célja: A támogatás fő célja, hogy a régió turisztikai vonzerői közelében olyan magas színvonalú
és megfelelő mennyiségű kereskedelmi szálláshely álljon rendelkezésre, amelyek szolgáltatásaikat szezontól
függetlenül képesek nyújtani. Célként jelenik meg a régióban rendelkezésre álló alacsony besorolási kategóriájú
kereskedelmi szálláshelyek magasabb kategóriába való kerülésének elősegítése a kapacitások jobb kihasználásának elérése végett, valamint a közép- és magaskategóriás szálláshelyek szolgáltatásainak fejlesztése kategóriaváltás kötelezettség nélkül.
Kedvezményezettek köre: Költségvetési szervezetek, non-profit szervezetek, szövetkezetek, gazdasági társaságok, vállalkozások, egyéni vállalkozó, szakmai szervezetek és felsőoktatási intézmények.
Támogatható: Új kereskedelmi szálláshelyek építése; Meglévő kereskedelmi szálláshelyek kapacitásbővítése,
szolgáltatásainak minőségi és mennyiségi fejlesztése ill. ezek bármilyen kombinációja. További részletek a felhívásban!
Támogatás mértéke: 30-40%, 10-600 millió forint.
Pályázatok benyújtása: 2007. december 17. – 2008. április 30.
DAOP-2007-4.1.1 – EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE / KISTÉRSÉGI JÁRÓ BETEG SZAKELLÁTÓ KÖZPONTOK
FEJLESZTÉSE, ALAP-, JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁS KORSZERŰSÍTÉSE
A támogatás célja: „A” komponens:– Alapellátás fejlesztése. Átfogó célok: Az egészségügyi szolgáltatásokhoz
való hozzáférés területi kiegyenlítése, a társadalmi esélykülönbségek csökkentése; A végleges és minőségi ellátás biztosítása korszerű és hatékony feltételrendszerek (épület, gép-eszköz, IT) és együttműködések kialakításával, ellátásszervezéssel; Lakosság lakóhelyéhez közeli alapellátási - háziorvosi - szolgálatok „szolgáltatói szerepének” megerősítése és a szolgáltatások minőségének javítása.
„B” komponens: Kistérségi önálló járóbeteg szakrendelők fejlesztése. Átfogó célok: Az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés területi kiegyenlítése, a társadalmi esélykülönbségek csökkentése; A szolgáltatási hiányok megszüntetése és bővítése a szükségleteknek megfelelően; A definitív és lakosságközeli ellátást biztosító
szolgáltatások komplex rendszerének kialakítása, melyet az egymásra épülő és egymást kiegészítő szolgáltatások / tevékenységek integrációjával érünk el.
Kedvezményezettek köre: Helyi önkormányzatok (Helyi önkormányzati végrehajtó költségvetési szerv (KSH
321), Helyi önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv (KSH 322)); Jogi személyiséggel rendelkező, közös fenntartásra létrejött önkormányzati társulások (Önkormányzati fejlesztési társulás (KSH 364), Többcélú
kistérségi társulás (KSH 366); Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások által létrehozott non-profit
gazdasági társaságok, melyekben az önkormányzatok többségi tulajdonrésszel rendelkeznek (KSH 59),
„B” komponens esetében Egyházak, non-profit szervezetek is (kivéve a 2007. július 1. napját követően alapított
non-profit gazdasági társaságok) (52, 55, 56, 57).
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Támogatható: „A” komponens: Támogatandó tevékenység a meglévő, működő háziorvosi rendelők infrastruktúrafejlesztése, akadálymentesítése. A fejlesztés kiterjed elsősorban a szakmai felszereltség korszerűsítésére a
minimumfeltételeknek megfelelően, illetve az emelt szintű definitív ellátás végzéséhez szükséges gépek-eszközök fejlesztésére, továbbá az info-kommunikációt biztosító informatikai fejlesztésekre. „B” komponens: Alapvetően a legfontosabb támogatandó tevékenység a meglévő infrastruktúra fejlesztése, akadálymentesítése, komfortosítása, szakmai felszereltségének javítása. További részletek a felhívásban!
Támogatás mértéke: 90-95%, 5-540 millió forint.
Pályázatok benyújtása: 2007. december 5. – 2008. március 31.
DAOP-2007-5.2.1/A – BELTERÜLETI CSAPADÉK- ÉS BELVÍZ ELVEZETÉS TÁMOGATÁSA
A támogatás célja: A Dél-alföldi régióban a lakosság életminőségének javítása érdekében kiemelt szerepet kell,
hogy kapjon a települési környezetbiztonság. A pályázati kiírás célja a régió településeit veszélyeztető helyi vízkár és belvizek okozta káresemények kockázatának mérséklése, a további környezeti káresemények megelőzése
a belterületi csapadékvíz elvezető árokrendszer kiépítésével, a településen áthaladó vízfolyások, belvízelvezető
csatornák rekonstrukciójával, építésével; tározók és záportározók építésével, a külterületről érkező vizek övárkokkal való felfogásával, összehangolt fejlesztéseken keresztül. A létrejövő rendszerek biztonságos üzemeltetése – a rendszerszemlélet figyelembe vételével – a teljes vízgyűjtő területen.
Kedvezményezettek köre: Helyi önkormányzatok és önkormányzati társulások.
Támogatható: Az elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető hálózat tervezése, kiépítése, rekonstrukciója, fejlesztése. - belterületet veszélyeztető vízfolyások és belvízcsatornák rekonstrukciójának, építésének tervezése,
kivitelezése, - záportározók és átemelők, valamint síkvidéki belvíztározók rekonstrukciójának, építésének tervezése, kivitelezése, - belterületet védő övárok-rendszer rekonstrukciójának, kiépítésének tervezése, kivitelezése,
- a belterületi csapadékvizek elvezetésének karbantartásához szükséges eszközök beszerzése, korszerűsítése,
- településről elvezetett vizek visszatartását, tározását, közösségi célú gazdálkodását, vízpótlását biztosító rendszerek rehabilitációjának és kiépítésének tervezése, kivitelezése. További részletek a felhívásban!
Támogatás mértéke: 90-100%, 30-200 millió forint.
Pályázatok benyújtása: 2007. december 12. – 2008. június 2.
DAOP-2007-5.2.1/B – REGIONÁLIS JELENTŐSÉGŰ VÍZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK TÁMOGATÁSA
A támogatás célja: A település- és térségfejlesztés érdekében a regionális jellegű vízfolyások, tavak, holtágak,
mellékágak esetében kiemelt jelentőségű a vízkárelhárítás biztonságának növelése valamint a „jó állapot” elérése, fenntartása, a hatékony vízgazdálkodás, összhangban az EU Víz Keretirányelvével. A vízkárérzékeny területek csökkentése, a belvízi biztonság növelése mellett fontos a belvizekkel történő gazdálkodás keretében a vízrendszerek rekonstrukciója, a vízvisszatartás, vízpótlás, vízvisszatáplálás a „jó állapot” vagy „jó ökológiai potenciál” elérése érdekében ugyancsak az EU Víz Keretirányelvvel összhangban.
Kedvezményezettek köre: Területileg illetékes környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok; Helyi önkormányzatok és önkormányzati társulások.
Támogatható: A felszíni vizeink minőségének javítása valamint településeket, értékes mezőgazdasági területeket veszélyeztető helyi vízkár és belvizek okozta káresemények kockázatának mérséklése és a további környezeti káresemények megelőzése érdekében: Belvízzel való gazdálkodás fejlesztése (térségi belvíztározás és vízvisszatartás, vízpótlás, vízátvezetés, medrek és műtárgyak szükség szerinti kapacitásfejlesztése és rehabilitációja, meder- és területi tározás, belvízrendszerek, öblözetek szükség szerinti kapacitásfejlesztése és rehabilitációja,
szivattyútelepek szükség szerinti kapacitásfejlesztése, meglévő szivattyútelepek alépítményi és felépítményi gépészeti és villamos rekonstrukciója, belvízterhelés csökkentése, mederkotrás, szennyezőanyag csökkentés, partrehabilitáció, depónia vagy töltésépítés, vízvisszatartó, vízkormányzó műtárgyak építése, területrendezés, szűrőmezők és hordalékfogók); A támogatásból létrehozandó létesítmények megközelítéséhez, védelméhez és használatbavételéhez szükséges és indokolt beruházások (burkolat nélküli bekötő utak, védőkorlát, védőkerítés, stb.)
– maximum a támogatási összeg 5%-ig; Szennyező források kizárása (szűrőmezők és hordalékfogók); E tevékenységek kombinációi. További részletek a felhívásban! Támogatás mértéke: 90-100%, 150-1500 millió
forint. Pályázatok benyújtása: 2007. december 12. – 2008. június 2.
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DAOP-2007-5.2.1/C – 2000 LAKOSEGYENÉRTÉK ALATTI TELEPÜLÉSEK SZENNYVÍZKEZELÉSÉNEK FEJLESZTÉSE
A támogatás célja: A komponens célja a Környezet és Energia Operatív Program fejlesztéseit komplementer
módon kiegészítő kistelepülési szennyvízkezelés megoldása. Az érzékeny területen elhelyezkedő településeken,
illetve településrészeken, ahol a szakszerű, egyedi szennyvízkezelés nem jöhet szóba, biztosítani kell a települési folyékony hulladék elszállítását (tengelyen történő szállítással) és kezelését, valamint a hasznosítás fejlesztését. A települési folyékony hulladék szennyvíztelepi fogadását ki kell alakítani.
Kedvezményezettek köre: Települési önkormányzatok és települési önkormányzati társulások.
Támogatható: Költség- és környezetkímélő (lehetőleg természet-közeli, vagy energia mentesen ill. minimális
energiával üzemeltethető telepek pl. „élőgépes”, faültetvényes-, tavas-, vízinövényes szennyvíztisztítási technológiák kiépítése; Közcsatornázást nem igénylő szakszerű egyedi szennyvíz-elhelyezési kislétesítmények alkalmazásával megvalósuló szennyvíztisztítási és –elhelyezési fejlesztések, települési folyékony hulladékok egyedi
kezelése; Települési szennyvíz összegyűjtése és elszállítása már meglévő, 2000 LE alatti település fogadóképes,
megfelelő szabad kapacitással rendelkező szennyvíztisztító telepére. Szennyvízelvezetési és tisztítási agglomerációba tartozó települések szennyvíztisztító telepére (valamint, ha a nem agglomerációs településen levő telep
ellátókörzete jelen fejlesztéssel 2000 lakosegyenérték fölé kerül) történő beszállítás esetén csak a tengelyen történő beszállítás támogatható. További részletek a felhívásban!
Támogatás mértéke: 90%, 10-500 millió forint.
Pályázatok benyújtása: 2007. december 12. – 2008. június 13.
DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM
DDOP-2007-2.1.2. – SZÁLLÁSHELYEK FEJLESZTÉSE
A támogatás célja: A meglévő szálláshelyek minőségi fejlesztése, valamint új, magas kategóriájú szálláshelyek
létesítése a régióba látogató turisták magasabb színvonalon történő kiszolgálását teszi lehetővé, hosszabb idő eltöltését biztosítja, mely által a vonzerők látogatottsága is megnövekedne.
Kedvezményezettek köre: Költségvetési szervezetek, non-profit szervezetek, szövetkezetek, gazdasági társaságok, vállalkozások, egyéni vállalkozó, szakmai szervezetek és felsőoktatási intézmények.
Támogatható: Meglévő és jelenleg is kereskedelmi szálláshelyként működő szálláshelyek fejlesztése; Új szálláshelyek kiépítése: kizárólag azokon a turisztikai magterület listán szereplő településeken, ahol az ágyszám bizonyítottan nem elégíti ki a helyi igényeket, a fejlesztés új piaci szegmenst céloz meg, és jelentős idegenforgalmi potenciállal rendelkeznek; Szakmai nyelvi képzések a szállásadók számára; Szakmai továbbképzések, animátor képzések a szállásadók számára. További részletek a felhívásban!
Támogatás mértéke: 30-45%, 20-600 millió forint.
Pályázatok benyújtása: 2007. december 17. – 2008. március 3.
DDOP-2007-3.1.3.B – EGÉSZSÉGÜGYI

SZOLGÁLTATÁSOK

FEJLESZTÉSE

/ JÁRÓBETEG

SZAKELLÁTÓ

KÖZPONTOK

FEJLESZTÉSE

A támogatás célja: Az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés területi kiegyenlítése, a társadalmi
esélykülönbségek csökkentése; A szolgáltatási hiányok megszüntetése és bővítése a szükségleteknek megfelelően; A definitív és lakosságközeli ellátást biztosító szolgáltatások komplex rendszerének kialakítása, melyet az
egymásra épülő és egymást kiegészítő szolgáltatások / tevékenységek integrációjával érünk el.
Kedvezményezettek köre: Helyi önkormányzatok (Helyi önkormányzati végrehajtó költségvetési szerv (KSH
321), Helyi önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv (KSH 322)); Jogi személyiséggel rendelkező, közös fenntartásra létrejött önkormányzati társulások (Önkormányzati fejlesztési társulás (KSH 364), Többcélú
kistérségi társulás (KSH 366); Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások által létrehozott non-profit
gazdasági társaságok, melyekben az önkormányzatok többségi tulajdonrésszel rendelkeznek (KSH 59), Egyházak, non-profit szervezetek is (kivéve a 2007. július 1. napját követően alapított non-profit gazdasági társaságok) (52, 55, 56, 57).
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Támogatható: Alapvetően a legfontosabb támogatandó tevékenység a meglévő infrastruktúra fejlesztése, akadálymentesítése, komfortosítása, szakmai felszereltségének javítása. További részletek a felhívásban!
Támogatás mértéke: 90-95%, 100-400 millió forint.
Pályázatok benyújtása: 2007. december 5. – 2008. március 31.
DDOP-2007-5.1.4 – A KISTELEPÜLÉSEK SZENNYVÍZKEZELÉSÉNEK FEJLESZTÉSE
A támogatás célja: A cél a régió 2000 lakos egyenérték alatti kistelepülései lakosságának és intézményeinek
korszerű szennyvízkezeléssel való ellátásának javítása. A konstrukció további célja, hogy a fejlesztések révén
korszerű, környezetvédelmi-, valamint gazdaságossági szempontból is indokolható műszaki megoldások és kapacitások valósuljanak meg, és hogy a tervezett létesítmények folyamatos szakszerű üzemeltetésének, illetve
fenntartásának feltételei hosszútávon biztosítottak legyenek.
Kedvezményezettek köre: Helyi önkormányzatok és helyi önkormányzati társulások.
Támogatható: Költség- és környezetkímélő ( lehetőleg természet-közeli, vagy energia mentesen ill. minimális
energiával üzemeltethető telepek pl. faültetvényes-, tavas-, vízinövényes-, vagy fix beépítésű kontakt elemes,
biológiai filmes-, illetve ezek kombinációból álló) szennyvíztisztítási technológiák kiépítése; Közcsatornázást
nem igénylő szakszerű egyedi szennyvíz-kezelési kislétesítmények, egyedi szennyvíztisztító kisberendezés alkalmazásával megvalósuló szennyvíztisztítási és -elhelyezési fejlesztések, települési folyékony hulladékok
egyedi kezelése; Települési szennyvíz összegyűjtése és csatornahálózat kiépítésével, vagy tengelyen történő elszállítása már meglevő fogadóképes, megfelelő szabad kapacitással rendelkező szennyvíztisztító telepre.
Szennyvízelvezetési és tisztítási agglomerációba tartozó települések szennyvíztisztító telepére (valamint, ha a
nem agglomerációs településen levő telep ellátókörzete jelen fejlesztéssel 2000 lakosegyenérték fölé kerül) történő beszállítás esetén csak a tengelyen történő beszállítás támogatható DDOP keretében. További részletek a
felhívásban!
Támogatás mértéke: 90%, 10-600 millió forint.
Pályázatok benyújtása: 2007. december 12. – 2008. április 24.
DDOP-2007-5.1.5-A/2F – A FELSZÍNI VIZEK VÉDELMÉT SZOLGÁLÓ FEJLESZTÉSEK REGIONÁLIS JELENTŐSÉGŰ VÍZVÉDELMI
TERÜLETEKEN

A támogatás célja: A régió környezeti állapotának javításához, a környezetbiztonság növeléséhez, a DDOP-ban
kitűzött ”A természeti és épített környezet megóvása” specifikus cél elérése érdekében alapvető cél a felszíni vizeink minőségének biztosítása. Elsődleges cél a környezetbiztonság növelése, az ár- és belvíz veszélyeztetettség, valamint a vizeink szennyezettségének integrált, komplex fejlesztésekként megvalósuló csökkentése a regionális jelentőségű vízgyűjtőkön.
Kedvezményezettek köre: Területileg illetékes Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságok. Támogatható: A
felszíni vizeink minőségének javítása valamint településeket, értékes területeket veszélyeztető vízkár és belvizek okozta káresemények kockázatának mérséklése és a további környezeti káresemények megelőzése a helyi
és regionális/térségi jelentőségű vízfolyásokon és víztesteken (a VKI által nevesített kiemelt vízfolyások és víztestek kivételével). További részletek a felhívásban!
Támogatás mértéke: 90-100%, 15-1200 millió forint.
Pályázatok benyújtása: 2007. december 7. – 2008. február 28.
DDOP-2007-5.1.5-/B – TELEPÜLÉSI BEL- ÉS KÜLTERÜLETI VÍZRENDEZÉS
A támogatás célja: A régió környezeti állapotának javításához, a környezetbiztonság növeléséhez, a DDOP-ban
kitűzött ”A természeti és épített környezet megóvása” specifikus cél elérése érdekében alapvető cél a felszíni vizeink minőségének biztosítása, a régió településeit veszélyeztető helyi vízkár és belvizek okozta káresemények
kockázatának mérséklése, a további környezeti káresemények megelőzése. Ennek érdekében cél az árvíz és belvíz által okozott helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése a belterületi csapadékvíz elvezető árokrendszer kiépítésével, a településen áthaladó vízfolyások, belvízelvezető csatornák rekonstrukciójával, építésével;
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tározók és záportározók építésével, a külterületről érkező vizek övárkokkal való felfogásával, összehangolt fejlesztéseken keresztül.
Kedvezményezettek köre: Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások, többcélú kistérségi társulások.
Támogatható: A DDAT 5.1.5A komponense keretében támogatható integrált térségi vízrendezési fejlesztésekhez kapcsolódó, vagy szigetszerűen (az „A” komponensben meghatározott térségi vízrendezési fejlesztésekhez
területileg, ill. műszakilag szorosan nem kapcsolható) megjelenő, de belvíz és/vagy csapadékvíz elöntéssel sújtott települések belterületet védő bel-, és külterületi csapadékvíz és/vagy belvíz elvezetési fejlesztései: Belterületi csapadékvíz és/vagy belvíz elvezető rendszerek kiépítése, rekonstrukciója, felújítása; külterületi csapadékvizek és/vagy belvizek elvezetését biztosító létesítmények építése, rekonstrukciója. További részletek a felhívásban!
Támogatás mértéke: 90-100%, 5-120 millió forint.
Pályázatok benyújtása: 2007. december 7. – 2008. február 28.
ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM
ÉAOP-2007-2.1.2. – KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK MINŐSÉGI FEJLESZTÉSE
A támogatás célja: A turisztikai attrakciókhoz kapcsolódó kereskedelmi szállásférőhelyek és szolgáltatások
számának és minőségének, valamint az ebből származó bevételek növekedése.
Kedvezményezettek köre: Költségvetési szervezetek, non-profit szervezetek, szövetkezetek, gazdasági társaságok, vállalkozások, egyéni vállalkozó, szakmai szervezetek és felsőoktatási intézmények.
Támogatható: Meglévő, 3 és 4 csillagos, I. osztályú vagy „C” minősítési kategóriájú kereskedelmi szálláshelyeken új szállásférőhelyek létesítése. Meglévő alacsonyabb kategóriájú kereskedelmi szálláshelyek kapacitásnövelése kizárólag a fenti kategóriákba történő átlépés esetén támogatható. Szállodák esetében azonban kizárólag a 3 csillagos kategóriából a 4 csillagos kategóriába történő átlépés támogatható; Új kereskedelmi szálláshelyek építése; Új kereskedelmi szálláshelyek létrehozása meglévő épület funkcióváltással történő átalakításával;
A szálláshelyeken kínált szolgáltatások körének bővítése, minőségének javítása döntően a szállóvendégek kiszolgálása érdekében. További részletek a felhívásban!
Támogatás mértéke: 30-45%, 10-500 millió forint.
Pályázatok benyújtása: 2007. december 17. – 2008. március 14.
ÉAOP-2007-4.1.2. – EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE / KISTÉRSÉGI JÁRÓ BETEG SZAKELLÁTÓ KÖZPONTOK
FEJLESZTÉSE, ALAP-, JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁS KORSZERŰSÍTÉSE
A támogatás célja: „A” komponens:– Alapellátás fejlesztése, helyi egészségházak kialakítása. Átfogó célok:
Az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés területi kiegyenlítése, a társadalmi esélykülönbségek csökkentése; A végleges és minőségi ellátás biztosítása korszerű és hatékony feltételrendszerek (épület, gép-eszköz,
IT) és együttműködések kialakításával, ellátásszervezéssel; Lakosság lakóhelyéhez közeli alapellátási - háziorvosi, fogorvosi – szolgálatok „szolgáltatói szerepének” megerősítése és a szolgáltatások minőségének javítása.
„B” komponens: Kistérségi önálló járóbeteg szakrendelők fejlesztése. Átfogó célok: Az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés területi kiegyenlítése, a társadalmi esélykülönbségek csökkentése; A szolgáltatási hiányok megszüntetése és bővítése a szükségleteknek megfelelően; A definitív és lakosságközeli ellátást biztosító
szolgáltatások komplex rendszerének kialakítása, melyet az egymásra épülő és egymást kiegészítő szolgáltatások / tevékenységek integrációjával érünk el.
Kedvezményezettek köre: Helyi önkormányzatok (Helyi önkormányzati végrehajtó költségvetési szerv (KSH
321), Helyi önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv (KSH 322)); Jogi személyiséggel rendelkező, közös fenntartásra létrejött önkormányzati társulások (Önkormányzati fejlesztési társulás (KSH 364), Többcélú
kistérségi társulás (KSH 366); Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások által létrehozott non-profit
gazdasági társaságok, melyekben az önkormányzatok többségi tulajdonrésszel rendelkeznek (KSH 59),
„B” komponens esetében Egyházak, non-profit szervezetek is (kivéve a 2007. július 1. napját követően alapított
non-profit gazdasági társaságok) (52, 55, 56, 57)
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Támogatható: „A” komponens: Támogatandó tevékenység a meglévő, működő orvosi rendelők infrastruktúrafejlesztése, akadálymentesítése, illetve az eddig más célra használt ingatlan orvosi rendelővé/egészségházzá
vagy központosított alapellátási ügyeletté való kialakítása, indokolt esetben új épület létrehozása. A fejlesztés
kiterjed elsősorban a szakmai felszereltség korszerűsítésére a minimumfeltételeknek megfelelően, illetve az
emelt szintű definitív ellátás végzéséhez szükséges gépek, eszközök fejlesztésére, továbbá az info-kommunikációt biztosító informatikai fejlesztésekre. „B” komponens: Alapvetően a legfontosabb támogatandó tevékenység
a meglévő infrastruktúra fejlesztése, akadálymentesítése, komfortosítása, szakmai felszereltségének javítása.
További részletek a felhívásban!
Támogatás mértéke: 90-95%, 4,5-800 millió forint.
Pályázatok benyújtása: 2007. december 5. – 2008. március 31.
ÉAOP-2007-5.1.2.B – 2000 LAKOSEGYENÉRTÉK ALATTI TELEPÜLÉSEK SZENNYVÍZKEZELÉSE
A támogatás célja: Az érzékeny természeti területen található 2000 LE alatti kistelepülések esetében a szakszerű közműpótlás és szennyvízkezelés megoldása, ezáltal a kezeletlen szennyvíz általi környezetterhelés csökkentése.
Kedvezményezettek köre: Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások.
Támogatható: Költség- és környezetkímélő természetközeli technológián alapuló szennyvíztisztítási létesítmények építése (beleértve a működéshez szükséges gépek, berendezések beszerzése); Hagyományos (eleveniszapos, biofilmes vagy ezekkel azonos tisztítást biztosító eljárások) szennyvíztisztítási eljárásokon alapuló szennyvíztisztítási létesítmények építése; már meglévő vagy a fejlesztéssel egy egységben megvalósuló szennyvíztisztítási létesítménnyel egy rendszerben üzemeltetett, szennyvízszállítást biztosító közcsatorna hálózat kiépítése,
amennyiben a szennyvíztisztító üzem tudja fogadni a szennyvizet; OKTVF vagy a VITUKI Kht. által kiadott
építőipari műszaki engedéllyel rendelkező, szakszerű, biológiai módszereken alapuló egyedi szennyvízelhelyezés létesítményeinek kialakítása: egyedi szennyvíz-kezelési, -elhelyezési kislétesítmények, és/vagy egyedi
szennyvíztisztító kisberendezések, és/vagy egyedi zárt szennyvíztárolók létesítése; A meglevő fogadóképes
szennyvíztisztító telepre történő települési folyékony hulladék tengelyen történő szállításának eszközbeszerzései, és (a szennyvíztelepen történő technológiához kapcsolódó) építési munkák abban az esetben, ha csatornahálózat kiépítésére nem kerül sor, beleértve az előírásoknak megfelelő zárt gyűjtőaknák beszerzését, építését, valamint a település meglevő szennyvíztisztító telepén a települési folyékony hulladék fogadó berendezés kialakítását. Ez a tevékenység abban az esetben támogatható, amennyiben a csatornán történő szennyvíz-szállítás nem
haladja meg a 2000 lakosegyenértéket; A közúthálózat átfogó rekonstrukciója, burkolat-megerősítése a szennyvízcsatorna-hálózattal közvetlenül érintett sáv az eredetivel azonos minőségben történő helyreállítása, amennyiben a Közlekedési felügyelet erre kötelező érvényű előírást fogalmaz meg; A projekt keretében létrehozandó létesítmények megközelítéséhez, védelméhez és használatba vételéhez elengedhetetlenül szükséges és indokolt
beruházások megvalósítása (max. 5%) Közműpótló berendezések kiépítése; Fentiek optimalizált, kombinált
megoldásai. További részletek a felhívásban!
Támogatás mértéke: 90%, 20-400 millió forint.
Pályázatok benyújtása: 2007. december 12. – 2008. február 26.
ÉAOP-2007-5.1.2.C – TELEPÜLÉSEK KORSZERŰTLEN HULLADÉKLERAKÓINAK REKULTIVÁCIÓJA
A támogatás célja: A régió településein bezárt vagy felhagyott települési szilárd hulladéklerakók, állati hulladéktemetők (pl. dögtér, dögkút, állati hulladékkezelő üzemi lerakója) és földmedrű folyékony hulladék fogadóhelyek rekultivációjával a környezetszennyezés csökkentése.
Kedvezményezettek köre: Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások.
Támogatható: Települési szilárd hulladéklerakók, állati hulladéktemetőket érintő dögkút, dögtér, üzemi lerakók, települési folyékony hulladék fogadóhelyek (iszaptavak) rekultivációs munkálatokhoz kapcsolódó tevékenységek. További részletek a felhívásban! Támogatás mértéke: 90%, 5-500 millió forint.
Pályázatok benyújtása: 2007. december 12. – 2008. február 12.
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ÉAOP-2007-5.1.2.D – TELEPÜLÉSI BEL- ÉS KÜLTERÜLETI VÍZRENDEZÉS
A támogatás célja: A pályázat alapvető célja a régió legveszélyeztetettebb belvízrendszereiben és belvízi öblözeteiben a veszélyeztetett területek nagyságának csökkentése a belvízvédelmi infrastruktúra fejlesztésével.
Kedvezményezettek köre: Helyi önkormányzatok, területileg illetékes Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságok.
Támogatható: Bel- és külterületen belvíz és csapadékvíz elvezető árkok és csatornák, műtárgyak, átemelőtelepek rekonstrukciója, korszerűsítése, méretezés és állapot miatti átépítése, szükség esetén építése; az elválasztott
rendszerű csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítése, rekonstrukciója, fejlesztése; Belvíz- és csapadékvíz-tározók
építése, rekonstrukciója, vízvisszavezetés és vízpótlás infrastruktúrájának felújítása és építése; Belvíz monitoringját és elvezetését biztosító eszközök (szivattyúk stb.) beszerzése, korszerűsítése; Belvízzel való gazdálkodás
fejlesztése (térségi vízvisszatartás, vízpótlás, vízátvezetés, meder- és műtárgyrekonstrukció, meder- és területi
tározás, belvízrendszer-, öblözet rehabilitációja, szivattyútelepek és felépítményeik rekonstrukciója, belvízterhelés csökkentése, mederkotrás, szennyezőanyag csökkentés, partrehabilitáció, depónia vagy töltésépítés, vízviszszatartó, vízkormányzó műtárgyak építése, területrendezés; A támogatásból létrehozandó létesítmények megközelítéséhez, védelméhez és használatához szükséges és indokolt beruházások (szilárd burkolat nélküli bekötőutak, védőkorlát, kerítés, a projekt összes elszámolható költségének max. 5%-áig); Szennyező források kizárása
(szűrőmezők, hordalékfogók építése). További részletek a felhívásban!
Támogatás mértéke: 90-100%, 10-1500 millió forint.
Pályázatok benyújtása: 2007. december 12. – 2008. február 12.
ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM
ÉMOP-2007-2.2.1. – KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK MINŐSÉGI FEJLESZTÉSE
A támogatás célja: A régióban eltöltött vendégéjszakák számának növelése, a meglévő kereskedelmi A régióban eltöltött vendégéjszakák számának növelése, a meglévő kereskedelmi szálláshelyek színvonalának és szolgáltatásainak javításával, valamint új, elsősorban magas kategóriájú szálláshelyek létesítésével a nemzetközi
szinten is versenyképes attrakciók közelében.
Kedvezményezettek köre: Költségvetési szervezetek, non-profit szervezetek, szövetkezetek, gazdasági társaságok, vállalkozások, egyéni vállalkozó, szakmai szervezetek és felsőoktatási intézmények.
Támogatható: Új, három és négy csillagos kategóriájú szállodák építése fogadókapacitás hiányos kiemelt desztinációs területeken (a szálláshelyen minimum 100 fő elhelyezése legyen biztosított); Meglévő kereskedelmi
szálláshelyek és szolgáltatásaik minőségi és/vagy - fogadókapacitás hiány esetén- mennyiségi fejlesztése
(a szálláshelyen legalább 60 fő elhelyezése legyen biztosított). További részletek a felhívásban!
Támogatás mértéke: 30-45%, 10-600 millió forint.
Pályázatok benyújtása: 2007. december 17. – 2008. március 17.
ÉMOP-2007-3.2.1./A – 2000 LAKOSEGYENÉRTÉK ALATTI TELEPÜLÉSEK SZENNYVÍZKEZELÉSE
A támogatás célja: A támogatási komponens célja a 2000 LE alatti települések szennyvízkezeléssel kapcsolatos
feladatainak elősegítése. A konstrukció további célja, hogy a fejlesztések révén korszerű, környezetvédelmi-,
valamint gazdaságossági szempontból is indokolható műszaki megoldások és kapacitások valósuljanak meg, és
hogy a tervezett létesítmények folyamatos szakszerű üzemeltetésének, illetve fenntartásának feltételei hosszútávon biztosítottak legyenek.
Kedvezményezettek köre: Helyi önkormányzatok, helyi önkormányzati társulások.
Támogatható: Újonnan építendő (költség és környezetkímélő) mesterséges szennyvíztisztítási technológiájú telepek és hozzá kapcsolódó szennyvízgyűjtő, -elvezető rendszerek kiépítése; Meglévő szennyvíztisztító telepek
kapacitás kihasználtságának növekedését elősegítő szennyvízgyűjtő, -elvezető rendszerek kiépítése. (2000 LE
fölötti agglomerációs besorolású telepekre csak tengelyen történő beszállítással tervezhető); Természet-közeli
szennyvíztisztítás és az ehhez kapcsolódó szennyvízelvezető rendszer vagy zárt egyedi/csoportos szennyvízgyűjtők kiépítése; Szakszerű egyedi szennyvízkezelő létesítmények: egyedi szennyvíz-elhelyezési kislétesítméMagyarországi LEADER Központ • www.leaderkozpont.hu • 12. oldal
1051 Budapest, Szent István tér 11/B. Telefon: 1/302 1824 Fax: 1/373 0080
Magyarországi LEADER Közhasznú Egyesület

Pályázati Hírlevél

1 0 . szám

2007. november 13.

nyek, egyedi szennyvíztisztító kisberendezések létesítése; A települési folyékony hulladékok tengelyen történő
szállításához és 2000 LE alatti agglomerációs besorolású telepek esetében kezeléséhez kapcsolódó építési munkák, beleértve az előírásoknak megfelelő zárt egyedi/csoportos gyűjtőaknák kiépítését; Fentiek optimalizált,
kombinált megoldásai jogszabályi előírások, gazdaságossági és környezeti szempontok figyelembe vételével,
továbbá; A támogatásból létrehozandó létesítmények megközelítéséhez, védelméhez és használatbavételéhez elengedhetetlenül szükséges és indokolt beruházások megvalósítása (max.5%). További részletek a felhívásban!
Támogatás mértéke: 90%, 30-400 millió forint.
Pályázatok benyújtása: 2007. december 12. – 2008. április 7.
ÉMOP-2007-3.2.1./B – TELEPÜLÉSI HULLADÉKLERAKÓK REKULTIVÁCIÓJA, FELSZÁMOLÁSA
A támogatás célja: Felszíni és felszín alatti vizek további szennyezésének megakadályozása és a környezetterhelés csökkentése érdekében, összhangban az Országos Hulladékgazdálkodási Tervvel, illetve a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.)
KvVM rendelettel a régióban felszámolni ill. rekultiválni kell a környezetet és a lakosságot is folyamatosan veszélyeztető, régi, műszakilag nem megfelelő bezárt illetve felhagyott települési szilárd hulladéklerakókat, folyékony hulladék fogadóhelyeket, állati hulladéktemetőket (dögkút, dögtér, üzemi lerakók). Ezáltal a településeken
és kívül a megtisztított területek gazdasági hasznosítása megvalósulhat, valamint a fejlesztések következményeként idegenforgalmi szempontból is, kedvező hatások érhetőek el.
Kedvezményezettek köre: Helyi önkormányzatok, helyi önkormányzati társulások.
Támogatható: Települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációja, felszámolása (TSZH); Állati hulladék lerakók
(dögkutak, dögterek, üzemi lerakók) felszámolása, közvetlen környezetük rekultivációja; Települési folyékony
hulladék fogadóhelyeket (iszaptavakat) érintő helyi szintű rekultivációs programok elvégzése (TFH). További
részletek a felhívásban!
Támogatás mértéke: 90%, 5-50 millió forint.
Pályázatok benyújtása: 2007. december 12. – 2008. március 17.
ÉMOP-2007-3.2.1./C, D – HELYI ÉS TÉRSÉGI VÍZRENDEZÉS, VÍZRENDSZEREK FEJLESZTÉSE
A támogatás célja: „C” komponens pályázati cél (Belterületi és térségi vízrendezés): A pályázati komponens
célja a települések környezeti állapotának javítása, az ár- belvíz- és helyivízkár (dombvidéki árvíz) veszélyeztetettségének csökkentése a településen áthaladó vízfolyások rendezésével, települési célú tározó és záportározók
építésével, a külterületről érkező vizek övárkokkal való felfogásával, a belterületi csapadékvíz elvezető árokrendszer kiépítésével, összehangolt fejlesztéseken keresztül. A létrejövő rendszerek biztonságos üzemeltetése
– a rendszerszemlélet figyelembe vételével – a teljes vízgyűjtő területen.
„D” komponens pályázati cél (Térségi jelentőségű vízrendszerek fejlesztése): A pályázati komponens célja: a
regionális jellegű vízfolyások, tavak, holtágak, mellékágak esetében kiemelt jelentőségű a „jó ökológiai állapot”
elérése, fenntartása, a hatékony vízgazdálkodás, összhangban az EU Víz Keretirányelvével. A síkvidéki területeken pedig fontos a belvizekkel történő gazdálkodás keretében a vízvisszatartás, vízpótlás, vízvisszatáplálás a „jó
állapot” elérése érdekében ugyancsak az EU Víz Keretirányelvvel összhangban.
Kedvezményezettek köre: „C” komponens Belterületi és térségi vízrendezés: helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 1. § (1) bekezdése szerinti helyi önkormányzatok (32), a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. CXXXV. törvény szerinti önkormányzati társulások (36). „D” komponens Térségi jelentőségű vízrendszerek fejlesztése: területileg illetékes Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságok, helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (1) bekezdése szerinti helyi önkormányzatok
(32), a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. CXXXV. törvény szerinti önkormányzati társulások (36).
Támogatható: „C” komponens Belterületi és térségi vízrendezés: Belterületi csapadékvíz és/vagy belvíz elvezető rendszerek kiépítése, rekonstrukciója, felújítása; külterületi csapadékvizek és/vagy belvizek elvezetését
biztosító létesítmények építése, rekonstrukciója. „D” komponens Térségi jelentőségű vízrendszerek fejlesztése:
A felszíni vizeink minőségének javítása valamint településeket, értékes mezőgazdasági területeket veszélyeztető
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vízkár és belvizek okozta káresemények kockázatának mérséklése és a további környezeti káresemények megelőzése. További részletek a felhívásban!
Támogatás mértéke: 90-100%, 36-500 millió forint.
Pályázatok benyújtása: 2007. december 12. – 2008. március 17.
ÉMOP-2007-4.1.1. – EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE / KISTÉRSÉGI JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÓ KÖZPONTOK
FEJLESZTÉSE, ALAP-, JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁS KORSZERŰSÍTÉSE
A támogatás célja: „„A” komponens: – Alapellátás fejlesztése, helyi egészségházak kialakítása. Átfogó célok:
Az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés területi kiegyenlítése, a társadalmi esélykülönbségek csökkentése; A végleges és minőségi ellátás biztosítása korszerű és hatékony feltételrendszerek (épület, gép-eszköz,
IT) és együttműködések kialakításával, ellátásszervezéssel; Lakosság lakóhelyéhez közeli alapellátási - háziorvosi, fogorvosi – szolgálatok „szolgáltatói szerepének” megerősítése és a szolgáltatások minőségének javítása.
„B” komponens: Kistérségi önálló járóbeteg szakrendelők fejlesztése. Átfogó célok: Az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés területi kiegyenlítése, a társadalmi esélykülönbségek csökkentése; A szolgáltatási hiányok megszüntetése és bővítése a szükségleteknek megfelelően; A definitív és lakosságközeli ellátást biztosító
szolgáltatások komplex rendszerének kialakítása, melyet az egymásra épülő és egymást kiegészítő szolgáltatások / tevékenységek integrációjával érünk el.
Kedvezményezettek köre: Helyi önkormányzatok (Helyi önkormányzati végrehajtó költségvetési szerv (KSH
321), Helyi önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv (KSH 322)); Jogi személyiséggel rendelkező, közös fenntartásra létrejött önkormányzati társulások (Önkormányzati fejlesztési társulás (KSH 364), Többcélú
kistérségi társulás (KSH 366); Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások által létrehozott non-profit
gazdasági társaságok, melyekben az önkormányzatok többségi tulajdonrésszel rendelkeznek (KSH 59),
„B” komponens esetében Egyházak, non-profit szervezetek is (kivéve a 2007. július 1. napját követően alapított
non-profit gazdasági társaságok) (52, 55, 56, 57)
Támogatható: „A” komponens: Támogatandó tevékenység a meglévő, működő önkormányzati tulajdonban lévő orvosi rendelők infrastruktúrafejlesztése, akadálymentesítése, illetve az eddig más célra használt ingatlan orvosi rendelővé/egészségházzá vagy központosított alapellátási ügyeletté való kialakítása, indokolt esetben új
épület létrehozása. A fejlesztés kiterjed elsősorban a szakmai felszereltség korszerűsítésére a minimumfeltételeknek megfelelően, illetve az emelt szintű definitív ellátás végzéséhez szükséges gépek-eszközök fejlesztésére,
továbbá az info-kommunikációt biztosító informatikai fejlesztésekre. „B” komponens: Alapvetően a legfontosabb támogatandó tevékenység a meglévő infrastruktúra fejlesztése, akadálymentesítése, komfortosítása, szakmai felszereltségének javítása. További részletek a felhívásban!
Támogatás mértéke: 90-95%, 5-800 millió forint.
Pályázatok benyújtása: 2007. december 5. – 2008. március 31.
KÖZÉP-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM
KDOP-2007-2.1.2. – SZÁLLÁSHELYEK

ÉS A TURISZTIKAI TERMÉKKÍNÁLAT ÉRTÉKÉT NÖVELŐ EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MINŐSÉGI FEJLESZTÉSE

A támogatás célja: A konstrukció célja a régió vendégfogadó-kapacitásának fejlesztése, illetve a turisztikai kiegészítő szolgáltatások fejlesztése a piacbővítő célú termékfejlesztéssel összhangban, a látogatók tartózkodási
idejének növelése és turisztikai kiadásainak ösztönzése érdekében.
Kedvezményezettek köre: Költségvetési szervezetek, non-profit szervezetek, szövetkezetek, gazdasági társaságok, vállalkozások, egyéni vállalkozó, szakmai szervezetek és felsőoktatási intézmények.
Támogatható: Kereskedelmi szálláshelyek fejlesztése; Turisztikai termékkínálat értékét növelı egyéb szolgáltatások. További részletek a felhívásban!
Támogatás mértéke: 30-40%, 10-500 millió forint.
Pályázatok benyújtása: 2007. december 17. – 2008. március 17.
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KDOP-2007-4.1.1./A – SZENNYVÍZ-ELVEZETÉS ÉS –KEZELÉS FEJLESZTÉSE
A támogatás célja: A konstrukció A) komponense a környezeti értékek védelme, környezetbiztonság növelése
érdekében célul fogalmazta meg a lakossági eredetű környezet terhelés csökkentését, ennek keretében a régió
kistelepülései korszerű szennyvízkezeléssel való ellátásának javítását.
Kedvezményezettek köre: Települési önkormányzatok, helyi önkormányzati társulások.
Támogatható: Költség- és környezetkímélő szennyvíztisztítási technológiák kiépítése; Közcsatornával gazdaságosan nem ellátható települések esetén a közcsatornázást nem igénylő környezetbarát és költség-hatékony,
szakszerű egyedi szennyvízkezelési fejlesztések, települési folyékony hulladékok egyedi kezelése; Települési
szennyvíz összegyűjtése és elszállítása és/vagy elvezetése már meglevő fogadóképes, megfelelő szabad kapacitással rendelkező szennyvíztisztító telepre. További részletek a felhívásban!
Támogatás mértéke: 85%, 20-500 millió forint.
Pályázatok benyújtása: 2007. december 12. – 2008. február 28.
KDOP-2007-4.1.1./E – TELEPÜLÉSI VÍZRENDEZÉS FEJLESZTÉSE
A támogatás célja: A felhívás - összhangban a KDAT környezeti értékek védelme, környezetbiztonság növelése érdekében kialakított konstrukciója „E” komponensével - célul fogalmazta meg: belterületeken a bel- és csapadékvizek által okozott károk csökkentését, · a bel- és csapadékvízzel, mint vízkészlettel való gazdálkodás fejlesztését.
Kedvezményezettek köre: Helyi önkormányzatok, helyi önkormányzati társulások.
Támogatható: A KDOP-4.1.1/D komponense keretében támogatható helyi és térségi jelentőségű vízrendszerek
rekonstrukciójához kapcsolódó, vagy szigetszerűen (a „D” komponensben meghatározott térségi vízrendezési
fejlesztésekhez területileg ill. műszakilag szorosan nem kapcsolható) megjelenő, de belvíz és/vagy csapadékvíz
elöntéssel sújtott települések belterületet védő vízrendezési fejlesztései keretében belterületi csapadékvíz
és/vagy belvíz elvezető rendszerek kiépítése, rekonstrukciója, felújítása. Külterületi csapadékvizek és/vagy belvizek elvezetését biztosító létesítmények építése, rekonstrukciója kizárólag abban az esetben támogatható, ha a
fejlesztéssel érintett vízfolyás vagy csatorna az önkormányzat vagy partnere kezelésében van és a belterület vízvédelmi fejlesztéseihez elengedhetetlenül szükséges. További részletek a felhívásban!
Támogatás mértéke: 75-100%, 10-100 millió forint.
Pályázatok benyújtása: 2007. december 12. – 2008. február 28.
KDOP-2007-5.2.1.B – EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE / KISTÉRSÉGI JÁRÓ BETEG SZAKELLÁTÓ
KÖZPONTOK FEJLESZTÉSE, ALAP-, JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁS KORSZERŰSÍTÉSE
A támogatás célja: „„A” komponens:– Alapellátás fejlesztése, helyi egészségházak kialakítása. Átfogó célok:
Az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés területi kiegyenlítése, a társadalmi esélykülönbségek csökkentése; A végleges és minőségi ellátás biztosítása korszerű és hatékony feltételrendszerek (épület, gép-eszköz,
IT) és együttműködések kialakításával, ellátásszervezéssel; Lakosság lakóhelyéhez közeli alapellátási - háziorvosi, –házi gyermekorvosi és központi alapellátási ügyelet szolgálatok „szolgáltatói szerepének” megerősítése
és a szolgáltatások minőségének javítása.
„B” komponens: Kistérségi önálló járóbeteg szakrendelők fejlesztése. Átfogó célok: Az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés területi kiegyenlítése, a társadalmi esélykülönbségek csökkentése; A szolgáltatási hiányok megszüntetése és bővítése a szükségleteknek megfelelően; A definitív és lakosságközeli ellátást biztosító
szolgáltatások komplex rendszerének kialakítása, melyet az egymásra épülő és egymást kiegészítő szolgáltatások / tevékenységek integrációjával érünk el.
Kedvezményezettek köre: Helyi önkormányzatok (Helyi önkormányzati végrehajtó költségvetési szerv (KSH
321), Helyi önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv (KSH 322)); Jogi személyiséggel rendelkező, közös fenntartásra létrejött önkormányzati társulások (Önkormányzati fejlesztési társulás (KSH 364), Többcélú
kistérségi társulás (KSH 366); Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások által létrehozott non-profit
gazdasági társaságok, melyekben az önkormányzatok többségi tulajdonrésszel rendelkeznek (KSH 59),
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„B” komponens esetében Egyházak, non-profit szervezetek is (kivéve a 2007. július 1. napját követően alapított
non-profit gazdasági társaságok) (52, 55, 56, 57)
Támogatható: „A” komponens: Támogatandó tevékenység a meglévő, működő orvosi rendelők infrastruktúrafejlesztése, akadálymentesítése, illetve az eddig más célra használt ingatlan orvosi rendelővé/egészségházzá
vagy központosított alapellátási ügyeletté való kialakítása, indokolt esetben új épület létrehozása. A fejlesztés
kiterjed elsősorban a szakmai felszereltség korszerűsítésére a minimumfeltételeknek megfelelően, illetve az
emelt szintű definitív ellátás végzéséhez szükséges gépek, eszközök fejlesztésére, továbbá az info-kommunikációt biztosító informatikai fejlesztésekre. „B” komponens: Alapvetően a legfontosabb támogatandó tevékenység
a meglévő infrastruktúra fejlesztése, akadálymentesítése, komfortosítása, szakmai felszereltségének javítása.
További részletek a felhívásban!
Támogatás mértéke: 90%, 5-400 millió forint.
Pályázatok benyújtása: 2007. december 5. – 2008. március 31.
KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM
KMOP-2007-1.1.3/B – INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI PARKOK TÁMOGATÁSA
A támogatás célja: A konstrukció célja a pólusvárosokban - lehetőleg a meglevő K+F+I infrastruktúra bázisán olyan koncentrált, üzleti alapon működő kutatás-fejlesztési és innovációs szolgáltató központok ("science parkok") kialakítása, amelyek megfelelő kutatási és IKT infrastruktúra létrehozásával az adott ágazat vagy szakterület számára egyedi, magas szintű, testreszabott K+F+I, valamint technológiai inkubátor szolgáltatások széles
skáláját képesek nyújtani. A fejlesztés eredményeként az innovációs és technológiai parkba olyan vállalkozások
fognak betelepülni, amelyek további vállalkozásokkal, felsőoktatási intézményekkel, akadémiai kutatóintézetekkel együttműködve képesek korszerű, magas hozzáadott értékű, export- és piacképes új vagy továbbfejlesztett termékek, szolgáltatások, technológiák kidolgozására, piacra való bevezetésére.
Kedvezményezettek köre: Gazdasági társaságok, feltéve, hogy kettős könyvvitelt vezetnek és nem tartoznak
az EVA hatálya alá.
Támogatható: - Kutatás-fejlesztési, innovációs célt szolgáló infrastrukturális és ingatlan beruházás; - Kutatásfejlesztési, innovációs célt szolgáló új műszaki berendezések, gépek, műszerek, felszerelések beszerzése, szállítása, üzembe helyezése, használatuk betanítása; - Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó licenc, know-how beszerzések; - Információs technológia-fejlesztés; hardver, szoftver (beleértve: speciális egyedi fejlesztésű szoftver);
- A K+F+I szolgáltatások nyújtásához szükséges minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetésének támogatása. További részletek a felhívásban!
Támogatás mértéke: 50%, 500-3000 millió forint.
Pályázatok benyújtása: 2007. december 10. – 2008. január 15.
KMOP-2007-3.1.2/A/B/D. – A TURISZTIKAI FOGADÓKÉPESSÉG JAVÍTÁSA
A támogatás célja: A támogatás célja a térség turisztikai fogadóképességét javító beruházások elősegítése és a
térség adottságaira alapozó vonzerők gazdasági hasznosulását eredményező létesítmények, beruházások, menynyiségi és minőségi fejlesztések ösztönzése.
Kedvezményezettek köre: Költségvetési szervezetek, non-profit szervezetek, szövetkezetek, gazdasági társaságok, vállalkozások, egyéni vállalkozó, szakmai szervezetek és felsőoktatási intézmények.
Támogatható: A komponens – Fogadóképesség javítását szolgáló infrastruktúra- és
szolgáltatásfejlesztés: Fogadóképesség javítását szolgáló infrastruktúra- és szolgáltatásfejlesztés, azaz telekhatáron belüli építés, kapacitásbővítés, valamint szolgáltatásbővítés (rekreációs, szabadidős, animációs és üzleti
szolgáltatások) kereskedelmi szálláshelyek esetében Pest megye területén. Szálláshelyek minőségi fejlesztése
kategóriaváltással abban az esetben támogatható, amennyiben az közepes vagy annál magasabb kategóriájú kereskedelmi szálláshellyé lép elő, (kivéve meglevő 5*-os szálloda fejlesztése, valamint alacsonyabb kategóriájú
szálloda 5*-ossá fejlesztése).
B komponens – Hivatás- és sportturizmus infrastrukturális feltételeinek
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fejlesztése: B/1 komponens: Konferencia és üzleti szolgáltatások kialakítása, minőségének javítása, (pl. komplex hasznosítású, konferenciák, képzések, vásárok, kulturális rendezvények, szakkiállítások elhelyezésére alkalmas terek létrehozása (telekhatáron belül), melyek befogadóképessége minimum 100 fő). - B/2 komponens:
Sportlétesítmények turisztikai célú fejlesztése esetén olyan építéssel, eszközbeszerzéssel járó beruházások támogathatók, amelyek komplex hasznosítású, konferenciák, képzések, vásárok, kulturális rendezvények, szakkiállítások elhelyezésére alkalmas terek létrehozását célozzák meg (telekhatáron belül).
D komponens – Turisztikai látogatóközpontok fejlesztése: Olyan komplex látogatóközpontok telekhatáron belüli fejlesztése, kialakítása támogatható, amelyek az alábbi funkciók ellátását biztosítják: Versenysemleges tájékoztatás, információszolgáltatás (pl. térkép, programok, szállások (foglalás és vásárlással), közlekedés); Találkozóhely, kiindulópont szolgáltatásokkal (pl. idegenvezetés, belépőjegyek értékesítése, ajándéktárgyak, vendéglátás, higiénés helységek, pihenő, központi elérhetőség, jó közlekedés); Önmagában is élmény, attrakció – kiállítások, rendezvények, bemutatók.. További részletek a felhívásban!
Támogatás mértéke: 25-85%, 15-300 millió forint.
Pályázatok benyújtása: 2007. december 17. – 2008. március 31.
KMOP-2007-3.2.1./A – ÉLŐHELYEK

ÉS ÉLETTELEN TERMÉSZETI ÉRTÉKEK MEGŐRZÉSÉT, HELYREÁLLÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ

BERUHÁZÁSOK

A támogatás célja: A konstrukció fő célja a védett természeti területek, Natura 2000 területek és élőhelyek, valamint a védett élettelen természeti értékek kedvező természeti állapotának megóvása, illetve javítása, valamint
a hazai védett és közösségi jelentőségű fajok védelme és élőhelyük biztosítása.
Kedvezményezettek köre: Nemzeti park igazgatóságok (312); Környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok
(csak élőhely-védelem és –helyreállítás részcélra) (312); Egyéb központi költségvetési szervek és intézményeik
az 1992. évi XXXVIII. Törvény (Áht.) alapján (311, 312); Helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (1) bekezdése szerinti helyi önkormányzatok (321, 322, 323, 324); Állami Erdőgazdasági Zrt-k (71);
Egyesületek (52); Alapítványok (569); Közalapítványok (561); Egyéb jogi személyiségű non-profit szervezetek
(599); Közhasznú társaságok (571) (csak 100%-ban állami vagy önkormányzati tulajdonú); Egyház és egyházi
intézmény (55); Valamint a fentiek konzorciumai.
Támogatható: Élőhelyvédelem, -helyreállítás; Élettelen természeti értékek megőrzése. További részletek a felhívásban!
Támogatás mértéke: 90-100%, 10-1000 millió forint.
Pályázatok benyújtása: 2007. december 12. – 2008. március 28.
KMOP-2007-3.2.1./B – GYŰJTEMÉNYES NÖVÉNYKERTEK ÉS VÉDETT TÖRTÉNETI KERTEK MEGŐRZÉSE ÉS HELYREÁLLÍTÁSA
A támogatás célja: A konstrukció egyrészt a védett gyűjteményes növénykertekben található, természetvédelmi
szempontból kiemelkedő fajok és élőhelyek megőrzését, rekonstrukcióját szolgálja, másrészt a védett történeti
kertek, kertépítészeti, kertművészeti és tájökológai értékeinek helyreállíthatását célozza.
Kedvezményezettek köre: Nemzeti park igazgatóságok (312); Környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok
(312); Egyéb központi költségvetési szervek és intézményeik az 1992. évi XXXVIII. Törvény (Áht.) alapján
(311, 312); Helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (1) bekezdése szerinti helyi önkormányzatok (321, 322, 323, 324); Állami Erdőgazdasági Zrt-k (71); Egyesületek (52); Alapítványok (569); Közalapítványok (561); Egyéb jogi személyiségű non-profit szervezetek (599); Közhasznú társaságok (571) (csak
100%-ban állami vagy önkormányzati tulajdonú); Egyház és egyházi intézmény (55); Valamint a fentiek konzorciumai.
Támogatható: - Vizes élőhelyek rekonstrukciója, kialakítása; - Nem vizes élőhelyek, természetközeli társulások rekonstrukciója; - Speciális élőhelyek rekonstrukciója, kialakítása; - A növénykertekben élő védett és/vagy
közösségi jelentőségű állatok élőhelyének; rekonstrukciója (pl. fészekodúk, madáretetők, peleodúk, búvóhelyek
kihelyezése); - Védett növényfajok ex situ megőrzéséi programja; - Fenti támogatható tevékenységek kombinációja. További részletek a felhívásban! Támogatás mértéke: 90-100%, 10-400 millió forint.
Pályázatok benyújtása: 2007. december 12. – 2008. március 28.
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KMOP-2007-3.2.3. – ERDEI ISKOLA HÁLÓZAT INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE
A támogatás célja: A főbb célok: A természetvédelem fontos stratégiai kérdésének, a környezeti nevelésnek a
támogatása. Az erdei iskolai szolgáltatók infrastrukturális hátterének javítása és tartalmi fejlesztésének támogatása a hatékonyabb környezeti nevelés érdekében.
Kedvezményezettek köre: Nemzeti park igazgatóságok (312); Egyéb központi költségvetési szervek és intézményeik az 1992. évi XXXVIII. Törvény (Áht.) alapján (311, 312); Helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 1. § (1) bekezdése szerinti helyi önkormányzatok (321, 322, 323, 324); Állami Erdőgazdasági
Zrt-k (71); Egyesületek (52); Alapítványok (569); Közalapítványok (561); Közhasznú társaság (571); Egyéb
jogi személyiségű non-profit szervezetek (599); Egyház és egyházi intézmény (55); Valamint a fentiek konzorciumai.
Támogatható: Épületrekonstrukció, felújítás (pl. fűtéskorszerűsítés, szennyvíztisztítás megoldása, festés, burkolatjavítás, tetőszerkezet javítása, világítás korszerűsítése, konyha HACCP szerinti átalakítása); - Meglévő létesítmények környezettudatos (pl.: energiatakarékos) átalakítása; - Az erdei iskola tevékenységhez funkcióbővítéssel kapcsolódó, építési jellegű beruházások; - Az erdei iskola épületébe szükséges bútorok beszerzése, ezek
azonban nem kapcsolódhatnak szálláshelybővítéshez (a projekt költségvetésének max. 10%-ig) - Kötelezően
megvalósítandó –„tevékenységarányos”- akadálymentesítés - Erdei iskola környezetének akadálymentesítése;
- Speciális, tematikus terepi bemutatóeszközök rendszerének kiépítése (pl. madármegfigyelő torony vagy bódé,
meteorológiai állomás, kis élőhelymodellek, odúk, megújuló energiák használatát szemléltető eszközök) - Terepi laborfelszerelések beszerzése (pl. vízminőség vizsgálatára alkalmas eszközök, vízi és talajban élő élőlények
vizsgálatára alkalmas eszközök) - Terepi megfigyelő- és mérő eszközök beszerzése (pl. távcső, GPS), - Terepi
megfigyelést könnyítő, nem motoros meghajtású közlekedési eszközök beszerzése (pl. kerékpár, kenu) – a projekt költségvetésének max. 10%-ig - Beltéri foglalkozások eszköztárának fejlesztése (pl. mikroszkóp, szakkönyvek (növény- és állathatározók), térképek, népi hagyományőrző tevékenységek megismerését szolgáló interaktív foglalkozások eszközei, számítástechnikai eszközök közül: max 1 laptop, 1 kivetítő, kapcsolódó szoftverek)
- Az erdei iskola környezetének rendezési munkálatai (max. 2%) - Erdei iskola szolgáltatáshoz kapcsolódó,
ESZA típusú, nem beruházás jellegű tevékenységek (projekt költségvetésének max. 30%-a). További részletek a
felhívásban!
Támogatás mértéke: 90-100%, 10-65 millió forint.
Pályázatok benyújtása: 2007. december 12. – 2008. március 28.
KMOP-2007-3.3.1/B. – BELTERÜLETI CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉS ÉS GYŰJTÉS
A támogatás célja: A régió környezeti állapotának javítása, a környezetbiztonság növelése érdekében alapvető
cél a felszíni vizeink minőségének biztosítása, a régió településeit veszélyeztető csapadékvíz okozta káresemények kockázatának mérséklése, a további környezeti káresemények megelőzése. Ennek érdekében cél az árvíz
és belvíz által okozott helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése a belterületi csapadékvíz elvezető árokrendszer kiépítésével, belterületi csapadékvíz befogadók építésével, rekonstrukciójával, belterületekre veszélyes
víz- és hordalékelöntések megakadályozásához szükséges létesítmények, záportározók építésével, meglévő vízelvezető rendszerek már meglévő – akár külterületi – tározóhoz való csatlakoztatásával.
Kedvezményezettek köre: Helyi önkormányzatok és helyi önkormányzati társulások.
Támogatható: Belterületeken kármegelőző felszíni vízelvezető rendszerek kiépítése; belterületekre veszélyes
víz- és hordalékelöntések megakadályozásához szükséges létesítmények, záportározók építése; meglévő vízelvezető rendszerek csatlakoztatása már meglévő – akár külterületi – tározóhoz; belterületi csapadékvíz befogadók építése és rekonstrukciója. További részletek a felhívásban!
Támogatás mértéke: 90-100%, 15-900 millió forint.
Pályázatok benyújtása: 2007. december 12. – 2008. április 30.
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KMOP-2007-3.3.2. – TELEPÜLÉSI HULLADÉK LERAKÓK REKULTIVÁCIÓJA
A támogatás célja: Felszíni és felszín alatti vizek további szennyezésének megakadályozása érdekében, összhangban az Országos Hulladékgazdálkodási Tervvel, a komplex hulladékgazdálkodási rendszerek részeként térségi szinten rekultiválni kell a környezetet és a lakosságot is folyamatosan veszélyeztető, régi, műszakilag nem
megfelelő bezárt illetve felhagyott települési szilárd hulladéklerakókat, valamint az állati hulladéktemetőket
(dögkút, dögtér, üzemi lerakók), illetve a folyékony hulladék fogadóhelyeket (iszaptavakat).
Kedvezményezettek köre: Helyi/megyei önkormányzatok és intézményeik; önkormányzati társulások; többcélú kistérségi társulások.
Támogatható: Egyes települési szilárd hulladéklerakót, lerakókat érintő helyi szintű rekultivációs program,
programok elvégzése; Állati hulladéktemetőket érintő (dögkút, dögtér, üzemi lerakók) települési, térségi, kistérségi szintű rekultivációs programok elvégzése; Bezárt, felhagyott földmedrű települési folyékony hulladék fogadóhelyek (iszaptavak) rekultivációja. További részletek a felhívásban!
Támogatás mértéke: 90%, 10-100 millió forint.
Pályázatok benyújtása: 2007. december 12. – 2008. április 30.
KMOP-2007-3.3.3. – A MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ-FELHASZNÁLÁS NÖVELÉSE
A támogatás célja: A konstrukció elsődleges célja a hazai energiahordozó forrásszerkezet kedvező befolyásolása a hagyományos energiaforrások felől a megújuló energiaforrások irányába való elmozdulás elősegítésével.
A konstrukció célja továbbá a megújuló energiaforrások kiaknázásának fokozására irányuló beruházások elősegítése vissza nem térítendő támogatás formájában. A konstrukció elsősorban kis-közepes méretű projekteket támogat, az adott projekt megtérülési paramétereitől függően kb. 10-50% közötti arányban.
Kedvezményezettek köre: Kis- és középvállalkozások; költségvetési szervek; non-profit szervezetek; átmeneti
és technikai besorolású szervezetek.
Támogatható: Megújuló bázisú szilárd tüzelőanyag előkészítése; Biomassza-felhasználás; Biológiai hulladék
alapú biogáz termelés és felhasználás; Geotermikus energia hasznosítása; Hőszivattyús rendszerek telepítése;
Napenergia hasznosítása; Vízenergia-hasznosítás; Szélenergia-hasznosítás; Megújuló energiaforrásokat hasznosító közösségi távfűtő rendszerek kialakítása, korszerűsítése. További részletek a felhívásban!
Támogatás mértéke: 10-50%, 10-500 millió forint.
Pályázatok benyújtása: 2007. december 12. – 2008. április 30.
NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM
NYDOP-2007-2.3.1. – KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEK KAPACITÁSAINAK BŐVÍTÉSE ÉS SZOLGÁLTATÁSAINAK FEJLESZTÉSE
A támogatás célja: A konstrukció célja a kereskedelmi szállásférőhelyek kapacitásainak minőségi bővítése, valamint a kereskedelmi szálláshelyek szolgáltatásainak fejlesztése, működésük hatékonyságának javítása.
Kedvezményezettek köre: Költségvetési szervezetek, non-profit szervezetek, szövetkezetek, gazdasági társaságok, vállalkozások, egyéni vállalkozó.
Támogatható: A) komponens - Magas komfortfokozatú kereskedelmi szálláshelyek minőségi fejlesztése: szállásférőhelyek számának növelése a magas minőségű szolgáltatásokat nyújtó kereskedelmi szálláshelyeken
és/vagy; új, magas komfortfokozatú szálláshelyek létesítése indokolt esetben (azokon a turisztikailag frekventált
településeken, ahol a kereslet ezt igényli, és a fejlesztés nem eredményez túlkínálatot), kapcsolódva a régió kiemelt desztinációihoz (egészségturizmus, kulturális örökség, tájegységi természeti programcsomag) és/vagy; a
szálláshelyek infrastrukturális fejlesztése a szezonnyújtás, valamint a magas komfortfokozat érdekében és/vagy;
a szálláshelyekhez kapcsolódó szolgáltatások bővítése [pl. szabadidő aktív eltöltését segítő szolgáltatások (pl.
kerékpárkölcsönzés, szauna); illetve az üzleti turizmus kiszolgálását célzó fejlesztések (pl. konferencia létesítmények); családbarát szolgáltatások bevezetése stb.] a szezonnyújtás és az átlagos tartózkodási idő növelése érdekében. B) komponens - Alacsony komfortfokozatú kereskedelmi szálláshelyek minőségi fejlesztése: Meglévő
szálláshelyek infrastrukturális fejlesztése a szezonnyújtás, valamint a magasabb komfortfokozat érdekében
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és/vagy; új szálláshelyek létesítése (3* szálloda és annak megfelelő egyéb kereskedelmi szálláshely) kapcsolódva a régió kiemelt desztinációihoz (egészségturizmus, kulturális örökség, tájegységi természeti programcsomag)
és/vagy; a szálláshelyekhez kapcsolódó szolgáltatások bővítése [pl. szabadidő aktív eltöltését segítő szolgáltatások (pl. kerékpárkölcsönzés, szauna); illetve az üzleti turizmus kiszolgálását célzó fejlesztések (pl. konferencia
létesítmények); családbarát szolgáltatások bevezetése stb.] További részletek a felhívásban!
Támogatás mértéke: 30%, 10-250 millió forint.
Pályázatok benyújtása: 2007. december 17. – 2008. március 7.
NYDOP-2007-4.1.1/1. – HELYI KÖRNYEZETVÉDELMI INFRASTRUKTÚRA ÉS SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE
A támogatás célja: A konstrukció célja az alapvetően helyi léptékben felmerülő és megoldható környezeti
problémák kezelése. A konstrukció egyrészt a kistelepülések [a 30/2006. (II. 8.) Korm. rendelet szerint 2000 lakos egyenérték alatti szennyvízkezelési és agglomeráción kívüli települések] szennyvízkezelési lehetőségét és a
veszélyeztetett települések csapadékvíz-elvezetési problémáinak kezelését, szolgálja. Két komponens:
A) komponens: Kistelepülések szennyvízkezelése; B) komponens: Belterületi vízrendezés.
Kedvezményezettek köre: Települési önkormányzatok, önkormányzati társulások..
Támogatható: A) komponens: Kistelepülések szennyvízkezelése: Költség- és környezetkímélő természetközeli
technológián alapuló szennyvíztisztítási létesítmények építése (beleértve a működéshez szükséges gépek, berendezések beszerzése); Hagyományos (mesterséges) szennyvíztisztítási eljárásokon alapuló szennyvíztisztítási létesítmények építése; már meglévő vagy a fejlesztéssel egy egységben megvalósuló szennyvíztisztítási létesítménnyel egy rendszerben üzemeltetett, szennyvízszállítást biztosító közcsatorna hálózat kiépítése; OKTVF
vagy a VITUKI Kht. által kiadott építőipari műszaki engedéllyel rendelkező, szakszerű, biológiai módszereken
alapuló egyedi szennyvízelhelyezés létesítményeinek kialakítása: egyedi szennyvíz-elhelyezési kislétesítmények, és/vagy egyedi szennyvíztisztító kisberendezések, és/vagy egyedi zárt szennyvíztárolók létesítése;
A szennyvíz tengelyen történő szállításához szükséges begyűjtő járművek beszerzése, és (a szennyvíztelepen
történő technológiához kötődő) építési munkák abban az esetben, ha csatornahálózat kiépítésére nem kerül sor,
beleértve az előírásoknak megfelelő zárt gyűjtőaknák beszerzését, építését, valamint a jogosult településeken található meglevő szennyvíztisztító telepen a települési folyékony hulladék fogadó berendezés kialakítását
(szennyvízelvezetési és tisztítási agglomerációba tartozó települések szennyvíztisztító telepére (valamint, ha a
nem agglomerációs településen levő telep ellátókörzete jelen fejlesztéssel 2000 lakosegyenérték fölé kerül) történő beszállítás esetén csak a tengelyen történő beszállítás támogatható.); Fentiek optimalizált, kombinált megoldásai.
B) komponens: Belterületi vízrendezés: A csapadékvíz belterületi elvezetését illetve mikrotérségi megtartását
szolgáló rendszerek kialakítása illetve rekonstrukciója a külterületi vízgazdálkodási létesítményekkel összhangban, így a bel-és csapadékvíz kártételének megelőzését szolgáló elvezetési rendszerek, tavak, tározók és záportározók rekonstrukciója, építése a kapcsolódó műtárgyakkal együtt. az elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítése, rekonstrukciója, fejlesztése, belterületet veszélyeztető vízfolyások és belvízcsatornák rekonstrukciójának, építésének kivitelezése, belterületet védő dombvidéki árvízcsúcs-csökkentő tározók, záportározók és átemelők, valamint síkvidéki belvíztározók rekonstrukciójának, építésének kivitelezése, belterületet
védő övárok-rendszer és hordalékfogók rekonstrukciójának, kiépítésének kivitelezése, a belterületről elvezetett
vizek visszatartását, tározását, közösségi célú gazdálkodását, vízpótlását biztosító rendszerek rehabilitációjának
és kiépítésének kivitelezése. További részletek a felhívásban!
Támogatás mértéke: 85-100%, 10-600 millió forint.
Pályázatok benyújtása: 2007. december 12. – 2008. március 28.
NYDOP-2007-4.1.1/2. – HELYI ÉS KISTÉRSÉGI SZINTŰ REKULTIVÁCIÓS PROGRAMOK ELVÉGZÉSE
A támogatás célja: A konstrukció célja az alapvetően helyi léptékben felmerülő és megoldható környezeti
problémák kezelése. A konstrukció a települési szilárd- és folyékonyhulladék-lerakó és dögkút rekultivációs
problémák megoldását, valamint a környezettudatosság elterjesztését szolgálja.
Kedvezményezettek köre: Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások.
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Támogatható: Települési szilárdhulladék-lerakók, állati hulladéktemetőket érintő dögkút, dögtér, üzemi lerakók, települési folyékony hulladék fogadóhelyek (iszaptavak) rekultivációs munkálatokhoz kapcsolódó támogatható tevékenységek. További részletek a felhívásban!
Támogatás mértéke: 85-90%, 10-400 millió forint.
Pályázatok benyújtása: 2007. december 12. – 2008. március 28.
NYDOP-2007-5.2.1. – EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE / KISTÉRSÉGI JÁRÓ BETEG SZAKELLÁTÓ
KÖZPONTOK FEJLESZTÉSE, ALAP-, JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁS KORSZERŰSÍTÉSE
A támogatás célja: „„A” komponens:– Alapellátás fejlesztése, helyi egészségházak kialakítása. Átfogó célok:
Az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés területi kiegyenlítése, a társadalmi esélykülönbségek csökkentése; A végleges és minőségi ellátás biztosítása korszerű és hatékony feltételrendszerek (épület, gép-eszköz,
IT) és együttműködések kialakításával, ellátásszervezéssel; Lakosság lakóhelyéhez közeli alapellátási - háziorvosi, fogorvosi – szolgálatok „szolgáltatói szerepének” megerősítése és a szolgáltatások minőségének javítása.
„B” komponens: Kistérségi önálló járóbeteg szakrendelők fejlesztése. Átfogó célok: Az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés területi kiegyenlítése, a társadalmi esélykülönbségek csökkentése; A szolgáltatási hiányok megszüntetése és bővítése a szükségleteknek megfelelően; A definitív és lakosságközeli ellátást biztosító
szolgáltatások komplex rendszerének kialakítása, melyet az egymásra épülő és egymást kiegészítő szolgáltatások / tevékenységek integrációjával érünk el.
Kedvezményezettek köre: Helyi önkormányzatok (Helyi önkormányzati végrehajtó költségvetési szerv (KSH
321), Helyi önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv (KSH 322)); Jogi személyiséggel rendelkező, közös fenntartásra létrejött önkormányzati társulások (Önkormányzati fejlesztési társulás (KSH 364), Többcélú
kistérségi társulás (KSH 366); Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások által létrehozott non-profit
gazdasági társaságok, melyekben az önkormányzatok többségi tulajdonrésszel rendelkeznek (KSH 59),
„B” komponens esetében Egyházak, non-profit szervezetek is (kivéve a 2007. július 1. napját követően alapított
non-profit gazdasági társaságok) (52, 55, 56, 57)
Támogatható: „A” komponens: Támogatandó tevékenység a meglévő, működő önkormányzati tulajdonban lévő orvosi rendelők infrastruktúrafejlesztése, akadálymentesítése, illetve az eddig más célra használt ingatlan orvosi rendelővé/egészségházzá vagy központosított alapellátási ügyeletté való kialakítása, indokolt esetben új
épület létrehozása. A fejlesztés kiterjed elsősorban a szakmai felszereltség korszerűsítésére a minimumfeltételeknek megfelelően, illetve az emelt szintű definitív ellátás végzéséhez szükséges gépek-eszközök fejlesztésére,
továbbá az info-kommunikációt biztosító informatikai fejlesztésekre. „B” komponens: Alapvetően a legfontosabb támogatandó tevékenység a meglévő infrastruktúra fejlesztése, akadálymentesítése, komfortosítása, szakmai felszereltségének javítása. További részletek a felhívásban!
Támogatás mértéke: 90-95%, 10-400 millió forint.
Pályázatok benyújtása: 2007. december 5. – 2008. március 31.
FIGYELEM!
A pályázás részletes feltételeit a www.nfu.hu, illetve
a www.fvm.hu oldalon elérhető rendeletek és a
hozzájuk tartozó pályázati csomagok tartalmazzák.
Kérjük, pályázás előtt minden esetben olvassa el
az egész pályázati felhívást
és minden kapcsolódó dokumentumot!

Leiratkozás a hírlevélről, észrevételek
Amennyiben a jövőben nem szeretné a
Pályázati Hírlevelet megkapni, vagy bármilyen
észrevétele van, ezt jelezze e-mailben az
mneuhauser@leader.co.hu címen.

A kiadvány az Európai Unió és a Magyar Köztársaság pénzügyi támogatásával,
az AVOP LEADER+ Program keretén belül valósult meg.
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