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RENDELET AZ

ADOTTSÁGÚ

TÖRTÉNŐ

TERÜLETEKEN

2007. május 14.

EURÓPAI MEZŐGAZDASÁGI VIDÉKFEJLESZTÉSI ALAPBÓL

GAZDÁLKODÁSHOZ

NYÚJTANDÓ

KOMPENZÁCIÓS

A KEDVEZŐTLEN

TÁMOGATÁSOK

RÉSZLETES

SZABÁLYAIRÓL

A támogatás célja, hogy a kedvezőtlen adottságú területeken a gazdálkodás eredményességét kedvezőtlenül befolyásoló gazdasági, társadalmi és természeti tényezők hatásait részben ellentételezze. E (rendeletben meghatározott) területeken folytatott mezőgazdasági tevékenység után területalapú, vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe. Támogatásra jogosult, aki a rendeletben meghatározottak szerint legalább 0,3 hektárt elérő mezőgazdasági parcellákból álló összesen legalább 1 hektár nagyságú mezőgazdasági földterületen mezőgazdasági termelést folytat, és a földterület hasznosításával összefüggésben felmerülő költségeket, illetve kockázatokat viseli. A támogatás mértékét az alapösszeg (85,9 euró/ha és
10,94 euró/ha) alkalmazásával az ügyfél gazdaságában az összes szántó, gyep és ültetvény hasznosítási
módú terület méretétől függően kell megállapítani. A kérelmet egy példányban, minden évben az egységes területalapú támogatási kérelemmel együtt a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal honlapján
közzétett formanyomtatványon, lehet benyújtani.
26/2007. (IV.17.) FVM RENDELET AZ EURÓPAI MEZŐGAZDASÁGI VIDÉKFEJLESZTÉSI ALAPBÓL ÖNÁLLÓ, ÉPÍTÉSSEL NEM
JÁRÓ GÉPEK, TECHNOLÓGIAI BERENDEZÉSEK BESZERZÉSÉHEZ NYÚJTANDÓ TÁMOGATÁSOK RÉSZLETES FELTÉTELEIRŐL
A támogatás célja a mezőgazdasági üzemek korszerűsítése a mezőgazdasági gépállomány korösszetételének
javítása, környezetbarát (energiatakarékos) gépek és technológiai berendezések beszerzése révén. Támogatás
vehető igénybe a rendelet 2. és 3. számú mellékletében meghatározott gépcsoportokba és gépkatalógusi kódok
alá tartozó mezőgazdasági gépek és technológiai berendezések beszerzésére. Támogatás igénybevételére jogosult a mezőgazdasági termelő, ha a TEÁOR szerinti 01.1., 01.2., 01.3., 01.4. növénytermelési, állattenyésztési,
vegyes gazdálkodási, valamint mezőgazdasági szolgáltatási tevékenységet végez; a TÉSZ; valamint a termelői
csoport. A támogatás mértéke a beruházás összes elszámolható költségének legfeljebb 25 %-a, a kiemelten támogatott gépek esetén legfeljebb 35 %-a; összege támogatási időszakonként legfeljebb 200 millió forint lehet.
A támogatási kérelem benyújtása 2007. május 16-tól 2007. június 15-ig lehetséges.
27/2007. (IV. 17.) FVM RENDELET AZ EURÓPAI MEZŐGAZDASÁGI VIDÉKFEJLESZTÉSI ALAPBÓL AZ ÁLLATTARTÓ TELEPEK
KORSZERŰSÍTÉSÉHEZ NYÚJTANDÓ TÁMOGATÁSOK RÉSZLETES FELTÉTELEIRŐL

A támogatás célja az állattartó telepek korszerűsítése annak érdekében, hogy az állattartó telep megfeleljen a
trágyaelhelyezéssel kapcsolatos előírásoknak, javuljon az állattartó telepek takarmányozási, illetve műszaki
színvonala, állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági helyzete, infrastruktúrája, valamint az állattartó telepeken
dolgozók munkakörülménye és munkahatékonysága. Támogatás vehető igénybe egy vagy több állattartó telepre vonatkozóan a rendeletben meghatározott tevékenységekhez kapcsolódó gépbeszerzés, épített és beépített
technológiai és infrastruktúra-beruházás megvalósítására. Támogatás igénybevételére jogosultak mezőgazdasági termelők, termelői csoportok, induló vállalkozások. A támogatás mértéke gépbeszerzés esetén a gép számlával igazolt beszerzési árának, de legfeljebb a gépkatalógus szerinti referenciaárnak 40-75%-a; épített és beépített technológia beruházás esetén az elszámolható kiadás 40-75%-a; a telepi infrastruktúra fejlesztésével
kapcsolatos tevékenység esetén az építési normagyűjtemény szerinti referenciaár 40-75%-a; egyéb elszámolható kiadások esetén az egyéb elszámolható kiadások 40-75%-a.
A támogatási kérelem benyújtása tevékenységtől függően 2007. április 23-tól 2007. május 23-ig, és 2007. június 1-jétől 2007. június 30-ig lehetséges.
A fenti rendeletek részletes tartalma, valamint a támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló
23/2007. (IV.17.) FVM rendelet, valamint a kedvezőtlen adottságú területek és az azokhoz tartozó települések megállapításáról szóló 24/2007. (IV.17.) FVM rendelet a www.fvm.gov.hu oldalon olvasható.
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Már elérhetők a régiók operatív programjainak első pályázatai: május 7-én a hét régióban összesen tíz felhívás jelent meg, mintegy 27 milliárd forintos keretösszeggel. A már megjelent felhívások:
DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM: DAOP-2007-3.1.2. - KERÉKPÁRÚT HÁLÓZAT FEJLESZTÉSE
A pályázat céljai: a régióban helyi, helyközi, hivatásforgalmi, turisztikai és egyéb célú kerékpárutak építése, a
régió kerékpáros közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése, kerékpárút-hálózatokhoz való csatlakozás biztosítása, a meglévő elemek hálózatba szervezése fenntartható módon.
Támogatható: turisztikai célú kerékpárutak létesítése, 4 és 5 számjegyű mellék (összekötő, bekötő) állami és
önkormányzati utak településeken belüli, külterületi, belterületi átkelési, továbbá az 1-3 számjegyű utak belterületi szakaszai mentén vagy vegyes szakaszai mentén, valamint egyéb nyomvonalon vezetett, a mindennapos
közlekedés részére, közlekedésbiztonsági, hivatásforgalmi és egyéb célú kerékpárutak építése. Emellett kerékpárút alatt és mellett található csak infrastrukturális elemek /csapadékvíz elvezetés, közvilágítás stb./ korszerűsítése; valamint forgalombiztonsági berendezések, informatikai tájékoztató, túraútvonalakat kijelölő táblarendszerek, kerékpártárolók beszerzése, telepítése.
Pályázhatnak helyi önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások, központi költségvetési szervek és intézményeik, közülük is kiemelten a Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (KÖVIZIG).
A támogatás mértéke max. az összes elszámolható költség 90 %-a; min. 10 millió Ft, max. 300 millió Ft.
Benyújtási időszak: 2007. május 29. – augusztus 31.
DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM: DDOP-2007-5.1.1. - A

HIVATÁSFORGALMÚ

KERÉKPÁROS

KÖZLEKEDÉS

FELTÉTELEINEK MEGTEREMTÉSE

A pályázat célja, hogy a kerékpáros közlekedés infrastrukturális feltételeinek megteremtésével a hivatásforgalomban növekedjen a környezetbarát kerékpáros közlekedés aránya a Dél-dunántúli régió városaiban és vonzáskörzeteikben.
Támogatható kerékpárutak, kerékpársávok, elválasztott közös és gyalog kerékpárutak, osztatlan gyalogos és
kerékpárutak kialakítása; bizonyos esetekben az országos főúttal párhuzamosan futó kisforgalmú út szükséges
mértékű felújítása ahhoz, hogy az út alkalmassá váljon a kerékpáros forgalom biztonságos levezetésére; kerékpártározók építése; közlekedési táblák, szükséges megvilágítások beszerzése és elhelyezése.
Pályázhatnak helyi önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások, központi költségvetési szervek és intézményeik, közülük is kiemelten a Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (KÖVIZIG).
A támogatás mértéke a projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 75-90%-a; min. 20 millió Ft,
max. 200 millió Ft.
Benyújtási időszak: 2007. május 29. – augusztus 31.
ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM: ÉAOP-2007-4.3. – AKADÁLYMENTESÍTÉS TÁMOGATÁSA (EGYENLŐ ESÉLYŰ
HOZZÁFÉRÉS A KÖZSZOLGÁLTATÁSOKHOZ)
A pályázat célja a közszolgáltatásokhoz való akadálymentes hozzáférés biztosítása.
Támogatható minden olyan tevékenység, aminek eredményeként az épület meglevő adottságaiból kiindulva
teljesülnek a „Segédlet a komplex akadálymentesítés megvalósításához” c. dokumentumban foglalt minimumkövetelmények.
Pályázhatnak helyi önkormányzatok, helyi kisebbségi önkormányzatok, illetve ezek társulásai; egyesületek,
egyházak, alapítványok, közhasznú társaságok, valamint egyéb, jogi személyiségű non-profit szervezetek, amelyek által fenntartott intézmény a következő szolgáltatások valamelyikét látja el: óvoda, alapfokú iskola, középfokú iskola, szociális-, gyermekvédelmi-, vagy egészségügyi alap-, és szakellátás; önkormányzati ügyfélszolgálat.
A támogatás mértéke max. az összes elszámolható költség 90%-a; min. 900 ezer Ft, egyszintes intézmény esetén max. 10 millió Ft, többszintes intézmény esetén max. 25 millió Ft.
Benyújtási időszak: 2007. május 29. – augusztus 31.
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ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM: ÉAOP-2007-1.1.A/2F – A KISTÉRSÉGI

ÉS HELYI JELENTŐSÉGŰ IPARI TERÜLETEK

FEJLESZTÉSE

A pályázat célja a helyi és kistérségi jelentőségű ipari parkok és területek kihasználtságának növelése. A pályázati kiírás közvetett célja, hogy munkahelyteremtéssel járó beruházások telepedjenek be a régió területére, javítva ezzel a régió és a kistérségek foglalkoztatottsági szintjét.
A pályázatok kétfordulós kiválasztási eljárás keretében kerülnek értékelésre. Az első fordulóban támogatásra
javasolt pályázók pénzügyi támogatást nem kapnak a projekt megvalósításához, ezen pályázók jogosultságot
kapnak a második fordulóban való részvételre.
Támogatható meglévő ipari parkok és ipari területek telekhatárán belül, de nem az ipari parkba, ipari területre
már betelepült vállalkozások tulajdonában lévő telkeken termelő infrastruktúra építése, átalakítása, felújítása,
bővítése, fejlesztése az ily módon infrastruktúrával ellátott területek bérbeadása céljából. Emellett az ipari park,
ipari terület által nyújtott szolgáltatások biztosításához szükséges épületek és építmények létesítése, bővítése,
korszerűsítése, valamint eszközök, berendezések beszerzése; az ipari parkban, ipari területen, a pályázó tulajdonában lévő vagy bérelt épületek átalakítása, korszerűsítése és új épületek létesítése bérbeadás céljából; a projekt
megvalósításhoz szorosan kapcsolódó előkészítés, projektmenedzsment, marketingtevékenység, szolgáltatások
igénybevétele, barnamezős területek kármentesítése.
Pályázhatnak önkormányzatok és azok által létrehozott társulások; a régióban ipari területet vagy ipari parkot
üzemeltető gazdasági társaságok, közhasznú és non-profit szervezetek, szövetkezetek; partnerként gazdaság- és
vállalkozásfejlesztő non-profit szervezetek.
A támogatás mértéke max. az összes elszámolható költség 50%-a; min. 20 millió Ft, max. 500 millió Ft.
Benyújtási időszak: 2007. május 29. – augusztus 31.
ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI

OPERATÍV

PROGRAM:

ÉMOP-2007-4.2.2.

–

UTÓLAGOS

AKADÁLYMENTESÍTÉS

AZ

ÖNKORMÁNYZATI FELADATOKAT ELLÁTÓ INTÉZMÉNYEKBEN

A pályázat célja a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása.
Támogatható minden olyan tevékenység, aminek eredményeként teljesülnek a „Segédlet a komplex akadálymentesítés megvalósításához” c. dokumentumban (Pályázati útmutató 1. sz. melléklete) foglalt minimum-követelmények. Ennek értelmében a pályázók olyan tevékenységekre kérhetnek támogatást, aminek eredményeként
az épület meglevő adottságaiból kiindulva elérik a „minimum-követelményekben” előírt szintet.
Pályázhatnak helyi önkormányzatok, helyi kisebbségi önkormányzatok, illetve ezek társulásai; egyesületek,
egyházak, alapítványok, közhasznú társaságok, valamint egyéb, jogi személyiségű non-profit szervezetek, amelyek által fenntartott intézmény a következő szolgáltatások valamelyikét látja el: óvoda, alapfokú iskola, középfokú iskola, szociális-, gyermekvédelmi-, vagy egészségügyi alap-, és szakellátás; önkormányzati ügyfélszolgálat.
A támogatás mértéke max. az összes elszámolható költség 90-95%-a; egyszintes intézmény esetén max.
10 millió Ft, többszintes intézmény esetén max. 20 millió Ft, csak infokommunikációs célú fejlesztés esetén
max. 3 millió Ft.
Benyújtási időszak: 2007. május 29. – augusztus 31.
ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM: ÉMOP-2007/1.3.1/2F – VÁLLALKOZÁSOK

BETELEPÍTÉSÉRE ALKALMAS

TÉRSÉGI IPARI PARKOK FEJLESZTÉSE

A pályázat célja a munkahelyteremtést, működő tőke beáramlását elősegítő, magas szintű infrastruktúrával és
magas színvonalú szolgáltatásokkal rendelkező ipari parki területek kialakítása a régióban; a régióban működő,
illetve letelepülni kívánó, elsősorban gyártó, beszállító, valamint feldolgozó és szolgáltató vállalkozások korszerű telephelyi feltételeinek megteremtése az Ipari Parkokban; a vállalkozások számára nyújtott üzleti szolgáltatások bővítése.

Magyarországi LEADER Központ • www.leaderkozpont.hu • 3. oldal
1051 Budapest, Szent István tér 11/B. Telefon: 1/302 1824 Fax: 1/373 0080
Magyarországi LEADER Közhasznú Egyesület

Pályázati hírlevél

2. szám 2007. május 14.

A pályázatok kétfordulós kiválasztási eljárás keretében kerülnek értékelésre. Az első fordulóban támogatásra
javasolt pályázók pénzügyi támogatást nem kapnak a projekt megvalósításához, ezen pályázók jogosultságot
kapnak a második fordulóban való részvételre.
Támogatható meglévő Ipari Parkokban termelő infrastruktúra kiépítése, felújítása, bővítése; betelepülő vállalkozások számára nyújtott működést és termelést elősegítő szolgáltatások mennyiségének és minőségének bővítéséhez szükséges beruházások; betelepülő vállalkozások számára nyújtott működést és termelést elősegítő műszaki eszközök beszerzése; termelő tevékenységekhez kapcsolódó üzemcsarnokok, tárolók építése, meglévő
épületek átalakítása, bővítése; befektetés-ösztönzéshez kapcsolódó marketingtevékenység; előkészítő tevékenységek; földterület vásárlás; kármentesítés.
Pályázhatnak önkormányzatok és azok által létrehozott társulások; a régióban ipari területet vagy ipari parkot
üzemeltető gazdasági társaságok, közhasznú és non-profit szervezetek, szövetkezetek; partnerként gazdaság- és
vállalkozásfejlesztő non-profit szervezetek.
A támogatás mértéke max. az összes elszámolható költség 50%-a; min. 150 millió Ft, max. 300 millió Ft.
Benyújtási időszak: 2007. május 29. – augusztus 31.
KÖZÉP-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM: KDOP-2007-4.4.2. – UTÓLAGOS AKADÁLYMENTESÍTÉS TÁMOGATÁSÁRA
(EGYENLŐ ESÉLYŰ HOZZÁFÉRÉS A KÖZSZOLGÁLTATÁSOKHOZ)
A pályázat célja a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása.
Támogatható minden olyan tevékenység, aminek eredményeként teljesülnek a „Segédlet a komplex akadálymentesítés megvalósításához” c. dokumentumban (Pályázati útmutató 1. sz. melléklete) foglalt minimum-követelmények. Ennek értelmében a pályázók olyan tevékenységekre kérhetnek támogatást, aminek eredményeként
az épület meglevő adottságaiból kiindulva elérik a „minimum-követelményekben” előírt szintet.
Pályázhatnak helyi önkormányzatok, helyi kisebbségi önkormányzatok, illetve ezek társulásai; egyesületek,
egyházak, alapítványok, közhasznú társaságok, valamint egyéb, jogi személyiségű non-profit szervezetek, amelyek által fenntartott intézmény a következő szolgáltatások valamelyikét látja el: óvoda, alapfokú iskola, középfokú iskola, szociális-, gyermekvédelmi-, vagy egészségügyi alap-, és szakellátás; önkormányzati ügyfélszolgálat.
A támogatás mértéke max. az összes elszámolható költség 90%-a; min. 1 millió Ft, egyszintes intézmény esetén max. 10 millió Ft, többszintes intézmény esetén max. 20 millió Ft.
Benyújtási időszak: 2007. május 29. – augusztus 31.
KÖZÉP-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM: KDOP-2007-4.6.1/B – BELTERÜLETI UTAK FEJLESZTÉSE
A pályázat célja a települési közlekedési infrastruktúra elvárt színvonalúra fejlesztése, a helyi közutak kiépítettségének növelése, a kiépített utak megfelelő műszaki paramétereinek biztosítása, felújítás, rekonstrukciós munkák végzése belterületi utakon.
Támogatható az önkormányzati tulajdonú belterületi utak korszerűsítése, felújítása, megerősítése, a települési
központok megközelíthetőségének javítása érdekében, beleértve ebbe az útberuházásokhoz kapcsolódó infrastrukturális és közterületi elemek korszerűsítését, a közlekedésbiztonság növelését szolgáló beruházásokat is;
burkolat- és teherbírás javításhoz, szélesítéshez, kiépítéshez kapcsolódó tevékenység; meglévő utak többfunkcióssá tételéhez kapcsolódó tevékenység; új, meglévő útszakaszhoz kapcsolódó belterületi gyűjtőút építése; az útfejlesztéssel együtt a kapcsolódó infrastrukturális létesítmények kialakításához köthető tevékenység.
Pályázhatnak települési önkormányzatok.
A támogatás mértéke az összes elszámolható költség max. 70 %-a; min. 5 millió Ft, max. 250 millió Ft.
Benyújtási időszak: 2007. május 29. – augusztus 31.
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KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM: KMOP-2007-4.6.1 – KÖZOKTATÁSI

INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSAINAK

TÁMOGATÁSA

A pályázat célja a közoktatási intézmények beruházásainak (infrastruktúra és eszközfejlesztés) célirányos támogatása a közoktatási reformfolyamatoknak és a 21. század iskolája zászlóshajó programnak megfelelően a
minőségi oktatás megteremtéséhez szükséges feltételek biztosítása érdekében.
Támogatható a nevelés-oktatás tartalmi fejlesztéséhez szükséges eszközök, berendezések beszerzése, valamint
infrastruktúrafejlesztés segítségével korszerű közoktatási intézmények kialakítása, meglévő intézmények (óvodai, alapfokú, középfokú nevelési-oktatási intézmények, kollégiumok) akadálymentes építése, bővítése, felújítása, korszerűsítése.
Pályázhatnak közoktatási intézményt fenntartó önkormányzatok (települési, megyei, kerületi, fővárosi), önkormányzati társulások, egyházak, non-profit szervezetek, és ezen fenntartók konzorciumi együttműködései.
A támogatás mértéke az összes elszámolható költség max. 90 %-a; min. 10 millió Ft, max. 500 millió Ft.
Benyújtási időszak: 2007. május 29. – július 16.
NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM: NYDOP-2007-5.1/E – HELYI (ALAP)SZINTŰ KÖZSZOLGÁLTATÁSOK
FEJLESZTÉSE (EGYENLŐ ESÉLYŰ HOZZÁFÉRÉS A KÖZSZOLGÁLTATÁSOKHOZ)
A pályázat célja a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása.
Támogatható minden olyan tevékenység, aminek eredményeként teljesülnek a „Segédlet a komplex akadálymentesítés megvalósításához” c. dokumentumban (Pályázati útmutató 1. sz. melléklete) foglalt minimum-követelmények. Ennek értelmében a pályázók olyan tevékenységekre kérhetnek támogatást, aminek eredményeként
az épület meglevő adottságaiból kiindulva elérik a „minimum-követelményekben” előírt szintet.
Pályázhatnak helyi önkormányzatok, helyi kisebbségi önkormányzatok, illetve ezek társulásai; egyesületek,
egyházak, alapítványok, közhasznú társaságok, valamint egyéb, jogi személyiségű non-profit szervezetek, amelyek által fenntartott intézmény a következő szolgáltatások valamelyikét látja el: óvoda, alapfokú iskola, középfokú iskola, szociális-, gyermekvédelmi-, vagy egészségügyi alap-, és szakellátás; önkormányzati ügyfélszolgálat.
A támogatás mértéke max. az összes elszámolható költség 60-70%-a; min. 1 millió Ft, egyszintes intézmény
esetén max. 10 millió Ft, többszintes intézmény esetén max. 20 millió Ft.
Benyújtási időszak: 2007. május 29. – augusztus 31.
A regionális operatív programok pályázataival kapcsolatos részletes információk és a kapcsolódó
teljes pályázati csomagok elérhetők az érintett régiók honlapján, illetve a www.nfh.gov.hu weboldalon.

Regionális Fejlesztési Ügynökségek
Dél-Alföld
Dél-Dunántúl
Észak-Alföld
Észak-Magyarország
Közép-Dunántúl
Közép-Magyarország
Nyugat-Dunántúl

www.del-alfold.hu
www.ddrft.hu
www.eszakalfold.hu
www.norda.hu
www.kdrfu.hu
www.kozpontiregio.hu
www.westpa.hu

Egyéb pályázatos honlapok
www.pafi.hu

www.sansz.org

www.euoldal.hu

Magyarországi LEADER Központ • www.leaderkozpont.hu • 5. oldal
1051 Budapest, Szent István tér 11/B. Telefon: 1/302 1824 Fax: 1/373 0080
Magyarországi LEADER Közhasznú Egyesület

Pályázati hírlevél

2. szám 2007. május 14.

PÁLYÁZAT A 2007. ÉVI MAGYAR TERMÉK NAGYDÍJ ELNYERÉSÉRE
A Magyar Termék Nagydíj pályázat célja, hogy ismerje el a Magyarországon gyártott, vagy forgalmazott termékek és szolgáltatások egyenletesen magas minőségi színvonalát, segítse elő a nemzetközi piacon versenyképes, kiemelkedő minőségű termékek előállítását.
A pályázaton részt vehet minden, a pályázati főcsoportok szerinti, a pályázat céljainak megfelelő, Magyarországon gyártott vagy forgalmazott, sorozatgyártásra alkalmas késztermék, termékcsalád, illetve ahhoz kapcsolódó szolgáltatás, mellyel rendszert alkothat. Ha a pályázó nem azonos a gyártóval, a pályázaton való részvételhez
a gyártó hozzájárulása szükséges.
Pályázati főcsoportok: Gépek, berendezések, eszközök, járművek; Öltözködéskultúra; Kozmetikai és háztartás-vegyipari termékek; Lakás és irodai berendezések, felszerelések, kellékek, bútorok; Építőanyagok, épületgépészeti, épületvillamossági anyagok, berendezések, felszerelési tárgyak; Szilikátipari késztermékek; Sporteszközök, játékok; Kézműipari termékek; Informatikai és irodatechnikai termékek; Iparilag feldolgozott élelmiszerek
fogyasztói csomagolásban; Ipari berendezéstechnika; Orvosi eszközök, műszerek; Egyéb
A pályázatok benyújtási határideje: 2007. május 25. (péntek).
További információ: www.termeknagydij.hu.
A KISVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK FEJLESZTÉSE, MUNKAVÁLLALÓI LÉTSZÁMUK NÖVELÉSE (VF/2007)
A program célja a működő kisvállalkozások gazdasági versenyképességének javítása, termelési kapacitásaik
modernizációja, a környezetvédelmi jogszabályok teljesítése érdekében a műszaki és technológiai fejlesztése,
menedzsment képességeinek és az alkalmazottak tudásszintjének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásának növelése, valamint a munkanélküliek alkalmazásával a települések foglalkoztatottsági szintjének növelése, és gazdasági felzárkóztatásának elősegítése.
Pályázhat minden, a pályázati felhívásban közölt kritériumnak megfelelő, az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező mikro-, és kisvállalkozás (gazdasági társaság, szövetkezet, egyéni vállalkozás).
Elszámolhatók az építési, felújítási, átalakítási költségek; gépek, berendezések, felszerelések beszerzésének
költségei; informatikai fejlesztés szoftver költségei; haszongépjárművek vásárlása; marketing ismeretek, ECDL
képesítés, idegen nyelvi képzés és nyelvvizsga, az üzleti tevékenységhez kapcsolódó OKJ-s képzés.
Az igényelhető támogatás max. 12 millió forint, mértéke 75-90% közötti.
A pályázatok benyújtási határideje: 2007. június 30.
További információ: www.ofa.hu.
A HAZAI

ROMA MIKRO-, KIS-, ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK PIACI ESÉLYEIT ÉS VERSENYKÉPESSÉGÉT JAVÍTÓ FEJLESZTÉSEK ÉS

(KKC-2007-R)
A pályázat célja a hazai roma mikro-, kis-, és középvállalkozások piaci esélyeit javító fejlesztések és beruházások támogatása, különös tekintettel az ingatlanfejlesztésekre, gépek, berendezések és haszongépjárművek beszerzésére, informatikai fejlesztésre, már működő vállalkozások tekintetében.
Pályázhatnak a magyarországi székhelyű, belföldi gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók,
amelyek mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősülnek.
Az elnyerhető támogatás mértéke a projekt elszámolható költségének legfeljebb 65%-a, max. 5 millió forint.
Támogatható a műszaki gépek, berendezések beszerzésével; ingatlan építésével, bővítésével, fejlesztésével; informatikai fejlesztésekkel; irodabútor/berendezés vásárlásával; haszongépjárművek vásárlásával; minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek bevezetésével; valamint a piacon való megjelenéssel kapcsolatos költségek.
A pályázatok benyújtási határideje: 2007. június 11.
További információ: www.gkm.gov.hu.
BERUHÁZÁSOK TÁMOGATÁSA
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KERÉKPÁRUTAK ÉPÍTÉSÉNEK/TERVEZÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA
Támogatható: az Országos Területrendezési Tervben (2003. évi XXVI. tv.) szereplő EuroVelo® nemzetközi
kerékpárút hazai szakaszainak tervezése, engedélyeztetése és építése; valamint 1, 2 és 3 számjegyű országos
utak mentén közlekedésbiztonsági célú önálló kerékpárutak tervezése, engedélyeztetése és építése.
Pályázhatnak helyi önkormányzatok és társulásaik, többcélú kistérségi társulások, illetve egyes esetekben az illetékes Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság. A támogatás mértéke 50-100% közti. A pályázatok postára
adási határideje 2007. július 25-ig folyamatos. További információ: www.gkm.gov.hu, ukig.kozut.hu.
MEGHOSSZABBÍTOTT HATÁRIDŐK
2007. április 23-án a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség meghosszabbította egyes pályázati kiírások beadási határidejét, és bejelentette, hogy a pályázati feltételeket részben megváltoztatja az alábbiak szerint:
Pályázat
Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése - GOP-2007-2.1.1/A
Komplex vállalati technológia fejlesztés kis- és középvállalkozások számára - GOP2007-2.1.1/B
Komplex vállalati technológia fejlesztés - GOP-2007-2.1.1/C
Munkalehetőség teremtő komplex beruházások támogatása a hátrányos helyzetű kistérségekben kis- és középvállalkozások számára - GOP-2007-2.1.2/B
Munkalehetőség teremtő komplex beruházások támogatása a hátrányos helyzetű kistérségekben - GOP-2007-2.1.2/C
Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése - KMOP-2007-1.2.1/A
Komplex vállalati technológia fejlesztés kis- és középvállalkozások számára - KMOP2007-1.2.1/B

Új határidő
2007. november 30.
2007. június 11.
2007. június 11.
2007. június 11.
2007. június 11.
2007. november 30.
2007. június 11.

A pályázatokhoz kapcsolódó pályázati útmutatóban foglalt egyes feltételek módosításra kerültek:
 Enyhítetésre került „a 2. prioritás keretében egy évben egy vállalkozás csak egy nyertes pályázattal rendelkezhet” korlátozás.
 Az árbevétel-vállalás alapját adó bázisév rögzítésre került, amely a pályázat beadását megelőző év.
 Változott az árbevétel-vállalás rendszere: az eddig meghatározott növekedési mérték mellett a pályázó alternatív, inflációtól függő növekedési feltételt is választhat.
 A kedvezményezettek választhatnak, hogy az árbevétel-vállalást forint vagy euró alapon kívánják teljesíteni
(ez a GOP-2007-2.1.1/A és a KMOP-2007-1.2.1/A pályázatokra nem vonatkozik).
 A GOP-2007-2.1.1/A és a KMOP-2007-1.2.1/A jelű pályázat esetében az igényelhető támogatás összege 10
millió forintra nő.
Figyelem! A teljes sajtóközlemény a www.nfh.gov.hu oldalon olvasható.
MOBILITAS - PÁLYÁZAT

A

„FIATALOK

LENDÜLETBEN” PROGRAM KERETÉBEN BENYÚJTOTT PÁLYÁZATOK MAGYARORSZÁGI

BÍRÁLATÁBAN VALÓ RÉSZVÉTELRE

A pályázat célja azon szakértői kör kiválasztása, amelynek tagjai eseti szerződés alapján közreműködnek az
Európai Bizottság Fiatalok Lendületben Program pályázatainak értékelésében.
Pályázhatnak, akik rendelkeznek felsőfokú végzettséggel, több éves tapasztalattal ifjúsági (célú) nemzetközi
és/vagy hazai projekt megvalósításában; képzői, ifjúságsegítői szakmai tapasztalattal / végzettséggel; az iskolán
kívüli képzésben/nevelésben való jártassággal; számlaadási lehetőséggel.
Pályázni egész évben folyamatosan egy önéletrajz és egy maximum egy oldalas motivációs levél beküldésével
lehet. További információk: www.mobilitas.hu.
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.
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