Pályázati hírlevél
3. szám

2007. június 12.

MEGJELENTEK AZ EGT ÉS A NORVÉG FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUSOK ÚJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁSAI
2007. június 1-jén a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség újra megnyitotta az EGT és Norvég Finanszírozási
Mechanizmusok programra történő pályázás lehetőségét.
A pályázati rend megváltozott: a támogatásra javasolt projektek kiválasztása jelen pályáztatási rendszerben két
szakaszban történik. Az első – jelen – szakasz során a pályázó egy projekt-koncepciót nyújt be, melynek tartalmaznia kell a megvalósítani kívánt projekt lényeges ismérveinek rövid bemutatását. Ezen projektek közül kerül
kiválasztásra az a kb. 150 projekt-koncepció, amelyek lehetőséget kapnak arra, hogy a második szakaszban projektként pályázzanak a vissza nem térítendő támogatásra. Több pályázati forduló meghirdetése nem várható.
Támogatás az alábbi célterületekhez kapcsolódó önálló projektekhez igényelhető:
1. Környezetvédelem
2. Fenntartható fejlődés
3. Az európai örökség megőrzése
4. Humánerőforrás-fejlesztés, oktatás
5. Egészségügy
6. Gyermek és ifjúság
7. Regionális fejlesztés és határon átnyúló együttműködés
8. Bel- és igazságügyi együttműködés
9. Tudományos kutatás
Támogatásra jogosult: bármely Magyarországon alapított, hivatalos nyilvántartásba vett vagy bejegyzett állami, magán vagy nem kormányzati szervezet, amely a köz érdekében tevékenykedik – pl. nemzeti, regionális és
helyi hatóságok, oktatási/kutatási intézmények, környezetvédelmi szervezetek, önkéntes és közösségi szervezetek közösségi és magán szervezetek közötti együttműködések (PPP) jogosultak támogatásra, projektek kezdeményezésére.
A támogatás összege: nem lehet kevesebb 250.000 eurónál, és nem lehet több 3.000.000 eurónál.
Az EGT és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus hozzájárulása: a projekt teljes elszámolható költségének
60%-a lehet, kivéve, ha a projekt társfinanszírozása min. 15%-os mértékben központi/regionális/helyi önkormányzati szervek költségvetéséből történik, ez esetben ugyanis a hozzájárulás legfeljebb 85%. Nem kormányzati szervezet pályázók (NGO-k) esetén, továbbá amennyiben az adott pályázat olyan kiemelt területhez kapcsolódik, amelyet mind az EGT, mind pedig a Norvég Finanszírozási Mechanizmus támogat, a támogatás mértéke
meghaladhatja a 85%-ot, de nem haladhatja meg az adott pályázat teljes költségének 90%-át.
A projekt-koncepciók benyújtására 2007. augusztus 31-ig folyamatosan lehetőség van.
FIGYELEM: A jelentkezési lapot magyar és angol nyelven is ki kell kitölteni!
A felhívás lehetőséget kínál projektötlet kidolgozására irányuló támogatás elnyerésére is. E támogatási forma kis összegű támogatást biztosít az önálló projektek kidolgozásához, és célja hogy a kiemelt területekhez
kapcsolódó, ígéretesnek tartott projektötletek kidolgozását elősegítse. A támogatás összege végső kedvezményezettként 5.000 és 20.000 euró között lehet.
Jogosult lehet a pályázó, ha kevésbé fejlett kistérségből ill. településről származik; vagy NGO (nem-kormányzati szervezet), vagy a projektet donor országban honos partnerrel együtt valósítja meg.
További részletes információ és a teljes pályázati csomag a www.nfh.gov.hu címen érhető el.
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