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Tíz újabb regionális pályázat kiírásával folytatódik az Új Magyarország Fejlesztési Terv megvalósítása. A most megjelenő
pályázatok három, immár az egész országra kiterjedő intézkedés sorozat részei. A kitűzött célok: a kerékpáros közlekedés
fejlesztése, a belterületi utak kiépítése és a középületek akadálymentesítése. A felhívások összértéke meghaladja a húszmilliárd forintot.

A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATAI
GOP-2007-2.1.2/D – KOMPLEX
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Támogatás célja: A komplex technológiai korszerűsítésen alapuló vállalkozásfejlesztési projektek célja a növekedési potenciállal rendelkező vállalkozások jövedelemtermelő képességének növelésén keresztül: 1. Innovációs, adaptációs képességének erősítése; 2. Vállalkozások által előállított hozzáadott érték növelése; 3. Környezetvédelmi, energia- és anyagtakarékossági célok elérése; 4. Piacra jutáshoz kapcsolódó technológiai korszerűsítés
megvalósítása induló vállalkozások esetében.
Kedvezményezettek köre: Kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok; szövetkezetek; egyéni vállalkozók.
Támogatható: Eszközbeszerzés; eszközbeszerzéshez kapcsolódó infrastrukturális és ingatlanberuházás; eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzése; Információs technológia fejlesztése, beleértve az online megjelenés, e-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások, modern vállalatirányítási és termelési környezet kialakításához kapcsolódó komplex vállalati infokommunikációs fejlesztések, üzleti alkalmazások támogatását is; Piacra jutás támogatása; vállalati HR fejlesztés a projekthez kapcsolódóan; tanácsadás
igénybevétele; minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetésének támogatása.
Támogatás mértéke: 15-30%, maximum 500 000 000 Ft. Pályázatok benyújtása: 2007.08.24. - 2007.12.31.
GOP-2007-2.1.3 – NEMZETKÖZI SZOLGÁLTATÓKÖZPONTOK LÉTREHOZÁSA, FEJLESZTÉSE
Támogatás célja: A konstrukció célja olyan nemzetközi szolgáltatóközpontok létrehozásának és fejlesztésének
támogatása, amelyek segítségével erősödik Magyarország regionális központi szerepe.
Kedvezményezettek köre: Jelen pályázati konstrukcióra gazdasági társaságok pályázhatnak.
Támogatható: A konstrukció keretében támogatható tevékenység a nemzetközi szolgáltató központ létesítéséhez, fejlesztéséhez kapcsolódóan létrehozott új munkahelyre felvett munkavállalók foglalkoztatása.
Támogatás mértéke: 30%, maximum 500 000 000 Ft. Pályázatok benyújtása: 2007.08.24. - 2007.12.31.
GOP-2007-2.2.1 – VÁLLALATI FOLYAMATMENEDZSMENT TÁMOGATÁSA
Támogatás célja: A konstrukció a vállalati folyamatmenedzsment hatékonyságának növelését tűzi célul: a vállalatok közötti üzleti kapcsolatok, a belső vállalati folyamatok hatékonyságának, a hálózatbiztonság és a szolgáltatások minőségének javítását; a hatékony tudásmenedzsment érdekében a különböző vállalatirányítási és
egyéb üzleti (vezetői döntéstámogató és információs, elektronikus iratkezelési, ellátási és ügyfélkapcsolati, csoportmunka, távmunka stb.) rendszerek és megoldások kiépítését, összehangolását, illetve az ehhez kapcsolódó
szervezetfejlesztést és az üzleti folyamatok újra- és megszervezését (BPR).
Kedvezményezettek köre: Gazdasági társaságok; Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező gazdasági társaságok fióktelepei; Szövetkezetek; Egyéni vállalkozók; Magyarországi székhelyű gazdasági kamarák közül a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, a területi kereskedelmi
és iparkamarák, a vállalkozások érdekképviseleti szervezetei.
Támogatható: Modern vállalat-/szervezetirányítási és termelési környezet kialakításához kapcsolódó komplex
vállalati és szervezeti infokommunikációs fejlesztések, mint integrált vállalati/szervezeti menedzsment rendszerek; üzleti intelligencia rendszerek; menedzsment információs, döntéstámogató, elektronikus iratkezelési, munkafolyamat-irányítási, tudásmenedzsment, csoportmunka és távmunka rendszerek; a virtuális tér lehetőségeinek
kihasználását növelő alkalmazások (pl. mobil- és GIS technikák, intranet, belső portál) széles körű elterjesztése;
a fenti rendszerekhez, alkalmazásokhoz kapcsolódó szervezetfejlesztés, a folyamatok újraszervezése (BPR).
Támogatás mértéke: 50%; maximum 20 000 000 Ft. Pályázatok benyújtása: 2007.08.24. - 2007.11.16.
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Támogatás célja: Minőség-, környezet és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetésének támogatása
kis- és középvállalkozások számára.
Kedvezményezettek köre: Gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók.
Támogatható: A pályázati kiírás keretében támogatható tevékenységek a minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsíttatása.
Támogatás mértéke: 50%, maximum 2 250 000 Ft. Pályázatok benyújtása: 2007.08.24. - 2007.11.30.
GOP-2007-2.2.3 – E-KERESKEDELEM ÉS EGYÉB E-SZOLGÁLTATÁSOK TÁMOGATÁSA
Támogatás célja: A konstrukció fő célja a hazai KKV-k jövedelemtermelő képességének erősítése az IKT megoldások hatékony alkalmazása révén mind a vállalatközi üzleti folyamatokban, mind a vállalkozások által nyújtott szolgáltatásokban, ezáltal a hazai KKV-szektor versenyképességének növelése.
Kedvezményezettek köre: Gazdasági társaságok; az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező gazdasági társaságok fióktelepei; Szövetkezetek; Egyéni vállalkozók;
Magyarországi székhelyű gazdasági kamarák közül a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, a területi kereskedelmi és iparkamarák, a vállalkozások érdekképviseleti szervezetei.
Támogatható: Az elektronikus kereskedelmi szolgáltató üzleti partnereinek elektronikus értékesítésbe és beszerzésbe vetett bizalmát növelő tartalmak (pl. tájékoztató anyagok, demonstrációs anyagok, általános szerződési feltételek) előállítása, valamint a tranzakciók biztonságát szolgáló informatikai rendszer bevezetése. Elektronikus szerződéskötési és fizetési módok, elektronikus számlázás kialakítása. Online ügyfélszolgálati rendszer,
integrált, értékesítést támogató, marketinget automatizáló és ügyfélszolgálati információs (CRM) rendszer kialakítása. Virtuális bevásárlóközpont szolgáltatás beindítása (elektronikus kereskedelmi szolgáltatók részére értékesítési felület, valamint az értékesítést támogató egyéb szolgáltatások nyújtása), valamint virtuális bevásárlóközponthoz történő csatlakozás. Az elektronikus úton értékesített árut kiszállító (kiszállíttató) e-boltok, valamint
elektronikus úton - ellenérték fejében vagy más üzleti konstrukcióban - nyújtott szolgáltatások beindítása. Vállalatok üzleti informatikai rendszerének összekapcsolása, a rendszerek együttműködési képességét (interoperabilitását) biztosító informatikai megoldások bevezetése. B2B internet platformok kialakítása és igénybe vétele
(olyan internet alapú megoldások támogatása, amelyek célja, hogy ösztönözze vállalatok közötti új üzleti kapcsolatok kialakítását, vagy a meglévők támogatását), ennek keretében, elektronikus piacterek kialakítása, a piacterekhez történő csatlakozáshoz szükséges informatikai és telekommunikációs rendszerek megtervezése, beszerzése és adaptálása, online szállítói és termékkatalógusok kialakítása. Működő vertikális és horizontális piacterek
nemzetközi bővítése.
Támogatás mértéke: 50%, maximum 20 000 000 Ft. Pályázatok benyújtása: 2007.08.24. - 2007.11.30.

A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATAI
KMOP-2007-1.2.2 – MUNKALEHETŐSÉG-TEREMTŐ BERUHÁZÁSOK TÁMOGATÁSA A LEGHÁTRÁNYOSABB KISTÉRSÉGEKBEN
(GOP TÜKÖRPÁLYÁZAT)
Támogatás célja: A komplex technológiai korszerűsítésen alapuló vállalkozásfejlesztési projektek célja a növekedési potenciállal rendelkező vállalkozások jövedelemtermelő képességének növelésén keresztül 1. Innovációs, adaptációs képességének erősítése; 2. Vállalkozások által előállított hozzáadott érték növelése; 3. Környezetvédelmi, energia- és anyagtakarékossági célok elérése; 4. Piacra jutáshoz kapcsolódó technológiai korszerűsítés
megvalósítása induló vállalkozások esetében.
Kedvezményezettek köre: Kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok; szövetkezetek; egyéni vállalkozók.
Támogatható: Eszközbeszerzés; eszközbeszerzéshez kapcsolódó infrastrukturális és ingatlanberuházás; eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések; Információs technológia-fejlesztés, beleértve az online megjelenés, e-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások, modern vállalatirányítási és termelési környezet kialakításához kapcsolódó komplex vállalati infokommunikációs fejlesztések, üzleti alkalmaMagyarországi LEADER Központ • www.leaderkozpont.hu • 2. oldal
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zások támogatását is; Piacra jutás támogatása; vállalati HR-fejlesztés a projekthez kapcsolódóan; tanácsadás
igénybevétele; minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetésének támogatása.
Támogatás mértéke: 30%, maximum 150 000 000 Ft. Pályázatok benyújtása: 2007.08.24. - 2007.12.31.
KMOP-2007-1.2.3 – NEMZETKÖZI SZOLGÁLTATÓKÖZPONTOK LÉTREHOZÁSA, FEJLESZTÉSE (GOP TÜKÖRPÁLYÁZAT)
Támogatás célja: A konstrukció célja olyan nemzetközi szolgáltatóközpontok létrehozásának és fejlesztésének
támogatása, amelyek segítségével erősödik Magyarország regionális központi szerepe.
Kedvezményezettek köre: Jelen pályázati konstrukcióra gazdasági társaságok pályázhatnak.
Támogatható: A konstrukció keretében támogatható tevékenység a nemzetközi szolgáltatóközpont létesítéséhez, fejlesztéséhez kapcsolódóan létrehozott új munkahelyre felvett munkavállalók foglalkoztatása.
Támogatás mértéke: 20%, Pest megyében 30%; 2011. január 1-jétől 10%, maximum 500 000 000 Ft.
Pályázatok benyújtása: 2007.08.24. - 2007.12.31.
KMOP-2007-1.2.5 – VÁLLALATI FOLYAMATMENEDZSMENT TÁMOGATÁSA (GOP TÜKÖRPÁLYÁZAT)
Támogatás célja: A konstrukció a vállalati folyamat-menedzsment hatékonyságának növelését tűzi célul: a vállalatok közötti üzleti kapcsolatok, a belső vállalati folyamatok hatékonyságának, a hálózatbiztonság és a szolgáltatások minőségének javítását; a hatékony tudásmenedzsment érdekében a különböző vállalatirányítási és
egyéb üzleti (vezetői döntéstámogató és információs, elektronikus iratkezelési, ellátási és ügyfélkapcsolati, csoportmunka, távmunka stb.) rendszerek, megoldások kiépítését, összehangolását, és az ehhez kapcsolódó szervezetfejlesztést és az üzleti folyamatok újra- és megszervezését (BPR).
Kedvezményezettek köre: Gazdasági társaságok; az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező gazdasági társaságok fióktelepei; Szövetkezetek; Egyéni vállalkozók;
Magyarországi székhelyű gazdasági kamarák közül a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, a területi kereskedelmi és iparkamarák, a vállalkozások érdekképviseleti szervezetei.
Támogatható: Modern vállalat-/szervezetirányítási és termelési környezet kialakításához kapcsolódó komplex
vállalati és szervezeti infokommunikációs fejlesztések, mint integrált vállalati/szervezeti menedzsment rendszerek; üzleti intelligencia rendszerek; menedzsment információs, döntéstámogató, elektronikus iratkezelési, munkafolyamat-irányítási, tudásmenedzsment, csoportmunka, távmunka rendszerek; a virtuális tér lehetőségeinek
kihasználását növelő alkalmazások (pl. mobil- és GIS technikák, intranet, belső portál) széles körű elterjesztése;
a fenti rendszerekhez, alkalmazásokhoz kapcsolódó szervezetfejlesztés, a folyamatok újraszervezése (BPR).
Támogatás mértéke: 35%; maximum 16 000 000 Ft. Pályázatok benyújtása: 2007.08.24. - 2007.11.16.
KMOP-2007-1.2.6 – MINŐSÉG-, KÖRNYEZET- ÉS EGYÉB IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK, SZABVÁNYOK BEVEZETÉSÉNEK
TÁMOGATÁSA (GOP TÜKÖRPÁLYÁZAT)
Támogatás célja: Minőség-, környezet és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetésének támogatása
kis- és középvállalkozások számára.
Kedvezményezettek köre: Gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók.
Támogatható: A pályázati kiírás keretében támogatható tevékenységek a minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsíttatása.
Támogatás mértéke: 50%, maximum 2 250 000 Ft. Pályázatok benyújtása: 2007.08.24. - 2007.11.30.
KMOP-2007-1.2.7 – E-KERESKEDELEM ÉS EGYÉB E-SZOLGÁLTATÁSOK TÁMOGATÁSA (GOP TÜKÖRPÁLYÁZAT)
Támogatás célja: A konstrukció fő célja a hazai KKV-k jövedelemtermelő képességének erősítése az IKT-megoldások hatékony alkalmazása révén mind a vállalatközi üzleti folyamatokban, mind a vállalkozások által nyújtott szolgáltatásokban, ezáltal a hazai KKV-szektor versenyképességének növelése.
Kedvezményezettek köre: Gazdasági társaságok; az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező gazdasági társaságok fióktelepei; Szövetkezetek; Egyéni vállalkozók;
Magyarországi székhelyű gazdasági kamarák közül a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, a területi kereskedelmi és iparkamarák, a vállalkozások érdekképviseleti szervezetei.
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Támogatható: Az elektronikus kereskedelmi szolgáltató üzleti partnereinek elektronikus értékesítésbe és beszerzésbe vetett bizalmát növelő tartalmak (pl. tájékoztató anyagok, demonstrációs anyagok, általános szerződési feltételek) előállítása, valamint a tranzakciók biztonságát szolgáló informatikai rendszer bevezetése. Elektronikus szerződéskötési és fizetési módok, elektronikus számlázás kialakítása. Online ügyfélszolgálati rendszer,
integrált, értékesítést támogató, marketinget automatizáló és ügyfélszolgálati információs (CRM) rendszer kialakítása. Virtuális bevásárlóközpont szolgáltatás beindítása (elektronikus kereskedelmi szolgáltatók részére értékesítési felület, valamint az értékesítést támogató egyéb szolgáltatások nyújtása), valamint virtuális bevásárlóközponthoz történő csatlakozás. Az elektronikus úton értékesített árut kiszállító (kiszállíttató) e-boltok, valamint
elektronikus úton - ellenérték fejében vagy más üzleti konstrukcióban - nyújtott szolgáltatások beindítása. Vállalatok üzleti informatikai rendszerének összekapcsolása, a rendszerek együttműködési képességét (interoperabilitását) biztosító informatikai megoldások bevezetése. B2B internet platformok kialakítása és igénybe vétele
(olyan internet alapú megoldások támogatása, amelyek célja, hogy ösztönözzék a vállalatok közötti új üzleti
kapcsolatok kialakítását, vagy a meglévők támogatását), ennek keretében, elektronikus piacterek kialakítása, a
piacterekhez történő csatlakozáshoz szükséges informatikai és telekommunikációs rendszerek megtervezése,
beszerzése és adaptálása, online szállítói és termékkatalógusok kialakítása. Működő vertikális és horizontális piacterek nemzetközi bővítése.
Támogatás mértéke: 35%, maximum 16 000 000 Ft. Pályázatok benyújtása: 2007.08.24. - 2007.11.30.
KMOP-2007-2.1.1/B – BELTERÜLETI UTAK FEJLESZTÉSE
Támogatás célja: A települési belterületi földutak állandó burkolattal való ellátása, valamint kiegészítő infrastruktúra létesítése, a települési közlekedési infrastruktúra elvárt színvonalúra történő fejlesztése, a helyi közutak kiépítettségének növelése.
Kedvezményezettek köre: Helyi önkormányzatok.
Támogatható: Meglévő burkolt útszakaszhoz kapcsolódó belterületi új gyűjtőút/-utak építése – kizárólag belterületi földút/-utak állandó burkolattal való ellátásával, mely a településen áthaladó forgalom elvezetését, a településközpont tehermentesítését, illetve megközelíthetőségét szolgálja; Meglévő burkolt vagy előző pont szerint
épülő gyűjtőúthoz/-utakhoz, vagy meglévő burkolt magasabb rendű úthoz kapcsolódó belterületi új kiszolgáló
út/utak építése - kizárólag belterületi földút/-utak állandó burkolattal való ellátásával; Az előző pontokban felsorolt új építésű szilárd burkolatú utakhoz kapcsolódó infrastrukturális és közterületi elemek kiépítése, illetve korszerűsítése, közlekedésbiztonság növelését szolgáló beruházások megvalósítása – pl. csapadékvíz-elvezetés,
szükséges közműkiváltás, út melletti közterület rendezése, revitalizációja (út melletti zöldterület, zöld sáv), elválasztott rendszerű gyalogos közlekedés biztosítása (biztonsági berendezések, forgalomtechnikai eszközök és
jelzések, új utakhoz kapcsolódó közvilágítás stb.).
Támogatás mértéke: 70%, maximum 500 000 000 Ft. Pályázatok benyújtása: 2007.08.16. - 2007.11.16.
KMOP-2007-2.1.2 – KERÉKPÁRUTAK FEJLESZTÉSE
Támogatás célja: A konstrukció célja a régióban helyi, helyközi, hivatásforgalmi, turisztikai és egyéb célú kerékpárutak építése; a régió kerékpáros közlekedési infrastruktúrájának kialakítása, bővítése; a nemzetközi és az
országos kerékpárút-hálózatokhoz való csatlakozás biztosítása; a már meglévő elemek hálózatba szervezése
környezetileg fenntartható módon. Kerékpáros túraútvonalak megvalósítása, kijelölése, kitáblázása, megismertetése, kerékpársávok felfestése. A kulturált kerékpáros közlekedéshez kapcsolódó létesítmények megteremtése.
Kedvezményezettek köre: Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások és kistérségi társulások; központi
költségvetési szervek és intézményeik.
Támogatható: Turisztikai célú kerékpárforgalmi létesítmények építése/kialakítása; Hivatásforgalmi (közlekedésbiztonsági és egyéb) célú kerékpárforgalmi létesítmények építése/kialakítása.
Támogatás mértéke: 80%, maximum 500 000 000 Ft. Pályázatok benyújtása: 2007.08.16. - 2007.11.16.
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FELADATELLÁTÁST

BIZTOSÍTÓ

EGYES

KÖZSZOLGÁLTATÁSOK AKADÁLYMENTESÍTÉSE

Támogatás célja: A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása.
Kedvezményezettek köre: Helyi önkormányzat, helyi kisebbségi önkormányzat, illetve ezek társulása; Egyesület; Egyház; Alapítvány; Közhasznú társaság; Átalakulással, vagy alapítással 2007. július 1-je után létrejövő
nonprofit gazdasági társaság; illetve egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet, amely által fenntartott intézmény a következő szolgáltatások valamelyikét látja el: óvoda, alapfokú iskola, középfokú iskola, szociális,
gyermekvédelmi, egészségügyi alap- és szakellátás, önkormányzati ügyfélszolgálat.
Támogatható: A program keretében kizárólag komplex módon kivitelezett, teljes körűen elvégzett akadálymentesítési átalakítások megvalósítására lehet támogatást elnyerni. Minden olyan tevékenység támogatható,
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.
Támogatás mértéke: 90%, egyszintes intézmény esetén maximum 10 000 000 Ft, többszintes intézmény esetén maximum 25 000 000 Ft. Pályázatok benyújtása: 2007.08.16. - 2007.11.16.

A DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATAI
DAOP-2007-3.1.1/B – ÖNKORMÁNYZATI

ÉS ÁLLAMI TULAJDONÚ BELTERÜLETI, VALAMINT ÖNKORMÁNYZATI KÜLTERÜLETI

KÖZUTAK FEJLESZTÉSE

Támogatás célja: A konstrukció célja a belterületen megfelelő sűrűségű, kiépítettségű és jó minőségű közúthálózat biztosításával a települések, kistérségek kohéziójának erősítése, a kistérségi központok, települések népességmegtartó képességének javítása, a városi szolgáltatások elérésének, illetve a gazdasági fejlődés és társadalmi
innovációk minél gyorsabb terjedésének elősegítése. A belterületen fejlesztéssel jelentősen növelhető a lakó,
gyűjtő- és forgalmi utak kiépítettsége, korszerűsítéssel javítható a meglevő hálózat állapota.
Kedvezményezettek köre: Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások, többcélú kistérségi társulások;
költségvetési szervek, a Magyar Közút Kht., a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., a Közlekedésfejlesztési
Koordinációs Központ; illetve ezen szervezetek konzorciumai.
Támogatható: Külterületen önkormányzati, hiányzó bekötő és összekötő útszakaszok kiépítése a zsáktelepülések, nehezen elérhető települések, településrészek, és a kistérségi központok megközelíthetőségének javítása érdekében; belterületen a településközpont, intézmények, ipari területek megközelítését, a lakóterületekkel való
kapcsolat javítását szolgáló önkormányzati tulajdonú forgalmi, gyűjtő és ipartelepi és lakó utak kiépítése, max.
4 km hosszban; önkormányzati belterületi utak korszerűsítése, felújítása, megerősítése; településen belüli állami
utak korszerűsítése, felújítása, megerősítése. Kapcsolódó infrastrukturális és közterületi elemek korszerűsítése;
biztonságosabbá tételhez kapcsolódó tevékenységek stb.
Támogatás mértéke: 85-90%, maximum 400 000 000 Ft. Pályázatok benyújtása: 2007.08.16. - 2007.11.16.
DAOP-2007-4.3.1 – AKADÁLYMENTESÍTÉS TÁMOGATÁSÁRA EGYENLŐ ESÉLYŰ HOZZÁFÉRÉS A KÖZSZOLGÁLTATÁSOKHOZ
Támogatás célja: Az intézkedés célja a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása.
Kedvezményezettek köre: Helyi önkormányzat, helyi kisebbségi önkormányzat, illetve ezek társulása; Egyesület; Egyház; Alapítvány; Közhasznú társaság; Átalakulással, vagy alapítással 2007. július 1-je után létrejövő
nonprofit gazdasági társaság; illetve egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet, amely által fenntartott intézmény a következő szolgáltatások valamelyikét látja el: óvoda, alapfokú iskola, középfokú iskola, szociális,
gyermekvédelmi, egészségügyi alap- és szakellátás, önkormányzati ügyfélszolgálat.
Támogatható: A program keretében kizárólag komplex módon kivitelezett, teljes körűen elvégzett akadálymentesítési átalakítások megvalósítására lehet támogatást elnyerni. Minden olyan tevékenység támogatható,
aminek eredményeként teljesülnek a „Segédlet a komplex akadálymentesítés megvalósításához” c. dokumentumban (Pályázati útmutató 1. sz. melléklete) foglalt minimum-követelmények. Ennek értelmében a pályázók
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olyan tevékenységekre kérhetnek támogatást, aminek eredményeként az épület meglevő adottságaiból kiindulva
elérik a "minimum-követelményekben" előírt szintet.
Támogatás mértéke: 90%, egyszintes intézmény esetén maximum 10 000 000 Ft, többszintes intézmény esetén maximum 15 000 000 Ft, a kizárólag info-kommunikációs célú fejlesztés esetén maximum 3 000 000 Ft.
Pályázatok benyújtása: 2007.08.16. - 2007.11.16.

A DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATA
DDOP-2007-3.1.1 – KÖZSZOLGÁLATI INTÉZMÉNYEK AKADÁLYMENTESÍTÉSE
Támogatás célja: Az intézkedés célja a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása.
Kedvezményezettek köre: Helyi önkormányzat, helyi kisebbségi önkormányzat, illetve ezek társulása; Egyesület; Egyház; Alapítvány; Közhasznú társaság; Átalakulással, vagy alapítással 2007. július 1-je után létrejövő
nonprofit gazdasági társaság; illetve egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet, amely által fenntartott intézmény a következő szolgáltatások valamelyikét látja el: óvoda, alapfokú iskola, középfokú iskola, szociális,
gyermekvédelmi, egészségügyi alap- és szakellátás, önkormányzati ügyfélszolgálat.
Támogatható: A program keretében kizárólag komplex módon kivitelezett, teljes körűen elvégzett akadálymentesítési átalakítások megvalósítására lehet támogatást elnyerni. Minden olyan tevékenység támogatható,
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.
Támogatás mértéke: 85%, egyszintes intézmény esetén maximum 10 000 000 Ft, többszintes intézmény esetén maximum 20 000 000 Ft. Pályázatok benyújtása: 2007.08.16. - 2007.11.16.

A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATA
KDOP-2007-4.2.2 – KERÉKPÁRÚT-HÁLÓZAT FEJLESZTÉSE
Támogatás célja: Az intézkedés célja a régió kerékpáros közlekedés infrastruktúrájának kialakítása, bővítése, a
már meglévő elemek hálózatba szervezése. Ehhez kapcsolódóan szükséges a kerékpáros közlekedéshez kapcsolódó létesítmények kiépítése, pl. biztonságos és fedett tárolók, kölcsönzők, szervizek létesítése.
Kedvezményezettek köre: Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások és kistérségi társulások; központi
költségvetési szervek és intézményeik.
Támogatható: A konstrukció keretében támogatást lehet igényelni új kerékpárút építéséhez. Támogatás igényelhető a 4 és 5 számjegyű mellék (összekötő, bekötő) állami és önkormányzati utak településeken belüli, külterületi, belterületi átkelési (1-3 számjegyű főutak átvezető szakaszait is beleértve), 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 építésére. A pályázat keretében megépülő kerékpáros út állhat kerékpárútból, kerékpársávból, indokolt esetben elválasztott közös gyalog- és kerékpárútból, illetve különösen indokolt esetben osztatlan gyalogos-kerékpáros útból. Önállóan
nem, kizárólag kerékpárút fejlesztéshez kapcsolódóan pályázható tevékenységek: a kerékpárút alatt és mellett
található csak infrastrukturális elemek (csapadékvíz-elvezetés, közvilágítás stb.) korszerűsítése; forgalombiztonsági berendezések, informatikai tájékoztató, túraútvonalakat kijelölő táblarendszerek, kerékpártárolók.
Támogatás mértéke: 80-85%, maximum 150 000 000 Ft. Pályázatok benyújtása: 2007.08.16. - 2007.11.16.
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AZ ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATAI
ÉAOP-2007-3.1.2 – ÖNKORMÁNYZATI UTAK FEJLESZTÉSE
Támogatás célja: Településrészek közötti közúti közlekedési kapcsolatok, ipari parkok/területek megközelíthetőségének javítása. Közszolgáltatások könnyebb és gyorsabb elérésének javítása a települések közötti hiányzó
közúti szakaszok kiépítésével.
Kedvezményezettek köre: Önkormányzatok és azok által létrehozott társulások.
Támogatható: A 19/1994. (V.31.) KHVM rendelet útosztályainak megfelelő belterületi közutak burkolatának
és alépítményeinek felújítása, szélesítése, korszerűsítése, megerősítése, fejlesztése, kivéve a lakó és kiszolgáló
utaké. A 19/1994. (V.31.) KHVM rendelet útosztályainak megfelelő lakó és kiszolgáló utak gyűjtőutakká történő fejlesztése. Zsáktelepülések zsákjellegének megszüntetését elősegítő, maximum 5 km hosszúságú, új út építése. Két települést/településrészt összekötő, maximum 3 km hosszúságú, új út építése. Ipari parkhoz/ipari területhez vezető új út építése.
Támogatás mértéke: 85-90%, maximum 400 000 000 Ft. Pályázatok benyújtása: 2007.08.16. - 2007.11.16.
ÉAOP-2007-3.1.3 – REGIONÁLIS HIVATÁSFORGALMÚ KERÉKPÁRÚT-HÁLÓZAT KIALAKÍTÁSA
Támogatás célja: A biztonságos hivatásforgalmú kerékpáros közlekedés feltételeinek javítása. A hivatásforgalmú kerékpáros forgalom növelése a régióban.
Kedvezményezettek köre: Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások, többcélú kistérségi társulások;
központi költségvetési szervek és intézményeik; a Magyar Közút Kht. területi igazgatóságai, melyek önállóan
nem nyújthatnak be pályázatot, csak partnerségben a fentiekkel.
Támogatható: Településen belüli és települések közötti - nem turisztikai célú - kerékpárút és kerékpársáv építése, ezen belül: a hatályos Útügyi Műszaki Előírásoknak megfelelően önálló vonalvezetésű, vagy közúttal párhuzamos kerékpárút kiépítése település bel- és külterületén; kerékpársáv kialakítása település belterületén; a hatályos Útügyi Műszaki Előírásoknak megfelelően új elválasztott közös gyalogos-kerékpáros út építése település
belterületén; a hatályos Útügyi Műszaki Előírásoknak megfelelően új osztatlan gyalogos-kerékpáros út építése
település belterületén, amennyiben a 3,6 méteres sávszélesség nem biztosítható.
Támogatás mértéke: 85-90%, maximum 400 000 000 Ft. Pályázatok benyújtása: 2007.08.16. - 2007.11.16.

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATA
NYDOP-2007-4.3.1/B – KERÉKPÁRÚT-HÁLÓZAT FEJLESZTÉSE FORGALMAS ÚTSZAKASZOK MENTÉN
Támogatás célja: A konstrukció célja az egy- és kétszámjegyű főutak mentén az országos gerinchálózat részeként a fontos kerékpárhálózat fejlesztése, illetve a kiemelten fontos hiányzó szakaszok pótlása.
Kedvezményezettek köre: Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások, többcélú kistérségi társulások;
központi költségvetési szervek és intézményeik, közülük is kiemelten a Magyar Közút Kht. és a Nemzeti Infrastruktúra-fejlesztő Zrt.
Támogatható: Új kerékpárutak, valamint a hozzá kapcsolódó alépítmények és kiegészítő felszerelések építése:
egy-, két- és három számjegyű utak menti belterületi szakaszokon; és/vagy négy és öt számjegyű utak menti
bel- és külterületei szakaszokon; és/vagy forgalmas belterületi szakaszok mentén. A kerékpárutak építésének
meg kell felelniük az alábbi követelményeknek: forgalmasabb, balesetveszélyes főutak mentén valósuljon meg
a projekt, ahol a forgalom nagysága minimum 1500 egységjármű/nap; és/vagy bel- és külterületen a munkahelyek és közszolgáltatások elérhetősége érdekében szolgálja a hivatásforgalmat. A kerékpárutak építése nem veszélyeztethet természeti oltalom alatt álló értékeket.
Támogatás mértéke: 80-85%, maximum 200 000 000 Ft. Pályázatok benyújtása: 2007.08.16. - 2007.11.16.
FIGYELEM!
A különböző operatív programok pályázataival kapcsolatos részletes információk és a kapcsolódó teljes pályázati csomagok a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weboldalán (www.nfu.gov.hu), valamint az érintett régiók
honlapjain érhetők el. Kérjük, olvassák el figyelmesen!
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SVÁJCI HOZZÁJÁRULÁS
Az Európai Bizottság és Svájc 2006. február 27-én kétoldalú megállapodást írt alá a svájci kormány által létrehozott Svájci Hozzájárulásról. A megállapodás értelmében Svájc a 10 újonnan csatlakozott ország részére egyszeri, vissza nem térítendő támogatásként 5 éven keresztül összesen 1 milliárd svájci frank hozzájárulást biztosít. Ebből Magyarország részesedése 130.738.000 svájci frank (mintegy 20 milliárd forint). A támogatás felhasználásnak feltételeiről az egyeztetések Svájc és Magyarország között jelenleg folyamatban vannak.
A kétoldalú megállapodás határozza meg a Svájc és a támogatásból részesülő tagállamok közötti együttműködés kereteit, amelynek mentén a kétoldalú tárgyalások az egyes tagállamokkal megindulhattak. Ennek értelmében 2007 januárjában Svájc és Magyarország között megkezdődtek az egyeztetések a források fogadásának keretei, a támogatásterületek, valamint a pályázati rendszer meghatározása érdekében. A kétoldalú megállapodás a
Svájci Hozzájárulásból támogatható négy fő prioritásterületet rögzít az alábbiak szerint:
1. Biztonság, stabilitás, reformok
2. Környezetvédelem és infrastruktúra

3. A magánszektor támogatása
4. Humánerőforrás- és társadalomfejlesztés

A prioritásterületeken belüli konkrét támogatásterületek meghatározása jelenleg egyeztetés alatt áll Svájc és
Magyarország között.
A hazai szabályozás kialakítása érdekében megszületett a '„Svájci Hozzájárulás” elnevezésű program területeiről és tárgyalási irányelveiről' szóló 2032/2007. (III.7.) Korm. határozat, amely kijelöli a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökséget a Svájci Hozzájárulás program tekintetében a lebonyolítás koordinációjával kapcsolatos feladatok
ellátására. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhatalmazást kapott továbbá arra, hogy 2007 folyamán kialakítsa
a Svájci Hozzájárulás lebonyolításának kereteit.
Svájc és a tagállamok között az egyeztetések folyamatosan zajlanak. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség munkatársai és Svájc képviselői között 2007. január 15-én történt meg az első informális találkozó, amelyet a hazai –
az érintett minisztériumok képviselőivel, a hazai igények és lehetőségek előzetes feltérképezése érdekében megtartott – egyeztetések előrehaladásával összhangban 2007. május 17-21. között hazánkba érkezett svájci delegáció látogatása követett.
A delegáció látogatása alkalmával a két ország között aláírásra kerülő – a két állam közötti együttműködés koncepcionális kereteit, az eljárásrendet, az intézményrendszert, valamint a támogatási területek közül a magyarországi prioritásokat rögzítő – Együttműködési Megállapodás (Memorandum of Understanding – MoU) és annak
mellékletei részletes áttanulmányozásra, illetve egyeztetésre kerültek. A Svájci Hozzájárulás forrásainak fogadása alkalmával, valamint a lebonyolítás kialakítását célzó egyeztetéseken az érintett minisztériumok és a civil
szféra képviselőinek bevonása továbbra is rendkívüli fontossággal bír.
A donor ország jelenleg a többi országban is igyekszik felmérni és kialakítani azt a szerkezeti struktúrát, amely
közel azonos módon kezeli majd a program lebonyolítáLeiratkozás a hírlevélről, észrevételek
sát az egyes kedvezményezett tagállamokban. A tárgyaAmennyiben a jövőben nem szeretné
lások előrehaladásának eredményeképpen előre láthatóan
a Pályázati Hírlevelet megkapni vagy
leghamarabb 2007 őszén kerülhet sor az Együttműködési bármilyen észrevétele van, ezt jelezze e-mailben az
Megállapodás aláírására Svájc és Magyarország között.
mneuhauser@leader.co.hu
Ezt követően az első pályázati kiírások legkorábban
címen.
2007 év végén jelenhetnek meg.
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