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ÚJ MAGYARORSZÁG VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM
83/2007. (VIII. 10.) FVM

RENDELET

AZ

EURÓPAI MEZŐGAZDASÁGI VIDÉKFEJLESZTÉSI ALAPBÓL

A

MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐK GAZDASÁGÁTADÁSÁHOZ NYÚJTANDÓ TÁMOGATÁS RÉSZLETES FELTÉTELEIRŐL

A támogatás célja a mezőgazdasági termelő tevékenységet végzők korösszetételének - a fiatal mezőgazdasági termelők támogatásával összehangolt - javítása, az elaprózódott birtokszerkezet ésszerű koncentrálódásának elősegítése, és a gazdaságok átlagos méretének növelése.
Támogatásra jogosult: a) aki főtevékenységként mezőgazdasági termelő tevékenységet végez, vagyis nem
rendelkezik munkaviszonyból vagy más nem önálló tevékenységből származó jövedelemmel, és aa) a Gazdasági Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszeréről szóló 9003/2002. (SK. 6.) KSH Közlemény (TEÁOR) szerinti 01.1-01.3. tevékenységek közül legalább egyet főtevékenységként végző egyéni
vállalkozó, vagy ab) egyéni vállalkozói igazolvánnyal nem rendelkező, adóbevallásra kötelezett őstermelő
(a továbbiakban együtt: átadó gazdálkodó); továbbá b) aki az átadó gazdálkodó munkavállalója.
A támogatás mértéke: Az átadó gazdálkodó által igénybe vehető támogatás legkisebb összege havonta a
tárgyhónap első napján érvényes minimálbér 25%-a, legmagasabb összege a tárgyhónap első napján érvényes minimálbér 200%-a, de legfeljebb évi 18 000 eurónak megfelelő forintösszeg. Az átadó gazdálkodó
munkavállalója által igénybe vehető támogatás havi összege a gazdaságot átadó gazdálkodót megillető
összeg 50%-a, de legfeljebb évi 4000 eurónak megfelelő forintösszeg. Több munkavállaló esetén a támogatás együttes összege nem haladhatja meg a munkavállalót foglalkoztató átadó gazdálkodó támogatásának összegét. Több munkavállaló esetén a támogatás összegének egymás közötti felosztására vonatkozó
eltérő megállapodás hiányában a támogatás összege a munkavállalók között egyenlő arányban kerül felosztásra.
Pályázatok benyújtása: A támogatási kérelmet első ízben 2007. december 3. és 2008. január 15. között,
ezt követően pedig minden év szeptember 15. és október 15. között lehet benyújtani.
88/2007. (VIII. 17.) FVM

RENDELET

AZ

EURÓPAI MEZŐGAZDASÁGI VIDÉKFEJLESZTÉSI ALAPBÓL

A

MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK ERDŐSÍTÉSÉHEZ NYÚJTANDÓ TÁMOGATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL

A támogatás célja a) a mezőgazdasági művelésre kevésbé alkalmas területek erdőgazdasági művelés alá
vonása; b) az erdők védelmi, gazdasági, szociális és közjóléti szerepének növelése; c) az egész Közép-európai régió környezeti állapotára kiható, levegőtisztító, szén-dioxid-megkötő, biodiverzitást növelő, talajvédelmi és kedvező vízgazdálkodást elősegítő hatások érvényesítése; d) a vidéki térségek természeti és
táji örökségének fenntartása, a lakosság életkörülményeinek javítása; e) az erdészeti ágazat fejlesztése révén a vidéki foglalkoztatottsági viszonyok javítása; f) az erdőterület növelésével a fa, mint a megújuló,
környezetbarát és természetes energiaforrás mennyiségének biztosítása, valamint az ország faanyagszükségletének egyre nagyobb arányban hazai forrásból történő kielégítése.
Támogatásra jogosult: A támogatás igénybevételére a kérelmező akkor jogosult, ha teljesíti az alábbi feltételek mindegyikét: a) rendelkezik a nevére szóló és az erdőrészletre vonatkozó erdőtelepítési engedéllyel;
b) az erdőrészlet területe a koronavetülettel együtt eléri ba) az 1 hektárt, vagy bb) a 0,5 hektárt, amennyiben
az erdőrészlet erdőterülettel közvetlenül határos az erdő tv. végrehajtásáról szóló 29/1997. (IV. 30.) FM rendelet 13. § (3) bekezdése szerint; c) a támogatási kérelem benyújtását megelőző két naptári évben mezőgazdasági területek erdősítésére vonatkozó támogatás igénybevétele esetén nem került kizárásra a támogatási
feltételek súlyos gondatlanságból vagy szándékosan történő megszegése miatt; d) a jövedelempótló támogatás támogatási időszakát meghaladóan legalább öt évig jogosult a támogatási kérelemben feltüntetett mezőgazdasági terület használatára; e) a nem védett és nem NATURA 2000 történő telepítés esetében rendelkezik a területileg illetékes természetvédelmi hatóság erdősítésre vonatkozó támogató nyilatkozatával.
A támogatás mértéke: A rendelet szövegében foglalt részletes feltételek szerint.
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Pályázatok benyújtása: A támogatási kérelmet az MVH nevében eljáró, a tervezett erdőrészlet elhelyezkedése szerint illetékes MgSzH erdészeti igazgatóságához kell benyújtani. Egy kérelmező egy benyújtási
időszakban csak egy kérelmet nyújthat be az illetékes MgSzH erdészeti igazgatóságához. A támogatási
kérelem benyújtására nyitva álló időszak minden év május 1-jétől június 30-ig tart A támogatási kérelem
2007. évben augusztus 15. és október 15. között nyújtható be.
FIGYELEM!
A pályázás részletes feltételeit a www.fvm.hu oldalon elérhető rendeletek
és a hozzájuk tartozó pályázati csomagok tartalmazzák.

DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM
DAOP-2007-4.2.1/2F – ALAPFOKÚ NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÉS GIMNÁZIUMOK INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK
FEJLESZTÉSE (KÉTFORDULÓS PÁLYÁZAT)
Támogatás célja: Az alapfokú nevelési-oktatási intézmények és gimnáziumok (kivéve a szakképzési tevékenységet is nyújtó 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.
Kedvezményezettek köre: A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény szerinti alábbi nevelési-oktatási intézmények fenntartói és alkotott konzorciumaik: óvoda; általános iskola; alapfokú művészetoktatási intézmény;
gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény; gimnázium; diákotthon és kollégium;
többcélú intézmények.
Támogatható (alaptevékenységként): Alapfokú nevelési-oktatási intézmények (óvoda, általános iskola, alapfokú művészetoktatási intézmény, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény, a
10.000 fő alatti lakosságszámú településeken az óvoda épülethez kapcsolt bölcsődei helyiségek létrehozása),
többcélú intézmények, gimnáziumok (kivéve a szakképzési tevékenységet is nyújtó intézmények) és ezek diákotthonának, kollégiumának akadálymentes: bővítése, felújítása, korszerűsítése, rekonstrukciója, átépítése, az
épületek modernizációja, többfunkcióssá és energiatakarékossá tétele; integrált, funkcionális intézményi belső
terek kialakítása a méltányos oktatási környezet alapkövetelményeinek figyelembe vételével; különösen indokolt esetekben új nevelési-oktatási épület/rész akadálymentes építése.
Támogatás mértéke: 90-95%, 20-1200 millió forint.
Pályázatok benyújtása: 2007.09.25. - 2008.01.02.
DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM
DDOP-2007-3.1.2./2F – INTEGRÁLT KIS- ÉS MIKROTÉRSÉGI OKTATÁSI HÁLÓZATOK ÉS KÖZPONTJAIK FEJLESZTÉSE
(KÉTFORDULÓS PÁLYÁZAT!)
Támogatás célja: A közoktatási feladatellátás intézményintegráción alapuló infrastrukturális fejlesztése, célirányos támogatása a közoktatási reformfolyamatoknak és a 21. század iskolája zászlóshajó programnak megfelelően a minőségi oktatás megteremtéséhez szükséges feltételek biztosítása érdekében.
Kedvezményezettek köre: A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény szerinti alábbi nevelési-oktatási intézmények fenntartói és alkotott konzorciumaik: óvoda; általános iskola; gimnázium; szakközépiskola (az iskolatípus számára a Nemzeti Alaptanterv műveltségi területei között felsorolt feladatellátáshoz kapcsolódó területeken); alapfokú művészetoktatási intézmény; gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény; diákotthon és kollégium; többcélú intézmények.
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Támogatható (alaptevékenységként): Energiatakarékos és korszerű közoktatási intézmények kialakítása,
meglévő intézmények akadálymentes felújítása, rekonstrukciója, bővítése, modernizációja, többfunkcióssá és
energiatakarékossá tétele. A megújult tartalmi és módszertani programokhoz illeszkedő integrált, funkcionális
intézményi belső terek kialakítása a méltányos oktatási környezet alapkövetelményeinek figyelembe vételével.
Az intézmények udvarának akadálymentes felújítása, balesetmentesítése, tanulást segítő térként való bekapcsolása a nevelés-oktatás folyamatába (pl.: udvari játékok, udvari utcabútorok, kerékpártároló). Mellékhelyiségek,
higiéniás létesítmények, konyha, szerverszoba, tornaterem, tornaszoba, orvosi szoba, szocializációt segítő helyiségek akadálymentes kialakítása (pl. játszóudvar, klubhelyiség, könyvtár) kialakítása, tanuszoda/ medence korszerűsítése. Épület/rész akadálymentes építése, felújítása (fizikai állagjavítás), korszerűsítése (műszaki színvonal emelése), átépítése, bővítése. Óvoda és bölcsőde (létesítés kizárólag többcélú intézmény keretében történhet) új intézmény létrehozásához kapcsolódóan új épület/épületrész akadálymentes építése.
Támogatás mértéke: 90-95%, 20-1200 millió forint.
Pályázatok benyújtása: 2007.09.25. - 2008.01.02.
ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM
ÉAOP-2007-4.1.1/2F – PÁLYÁZAT OKTATÁSI-NEVELÉSI INTÉZMÉNYEK FEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA (KÉTFORDULÓS!)
Támogatás 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.
Kedvezményezettek köre: A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény szerinti alábbi nevelési-oktatási intézmények fenntartói és alkotott konzorciumaik: óvoda; általános iskola; szakiskola; gimnázium, szakközépiskola; alapfokú művészetoktatási intézmény; gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény; diákotthon és kollégium; többcélú intézmény.
Támogatható (alaptevékenységként): Energiatakarékos és korszerű közoktatási intézmények kialakítása,
meglévő intézmények akadálymentes felújítása, rekonstrukciója, telekhatáron belüli bővítése (tornaszoba, tornaterem kialakítása, óvodák bölcsődei résszel való bővítése többcélú intézmény keretében), modernizációja, többfunkcióssá és energiatakarékossá tétele, műszaki színvonalának emelése, fizikai állagának javítása. A megújult
tartalmi és módszertani programokhoz illeszkedő integrált, funkcionális intézményi belső terek kialakítása a
méltányos oktatási környezet alapkövetelményeinek figyelembe vételével.
Támogatás mértéke: 90-95%, 20-1200 millió forint.
Pályázatok benyújtása: 2007.09.25. - 2008.01.02.
ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM
ÉMOP-2007/4.3.1/2F – A KÖZOKTATÁS TÉRSÉGI SAJÁTOSSÁGOKHOZ IGAZODÓ SZERVEZÉSE ÉS INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK
FEJLESZTÉSE (KÉTFORDULÓS PÁLYÁZAT!)
Támogatás 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.
Kedvezményezettek köre: A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény szerinti alábbi nevelési-oktatási intézmények fenntartói és alkotott konzorciumaik: óvoda; általános iskola; szakiskola; gimnázium, szakközépiskola; alapfokú művészetoktatási intézmény; gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény; diákotthon és kollégium többcélú intézmények.
Támogatható (alaptevékenységként): Energiatakarékos és korszerű közoktatási intézmények kialakítása,
meglévő intézmények akadálymentes felújítása, rekonstrukciója, bővítése, modernizációja, többfunkcióssá és
energiatakarékossá tétele. A megújult tartalmi és módszertani programokhoz illeszkedő integrált, funkcionális
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intézményi belső terek kialakítása a méltányos oktatási környezet alapkövetelményeinek figyelembe vételével;
Épület/rész akadálymentes építése, felújítása (fizikai állagjavítás), korszerűsítése (műszaki színvonal emelése),
átépítése, bővítése; Olyan infrastrukturális fejlesztés, amely intézménylétesítést von maga után kizárólag az
alábbi esetekben támogatható: Abban az esetben, ha az új többcélú intézmény egy fenntartó által több meglévő,
működő intézmény összevonását követően, azok jogutódjaként jön létre. Óvodalétesítés: Amennyiben az adott
település óvodával nem rendelkezik. Intézménylétesítés költsége jelen pályázat keretében nem elszámolható, kizárólag az intézménylétesítéshez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés költsége elszámolható.
Támogatás mértéke: 90-95%, 20-1200 millió forint.
Pályázatok benyújtása: 2007.09.25. - 2008.01.02.
KÖZÉP-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM
KDOP-2007-5.1.1/2F – PÁLYÁZAT KÖZOKTATÁSI INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉS TÁMOGATÁSÁRA (KÉTFORDULÓS
PÁLYÁZAT!)
Támogatás 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.
Kedvezményezettek köre: A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény szerinti alábbi nevelési-oktatási intézmények fenntartói és alkotott konzorciumaik: óvoda; általános iskola; szakiskola; gimnázium, szakközépiskola; alapfokú művészetoktatási intézmény; gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény; diákotthon és kollégium; többcélú intézmények.
Támogatható (alaptevékenységként): Energiatakarékos és korszerű közoktatási intézmények akadálymentes
kialakítása, meglévő intézmények akadálymentes kialakítása, felújítása, bővítése, építése, átépítése, többfunkcióssá tétele. Kistérségi igényeken alapuló többcélú intézmények létrehozásához kapcsolódó infrastrukturális beruházás, meglévő épületek több közoktatási feladat ellátására alkalmassá tétele átalakítással, felújítással. Olyan
infrastrukturális fejlesztés, amely intézménylétesítést von maga után kizárólag az alábbi esetekben támogatható:
Abban az esetben, ha több meglévő, működő intézmény összevonását követően, azok jogutódjaként jön létre.
Óvoda létesítése, amennyiben az adott település óvodával nem rendelkezik, de demográfiailag indokolt. Integrált óvoda-bölcsőde, többcélú intézmény keretében, ha nincs a településen, de demográfiailag indokolt. Intézménylétesítés költsége jelen pályázat keretében nem elszámolható, kizárólag az intézménylétesítéshez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés költsége elszámolható.
Támogatás mértéke: 90%, 20-1200 millió forint.
Pályázatok benyújtása: 2007.09.25. - 2008.01.02.
NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM
NYDOP-2007/5.3/2F – KÖZOKTATÁSI INFRASTRUKTÚRA ÉS SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE (KÉTFORDULÓS PÁLYÁZAT)
Támogatás 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.
Kedvezményezettek köre: A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény szerinti alábbi nevelési-oktatási intézmények fenntartói és alkotott konzorciumaik: óvoda; általános iskola; szakiskola; gimnázium, szakközépiskola; alapfokú művészetoktatási intézmény; gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény; diákotthon és kollégium; többcélú intézmények.
Támogatható (alaptevékenységként): Energiatakarékos és korszerű közoktatási intézmények kialakítása,
meglévő intézmények akadálymentes felújítása, rekonstrukciója, bővítése, modernizációja, többfunkcióssá és
energiatakarékossá tétele. A megújult tartalmi és módszertani programokhoz illeszkedő integrált, funkcionális
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intézményi belső terek kialakítása a méltányos oktatási környezet alapkövetelményeinek figyelembe vételével;
épület/rész akadálymentes építése, felújítása (fizikai állagjavítás), korszerűsítése (műszaki színvonal emelése),
átépítése, bővítése. Óvodaépítés, felújítás, továbbá óvodai férőhelybővítés ott, ahol azt a demográfiai mutatók
indokolják. Olyan infrastrukturális fejlesztés, amely intézménylétesítést von maga után kizárólag az alábbi esetekben támogatható: Abban az esetben, ha több meglévő, működő intézmény összevonását követően, azok jogutódjaként jön létre. Óvodalétesítés esetén, amennyiben az adott település óvodával nem rendelkezik.
Támogatás mértéke: 90%, 20-1200 millió forint.
Pályázatok benyújtása: 2007.09.25. - 2008.01.02.
TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM
FIGYELEM!
Az alábbi TIOP 3.3.1-es felhívásra a pályázatok kizárólag a Dél- és Közép-dunántúli, valamint Észak-alföldi régióban található épületek akadálymentesítésére nyújthatók be.
A többi régió számára elérhető pályázatok az év végén, illetve 2008-ban jelennek meg.
TIOP- 2007-3.3.1/07/1 A KÖZSZOLGÁLTATÁSOKHOZ VALÓ EGYENLŐ ESÉLYŰ HOZZÁFÉRÉS MEGTEREMTÉSE
Támogatás célja: Az intézkedés célja a komplex, azaz fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés - más
kifejezéssel: egyenlő esélyű hozzáférés -, ezáltal a fogyatékos emberek életminőségének a javítása, a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása. Az állam ezen törekvése elősegíti, hogy a fogyatékossággal élő személyek nagyobb mértékben képessé válnak önállóan intézni ügyeiket.
Kedvezményezettek köre: A Magyar Köztársaság valamennyi minisztériuma, továbbá az Országgyűlés, a Köztársasági Elnökség, az Alkotmánybíróság, az Országgyűlési Biztosok Hivatala, az Állami Számvevőszék, a Magyar Köztársaság valamennyi bírósága, a Magyar Köztársaság Ügyészsége, a Miniszterelnökség, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, a Gazdasági Versenyhivatal, a Központi Statisztikai Hivatal és a Magyar Tudományos Akadémia, valamint az ezek fenntartásában működő egyéb, közszolgáltatást nyújtó és ott ügyfélszolgálatot működtető intézmények, és amelyek épületein még nem végezték el a vonatkozó építészeti jogszabályok és a vonatkozó Segédletben foglaltak szerinti fizikai, illetve információs és kommunikációs akadálymentesítést.
Támogatható (alaptevékenységként): 1)A fizikai akadályok lebontását, a hozzáférés biztosításával az épített
környezet akadálymentes kialakítását. oly módon, hogy a pályázó olyan megoldásokat alkalmaz, amelyek segítségével az épületben lévő funkciók, épületrészek akadálymentes elérése is biztosítottá válik (pl.: a felvonó beépítése esetén az adott közszolgáltatást nyújtó szervezet szolgáltatásán túl az épület lehető legtöbb funkciója elérhetővé válik). 2)Bármely a fogyatékossággal élő emberek tájékozódását, eligazodását, kiszolgálását segítő támogató eszközök elérhetővé tételével, valamint információs-kommunikációs akadálymentesítési átalakítások alkalmazása (pl.: tapintható térkép, információs pult, honlap akadálymentesítése, a szervezet tevékenységét bemutató ismertető füzetek kiadása könnyen érthető formában), akadálymentes munkahely kialakítása.
Támogatás mértéke: 100%, 15-30 millió forint. Pályázatok benyújtása: 2007.10.15. - 2008.01.07.
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TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM
TÁMOP-2007-2.1.5/07/1 MUNKAHELYI KÉPZÉSEK TÁMOGATÁSA KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA
Támogatás célja: A pályázat alapvető célja, hogy az alkalmazottak foglalkoztathatóságának javítása révén a
vállalkozások versenyképességét növelje, és ösztönözze a foglalkoztatókat munkavállalóik tudásának folyamatos fejlesztésére. A pályázat további célja, hogy a képzésekkel megteremtse a tudatos emberi erőforrás gazdálkodás alapjait a kis- és középvállalkozásoknál.
Kedvezményezettek köre: Jelen pályázati kiírás keretében támogatás a Magyarországon székhellyel, vagy az
Európai Gazdasági Térség (a továbbiakban: EGT) területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező - egyéni vállalkozók (23) - jogi személyiségű gazdasági társaságok (A gazdasági társaságokról szóló 2006.
évi IV. Törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szól 1959. évi IV. Törvény alapján) (11, 13) - jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok (A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény valamint
a Polgári Törvénykönyvről szól 1959. évi IV. Törvény alapján) (21, 22) - szövetkezetek (2006. évi X. törvény a
szövetkezetekről; valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. Törvény alapján) (12) részére nyújtható. Jelen pályázati kiírásra a közhasznú társaságok (571) nem jogosultak pályázatot benyújtani.
Támogatható: A pályázati kiírás keretében kizárólag az alábbi képzéstípusok megvalósítására igényelhető támogatás: szakmai képzések; az Európai Unióval kapcsolatos képzések; a vállalkozás működésével kapcsolatos
képzések (pénzügyi, számviteli, adó, vám, társadalombiztosítási stb.); idegen nyelvi képzés; számítástechnikai,
informatikai képzés; munka- és egészségvédelem; a vállalkozás tevékenységével összefüggésben környezetgazdálkodással kapcsolatos képzés; vezetőképzés a vállalkozás vezető tisztségviselői és középvezetői számára
(csak abban az esetben támogatható, ha a fenti képzéstípusok közé tartozó legalább egy képzés szerepel a pályázatban). A pályázati kiírás keretein belül kizárólag akkreditált intézmény által nyújtott képzés vehető igénybe.
Támogatás mértéke: 70-80%, 10-50 millió forint. Pályázatok benyújtása: 2007.10.05. - 2007.12.31.
TÁMOP-2007-2.2.3/07/1/KMR – TISZK RENDSZER TOVÁBBFEJLESZTÉSE A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN
(KÉTFORDULÓS PÁLYÁZAT!)
Támogatás célja: A szak- és felnőttképzés fejlesztésének átfogó célja a szakképzésre fordított állami források
koncentrált felhasználásának ösztönzése, a forrásokkal hatékonyabban gazdálkodó, diverzifikált képzési struktúrával rendelkező, költséghatékonyan működő, a munkaerő-piaci keresletre rugalmasan reagálni képes szakképző intézményrendszer kialakítása, amely tényleges választási lehetőséget kínál a tanulók számára.
Kedvezményezettek köre: 1. A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény (Szt.) 2. § (5) bekezdésében
meghatározott térségi integrált szakképző központ (a továbbiakban: TISZK) modellek valamelyikét megvalósító
a) szakképző iskola, iskolák fenntartója, b) a helyi önkormányzatok által létrehozott szakképzés-szervezési társulás, c) a nem állami, nem helyi önkormányzati intézményfenntartók által létrehozott nonprofit gazdasági társaság, d) az Szt. 2. § (6) bekezdése szerinti szakképzés-szervezési társaság, ha az Szt-ben meghatározott modellek valamelyike a pályázat benyújtásáig létrehozásra kerül.
Támogatható: A szakképző iskolák integrációjával, koncentrációjával kapcsolatos szervezetfejlesztés, közös
tudás- és humánerőforrás-menedzsment, irányítási rendszer kialakítása; Az új képzési struktúra kialakításához
köthető, korszerű, moduláris képzésre való felkészítés; A hátrányos helyzetű, az oktatási rendszerből lemorzsolódók szakképzésbe bevonása, munkavállalói kompetenciáik fejlesztése.
Támogatás mértéke: 100%, 100-400 millió forint. Pályázatok benyújtása: 2007.10.08. - 2008.01.07.
FIGYELEM!
A pályázás részletes feltételeit a www.nfu.hu oldalon
elérhető rendeletek és a hozzájuk tartozó pályázati
csomagok tartalmazzák.

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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