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DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM
DAOP-2007- 1.1.1./A – IPARI

TERÜLETEK, IPARI PARKOK ÉS VÁLLALKOZÓI INKUBÁTORHÁZAK INFRASTRUKTURÁLIS

FEJLESZTÉSE

Támogatás célja: A pályázati kiírás alapvető célja a régióban működő ipari parkok, iparterületek nyújtotta szolgáltatások skálájának bővítése, minőségének fejlesztése, illetve ezen minőségi szolgáltatásokat lehetővé tevő
infrastrukturális beruházások támogatása.
Kedvezményezettek köre: Jelen pályázati kiírás keretében mindkét pályázati cél esetén az alábbi szervezetek
pályázhatnak:-helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások, valamint ezen szervezetek intézményei, létrehozott társulások, -gazdasági társaságok, szövetkezetek -egyesületek, köztestületek, közhasznú szervezetek,
-alapítványok, közalapítványok.
Támogatható: -Ipari terület / Ipari park / inkubátorház által nyújtott szolgáltatások skálájának bővítése és/vagy
minőségének fejlesztése (informatikai hálózat, logisztikai szolgáltatások, komplex fizikai szolgáltatások, megvalósítása pl.: karbantartás, vagyonvédelem, hulladékgazdálkodás stb.),-telekhatáron belüli (az iparterület tulajdonosának és/vagy fenntartójának tulajdonában lévő ingatlanokon és nem az ipari parkba, ipari területre már betelepült vállalkozások tulajdonában lévő telkeken) infrastruktúra (gáz, víz, csatorna, út, parkoló, elektromos vezetékrendszer, energia hálózat, távközlési és kommunikációs hálózat, hulladékkezelő létesítmények, stb.) fejlesztése,-barnamezős beruházás esetén terület előkészítési munkák, környezetvédelmi kárelhárító munkálatok,
-meglévő ipari park bővítéséhez kapcsolódó földterület vásárlás (csak Ipari Parkok esetében), -szolgáltatási tevékenységhez szükséges, ipari célú hasznosítást eredményező épületek építése, bontása, átalakítása, bővítése
pl.: üzemcsarnok, raktár. (Nem támogatható tevékenység a nem ipari célú hasznosítást eredményező tevékenységekhez kapcsolódó ingatlan építés.). További részletek a felhívásban!
Támogatás mértéke: 50%, 60-250 millió Ft. Pályázatok benyújtása: 2007. X. 17. - 2008. I. 18.
DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM
DDOP-2007-1.1.1 – AZ

ÜZLETI INFRASTRUKTÚRA

(IPARI

PARKOK, INKUBÁTORHÁZAK, BARNAMEZŐS TELEPHELYEK)

FEJLESZTÉSE

Támogatás célja: A támogatás alapvető célja a vállalkozások versenyképességének javítása, az ipar szerkezeti
átalakulásának segítése a vállalatközi együttműködés javításával, a letelepült nagyvállalatoknak a magyar gazdaságba történő erőteljesebb integrációjával. Ennek eszközeként a régió ipari parkjaiban komplex, minőségi
szolgáltatásokat lehetővé tevő telephelyek kialakítása, infrastruktúra-fejlesztések a befektetések technikai és
szakmai feltételeinek jelentős javítása céljából, illetve az ipari növekedés fenntartása érdekében.
Kedvezményezettek köre: Az ipari parkok infrastruktúra és szolgáltatás fejlesztéseire pályázhatnak:-gazdasági
társaságok, szövetkezetek -helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások, valamint ezen szervezetek által
létrehozott társulások, -egyesületek, köztestületek, közhasznú szervezetek alapítványok, közalapítványok, amelyek elnyerték az "Ipari Park" címet.
Támogatható: -Infrastruktúra fejlesztés (alapinfrastruktúra kiépítése, bővítése, Ingatlan építése, bővítése, korszerűsítése); -a szolgáltatások nyújtásához szükséges műszaki eszközök beszerzése; -a vállalkozások működését
elősegítő irodai-, üzleti-, ügyviteli szolgáltatások fejlesztéséhez szükséges eszközök beszerzése, -IT fejlesztések; -immateriális javak beszerzése; -Piacra jutás, befektetés ösztönzés támogatása: -külpiaci megjelenés (vásárokon, kiállításokon való részvétel); -piackutatás, igényfelmérés; marketing eszközök elkészítése, beszerzése.
További részletek a felhívásban!
Támogatás mértéke: 50%, 10-600 millió Ft. Pályázatok benyújtása: 2007. X. 17. - 2008. I. 18.
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ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM
ÉAOP-2007-1.1.1 – INKUBÁCIÓ ELŐSEGÍTÉSE
Támogatás célja: A konstrukció keretében elsősorban a gazdaságilag kevésbé fejlett területek térségi központjaiban indokolt inkubátorházak fejlesztését támogatni, amelyek lehetővé teszik a KKV-k megerősödését annak
érdekében, hogy a fejlesztési források a legnagyobb addicionális hatást érhessék el.
Kedvezményezettek köre: -önkormányzatok és azok által létrehozott társulások, -gazdasági társaságok, -nonprofit szervezetek, -felsőoktatási intézmények, -kutatóintézetek.
Támogatható: -Inkubációs szolgáltatások biztosításához szükséges épületek és építmények létesítése, bővítése,
korszerűsítése abban az esetben, ha az adott fejlesztéssel új szolgáltatás nyújtható vagy régi szolgáltatás minősége javítható; -Inkubátorházban nyújtandó inkubációs, innovációs és K+F szolgáltatások megvalósításához szükséges eszközök, gépek, berendezések, technikai-, laboratóriumi eszközök, műszerek beszerzése. További részletek a felhívásban!
Támogatás mértéke: 50%, 10-500 millió Ft. Pályázatok benyújtása: 2007. X. 17. - 2008. I. 18.
ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM
ÉMOP-2007-1.1.1. – REGIONÁLIS KIEGYENSÚLYOZOTT, TÉRSÉGI ÉS HELYI JELENTŐSÉGŰ IPARI TERÜLETEK FEJLESZTÉSE
Támogatás 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.
Kedvezményezettek köre: -helyi önkormányzatok és az általuk létrehozott társulások; -a régióban Ipari Parkot
üzemeltető gazdasági társaságok, közhasznú és non-profit szervezetek; -gazdaság- és vállalkozásfejlesztő nonprofit szervezetek (önálló pályázóként nem csak partnerként).
Támogatható: 1.Előkészítő tevékenységek és a projekt megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások (műszaki
ellenőrzés, nyilvánosság biztosítása, biztosítás, bank költség, folyamat tanácsadás, stb.); 2.Földterület vásárlás,
(a földvásárlás teljes elszámolható költsége nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható költségének
10%-át; 3.A kialakított területek, megteremtett feltételrendszerek vállalkozások által történő hasznosításához, a
kihasználtság növeléshez kapcsolódó marketingtevékenység (pl. innovatív vállalkozások betelepülését segítő,
tájékoztató anyagok elkészítése, honlap készítése, valamint marketing eszközök elkészítése, beszerzése, arculattervezés és megjelenítés). (az összes elszámolható költségek 3%-a, maximum 3 millió Ft.); 4 A projekthez közvetlenül kapcsolódó oktatás, képzés (munkavállalók képzése, pl.: betanítás, tanfolyamok, tréningek, egyéb képzések). (az összes elszámolható költségek max. 5%-áig); Projektmenedzsment (az összes elszámolható költségek max. 2%-áig). További részletek a felhívásban!
Támogatás mértéke: 50%, 10-800 millió Ft. Pályázatok benyújtása: 2007. X. 17. - 2008. I. 18.
KÖZÉP-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM
KDOP-2007-1.1.1 – REGIONÁLISAN

KIEGYENSÚLYOZOTT,

VONZÓ

TELEPHELYI,

IPARTERÜLETI

INFRASTRUKTÚRA

KIALAKÍTÁSA

Támogatás célja: A támogatási konstrukció célja a Közép-dunántúli régió nemzetközi versenyképességének
erősítése, a vállalatok (kiemelten mikro-, kis- és középvállalkozások) versenyképességének növeléséhez közvetetten hozzájáruló modern üzleti környezet kialakítása.
Kedvezményezettek köre: -helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások, valamint ezen szervezetek által
létrehozott társulások; -gazdasági társaságok, szövetkezetek; -egyesületek, köztestületek, közhasznú szervezetek; -alapítványok, közalapítványok; -felsőoktatási intézmények; -kutatóintézetek.
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Támogatható: -A meglévő alap ipari parki szolgáltatások továbbfejlesztése, kiegészítő és magasabb szintű
szolgáltatásokkal való bővítése (pl. innovációs és technológiai, inkubációs, logisztikai, kommunikációs, informatikai, képzési, távoktatási, befektetés-ösztönzési szolgáltatások). -Az ipari park területén belüli szolgáltatóházhoz, inkubátorházhoz kapcsolódó ingatlanfejlesztés (építés, bővítés, korszerűsítés, amely szoros összefüggésben van a kialakítandó új szolgáltatásokkal). -Az ipari parki szolgáltatások nyújtásához szükséges műszaki
eszközök beszerzése, beleértve a szükséges laboratóriumi és kísérleti üzem berendezéseit is. -Földvásárlás, -Befektetés-ösztönzéshez kapcsolódó marketingtevékenység (pl. vállalkozások betelepülését segítő rendezvények
lebonyolítása, tájékoztató anyagok elkészítése stb.) -Minőség -, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetése. -Ipari parki menedzserek képzése, továbbképzése. További részletek a felhívásban!
Támogatás mértéke: 40%, 25-500 millió Ft. Pályázatok benyújtása: 2007. X. 17. - 2008. I. 18.
KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM
KMOP-2007-1.5.3/A – INKUBÁTORHÁZAK -

SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSSEL

EGYBEKÖTÖTT

-

ÉPÍTÉSE,

BŐVÍTÉSE,

FEJLESZTÉSE

Támogatás célja: Az inkubátorházak fejlesztésével cél olyan támogató környezet megteremtése, amely csökkenti az újonnan alapított vállalkozások üzleti kudarcának arányát, azok életciklusának kritikus, kezdeti szakaszában.
Kedvezményezettek köre: 1.helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások, valamint ezen szervezetek által
létrehozott társulások; 2.gazdasági társaságok, szövetkezetek; 3.egyesületek, köztestületek, közhasznú szervezetek; 4.alapítványok, közalapítványok; 5. felsőoktatási intézmények; 6. kutatóintézetek.
Támogatható: -inkubátorház, szolgáltatóház létrehozása, bővítése, -telekhatáron belüli infrastruktúra fejlesztés,
-inkubátorházak által nyújtott szolgáltatások skálájának bővítése és/vagy minőségének fejlesztése, -marketing,
piackutatás, kapcsolatépítés segítése. További részletek a felhívásban!
Támogatás mértéke: 25-30%, 50-500 millió Ft. Pályázatok benyújtása: 2007. X. 17. - 2008. I. 18.
KMOP-2007-1.5.3/D – IPARI PARKOK, IPARI TERÜLETEK TELEPHELY- ÉS SZOLGÁLTATÁS-FEJLESZTÉSE
Támogatás célja: A komponens célja - a további működő tőke beáramlás elősegítése, a hozzáadott érték növelése és ezáltal a helyi (települési, kistérségi, betelepült, valamint betelepülni szándékozó) vállalkozások versenyképességének javítása érdekében.
Kedvezményezettek köre: 1.helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások, valamint ezen szervezetek által
létrehozott társulások; 2.gazdasági társaságok, szövetkezetek; 3.egyesületek, köztestületek, közhasznú szervezetek; 4.alapítványok, közalapítványok; 5. felsőoktatási intézmények; 6. kutatóintézetek.
Támogatható: -ipari terület / Ipari park által nyújtott szolgáltatások skálájának bővítése és/vagy minőségének
fejlesztése, -telekhatáron belüli infrastruktúra fejlesztés, -meglévő ipari park bővítéséhez kapcsolódó földterület
vásárlás, -szolgáltatási tevékenységhez szükséges, ipari célú hasznosítást eredményező épületek megépítése,
bontása, átalakítása, bővítése, -kihasználatlan vagy alacsony kihasználtságú, gazdasági potenciállal rendelkező,
ipari területek esetében a kiírás szerinti támogatható tevékenységek széles körű alkalmazásával megvalósuló integrált fejlesztés, -ipari területen komplex terület előkészítési munkák, -a beruházási projekthez közvetlenül
kapcsolódó oktatás, képzés, -a létrehozott fejlesztés eredményeinek marketingje, kommunikálása. További részletek a felhívásban!
Támogatás mértéke: 25-30%, 50-500 millió Ft. Pályázatok benyújtása: 2007. X. 17. - 2008. I. 18.
KMOP-2007-3.3.4/C – KÖRNYEZETVÉDELMI
KÖRNYEZETVÉDELEM)
Lásd a KEOP-2007-6.3.0. alatt.

CÉLÚ

INFORMATIKAI

FEJLESZTÉSEK

A

KÖZIGAZGATÁSBAN
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NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM
NYDOP-2007 - 1.3.1 IPARI PARKOK, IPARTERÜLETEK ÉS INKUBÁTORHÁZAK TÁMOGATÁSÁRA
Támogatás célja: A régió versenyképességének megőrzése érdekében vonzó befektetési környezet kialakítása,
melynek fontos elemei a befektetési környezet infrastrukturális fejlesztése valamint az innovációt és magas hozzáadott értékű gazdasági tevékenységet elősegítő szolgáltatások elindítása.
Kedvezményezettek köre: -helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások, valamint ezen szervezetek által
létrehozott társulások; -gazdasági társaságok, szövetkezetek; -egyesületek, köztestületek, közhasznú szervezetek; -alapítványok, közalapítványok.
Támogatható: 1.Meglévő Ipari Parkokban, valamint kialakításra kerülő ipari területeken, inkubátorházakban az
infrastruktúra kiépítése, felújítása, bővítése, a telekhatáron belül, 2.Betelepülő vállalkozások számára nyújtott
működést és termelést segítő emelt szintű szolgáltatások mennyiségének és minőségének bővítéséhez szükséges
beruházások és beszerzések. Önmagában vagy infrastruktúrafejlesztést célzó projektekben kötelező elemként
pályázható tevékenység. 3.Befektetés-ösztönzéshez kapcsolódó marketingtevékenység a projektben létrehozott
infrastruktúrához kötődő (pl. innovatív vállalkozások betelepülését segítő, tájékoztató anyagok elkészítése, honlap készítése). 4.Előkészítő tevékenységek az összes elszámolható költségek legfeljebb 6%-ig 5.Földterület és
ingatlan vásárlás (az összes elszámolható költségek max. 10%-ig), amennyiben a nettó kihasznált alapterület kihasználtsága eléri a 80%-ot. 6.Kármentesítés az összes elszámolható költségek legfeljebb 15%-ig. 7.A pályázati
útmutatóban felsorolt minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetésének támogatása; amennyiben az Ipari Park működtetéséhez közvetlenül kapcsolódnak az összes elszámolható költségek
legfeljebb az 5%-ig és legfeljebb 5 millió Ft-ig. További részletek a felhívásban!
Támogatás mértéke: 30-50%, 10-400 millió Ft. Pályázatok benyújtása: 2007. X. 17. - 2008. I. 18.
TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM
TÁMOP-2007-2.2.3/07/2 – TISZK-RENDSZER TOVÁBBFEJLESZTÉSE NEM A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN
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. További részletek a felhívásban!
Támogatás mértéke: 100%, 100-400 millió Ft. Pályázatok benyújtása: 2007. 10. 08. - 2008. 01. 07.
KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM
KEOP-2007-1.2.0. – SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS
Támogatás célja: Alapvető cél a települési szennyvíz tisztítás, új közműves szennyvízelvezetési és -tisztítási
rendszerek kiépítését, a meglévő szennyvízcsatorna rendszerek indokolt mértékű bővítését, illetve a szennyvíztisztító telepek korszerűsítését.
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Kedvezményezettek köre: -Települési önkormányzatok egyénileg, -Települési önkormányzatok együttműködései (kizárólag az 1. fordulóban); -Települési önkormányzatok társulásai (a hatályos 16/2006. (XII.28) MeHVMPM együttes rendeletben szereplő korlátozásokkal); A Magyar Állam (mint közműtulajdonos) nevében eljáró
szervezet; -A Magyar Állam (mint közműtulajdonos) nevében eljáró szervezet és települési önkormányzat(ok)
közösen.
Támogatható: 1.forduló: -Projektdokumentáció és szükséges tanulmányok elkészítési költségei; -Környezetvédelmi engedélyezés dokumentumainak költségei; -Műszaki tervezés és engedélyezés költségei -Tenderdokumentációk kidolgozása (az előkészítési és megvalósítási szakaszra vonatkozóan); -Közbeszerzési eljárások lebonyolítása; -Projektmenedzsment az előkészítés során (amennyiben a Kbt. szabályai szerint került beszerzésre)
2.forduló: -Új szennyvízcsatorna-hálózatok és szennyvíztisztító telepek építése beleértve az 5000 LE alatti települések és településrészek esetében a természetközeli szennyvíztisztítás megvalósítását is; -Meglévő szennyvízcsatorna-hálózatok bővítése; -Meglévő szennyvízcsatorna-hálózatok rekonstrukciója (a projekt elszámolható
költségének max. 5%-ának erejéig), -Szennyvíztisztító telepek bővítése; -Szennyvíztisztító telepek korszerűsítése, amennyiben az a hatósági kötelezés miatt szükséges; -Közcsatornával gazdaságosan el nem látható települések, településrészek környezetbarát és költséghatékony, szakszerű egyedi szennyvízkezelésének megoldása, fejlesztése (kizárólag erre a tevékenységre nem lehet pályázni). További részletek a felhívásban!
Támogatás mértéke: 50-85%, minimum 200 millió Ft. Pályázatok benyújtása: 2007. X. 24-től folyamatosan.
KEOP-2007-1.3.0 – IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÁS
Támogatás célja: A jelen pályázat keretében nyújtható támogatás a közműves vízellátás keretében szolgáltatott
ivóvíz minőségének javítására, az előírt vízminőség biztosítására irányuló fejlesztések előkészítését illetve megvalósítását segíti.
Kedvezményezettek köre: -Települési Önkormányzatok egyénileg;-Települési önkormányzatok együttműködései; -Települési önkormányzatok társulásai; -A Magyar Állam (mint közműtulajdonos) nevében eljáró szervezet
egyénileg; -A Magyar Állam (mint közműtulajdonos) nevében eljáró szervezet és települési önkormányzat(ok)
együttesen.
Támogatható: -Projektdokumentáció (2. fordulós pályázat) és szükséges tanulmányok elkészítése; -Engedélyeztetés; -Műszaki tervek elkészítése; -A projekt előkészítéshez kapcsolódó közbeszerzési költségek; -Terület
előkészítő, nem földmunka jellegű munkálatok; -Projekt menedzsment az előkészítés során; -Tenderdokumentációk kidolgozása. További részletek a felhívásban!
Támogatás mértéke: 50-90%, minimum 10 millió Ft. Pályázatok benyújtása: 2007. X. 24-től folyamatosan.
KEOP-2007-2.3.0 – A TELEPÜLÉSI

SZILÁRDHULLADÉK-LERAKÓKAT ÉRINTŐ TÉRSÉGI SZINTŰ REKULTIVÁCIÓS PROGRAMOK

ELVÉGZÉSE

Támogatás célja: Felszíni és felszín alatti vizek további szennyezésének megakadályozása és a környezetterhelés csökkentése.
Kedvezményezettek köre: Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolással);Települési önkormányzatok; (321); Települési önkormányzatok társulásai; (951), csak jogi személyiséggel
rendelkező társulások.
Támogatható: -Rekultivációs munkálatok végzése (amennyiben az illetékes hatóság kétütemű rekultivációt határoz meg, úgy csak a rekultiváció első üteme kerülhet támogatásra): -Rekultivációs rétegrendhez szükséges
anyagbeszerzés -Rekultivációs rétegrend kialakítása -Vízelvezető rendszer kialakítása -Depóniagáz- gyűjtő, ártalmatlanító rendszer kiépítése (amennyiben indokolt) -Passzív hidraulikus védelmi rendszerek kiépítése
(amennyiben a szennyezés terjedését megelőzendően ez a leginkább költséghatékony megoldás) –Felszámolás.
További részletek a felhívásban!
Támogatás mértéke: 100%, 650 – 10000 millió Ft. Pályázatok benyújtása: 2007. X. 24-től folyamatosan.
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MEGŐRZÉSE,

VONALAS

LÉTESÍTMÉNYEK

TERMÉSZETKÁROSÍTÓ HATÁSÁNAK MÉRSÉKLÉSE

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: Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolással) -nemzeti park igazgatóságok (mindhárom alcélra); (312) -környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok (csak
élőhely-rekonstrukcióra); (312).
Támogatható: -A veszélyeztetett és ritka növény- és állatfajok, életközösségek védelmét szolgáló beruházások
(pl. inváziós és termőhelyidegen fajok irtása, hallépcső, madár- és vidraetetők létesítése, védőkerítés); -A bolygatott és roncsolt élőhelyek helyreállítása (holtág, mellékág rehabilitáció, gyepes élőhelyek kialakítása, rekonstrukciója stb.); -A kedvező, magasabb természetvédelmi értékű élőhely kialakulását elősegítő szukcessziós folyamatok támogatása. További részletek a felhívásban!
Támogatás mértéke: 100%, 30 - 1600 millió Ft. Pályázatok benyújtása: 2007. X. 24-től folyamatosan.
KEOP-2007-3.1.2. ÉLŐHELYVÉDELEM, -HELYREÁLLÍTÁS,

VONALAS LÉTESÍTMÉNYEK TERMÉSZETKÁROSÍTÓ HATÁSÁNAK

MÉRSÉKLÉSE

Támogatás célja: A konstrukció fő célja a védett természeti területek, Natura 2000 területek és élőhelyek kedvező természeti állapotának megóvása illetve javítása. A konstrukció elsősorban arra irányul, hogy a védett és
fokozottan védett, valamint a közösségi jelentőségű állat- és növényfajok, illetve élőhelyeik hosszú távú fennmaradását biztosítsa, másodsorban pedig arra, hogy az ország természetvédelmi oltalom alatt álló területeinek
minél nagyobb hányada érje el a természetközeli állapotot.
Kedvezményezettek köre: -Települési önkormányzatok –Települési önkormányzati társulások -Állami erdőgazdasági ZRt., Közalapítványok. -Egyéb központi költségvetési szervek; (31) -Települési önkormányzatok;
(321) -Települési önkormányzati társulások; (951) (Csak jogi személyiséggel rendelkező társulások) -Természetvédő társadalmi szervezetek; (599) -Közalapítványok;(561) -GySEV, MÁV; (71) -Közútkezelő; (71).
Támogatható: -A bolygatott és roncsolt élőhelyek helyreállítása (holtág, mellékág rehabilitáció, gyepes élőhelyek kialakítása, rekonstrukciója stb.); -A kedvező, magasabb természetvédelmi értékű élőhely kialakulását elősegítő szukcessziós folyamatok támogatása; -A veszélyeztetett és ritka növény- és állatfajok, életközösségek védelmét szolgáló beruházások (pl. inváziós és termőhelyidegen fajok irtása, hallépcső, madár- és vidraetetők létesítése, védőkerítés); -Az adott élőhely fennmaradását veszélyeztető, kedvezőtlen szukcessziós folyamatok (a növényzetnek a zárótársulás irányában történő átalakulása) szükség szerinti visszaszorítása a természetvédelmi
szempontból értékesebb élőhely fenntartása érdekében (pl. fás legelő, kaszálórét kialakítása, becserjésedés megakadályozása). További részletek a felhívásban!
Támogatás mértéke: 100%, 30 - 200 millió Ft. Pályázatok benyújtása: 2007. XI. 24-től folyamatosan.
KEOP-2007-3.1.3. – GYŰJTEMÉNYES NÖVÉNYKERTEK ÉS VÉDETT TÖRTÉNETI KERTEK MEGŐRZÉSE ÉS HELYREÁLLÍTÁSA
Támogatás célja: Hazánk kiemelkedő értékei a gyűjteményes és a történeti kertek, amelyek az ember és természet viszonyának élő múzeumai. A kertek értékes nemzeti vagyontárgyak és fontos tájelemek, amelyek kulcsszerepet játszanak a veszélyeztetett növényfajok élőhelyen kívüli ún. "ex situ" védelmében, illetve a természetvédelem területén született nemzetközi egyezmények és EU intézkedések végrehajtásában is.
Kedvezményezettek köre: -Nemzeti Park Igazgatóságok; 312 -Egyéb központi költségvetési szerv; 312 -Települési önkormányzatok; 321 -Települési önkormányzatok társulásai; 951, csak jogi személyiséggel rendelkező
társulások -Állami erdőgazdasági Zrt-k; 71 -Egyházak, egyházi intézmények; 55.
Támogatható: -Vizes élőhelyek rekonstrukciója, kialakítása -tó-, folyó-, patakrekonstrukció, partfal-helyreállítás (pl. mederrendezés, mederkotrás, felesleges iszap eltávolítása, tó aljzatának tisztítása, szellőztetése, vízi műtárgyak felújítása/létesítése, vízátöblítés, vízkormányzás megvalósítása, víztisztító, mésztelenítő beszerzése
vagy meglévő felújítása, halak számára ívóhely kialakítása, növénytelepítés, ívóhely természetes élőhellyé alakítása, stb.) -a kert funkciójához nem kapcsolódó, vagy inváziós fajok visszaszorítása vizes élőhelyekről - SpeMagyarországi LEADER Központ • www.leaderkozpont.hu • 6. oldal
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ciális élőhelyek, rekonstrukciója -speciális élőhelyek (sziklagyep, lösz-, homoki-, szikes gyepek kialakítása, telepítése, felújítása, növényanyagának pótlása, fejlesztése -különleges, nagy értékű tematikus gyűjtemények élőhelyének rekonstrukciója, fejlesztése kizárólag a növényanyag megőrzése érdekében (pl. üvegházak felújítása).
További részletek a felhívásban!
Támogatás mértéke: 100%, 50 - 200 millió Ft.
Pályázatok benyújtása: 2007. X. 24-től folyamatosan.
KEOP-2007-4.1. – HŐ- ÉS/VAGY VILLAMOSENERGIA-ELŐÁLLÍTÁS TÁMOGATÁSA MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSBÓL
Támogatás célja: Hazánk kiemelkedő értékei a gyűjteményes és a történeti kertek, amelyek az ember és természet viszonyának élő múzeumai. A kertek értékes nemzeti vagyontárgyak és fontos tájelemek, amelyek kulcsszerepet játszanak a veszélyeztetett növényfajok élőhelyen kívüli ún. "ex situ" védelmében, illetve a természetvédelem területén született nemzetközi egyezmények és EU intézkedések végrehajtásában is.
Kedvezményezettek köre: -Vállalkozás -Költségvetési szerv -Nonprofit szervezet.
Támogatható: -Megújuló bázisú szilárd tüzelőanyag előkészítése -Biomassza-felhasználás -Biológiai hulladék
alapú biogáz termelés és felhasználás: -Geotermikus energia hasznosítása: -Hőszivattyús rendszerek -Napenergia hasznosítása -Vízenergia-hasznosítás, -Szélenergia-hasznosítás, (villamos hálózatra nem termelő szélerőgépek) -Megújuló energiaforrásokat hasznosító közösségi távfűtő rendszerek kialakítása, korszerűsítése. További
részletek a felhívásban!
Támogatás mértéke: 10-50%, 1 - 800 millió Ft.
Pályázatok benyújtása: 2007. X. 24-től folyamatosan.
KEOP-2007-5.1. – ENERGETIKAI HATÉKONYSÁG FOKOZÁSA
Támogatás célja: A konstrukció célja a hatékonyság és az energiatakarékosság fokozása az energetika teljes
vertikumában, azaz az energia termelése, elosztása, szállítása és - a vertikum legkritikusabbnak ítélhető szegmense - a végfelhasználás területén.
Kedvezményezettek köre: Jelen pályázati kiírás keretében pályázhatnak kis és közepes vállakozások, költségvetési szervek és intézményeik, valamint azok többségi tulajdonú vállakozásai, valamint nonprofit szervezetek
(részletes jogi forma szerinti osztályozást lásd a pályázati utmutatóban a KSH besorolás alapján).
Támogatható: 1. Az energiafelhasználás csökkentése érdekében (bármely kedvezményezett esetén, kivéve
KKV-k) 2. Közvilágítás energiafelhasználásának csökkentése (a közvilágítással kapcsolatos kötelező feladatok
ellátásával megbízott esetében) 3. Távhőellátás primeroldali energiahatékonysági korszerősítése (távhőszolgáltatói engedéllyel rendelkezők esetében) 4. Kis- és közepes vállalkozások üzemi és irodaépületeinek hőtechnikai
rekonstrukciója, főtés- és világítási rendszerek korszerősítése (kizárólag KKV-k) Felhívjuk a figyelmet arra,
hogy a KKV-k esetében a termelési technológiához kapcsolódó energetikai beruházások nem támogathatók,
ilyen fejlesztési cél esetén a GOP 2.1.1. pályázati felhívására szükséges a pályázatot benyújtani. 5. Energiahatékonyság növeléssel együtt megvalósított, megújuló energiaforrások hasznosítását lehetővé tevő beruházások, illetve kombinált (több tevékenységet felölelő) beavatkozások. További részletek a felhívásban!
Támogatás mértéke: 10-50%, max. 500 millió Ft.
Pályázatok benyújtása: 2007. X. 24-től folyamatosan.
KEOP-2007-5.2. – HARMADIK FELES FINANSZÍROZÁS
Támogatás célja: A pályázat, a jelen pályázati útmutatóban közzétett részletes szabályok szerint, a költségvetési szervek, egyházak és alapítványok jelenlegi elavult, és pazarló elektromos, világítási, és fűtési rendszereinek
korszerűsítését támogatja. A pályázat célja a meglévő rendszerek felváltása alacsony energiaigényű, szabványoknak megfelelő világítási és fűtési rendszerrel. Az alkalmazott támogatási logika a lehető legnagyobb számú
költségvetési szerv programba vonását célozza.
Kedvezményezettek köre: Támogatásért, a jelen pályázati útmutatóban közzétett részletes szabályok szerint,
az ún. „harmadik feles finanszírozást” végző szervezetek pályázhatnak, amelyek saját finanszírozásban hajtanak
végre - elsősorban a beavatkozás által elért megtakarításból finanszírozott - energiakorszerűsítési beavatkozást.
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Támogatható: 1. Az energiafelhasználás csökkentése érdekében: • Világítási rendszerek korszerűsítése: • Hőés villamosenergia-termelő, -szállító és -átalakító berendezések korszerűsítése, cseréje, hatásfokának javítása,
szabályozhatóvá tétele: • Technológiai berendezések (étkeztetés, mosás, szárítás, vasalás, stb.) energetikai korszerűsítése, vagy cseréje a meglevőnél jobb energetikai hatásfok és kisebb energiafelhasználás biztosítása céljából. Fenti tevékenységeket kizárólag költségvetési szervek intézményeiben, alapítványi vagy egyházi intézményekben lehet megvalósítani, harmadik feles finanszírozási konstrukcióban. További részletek a felhívásban!
Támogatás mértéke: 10-50%, 1 - 50 millió Ft.
Pályázatok benyújtása: 2007. X. 24-től folyamatosan.
KEOP-2007-6.3.0. (KMOP-2007-3.3.4./C) – KÖRNYEZETVÉDELMI CÉLÚ INFORMATIKAI FEJLESZTÉSEK A
KÖZIGAZGATÁSBAN (E-KÖRNYEZETVÉDELEM)
Támogatás célja: Az e-környezetvédelem programja alapvetően a központi és regionális környezetvédelmi
szervek hatósági tevékenységére, illetőleg helyi önkormányzatok és az országos és területi civil szervezetek
(NGO-k) támogatására terjed ki, míg tartalmi szempontból (horizontális fejlesztésként) a tartalomszolgáltatást,
tájékoztatást (knowledge management és knowledge sharing) és a közösségi döntéshozatalban való társadalmi
részvétel erősítését - a környezeti demokrácia fejlesztését - tekinti elsődleges prioritásának.
Kedvezményezettek köre: Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolással) - Központi költségvetési szervek és intézményeik (31) - Helyi, helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv és intézménye (32) - Önkormányzati fejlesztési társulás (364) - Többcélú kistérségi társulás (366) - Országos és regionális hatókörű civil szervezetek.
Támogatható: -Felmérés és ajánlatrendszer-dokumentáció kidolgozása a hazai EIONET-hálózatba bekapcsolandó hazai intézményekre, információs rendszerekre, hardver- és szoftver-fejlesztésekre, adatformátumra, a
személyzet elvárt tudásszintjére; -A hazai EIONET-hálózat megfelelő működéséhez jogszabályi környezet megteremtése; -Az INSPIRE irányelv implementációjához szükséges téradat-infrastruktúra fejlesztések; -Az intézményfejlesztés keretében megoldandó a korábban indított programok (Tematikus Információs Központok,
UNEP/GRID Budapest stb.) egymáshoz illesztése. -A hazai EIONET-hálózatot alkotó intézmények egymás közötti és a nemzeti központtal, valamint az Elektronikus Kormányzati Gerinchálózattal (EKG) történő hálózati
összeköttetésének megteremtése; -Szabványos adatformátum és adatforgalom kialakítása; -Az Európai Unió
ajánlásának megfelelő, a környezeti alaprendszerekkel és a kormányzati portállal integráltan együttműködő
elektronikus iratkezelő rendszer megteremtése; -Szabályozott körülmények biztosítása a nyilvánosság számára
az információhoz való hozzájutás érdekében; -Alapszoftverek, valamint berendezések beszerzése, mely beszerzéseket a technológia különböző szintjén álló intézmények egységes platformját kialakító hardver bővítések érdekében kell végrehajtani; -Az egységes adatcsere szabványokat intézmény-specifikusan előállító alkalmazói
szoftverek kidolgoztatása, tesztelése és üzemeltetése; -A hardvert/szoftvert működtető, az intézményenként
szükséges adatkonverziós munkát elvégző személyzet képzése. -Általános koncepció és munkaprogram kialakítása az EIONET hálózathoz kötődő környezeti-gazdasági információs rendszer (IKGIR) kifejlesztésére; -Ágazati (mezőgazdaság, energiaellátás, szállítás, háztartások stb.) elemzések elvégzése; -Anyagáramlások feltárása
nemzetgazdasági és regionális szinten (input-output táblák, mérlegek stb.); -Informatikai és adatáramlási rendszerek általános rendszertervének kialakítása; -A környezetterhelési mutatók rendszerének kifejlesztése; -Az integrált környezeti-gazdasági mutatók rendszerének kifejlesztése, stb. További részletek a felhívásban!
Támogatás mértéke: 100%, 50 - 1500 millió Ft.
Pályázatok benyújtása: 2007. X. 24-től folyamatosan.
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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