
 
 

BUDAPEST-CSEPEL 
 

 
 
ÖNKORMÁNYZATA 

 
ALPOLGÁRMESTER 

 
 
 
 
 

TÁJÉKOZTATÓ 
 
 

Budapest-Csepel Önkormányzata aktuális pályázati lehetőségeiről 
 
 
 
 
 
 
 

Előterjesztő:  Orosz Ferenc 
  Alpolgármester 
 
 
Készítette:  Kovács Attila EU koordinátor 
  Gesztei László pályázati tanácsadó 
 
 
Egyeztetve:  Dobák István Integrációs tanácsnok 
 
 
 

 
 

Leadási idő: 2006. november 29. 
 
 

  
 
 A Testületi ülés időpontja: 
           
         2006. december 19. 
 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Budapest-Csepel Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2004. január 27-ei ülésén 
elfogadta az Önkormányzat pályázati lehetőségeinek tájékoztatásáról szóló előterjesztést.  
A fejlesztési célkitűzések ismeretében és a pályázati kiírások előrehaladtával az 
önkormányzati pályázati figyelőrendszer az alábbi pályázati lehetőségeket tárta fel, melyről a 
Képviselő-testületet ezúton tájékoztatjuk. 
 
A legújabb kiírások az alábbi területeket érintik: 
 

• Önkormányzatok saját forrásait kiegészítő támogatások 
• Környezetvédelmi és építészeti témájú támogatások 
• Egészségügyi-, szociális- és esélyegyenlőségi témájú támogatások 
• K+F-, oktatási- és kulturális témájú támogatások 
• Vállalkozások fejlesztését szolgáló támogatások 
• Európai Uniós, valamint nemzetközi támogatások 
• Civil szervezetek támogatását szolgáló pályázatok 

 
A tájékoztató a 2006-11-29-i dátummal érvényes, aktuális pályázati lehetőségeket 
tartalmazza, az ezt követően megjelenő pályázati felhívások, illetve kiírások figyelése 
folyamatban van. 
 
 
Budapest, 2006-11-29. 
 
        Tisztelettel: 
 
                  Orosz Ferenc  
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Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram 
 
Hitel célja: Önkormányzati feladatok ellátását szolgáló beruházások finanszírozása. 
 
Hitel típusa: Éven túli lejáratú beruházási hitel. 
 
Hitelfelvevők köre: A helyi önkormányzatok, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény III. fejezete szerinti önkormányzati társulások és a települési önkormányzatok 
többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény szerinti többcélú kistérségi 
társulások. 
 
Hitel felhasználása  
A hitel felhasználható: tárgyi eszközbe történ beruházáshoz, beszerzéshez, létesítéshez, tárgyi 
eszköz felújításához. 
 
Hitel összege  
A beruházás az áfa-visszaigénylés függvényében nettó vagy bruttó bekerülési értékének 
legfeljebb 90%-a. 
Saját erő  
A beruházás minimum 10%-a. A hitel elbírálása szempontjából a saját erőbe más állami vagy 
közösségi támogatás is beszámítható. 
 
Hiteldíjak  
Kamat  
1. és 4. hitelcélok esetén 3 havi EURIBOR + legfeljebb 2,5%/év. 2. és 3. hitelcélok esetén 3 
havi EURIBOR + legfeljebb 3,5%/év. 
Kezelési költség: Nem kerül felszámításra. Folyósítási jutalék: Nem kerül felszámításra. 
Projektvizsgálati díj: Egyszeri díj, amelynek mértékét és esedékességét a finanszírozó 
hitelintézet állapítja meg. Szerződésmódosítási díj: Eseti díj, amelynek mértékét és 
esedékességét a finanszírozó hitelintézet állapítja meg. Rendelkezésre tartási díj: Nem kerül 
felszámításra. Előtörlesztési díj: Nem kerül felszámításra. 
Futamidő alakulása  
Rendelkezésre tartási idő: Szerződéskötést l számított legfeljebb 2 év. Lejárat: Legfeljebb 20 
év. Türelmi idő: Szerződéskötést l számított legfeljebb 3 év. 
Törlesztés ütemezése  
Türelmi időt követően negyedéves egyenlő törlesztőrészletek. 
 
Biztosítékok  
A finanszírozó hitelintézet belső szabályzatai szerinti, szokásos bankári biztosítékok. Az 
önkormányzati törzsvagyon nem képezheti biztosíték tárgyát. 
 
Beadási határidő: A hitelprogram keretében hitelszerződés megkötésére 2006. december 31-
ig van lehetőség.  
 
Kiíró szervezet: MFB 
 
Forrás: www.gkm.hu 
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Környezetvédelmi szervezetek adományi adatbázisba kerülése - Virtuális Alapítvány
 
Az Ökotárs Alapítvány adományi programjai keretében olyan civil szervezetek tevékenységét 
kívánja támogatni, amelyek a környezet, a helyi közösség és az egész társadalom számára 
haszonnal járnak és a fenntartható fejlődést szolgálják. 
Előnyben részesülnek azok a tervek, amelyek:  
a problémák gyökereire rendszerszemléletű megoldásokat kínálnak túllépve a szokásos 
környezetvédelmi szektor megközelítésen;  
erősítik a civil szervezetek mozgalmi jellegét, közvetlen akciókkal érik el céljaikat;  
növelik a zöld szervezetek társadalmi bázisát, tagságát, lakossági kapcsolataikat, társadalmi 
elismertségüket;  
fokozzák az együttműködést a környezetvédő civil szervezetek és a társadalom más szereplői 
(más civil szervezetek, az állami, önkormányzati és üzleti szektor) között és a környezetvédő 
mozgalmon belül;  
elősegítik a zöld gondolkodás és életmód elterjedését, az emberek belső érését;  
választ adnak az új közép-európai kihívásokra.  
 
Virtuális Alapítvány (a befogadott pályázatok VIRT azonosító jelet kapnak) 
Az Ökotárs Alapítvány segítségével a környezetvédő szervezetek az egyesült államokbeli 
Virtuális Alapítvány Internet weboldalaira helyezhetik el adományi kérelmeiket, hogy ilyen 
módon jussanak el a lehetséges adományozókhoz. 
 
Beadási határidő: folyamatos 
 
Kiíró szervezet: Ökotárs Alapítvány
 
Forrás: www.okotars. hu 
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Közintézmények Energetikai Felmérésének Támogatása / UNDP-2006 
 
A támogatás célja 
A CO2 - kibocsátás csökkentése érdekében a végfelhasználói energia-megtakarítás 
előmozdítása: az energetikai veszteségfeltáró vizsgálatok és megvalósíthatósági tanulmányok 
elvégzésének a finanszírozása, energiahatékonysági és kimutatható energiatakarékossági 
hozadékkal járó megújuló energiához kapcsolódó beruházások megvalósításának céljából, a 
magyar állami és önkormányzati szektorban.  
 
Támogatásért az alábbiakban felsoroltak pályázhatnak: 
a.) Helyi önkormányzatok (községi, városi, fővárosi, fővárosi kerületi, megyei), 
körjegyzőségek, települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásai, valamint 
önkormányzati tulajdonú kizárólagos és többségi szervezetek (továbbiakban önkormányzat), 
b.) A magyar közigazgatási rendszer intézményei: az államigazgatási szervek, a közjogi 
személyiségű közintézetek és közalapítványok, valamint állami tulajdonú többségi 
szervezetek (továbbiakban közintézetek). 
c.) Azon energetikai szolgáltatók és energetikai fejlesztő vállalkozások (továbbiakban ESCO), 
amelyek szerződéses viszonyban az önkormányzatokkal vagy közintézetekkel, az 
intézmények vagy intézmény csoportok energetikai veszteségfeltáró vizsgálatait vagy 
energetikai beruházásra vonatkozó megvalósíthatósági tanulmányait készítik. 
 
Az UNDP-2006-os pályázat költségkerete 2006-2007-ben 1 millió US dollár, amely a 
pályázatok nagyságrendjétől függően 250 pályázat támogatását teszi lehetővé. 
A pályázatok benyújtása 2007. június 30-ig lehetséges. 
 
Kiíró szervezet: Energia Központ Kht.
 
Forrás: www.itkht.hu
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HEFOP-2.2.1-06/1 "A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó 
szakemberek képzésével" 

 
A pályázati program célkitűzése 
A jelen pályázati program olyan projekteket támogat, amelyek a szociális területen dolgozó 
szakemberek és önkéntesek ismereteinek bővítését, készségeik, valamint együttműködési 
hálózataik fejlesztését célozzák a hozzájuk fordulók foglalkoztatási esélyeinek növelése 
érdekében. A hátrányos helyzetű csoportok foglakoztatási esélyeinek növelése szempontjából 
rendkívül fontos, hogy a szociális szakemberek rendelkezzenek munkaerőpiaci ismeretekkel 
és segítsék, támogassák ügyfeleik munkaerő-piaci beilleszkedését, részvételét. Ezáltal a 
szociális terület a korábbiaknál jobban illeszkedik a foglalkoztatás- és képzési politikához, 
mert a segítő munkához hozzákapcsolja a foglalkoztatási esélyek növeléséhez szükséges 
tudást, készségeket is. Ezzel a megközelítéssel egyúttal az ágazatok közötti együttműködés is 
erősödik, ami hatékonyabbá teszi a hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piaci és 
társadalmi beilleszkedésének elősegítését. A munkaerő-piaci irányultság miatt nem 
támogatható a munkavállalási koron túli embereknek nyújtott ellátásokhoz, szociális 
szolgáltatásokhoz kapcsolódó humánerőforrás-fejlesztés, valamint a szociális szakemberek 
alap- és iskolarendszerű képzése és alkalmazása.  
 
Célcsoport 
Közvetlen:  
A civil és önkormányzati szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatások 
szakemberei és önkéntesei, különösen a hajléktalan és fogyatékossággal élő emberekkel 
foglalkozó szakemberek, valamint a szociális igazgatásban dolgozók (az idősgondozásban 
dolgozók kivételével)  
Bűnmegelőzési szakemberek, pártfogó felügyelők  
A család és munkahely összeegyeztetését célzó szervezetek, szolgáltatások, intézmények 
munkatársai 
Közvetett:  
Társadalmi és munkaerő-piaci érdekérvényesítés szempontjából hátrányos helyzetű társadalmi 
csoportok, családok és egyének:  
Veszélyeztetett fiatalok  
Romák  
Gyermeküket egyedül nevelő szülők  
Tartós munkanélküliek  
Jövedelmi szempontból hátrányos helyzetűek  
Fogyatékossággal élő emberek, megváltozott munkaképességűek és egészségkárosodottak  
Szenvedélybetegek  
Pszichiátriai betegek [2]  
Hajléktalanok  
Büntetőeljárásban terheltnek minősülő személyek  
Hátrányos helyzetű térségek, települések lakói.  
Tekintettel arra, hogy a pályázati program átfogó célja a hátrányos helyzetű emberek 
munkaerő-piaci integrációjának elősegítése, az intézkedés nem támogatja olyan szervezetek 
munkatársainak/önkénteseinek a képzését, amelyek nem munkavállalási korú emberekkel 
foglalkoznak (például idősgondozás, gyermekvédelem bizonyos szervezetei stb.). 
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Támogatott tevékenységek 
 Csak olyan fejlesztések támogathatók, amelyek többletet hordoznak az adott 
szervezet/intézmény törvényi kötelezettségeit képező, illetve egyébként is végzett 
tevékenységeihez képest!  
Szociális és gyermekvédelmi területen, valamint a pártfogói felügyelet területén dolgozó 
szakemberek/önkéntesek képzése, készségfejlesztése, felkészítése arra, hogy hátrányos 
helyzetű ügyfeleiket sikeresen felkészíthessék a munkaerő-piaci (re)integrációra. A képzések 
kötelező eleme a munkaerő-piaci ismeretek oktatása, e mellett nem kötelező, de választható 
elemek az EU-s ismeretek, számítógépes ismeretek oktatása, a csoportos, vagy egyéni, 
elektronikus formában történő tanulás biztosítása, a szakmai fejlődést szolgáló, és a kiégést 
megelőző formák, pl. szupervízió, esetmegbeszélés, stb. szervezése, mentálhigiénés, 
konfliktuskezelési, mediációs képzés/tréning nyújtása. A szakmai fejlődést szolgáló és a 
kiégést megelőző tréningek, képzések. önállóan nem támogathatóak, azoknak kapcsolódnia 
kell munkaerőpiaci-ismereteket tartalmazó képzésekhez.  
A család és munkahely összeegyeztetését szolgáló intézmények/szervezetek 
létrehozását/fejlesztését célzó humánerőforrás-fejlesztés: képzés a gyermekek napközbeni 
rugalmas ellátásában résztvevők számára, a különféle, a gyermekek napközbeni ellátását és a 
korai fejlesztést célzó szolgáltatások közötti hálózatszervezés, hálózat működtetés; alternatív, 
a szükségletekhez és igényekhez igazodó szolgáltatások módszertanának kidolgozása; 
tapasztalatcserék szervezése a már bevált gyakorlatok átvétele érdekében.  
A szociális és gyermekvédelmi területen, valamint a bűnmegelőzésben működő szervezetek 
együttműködésének elősegítése az adott térségben működő különböző profilú (különböző 
ágazatokhoz tartozó) intézményekkel, különösen a munkaügyi szervezetekkel, az ellátottak 
sikeresebb munkaerőpiaci (re-)integrációjának érdekében; esetmegbeszélő, esetmenedzseri 
csoportok szervezése, működtetése; közös adatbázisok létrehozása; hálózatszervezés, hálózat 
működtetése. Ebben az esetben kötelező projektelem az együttműködés előkészítéseként az 
együttműködésben résztvevők számára szervezett közös képzés / tréning / felkészítés, és 
kiemelten fontos a munkaügyi központokkal, illetve kirendeltségeikkel való együttműködés. 
 
Pályázók köre 
A projektet a kedvezményezettnek más szervezetek bevonásával, konzorciumi 
együttműködésben kell megvalósítania. A pályázó szervezetek, és konzorciumi partnerei 
lehetnek:  
Helyi önkormányzati végrehajtó költségvetési szerv (beleértve a megyei (fővárosi) szerveket 
is)  
Helyi önkormányzati felügyelt költségvetési szerv (beleértve a megyei (fővárosi) szerveket is)  
Helyi kisebbségi önkormányzati végrehajtó költségvetési szerv  
Helyi kisebbségi önkormányzati felügyelt költségvetési szerv  
Egyház  
Egyházi intézmény  
Közalapítvány  
Közalapítvány intézménye  
Egyéb alapítvány  
Közhasznú társaság  
Egyesülés  
Egyesület  
Egyéb jogi személyiségű non-profit szervezet  
Önkormányzati társulás  
Felsőoktatási intézmények 
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A támogatás formája/mértéke:  
A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás (visszafizetési kötelezettség nélküli 
végleges juttatás).  
A támogatások mértéke 100%, önerő biztosítása nem feltétel.A projekthez igényelt 
támogatásnál figyelembe kell venni a rögzített minimum és maximum-értékeket. Az 
elnyerhető támogatások az alábbiak szerint alakulhatnak:  
 

Minimális támogatás Maximális támogatás 
5.000.000 forint 20.000.000 forint 

 
Beadási határidő: 2006. december 31. 
 
Kiíró szervezet: HEFOP IH 
 
Forrás: www.hefop.hu
 
 
 
 

HEFOP-2.2.2-06/1 Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi 
szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával 

 
Támogatás célja: Az integrált munkaügyi és szociális ellátó és szolgáltató rendszer 
fejlesztésének megalapozása a 2007-13 közötti programozási időszakra, az inaktivitás 
csökkentése érdekében. 
 
Kedvezményezettek köre: Egy (statisztikai) kistérségen belül a területileg illetékes 
munkaügyi központ , szociális és/vagy munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó – állami vagy nem 
állami fenntartású – szervezetek, települési önkormányzatok. 
 
Támogatott tevékenységek: 
Projektmenedzsment létrehozása és működtetése  
Szakmai fejlesztések  
Az új modell módszertani elemeinek kidolgozása, működtetése, értékelése  
Szolgáltatások kidolgozása a célcsoport számára 
 
Támogatás formája: Vissza nem térintendő 
 
Támogatás összege: 20-40 millió Forint 
 
Támogatás mértéke:100% 
 
Beadási határidő: 2007. december 31. 
 
Kiíró szervezet: Nemzeti Fejlesztési Hivatal Humánerőforrás-fejlesztés Operatív Program és 
EQUAL Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatóság
 
Forrás:www.pafi.hu 
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KAB-ELT megelőző-felvilágosító szolgáltatás (elterelés) végzésének támogatása 
 
A felhívás célja 
 A pályázat célja azon büntetőeljárás alá vont kábítószer-élvező személy részére (a 
továbbiakban: érintett személy), aki a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 
(a továbbiakban: Btk.) 283. §-a (1) bekezdése alapján a büntetőeljárás során vállalja, hogy 
legalább hat hónapig folyamatos megelőző-felvilágosító szolgáltatáson vesz részt, a 
megelőző-felvilágosító szolgáltatás, illetve annak szakmai feltételeinek biztosítása.  
 
A támogatásban részesíthetők köre: Olyan belföldi székhelyű- társadalmi szervezetek 
(kivéve pártok és szakszervezetek); - köztestületek; - alapítványok; - közalapítványok; - 
szociális és egészségügyi intézmények; - helyi önkormányzatok fenntartásában működő egyéb 
intézmények; - minisztériumi felügyelet alatt működő egyéb szakintézmények; - gazdasági 
társaságok; - egyházi fenntartású intézmények; amelyek alapító okiratában, működési 
szabályzatában, stb. deklarált módon jelennek meg a pályázati kiírásban szereplő szakmai 
feltételek, célkitűzések. 
A szolgáltatást végző intézménynek bíróság által bejegyzett jogi személynek kell lennie, 
amely alapító okiratában (és szervezeti működési szabályzatában) megfogalmazottak szerint 
elsődlegesen szenvedélybetegek (illegális drogokat használók) pszichoszociális ellátását 
és/vagy a szenvedélybetegség kialakulásának megelőzését, illetve az (Ottawai Chartában 
megfogalmazottak szerinti) egészségfejlesztést, egészségnevelést tűzik ki célul. 
 
Atámogatás mértéke: A támogatás (itt: ellátási díj) vissza nem térítendő pénzbeli támogatás, 
melynek folyósítása folyamatosan, az egyes havi pénzügyi jelentések benyújtását követően 
történik. A megelőző-felvilágosító szolgáltatást nyújtó intézmény 2.000Ft/óra/fő ellátási díjat 
kap az ellátási események után. Az első ellátási esemény 4.000Ft/fő/óra, amely tartalmazza az 
ellátási esetre vonatkozó status felvétel díját is. Az együttes rendeletben (26/2003.(V.16.) 
ESzCsM-GyISM) foglaltaknak megfelelően az egy kliens után fizethető ellátási díj 
maximálisan 4.000Ft+23x2.000Ft, azaz 50.000 Ft.  Önrész: Az Ifjúsági, Családügyi, Szociális 
és Esélyegyenlőségi Minisztérium (a továbbiakban: ICSSZEM) a jelen pályázat esetén nem 
írja elő pályázati követelményként az önrésszel való rendelkezést.  
 
A pályázat tartalmi követelményei 
Az intézmények által működtetett programoknak alkalmasnak kell lenniük a kábítószer-
függőséget gyógyító kezelés, kábítószer-használatot kezelő más ellátás vagy megelőző-
felvilágosító szolgáltatás szabályairól szóló 26/2003. (V. 16.) ESzCsM–GyISM együttes 
rendeletben (továbbiakban: Rendelet) meghatározott követelményeknek. Megfelelő 
időtartamban és megfelelő tartalommal kell biztosítaniuk az ehhez szükséges személyi, tárgyi 
feltételeketA szakmai szolgáltató minden esetben kötelezettséget vállal arra, hogy rendszeres 
és folyamatos szupervíziót biztosít a programban részt vevő munkatársak számára. A 
programnak az addikció súlyosságához kell igazodnia, és célját, valamint eszközeit is ennek 
megfelelően kell megválasztania. A szakmai szolgáltató számára az érintett személy kliens, 
akivel – a büntetőeljárástól függetlenül – megkülönböztetés nélkül, ugyanolyan feltételek, és 
körülmények között foglalkozik, mint a többi kliensével. A csoportkialakításra kizárólag úgy 
kerülhet sor, hogy az eltérő addikció-súlyosságú érintettek nem kerülhetnek egy csoportba! A 
csoportok létszáma nem haladhatja meg a 15 főt. A szakmai szolgáltatónak minden esetben 
írásban (szolgáltatási/terápiás) szerződést kell kötnie az érintettel, amelyben le kell fektetni a 
program: 
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időtartamát (melyből legalább ¼ résznek egyéni esetkezelésnek kell lennie) szakmai 
kereteitcéljátmódszereita megfelelés kritériumaités a kizárás feltételeit (figyelembe véve a 
Rendelet erre vonatkozó szabályait) 
Az elterelést végző intézmények a következő tartalmi szolgáltatások ötvözésével végezhetik a 
diverziós eljárást: 
egyéni és/vagy csoportos konzultációs (counselling) technikák és foglalkozásokinteraktív 
edukációs foglalkozások támogató (szupportív) folyamatok biztosításaa (gyógyulási) 
motiváció megerősítésére törekvő technikák alkalmazása 
önismereti csoportok szervezésecélcsoport-szegmentált foglalkozások szervezése (pl. 
korosztályi, kulturális, droghasználati stb. megkülönböztetésekkel) egészségfejlesztési 
szemlélet (az Ottawai Charta tükrében) szülők, hozzátartozók bevonása (önmagában nem, 
csak kiegészítő elemként alkalmazható). 
A pályázó vállalja, hogy az illetékességi területéről érkező érintetteket – amennyiben 
állapotuk nem igényel egészségügyi ellátási formát – befogadja, részére a terápiás szerződés 
szerint a legmegfelelőbb szolgáltatást nyújtja, őt csak írásban megfogalmazott indokkal veszi 
ki a programból. Az elterelés sikerességét a szerződésben meghatározott program elvégzése 
jelenti. A foglalkozások időtartama minimálisan kéthetenként átlagosan 2 óra, amely a fél év 
során 24 órát + az első alkalommal a status felvételt jelenti. Az előzetes állapotfelmérés nem 
tartozik bele az elterelés hat hónapjába. Az elterelés végén a szakmai szolgáltató a Rendelet 
melléklete szerinti igazolást állít ki 3 példányban, amelynek eredetijét 5 évig minden ehhez 
kötődő dokumentummal együtt megőriz, és a szakmai program teljesítéséről szóló igazolás 2 
példányát kliensének átadja.  
 
A program megvalósításában résztvevő szakemberek köre 
 Az intézménynek a folyamatos és visszaellenőrizhető adatkezeléshez – a vállalt 
kliensszámtól függő mértékben – megfelelő létszámú és felkészültségű adminisztrációs 
személyzetet kell biztosítania. A szakmai tartalom végzéséhez az intézmény dolgozói között 
legalább egy felsőfokú végzettségű és legalább 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkező 
munkatársnak kell lennie. Az e programban elfogadható szakmai végzettség: 
Pszichiáter addiktológus szakvizsgával rendelkező orvospszichológusmentálhigiénés 
szakemberaddiktológiai konzultánsszociális munkáslelkipásztor 
pszichopedagógusszociálpedagógus 
A szakmai tartalom végzői megbízási jogviszony keretében is foglalkoztathatók. 
 
Beadási határidő: folyamatos 2006-12-31 –ig 
 
Kiíró: ICSSZEM 
 
Forrás: www.icsszem.hu 
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P26/1 "A KÖZSZOLGÁLTATÁSOKHOZ VALÓ EGYENLŐ ESÉLYŰ 
HOZZÁFÉRÉS II. 

 
 

A pályázat célja 
A fogyatékos emberek életminőségének javítása, valamint a fogyatékos személyek jogairól és 
esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvényben előírt feladatok 
teljesítésének elősegítése oly módon, hogy az önkormányzati tulajdonban vagy kezelésben 
lévő épületek egyenlő esélyű hozzáférése biztosított legyen. 
 
A program keretében támogatást igényelhet minden olyan (állami; önkormányzati; egyházi; 
non-profit; gazdasági) szervezet, amely olyan okmányirodát vagy szociális, gyermekvédelmi 
alap- vagy szakellátást nyújtó szolgáltatást működtet, melynek épületén még nem - vagy csak 
részben - végezték el a vonatkozó építészeti jogszabályok szerinti fizikai, illetve az 
információs és kommunikációs akadálymentesítést. 
 
A maximum nyerhető összeg: 6 000 000 Ft,  A csak fizikai vagy csak infokommunikációs 
akadálymentesítés esetén igényelhető legmagasabb összeg 3 000 000 Ft. 
 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2007. január 4. 
 
Kiíró szervezet: FOGYATÉKOSOK ESÉLYE KÖZALAPÍTVÁNY 
 
Forrás: www.foka.hu 

 12



LP-06A gyermekvédelmi szakellátásból nagykorúságával kikerült, illetve utógondozói 
ellátásban részesülő, szakképzetlen, munkanélküli fiatal felnőttek munkaerő-piaci és 

társadalmi (re)integrációjának elősegítését szolgáló projektek támogatása 
) 

A támogatási program célja 
Kísérleti projektek támogatásával olyan modell kialakulásának elősegítése, amely hasz-
nálaton kívül álló épület(ek) felújításán, átalakításán keresztül oldja meg a fiatal felnőttek 
fejlesztését, képzését (alap vagy középszintű szakképzettség megszerzését) és elhelyezését 
úgy, hogy a fiatal felnőttek a lakóépület(ek)ben elkészült lakásokban lakhatnak.  
 
A célcsoport 
a gyermekvédelmi szakellátásból nagykorúságával kikerült, illetve utógondozói ellátásban 
részesülő, szakképzetlen vagy elavult szakképzettséggel rendelkező (legalább 6 hónapja azzal 
elhelyezkedni nem tudó) munkanélküli fiatal felnőttek. 
 
A pályázók köre 
közhasznú szervezetek (kivéve a köztestületeket és a sportági országos szakszövetségeket); 
egyházak vagy egyéb egyházi jogi személyek (egyházak szervezete, intézménye, 
egyházközsége; egyházak önálló szervezetei stb.); a gyermekvédelmi szakellátás intézményei; 
önkormányzatok. 
A pályázó büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozni köteles arról, hogy 
munkaügyi kapcsolatrendszere az Áht. 15. §-ának (9) bekezdése b) és c) pontja tekintetében 
rendezettnek minősül, 
vele szemben a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az Áht. 15. §-ának (7) bekezdésében 
valamint az Áht. 15. §-a (9) bekezdésének a) pontjában meghatározott feltételei teljesülnek, 
azok hiánya nem jelenti a támogatás nyújtásának akadályát. 
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. 
 
A támogatható tevékenységek 
a) a projektmenedzsment, a projektadminisztráció és a projektszemélyzet felkészülése a 
projekt végrehajtására; 
b) a menedzsment és az adminisztráció működése; 
c) a menedzsment, az adminisztráció és a személyzet számára biztosított szupervízió; 
d) a használaton kívül álló épület(ek) felújításának, átalakításának tervezése, a szakhatósági 
engedélyek beszerzése; 
e) a használaton kívül álló épület(ek) felújítása, átalakítása materiális feltételeinek 
biztosítása;   
f) a fiatal felnőttek felkutatása, kiválasztása; 
g) a fiatal felnőttek egyéni adottságainak, igényeinek, szükségleteinek, körülményeinek 
felmérése, egyéni fejlesztési tervek készítése;  
h) a fiatal felnőttek felzárkóztatása, hiányzó alapismereteik pótlása, tanulási készségének, 
kulcsképességeinek fejlesztése; 
i) a fiatal felnőttek személyiségének, közösségének, szociális kompetenciáinak, önálló 
életvitelükhöz szükséges tudásuknak, készségeiknek a fejlesztése; 
j) a fiatal felnőttek folyamatos - elsősorban nondirektív módszerekkel történő - 
pszichoszociális támogatása; 
k) a fiatal felnőttek foglalkoztatása a használaton kívül álló épület(ek) felújításában, át-
alakításában; 
l) a fiatal felnőttek - foglalkoztatásukba integrált, alapszintű vagy középszintű szakké-pesítést 
nyújtó - képzése; szakmai elméleti és gyakorlati oktatása;  
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m) a fiatal felnőttek elhelyezkedésének előkészítése, elősegítése; 
n) az elhelyezkedett fiatal felnőttek nyomon követése, munkahelyi beilleszkedésük segítése 
(utógondozásuk). 
 
A projektek mérete 
A projektek végrehajtására fordított összegnek felső korlátja nincs. Az OFA-tól igényel-hető 
támogatás összegére vonatkozóan a következők az irányadók: 

 Minimum Maximum 

A projektben résztvevő fiatal 
felnőttek száma 10 fő 15 fő 

Az OFA támogatás összege 25,3 millió forint 38 millió forint 

 
Beadási határidő: 2006. december 31.  
 
Kiíró szervezet: Országos Foglalkoztatási Közalapítvány 
 
Forrás: www.ofa.hu
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A közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítására készített programok 
megvalósításának támogatására 

 
A pályázat célja 
 
A pályázati program célkitűzéseiben kialakított szempontok között meg kell jeleníteni a 
lakosság élet- és vagyonvédelmének, a közlekedésbiztonság biztosításának megteremtését, 
megszilárdítását szolgáló intézkedéseket. Törekedni kell a közterületen elkövetett bűnözés, 
illetve a közúti közlekedés körében elkövetett jogsértések csökkentésével járó, az 
életminőséget javító közbiztonság elérésére.  
Konkrét cél a közterületek, a közutak, valamint a nyilvános forgalom előtt nyitva álló egyéb 
területek biztonságának fokozása, a lakosság szubjektív biztonságérzetének erősítése. A 
kidolgozott intézményes reakciókat helyi szinten kell végrehajtani, amelyek a szoros partneri 
együttműködésre, a közösség együttes felelősségvállalására épülnek. 
 
Pályázatot nyújthatnak be 
Megyei jogú városok és a fővárosi kerületek önkormányzatai; 
Megyei rendőr-főkapitányságok, Budapesti Rendőr-főkapitányság, megyei jogú városok 
rendőrkapitányságai és a fővárosi kerületek rendőrkapitányságai. 
 
Pályázható összeg:       minimum   5.000.000 Ft 
                                     maximum 15.000.000 Ft 
 
Megkövetelt saját forrás mértéke a projekt bruttó költségének 20%-a.  
A támogatás összegéből maximum 30 % fordítható tárgyi eszköz beszerzésére. 
 
Beadási határidő: 2006. december 31. 2400 óra 
 
Kiíró szervezet:Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Rendészeti Megelőzési Osztály 

 
Forrás:www.b-m.hu 
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Pályázati felhívás védett szervezeti szerződés megkötésére és rehabilitációs 
költségtámogatásra 

 
A pályázat célja 
A munkáltatók foglalkozási rehabilitációs tevékenységének segítése, az egészségi állapotuk, 
illetőleg fogyatékosságuk jellege miatt nyílt munkaerőpiacon nem foglalkoztatható személyek 
munkavégzésének elősegítése, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók 
foglalkoztatásának támogatása. 
 
A pályázaton történő részvétel feltételei 
Védett szervezeti szerződés közhasznú társaságként működő munkáltatóval köthető, ha 

• közhasznú szervezetként nyilvántartásba vették, és  
• alapító okirata a rehabilitációs foglalkoztatás folytatását tartalmazza, és  
• kötelezettséget vállal arra, hogy a nyílt munkaerő-piacon nem foglalkoztatható 

személyeket a védett szervezeti szerződésben foglaltak szerint, az ott megjelölt 
létszámban foglalkoztatja,  

• az előző pontban megjelölt személyeken túlmenően megváltozott munkaképességű 
munkavállalókat - a pályázat benyújtását megelőző hónapban - a foglalkoztatás 
elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 41/A. § (1)-
(2) bekezdésében megjelölt kötelező foglalkoztatási szintet meghaladó létszámban 
foglalkoztat.  

• Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. §-a alapján a pályázat 
benyújtója megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok e törvényben meghatározott 
követelményeinek 

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás  
 
A támogatás mértéke és jellege: 
 
Támogatásként a foglalkoztatáshoz kapcsolódó költségek legfeljebb 80 %-a téríthető meg. 
 
A támogatást a védett szervezeti szerződés érvényességének ideje alatt, évente kell 
kérelmezni. A kérelmet a szociális és munkaügyi miniszter bírálja el. A támogatást - a 
folyósítás részletes feltételeit tartalmazó, a munkáltató székhelye szerint illetékes megyei 
(fővárosi) munkaügyi központtal (a továbbiakban: munkaügyi központ) kötött védett 
szervezeti szerződésben foglaltak szerint - havonta, utólag kell folyósítani. 
 
A védett szervezeti szerződést a pályázat elbírálásáról szóló értesítés kézhezvételét követő 60 
napon belül kell megkötni. Ha a támogatásban részesülő a szerződésben foglaltakat megszegi, 
a támogatás további folyósítását meg kell szüntetni, és a támogatásban részesülő köteles a 
támogatást a kötelezettségszegés arányában visszafizetni. 
 
Beadási határidő:  2007. január 31-ig. 
 
Kiíró szervezet: Szociális és Munkaügyi Minisztérium 
 
Forrás: www.szmm.hu
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Pályázati felhívás költségkompenzációs támogatásra 
 
A pályázat célja 
A munkáltatók foglalkozási rehabilitációs tevékenységének segítése, a megváltozott 
munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának támogatása. 
 
A pályázatot benyújtók köre: 
Pályázatot nyújthat be a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 73. §-ában 
meghatározott munkáltató, ha a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató 
munkáltatók akkreditációjának, továbbá az akkreditált munkáltatók ellenőrzésének 
szabályairól szóló 176/2005. (IX. 2.) Korm rendelet 7. §-a alapján kiadott kiemelt, illetőleg 
feltételes tanúsítvánnyal védett foglalkoztatónak minősítették. 
 
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás  
 
A támogatás mértéke és jellege: 
A védett foglalkoztató részére megtéríthetők a megváltozott munkaképességű munkavállalók 

• munkába járásával összefüggő, olyan költségek, amelyek megtérítésére a munkáltató 
külön jogszabály alapján nem köteles, valamint  

• foglalkoztatásához, illetőleg a munkavégzés feltételeinek biztosításához szükséges, az 
irányításhoz és adminisztrációhoz kapcsolódó, továbbá a logisztikai, munkaszervezési 
és szállítási költségek. 

Támogatásként a munkáltató által munkaviszony keretében alkalmazott munkavállalók 
foglalkoztatásához kapcsolódó - az Útmutató 2. számú mellékletében megjelölt - költségek 
legfeljebb 80 %-a állapítható meg, legfeljebb 36 hónapra. A támogatást - a folyósítás részletes 
feltételeit tartalmazó, a munkáltató székhelye szerint illetékes megyei (fővárosi) munkaügyi 
központtal (a továbbiakban: munkaügyi központ) kötött hatósági szerződésben foglaltak 
szerint - havonta, utólag kell folyósítani. 
 
Beadási határidő:  2007. január 31-ig. 
 
Kiíró szervezet: Szociális és Munkaügyi Minisztérium 
 
Forrás: www.szmm.hu
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K+F-, oktatási- és kulturális témájú támogatások 
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Kutatási területeken kapcsolatteremtés támogatása, osztrák-magyar 
 

Az Austrian Science and Research Liaison Office (ASO) anyagi eszközeit az Osztrák 
Oktatási, Tudományos és Kulturális Minisztérium (bm:bwk) biztosítja. Az ASO tevékenységi 
köre és programjai a két- és többoldalú tudományos együttműködést segítik elő. A támogatás 
meghatározott területre (Kelet- és Délkelet-Európa országai) vonatkozik, de nem korlátozza 
más partnerek részvételét sem. Célja: hasonló kutatási témák egyesítése és anyagi támogatása, 
különböző pénzügyi források felhasználásával. A "Kapcsolatteremtés támogatása" c. program 
elsősorban a délkelet-európai tudományos kutatókkal történő többoldalú együttműködést 
hivatott elősegíteni.  

A támogatás módja:  

Anyagi eszközök biztosítása a kutatók számára (útiköltség, szállásdíj és napidíj). Az 
útiköltség térítés csak a tömegközlekedési eszközökre vonatkozik (pl. vonat, 2. osztály)  

A kérelmezők köre:  

Az Austrian Science and Research Liaison Office a magyarországi székhelyű, tudományos 
tevékenységet folytató (kutatást végző) szervezetek (jogi személyek) számára nyújthat anyagi 
segítséget.  

A támogatott országok:  

Horvátország, Szerbia és Montenegró, a volt Jugoszlávia államai, Macedón Köztársaság, 
Bosznia és Hercegovina, továbbá Ukrajna, Albánia, Bulgária és Románia.  

A támogatás elnyerésének feltételei:  

- A kutatót egy magyarországi kutatóintézet (kutatást végző szervezet) hívja meg valamely 
rendezvényére (konferencia, szeminárium, workshop, előadás stb.), amely rendezvény egy 
osztrák partnerrel történő együttműködés keretében valósul meg. 

- A kérelmező, a meghívott tudományos kutató érkezése előtt benyújtja a kérelmet. 

- Kutatót meghívni csak a támogatott országok valamelyikéből lehet. 

 

Beadási határidő: 2006. december 15. 

 

Kiíró szervezet: Austrian Science and Research Liaison Office (ASO), Budapest 

 

Forrás: www.omaa.hu 
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Az Európai Unió kulturális keretprogram - 2007-2013 
 
A 2006. november 7-én megjelentetett feltételes pályázati felhívások külön tárgyalják a 
legfeljebb 24 hónapos és a 3-5 éves kulturális együttműködéseket, illetve a műfordítási 
projektek szabályait. Ugyancsak külön felhívás szól a kultúra területén európai szinten 
tevékenykedő szervezetek támogatására, illetve az EU Kulturális Örökség Díját kezelő 
szervezet kiválasztására. A felhívások akkor lesznek véglegesek (várhatóan 2006 végén), 
amikor az európai törvényhozás elfogadja a keretprogram alapját adó európai parlamenti és 
tanácsi közös határozatot, illetve megszületik az EU és a keretprogram költségvetése a 2007-
től 2013-ig tartó időszakra. Ahogyan a korábbi években, idén is megtalálható lesz a 
KultúrPont Iroda honlapján a pályázattal kapcsolatos minden információ és űrlap. A német 
nyelvű űrlapokat és kitöltési útmutatókat 2006. november 24-re ígérte a Bizottság. A 
pályázatok beadási határideje: 2007. február 28.  
 
Mivel a keretprogram létrehozása a vártnál több időt vesz igénybe (elsősorban a költségvetési 
viták miatt), a 2007-es kiírás menetrendje így alakul:  
a feltételes pályázati felhívás 2006. november 7-én jelent meg,  
a beadási határidő előreláthatólag 2007. február 28. lesz (kivétel "A kultúra területén európai 
szinten tevékenykedő szervezetek támogatása" felhívás, melynek beadási határideje 2006. 
december 22.),  
az értékelési folyamat után a nyertesek bejelentése 2007 szeptemberében-októberében 
várható.  
 
RÖVID TÁVÚ PROJEKTEK (0-24 hónap) - határidő: 2007. február 28.   
 
HOSSZÚ TÁVÚ PROJEKTEK (3-5 év) - határidő: 2007. február 28.  
 
MŰFORDÍTÁSI PROJEKTEK - határidő: 2007. február 28.  
 
A KULTÚRA TERÜLETÉN EURÓPAI SZINTEN TEVÉKENYKEDŐ SZERVEZETEK 
TÁMOGATÁSA - határidő: 2006. december 22.  
 
PÁLYÁZAT AZ EU KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG DÍJÁNAK KEZELÉSÉRE - határidő: 
2007. február 28.  
  
Kiíró szervezet: EB 
 
Forrás: www.kulturpont.hu

Általános- és középiskolák kedvezményes antivírus szoftver beszerzése
 
Sipos János közoktatási helyettes államtitkár részt vett a Panda Software Hungary 
sajtótájékoztatóján, amelyen az informatikai cég bejelentette "Közoktatási Antivírus Akció" 
címmel meghirdetett pályázatát. Az akció keretében a magyarországi közoktatási 
intézmények számára oktatási célú és saját felhasználású antivírus szoftverek beszerzésére 
nyílik lehetőség a piaci ár 5 százalékáért. 
 
A pályázat során a közoktatási intézmények a "Panda EnterpriSecure Antivírus User Licenc 1 
year 50 licenc"-hez juthatnak hozzá kedvezményesen.  
A termék tartalmaz 50 licencet a következő termékek bármelyikéből: 
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ClientShield - Munkaállomás védelem 
FileSecure - File szerver védelem (Novell, Windows) 
ExchangeSecure - Exchange levelező szerver védelem 
DominoSecure - Domino levelező szerver védelem 
CVPSecure - Tűzfaloldali vírusvédelem 
ISASecure - ISA szerver védelem 
QmailSecure - Linux QMail levelező szerver védelem 
SendmailSecure - Linux SendMail levelező szerver védelem 
PostfixSecure - Linux PostFix levelező szerver védelem 
CommandlineSecure - DOS és Linux parancssori védelem 
SambaSecure - Linux Samba file szerver védelem 
VPNSecure - VPN kapcsolat vírusvédelme 
AdminSecure Console - Központi adminisztráció 
Panda Platinum Internet Security   
Panda Titanium   

 
Támogatott rendszerek: Windows NT, 95, 98, Me, 2000, XP, 2003 Server, Exchange 5,5, 
2003, Novell, Linux, Suse, Red Hat, Debian, SendMail, Qmail, PostFix 
 
Pályázatot nyújthatnak be 
A pályázaton részt vehet minden Oktatási Minisztériumi azonosítóval rendelkező közoktatási 
intézmény, valamint ezen intézmények alapítványai. A 1993. évi LXXIX. Törvény a 
közoktatásról szerint közoktatási intézménynek számít: 
 
20. § (1) A közoktatás nevelő, valamint nevelő és oktató intézményei: 
a) óvoda; 
b) általános iskola; 
c) szakiskola; 
d) gimnázium, szakközépiskola (a továbbiakban együtt: középiskola); 
e) alapfokú művészetoktatási intézmény [a továbbiakban b)-e) pont alattiak együtt: iskola]; 
f) gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény; 
g) diákotthon és kollégium [a továbbiakban: kollégium; az a)-g) pont alattiak együtt: nevelési-
oktatási intézmény]. 
(2) Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény: a fogyatékosság 
típusának megfelelően létrehozott óvoda, általános iskola, középiskola, speciális szakiskola, 
készségfejlesztő speciális szakiskola, előkészítő szakiskola, kollégium. 
 
A támogatás mértéke: A pályázati feltételeket teljesítő intézmények számára 50 licenc 
Panda EnterpriSecure with TruPrevent termék 1 éves időtartamra szóló kedvezményes 
megvásárlására nyílik lehetőség a pályázat keretében. 
 
Az ötven felhasználó (50 licenc) számára jogtiszta vírusvédelmi szoftvert biztosító Panda 
EnterpriSecure with TruPrevent eredeti ára: 685 400.- Ft + áfa/év, az akció keretében 
ugyanezen termék ára 32 400 forint + áfa/év.  
 
A pályázati támogatást megnyerheti minden olyan intézmény mely: 
 
Az Intézmény szerepel a Közoktatási Információs Iroda által nyilvántartott hivatalos 
intézmény törzsben  
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A pályázati adat és megrendelőlapon szereplő adatok megegyeznek az intézményi törzs 
adataival.  
A pályázaton részt vehetnek azok az alapítványok is, amelyek az előbbi két pontnak 
megfelelő közoktatási intézmény fejlesztését tűzték ki célul.  
 
Beadási határidő: 2006. december 20.  
 
Kiíró szervezet: Panda Software Hungary Kft. 
 
Forrás: www.pandasoftware.hu
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Beruházás a 21. századi iskolába program keretében hosszú lejáratú kedvezményes hitel 
igénybevétele 

 
A pályázat célja: Magyarországon a közoktatási intézmények, különösen az általános iskolák 
műszaki állapota rendkívüli módon leromlott. Az iskolaépületek 10 százaléka a XIX. 
században, további 40 százaléka 1945 előtt épült, megépülésük óta nem voltak korszerűsítve, 
felújítva.  
  
A "Beruházás a 21. századi iskolába" program több éves - kormányzati ciklusokon átívelő - 
terv arra, hogy a közoktatási intézmények felújításával megteremthetőek legyenek a korszerű 
közoktatás infrastrukturális feltételei. 
 
A pályázat előzménye: Az Oktatási Minisztérium és a Magyar Fejlesztési Bank 
Részvénytársaság közoktatási intézmények fenntartói részére intézményeik felújításához, 
korszerűsítéséhez, bővítéséhez saját forrásaikat kiegészítő hosszú lejáratú kedvezményes hitel 
igénybevételére, a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium és a Miniszterelnöki Hivatal 
Nemzeti Területfejlesztési Hivatala pénzügyi támogatásával 2003. márciusában "Beruházás a 
21. századi iskolába" elnevezéssel ("B21"program) pályázatot hirdetett.  
A pályázat eddigi eredményei és tapasztalatai alapján a Kormány programjában is kiemelt 
prioritás a program sikeres folytatása. Ez a jövőben a Kormány által elhatározott és a Magyar 
Fejlesztési Bank Részvénytársaság közreműködésével elindított "Sikeres Magyarországért" 
Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram ("Hitelprogram") keretei között - 
azonos elnevezéssel, de önálló 3. hitelcélként - valósul meg. A programban érintett, 
támogatást nyújtó szervezetek jogutódjai, a Nemzeti Sporthivatal és az Országos 
Területfejlesztési Hivatal a hitel kamatainak visszafizetéséhez továbbra is támogatást 
nyújtanak. 
A pályázók köre: Tekintettel a Hitelprogram alanyi körére, elsősorban a közoktatási 
intézményt fenntartó helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások, kistérségi társulások. 
Közoktatási együttműködés alapján több önkormányzat közoktatási társulása révén működő 
oktatási intézmény esetében a gesztor önkormányzat lehet a hitelfelvevő. 
 
A B21 programban korábban alkalmazott kamatfeltételeknél nem kedvezőtlenebb feltételek 
mellett pályázhatnak a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 121.§-a (1) 
bekezdésének 12. pontjában meghatározott egyéb fenntartók is, amennyiben hitelképesek és 
rendelkeznek megfelelő biztosítékokkal a hitelfelvételhez. 
 
Beadási határidő:  A pályázatok beadása folyamatos. Az Országos Területfejlesztési Hivatal 
által finanszírozott kamattámogatásra a kamattámogatási igény benyújtási határideje - a jelen 
pályázat keretében sikeres előminősítést szerzett pályázóknak - 2005. december 15.  
 
Kiíró szervezet: OKTATÁSI MINISZTÉRIUM, AZ ORSZÁGOS TERÜLETFEJLESZTÉSI 
HIVATAL,VALAMINT A NEMZETI SPORTHIVATAL 
 
Forrás: www.okm.hu
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Tempus program 

  
A program elsődleges célja a részt vevő országok közti együttműködéseken keresztül a 
felsőoktatási rendszerek fejlesztésének támogatása. 
 
Részt vevő országok 
A 25 EU ország:
Ausztria, Belgium, Ciprus, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, 
Görögország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, 
Magyarország, Málta, Nagy-Britannia, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország, 
Svédország, Szlovákia, Szlovénia 
 
Kedvezményezett (partner) országok: 
Nyugat-balkán országok (CARDS): Albánia, Bosznia-Hercegovina, Horvátország, 
Macedónia, Szerbia, Montenegró.  
Kelet-európai és közép-ázsiai országok (TACIS): Azerbajdzsán, Belorusz Köztársaság, 
Grúzia, Kazahsztán, Moldávia, Mongólia, Orosz Föderáció, Örményország, Kirgizisztán, 
Tadzsikisztán, Türkmenisztán, Ukrajna, Üzbegisztán  
Mediterrán térség országai (MEDA): Algéria, Egyiptom, Izrael, Jordánia, Libanon, Marokkó, 
Palesztina, Szíria, Tunézia. 
 
Önköltségi alapon részt vevő országok: 
Az EU-tagjelölt országok: Bulgária, Románia, Törökország  
24-ek csoportjának Európai Unión kívüli tagjai: Ausztrália, Izland, Japán, Kanada, 
Liechtenstein, Norvégia, Svájc, Új-Zéland, USA. 
 
Pályázásra jogosultak köre: Felsőoktatási intézmények, civil szervezetek (NGO), cégek, 
vállalatok, állami hatóságok 
 
Pályázati határidők 

• Joint European Projects (JEP) - Közös Európai Projektek: 2006. december 15.  
• 2-3 évig tartó intézményközi együttműködések támogatása. A támogatást intézményi 

konzorciumok nyerhetik el a következő tevékenységtípusokra: tantervfejlesztés; 
intézményirányítási projektek, intézményfejlesztési képzések szervezése. 

• Structural and Complemetary Measures (SCM) - Strukturális és kiegészítő 
tevékenységek: 2006. október 15. 
Rövidebb időtartamú együttműködések, néhány héttől egy évig terjedően. Speciális, a 
nemzeti reformtörekvések körébe tartozó fejlesztéseket támogat, amelyeket az adott 
ország prioritásként jelölt meg.  

• Individual Mobility Grant (IMG) - Egyéni mobilitási ösztöndíj: 2006. október 15. 
Egyéni munka támogatása, amely a reformtörekvésekkel harmonizál, a kiutazás 1-8 
hétig terjedő időtartamú lehet. A mobilitás az EU államokból a kedvezményezett 
országokba, illetve a kedvezményezett országokból az EU országokba irányulhat. 

Kiíró szervezet: Európai Bizottság 
 
Forrás: www.tka.hu
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A Socrates projektpályázatokhoz előkészítő látogatások 
 
A Socrates program centralizált vagy decentralizált projektpályázatainak benyújtásával és a 
projekt megszervezésével összefüggő közös teendők összehangolása céljából pályázni lehet 
előkészítő látogatásra, amely anyagi támogatást biztosít a beadandó pályázatot koordináló 
személy számára a partnerintézménybe tett látogatáshoz. A konkrét partnerrel nem 
rendelkező, de pályázni kívánó intézmények nemzetközi partnerkereső szemináriumokon is 
részt vehetnek. Ezek listája szerepel a TKA honlapján. 
Az előkészítő látogatások maximális időtartama 1 hét. A támogatás fedezi az útiköltségeket, 
és hozzájárul a külföldön való megélhetés (szállás, étkezés) költségeihez, de nem haladhatja 
meg az 1000 eurót. 
 
Beadási határidő: folyamatos, 10 héttel a látogatás tervezett időpontja előtt 
 
Kiíró szervezet: Tempus Közalapítvány
 
Forrás: www.tka. hu 
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A CEEPUS programban  
 
A program célja 
A program célja, hogy lehetővé tegye a részt vevő országok felsőoktatási intézményei 
számára hagyományos hálózati együttműködés keretében és/vagy joint programok létrehozása 
érdekében vendégtanárok fogadását, diákcseréket, nyelvi és szakmai kurzusokon, nyári 
egyetemeken, hallgatói kirándulásokon való közös részvételt. 
 
Részt vevő országok 
CEEPUS országok: Albánia, Ausztria, Bulgária, Csehország, Horvátország, Macedónia, 
Magyarország, Lengyelország, Románia, Szerbia, Montenegró, Szlovákia, Szlovénia  
Tematikus hálózatokban részt vevő ország: Bosznia-Hercegovina 
Hálózati pályázatok 
A CEEPUS programon belül a nemzetközi együttműködések kialakítása a hivatalos CEEPUS 
országok akkreditált felsőoktatási intézményei között lehetséges. A CEEPUS-ban a 
pályázatok beadásának első lépése egy ún. hálózat (network) létrehozása, vagy egy már 
működő hálózathoz való csatlakozás. A CEEPUS hálózat az a szervezeti keret, amelyben a 
hallgatók és oktatók mobilitása megvalósul. A hallgatói és oktatói mobilitás az elfogadott 
hálózatok keretein belül - a fogadó intézmény fogadási keretének erejéig - valósítható meg. 
 
Egyéni mobilitási pályázatok: 
1. Hálózati együttműködés keretén belüli mobilitások
A hallgatói és oktatói mobilitás az elfogadott hálózatok keretein belül, a fogadó intézmény 
fogadási keretének erejéig valósítható meg. A küldő intézmény által kiírt pályázati 
felhívásnak megfelelően a lehetséges ösztöndíjasok kiválasztását a hálózat helyi koordinátora 
végzi. 
2. Hálózaton kívüli, freemover mobilitások
Ha a pályázó a saját intézményében nem talál megfelelő CEEPUS hálózatot, akkor 
freemover-ként van lehetősége bekapcsolódni a programba. A freemover-ek azonban 
kizárólag a hálózatok által fel nem használt hónapkeretekre pályázhatnak, és csak a második 
szemeszterre. 
3. Tematikus hálózaton belüli mobilitások
Bosznia-Hercegovinába, és onnan hazánk felé irányuló hallgatói és oktatói mobilitások 
finanszírozására a 2006/2007-es tanévben összesen 10 hónap áll a pályázók rendelkezésére. 
 
A megpályázható ösztöndíjidőszak 

• alapképzéses hallgatók: minimum 3, maximum 10 hónap  
• diplomamunkát író alapképzéses hallgatók, posztgraduális és PhD hallgatók: min. l, 

max. 10 hónap  
• oktatók: min. 1 hónap (technikai minimum 5 munkanap, amely alatt legalább 6 tanítási 

óra megtartása kötelező), max. 10 hónap. 

Pályázhatnak: CEEPUS tagországok akkreditált felsőoktatási intézményeinek hallgatói és 
oktatói 
Beadási határidő: egyéni mobilitás - 2006. november 15., hálózati pályázatok - 2007. január 
15. 
Kiíró szervezet: Tempus Közalapítvány  
 
Forrás: www.tka.hu
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A LEONARDO DA VINCI PROGRAM 2006-OS PÁLYÁZATI FORDULÓJÁBAN TÁMOGATÁST NYERT 
LEONARDO MOBILITÁSI PROJEKTEK HÁTRÁNYOS HELYZETŰ ÉS FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ 

KEDVEZMÉNYEZETTJEI MEGÉLHETÉSI KÖLTSÉGEINEK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSÁRA 
 
A Tempus Közalapítvány pályázatot hirdet a 2006-ban elfogadott Leonardo mobilitási projektek 
közül a hátrányos helyzetű kedvezményezetteket bevonó intézmények számára. A pályázat tárgya 
kiegészítő támogatás megítélése az önrész hányad csökkentése érdekében. 

A támogatás elnyerésének feltételei: 

 Azon intézmények nyújthatnak be pályázatot, amelyek 

1. 2006-os pályázati fordulóban benyújtott pályázatát a Tempus Közalapítvány/ Leonardo 
Nemzeti Iroda támogatásra elfogadta,  

2. és a támogatási szerződést a projekt megvalósítására az intézménnyel megkötötte 
3. valamint még nem került megítélésre az összes kiutazó hátrányos helyzetű ill. 

fogyatékossággal élő kedvezményezettük részére 50 %-kal – ill. fogyatékossággal élők 
esetén 100%-kal – magasabb megélhetési támogatás (ha az intézmény csak a 
kedvezményezettek egy részére kapott emelt támogatást, a többi kedvezményezett 
megélhetési költségeinek kiegészítésére igényelhet további kiegészítő támogatást). 

 A támogatás csak akkor igényelhető, ha a mobilitási projekt még nem zárult le (a támogatás 
igényelhető a kiutazás megkezdése után is) 

 Kizárólag szakmai gyakorlatok kedvezményezettjei részesülhetnek a kiegészítő 
támogatásban, csereprogramok résztvevői és kísérők nem. 

 Kiegészítő támogatás csak a hátrányos helyzetű kedvezményezettek megélhetési költségének 
támogatására kérhető, max. a célcsoportonként adható Leonardo támogatás mértékének 50 
%- , ill. fogyatékossággal élők esetén 100%-áig. 

 Csak azon kedvezményezettek számára igényelhető kiegészítő támogatás, akik a mellékelt 
táblázatban felsorolt kritériumok legalább egyikének megfelelnek, és ezt a megfelelő 
dokumentummal igazolni tudják. 

 A pályázatot a Tempus Közalapítvány által közzétett űrlapon kell benyújtani a pályázó 
intézmény hivatalos képviselőjének aláírásával és pecsétjével ellátva. 

 
A kiegészítő támogatásra a pályázati felhívás megjelenésétől kezdve 2008. március 31-ig (postai 
feladási határidő) vagy a rendelkezésre álló források erejéig folyamatosan lehet pályázni 
 

Kiíró szervezet: Tempus Közalapítvány 
 
Forrás: www.tka.hu
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Felnõttoktatói mobilitás (Grundtvig 3): egyéni ösztöndíjak módszertani továbbképzéseken való 
részvétel támogatására 

 

Ez a pályázattípus felnõtt tanulókkal foglalkozó oktatók, tanácsadók, menedzserek 
továbbképzését teszi lehetõvé szervezett nemzetközi szeminárium vagy egy külföldi 
felnõttoktatási intézményhez történõ látogatás keretében. A látogatás célja az oktató szakmai 
(és nyelvi) fejlõdése, valamint az intézmények közti együttmûködés és tapasztalatcsere 
ösztönzése. 

A fogadó intézménnyel a pályázó veszi fel a kapcsolatot a pályázat benyújtása elõtt és a 
fogadási szándékról szóló igazolást mellékeli a pályázathoz. A fogadó intézmény 
kiválasztásához segítséget nyújt a Socrates Nemzeti Iroda honlapja, amelyen a Comenius-
Grundtvig Kurzuskatalógus, valamint számos külföldi intézmény képzési ajánlata tekinthetõ 
meg. Az Arion Kurzuskatalógus még szabad kurzusaira is nyerhetõ Grundtvig 3 támogatás. 
(Az Arion kurzuskatalógust a Socrates / Arion akcióra vonatkozó információk között találja 
meg honlapunkon.) 

A tanulmányutak legfeljebb 4 hétig tartanak. Az ösztöndíj a tanulmányút utazási és 
megélhetési költségeihez járul hozzá. A támogatás maximális összege 1.500 euró, amelybõl a 
tanfolyami díj nem haladhatja meg a 750 eurót. 

A 2006. augusztus 1. és 2007. július 31. között megvalósuló Grundtvig 3 tanulmányutakra a 
Tempus Közalapítvány a következõ bírálati szempontokat alkalmazza:  

1. Adott kurzusra, azonos időpontban egy intézményből legfeljebb egy fő utazhat. 
2. Felsőoktatási intézményekben dolgozó oktatók csak akkor pályázhatnak, ha kifejezetten a 
felnőttoktatás módszertanát kívánják tanulmányozni, és bizonyítottan folytatnak felnőtt 
oktatói munkát a felsőoktatási képzésen kívül is. A diplomához vezető posztgraduális szinten 
történő oktatás nem minősül felnőttoktatásnak.  

3. A felnőttek számára nyelvet oktatók, lektorátusi nyelvtanárok vagy a közoktatásban 
dolgozó tanárok nem pályázhatnak szakmódszertani kurzuson való részvételre.   

4. Erre a pályázattípusra 2006. december 1-ig folyamatosan, minden hónap első 
munkanapjáig lehet pályázatot beadni, de legalább a kiutazás előtt 8 héttel kell pályázni. 
2006. december 1. után az Európai Bizottság által meghatározandó közös európai határidőket 
alkalmazzuk. Amennyiben ilyenek mégsem lesznek, továbbra is megtartjuk a hó eleji 
pályázati határidőket. 

 5. Egy személy legfeljebb 18 havonta kaphat Grundtvig 3 támogatást, de két támogatható 
minőségű, azonos pontszámú pályázat közül azt kell támogatni, amelyben a pályázó még nem 
részesült ilyen támogatásban, még akkor is, ha a 18 hónap már letelt a másik pályázó 
esetében. 

 
Kiíró szervezet: Tempus Közalapítvány 
 
Forrás: www.tka.hu
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Az életen át tartó tanulás program / szakértői tanulmányutak akciójában megvalósuló 
tanulmányutak szervezése (2007/2008-as tanév) 

 
A Szakértői Tanulmányutak akció (korábbi Arion akció) keretében megvalósuló, 
oktatáspolitikai szakértők számára meghirdetett nemzetközi szemináriumok célja 

• az európai szintű információ- és tapasztalatcsere elősegítése oktatási kérdésekben;  
• a Szakértői Tanulmányutak akcióban résztvevők által megszerzett ismeretek, 

nemzetközi tapasztalatok terjesztése;  
• a Szakértői Tanulmányutak program összekapcsolása az Egész életen át tartó tanulás 

program más akcióival; különösen azokkal, amelyek az iskolai képzésre, 
interkulturális nevelésre és a felnőttoktatásra vonatkoznak. 

A szakértői tanulmányutak szervezői ideális esetben olyan intézmények, 
intézménycsoportok, amelyek 

• valamilyen pedagógiai területen elért szakmai szintje indokolja és igényli is a külső 
szakértői potenciál bevonását, a nemzetközi közönség előtt való bemutatkozást,  

• nyitottak arra, hogy a vendégszakértőknek az adott területen szerzett tapasztalatait, 
ötleteit, javaslatait megfontolják, és adott esetben beépítsék a meglévő gyakorlatba,  

• az intézmény/intézmények szakmai hírét, presztízsét ezúton is növelni kívánják,  
• hosszú távú nemzetközi szakmai együttműködést kívánnak megalapozni, 

továbbfejleszteni. 

A jelen felhívással a Tempus Közalapítvány pályázatot hirdet a pályázásra jogosult 
intézmények körében a 2007/2008-as magyarországi szakértői tanulmányutak 
megszervezésére. A tanulmányutakat 2007 márciusában egy katalógusban hirdeti meg az 
Európai Bizottság az Egész életen át tartó tanulás programban részt vevő 31 ország szakértői 
számára. A tapasztalatcsere egyhetes nemzetközi tanulmányutak formájában valósul meg, 
amelyek célja a fogadó ország oktatási rendszerének és gyakorlatának bemutatása és 
összevetése más országok tapasztalataival. 
 
Pályázásra jogosult intézmények 
Szakértői tanulmányutat szervezhetnek tanárok alap- és továbbképzésével foglalkozó 
intézmények, pedagógiai ellátók, oktatási tanácsadók, oktatáskutatással vagy -fejlesztéssel 
foglalkozó intézmények. Közoktatási intézmények önálló pályázata nem támogatható. 
 
A tanulmányutak felépítése 
A tanulmányutak egyhetesek, a munkahét hétfőtől péntekig tart, a résztvevők utazása ezen az 
időszakon kívülre esik. A tanulmányutak elméleti (pl. előadások) és gyakorlati 
(intézménylátogatások, műhelymunka, kerekasztal-beszélgetések, projektbemutató, stb.) 
elemeket is tartalmaznak. A résztvevők számára lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a 
tanulmányút témájával összefüggésben bemutassák az őket küldő ország gyakorlatát, 
valamint teret kell adni a tapasztalatok rendszeres, közös értékelésének is. A munkahét a 
csoportbeszámoló elkészítésével zárul. 
 
Beadási határidő: 2006. december 1.  
Kiíró szervezet: Tempus Közalapítvány  
 
Forrás: www.tka.hu
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Középtávú külföldi szakképzési kutatások finanszírozása 
 
A Tempus Közalapítvány - az Országos Szakképzési Tanács határozata és az oktatási 
miniszter döntése nyomán megítélt források terhére - pályázatot hirdet középtávú külföldi 
szakképzési kutatások finanszírozására. 
 
A külföldi kutatások támogatására egyéni pályázat keretében az alábbi személyek jogosultak 
pályázni: 

• szakképző intézményekben szakmai tárgyat tanító tanárok és oktatók  
• szakképző intézményekben, valamint szakmai szervezeteknél, önkormányzatoknál, 

munkaadói és munkavállalói szervezeteknél, kamaráknál a szakképzés irányításával, 
fenntartásával, fejlesztésével és érdekképviseletével foglalkozó szakemberek. 

 
A kutatások célja, hogy a résztvevők új, szakképzési vonatkozású pedagógiai módszereket 
tanulmányozzanak, azokat elsajátítsák és megismertessék a hazai szakképzés szereplőivel, 
többek között az alábbi témakörökben: 

• a projektmódszer alkalmazása az oktatásban  
• a pályatanácsadás rendszere  
• a nemzetközi együttműködési projektek szerepe a szakképzésben. 

 
A kutatásoknak ezen kívül célja, hogy hozzájáruljon az intézmények európai uniós 
projektekben való részvételéhez, az intézmények közötti nemzetközi kapcsolatok 
megalapozásához és továbbfejlesztéséhez, illetve közvetett módon a résztvevők szakmai 
nyelvismeretének elmélyítéséhez és gyakorlatiasabbá tételéhez. 
 
A kutatások keretében az alábbi tevékenységek kaphatnak támogatást: 

• hospitálás iskolákban és gyakorlati képzőhelyeken (a résztvevők szakmai 
ismereteinek elmélyítésére, új pedagógiai módszerek megismerésére és elsajátítására),  

• konzultációk lefolytatása,  
• oktatási és képzési (rész)feladatok ellátása. 

A tanulmányutakra az Európai Unió és az EFTA azon országaiban kerülhet sor, amelyeknek 
hivatalos nyelve az angol, francia vagy német: Ausztria, Belgium (vallon és németajkú 
területek), Franciaország, Írország, Nagy-Britannia, Németország, Svájc, Luxemburg és 
Liechtenstein. 
 
A pályázatok benyújtásának határideje 
A 2007. évi pályázati forduló több körben is lehetőséget biztosít a pályázatok benyújtására. 
A Tempus Közalapítvány előzetes formai bírálatot végez legkésőbb 2 héttel a benyújtási 
határidők előtt feladott pályázatok esetében (a postai bélyegző dátuma számít). Az esetleges 
formai hibákról az Iroda munkatársai értesítik a pályázó intézményt, amelynek az adott 
hivatalos beadási határidőig hiánypótlás keretében lehetősége van kijavítani a hibákat, ill. 
pótolni a hiányzó dokumentumokat.A megjelölt időpontnál később beérkező pályázatok 
esetében nincs lehetőség az esetleges formai hibák korrigálására, utólagos hiánypótlásra. 
 
A pályázatok benyújtásának határideje [1]

2007. február 1. 
2007. április 2. 
2007. június 1. 
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2007. október 1. 
2007. december 3. 
 
Kiíró szervezet: Tempus Közalapítvány  
 
Forrás: www.tka.hu 
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Vállalkozások fejlesztését szolgáló támogatások 
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EU és nemzeti gazdaságfejlesztési támogatás / EUT 
 
Pályázhat: a. Vállalkozások, amelyek: Az 1. pontban megjelölt országokban bejegyzett, 
legalább 1 éve működő egyéni vagy társas vállalkozás, termelő, szolgáltató, vagy 
kereskedelmi tevékenységet folytat, 250 főnél többet nem foglalkoztatnak, a helyi 
Vállalkozásfejlesztési Központ előminősítési rendszere alapján versenyképes, 
nyereségtermelő vállalkozási célt kívánnak a projekttel megvalósítani. Közjogi és közérdekű 
szervezetek, amelyek az ún. Előcsatlakozási alapok (Phare, SAPARD, ISPA) keretében 
kívánnak támogatáshoz jutni vagy érvényes támogatási szerződéssel rendelkeznek: 
Önkormányzatok és önkormányzati társulások, Egyesületek, Alapítványok, Egyéb nem 
nyereségérdekelt jogi személyek, Gazdasági és szakmai kamarák, Térségi 
vállalkozásfejlesztési szervezetek, Önkormányzati költségvetési intézmények, 
Az Új Kézfogás Közalapítvány Horvátország, Románia, Szlovákia és Szlovénia magyar 
nemzetiségek által lakott területeinek gazdasági fejlődésének támogatására egyszeri, vissza 
nem térítendő támogatást nyújt olyan projektek megvalósításához, amelyek társfinanszírozása 
a Románia és Szlovákia európai uniós csatlakozását segítő ún. előcsatlakozási alapok (Phare, 
SAPARD, ISPA) keretében történik. A vissza nem térítendő támogatás a projektekben részt 
vevő vállalkozások számára, a projektkiírásban szereplő saját erő követelmény 
megteremtéséhez biztosít támogatást. 
 
A pályázatokat a Vállalkozásfejlesztési Központok 2006. december 31-ig folyamatosan 
fogadják be.  
 
Kiíró szervezet: Új Kézfogás Közalapítvány 
 
Forrás: www.pafi.hu 
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Sikeres Magyarországért Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram 
 
Hitel célja  
A Hitelprogram célja a magyar gazdaság általános versenyképességének fejlődését szolgáló 
modernizáció, az infrastruktúra- és a technológiafejlesztést előidéző beruházások támogatása, 
a magántőke közszolgáltatások végzésébe való bevonásának elősegítése és a vállalati 
nemzetköziesedés ösztönzése. A Hitelprogram kiemelt célja a mikro-, kis- és 
középvállalkozások foglalkoztatásban betöltött szerepének, innovációs és beszállítói 
tevékenységének erősítéséhez, környezetvédelmi és egészségügyi célú beruházásaihoz 
kedvezményes kamatozású hitel nyújtása, továbbá fejlesztési és beruházási tárgyú 
pályázatokhoz, különösen a Nemzeti Fejlesztési Terv pályázataihoz kapcsolódóan kiegészítő 
forrás biztosítása. 
Hitel típusa: Éven túli lejáratú beruházási hitel. 
 
Hitelfelvevők köre  
1-9. hitelcélok ( A melléklet szerinti beruházási és fejlesztési célok alapján.)esetében a kis- és 
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerinti 
mikro-, kis- és középvállalkozások (a továbbiakban együtt: KKV). 10. hitelcél esetében a kis- 
és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerinti 
mikrovállalkozások. 11. hitelcél esetében  
- a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 
szerinti KKV-k, - KKV-nak nem minősülő nagyvállalatok, az államháztartásról szóló 1992. 
évi XXXVIII. törvény 95. §-a szerinti gazdálkodó szervezetek, a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 1959. évi IV. törvény 57. §-a szerinti közhasznú társaságok és 70. §-a szerinti 
vállalatok. 
 
A hitel felhasználható tárgyi eszközbe való beruházáshoz, beszerzéshez vagy létesítéshez, a 
beszerzett tárgyi eszközök üzembe helyezéséhez, ezek rendeltetésszerű használatbavételéig 
végzett tevékenység (szállítás, üzembe helyezés, közvetítés stb.), vagy a beszerzéshez 
hozzákapcsolható egyéb tevékenységhez (tervezés, előkészítés, lebonyolítás), vagy a meglévő 
tárgyi eszközök bővítéséhez, - a beruházáshoz és a fejlesztéshez közvetlenül kapcsolódó, egy 
egész üzemre vonatkozó licenc, know-how-k vagy nem szabadalmazott technikai tudás 
vásárlásához,  
- a beruházáshoz, fejlesztéshez közvetlenül kapcsolódó tartós forgóeszköz finanszírozásához. 
 
A hitelből a tárgyi eszközök, a szabadalmak, egy egész üzemre vonatkozó licenc, know-how a 
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 47-48. és 51. §-ai szerinti bekerülési értéke szerint 
számolhatók 
 
Hitel összege 1-9. és a 11. hitelcélok esetében 5-1000 millió Ft, a 10. hitelcél esetében 1-10 
millió Ft.  
 
A saját erő mértéke a beruházás nettó vagy amennyiben a vállalkozás ÁFA 
visszaigénylésére nem jogosult, bruttó bekerülési értékének legalább az alábbiak szerint 
meghatározott mértéke. 
1-5., 9. és 11. hitelcélok esetében 25% 6., 8. és 10. hitelcélok esetében 15% 7. hitelcél 
esetében a pályázatban előírt saját erő mértékének az 50%-a 
A saját erőbe nem számítható be az államháztartás más alrendszereiből vagy közösségi 
forrásból kapott támogatás 
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Hiteldíjak: Kamat: 
1-8. és a 11. hitelcélok esetében: 3 havi EURIBOR + legfeljebb 4%/év 9. hitelcél esetében: 3 
havi EURIBOR + legfeljebb 3,25%/év vagy 4%/év (a fedezet függvényében) 10. hitelcél 
esetében: Jegybanki alapkamat, további hiteldíj nem kerül felszámításra. 
 
Kezelési költség: Nem kerül felszámításra. Folyósítási jutalék: Maximum egyszeri 1%, amely 
az első folyósításkor kerül felszámításra. Módosítási díj: A finanszírozó hitelintézet aktuális 
kondíciós listája szerint. Projektvizsgálati díj: Egyszeri díjként, a finanszírozó hitelintézet 
aktuális kondíciós listájaszerint kerül felszámításra. Rendelkezésre tartási jutalék: 0,25%/év. 
Előtörlesztési díj: Nem kerül felszámításra. 
 
Állami támogatás formája: A Hitelprogram keretében nyújtott kedvezményes kamatozású 
hitel állami támogatásnak, formáját tekintve kedvezményes kamatozású kölcsönnek minősül. 
 
Állami támogatás mértéke: Az egy projekthez nyújtható, államháztartási forrásból származó 
összes támogatás maximális intenzitása nem haladhatja meg: 
  
  1., 2. és 4. hitelcélok, továbbá 

a 11. hitelcél esetében, 
amennyiben kis- és 
középvállalkozás a 
kedvezményezett  

11. hitelcél esetében, 
amennyiben nem kis- és 
középvállalkozás a 
kedvezményezett 

Észak-Magyarország, Észak-
Alföld, Dél-Alföld, Közép-
Dunántúl, és Dél-Dunántúl 
tervezési-statisztikai 
régiókban, valamint a 
celldömölki, letenyei, 
őriszentpéteri, téti, vasvári és 
zalaszentgróti kistérségekben 

65% 50% 

Nyugat-Dunántúl tervezési-
statisztikai régiókban (az első 
pontban foglalt kivételekkel) 

60% 45% 

Pest megyében 55% 40% 
Budapesten 50% 35% 
3. hitelcél esetében alkalmazott kutatás esetén 70%, kísérleti fejlesztés esetén 45%. 
5. és 6. hitelcél esetében kisvállalkozás esetén 15%, középvállalkozás esetén 7,5%. 
A 7-10. hitelcélok esetében: Az egy vállalkozásnak csekély összegű támogatás jogcímen 
odaítélt támogatás támogatástartalma – három év vonatkozásában – nem haladhatja meg a 100 
000 eurót. A 10. hitelcél esetében a kezességvállalás díjának átvállalása a 85/2004. (IV. 19.) 
Korm. rendelet 2. sz. melléklete C) pontja szerint számított, a kezességvállalásért feltételesen 
fizetendő piaci díj és a ténylegesen fizetendő díj különbsége jelenértékének az összege, amely 
a 7-10. hitelcélok esetében a kedvezményes kamatozású kölcsön támogatástartalmával 
összeadódik. 
 
A Beruházási és fejlesztési célok listája a GKM honlapján hozzáférhető 
 
Beadási határidő: A program keretében hitelszerződés megkötésére 2006. december 31-ig 
kerülhet sor. 
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Kiíró szervezet: GKM 
 
Forrás: www.gkm.hu 

 36



Budapest Kisvállalkozói Hitelprogram 
 
A pályázat célja  
A hitelnyújtás és a kamattámogatás célja a fejlődésre képes, innovatív kisvállalkozások piaci 
pozícióit, versenyképességük javulását szolgáló beruházások, fejlesztések, és tartós 
forgóeszköz bővítések megvalósításának előmozdítása.  
A hitel felhasználhatósága: Fejlesztésre, valamint tartós forgóeszköz-bővítményre.  
Igénybevevők köre  
Belföldi cégbejegyzésű, budapesti székhellyel rendelkező, illetve fejlesztéseiket budapesti 
telephelyen megvalósító mikro- és kisvállalkozások. 
 
A hitel odaítélésének feltétele  
A vállalkozások olyan fejlesztési programokhoz igényelhetnek hitelt és támogatást, melyek: - 
a technológia fejlesztése és a termékek, szolgáltatások minőségi színvonalának növelése révén 
a kisvállalkozások versenyképességének és foglalkoztatási képességének javítását szolgálják, 
és - a vállalkozások piaci pozícióit, versenyképességének javulását eredményező 
beruházásokhoz, fejlesztésekhez, - új, vagy használt gépek, műszaki berendezések 
vásárlásához, amennyiben azok rendelkeznek CE jelöléssel és/vagy gyártói megfelelőségi 
nyilatkozattal (217/1998 (IV.17.) IKIM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és 
megfelelőségének tanúsításáról), valamint - tartós forgóeszköz bővítéshez kapcsolódnak. A 
beruházásnak 2 éven belül meg kell valósulnia, és a beruházás befejezését követő 5 évig az 
eredeti célkitűzéseinek megfelelően kell működtetni.  
A vállalkozónak rendelkeznie kell a hitel összegének 20 %-át kitevő saját erővel.  
 
A hitel összege:  
A felvehető maximális hitel 15 millió Ft, mely csak forintban nyújtható.  
A hitel futamideje  
A hiteltörlesztés futamideje legfeljebb 5 év.  
Türelmi idő  
A hiteltörlesztés türelmi ideje maximum 6 hónap.  
A hitel kamata:  
A kamat mértékét a BVK saját forrásaira felszámított kamat (az MNB alapkamattal azonos) 
és a Polgári Takarékszövetkezet forrásaira felszámított kamat átlaga határozza meg, ami a 
teljes futamidőn keresztül állandó.  
A tőketörlesztés és kamatfizetés gyakorisága  
A tőke- és kamatfizetés havonta történik. 
 
Állami támogatás formája és mértéke: 
Az állam vissza nem térítendő kamattámogatásban részesítik azon hitelkérelmet és pályázatot 
benyújtott vállalkozókat, melyek a BVK Hitel Bizottsága döntése értelmében arra jogosultak. 
A kamattámogatás a szerződéskötéskor érvényes MNB alapkamat 40 %-ának megfelelő 
mértékű. A kamattámogatás a hitel futamideje alatt, de legfeljebb a hitel folyósításának 
megkezdésétől számított 5 éven át biztosítható.  
 
Kiíró szervezet: Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány  
 
Forrás: www.bvk.hu 
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Európai Uniós, valamint nemzetközi támogatások 
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Pályázati lehetőség a Nemzetközi Visegrádi Alaphoz 
 
Az Alap célja a szerződő felek közti szorosabb együttműködés kialakításának előmozdítása, 
kapcsolatok megerősítése, a visegrádi országok között közös kulturális, tudományos, oktatási 
és turizmussal kapcsolatos pályázatok, a fiatalok csereprogramjai és a határon átnyúló 
együttműködések kialakítása révén. Az Alap kiemelten támogatja a civil társadalmat építő 
kezdeményezéseket.  
Pályázati feltétel, hogy legalább három visegrádi ország közreműködjön a pályáztatott 
projektben.  
 
Standard Grants" - Normál pályázatok 
Legfeljebb 12 hónapos projektekhez, legalább 4000 EUR hozzájárulás  
évente kétszer pályázható, a beküldési határidő március 15. és szeptember 15.  
a hozzájárulás nem haladhatja meg a teljes költség 50%-át  
elsősorban a V4-es országokból érkező és a V4-es országokon belüli pályázatok számára  
előnyt élveznek azok a pályázatok, melyekben a V4 országok mindegyike részt vesz  
előnyt élveznek a civil társadalomkiépítését célzó tevékenységek  
 
"Small Grants" – Kispályázatok 
Legfeljebb 6 hónapos projektekhez, legfeljebb 4000 EUR hozzájárulás  
évente egyszer pályázható, a beküldési határidő március1., június 1., szeptember 1. és 
december 1.  
a további kondíciók megegyeznek a normál pályázatokéival  
 
Általános információk (standard és small grant) 
A jóváhagyott költségvetés és a rendelkezésre álló források szerint az Alap pénzügyi forrásai 
különféle tevékenységek támogatására fordíthatók, az alábbi területeken: 
1. kulturális együttműködés 
2. tudományos eszmecserék és kutatások 
3. oktatás 
4. diákcsere 
5. határokon átnyúló együttműködés 
6. turizmusra fordító támogatás 
Az Alap pénzügyi hozzájárulása nem haladhatja meg a projekt összköltségének az 50%-át, 
beleértve a pályázó saját természetbeni hozzájárulását, vagy más, társfinanszírozó alanyok 
természetbeni hozzájárulását.  
Az Alap előnyben részesíti azokat a pályázatokat, melyekben a V4-es országok mindegyike 
részt vesz. Az Alap nem fog támogatni olyan pályázatokat, melyekben háromnál kevesebb 
országból vannak résztvevők, kivéve a határon átnyúló együttműködés területén megvalósuló 
pályázatot. Az Alap emellett részt vehet olyan pályázatok támogatásában is, melyek a V4-
országokon kívüli résztvevővel együttműködésben kerülnek megvalósításra, amennyiben az 
adott pályázatok az Alap célkitűzéseivel összhangban vannak. A V4 országain kívül élő 
pályázókra ugyanezek a feltételek érvényesek, ha tematikailag érintik a visegrádi 
együttműködést.  
Az Alap anyagi forrásokat csak konkrét eseményekre biztosíthat, és előzetesen meghatározott 
tételekre: 
1. Nyomdai költségek (nyomtatás, kiadványok kiadása, terjesztése). 
2. Terembérlet és az ehhez szükséges technikai költségek bérlete. 
3. Művészek tiszteletdíja. 
4. Szállás- és étkezési költségek. 
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5. Utazási költségek. 
6. Expertek tiszteletdíja. 
7. Fordítás és tolmácsolás. 
8. Díjak, jutalmak. 
9. Irodai szükségletek és propagációs anyagok. 
10. Reklám (nyomda, rádió, TV, óriásplakát stb.) és propagáció. 
11. A weboldal kialakítása és aktualizálása. 
 
"Strategic Grants" - Stratégiai programok 
12-36 hónapos projektekhez, 40.000 és 200.000 EUR közötti hozzájárulás  
évente egyszer pályázható, a beküldési határidő március 31.  
a program témájára vonatkozó prioritásokat az Alap évente meghatározza  
évente egy vagy néhány pályázat nyer támogatást  
csak a V4 minden országában megvalósuló tervezethez nyújtható támogatás  
a hozzájárulás nem haladhatja meg a teljes költség 50%-át  
előnyt élveznek a civil társadalom kiépítését célzó tevékenységek  
Visegrád Ösztöndíj Program Posztgraduális ill. Doktori tanulmányi ösztöndíjak  
évente pályázható, egy tanulmányi évre (esetleg egy szemeszterre), 35 éves korig  
beküldési határidő január 31.  
Incoming (bejövő) ösztöndíj:  
a V4 országokkal szomszédos, nem EU tagok számára  
2005-ben Magyarország 4 helyet biztosít  
juttatások: évi 5.000 EUR a hallgatónak, 3.000 EUR a fogadó egyetemnek  
Outgoing (kimenő) ösztöndíj:  
a V4 országok hallgatói számára bármely külföldi (nem V4) egyetemre  
2005-ben 15.000 EUR adható országonként  
a szelekció prioritásait az érintett tagállam állapítja meg  
Intra-Visegrad (belső) ösztöndíj:  
más V4 országban folytatott tanulmányokra  
2005-ben Magyarország 17 helyet biztosít, 14 helyet kap  
juttatások: évi 4.000 EUR a hallgatknak, 3.000 EUR a fogadó egyetemnek  
Ukrajna ösztöndíj program:  
- 8-8 ukrán hallgató fogadása a V4 tagállamaiban  
juttatások: évi 5.000 EUR a hallgatónak, 3.000 EUR a fogadó egyetemnek 
 
A pályázati lehetőség folyamatos 
 
Kiíró szervezet: Visegrádi Államok 
 
Forrás: www.visegradfund.org 
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Önálló projektek és pályázati alapok az Európai Gazdasági Térség (EGT) 
Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a 

Magyar Köztársaságban 
Az Európai Gazdasági Térség (EGT) Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási 
Mechanizmus keretében a Magyar Köztársaságban a Nemzeti Fejlesztési Hivatal, mint a 
Magyar Köztársaság Nemzeti Kapcsolattartója az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a 
Norvég Finanszírozási Mechanizmus tekintetében 2006. január 25-én pályázati felhívást tesz 
közzé önálló projektekre és pályázati alapokra az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a 
Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében. 

A támogatások típusai: A) Önálló projektek - világosan meghatározott munkafolyamat, 
világosan meghatározott célok elérésére és pontosan definiált feladatok elvégzésére.  
B) Pályázati alapok - kis költségvetésű projektek támogathatósága érdekében, meghatározott 
célra rendelt támogatási összeg, amelyet egy közreműködő szervezet oszt szét további 
pályáztatással. Közreműködő szervezetek lehetnek például nem kormányzati szervezetek 
(Non-Governmental Organisations, NGOs), kutatóintézetek, vagy más célcsoportok illetve 
szektorok.  
Kiemelt területek és célterületek: A) Az önálló projektek támogatástípus azokat a projekteket 
célozza, amelyek az alábbi kiemelt területekhez tartoznak, különösen a felsorolt 
célterületeken:  

1. kiemelt terület: KörnyezetvédelemCélterületek: - A nem kormányzati szervezetek (NGO-k) 
részvételének támogatása a környezet védelmében- Környezettudatos nevelés- A megújuló, 
illetve alternatív energiaforrások használatának támogatása (pl.: geotermikus vagy vízi 
energia) 
- Zajcsökkentés / zajvédelem- A szennyezést nem okozó, "tiszta technológiák" bevezetésének 

elősegítése  
 

2. kiemelt terület: Fenntartható fejlődésCélterületek: - Az organikus mezőgazdaság 
fejlesztése; hazai növény- és állatfajták termesztése, ill. tenyésztése- Innovációs központok 
létrehozása és fejlesztése- A fenntartható gazdasági fejlődés elősegítése  

3. kiemelt terület: Az európai örökség megőrzéseCélterületek: - Történelmi jelentőségű 
helyszínek és épületek hasznosítási tervek alapján történő felújítása, - A kulturális 
világörökség megőrzése- Múzeumok felújítása, gyűjtemények létesítése az európai örökség 
bemutatására- Tömegközlekedés fejlesztése az európai kulturális örökség megőrzésével, 
illetve a környezetvédelemmel összhangban  

4. kiemelt terület: Humánerőforrás-fejlesztés, oktatásCélterületek: - Felnőttképzés, 
szakképzés, élethosszig tartó tanulás- A felsőoktatás és a magánszektor közötti 
együttműködés erősítése, a magánszektor igényeinek megfelelő munkaerő képzése- 
Ösztöndíjprogramok 
- Általános iskolák akadálymentesítése, napközi otthonos foglalkozások szervezése- A helyi, 
regionális, valamint központi hatóságok / önkormányzatok kompetenciájának és 
adminisztratív kapacitásának növelése beleértve információ technológiai eszközök használatát 
is (Lásd még a területfejlesztés és határon átnyúló együttműködés kiemelt területet.)  

5. kiemelt terület: EgészségügyCélterületek: - Betegség megelőző és egészségfejlesztő 
tevékenységek ösztönzése- Mentálhigiéniai gondozás javítása- A szenvedélybetegségek elleni 
küzdelem- Az AIDS elleni küzdelem, és a HIV fertőzött betegek kezelésének elősegítése- 
Egészségüggyel foglalkozó NGO-k kapacitásának fejlesztése  
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6. kiemelt terület: Gyermek és ifjúság Célterületek: - Halmozottan hátrányos helyzetű - 
beleértve a Roma kisebbséghez tartozó, valamint fogyatékos - gyermekek integrációja, - 
Integrált helyi ifjúsági információs és tanácsadó központok hálózatának fejlesztése, bővítése- 
Az állami gondozottak életkörülményeinek javítása és a társadalmi beilleszkedésük 
elősegítése  

7. kiemelt terület: Regionális fejlesztés és határon átnyúló együttműködésCélterületek: - 
Tömegközlekedés fejlesztése az európai kulturális örökség megőrzésével, illetve a 
környezetvédelemmel összhangban- A demokrácia, partnerség és decentralizáció elvének 
biztosítása az EU külső határainál- A regionális fejlesztés különböző szintjeinek kompetencia 
növelése (mikro-régiók, önkormányzatok) (Lásd még a humánerőforrás-fejlesztés, oktatás 
kiemelt ágazatot) (Ezt a kiemelt területet csak a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 
támogatja.)  

8. kiemelt terület: Bel- és igazságügyi együttműködésCélterületek: - A szervezett bűnözés - 
beleértve az embercsempészetet és emberkereskedelmet - elleni harc támogatása- A magyar 
és norvég rendőri szervek együttműködésének elősegítése- A schengeni vívmányok gyakorlati 
alkalmazása (Ezt a kiemelt területet csak a Norvég Finanszírozási Mechanizmus támogatja.)  

9. kiemelt terület: Tudományos kutatásCélterületek: - K+F - közös kutatási tevékenység- Az 
előző kiemelt területekhez kapcsolódó kutatás 

Az igényelt támogatás összege az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmusból az önálló 
projektek esetén nem lehet kevesebb, 250 000 eurónál, és nem lehet több 3 000 000 eurónál.  
A pályázati alapok keretében a közreműködő szervezetek által igényelhető maximális 
támogatás projektenként 2 000 000 euró.  

A pályázatok benyújtásának végső határideje az alábbi: 
Önálló projektek 
1. körben: 2006. március 31. 
2. körben: 2006. szeptember 30. 
3. körben: 2007. március 31. 
4. körben: 2007. szeptember 30. 
5. körben: 2008. március 31. 
Végső határidő: 2008. március 31. 
 
Pályázati alapok 
1. körben: 2006. március 31. 
2. körben: 2006. szeptember 30. 
Végső határidő: 2006. szeptember 30. 
Önálló projektek esetén a pályázatok végső beadási határideje 2008. március 31, pályázati 
alap esetén pedig 2006. szeptember 30. 
 

A pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Hivatal

Forrás: www.nfh.hu 
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Civil szervezetek támogatását szolgáló pályázatok 
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"Civil szervezetek rehabilitációs foglalkoztatásának akkreditációra való felkészülését 
elősegítő" támogatási program 

 
A program célkitűzése 
A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató civil szervezet 
akkreditációjának elősegítése, annak érdekében, hogy a civil szervezet  
a) rendelkezzen azokkal, az akkreditációs követelményrendszerben meghatározott személyi és 
tárgyi feltételekkel, amelyek biztosítják az egészségkárosodással élő és fogyatékos személyek 
egészségi állapotának és fogyatékosságának megfelelő munkahelyi környezetben 
megvalósuló foglalkoztatást, és  
b) tevékenységével segítse elő a munkavállalók képességeivel elérhető legmagasabb szintű 
foglalkoztatás megvalósítását. 
 
A pályázók köre 
A támogatási programra megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató civil 
szervezet (továbbiakban: munkáltató) nyújthat be pályázatot. E támogatási program 
alkalmazásában civil szervezetnek minősül az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 
alapján létrejött, jogi személyiséggel bíró társadalmi szervezet, szövetség (kivéve a pártot, a 
munkaadói és munkavállalói érdek-képviseleti szervezetet, a biztosító egyesületet, valamint 
az egyházat), és a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény alapján létrejött 
jogi személyiséggel bíró alapítvány (ide nem értve a nem önkormányzat által alapított 
közalapítványt), 
közhasznú szervezetként bejegyzett közhasznú társaság, továbbá egyesület. 
 
A támogatásra az a munkáltató pályázhat, amely (aki) a megváltozott munkaképességű 
munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjának, továbbá az akkreditált 
munkáltatók ellenőrzésének szabályairól szóló 176/2005. (IX. 2.) Kormány rendelet szerint 
akkreditált foglalkoztatóvá, vagy akkreditált munkáltatóvá kíván válni, és a pályázat 
benyújtásának napjáig akkreditációval nem rendelkezik, illetve nem nyújtott be akkreditációs 
kérelmet. Pályázhat továbbá az a munkáltató is, amely (aki) feltételes tanúsítványt kapott. 
 
A támogatásra továbbá az a munkáltató pályázhat, amelynek (akinek)  

• cégjegyzékbe vagy - ha a működés feltétele más bírósági vagy hatósági 
nyilvántartásba vétel - az előírt nyilvántartásba történő bejegyezése megtörtént, 

• a pályázat benyújtását megelőzően legalább egy naptári éven keresztül működött, 
• megváltozott munkaképességű munkavállalót munkaviszonyban saját maga 

foglalkoztat, 
• a foglalkoztatást a munkavállaló meglévő képességeinek megfelelő, olyan 

rehabilitációs célú munkavégzés keretében biztosítja, amely a társasági szerződésében, 
alapító okiratában, alapszabályában megjelölt tevékenységének kifejtéséhez 
kapcsolódik, 

 
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás 
 
A támogatható projektek 
a) rendelkezzen azokkal, az akkreditációs követelményrendszerben meghatározott személyi és 
tárgyi feltételekkel, amelyek biztosítják az egészségkárosodással élő és fogyatékos személyek 
egészségi állapotának és fogyatékosságának megfelelő munkahelyi környezetben 
megvalósuló foglalkoztatást, és  
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b) tevékenységével segítse elő a munkavállalók képességeivel elérhető legmagasabb szintű 
foglalkoztatás megvalósítását. 
 
Támogatási mértékek: a projektek támogatható tevékenységei 75%-os mértékig, legfeljebb 1 
millió forint/fő megváltozott munkaképességű munkavállaló összegig támogathatóak. Egy 
pályázati projektre legfeljebb 9 millió forint támogatás igényelhető. 
 
Beadási határidő: 2006. december 31. 
 
Kiíró szervezet: Országos Foglalkoztatási Közalapítvány 
 
Forrás: www.ofa.hu
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 Az NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiumának pályázati felhívása a 
civil szervezetek 2006. évi személyi jövedelemadó bevalláshoz kapcsolódó országos 

szintű kommunikációs kampány kidolgozására és megvalósítására (NCA-CIV-06-H) 
 
A pályázat célja: 
Jelen pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának 
segítését szolgálja. A pályázat célja a civil szervezetek fejlődését segítő alábbi közhasznú 
tevékenységek támogatása: 
 
Kidolgozandó és megvalósítandó a 2006. évi személyi jövedelemadó bevalláshoz kapcsolódó 
általános, többcsatornás országos kommunikációs kampány, mely mozgósítja az 
adóbevallókat az 1%-os felajánló nyilatkozataik szabályos megtételére, függetlenül attól, 
hogy adóbevallásukat mily módon készítik el. 
A kampány lebonyolításához az elektronikus és írott média lehetőségein kívül további 
hatékony, kreatív, és a jogszabályoknak megfelelő, etikus eszköz is alkalmazható. 
Ennek keretében 
a) kategóriában: 
PR-kommunikációs kampány kidolgozása, amely magában foglalja akcióterv összeállítását; 
PR anyagok összeállítását; sajtómegjelenések biztosítását a nyomtatott és elektronikus 
médiában; interjúalanyok felkérését és felkészítését; valamint a sajtóval való folyamatos 
kapcsolattartást a téma relevanciájával kapcsolatban;  
továbbá kreatív koncepció kidolgozását és megvalósítását televíziós, rádiós, nyomtatott sajtó, 
online média és óriásplakát felületekre. 
b) kategóriában: 
Médiaterv elkészítése valamint médiavásárlás a célcsoport által meghatározott nyomtatott 
sajtóban, rádióban és online médiában. 
c) kategóriában: 
Médiaterv elkészítése valamint médiavásárlás a célcsoport által meghatározott közszolgálati 
és kereskedelmi televíziókban valamint óriásplakátokon. 
 
A pályázók köre: 
Mindazon társadalmi szervezetek és alapítványok, amelyek közhasznú vagy kiemelkedően 
közhasznú minősítéssel rendelkeznek, és amelyeket a bíróság 2005. január 1. előtt 
nyilvántartásba vett és az alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknak megfelelő 
tevékenységüket ténylegesen folytatják. Pályázhatnak a fenti feltételeknek megfelelő, a 
pályázat kiírásának évében közhasznúsági bejegyzést jogerősen elnyert szervezetek is. 
A Nemzeti Civil Alapprogram Tanácsának döntése értelmében a 2006. évi személyi 
jövedelemadó bevalláshoz kapcsolódó országos méretű médiakampány lebonyolításának 
támogatására kiírásra kerülő pályázaton semmilyen formában nem nyerhet olyan civil 
szervezet, amely bármely NCA testületi tag összeférhetetlenségi nyilatkozatában szerepel. 
 
Támogatás mértéke: 
Egy szervezet jelen pályázati felhívásra 1 pályázatot nyújthat be, amelyre az a kategóriában 
maximum 23.184.106 Ft, a b) és c) kategóriákban maximum 25-25 millió Ft adható. (Az 
NCA Tanácsának egyedi döntése értelmében az adott naptári évben maximálisan elnyerhető 
támogatás számítása során a jelen pályázaton elnyert támogatási összeget nem kell figyelembe 
venni.) 
 
Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. 
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A pályázat benyújtásának határideje: 2006. december 13. 
 
Kiíró szervezet: NCA 
Forrás: www.nca.hu

 
 
Az NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiumának pályázati felhívása a 

civil szervezetek 2006. évi személyi jövedelemadó bevalláshoz kapcsolódó helyi, 
regionális vagy speciális célcsoportokat megszólító kampány kidolgozására (NCA-CIV-

06-G) 
 
A pályázat célja 
Jelen pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának 
segítését szolgálja. A pályázat célja a civil szervezetek fejlődését segítő alábbi közhasznú 
tevékenységek támogatása: 
 
Kidolgozandó és megvalósítandó a 2006. évi személyi jövedelemadó bevalláshoz kapcsolódó 
helyi, regionális vagy speciális célcsoportokat megszólító kampány. 
A kampány  
·        mozgósítsa az adóbevallókat az 1%-os felajánló nyilatkozataik szabályos megtételére, 
függetlenül attól, hogy adóbevallásukat mily módon készítik el; 
·        támogassa a felajánlókat abban, hogy felajánlásaikat hibátlanul tegyék meg; 
·        hívja fel a munkáltatók figyelmét arra, hogy kellő időben és az ügyet támogatóan 
tájékoztassák a munkavállalóikat az adóbevallás és az 1%-os felajánlás megtételének változó 
jogi szabályozásáról; 
·        hívja fel az adóhatóság által készített adóbevallást (ADAM) elfogadók, valamint az 
adóbevallásukat elektronikusan vagy hagyományos űrlapon elkészítők és beküldők figyelmét 
arra, hogy ők is megtegyék felajánlásukat; 
·        támogassa a felajánlásokkal megcélzott civil szervezeteket, hogy formailag 
megfeleljenek a felajánlott források fogadási feltételeinek; 
·        szorosan illeszkedjen az SZJA bevallás és 1% felajánlás törvényben foglalt, adózó-
csoportonként eltérő határidejéhez. 
 
A pályázók köre: 
Mindazon társadalmi szervezetek és alapítványok, amelyek közhasznú vagy kiemelkedően 
közhasznú minősítéssel rendelkeznek, és amelyeket a bíróság 2005. január 1. előtt 
nyilvántartásba vett és az alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknak megfelelő 
tevékenységüket ténylegesen folytatják. Pályázhatnak a fenti feltételeknek megfelelő, a 
pályázat kiírásának évében közhasznúsági bejegyzést jogerősen elnyert szervezetek is. 
Támogatás mértéke: 
Egy szervezet jelen pályázati felhívásra egy pályázatot nyújthat be, amelyre maximum 7 
millió Ft adható. (A NCA Tanácsa döntése alapján egy szervezet egy naptári évben összesen 
maximum 18 millió Ft támogatást, azon belül legfeljebb 7 millió Ft működési támogatást 
kaphat a Nemzeti Civil Alapprogramból.) 
 
Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2006. december 13. 
Kiíró szervezet: NCA 
 
Forrás: www.nca.hu 
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Weboldal készítése művészeti tevékenységű civil szervezetek számára 
 

A Pótkávé kulturális magazin szerkesztősége segítséget szeretne nyújtani olyan kultúrával, 
művészetekkel foglalkozó szervezetek számára, melyek nem rendelkeznek honlappal, vagy 
jelenlegi honlapuk már elavult, hibás, nehezen karbantartható. 

Az ingyenes weboldalak készítésével a Pótkávé szerkesztősége hozzá kíván járulni a hatékony 
információs társadalom kialakulásához - fejlődéséhez. 

Pályázók lehetnek: társadalmi célú szervezetek, nonprofit szervezetek, művészeti 
tevékenységet pártoló szervezetek, társaságok. 

Az elbírálás a beérkezett pályázatok sorrendjében folyamatosan történik, az egyes ciklusok 
minden kéthavonta, 1-ével zárulnak, a rákövetkező héten hirdetünk nyertest az addig 
beérkezett pályázatokból. Határidők: 2006. április 1. , június 1. , augusztus 1. , október 1. és 
december 1.  

 

Kiíró szervezet: Pótkávé Szerkesztősége 

 

Forrás: www.pik.hu
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 Nonprofit szervezetek HEFOP és EQUAL pályázati hitelkamatainak és banki 
költségeinek támogatása / MPAkamat/2006 

 
A támogatási program célkitűzése: Olyan nonprofit szervezetek banki hitelével összefüggő, 
egyszeri kezelési költségeinek és kamatainak támogatása, amelyek nyertes HEFOP projektet 
hajtanak végre, az 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.5, 4.2 intézkedések keretében, illetve nyertes EQUAL 
projektet hajtanak végre és a projekt megvalósítása érdekében érvényes banki 
hitelszerződéssel rendelkeznek.  
A hitelkamat és banki kezelési költség támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 200 000 
000 Ft, azaz kettőszázmillió forint, mely tartalmazza a pályázatkezelés költségeit, forrása a 
Munkaerőpiaci Alap foglalkoztatási alaprésze 2006. évi központi kerete.  
 
A támogatási program célcsoportja, pályázói kör: 
Kizárólag a HEFOP 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.5, 4.2 intézkedések keretében vagy az EQUAL 
program keretében projektet végrehajtó  
- társadalmi szervezetek (a pártok kivételével),  
- alapítványok,  
- közhasznú társaságok,  
- egyházak,  
- egyházi fenntartású intézmények,  
- közalapítványok.  
A támogatás vissza nem térítendő pénzbeli támogatás.  
Az érintett HEFOP és EQUAL projektek sikeres megvalósítása érdekében felvett banki hitel 
összegéből a támogatásnál figyelembe vehető összeg (továbbiakban: támogatható hitelösszeg) 
nem haladhatja meg a HEFOP projektek teljes támogatási összegének 20%-át, illetve az 
EQUAL program keretében támogatott projektek esetében a teljes támogatási összeg 10%-át.  
Az EQUAL program esetében a támogatható hitelösszeg az alábbiak szerint számítandó: az 
igénylés benyújtható mind az előkészítő, mind a végrehajtási szakaszra vonatkozó támogatási 
szerződéssel összefüggő hitelfelvétel támogatásra, de a két szerződés támogatási összege 
össze is számítható. Ebben az esetben azonban csak egyetlen alkalommal nyújtható be az 
igénylés.  
 
A nyújtható támogatás összege a program végrehajtása érdekében felvett hitel kamata és 
egyszeri kezelési költsége, amelynek együttes értéke nem haladhatja meg a támogatható 
hitelösszeg 9%-át.  
A projekt végrehajtása érdekében felvett hitel kamataként maximum évi 12% vehető 
figyelembe.  
A támogatás igénylő adatlapokat a keret kimerüléséig folyamatosan lehet benyújtani 
2006. december 31-ig. 
 
Kiíró szervezet: Szociális és Munkaügyi Minisztérium
 
Forrás: www.szmm.hu
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 Fogyasztóvédő civil szervezetek, valamint a versenykultúra fejlesztésében és 
terjesztésében részt vevő más szervezetek munkájának támogatása 

 
A pályázat célja 
A civil szféra azon szerveződéseinek támogatása, amelyek szakmai tevékenységükkel 
elősegítik a magyarországi versenykultúra, illetve fogyasztói kultúra fejlesztését és 
terjesztését, így  
- a fogyasztóknak és a piaci verseny más szereplőinek, vagy a jogalkotóknak és a 
jogalkalmazóknak a versennyel, illetve a fogyasztóvédelmi- és versenyszabályokkal 
kapcsolatos tájékozottságának növelését,  
- a fogyasztók érdekeinek képviseletét és érvényesítését, valamint  
- a versenypolitika és a fogyasztóvédelmi politika hatékonyabb működését.  
  
A pályázat tárgya 
A társadalmi szervezetek - a pályázat célkitűzéseinek megvalósítását szolgáló - szakmai 
tevékenységének, programjainak támogatása, ideértve különösen szakmai rendezvények 
(konferenciák, szemináriumok) és képzések szervezését, az oktatásban való megjelenést, 
tájékoztató kiadványok készítését, illetve a versenyjogi és fogyasztóvédelmi tájékozottságot 
növelő információk más módon történő terjesztését, tanulmányok készítését, kutatások 
folytatását, valamint a fogyasztók jogainak érvényesítésével, illetve a fogyasztókat érintő 
jogvitás helyzetek rendezésével kapcsolatos munkát (tájékoztatás, tanácsadás).  
A VKK nem zárja ki már folyamatban lévő, a megvalósítási időszakot (2006. augusztus 1-
2007. november 15.) követően lezáruló, illetve több éves kifutású programok támogatását 
azzal, hogy támogatásban csak olyan program részesíthető, amelynél a pályázat eredménye 
vagy a fenti pályázati célokkal összefüggésben értékelhető részeredménye a támogatott 
időszak alatt ténylegesen megvalósul, de legalább olyan fázisba jut, amely a pénzügyi 
elszámolást lehetővé teszi. A VKK támogatást minden esetben megvalósított pályázati 
(rész)eredményekre tekintettel nyújt. A pályázat benyújtása előtt már teljes egészében 
megvalósított program utólagos támogatása nem kérhető.  
  
A pályázók köre 
Az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján, fogyasztóvédelmi, illetve oktatási-
nevelési céllal, a pályázat benyújtásának időpontjában legalább két éve működő, országos 
tevékenységi körű társadalmi szervezetek - a biztosító egyesületek, a politikai pártok és a 
munkáltatói, illetve munkavállalói érdekképviseleti szervezetek kivételével.  
  
Az elnyerhető támogatás mértéke 
A program vagy tevékenység költségvetésének maximum 70%-a, de legfeljebb (bruttó) 3 000 
000 forint.  
A program vagy tevékenység költségvetésének - a támogatáson felül - fennmaradó legalább 
30%-át a pályázónak kell biztosítania (saját forrás).  
 
A pályázat beadásának határideje folyamatos, legkésőbbi leadási időpont 2007. 
szeptember 15. 
 
Kiíró szervezet: Gazdasági Versenyhivatal 
 
Forrás: www.itkht.hu
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Civil szervezetek és mozgalmak részére díjmentes média megjelenés a média-
partnerprogram keretében 

 
A pályázat célja:  
A civil szférák programjainak ismertetése és bemutatása a Diáksajto.hu oldalon elérhető 
Civil-pálya rovatban. 
A kezdeményezés technikai hátterét a már kész cikk küldő portál rendszer és a dinamikusan 
növekvő látogatottság adja. 
A pályázók köre: A pályázaton részt vehetnek belföldi székhelyű civil szervezetek és 
mozgalmak. 
 
A támogatás formája:  
Kölcsönös együttműködés a média-partnerprogram keretében. 
 
Beadási határidő: folyamatos 
 
Kiíró szervezet: Diáksajtó Online Diákmagazin 
 
Forrás: www.pafi.hu 
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A pályázat által érintett 
szakterület          A pályázat címe      A pályázat 

kiírója
     A támogatás 

formája
     Elnyerhető támogatás 

összege/mértéke
     Beadás 
határideje

Önkormányzatok saját 
forrásait kiegészítő 

támogatások

Sikeres Magyarországért 
Önkormányzati 

Infrastruktúrafejlesztési 
Hitelprogram

MFB Kamattámogatás

A beruházás az áfa-visszaigénylés 
függvényében nettó vagy bruttó 

bekerülési értékének legfeljebb 90%-a. A 
beruházás minimum 10%-a. 

2006. december 31

Környezetvédelmi és 
építészeti témájú 

támogatások

Környezetvédelmi szervezetek 
adományi adatbázisba kerülése - 

Virtuális Alapítvány
Ökotárs Alapítvány VIRT azonosító folyamatos

Közintézmények Energetikai 
Felmérésének Támogatása / 

UNDP-2006

Energia Központ 
Kht. vissza nem térítendő igény szerinti 2007. június 30

Egészségügyi-, szociális- és 
esélyegyenlőségi témájú 

támogatások

HEFOP-2.2.1-06/1 "A társadalmi 
befogadás HEFOP IH vissza nem térítendő 5.000.000 forint- 20.000.000 forint, A 

támogatások mértéke 100%, 2006. december 31.

HEFOP-2.2.2-06/1 Társadalmi 
befogadás elősegítése NFH vissza nem térítendő 20-40 millió Forint, Támogatás 

mértéke:100% 2007. december 31.

KAB-ELT megelőző-felvilágosító 
szolgáltatás ICSSZEM vissza nem térítendő változó 2006.12.31

P26/1 "A 
KÖZSZOLGÁLTATÁSOKHOZ 

VALÓ EGYENLŐ ESÉLYŰ 
HOZZÁFÉRÉS II.

FOGYATÉKOSOK 
ESÉLYE 

KÖZALAPÍTVÁN
Y

vissza nem térítendő maximum: 6000000 Ft. 2007. január 4.

http://www.pafi.hu/kiirok/okotars.htm
http://www.pafi.hu/kiirok/ecentre.htm


LP-06Aszakképzetlen, 
munkanélküli fiatal felnőttek 
munkaerő-piaci és társadalmi 

(re)integrációjának elősegítését 
szolgáló projektek támogatása

Országos 
Foglalkoztatási 
Közalapítvány

vissza nem térítendő projekt típusonként változó 2006. december 31.

A közterületen elkövetett 
jogsértések visszaszorítására 

készített programok 
megvalósításának támogatására

Igazságügyi és 
Rendészeti 

Minisztérium 
Rendészeti 

Megelőzési Osztály

vissza nem térítendő
  5.000.000 Ft- 15.000.000 Ft, saját 

forrás mértéke a projekt bruttó 
költségének 20%-a. 

2006. december 31. 

Pályázati felhívás védett szervezeti 
szerződés megkötésére és 

rehabilitációs költségtámogatásra

Szociális és 
Munkaügyi 

Minisztérium
vissza nem térítendő a foglalkoztatáshoz kapcsolódó költségek 

legfeljebb 80 %-a 2007. január 31.

Pályázati felhívás 
költségkompenzációs támogatásra

Szociális és 
Munkaügyi 

Minisztérium
vissza nem térítendő költségek legfeljebb 80 %-a 2007. január 31.

K+F-, oktatási- és kulturális 
témájú támogatások

Kutatási területeken 
kapcsolatteremtés támogatása, 

osztrák-magyar

Austrian Science 
and Research 
Liaison Office 

(ASO)

Anyagi eszközök 
biztosítása 2006. december 15..

Az Európai Unió kulturális 
keretprogram - 2007-2013 EB vissza nem térítendő projekt típusonként változó projekt típusonként 

változó

Általános- és középiskolák 
kedvezményes antivírus szoftver 

beszerzése

Panda Software 
Hungary Kft. szoftver 2006. december 20. 



Beruházás a 21. századi iskolába 
program keretében hosszú lejáratú 
kedvezményes hitel igénybevétele

OKM hosszú lejáratú 
kedvezményes hitel 2005. december 15. 

Tempus program EB vissza nem térítendő Közös Európai Projektek 2006. december 15.

A Socrates projektpályázatokhoz 
előkészítő látogatások

Tempus 
Közalapítvány vissza nem térítendő nem haladhatja meg az 1000 eurót.  folyamatos

A CEEPUS programban Tempus 
Közalapítvány ösztöndíj hálózati pályázatok - 

2007. január 15.

A támogatást nyert Leonardo 
mobilitási projektek hátrányos 

helyzetű és Fogyatékossággal élő 
kedvezményezettjei megélhetési 

költségeinek kiegészítő 
támogatására

Tempus 
Közalapítvány vissza nem térítendő

Leonardo támogatás mértékének 50 %- , 
ill. fogyatékossággal élők esetén 100%-

áig.
2008. március 31

Grundtvig 3 Tempus 
Közalapítvány vissza nem térítendő maximális összege 1.500 euró 2006. december 1

Az életen át tartó tanulás program 
/ szakértői tanulmányutak 
akciójában megvalósuló 

tanulmányutak szervezése 

Tempus 
Közalapítvány

tanulmányutak 
megszervezésére 2006. december 1. 

Középtávú külföldi szakképzési 
kutatások finanszírozása

Tempus 
Közalapítvány

külföldi szakképzési 
kutatások 

finanszírozása
változó



Vállalkozások fejlesztését 
szolgáló támogatások

EU és nemzeti gazdaságfejlesztési 
támogatás / EUT

Új Kézfogás 
Közalapítvány

projektkiírásban 
szereplő saját erő 

követelmény 
megteremtéséhez 

2006. december 31

Sikeres Magyarországért 
Vállalkozásfejlesztési 

Hitelprogram
GKM Éven túli lejáratú 

beruházási hitel. változó 2006. december 31

Budapest Kisvállalkozói 
Hitelprogram

Budapesti 
Vállalkozásfejlesztés

i Közalapítvány 
Kedvezményes hitel a szerződéskötéskor érvényes MNB 

alapkamat 40 %- folyamatos

Európai Uniós, valamint 
nemzetközi támogatások

Pályázati lehetőség a Nemzetközi 
Visegrádi Alaphoz Visegrádi Államok vissza nem térítendő projekt típusonként változó folyamatos

Önálló projektek és pályázati 
alapok az Európai Gazdasági 
Térség (EGT) Finanszírozási 

Mechanizmus és a Norvég

Nemzeti Fejlesztési 
Hivatal vissza nem térítendő projekt típusonként változó projekt típusonként 

változó

Civil szervezetek 
támogatását szolgáló 

pályázatok

Civil szervezetek rehabilitációs 
foglalkoztatásának akkreditációra 

való felkészülését elősegítő" 
támogatási program

Országos 
Foglalkoztatási 
Közalapítvány

vissza nem térítendő

Legfeljebb 1 millió forint/fő, Egy 
pályázati projektre legfeljebb 9 millió 

forint támogatás igényelhető. A projektek
támogatható tevékenységei 75%-os

 2006. december 31.

NCA-CIV-06-H  országos szintű 
kommunikációs kampány 

kidolgozására és megvalósítására
NCA vissza nem térítendő kategóriánként eltérő 2006. december 13.

NCA-CIV-06-G  helyi, regionális 
vagy speciális célcsoportokat 

megszólító kampány 
kidolgozására

NCA vissza nem térítendő maximum 7 millió Ft 2006. december 13.

Weboldal készítése művészeti 
tevékenységű civil szervezetek 

számára

Pótkávé 
Szerkesztősége

ingyenes weboldalak 
készítésével 

2006. április 1- 
december 1. 

http://www.civil.info.hu/modules.ngo?name=Orgs&org=196


Nonprofit szervezetek HEFOP és 
EQUAL pályázati hitelkamatainak 
és banki költségeinek támogatása / 

MPAkamat/2006

Szociális és 
Munkaügyi 

Minisztérium

vissza nem térítendő 
pénzbeli támogatás. 

a program végrehajtása érdekében felvett 
hitel kamata és egyszeri kezelési 

költsége, amelynek együttes értéke nem 
haladhatja meg a támogatható hitelösszeg

9%-át.
 

2006. december 31

Fogyasztóvédő civil szervezetek, 
valamint a versenykultúra 

fejlesztésében és terjesztésében 
részt vevő más szervezetek 

munkájának támogatása

Gazdasági 
Versenyhivatal vissza nem térítendő

A program vagy tevékenység 
költségvetésének maximum 70%-a, de 

legfeljebb (bruttó) 3 000 000 forint.
2007. szeptember 15.

Civil szervezetek és mozgalmak 
részére díjmentes média 

megjelenés a média-
partnerprogram keretében

Diáksajtó Online 
Diákmagazin

Kölcsönös 
együttműködés a 

média-
partnerprogram 

folyamatos

http://www.pafi.hu/kiirok/szmm.htm
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