
Pályázat kiírója Pályázat címe Beadási határidő

Nemzeti Erőforrás 

Minisztérium

2011 – UNY - “Vissza az utcáról”

Pályázat nyújtható be életvitelszerűen közterületen élő hajléktalan egyének, párok, csoportok, 

családok lakhatási problémáinak megoldására. A programnak olyan személyre szabott, az egyének 

állapotát figyelembe vevő megoldásokat kell tartalmaznia, amelyek a helyi feltételekhez igazodóan 

alkalmasak a kríziskezelésre, csökkentik az utcán élők számát, és az egyének lakhatását tartósan 

biztosítják.

A program célja továbbá, hogy a tartós bentlakásos intézményi elhelyezést igénylő (idős, beteg, 

fogyatékkal élő stb.) hajléktalan embereket segítse az állapotuknak megfelelő ellátáshoz való 

hozzájutásban.

2012.01.31 www.nefmi.gov.hu

Magyar Urbanisztikai 

Társaság

Köztérmegújítási nívódíj pályázat 2012.

 Az adott település arculatát befolyásoló, 2005. évtől kezdődően megvalósult, új illetve értéknövelő 

módon rehabilitált, elsősorban központi vagy alközponti jelentőségű közterek, közparkok, 

sétálóutcák, üzletutcák.

2012.03.09 www.mut.hu

Nemzeti Fejlesztési 

Ügynökség

TÁMOP-6.1.2/11/2. – A lakosság egészségfejlesztését szolgáló fizikai aktivitás szakmai támogatása 

és a szabadidő-sportolói közösségek bővítése

Célja, hogy a közösségi célkitűzésekhez illeszkedő módszertani megalapozást tartalmazó tematikus 

program kereteit biztosítsa, és annak (rész)eredményeit felhasználva  támogassa olyan 

rendezvénysorozatok/sportbörzék szervezését, amelyek - ösztönzik valamennyi célcsoport 

életmódformálását, fizikai aktivitását, ráirányítva a figyelmet a sport, a testmozgás jótékony 

hatásaira - bővítik a szülők, pedagógusok, szakemberek fizikai aktivitással kapcsolatos ismereteit - 

mindezt a sport- és egészségtudományos, sportmenedzsment és egyéb sport- és testnevelés 

szakpedagógiai ismeretek egyidejű átadásával, korszerű, innovatív eszközök alkalmazásával, 

közérthetően együtt teszik meg.

2012.10.30 www.nfu.hu

2012.



Nemzeti Fejlesztési 

Ügynökség

TÁMOP-5.4.9-11/1 –Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására:

A szolgáltatások hatékonyságának növelése annak érdekében, hogy az ellátotti célcsoport a 

szükségleteire épülő komplex szolgáltatásnyújtás jöjjön létre és az elért célcsoport erősebb ön-

érdekérvényesítő és önellátási képességet alakíthasson ki.

• A szociális szolgáltatások rendszerének egyéb szolgáltatásokkal való kiegészítése annak érdekében, 

hogy a problémamegoldó szolgáltatásnyújtás során, az adott szolgáltatáshalmaz egészében adjon 

választ az ellátott és családja problémájára.

• A hatékony szolgáltatás-koordináció,, mely túlnyúlik adott ellátások keretein, s az ellátási területen 

lévő erőforrások egészére alapoz.

• A saját lakókörnyezetben való életvitel támogatása (szemben az intézményi elhelyezéssel)

2012.02.28 www.nfu.hu

Nemzeti Fejlesztési 

Ügynökség

TÁMOP-3.4.2.A-11/2 – Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja

A pályázat kiemelt célja, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésében, oktatásában részt 

vevő intézmények (speciális és többségi) szervezete és működése alkalmassá váljon az inkluzív 

nevelés megvalósítására, megújuljon az intézmények pedagógiai gyakorlata, megvalósuljon a 

gyermekek körében megnyilvánuló képességbeli és tanulási szükségleteihez való alkalmazkodás.  Az 

együttnevelésben részt vevő intézményekben elengedhetetlen a jelenleg integrált

nevelésben résztvevő sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók ellátásának javítása, a befogadó 

pedagógiai gyakorlat széles körű elterjesztése.

2012.04.15 www.nfu.hu

Nemzeti Erőforrás 

Minisztérium

2012. évi pályázat az állami és nem állami fenntartású ápolás-gondozást nyújtó bentlakásos  

intézmények tárgyi feltételeinek javítását szolgáló állami támogatásra

A Nemzeti Erőforrás Miniszter felhatalmazása alapján a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal a 

Magyarország közigazgatási területén működési engedéllyel rendelkező állami és nem állami 

fenntartású, ápolás-gondozást nyújtó bentlakást nyújtó szociális intézmények tárgyi feltételeinek 

javítása érdekében nyílt pályázatot hirdet.

2012.02.20

Nemzeti Fejlesztési 

Ügynökség

TÁMOP-3.2.8.B-12/1 „Múzeumok Mindenkinek” Program – Múzeumok oktatási-képzési 

szerepének erősítése

A pályázat célja a múzeumok közoktatást és az egész életen át tartó tanulást támogató 

szolgáltatásainak körében a múzeumpedagógiai tevékenységek fejlesztése.

A formális oktatás eszközrendszerének a gyermek- és ifjúsági korosztályra irányuló 

múzeumpedagógiai programokkal való kiegészítése a közoktatás hatékonyságát, a célcsoport 

tanulási aktivitását és eredményességét erősíti. A múzeumpedagógiai programok egyúttal az egész 

életen át tartó tanulás stratégiájának megvalósítását is szolgálják a nem formális és informális 

tanulás.

2012.04.30

http://www.nfu.h

u/



Nemzeti Fejlesztési 

Ügynökség

TÁMOP-6.1.2/11/3 – Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a kistérségekben

A kistérségi pályázat célja az egészséget szolgáló egyéni magatartásminták  kialakítása a lakosság és 

speciális, magas kockázatú célcsoportok körében kistérségenként egy-egy koordinált fejlesztési 

projekt keretében az egészségfejlesztést kistérségenként támogató intézmény kialakításával és az 

egészségügyi ellátórendszer egészségfejlesztéssel összefüggő feladatainak összehangolásával, 

kapcsolatainak fejlesztésével.

2012.05.02
http://www.nfu.h

u/

Nemzeti Kulturális 

Alap Kollégium

Kulturális fesztiválok támogatására pályázat

Kulturális fesztiválok támogatása és ezen keresztül a magyar kultúra pozíciójának, rangjának és 

színvonalának megőrzése és erősítése

2012.03.12
http://www.nka.h

u/

Victoria a 

Gyermekekért 

Alapítvány

Pályázat gyógyítást, gondozást vagy rehabilitációt szolgáló eszköz, gép vagy berendezés 

megvásárlásához nyújtandó támogatás igénylésére

A köz érdekében álló gyermekkórházak, gyermekgondozó intézmények, hátrányos helyzetű 

gyermekeket segítő intézmények – beleértve a fogyatékos gyermekek gondozására szakosodott 

intézményeket is – segítése, anyagi támogatása, infrastruktúrájuk fejlesztése

2012.03.19

Nemzeti Kulturális 

Alap Kollégium

 2012. évi közművelődési és népművészeti szakmai tevékenység fejlesztése és megújítása

1. Közművelődési és népművészeti programok, felmenő rendszerű amatőr művészeti találkozók, 

szakmai konferenciák, kiállítások, fesztiválok –közművelődési programok esetében városi, kistérségi, 

megyei és országos, népművészeti programoknál/ eseményeknél/ megyei, országos és nemzetközi 

hatókörű programok megrendezésére.

2. Művészeti, alkotó jellegű és honismereti nyári bentlakásos (tematikus, naponta legalább 6 órás 

szakmai tartalommal, nem a pályázó székhely településén megvalósuló, minimum 4 éjszaka 

időtartamú) közművelődési célú nyári táborok szakmai programjainak, valamint az élő népművészet 

(néptánc, népzene, tárgyalkotó népművészet) országos, regionális és megyei hatókörű 

alkotótáborainak megvalósítására, és mindkét terület szakmai továbbképzéseinek lebonyolítására.

2012.03.19
http://www.nka.h

u/

Nemzeti Erőforrás 

Minisztérium

 V. kategóriába besorolt szabadtéri színházak pályázati támogatása 

Produkciós és működési költségekre
2012.03.24

http://www.nefmi

.gov.hu

Kulturális 

Örökségvédelmi Hiv., 

valamint Nemzeti 

Erőforrás Min.

Várépítő Pályázat 2012 – Pályázat gyermekintézmények és műemlékek számára

Gyermekintézmények építési és felújítási tevékenysége Gyermekintézmény kategóriában olyan,

2012-ben felújítási munkálatokat tervezô, Magyarországon mûködô oktatási, egészségügyi, kulturális

vagy egyéb intézmények, alapítványok, szervezetek pályázhatnak, amelyek tevékenysége szoros

kapcsolatban áll a gyermekek képzésével, nevelésével, szabadidôs tevékenységével, gyógyításával,

rehabilitációjával.

Mûemléki kategóriában olyan, Magyarországon mûködô alapítványok, szervezetek, önkormányzatok

nyújthatnak be pályázatot, amelyek tulajdonában, felügyeletében vagy kezelésében olyan 

2012.05.09



Nemzeti Fejlesztési 

Ügynökség

TÁMOP-3.4.3-11/2 Iskolai tehetséggondozás

a tehetséges tanulókkal való kiemelt foglalkozás, továbbá az esélynövelést szolgáló 

tehetséggondozás támogatása, a szakmaszerzésben eredményes és tehetséges tanulók segítése, a 

tanulók kreativitását és alkotóképességét fejlesztő szakemberekkel való együttmunkálkodásának 

biztosítása, vagy a szakmaszerzésben kiválóan teljesítő tanuló egyéb képességeinek, más területen 

történő lemaradásának segítése, gyenge oldalának fejlesztése.

2012.05.15
http://www.nfu.h

u/

Nemzeti Fejlesztési 

Ügynökség

TÁMOP-3.4.4/B-11/2 - Országos tehetségsegítő hálózat létrehozása 

a konstrukció a tehetségsegítés országos civil hálózatának megteremtésével olyan új és átfogó 

választ kíván adni, amely a magyarországi lehetőségek mellett a határokon átnyúló EU-regionális 

együttműködéseket is mozgósítja, és példaértékű megoldásokat eredményezhet más EU tagállamok 

számára is.

2012.05.15
http://www.nfu.h

u/

Nemzeti Fejlesztési 

Ügynökség

TÁMOP-5.6.1.B-12/1-2 - A bűnmegelőzés szempontjából kiemelten fontos, bűnelkövető vagy 

bűnelkövetés szempontjából veszélyeztetett gyermek- és fia 

talkorúak segítése 

A bűnelkövetés, áldozattá válás szempontjából kiemelten veszélyeztetett gyermekek és fiatalkorúak 

segítése, a rendőrségi háló és a fogadó intézmény együttműködésének erősítése által az Új 

Széchenyi Terv keretében. A TÁMOP-5.6.1.B-12/1-2 pályázat kiemelt célja ezen veszélyeztetett 

korosztály áldozattá és bűnelkövetővé válásának megelőzése, a normaszegéssel járó társadalmi 

hátrányok csökkentése, valamint integrációs esélyeik növelése.

Célcsoportok: iskolai oktatásban lévő gyermekek és fiatalok, iskola világából kikerült fiatalok; 

gyermek- és fiatalkorúakkal foglalkozó szakemberek

 2012. 04. 30.
http://www.nfu.h

u/

Nemzeti Fejlesztési 

Ügynökség

TÁMOP-2.4.5-12/7 - A munka és a magánélet összehangolását segítő munkahelyi 

kezdeményezések - Rugalmas munkahelyek

A munkavállaló személyes élethelyzetét figyelembe vevő munkarend és munkaszervezés

képes a munkavállaló egyéni igényeit, szükségleteit jobban figyelembe venni, így lehetőséget

nyújt a jelenleg nem foglalkoztatott emberek munkaerő-piacra való visszatérése, illetve a családi és 

munkahelyi kötelezettségüket nehezen összeegyeztetni tudó munkavállalók munkaerő-piacon való 

maradására is.

2012.06.01
http://www.nfu.h

u/



Nemzeti Fejlesztési 

Ügynökség

TÁMOP-3.2.13-12/1 – Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok 

ellátásában – könnyített elbírálású pályázat

A konstrukció célja, hogy a kulturális intézmények szélesebb körben kapcsolódjanak be a formális 

oktatásba és szerepük erősödjön meg a kulturális tudás átadásában, s ezen keresztül elérendő cél a 

közoktatásban résztvevő gyerekek és tanulók óvodai, tanórai és tanórán kívüli és szabadidős nem 

formális és informális nevelésének és oktatásának támogatása, a nevelési-oktatási és kulturális 

intézmények hosszú távú együttműködésében, helyi és országos szinten.

2012.05.15
http://www.nfu.h

u/

Nemzeti Fejlesztési 

Ügynökség

TÁMOP-5.6.1.B-12/2-2012-0293 - A bűnmegelőzés szempontjából kiemelten fontos, bűnelkövető 

vagy bűnelkövetés szempontjából veszélyeztetett gyermek- és fiatalkorúak segítése

A bűnelkövetés, áldozattá válás szempontjából kiemelten veszélyeztetett gyermekek és fiatalkorúak 

segítése, a rendőrségi háló és a fogadó intézmény együttműködésének erősítése által az Új 

Széchenyi Terv keretében. 

A TÁMOP-5.6.1.B-12/1-2 pályázat kiemelt célja ezen veszélyeztetett korosztály áldozattá és 

bűnelkövetővé válásának megelőzése, a normaszegéssel járó társadalmi hátrányok csökkentése, 

valamint integrációs esélyeik növelése. (iskolai oktatásban lévő gyermekek és fiatalok; iskola 

világából kikerült fiatalok;gyermek- és fiatalkorúakkal foglalkozó szakemberek).

2012. 04 30
http://www.nfu.h

u/

Nemzeti Fejlesztési 

Ügynökség

TÁMOP-2.4.5-12/3 - A munka és a magánélet összehangolását segítő munkahelyi 

kezdeményezések - A rugalmasságot növelő helyi, innovatív kezdeményezések támogatása

A pályázat célja olyan helyi szintű, innovatív tartalmú, kísérleti projektek megvalósítása, amelyek az 

intézmények együttműködésének javításán, működésük racionalizálásán és a helyi igényeknek való 

jobb megfeleltetésén, valamint a nyitvatartási és ügyintézési idők és a szolgáltatások rugalmasabbá 

tételén keresztül hozzájárulnak a munka és a  magánélet összeegyeztetésének megkönnyítéséhez, a 

"kényszerű" szabadságon   vagy munkahelyről távol töltött órák számának csökkentéséhez.

2012.06.01
http://www.nfu.h

u/

Nemzeti Fejlesztési 

Ügynökség

TÁMOP-3.2.13-12/1 – Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok 

ellátásában – könnyített elbírálású pályázat

 A konstrukció célja, hogy a kulturális intézmények szélesebb körben kapcsolódjanak be a formális 

oktatásba és szerepük erősödjön meg a kulturális tudás átadásában, s ezen keresztül elérendő cél a 

közoktatásban résztvevő gyerekek és tanulók óvodai, tanórai és tanórán kívüli és szabadidős nem 

formális és informális nevelésének és oktatásának támogatása, a nevelési-oktatási és kulturális 

intézmények hosszú távú együttműködésében, helyi és országos szinten.

2012.05.15



Nemzeti Fejlesztési 

Ügynökség

TÁMOP-2.4.5-12/1 - Alternatív nappali gyermekellátási szolgáltatások létrehozásának támogatása

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 41.- (3) bekezdése 

szerint a gyermekek napközbeni ellátása megszervezhető - a gyermekek életkorának megfelelően – 

különösen bölcsődében, hetes bölcsődében, családi napköziben, családi gyermekfelügyelet vagy házi 

gyermekfelügyelet keretében. Jelen pályázati kiírás a családi napközik, illetve egyéb, a személyes 

gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek 

szakmaifeladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 51.A,B és C §.-ai 

alapján, a gyermekek életkorának megfelelő, kiscsoportos gyermekfelügyelet megszervezését 

támogatja. A nappali  kisgyermekellátás fejlesztésével, lehetőségeinek és rugalmasságának 

növelésével könnyebbé válik a munkahelyi és a magánéletbeli kötelezettségek összeegyeztetése és 

ezáltal több  kisgyermeket nevelő szülő számára válik tényleges lehetőséggé a munkaerőpiacra való 

visszatérés, a nőknek nem kell feltétlenül a karrier és a család között választaniuk, így remélhetőleg az intézkedés (a családtámogatási rendszer egyéb elemeivel egymást erősítve) hozzájárul a gyermekvállalás növekedéséhez is.

2012.06.01
http://www.nfu.h

u/

Nemzeti Fejlesztési 

Ügynökség

TAMOP - 3.2.12-12/1 - Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatás-fejlesztés érdekében

A konstrukció célja a humánerőforrás fejlesztés révén a kulturális intézmények alkalmassá tétele az 

új tanulási formák alkalmazására a gyermek és ifjúsági korosztály, valamint a hátrányos helyzetű 

csoportok számára, eredménye pedig ezen tanulási formák elterjesztése, az élethosszig tartó 

tanulást elősegítő szolgáltatások számának növekedése, a látogatottságnak, valamint a formális 

oktatás hatékonyságának növelése.

2012.05.31
http://www.nfu.h

u/

Nemzeti Fejlesztési 

Ügynökség

NFÜ DDOP-2.1.1/E, F-12 – Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása

1./ Nemzetközi vagy országos jelentőségű kulturális és örökség helyszínek, kulturális világörökségi 

helyszínek turisztikai fejlesztése 

2./Vallási turizmus fejlesztése, kulturális örökség vallási célú hasznosítása olyan piacképes turisztikai 

termék létrehozásával, amely vallási indíttatású, vagy egyházi intézmények szolgáltatásának 

igénybevételével valósul meg. 

3./Egészségturizmus feltételrendszerének, versenyképességének javításához kapcsolódó 

tevékenységek az Országos Egészségturisztikai Stratégiában  3 meghatározott nemzetközi vonzerővel 

bíró kiemelt helyszíneken. 

4./ Aktív- és ökoturizmus: nemzetközi vagy országos jelentőségű természeti és környezeti értékek, 

vonzerők, természeti világörökségi helyszínek, kiemelt ökoturisztikai, valamint aktív turisztikai 

desztinációk fejlesztése 

5./ Tematikus vonzerők fejlesztése: tematikus parkok kialakítása, fejlesztése a régiós kínálatban 

egyedi témában; állat- és növénykertek és parkok kialakítása, fejlesztése 

2012.05.07
http://www.nfu.h

u/



Nemzeti Fejlesztési 

Ügynökség

TAMOP - 3.1.11-12/2 – Óvodafejlesztés

 1. Olyan, fejlődési szempontból megfelelő tevékenységrendszer előtérbe helyezése,

amelyek mind a kognitív, mind a nem kognitív készségek elsajátítását elősegítik,

ugyanakkor elismerik a játék fontosságát, amely a kudarcmentes iskolakezdés,

eredményes tanulás szempontjából kulcsfontosságú; 

2. A színvonalas kisgyermekkori nevelés biztosítása minden gyermek számára, különösen a 

társadalmi-gazdasági szempontból hátrányos helyzetű, migráns vagy roma háttérrel rendelkező, 

illetve a sajátos nevelési igénnyel rendelkező, ezen belül a fogyatékkal élő gyermekek részére; 

3. Az óvodai nevelés minőségbiztosításának előmozdítása valamennyi kulcsszereplő, köztük a 

családok, a szakszolgálati, a szociális és az egészségügyi hálózatok bevonásával;

4. Az óvodapedagógus, az óvodavezető, és a pedagógiai és nevelő munkát segítő (pedagógiai 

asszisztens, dajka), valamint a technikai személyzeti ellátottság javítása, a foglalkoztatottak szakmai 

felkészültségének fejlesztése; 

5. A jól képzett szakembereknek a szakterületre történő vonzása, képzése és megtartása; 

6. A szülők támogatása azon szerepükben, hogy az első életévekben ők gyermekeik első számú nevelői, valamint az óvodák arra való ösztönzése, hogy alakítsanak ki szoros együttműködést a szülőkkel, a családokkal és a különböző helyi közösségekkel annak érdekében, hogy megismertessék velük a kisgyermekkori nevelés és gondozás kínálta lehetőségeket és a kisgyermekkori tanulás fontosságát.

2012.06.30
http://www.nfu.h

u/

Építőműv. és 

Örökségvéd.Kollégiu

ma

Nyílt pályázati felhívás a helyi védettséget élvező épített örökséggel összefüggésben (3238 

ALTÉMA)

Közterületeinkért, épített értékeinkért vállalt társadalmi – közösségi és személyes – felelősség 

erősítése, és ezzel értékes közterületeink, épületegyütteseink, épületeink megjelenési, kialakítási és 

fenntartási, használati kultúrájának, esztétikai színvonalának emelése. Jelen pályázati felhívás a 

kétfordulós pályázat első fordulója. 

2012.06.15

Nemzeti Fejlesztési 

Ügynökség

TÁMOP-2.4.5-12/5 - A munka és a magánélet összehangolását segítő munkahelyi 

kezdeményezések: Vállalati és intézményi napközbeni kisgyermek-ellátási szolgáltatások 

létrehozása

 A pályázati kiírás célja a munkahelyi és a családi élet összeegyeztetésének elősegítése és ezáltal a 

kisgyermeket nevelő szülők munkaerő-piaci részvételének növelése. A pályázati kiírás ennek 

érdekében a kisgyermek-ellátási szolgáltatások munkahelyen történő megszervezését, létrehozását 

támogatja. A regionális operatív programok keretében bölcsődék és családi napközik, valamint a 

TÁMOP keretében helyi napközbeni kisgyermek ellátási helyek létrehozásának támogatását 

kiegészítve, jelen konstrukció a vállalati és egyéb intézményi (pl. egyetem, kórház és egyéb 

közintézmények stb.) családi napközik2 és egyéb, kis létszámú (de legalább 5 fős), szervezett 

napközbeni gyermekfelügyeleti szolgáltatások létrehozását támogatja. A gyermekfelügyelet 

megszervezése történhet egyetlen vállalkozásnál, intézménynél, valamint az egymás közelében 

elhelyezkedő szervezetek (pl. ipari parkok) által közös kezdeményezésként is.

2012.06.01
http://www.nfu.h

u/



Nemzeti Fejlesztési 

Ügynökség

DDOP-2.1.1/A.B-12 - Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése

Történelmi és kulturális örökség turisztikai hasznosítása; 

Természeti és környezeti értékek ökoturisztikai célú fejlesztése;

Turisztikai célú kerékpárforgalmi létesítmények kialakítása és fejlesztése (csak kerékpáros turisztikai 

szolgáltatásfejlesztéssel együtt)Kerékpáros turisztikai szolgáltatások kialakítása és fejlesztése; 

Vallási turizmus fejlesztése (beleértve az egyház tulajdonában és/vagy kezelésében levő épített 

kulturális örökség hasznosítása, fejlesztése), beleértve zarándokutak és vallási turizmus célú 

szálláshelyek fejlesztése

2012.10.01
http://www.nfu.h

u/

Nemzeti Fejlesztési 

Ügynökség

TIOP-3.4.1.A-11/1 - Bentlakásos intézmények kiváltása „A” Szociális intézmények komponens

A fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó bentlakásos szociális intézményi 

férőhelyek kiváltása a lakókörnyezetbe integrált elhelyezést nyújtó, széles szolgáltatási kínálattal 

rendelkező, az öngondoskodásra való képességre épülő és az azt fejlesztő szolgáltatási rendszer 

irányába történő elmozdulással, összhangban a 1257/2011. (VII.21.) Kormány határozat szerinti 

Stratégiával.• pszichiátriai és szenvedélybeteg személyek számára ápolást-gondozást nyújtó 

bentlakásos szociális intézményi férőhelyek kiváltása a lakókörnyezetbe integrált elhelyezést nyújtó, 

széles szolgáltatási kínálattal rendelkező, az öngondoskodásra való képességre épülő és az azt 

fejlesztő szolgáltatási rendszer irányába történő elmozdulással. 

2012.10.01
http://www.nfu.h

u/

Nemzeti Fejlesztési 

Ügynökség

TÁMOP-6.1.2/11/1 Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok – lokális színterek

A pályázat célja az egészséget szolgáló egyéni magatartásminták és közösségi értékek elterjedésének 

ösztönzése, az egészségfejlesztés színterein megvalósuló közösségi programok elterjesztése, az 

életminőség javítása.

2012.09.14
http://www.nfu.h

u/

Nemzeti Fejlesztési 

Ügynökség

TÁMOP-3.2.1.A-11/2 - Közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű intézményi 

együttműködések kialakítása (tanulást segítőtámogató formák bevezetése)

Jelen pályázat célja, hogy a felnövekvő nemzedékek körében szemléletváltás következzék be a 

szűkebb és tágabb környezetükhöz, a rászorulókhoz, és a közjóhoz fűződő viszonyuk tekintetében. 

Ezzel a fiatalok lehetőséget kapnak az aktív állampolgári létre való felkészülésre. Saját élményű 

tanuláson keresztül kívánjuk fejleszteni szociális érzékenységüket, és számos olyan 

kompetenciájukat (együttműködés, problémamegoldás, projektmenedzsment, felelős 

döntéshozatal, vezetői készségek, stb.),  amelyek megszerzése elengedhetetlen a tudatos, 

felelősségteljes állampolgári léthez. 

2012.07.02
http://www.nfu.h

u/



Nemzeti Fejlesztési 

Ügynökség

TÁMOP-3.4.3-11/2 – Iskolai tehetséggondozás (Vissza nem térítendő támogatás

• az iskolai tehetség-felismerési, tehetségazonosítási, tehetségsegítési, tehetség tanácsadási 

tevékenységekhez szükséges szakmai-módszertani ismeretekkel rendelkező pedagógusok  

tehetségek felismerését elősegítő programok, rendezvények (pl. tanulmányi versenyek) indításának, 

megvalósításának ösztönzés;

 • a tehetséggondozás módszereinek, eszközeinek fejlesztése, továbbá a tehetségsegítés jó 

gyakorlatainak elterjesztése a közoktatásban kiemelkedő eredményeket elért tanulók további 

fejlődésének elősegítése különböző képességterületeken 

2012.06.22
http://www.nfu.h

u/

Nemzeti Kulturális 
Alap

Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégium pályázata Altéma kódszáma: 7707 
Magyarországon megrendezendő nemzetközi, országos hatókörű turisztikai vonzerőt jelentő 
kulturális, gasztronómiai rendezvények (programsorozatok/fesztiválok) megvalósításának támogatása. 
Pályázni a 2012. április 1. és 2013. március 31. között megvalósuló programokra lehet. 

2012.06.11
http://www.nfu.h

u/

Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség

TÁMOP-1.4.5-12/1 Foglalkoztatási megállapodások támogatása 
A konstrukció célja, a helyi foglalkoztatási együttműködések által kidolgozott, a térségi 
foglalkoztatáspolitikai célok elérését segítő akciótervek projektjeinek támogatása. A kisméretű, 
jellemzően más forrásból nem támogatott beavatkozások eredménye, hogy a foglalkoztatáspolitika 
alakításában részt vevő szervezetek kapacitása nő, hatékonysága javul, így a helyi foglalkoztatási és 
képzési szint megnövekszik. Cél továbbá a sikeres munkaerő-piaci képzés és nyílt munkaerő-piaci 
elhelyezkedés elősegítése a partnerség tagjainak tevékenységével.

2012.07.31 www.nfu.hu

Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség

TÁMOP-1.4.3-12/1 Innovatív, kísérleti foglalkoztatási programok támogatása

Jelen pályázati kiírás célja: Az innovatív kezdeményezések, újszerű kísérleti foglalkoztatási projektek 

kidolgozásával vagy adaptálásával és megvalósításának támogatásával hatékonyabb beavatkozás 

történjen a munkaerőpiacon, és ezekben a projektekben a szakmapolitika fősodrába beépíthető, 

vagy más szervezetek által alkalmazható módszerek és modellek keletkezzenek

2012.08.31
http://www.nfu.h

u/

Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség

KEOP – 2011 – 6.3.0/Z - Stratégiai zajtérképek és zajcsökkentési intézkedési tervek

Jelen konstrukció célja a nagyvárosok zajvédelmi állapotfelmérése stratégiai zajtérképek
a kiírás 

felfüggesztéséig

http://www.nfu.h

u/

Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség

TÁMOP-5.3.1-B-2-12/2 - Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és 

gyermekjóléti ellátórendszerben

A szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben hasznosítható szakmával bíró,képzettséget elsősorban 

a TÁMOP-5.3.1-B-1 Roma emberek képzésbe ágyazottfoglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti 

ellátórendszerben című kiemelt projektkeretében szerzett hátrányos helyzetű személyek által 

betöltött munkakörök

számának növekedése.- a kapacitásbővítés/szolgáltatásfejlesztés eredményeképpen elért 

lakosságszámának növekedése. 

a forrás 

kimerüléséig 

folyamatosan

http://www.nfu.h

u/



Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség

TÁMOP- 3.3.8-12/2 - Közoktatási intézmények esélyegyenlőségi alapú fejlesztéseinek támogatása

A konstrukció hozzájárul  ahhoz, hogy a többségében halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat 

nevelő oktatási-nevelési intézmények az egész napos iskola keretében olyan tevékenységeket 

végezzenek, amelyek elősegítik a tanulók iskolai sikerességének javulását. A konstrukció keretében 

elérni kívánt részcélok a következők:

• a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket oktató közoktatási intézmények; pedagógiai 

módszereikben való megújulása, beleértve szaktanárok szakmai fejlődése;

• a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek korai óvodáztatásának elősegítése;

• a felzárkózás érdekében a közoktatási intézményeknek a környezetükkel, beleértve családokkal 

való együttműködésének kialakítása és megerősítése. 

2012.09.30
http://www.nfu.h

u/

Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium

„Kerékpárosbarát Település 2012”  cím

A Kerékpárosbarát Település 2012 megtisztelő címmel a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) a 

települések kerékpárral közlekedőkért tett intézkedéseit, fejlesztéseit kívánja értékelni.

2012.09.28

Nemzeti Fejlesztési 

Ügynökség

TÁMOP-1.4.6-12/1 Tranzitfoglalkoztatás az építőiparban

A hátrányos helyzetű emberek munkaerő-piaci elhelyezkedésének elősegítése  tranzitfoglalkoztatási 

programok segítségével. Cél, hogy a munkanélküliség állapotából a tartós foglalkoztatás állapotába 

juttassa a szakképzetlen, illetve elavult, nem piacképes szakképzettséggel rendelkező hátrányos 

helyzetű munkanélkülieket a foglalkoztatással összekapcsolt szakképzés révén.  

2012.09.17
http://www.nfu.h

u/

Nemzeti Fejlesztési 

Ügynökség

TÁMOP-5.3.8.A3-12/1 – A leghátrányosabb helyzetű csoportok munkaerő-piaci esélyeinek 

növelése érdekében motiváló képzések és kapcsolódó szolgáltatások támogatása munkaerő-piaci 

szolgáltatóknál

Jelen pályázati felhívás célja a megváltozott munkaképességű, foglalkozási rehabilitációban részesülő 

személyek munkaerő-piaci integrációjának elősegítése, javítása képzésekkel, szakmai és informatikai 

fejlesztésekkel, munkaerő-piaci szolgáltatások biztosításával.  

2012.09.07
http://www.nfu.h

u/

Nemzeti Fejlesztési 

Ügynökség

TÁMOP- 3.3.8.B-12  Közoktatási intézmények esélyegyenlőségi alapú fejlesztéseinek támogatása a 

hátrányos helyzetű kistérségekben

A konstrukció keretében lehetőség nyílik egyrészről a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai 

sikerességét növelő, mintaértékű programok továbbfejlesztésére, azok más intézményben történő 

adaptációra való alkalmassá tételére, másrészről bevált programok adaptálására, illetve az adaptáció 

feltételeinek megteremtésére.  

2012.09.30
http://www.nfu.h

u/



Nemzeti Fejlesztési 

Ügynökség

TÁMOP-3.3.9.D-12 A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai lemorzsolódását csökkentő 

intézkedések támogatása – Második esély típusú programok támogatása hátrányos helyzetű 

térségekben

Második esély típusú programok célja a tanköteles koron túli, középfokú oktatásból kimaradt, 

lemorzsolódott vagy azt elhagyó fiatalok, köztük roma fiatalok középfokú tanulmányokba való 

visszavezetése, illetve az érettségi és a piacképes szakképzettség megszerzésének elősegítése 

2012.09.30
http://www.nfu.h

u/

Emberi Erőforrások 

Min.

KAB-KEF-12 – Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítása

Általános cél, hogy a KEF-ek multidiszciplináris teamként, a helyi közösségi színtereken zajló, a 

drogfogyasztás jelenségkörére reagáló tevékenységek elősegítése érdekében, a területén működő 

intézmények és a helyi közösség bevonásával legyenek képesek: 

1. a térségben adódó egyes szolgáltatási területekhez kapcsolódó (drogprevenciós, 

egészségfejlesztési, kezelési, ellátási, és kínálatcsökkentési) szükségleteket felmérni és megoldási 

javaslatokat kidolgozni, 

2. az egyes szolgáltatási területekhez kapcsolódó programok lebonyolítását kezdeményezni és 

megvalósítását összehangolni,

3. az egyes szolgáltatási területeken belül prioritásokat felállítani, 

4. a szolgáltatási területekhez kapcsolódó helyi tevékenységek, programok, fejlesztések 

megvalósulását koordinálni, 5. helyi stratégia, éves cselekvési terv elkészítésére, végrehajtására, az 

egyes tevékenységek, programok koordinálására valamint az éves tevékenység értékelésére.  

2012.08.31 www.nfu.hu

Emberi Erőforrások 

Minisztérium

KAB-FF-12 – Szenvedélybetegek felépülési folyamatának támogatása

A pályázat célja a szenvedélybetegek, a drogproblémákkal küzdők felépülési folyamatának 

támogatása. A terápiás folyamat erősítése, reszocializációs és rehabilitációs programok, valamint 

helyettesítő kezelések kiegészítő működési támogatása, illeszkedve a nemzeti és nemzetközi 

kábítószerügyi stratégiai dokumentumok céljaihoz.  

2012.08.31

Emberi Erőforrások 

Minisztérium

KAB-ME-12 – Kábítószer-prevenciós programok támogatása

A pályázat célja célzott és javallott prevenciós programok támogatása, illeszkedve a nemzeti és 

nemzetközi kábítószerügyi stratégiai dokumentumok céljaihoz. A pályázat keretében a helyi 

közösségi résztvevők együttműködésén alapuló, a családi rendszer megerősítését elősegítő 

programok támogatására van lehetőség. .

2012.08.31



Nemzeti Fejlesztési 

Ügynökség

TÁMOP-2.2.5.A-12/1 és TÁMOP-2.2.5.B-12/1 Szakképző intézmények felkészülésének támogatása 

a rövidebb képzési idejű szakképzés bevezetésére – könnyített elbírálású pályázat.

„A” komponense keretében az új típusú szakképzés egy tanévvel korábbi bevezetését támogatjuk, a 

2013/2014. tanévi kötelező bevezetés előkészítését vállaló, innovációra kész szakképző intézmények 

részesülhetnek támogatásban, a törvény bevezetéséből adódó új feladatok magas színvonalú 

teljesítése, a fejlesztések elindítása, a korszerű képzési struktúra mielőbbi stabilizálása és a megújult 

képzési tartalmak hatékony disszeminációja érdekében. „B” komponense keretében az új típusú 

szakképzés 2013/2014. tanévi kötelező bevezetését támogatjuk, a szakképző intézmények 

részesülhetnek támogatásban, a törvény bevezetéséből adódó új feladatok magas színvonalú 

teljesítése, a fejlesztések elindítása, a korszerű képzési struktúra mielőbbi stabilizálása és a megújult 

képzési tartalmak hatékony disszeminációja érdekében.

 2012-12-14 
http://www.nfu.h

u/

Nemzeti Fejlesztési 

Ügynökség

DDOP-3.1.2-12 Nevelési intézmények fejlesztése

Kiemelt cel az ovodai ferőhelyszam bővitese, valamint a hianyzo kapacitasok potlasa, ezert 

kapacitasbővitest / uj kapacitas-letrehozast (minimum 20 fő befogadasara alkalmas, MSZ 24203-1 

szabvany szerinti uj ovodai csoportszoba(k) kialakitasat) eredmenyező fejlesztesek tamogathatoak. 

Ovodai feladatellatasi hely felujitasara, korszerűsitesere, kizarolag kapacitasbővites megvalositasa 

mellett nyilik lehetőseg.   

2013.01.15
http://www.nfu.h

u/

Vidékfejlesztési 

Miniszter

103/2012. (X.1.) VM rendelet – az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség 

megőrzéséhez LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető 

támogatások

helyi vagy országos védelem alatt álló építmény; 

természeti és a történelmi tájkép, valamint az azt alkotó táji elemek állapotának javítására, 

kialakítására; 

helyi identitás fejlesztésére, megőrzésére, környezeti tudatosságot elősegítő intézkedések 

megvalósítására;  

építmény, építményrész helyi védetté nyilvánítása érdekében a helyi építmények felmérésér 

irányuló értékvizsgálat elvégzésére.  

2012.11.15 www.nfu.hu

VÁTI Kft.

Testvértelepülési és Partnerségi Pályázati Alap a Svájci – Magyar Együttműködési Program 

keretében 

A Pályázati Alap átfogó célja a svájci és magyar testületek, és szervezetek között meglévő, vagy új 

együttműködések kölcsönös fejlesztése, és ezáltal Magyarország és a kibővült Európai Unió közötti 

gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése.A támogatások a Magyarország és Svájc 

közötti együttműködés erősítésére, információ- és tapasztalatcserére, know-how és legjobb 

gyakorlat (best pratice) átadására irányuló kisprojekteknek ítélhetők meg. 

2013.01.31 www.vati.hu/



Emberi Erőforrások 

Miniszt.

CSP-CSBM-12 - Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása

A pályázat célja olyan családbarát munkahelyek kialakítását és fejlesztését megvalósító munkahelyi 

családbarát programok támogatása, melyek elősegítik  a munka és magánélet összeegyeztetését, a 

családi, magánéleti és munkahelyi kötelezettségek összehangolását.  

2012.11.05

Nemzeti Fejlesztési 

Ügynökség

KEOP-2011-4.9.0 Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva

Az Új Széchenyi Terv pályázata az alábbi lehetőségekkel: energiahatékonyság javítására vonatkozó 

tevékenységek; az épületek hőtechnikai adottságainak javítása (szigetelés, nyílászárócsere); 

intézmények fűtési, hűtési és használati meleg víz rendszereinek korszerűsítése; a vállalkozások nem 

termelési célú fűtési, hűtési és használati meleg víz rendszereinek korszerűsítése; világítási 

rendszerek korszerűsítése; megújuló energiafelhasználással kombinált épületenergetikai 

fejlesztésekhez vonatkozó tevékenységek. 

rendelkezésre álló 

keret kimerüléséig

http://www.nfu.h

u/

Nemz. Család- és 

Szociálpol.

IFJ-GY-12-E - Téli sportpályák funkció- és kihasználtság bővítő fejlesztésének támogatása, annak 

érdekében, hogy a gyermek- és a fiatal korosztály körében a téli sportok gyakorlásának lehetősége 

növekedjen 

A célok elérése érdekében a pályázati programban téli sportpályák (elsősorban korcsolya-, szánkó- és 

sípályák) kialakítása, valamint funkció-, és kihasználtság bővítést elősegítő fejlesztések 

támogathatók, annak érdekében, hogy a téli sportok gyakorlása iránti érdeklődés növekedjen, a 

gyermek- és a fiatal korosztály körében. A támogatás kiemelt célja, hogy a célcsoport számára, 

különös figyelemmel a hátrányos helyzetű fiatalokra, elérhető legyen a téli sportok elsajátításának, 

gyakorlásának lehetősége. Cél továbbá, hogy a projektek hozzájáruljanak egy egészségesebb 

életmód kialakításának lehetőségéhez.  

2012.11.12

Nemzeti Kult. Alap

Vizuális Művészetek Alap pályázata

A pályázat célja: olyan kortárs, esztétikailag és tartalmában igényes köztéri munkák (szobor, 

szoborcsoport, térinstalláció) létrehozása, melyek az adott település közterén a település kulturális 

jelenét erősítik. Előnyben részesülnek azok az alkotások, melyek a helyszínre vonatkozóan 

kultúrtörténeti eseményt, a település számára fontos személyiséget mutatnak be (például az 

irodalom, zene, tudomány, sport, néprajz stb. területéről), és ezzel a helyszín/település jelentőségét 

erősítik, vagy a környezet egyhangúságán változtatnak, azt vizuálisan dinamizálják.

 2012-11-15. www.nka.hu



Nemzeti Fejlesztési 

Ügynökség

TÁMOP-3.2.3/B-12/1 „A”, „B”, „C” komponens – Építő közösségek – B) A korszerű, többfunkciós 

(multifunkcionális) közművelődési fejlesztéseket szolgáló közösségi programok, együttműködések, 

új tanulási formák kialakításának elősegítése

A konstrukció célja az Új Széchenyi Terv – a Tudomány – Innováció – Növekedés kitörési pontjához 

kapcsolódva a TIOP és az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (továbbiakban: ÚMVP) 

keretében támogatott vagy létrejövő többfunkciós közművelődési intézmények (Integrált Közösségi 

és Szolgáltató Terek, Agórák, Agóra Pólusok) szolgáltatási körének bővítése az intézmények helyi 

társadalomba történő beágyazódását, széleskörű használatát szolgáló programok, közművelődési, 

könyvtári fejlesztések, egyéb közösségi alkalmak, nonformális és informális tanulási alkalmak, 

szolgáltatás-fejlesztések támogatásával. A pályázati kiírás C) komponense a többfunkciós 

intézmények szolgáltatásfejlesztésének módszertani támogatását tűzi ki célul.  

2013.02.18
http://www.nfu.h

u/

Európai Biz.

Európa a polgárokért program – testvérvárosi találkozók

- Az európai integráció iránti elkötelezettséget: az Európai Unió alapgondolatának, jövőjének és 

értékeinek megvitatása, az EU demokratikus életében való részvétel megtanulása, tapasztalatcsere 

az európai integráció konkrét, helyi vagy egyéni szinten tapasztalható előnyeiről stb.;

 - a résztvevők között szövődő barátságot: személyes kapcsolatok kialakulása a testvérvárosok lakói 

között; 

- az aktív részvételt: a helyi közösség bevonása a projekt megtervezésébe és végrehajtásába, a 

résztvevők aktív szerepvállalása. 

 2013. 09. 01.

Európai Biz.

Európa a polgárokért program - Tematikus hálózatok

A települések között kölcsönös érdeklődést kiváltó témákban kialakuló hálózatok fontos eszközök 

lehetnek, mivel lehetővé teszik a tájékozott eszmecseréket és a bevált, jó gyakorlatok cseréjét. A 

program ezért támogatja a testvérvárosi kapcsolatok keretében, legalább négy város részvételével 

megrendezett konferenciákat és műhelymunkákat.

 2013. 09. 01.



Nemzeti Fejlesztési 

Ügynökség

KEOP-2012-5.5.0/A - Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása 

  Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése a felújításban

érintett épület, épületek, vagy egymással érintkező épületekből álló épületcsoport egészén;

   Intézmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése, illetve a

vállalkozások nem termelési célú fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek

korszerűsítése

   Világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása

   Közvilágítás energiatakarékos átalakítása

2013.01.30
http://www.nfu.h

u/

Nemzeti Fejlesztési 

Ügynökség

KEOP-2012-5.5.0/B - Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással 

kombinálva

A) Energiahatékonyság javításra vonatkozó tevékenységek:

I. Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése a felújításban 

érintett épület, épületek, vagy egymással érintkező épületekből álló épületcsoport egészén.

II. Intézmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése, illetve a 

vállalkozások nem termelési célú fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése: 

III. Világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása: 

B) Megújuló energiafelhasználásra vonatkozó tevékenységek: 

1) Napkollektorok alkalmazása használati melegvíz igény részbeni vagy teljes kielégítése céljából 

és/vagy fűtésrásegítésre 

2) Biomassza, azon belül mezőgazdasági fő és melléktermék, kertészeti melléktermék, 

energianövény, erdészeti fő és melléktermék, faipari és egyéb ipari hulladék és melléktermék vagy 

ezek vegyes) felhasználása fűtésre és/vagy fűtésrásegítésre,  energia hasznosítása fűtésre, vagy 

fűtésrásegítésre, és/vagy használati melegvíz-termelésre

3) Napelemek alkalmazása hálózati, vagy autonóm villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület villamosenergia-ellátásához.

2013.01.30
http://www.nfu.h

u/

2013.

Nemzeti Fejlesztési 

Ügynökség

TÁMOP-5.3.3-12/1 – Az után élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, 

foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása. 

az utcán élők intézményi befogadásának elősegítése

az utcán élők részére intézményi férőhelyek felszabadítása 

2013.02.28
http://www.nfu.h

u/



Európai Bizottság

Akadálymentes turizmus 2012/2013 Kiváló Európai Desztinációk díj magyarországi pályázati kiírása

A 2012/2013-ban induló téma az ,,Accessible tourism”, amelynek keretében Magyarországon a 

„Könnyű elérni, nehéz elhagyni”- fókuszban az akadálymentes turizmus” témakörben a „Legjobb 

akadálymentes hazai úti cél’ kerül kiválasztásra. A cél olyan térségi – ez idáig akár ismeretlen, 

különleges desztinációk kiválasztása, amelyek a legszélesebb közönség által elérhetőek kortól, fizikai 

állapottól függetlenül.

2013.02.28

2013.02.18

 

2013.02.18

2013.02.18
Nemzeti Fejlesztési 

Ügynökség

KEOP-2012-4.10.0/C - Megújuló energia alapú villamos energia, kapcsolt hő és villamos energia, 

valamint biometán termelés

Pályázat benyújtható meglévő rendszerek energiaforrás-váltására, többlet energiaigény

kielégítésére, termelési folyamatokhoz kapcsolódó fejlesztésekhez egyaránt

Támogatható tevékenységek

1) Napenergia alapú villamosenergia termelés 

2) Biomassza-felhasználás kapcsolt hő és villamosenergia- termelésre 

3) Vízenergia-hasznosítás13: 5 MW alatti vízerőművek építése és felújítása,

villamos energia hálózati kapcsolatának kiépítése, és felújítása

4) Biogáz-termelés és felhasználás

5) Geotermikus energia hasznosítása

6) Szélenergia-hasznosítás

A Magyar Dal Fővárosa – 2013.

Nemzeti Fejlesztési 

Ügynökség

KEOP-2012-4.10.0/A – Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek elterjedését; és

vissza nem térítendő támogatás formájában támogatja a következő technológiáknak az épületek

energia-felhasználásához és/vagy gazdasági-termelési technológiákhoz kapcsolódó kiépítését:

- napkollektoros rendszerek

- napelemes rendszerek

- szilárd biomassza (apríték, pellet, faelgázosító) kazánok

Nemzeti Fejlesztési 

Ügynökség

KEOP-2012-4.10.0/B – Helyi hő- és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Valamennyi, a hő- (és hűtési) energiaigények kielégítést célzó megújuló energiaforrás alkalmazása 

támogatható. Ez hozzájárul az üvegházhatású gázok kibocsátásának, a fosszilis energiafelhasználás 

csökkentéséhez, valamint a hőfogyasztók energia-költségcsökkentését eredményezi. Pályázni lehet 

napenergia-hasznosításra, biomassza-felhasználásra, biogáz és depóniagáz hasznosítására, 

geotermikus energia hasznosítására, hőszivattyús rendszerek telepítésére, hűtési igény kielégítésére 

megújuló energiaforrás felhasználásával, megújuló energiaforrások kombinálására, megújuló 

energiaforrásokat hasznosító közösségi távfűtő rendszerek kialakítására megújuló energiaforrásra 

való részleges vagy teljes átállítására.

http://www.nfu.h

u/

http://www.nfu.h

u/

http://www.nfu.h

u/



 

2013.03.04

Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium

ÚSZT-ZBR-CNG-2013 - Pályázat közösségi közlekedési célokat szolgáló gázüzemű autóbuszok 

beszerzésére

Gáz meghajtású (CNG) autóbuszok beszerzéséhez állami vagy önkormányzati tulajdonú közösségi 

közlekedési társaságok számára. A pályázati úton elnyerhető forrásból az azonos műszaki tartalmú 

dízelüzemű és gázüzemű járművek árkülönbözete fedezhető.

A közösségi közlekedés széndioxid-kibocsátásának és a szálló por koncentrációjának csökkenését 

eredményező, EEV emissziós normáknak megfelelő földgázüzemű (CNG) autóbuszok beszerzésének 

támogatása, amellyel elősegíthető a sűrűn lakott városok levegő minőségének javulása.

  2013.09.30. www.kormany.hu

Nemzeti Fejlesztési 

Ügynökség

KEOP-3.1.2/09-11 – Élőhelyvédelem, és –helyreállítás, élettelen természeti értékek védelme, vonalas 

létesítmények természetkárosító hatásának mérséklése, gyűjteményes növénykertek, védett 

történeti kertek megőrzése és helyreállítása

1. Élőhely-védelem és -helyreállítás

2. Élettelen természeti értékek megőrzése

2013.03.19

Nemzeti Fejlesztési 

Ügynökség

DDOP-4.1.1/E-13 – Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése

Támogatás igényelhető a következő tevékenységekre:

- területi stratégiai dokumentumok (Településfejlesztési Koncepció és Integrált

Településfejlesztési Stratégia) elkészítése, teljes körű felülvizsgálata, átdolgozása.

A pályázaton – Budapest és a fővárosi kerületek kivételével – valamennyi magyarországi város helyi 

önkormányzata, a helyi önkormányzat intézménye, vidéki városban működő társadalmi szervezet, 

illetve vállalkozás vagy más jogi személy részt vehet:

• Szándékában áll 2013. szeptember 8-án különleges, izgalmas, egyedülálló programmal ünnepelni a 

Magyar Dal Napját.

• Biztosítani tudja a „Magyar Dal Fővárosa” programhoz szükséges helyszíneket, valamint az 

esemény pénzügyi hátterét (természetesen az ott működő vállalkozások, társadalmi szervezetek, 

valamint a helyi, illetve megyei önkormányzat bevonásával).

• A cím elnyerése esetén vállalja a program politikamentes megszervezését és – a Magyar Dal Napja 

szellemiségéhez méltó – lebonyolítását.

Magyar Dal Napja 

Nonprofit Kft.

Magyar Labdarugó 

Szövetség

www.magyardalna

pja.hu/

www.mlsz.hu/

http://www.nfu.h

u/

http://www.nfu.h

u/

2013. márciusától

2013.01.15

MLSZ Országos Pályaépítési Program (műfüves pálya építésére)

A program keretében az Önkormányzatnak lehetősége nyílik rendkívül kedvező feltételekkel 20x40-

es, vagy 12x24-es műfüves futballpálya építésére. 



Nemzeti Fejlesztési 

Ügynökség

DDOP-3.1.2/C-13 – Oktatási intézmények fejlesztése”

Jelen Felhívás kiemelt célja a 2012.

szeptember 1. napján hatályba lépett nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

törvény szerinti mindennapos testnevelés infrastrukturális és eszköz feltételeinek megteremtése az 

alapfokú oktatást biztosító intézményekben.

2013.04.04
http://www.nfu.h

u/

Nemzeti Fejlesztési 

Ügynökség

KözOP-2013-4.1 - Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és 

közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése

A támogatás a jelentős logisztikai tevékenységet végző intermodális és regionális logisztikai 

központok, regionális kereskedelmi repülőterek és ipari parkok fő közlekedési hálózathoz való fizikai 

kapcsolódásának fejlesztését, valamint az áruforgalmat bonyolító kikötők infrastruktúrájának 

korszerűsítését célozza.

1. Kikötői alapinfrastruktúra és víziút-csatlakozások fejlesztése

2. Vasúti csatlakozások és összekötések fejlesztése

3. Közúti kapcsolat fejlesztése

4. Fentiek közül legalább kettő együttes fejlesztése

  2013. 05. 31
http://www.nfu.h

u/

Nemzeti Fejlesztési 

Ügynökség

TÁMOP-1.4.6-13/1 – Tranzitfoglalkoztatás az építőiparban

szakma megszerzésére irányuló, illetve betanító képzést nyújtani hátrányos helyzetű embereknek 

építőipari, épületkorszerűsítéshez kapcsolódó, illetve a program céljainak megfelelő további 

szakmákban, tranzit típusú, azaz foglalkoztatással egybekötött képzés keretében. A célcsoporttagok 

gyakorlati képzése, foglalkoztatása során lehetőség van arra, hogy a megvalósítási helyszíneken a 

közösség vagy annak egyes tagjai által használt (tartós bérlet: 5 év, tulajdonos hozzájáruló 

nyilatkozata kötelezően benyújtandó a tsz kötéshez) (pl.: szociális bérlakások) és a program 

megvalósításában résztvevő önkormányzat vagy non-profit szervezet tulajdonában vagy hosszú távú 

bérleményében álló leromlott állagú ingatlanjait alacsony költséggel, de megfelelő szakértelemmel 

felújítsák, energia-hatékony szigeteléssel, fűtőeszközzel ellássák.

2013.05.01
http://www.nfu.h

u/



Nemzeti Fejlesztési 

Ügynökség

ÁROP-1.A.6-2013 – Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése - a partnerség tartalmi és formai 

elemeinek bővítése 

Célja a közigazgatási szervek és a társadalmi szervezetek közötti partnerségi kapcsolati hálók 

kialakítása, illetve szorosabbra fonása, a közigazgatás és a civil szféra közötti együttműködések 

közvetlen támogatása.

- a befogadó készség növelése; 

- a közéleti aktivitás fokozása, innovatívkezdeményezések támogatása (helyi, regionális, járási, 

önkormányzati, illetve országos szerveződések, kerekasztalok, fórumok);

- strukturált normaalkotás, döntéshozatal folyamatában való részvétel

lehetőségének megteremtése;

- jogszabályi változás következtében a település/szakterület életét,tevékenységét érintő kérdések, 

azonosítható problémák kezelése;

- a partnerség tartalmi és formai elemeinek bővítése

   2013. 07. 05 .
http://www.nfu.h

u/

Nemzeti Fejlesztési 

Nemzeti Fejlesztési 

Ügynökség

Virágos 

Magyarországért 

Szerv.Biz

2013.05.31

TIOP-3.2.3.A-13/1 – Lakhatási beruházások támogatása

A szociális bérlakások létrehozására és felújítására irányuló beruházásra

elsősorban olyan helyszínen kerülhet sor, amely integrált környezetben található,

vagy ahol biztosítható a szegregált lakókörnyezet kapcsolódása a befogadó

település integrált lakókörnyezetéhez.

A konstrukció célja a TÁMOP-5.3.6-11/1 projekt keretében megcélzott szegregátumban:

• a lakhatási körülmények javítása;

• lakókörnyezet javítása, a terület rendezése;

• a lakóingatlan fenntartási költségeinek optimalizálása.

http://palyazat.gov.

hu/

Virágos Magyarországért 2013 – Környezetszépítő pályázat települési önkormányzatoknak

A kulturált és vonzó országkép kialakítása, a fenntartható fejlődés szempontjainak következetes 

alkalmazása, a településeken élők összefogásának ösztönzése, az életminőség javítása, a 

környezettudatos gondolkodás és szemlélet erősítése, a természeti és az építészeti örökség 

megőrzése és gyarapítása.

2013.09.30



Nemzeti Fejlesztési 

Ügynökség

ÁROP-1.A.5-2013 – Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban lévő önkormányzatok számára

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a

továbbiakban: Mötv.) és a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel

összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény (a

továbbiakban: Járási tv.) rendelkezéseinek megfelelően megváltozik az

önkormányzatok feladatköre, amely a polgármesteri hivatalok, az

önkormányzatok által felügyelt intézmények szervezeti működésében is

változásokat tesz szükségessé – a pályázat egyik célja a szükséges változások

felmérésének, megtervezésének, megvalósításának és az eredmények

visszacsatolásának támogatása.

• Az önkormányzatok költségcsökkentésének, hatékonyságnövelésének

módszertani és gyakorlati támogatása annak érdekében, hogy a megváltozott

feladat-ellátási rendben és finanszírozási környezetben is ésszerűen és

fenntarthatóan szervezett szolgáltatáskínálattal, kötelező és önként vállalt

feladatokkal vegyenek részt.

2013 07
http://palyazat.go

v.hu/

NFM és a Kerékpáros 

Mo.Szöv

Kerékpárosbarát Település 2013.  

Kerékpárosbarát Település 2013. 

A pályázat elbírálása során az alábbi szempontokat vesszük figyelembe:

• a kerékpáros  stratégia (a kerékpározás szerepe a fejlesztési koncepciókban, tervekben,  

népszerűsítő akciókban, önkormányzati szervezetben), 

• a kerékpáros infrastruktúra és szolgáltatások minősége, karbantartása,

• szemléletformálás, a kerékpározás népszerűsítése, promóciója és oktatása,

• a települések elszántságát, hozzáállását a kerékpározáshoz,

• kerékpáros turisztikai intézkedéseket,

Kerékpárosbarát Munkahely 2013.   

• a munkahelyi kerékpáros infrastruktúra állapota,

• kerékpározás ösztönzése, segítése a munkáltató részéről, 

• kerékpározás kommunikációja a munkahelyen és azon kívül,

a vezetők példamutatása, és odafigyelése kerékpárral közlekedő alkalmazottaikra

2013.09.30



Szent Gergely 

Népfőiskola

E-TÁM40/2013. Esélyegyenlőségi program köznevelési, közművelődési intézmények, és jogi

személyiségű és jogi személyiséggel nem rendelkező kis- és középvállalkozások, önkormányzatok

számára

A pályázat kiemelt célja, hogy a jogszabályi változások következtében előállt feladatokat támogassa,

segítse az intézmények minősítő eljárását.

2013.07.19

Nemzeti Fejlesztési 

Ügynökség

KEOP-1.1.1/C-13 – Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, 

informatikai korszerűsítése 

A konstrukció keretében a hulladék lerakástól történő eltérítéséhez szükséges eszközök 

támogathatóak. A konstrukció a települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának 

fejlesztése és informatikai korszerűsítése révén hozzájárul a hazai hulladékgazdálkodás jogszabályi 

hátterének átalakításával, kiemelten a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) hatályba 

lépésével jelentkező új feladatok, kötelezettségek teljesítéséhez. A konstrukció egyik célja a piaci 

viszonyok átrendeződéséből, a közszolgáltatási rendszerek átalakulásából adódó kieső szállítási és 

kezelő kapacitások helyettesítése a szolgáltatás fenntarthatóságának érdekében. A

lerakási járulék bevezetésével a környezetvédelmi szempontokon túlmenően

gazdaságilag is indokolttá válik a hulladék lerakás előtti kezelése, és ezzel a lerakott hulladék 

mennyiségének csökkentése.

2013.07.22
http://palyazat.go

v.hu/

Emberi Erőforrások 

Minisztériuma

IFJ-GY-13-C – Gyermekek- és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek tagjainak, valamint az 

ifjúsággal foglalkozó szakemberek képzéseinek támogatása

Képzési programok: 

 a fiatalok tudatos felnőtt életre való felkészülése, 

 fiatalok társadalmi részvételének elősegítése, 

 emberi jogok megismertetése, érvényesítése – különös tekintettel a gyermeki jogokra, 

 a gyermekek és környezetük között fellépő erőszak megelőzése, a konfliktuskezelés, a problémák 

békés megoldási módjainak megismertetése, elsajátítása 

 egészségnevelés és káros szenvedélyek kialakulásának megelőzése 

 a kapcsolaton belüli erőszak, illetve a gyermekbántalmazás megelőzése, felismertetése, a 

segítségnyújtás lehetőségeinek ismertetése 

 forrásszervezés, (pályázatírás - különös tekintettel az Európai Uniós források igénybevételére való 

felkészülésre, adományszervezés,) projektmenedzsment 

 gyermek és/vagy ifjúsági érdekképviseletek megalakulását és működését segítő tevékenység, 

 szervezetmenedzsment, 

 gyermek- és ifjúsági animátor, illetve vezetőképzés 

2013.10.14 www.kormany.hu



Altéma kódja: 3235/88 - Műemlék épületek és építmények állagmegóvásának, részleges, vagy teljes 

helyreállításának, felújításának, valamint műemlékek elválaszthatatlan részét képező 

képzőművészeti alkotások restaurálása 
Altéma kódja: 3236 - Veszélyeztetett helyzetű műemlék épületek veszélyelhárításának, 

állagmegóvásának, részleges helyreállításának támogatása

Magyar Labdarugó 

Szövetség

MLSZ  Országos Pályaépítési Program

Az MLSZ célja, hogy egyrészt az iskolai testnevelési órák naponta kerüljenek megrendezésre, 

másrészt abban a labdarúgás a korábbinál sokkal jelentősebb szerepet játsszon.

Fenti célkitűzések megvalósítása érdekében az MLSZ pályaépítési program elindítása mellett 

döntött. 

A mai modern követelményeknek megfelelő műfüves, palánkkal, labdafogó hálóval, Viacolor járdával 

körülvett és korszerű világítással ellátott, 12x24 és 20x40 méteres futballpályák több funkciót is be 

tudnak tölteni. Egyrészt a gyermekfoci céljaira használhatók kiválóan, másrészt a településen és 

vonzáskörzetében élő, versenyrendszerben nem induló, de futballozni szerető baráti, felnőtt 

társaságoknak, munkahelyi kollektíváknak nyújt remek lehetőséget az egészséges testmozgásra.

2013. október 

közepétől lehet 

pályázni.

www.mlsz.hu/

Emberi Erőforrások 

Minisztériuma - 

Belügyminisztérium

Európai Örökség 2014 – Pályázat Európa kultúrájában jelentős szerepet betöltő helyszínek 

elismerésére

Az Európai Örökség cím általános célkitűzése, hogy az európai polgárokban, különösen a fiatalokban, 

az európai történelem és kulturális örökség közös értékeire és elemeire alapozva megerősítse az 

Európai Unióhoz való tartozás érzését, megszilárdítsa a nemzeti és regionális sokszínűség 

elismerését és élénkítse a kultúrák közötti párbeszédet

2013.10.18

Európa Tanács

Kulturális Örökség Napjai 2013 – Felhívás érdekes épületek megnyitására és sétaútvonalak 

szervezésére

A felhívás konkrét célja a Kulturális Örökség Napjai 2013 rendezvényhez való csatlakozás, érdekes 

épületek megnyitása és sétaútvonalak szervezése.

2013.10.18

Mezőgazdasági és 

Vidékfejlesztési 

Minisztérium

A 2013. évi óvoda- és iskolatej program támogatás igénylése

Az óvodások és tanulók iskolatejjel történő ellátásának támogatása.

A rendelet értelmében támogatás 2013-ban még a következő időszakokban igényelhető

• a 2013. szeptember 1. és 2013. október 31. közötti időszakban (IV. időszak) és

• a 2013. november 1. és 2013. december 31. közötti időszakban (V. időszak) kiszállított tejtermékek 

után igényelhető.

www.nka.
 Építőművészet és 

Örökségvédelem Koll.
2013.11.13



VM

HUNG-2013 - A nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, kutatásának, népszerűsítésének, 

megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatása 2013.10.31

KAB-ME-13 Kábítószer-prevenciós programok támogatása

A pályázat keretében a helyi közösségi résztvevők együttműködésén alapuló, a drogfogyasztással 

szemben alternatívát nyújtó, valamint a családi rendszer megerősítését elősegítő programok 

támogatására van lehetőség

27.okt

KAB-FF-13. Szenvedélybetegek felépülési folyamatának támogatása

szenvedélybetegek a drogproblémákkal küzdők felépülési folyamatának

támogatása, valamint a kezelésbe/ellátásba kerülést elősegítő, a rehabilitációs és reszocializációs 

programok megvalósítását előmozdító kiegészítő működési támogatás biztosítása

27.okt

KAB-KEF-13 Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítása

Kiemelt cél, hogy a KEF-ek multidiszciplináris teamként, a területén működő intézmények és 

közösségek bevonásával képesek legyenek a térségben adódó, egyes szolgáltatási területekhez 

(drogprevenció/egészségfejlesztés, kezelés/ellátás, kínálatcsökkentés) kapcsolódó szükségletet 

felmérni, prioritásokkal rendelkező helyi stratégiát és cselekvési tervet előkészíteni, megvalósítani

27.okt

Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium

EGT Norvég Alap – Energiahatékony iskolák fejlesztése

Épületek energiahatékonyságának javítása; nemzeti, regionális és helyi szintű kapacitásfejlesztés 

energiahatékonysági intézkedések megvalósítása érdekében; fokozott tudatosság és oktatás az 

energiahatékonyság területén. 

Pályázók köre

• alap és/vagy középfokú közoktatási intézmények 

o fenntartói, 

o üzemeltetői,

o 

o tulajdonosai,

• önállóan gazdálkodó alap és/vagy középfokú közoktatási intézmények,

melyek esetében a felújítással érintett közoktatási intézmény olyan magyarországi településen 

helyezkedik el, amelynek lélekszáma 2012. január 1-én meghaladta a 20.000 főt.

2013.12.02 www.nfu.hu

Emberi Erőforrások 

Min.



NCsalád- Szoc.poi 

Intézet

IFJ-GY-13-D – Kétoldalú ifjúsági kulturális programok támogatása

Olyan értékközpontú és értékteremtő, gyermek- és ifjúsági korosztály aktív részvételével – 

Magyarországon, illetve Magyarország közigazgatási határán túl megvalósuló – kulturális programok 

támogatása, amelyek szervesen illeszkednek a gyermek és/vagy ifjúsági közösségek, szervezetek 

szakmai tevékenységébe, munkájába. Szolgálják a határokon átnyúló magyar-magyar 

együttműködést, valamint hozzájárulnak a gyermek és ifjúsági kezdeményezések megvalósulásához, 

a határon túli magyar közösségek erősítéséhez. Biztosítják a szabadidő hasznos eltöltését, a gyermek- 

és ifjúsági korosztály tagjainak lelki és erkölcsi fejlődését

2013.11.29

Vidékfejlesztési 

Minisztérium

103/2013. (XI. 8.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a 

vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe 

vehető támogatások részletes feltételeiről

1. célterület: kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztése falu- és tanyagondnoki szolgáltatás 

ellátásához kapcsolódóan:

• új gépjármű beszerzése, a biztonságos közlekedés feltételeit megteremtő kiegészítő eszközök 

beszerzése; arculati elemek elhelyezése.

2. célterület: kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztése egyéb szolgáltatás ellátásához 

kapcsolódóan;

• új gépjármű beszerzése már működő szolgáltatás kapcsán, a biztonságos közlekedés feltételeit 

megteremtő kiegészítő eszközök beszerzése; arculati elemek elhelyezése.

 3. célterület: többfunkciós szolgáltató központ támogatása, valamint

4. célterület: hatósági engedéllyel működő állatmenhelyek támogatása esetén:

• külső és belső felújítás, korszerűsítés, bővítés; kisléptékű infrastruktúrafejlesztés; eszközbeszerzés.

  2013-12-13 

Build-Communication 

Kft.
Várépítő pályázat 2013-2014. Építőanyag gyermekintézmények és műemlékek beruházásaihoz 2014.02.28

Vidékfejlesztési 

Minisztérium
104/2013. (XI.14.) VM rendelet – Leader pályázat – turisztikai tevékenységek ösztönzése 2013.12.25



EGT/Norvég Alap

Pályázat klímaváltozás elleni küzdelem támogatására

célja a klímaváltozás elleni küzdelem és együttműködés ösztönzése a donor országok és 

Magyarország között a környezetvédelem területén. Ennek keretében

• a tudatosság és a társadalmi felelősségérzet erősítése a környezetvédelem vonatkozásában,

• a lakosság klímaváltozásra vonatkozó tudatosságának fejlesztése,

• a klímaváltozás lassítására vonatkozó, és az alkalmazkodás terén szerzett tapasztalatok cseréje.

A programban két kategóriában lehet pályázatot benyújtani

1. Programme for initiatives with easy reimbursement option (PIERO)

2. Cooperation programme for enhanced relations (COOPER

2014.01.31
www.norvegalap.h

u

Nemzeti Fejlesztési 

Ügynökség

TÁMOP-5.3.3-13/1 - Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, 

foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-ipaci integrációjának megalapozása

célja az utcán, közterületen élő emberek társadalmi integrációjának

elősegítése foglalkoztathatóságuk fejlesztésével, foglalkoztatási esélyeik növelésével, önálló 

életvitelük erősítésével.

1. A hajléktalan ellátó intézmények alkalmassá tétele az utcáról érkezők befogadására és 

megtartására:

- az utcán élők intézményi befogadásának elősegítése a hajléktalan ellátó

intézmények fejlesztésével, az utcán élők bekerülését, befogadását elősegítő feltételek 

kialakításával,

- az utcán élők részére intézményi férőhelyek felszabadítása a hajléktalanellátó intézményben élők 

önálló lakhatásának támogatásával, foglalkoztathatóságuk fejlesztésével, munkaerő-piaci helyzetük 

javításával,

 2013.12.29 www.nfu.hu

Magyar Urbanisztikai 

Társaság

10. Európai Város- és Regionális Tervezési díj 2013-2014. a fenntartható energia

A Térbeli Tervezők Európai Tanácsa (European Council of Spatial Planners – ECTP-CEU) által 

adományozott Európai Város- és Regionális Tervezési Díj célja az, hogy elismerje azokat a tervezési 

stratégiákat, terveket és fejlesztéseket, melyek nagyban hozzájárulnak az Európai városi és vidéki 

régiók életminőségének javításához

2014.01.31 www.mut.hu

KEOP-2.4.0/09-11 – Szennyezett területek kármentesítése

A szennyezett területen található felszín alatti vizek elszennyezési mértékének csökkentése vagy a 

szennyezés megszüntetése a következő prioritás szerint:



Emberi Erőforrások 

Minisztériuma

IPR-13-A/B – Az Integrációs Pedagógiai Rendszer 2013 évi támogatása

A pályázat célja a nevelési - oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

(a továbbiakban: 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet) 171 -173.§-aiban foglalt óvodai fejlesztő 

program valamint képesség kibontakoztató, integrációs felkészítés megvalósításának támogatása

2014.01.13 www.kormany.hu

Magyar Urbanisztikai 

Társaság

Köztérmegújítási Nívódíj 2014.

• az értékőrző településfejlesztési kultúra érvényesülésének, új értékek teremtésének a

hagyományos értékek megőrzésével történő elősegítése,

• a kulturális örökség megőrzése a lehetőségek kihasználásával a települések történetiségének

megőrzésével és az új környezetbe való hiteles integrálásával,

• a település helyi karakterének megőrzése és megmutatása a megújuló közterületen,

• jelentős városképformáló közterületek történeti szerkezeti rendjével és rangjával arányos

megújításának elismerése és megismertetése,

• igényesen megtervezett és megépített illetve magas színvonalon, értéknövelő módon rehabilitált,

revitalizált terek, parkok, sétálóutcák és térfalaik megismerése, megismertetése,

• az értékőrző köztérfelújításban résztvevő partnerek jó együttműködésének ösztönzése és

• figyelemfelhívás a jó példa erejével.

2014.02.24 www.mut.hu

www.nfu.hu
Nemzeti Fejlesztési 

Ügynökség

szennyezés megszüntetése a következő prioritás szerint:

• a 2000/60/EK számú Víz Keretirányelvvel (VKI) harmonizáló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 

értelmében, 2015. december 22-ig a kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi területre 

eső kármentesítési feladatok elvégzése (EU követelmény);

• a fokozottan érzékeny, az érzékeny és a kevésbé érzékeny területeken található

felszín alatti vízbázisok elszennyezési kockázatának csökkentése, valamint a

szigorúan védett, védett természeti területek-, értékek károsodási kockázatának

csökkentése

A pályázat 

felfüggesztéséig 

folyamatos



Magyar Urbanisztikai 

Társaság

Hild János díj 2014.

A Magyar Urbanisztikai Társaság (MUT) 2014-ben 34. alkalommal adományoz

települési Hild János-díjat, a település céltudatos, fenntartható, integrált, stratégiai

településfejlesztés terén kimagasló eredményeket elért önkormányzatoknak.

A díj elnyeréséért a települési önkormányzatok pályázhatnak.

2014.03.10 www.mut.hu

Vidékfejlesztési 

Minisztérium

2013 évi Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása

A Pályázatból támogatást a Magyarországon hulladékgazdálkodási közszolgáltatást biztosító

települési önkormányzatok, vagy települési önkormányzatok társulása által biztosított

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok támogathatók, amelyek a hulladéklerakási járulék

megfizetéséről és felhasználásának céljairól szóló 318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 3. § (1)

bekezdés b) és e) pontjaiban meghatározott célokhoz illeszkednek, annak megvalósítását segítik

elő.

A fentieknek megfelelően az alábbi megfogalmazott célterületek megvalósítására lehet pályázatot

beadni:

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj kompenzációja,

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás fejlesztéséhez szükséges eszközvásárlás,

a hulladékgazdálkodási közszolgáltató magántulajdonban lévő tulajdonosi részének felvásárlása

a hulladék hasznosítására vonatkozó országos célok teljesítéséhez szükséges beruházás,

technológiai fejlesztés támogatása

2014.01.20 www.kormany.hu

www.norvegalap.h

u

2014.

EGT/Norvég alap – 

Regionális 

Környezetvédelmi Kp.

HU04-C21-2013 – Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz

A képzés célja, hogy megfelelő ismereteket adjon a klímaváltozásról és annak lehetséges hatásairól, 

a klímaváltozásnak való sérülékenység felméréséről, a klímaváltozásnak való ellenálló képesség

növeléséről, valamint példákat nyújtson a helyi adaptációs tervezésre és gyakorlatra. A pályázó 

nyújtson továbbá támogatást a pályázati kiírás II-es alpontja (“Helyi adaptációs stratégiák 

2014.02.17



Országos 

Hulladékgazdálkodási 

Ügynökség

OHU-IFPR-2013-001

A pályázati kiírás alapvető célja a hulladékgyűjtési- és hasznosítási rendszerek fejlesztése. Az OHÜ a 

2012-es induló finanszírozási évben részletes piacelemzést hajtott végre az egyes általa 

finanszírozott hulladékáramok tekintetében. Az elemzés alapján az OHÜ négy fő iparfejlesztési irányt 

határozott meg:

Hulladékgyűjtési rendszerek fejlesztése

Gumiipari hulladék anyagában hasznosítási fejlesztések

Elektromos és elektronikai hulladék anyagában hasznosítási fejlesztések

Csomagolási hulladék anyagában hasznosítási fejlesztések

2014.02.15
www.szelektivinfo

.hu/

Európai Ifjúsági 

Fórum

Európa Ifjúsági Fővárosa 2014.   Pályázat települési önkormányzatoknak

Az European Youth Capital díj célja az ifjúsággal kapcsolatos kulturális, sport, politikai és gazdasági 

fejlesztések és programok iránti elkötelezettség díjazása.

2014.06.05

Emberi Erőforrások 

Minisztérium

Az emberi erőforrások minisztere 5/2014. (I. 24.) EMMI rendelete a települési önkormányzatok 

könyvtári, közművelődési és múzeumi feladataihoz nyújtott támogatások részletes szabályairól. 

1.A megyei hatókörű városi múzeum feladatainak támogatása. 

2. A megyei könyvtárak állami feladatainak támogatása 

3. A megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési 

támogatása 

4. A települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési 

feladatokhoz 

5. A települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása 

6. Budapest Főváros Önkormányzatának múzeumi, könyvtári és közművelődési támogatása 

7. A fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása 

8. A megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása

  2014. 02. 1. www.kormany.hu

Norvég Alap pályázat

HU07PA16-A1-2013 - Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása Városi épített 

örökség megőrzése  

- A felhívás alapvető célja a városi életforma színtereiként szolgáló leromlott állapotú országos 

műemléki védelem alatt álló épített kulturális örökségi értékek és kapcsolódó táji környezetük 

hiteles és fenntartható megújítása, kulturális funkcióiknak megerősítésével és nagyközönség 

számára elérhetővé tételével, ezáltal enyhítve a társadalmi egyenlőtlenségeket. A fentiek elérése 

érdekében az épített kulturális örökség megőrzése és fenntartható használata városi térségekben 

olyan megalapozott módon kell, hogy megvalósuljon, amely segíti a valódi szükségleteken alapuló 

társadalmi befogadást a kulturális és közösségi javakhoz való hozzáférésen keresztül.

 2013. 05.21.
www.norvegalap.h

u



Norvég Alap pályázat

HU07PA16-A2-2013  kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása Vidéki kulturális és 

természeti örökség megőrzése 

1. A hagyományos vidéki életmódhoz, a természetközeli területhasználathoz és tájgazdálkodáshoz 

kapcsolódó épített örökségi érték és táji környezet fenntartható módon, a helyi szereplők 

bevonásával történő helyreállítása, megőrzése és élményszerű bemutatása. 

2, A kulturális örökségvédelmi jelentőséggel is rendelkező védett természeti értékek, területek, ezen 

belül kifejezetten a kunhalmok, földvárak, fülkés sziklák, kulturális örökségi jelentőségű barlangok és 

környezetük megőrzése, Fenntartása, helyreállítása, az eredeti funkció, működés élményszerű 

bemutatása.

 2013. 05.21.
www.norvegalap.h

u

Norvég Alap pályázat

HU07PA16-2013   Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása program kapcsán 

Kétoldalú partnerségi együttműködések előkészítésének segítése. Jelen felhívás támogatást nyújt 

donor partnerségi projektekhez kapcsolódó partnerkereséshez a fő pályázatok elkészítése közben és 

azt megelőzően, ilyen típusú partnerségek fejlesztéséhez, valamint donor partnerségi pályázatok 

elkészítéséhez

2013.05.21
www.norvegalap.h

u

Magyar Urbanisztikai 

Társaság

Települési HILD JÁNOS-DÍJ 2014 elnyerésére - Pályázatot nyújthat be minden olyan önkormányzat, 

amelyik hosszabb ideje – legalább nyolc éve – dokumentáltan tudatos, célszerű stratégia alapján 

tervezi és valósítja meg fejlesztéseit, saját fenntartható fejlődéséhez alkalmazva az urbanisztika 

eszköztárának széles körét.

2014.03.10 www.mut.hu

Norvég Alap pályázat

HU-03-A1-2013 jelű Geotermikus alapú távhőtermelő rendszerek létesítése - már működő fosszilis 

alapú távhőszolgáltatás átállítása

 Jelen pályázati felhívás összhangban van ezekkel a célokkal, mivel a megvalósuló beruházások 

geotermikus alapú hőhasznosítás növelése által hozzájárulnak a megújuló energiaforrások 

részarányának növekedéséhez és a kibocsátás csökkentéséhez továbbá célozzák a 

szemléletformálást. A felhívás közvetlen célcsoportja a jelenleg fosszilis alapon üzemelő távhővel 

ellátott települések.

2014.04.07 www.norvegalap.hu

Vidékfejl.Min.

HUNG-2014 B – nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, 

megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatása

 I. új értékek gyűjtse és azok helyi és országos értéktárba kerülésének elősegítése,

II. Kiállítások / rendezvények szervezése és megvalósítása; 

III.Kiadványok megalkotása, szerkesztése , összeállítása, kiadása

 2014.03.13.
http://palyazat.go

v.hu/



Közép- és Kelet-

európai Történelem 

és Társadalom 

Kutatásáért 

Közalapítvány

KKETTKK-CP-02 – Pályázat az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek 

rendbetételére, renoválására, helyreállítására A pályázat keretében az elhanyagolt, forráshiány 

miatt nem megfelelően gondozott első világháborús emlékművek állagmegőrző karbantartására és 

felújítására van lehetőség. A pályázati program célja, hogy ily módon is ébren tartsa az első 

világháborúval kapcsolatos társadalmi emlékezetet, s ezáltal hozzájáruljon a közös értékeken, 

történelmen és kultúrán alapuló magyar és európai identitás erősítéséhez. 

folyamatos

 IFJ-GY-14-B Gyermekek- és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek rendezvényeinek 

(kiemelten tábor és ifjúsági turizmus) támogatása  

A gyermek- és fiatal korosztály részére és aktív részvételével – kizárólag Magyarország területén 

megvalósuló – értékközpontú és értékteremtő rendezvények támogatása, amelyek szervesen 

illeszkednek a gyermek és ifjúsági közösségek, szervezetek szakmai tevékenységébe, munkájába, 

továbbá hozzájárulnak a gyermek és ifjúsági kezdeményezések megvalósulásához, a közöségek 

erősítéséhez, a haza és a lakóhely szeretetére nevelnek, biztosítják a szabadidő hasznos eltöltését és 

hozzájárulnak a fiatalság egészségmegőrzéséhez.

http://palyazat.go

v.hu/

Vidékfejl. Min.

Magyar Tájdíj elnyerése és az Európa Tanács Táj Díja – 2015.  A Magyar Tájdíj a magyar táj védelme, 

kezelése, tervezése érdekében kiemelkedő tevékenységet folytató helyi önkormányzatok, 

önkormányzati társulások és társadalmi szervezetek részére létrehozott díj. A díjat a vidékfejlesztési 

miniszter tűzi ki, egyetértésben a kultúráért felelős miniszterrel, együttműködve a 

területfejlesztésért felelős miniszterrel és a területrendezésért felelős miniszterrel. A díj odaítélése 

pályázati rendszeren keresztül történik. 

A díjat egy helyi önkormányzat, önkormányzati társulás vagy társadalmi szervezet nyerheti el, amely 

a természeti és táji örökség megőrzése, fejlesztése, valamint az ehhez kapcsolódó oktatás, 

szemléletformálás szakterületeken kiemelkedő programot valósított meg. Az Európa Tanács Táj Díja 

egy olyan megtisztelő kitüntetés, amely a helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások, valamint 

a társadalmi szervezetek kiemelkedő hozzájárulását ismeri el a táj fenntartható tervezése, kezelése 

és/vagy védelme területén. A díjat nem valamely táj kapja természeti és kulturális öröksége, Pályázat 

a Magyar Tájdíj elnyerésére és az Európa Tanács Táj Díjára történő felterjesztésre illetve tájképi szépsége alapján, hanem valamely táj megőrzése, fenntartható hasznosítása érdekében példaértékű tevékenységet végző szervezet(ek). 

2014.06.30 www.kormany.hu

2014.03.03
Nemzeti Család- és 

Szociálpolitikai Intézet



Norvég Alap pály.

HU03-C1-2014 jelű Megújuló energiaforrások felhasználásával kapcsolatos képzésen való részvétel 

biztosítása:  

- Alprogram 1: Mesterképzésen való részvétel biztosítása

- Alprogram 2: Rövid képzésen való részvétel biztosítása

Jelen pályázati felhívás a „Klímaváltozás és megújuló energia” tématerületen belül a Megújuló 

Energia Programterület céljait szolgálja.

2014.04.15
www.norvegalap.h

u

Emberi Erőforrások 

Minisztériuma

CSP-CSBM-14 Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása A pályázat 

célja olyan családbarát munkahelyek kialakítását és fejlesztését megvalósító munkahelyi családbarát 

programok támogatása, melyek elősegítik a munka  és magánélet összeegyeztetését, a családi, 

magánéleti és munkahelyi kötelezettségek összehangolását. A pályázat segítséget kíván nyújtani az 

élet két kiemelt fontosságú területén.

2014.03.17 www.kormany.hu

Vizuális Művészetek 

Kollégiuma

Vizuális Művészetek Kollégiuma nyílt pályázata: Altéma kódszáma: 3974/260 

Olyan kortárs, esztétikailag és tartalmában igényes köztéri munkák (szobor, szoborcsoport, 

térinstalláció) létrehozása, melyek az adott település közterén a település kulturális jelenét erősítik. 

A pályázat témájában kötetlen, de nem célozza meg, és ennél fogva nem támogatja politikai 

jelentőségű személyiségek, szimbólumok ábrázolását. Előnyben részesülnek azok az alkotások, 

melyek a helyszínre vonatkozóan kultúrtörténeti eseményt, a település számára fontos 

személyiséget mutatnak be (például az irodalom, zene, tudomány, sport, néprajz stb. területéről), és 

a közélet kérdéseire is reflektálnak ezzel a helyszín/település jelentőségét erősítik, a környezet 

egyhangúságán változtatnak, használatának komfortját építik, azt vizuálisan dinamizálják.  Az 

önkormányzat több köztéri munka (szobor, szoborcsoport, térinstalláció) létrehozására is pályázhat, 

pályaművenként külön adatlapon. 

2014.03.17 www.nka.hu

Kulturális Fesztiválok 

Kollégiuma

A KULTURÁLIS FESZTIVÁLOK KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Altéma kódszáma: 

3707/200 Célja a kulturális fesztiválok támogatása és ezen keresztül a magyar kultúra pozíciójának, 

rangjának és színvonalának megőrzése és erősítése. A kollégium elsődlegesen a kiemelkedő 

kulturális értékeket létrehozó és bemutató fesztiválokat támogatja

2014.03.13 www.nka.hu

Magyar Labdarugó 

Szövetség

 MLSZ Országos Pályaépítési Program

Az önkormányzatnak lehetősége nyílik rendkívül kedvező feltételekkel az alábbi futballpályák 

építésére pályázni:

 - 12x24 méteres műfüves grundpálya ; 

- 20x40 méteres műfüves kispálya,

 - 40x60 méteres műfüves félpálya, 

- 111x72 méteres műfüves nagypálya, 

- 111x72 méteres élőfüves nagypálya 

 2014. 04. 11. www.mlsz.hu/



Emberi Erőforrások 

Minisztériuma

20/2014. (III.20.) EMMI rendelete a szociális nyári gyermekétkeztetés 2014 évi támogatásáról 

 A vissza nem térítendő igényelhető támogatás egy rászoruló gyermekre jutó napi összege 

legfeljebb 440 forint. A települési önkormányzat 2014. június 16-ától 2014. augusztus 29-éig terjedő 

időszakban legalább 44, legfeljebb 54 munkanapon keresztül a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülő kiskorú gyermekek részére ingyenesen vagy kedvezményesen – 

biztosított napi egyszeri melegétkeztetéshez (ebédhez) használhatja fel.

2014.05.07 www.kormany.hu

EEM-BM

2014 évi Idősbarát Önkormányzat Díj  

Az alapítók a díjazással kívánnak hozzájárulni ahhoz, hogy a helyi közhatalom gyakorlóinak figyelme 

minél jobban irányuljon a demográfiai idősödésből adódó kihívások felé. Vonják be az idősebbeket is 

lakóhelyük eseményeinek formálásába, erősítsék az önkéntes tevékenységek és a különböző igények 

találkozását. Az idősebb generációk bevonásával segítsék elő a helyi lakosok közösségének 

szerveződését, illetve megerősítését. A legjobbnak ítélt pályaművek benyújtójának a 2014. évi 

„Idősbarát Önkormányzat Díj”-at adományozza és az Idősek Világnapjához kapcsolódóan díjátadó és 

kitüntetési ünnepség keretében, díjazottanként 1 000 000 Ft jutalomban részesíti

2014.06.05 www.kormany.hu

Belügyminisztérium

28/2014. (IV.1.) BM rendelete a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések 

támogatásáról 

A települési önkormányzat a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések keretében 

megvalósítandó térfigyelő kamerarendszerek kiépítéséhez vagy bővítéséhez (a továbbiakban együtt: 

beruházás) a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi. CCXXX. törvény 1. 

melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 18. A közbiztonság növelését szolgáló 

önkormányzati fejlesztések támogatása cím terhére vissza nem térítendő támogatást igényelhet. 

2014.04.23 www.kormany.hu

Nemzeti Kulturális 

Alap

Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes  Kollégiumának nyílt pályázata – nemzetközi, országos 

turisztikai vonzerővel bíró kulturális, gasztronómiai rendezvények (programsorozatok/fesztiválok) 

támogatására. 

2014.05.12 ww.nka.hu

Emberi Erőforrások 

Min.

Európai Örökség címre történő felterjesztés elnyerésére

  Az Európai Örökség cím általános célkitűzése, hogy az európai polgárokban, különösen a 

fiatalokban, az európai történelem és kulturális örökség közös értékeire és elemeire alapozva 

megerősítse az Európai Unióhoz való tartozás érzését, megszilárdítsa a nemzeti és regionális 

sokszínűség elismerését és élénkítse a kultúrák közötti párbeszédet. Ennek érdekében a cím azon 

helyszínek szimbolikus értékének hangsúlyozására és ismertségének növelésére törekszik, amelyek 

jelentős szerepet töltöttek be Európa történelmében és kultúrájában és/vagy az Európai Unió 

építésében.

2014.06.30 www.kormany.hu



Tempus Közalapítvány

Testvérvárosi találkozók – Demokratikus szerepvállalás és állampolgári részvétel (20124-2020-as 

időszak) 

Testvérvárosi találkozók – testvértelepülések polgárainak találkozóját támogatja a program. A 

polgárok mozgósítása helyi és uniós szinteken az európai uniós politikai intézkedések megvitatására 

ad lehetőséget, ezzel is elősegítve a polgári részvételt az európai uniós döntéshozatali 

folyamatokban. Lehetőséget kínál a társadalmi szerepvállalás erősítésére és az önkéntesség 

népszerűsítésére európai uniós szinten. 

 Városok hálózatai – azon településeknek és szervezeteknek nyújt támogatást melyek hosszú távú 

együttműködésben dolgoznak együtt egy közös témán, hálózatokat hozva létre, ezáltal is növelve az 

esélyét egy fenntartható együttműködésnek.

Civil társadalmi szervezetek által kezdeményezett projektek - azon projekteket támogatja a 

program, melyek során a polgárok olyan témákat dolgoznak fel, melyek közvetlen kapcsolódnak az 

európai uniós szakpolitikákhoz, lehetőséget teremtve ezáltal a közvetlen részvételre a 

döntéshozatali folyamatokban. A támogatott tevékenységek magukba foglalják: társadalmi szerepvállalás és szolidaritás előmozdítását, vélemények összegyűjtését, és az önkéntességet. 

2014.09.01 www.tka.hu

Nemzeti Fejlesztési 

Ügynökség

DDOP-3.1.3/G-14 – Egészségügyi alapellátás fejlesztése 

-A helyi önkormányzat egyes főbb alapellátási szolgálatainak (háziorvosi, fogorvosi szolgálat, 

központi alapellátási ügyelet, védőnői szolgálat, iskola-egészségügyi szolgálat) helyet adó, a pályázó 

tulajdonában, vagy vagyonkezelésében, állami tulajdon esetén vagyonkezelésében, használatában 

lévő ingatlanok infrastruktúrájának (eszköz, épület) korszerűsítése, vonzóvá tétele 

infrastruktúrafejlesztéssel és a munkafeltételek minőségének javításával, figyelembe véve a 

környezettudatos gondolkodásmódot (környezetbaráttechnológiák és anyagok alkalmazása, a 

megújuló energiaforrások használata); 

Az esélyegyenlőség elveinek megfelelő beruházás megvalósítása a fogyatékossággal élő és 

megváltozott munkaképességű emberek egészségügyi alapellátáshoz való akadálymentes 

hozzáférésének érdekében; 

Közvetlen betegellátással kapcsolatos háziorvosi szolgáltatón belüli és abetegellátás progresszív 

szintjei közötti modern infokommunikációs rendszerbe való kapcsolódás informatikai feltételeinek 

megteremtése; 

Az alapellátás – háziorvosi, fogorvosi, védőnői szolgálat és iskolaegészségügyi ellátás – minőségének javítása, a „családorvosi szerepkör” megerősítése.

2014.06.26
http://palyazat.go

v.hu/



Hajléktalanokért 

Közalapítvány

2014-15-KONV – Hajléktalan személyek téli ellátása és kiegészítő programok a konvergencia-

régiókban 2014-15. 

1. Közterületeken élők étkeztetése nappali melegedőben, éjjeli menedékhelyen és közterületen

2. Hajléktalan emberek egészségügyi ellátása 

3. Központi állami támogatásban nem részesülő utcai szociális munka végzésének támogatása 

4. Megyei hatáskörű krízisautó szolgálatok működésének támogatása 

5. Hajléktalan emberek ellátásához kapcsolódóan eszközök beszerzése, szállásnyújtó ellátások 

kapacitásbővítése (krízisférőhelyek működtetése) a krízisidőszakban 

2014.06.10 www.hajlekot.hu

Hajléktalanokért 

Közalapítvány

2014-15-DISZP – Regionális diszpécserszolgálati feladatok ellátása 2014-15. 

 A program megvalósításához közvetlenül kapcsolódó munkadíj, megbízási díj, vállalkozási díj. 

 Kommunikációs költségek (telefon, internet). 

 A program megvalósításához közvetlenül kapcsolódó közüzemi költségek. 

 A diszpécserszolgálat ismertségét növelő tájékoztató anyagok, kiadványok költsége, reklámköltség. 

 Egyéb, a feladatok ellátásához kapcsolódó működési költség, eszközbeszerzés (utazási költség, 

gépjármű működtetése, informatikai eszközök, postaköltség, irodai költségek, szakmai találkozók 

költségei stb.) 

2014.06.10 www.hajlekot.hu

Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium

Kerékpárosbarát Munkahely Pályázat 

A Kerékpárosbarát Munkahely 2013 megtisztelő címmel a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) a 

munkahelyek dolgozóinak kerékpárral történő közlekedését elősegítő intézkedéseit, fejlesztéseit 

kívánja értékelni, közvetlenül nem nyújt anyagi támogatást tárgyjutalommal díjazhatják a címet 

elnyerő cégeket, szervezeteket.

2014.09.30 www.kormany.hu

Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium

Kerékpárosbarát Település Pályázat

 A Kerékpárosbarát Település 2013 megtisztelő címmel a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) a 

települések kerékpárral közlekedőkért tett intézkedéseit, fejlesztéseit kívánja értékelni, amellyel a 

települések a környezetbarát, fenntartható, mindenki számára elérhető egészséges közlekedési 

eszköz és életmód népszerűsítéséhez járul hozzá.

2014.09.30 www.kormany.hu

Nemzeti Fejlesztési 

Ügynökség

KEOP-2014-4.10.0/N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása 

Általános cél a környezetünket kevésbé terhelő, megújuló energia alapú energiatermelés 

elterjesztése, a megújuló energiaforrásokon alapuló villamos energia szerepének növelése, és ezen 

keresztül a széndioxid-kibocsátás csökkentése. A kisebb bekerülési költségű, az épületek energia-

felhasználásához kapcsolódó, a megújuló energiaforrás-hasznosító technológiákat magukban foglaló 

projektek gyorsan juthatnak támogatáshoz.

2014.08.30 www.kormany.hu



Nemzeti Fejlesztési 

Ügynökség

KEOP-2014-4.10.0/F - Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló 

energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban 

Jelen pályázati felhívás ösztönözni a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást 

hasznosító rendszerek elterjedését, kiemelt hangsúlyt fektetve az energiahatékonyságra és az 

energiatakarékosságra.Jelen pályázati konstrukció hozzájárul az önkormányzatok és intézményeik 

által fenntartott, üzemeltetett épületek energia-takarékosság - hatékonyság és megújuló 

energiafelhasználás - fokozására irányuló beruházások megvalósításához, vissza nem térítendő 

támogatás formájában.

 2014.10.01. www.kormany.hu

Nemzeti Fejlesztési 

Ügynökség

ÁROP-1.A.3.-2014. – Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál 

a konvergencia régiókban  

Jelen pályázati konstrukció által lehetőség nyílik az önkormányzatok és az állami fenntartásba került 

intézmények által ellátott közszolgáltatások megszervezésének finomhangolására, különös 

tekintettel az esélyegyenlőség érvényesítésére a felzárkózás, az oktatás, képzés, a szociális ellátások, 

az egészségügy és a foglalkoztatás területén. Jelen egyfordulós pályázati konstrukció olyan modell 

jellegű együttműködési programokat támogat, amelyek célja az egy járáshoz tartozó települések, 

helyi szereplők közötti területi együttműködések kialakítása és megerősítése a társadalmi 

felzárkózást elősegítő és a helyi esélyegyenlőségi programok végrehajtásához kapcsolódó – a 

járásszékely települések által ellátott – koordinációs tevékenység megvalósításával.

2014 

szeptembertől

http://palyazat.go

v.hu/

Belügyminisztérium

 44/2014. (IX.5.) BM rendelet az „Itthon vagy – Magyarország, szeretlek” programsorozat 

támogatása vissza nem térítendő támogatás a  2014. szeptember 27-én megrendezésre kerülő 

„Itthon vagy – Magyarország, szeretlek” programsorozatban való részvételhez, amelynek keretében 

a  településen napközbeni programokkal rendezvényt szervez, és csatlakozik az országosan 

összehangolt tűzgyújtáshoz.

2014 09. 15. www.kormany.hu

Nemzeti Fejlesztési 

Ügynökség

 KEOP-2014-5.5.0/K – Közvilágítás energiatakarékos átalakítása A konstrukció hozzájárul a helyi 

költségvetési szervek energia-takarékosság, -hatékonyság fokozására irányuló beruházásainak 

megvalósításához. A beérkezett pályázatok könnyített elbírálású, szakaszos kiválasztási eljárás 

keretében kerülnek kiválasztásra.

A közvilágítási berendezések cseréje támogatható jelen konstrukcióban:

a) a fényforrások és lámpatestek a tartozékaikkal együtt;

b) a kizárólag a közvilágítás villamos energia ellátását szolgáló vezetékrendszer;

c) a közvilágítás ki- és bekapcsolását, továbbá szabályozását biztosító vezérlő rendszer.

Több célú vezérlési rendszer esetén azonban annak csak kizárólag a közvilágítás célját szolgáló része

A Pályázati felhívás 

meghirdetésétől 

számított 10. 

naptól a 15. napig.

http://palyazat.go

v.hu/



Országos Informatikai 

Programiroda

„Számítógép: a mindennapi társ 7” Lehetőséget teremteni a közt szolgáló szervezetek és az általuk 

fenntartott intézmények számára, számítógépparkjuk bővítésére komplett számítógépes 

szolgáltatási csomagok segítségével, illetve segíteni a meglévő, elavult gépek, egyúttal a Windows XP 

rendszer korszerűbbre váltását.

3000 db számítógépet magába foglaló számítógépes szolgáltatáscsomag érhető el.

Az informatikai csomagok egyaránt felhasználhatóak irodai adminisztrációs, ügyfélszolgálati 

feladatokra, de akár az intézmények szolgáltatásait igénybevevők használatára is beállíthatóak 

(például oktatási célra, stb.)

2014.11.07 www.oiphun.eu

Nemzeti Média- és 

Hírközlési Hatóság 

Médiatanácsa

Nyílt beadású pályázat magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező 

médiaszolgáltatók médiaszolgáltatásának 2015. évi folyamatos fenntartásához szükséges 

működési és üzemeltetési költségeinek támogatására

 A közösségi médiaszolgáltatói jogosultsággal rendelkező magyarországi médiaszolgáltatók 

folyamatos médiaszolgáltatói tevékenységének előfinanszírozás formájában nyújtott vissza nem 

térítendő, havi folyósítású támogatása a 2015. január 1- je és 2015. december 31-e között.

Külső szállítók által a pályázó nevére kiállított számlák ellenében pénzben,

a munkaviszonyban álló munkatársak irányában munkabérként,

az utazással összefüggő költségek tekintetében a hatályos jogszabályi rendelkezésekben foglalt 

előírások szerint,

banki költségek esetében a banki értesítő alapján,

ingatlan-, eszköz- vagy autóbiztosítás esetében kötvénymásolat és a befizetést igazoló bizonylat 

alapján

2014.10.03 www.nmhh.hu/

Építőművészeti és 

Örökségvédelmi 

Kollégium

Nemzetközi szakmai szervezetekben való jelenlét, valamint kulturális örökségvédelemi (műemléki, 

régészeti) célok megvalósítására pályázatok 

3235/99 altéma: Műemlék épületek és építmények állagmegóvásának, részleges, vagy teljes 

helyreállításának, felújításának, valamint műemlékek elválaszthatatlan részét képező 

képzőművészeti alkotások restaurálásának támogatása

 - építőipari kivitelezési költségek,

 - restaurálási költségek, 

 - műszaki ellenőr díjazása,

 - tervezői művezetés,

 -a kapcsolódó régészeti feltárás költségei (régészeti érintettség esetén).

2014.12.01 www.nka.hu



Építőművészeti és 

Örökségvédelmi 

Kollégium

3236/99 altéma: Veszélyeztetett helyzetű műemlék épületek veszélyelhárításának, 

állagmegóvásának, részleges helyreállításának támogatása

- építőipari kivitelezési költségek,

 - restaurálási költségek, 

 - műszaki ellenőr díjazása,

 - tervezői művezetés,

 -a kapcsolódó régészeti feltárás költségei (régészeti érintettség esetén).

2014.12.01 www.nka.hu

Építőművészeti és 

Örökségvédelmi 

Kollégium

3234/99 altéma: A közhiteles nyilvántartásban szereplő régészeti lelőhelyek tudományos célú 

feltárásának támogatása

- régészeti lelőhelyek feltárása
2014.12.01 www.nka.hu

Építőművészeti és 

Örökségvédelmi 

Kollégium

3240/99 altéma: A közhiteles nyilvántartásban szereplő régészeti lelőhelyek feltárást követő 

állagmegóvásának, régészeti bemutatóhely kialakításának támogatása

régészeti bemutatóhelyek állagmegóvása,

régészeti bemutatóhelyek helyreállítása, 

építőipari kivitelezési költségek, 

restaurálási költségek,

műszaki ellenőr díjazása, 

tervezői művezetés.

2014.12.01 www.nka.hu

Építőművészeti és 

Örökségvédelmi 

Kollégium

4214/99 altéma: Nemzetközi szakmai szervezetekben való jelenlét támogatása

 - nemzetközi tagdíj 2014.12.01 www.nka.hu

Földművelésügyi 

Minisztérium 

HUNG-2014 C a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, 

megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatása

I. cél: Helyi (települési, tájegység) értéktárak létrehozásának elősegítése 

II. cél: Meglévő értékek bemutatása és népszerűsítése (kiadványok, bemutató rendezvények, 

kiállítások, bemutatóterek kialakítása) 

III. cél: Iskola értékfeltáró csoportok létrehozása (hungarikumok népszerűsítése közoktatási 

intézményekben)

2015.01.05 www.kormany.hu

Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium

TÁMOP-4.2.1C-14/1/Konv - Növekedési zónák tudástranszfer tevékenységének támogatása a 

felsőoktatási intézmények bevonásával

Az adott térségben jelen lévő felsőoktatási és helyi önkormányzati kapacitásokra épülő 

együttműködések, non-profit tudás- és technológiatranszfert elősegítős zervezetek kialakítása, 

átalakítása és fejlesztése.

2015.01.12
http://palyazat.gov.

hu/


