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Új Széchenyi Terv 
 

Gyógyító Magyarország 
 

Pályázat címe: Turisztikai szolgáltatások fejlesztése Nyugat-Dunántúlon, NYDOP-2.1.1/I-11. 

Pályázat Célja: Versenyképes turisztikai szolgáltatások fejlesztésének, attrakciók kialakításának és 

fejlesztésének, valamint a 239/2009. (X. 20.) Korm. rendeletnek megfelelő üzleti célú szálláshelyek 

minőségfejlesztésének támogatása. Szálláshelyek fejlesztése esetében a meglévő férőhelyek fejlesztésén 

keresztül (bővítés nélkül) megvalósítható kategóriaváltás is támogatható, legfeljebb 4*-os kategóriáig 

Pályázok Köre: Jogi személyiségű gazdasági társaság (KSH 11), Jogi személyiség nélküli gazdasági 

társaság (KSH 21), Egyéni vállalkozás (KSH 23), Non-profit gazdasági társaság (Kft. és Rt., KSH 57) 

Támogatás Mértéke: 30%-50% min 5 millió Ft max 25 millió Ft 

Benyújtási Határidő: 2011. március 1-től 2011. december 31-ig 

 

 

Pályázat Címe: Helyi és térségi turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek létrehozása és fejlesztése 

a régiókban,  NYDOP-2.3.1/A-11, NYDOP-2.3.1/B-11 

Pályázat Célja: A TDM rendszer célja a turizmus versenyképességének növelése, a desztináció turisztikai 

teljesítményének fokozása, a látogatók megelégedettségének emelése, a turisták desztinációhoz köthető 

információkkal való ellátottságának javítása, a turizmusban szereplők naprakész üzleti információkkal 

történő ellátásának biztosítása. 

Pályázok Köre: Egyesület, Non-profit gazdasági társaság  

Támogatás Mértéke: 30%-100%, min 20 millió Ft max 100 millió Ft 

Benyújtási Határidő: 2011. március 1-től 2011. december 31-ig 

 

 

Pályázat Címe: Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése, NYDOP-5.2.1/C-11 

Pályázat Célja: A különböző rehabilitációs szakterületek ellátásaihoz való lakossági hozzáférés földrajzi-

regionális és szakmai-tartalmi egyenlőtlenségeinek csökkentése, és az elérhető szolgáltatás színvonalának 

javítása az egészségügyi rehabilitációs szolgáltatások infrastruktúrájának és műszerezettségének 

fejlesztésével, a rehabilitációs szolgáltatások ambuláns formáinak elterjesztésével - összhangban az európai 

trendekkel -, a személyi feltételeinek javításával, továbbá szakmai együttműködések létesítésével. 

Pályázok Köre: Jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság, amely 100 %-os állami 

vagy önkormányzati tulajdonban áll és közfeladatot lát el,-Központi költségvetési irányító és költségvetési 

szervek, -Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek, Jogi személyiséggel 

rendelkező önkormányzati társulások esetén maga a társulás, Többcélú kistérségi társulás, Költségvetési 

rend szerint gazdálkodó egyéb szervek, Egyház, egyházi intézmény, Alapítvány, Nonprofit gazdasági 

társaság, Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet. 

Támogatás Mértéke: 90% , min: 20 millió Ft max 250 millió Ft 

Benyújtási Határidő: 2011. március 1-től 2011. szeptember 30-ig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pályázatok elérhetők: www.ujszechenyiterv.gov.hu 

http://ujszechenyiterv.gov.hu/doc/2697
http://ujszechenyiterv.gov.hu/doc/2697
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Zöldgazdaság-fejlesztési Program 
 

Pályázat Címe: A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok 

(szemléletformálás, informálás, képzés), KEOP-6.1.0/A/09-11 és KEOP-6.1.0/B/09-11 

Pályázat Célja: a fenntartható életmód és az ehhez kapcsolódó viselkedésminták elterjesztése információs 

eszközök (szemléletformálás, tájékoztatás, képzés stb.) segítségével. Így cél a fogyasztók 

környezettudatosságának, környezetkultúrájának és környezet-etikájának fejlesztése, főleg a mindennapi élet 

területén. 

Pályázok Köre: Költségvetési szerv és intézménye, jogi személyiségű nonprofit szervezet, jogi személyiség 

nélküli nonprofit szervezet. 

Támogatás mértéke: 95% min:3 millió Ft, max 50 millió Ft 

Benyújtási határidő: 2011. március 1-től folyamatosan 

 

 

Pályázat Címe: Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva, KEOP-

2011-4.9.0 

Pályázat Célja: Jelen pályázati felhívás kiemelt célkitűzése – összhangban a hazai és EU stratégiával – 

ösztönözni a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek elterjedését, 

kiemelt hangsúlyt fektetve az energiahatékonyságra és az energiatakarékosságra. 

Pályázok Köre: Kkv-nak minősülő vállalkozás, Költségvetési szervek és költségvetési rend szerint 

gazdálkodó szervek. 

Támogatás mértéke: 10%-85%, min 1 millió Ft, max 250 millió Ft 

Benyújtási Határidő: 2011. március 1-től lehetséges. 

 

 

Pályázat Címe: Megújuló energia alapú villamos energia, kapcsolt hő és villamos energia, valamint 

biometán termelés, KEOP-2011-4.4.0 

Pályázat Célja: Jelen pályázati felhívás kiemelt célkitűzése – összhangban a hazai és EU stratégiával – 

ösztönözni a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek elterjedését. 

Pályázat benyújtható meglévő rendszerek energiaforrás-váltására, többlet energiaigény kielégítésére, 

termelési folyamatokhoz kapcsolódó fejlesztésekhez egyaránt. 

Pályázok Köre: Jogi személyiségű vállalkozás, kivéve lakásszövetkezetek és mezőgazdasági szövetkezetek 

Jogi személyiség nélküli vállalkozás, Költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó 

szervek, Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet, Egyéb gazdasági szervezet 

Támogatás mértéke: 10%-85%, min 1 millió Ft, max 1 milliárd Ft lehet. 

Benyújtási Határidő: 2011. március 1-től lehetséges. 

 

 

Pályázat Címe: Helyi hő, hűtési és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal, KEOP-

2011-4.2.0-A. 

Pályázat Célja: a felhívás kiemelt célkitűzése – összhangban a hazai és EU stratégiával – ösztönözni a 

decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek elterjedését. 

Pályázok Köre: Jogi személyiségű vállalkozás, kivéve lakásszövetkezetek és mezőgazdasági szövetkezetek 

Jogi személyiség nélküli vállalkozás, Költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó 

szervek, Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet, Egyéb gazdasági szervezet 

Támogatás mértéke: 10%-85%, min:1 millió Ft, max 50 millió Ft 

Benyújtási Határidő: 2011. március 1-től lehetséges. 

 

Pályázatok elérhetők: www.ujszechenyiterv.gov.hu 
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Pályázat Címe: Geotermikus alapú hő-, illetve villamosenergia-termelő projektek előkészítési és 

projektfejlesztési tevékenységeinek támogatása, KEOP-2011-4.7.0 

Pályázat Célja: A konstrukció célja a geotermikus energia kiaknázásának fokozására irányuló beruházások 

elősegítése, generálása. A konstrukció elsősorban kis-közepes méretű projekteket támogat. 

Pályázok Köre: Jogi személyiségű vállalkozás kivéve lakásszövetkezetek és mezőgazdasági szövetkezetek 

Jogi személyiség nélküli vállalkozás, Költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó 

szervek. 

Támogatás mértéke: 10%-85%, min:10 millió Ft, max 1 milliárd Ft 

Benyújtási Határidő: 2011. március 1-től lehetséges. 

 

 

Pályázat Címe: A települési szilárdhulladék-lerakókat érintő rekultivációs programok kiterjesztése – 

egyfordulós pályázat, KEOP-2.3.0/B/11 

Pályázat Célja: A felszíni és felszín alatti vizek további szennyezésének megakadályozása és a környezet 

terhelés csökkentése érdekében, összhangban az Országos Hulladékgazdálkodási Tervvel, illetve a 

hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 

20/2006 (IV. 5.) KvVM rendelettel, a konstrukció célja a környezetet és a lakosságot is folyamatosan 

veszélyeztető, régi, műszakilag nem megfelelő bezárt, illetve felhagyott települési szilárdhulladék-lerakók 

rekultivációs programjának kiterjesztése. 

Pályázok Köre: települési önkormányzatok jogi személyiségű és jogi személyiség nélküli társulásai 

pályázhatnak, valamint azok a társulások és társulások tagjai is nyújthatnak be pályázatot, akik a KEOP- 

2.3.0. Települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése 

konstrukcióba már  nyújtottak be megvalósítási fordulós pályázatot. 

Támogatás Mértéke: az elszámolható költségek max: 100%-a.Min. 650 millió Ft – max. 1 milliárd Ft. 

Benyújtási Határidő: 2011. szeptember 1. 

 

 

Pályázat Címe: „Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő 

mintaprojektek” KEOP-6.2.0/A/09-11 és KEOP-6.2.0/B/09-11  

Pályázat Célja: Jelen pályázati konstrukció ahhoz kíván hozzájárulni, hogy a különböző érintettek 

(gazdasági szféra, civil szféra, oktatás, tudományos szféra, tanácsadók és lakosság) együttműködésének 

eredményeként a társadalom minél szélesebb körében tudatosuljon a fenntarthatóság mint értékrend, 

ismertté váljanak a fenntartható alternatívák használatának módjai és a fogyasztás környezeti hatásai, 

valamint javuljon a különböző fenntartható fogyasztási alternatívák ismertsége, elérhetősége és használata. 

Pályázok Köre: Jogi személyiségű gazdasági társaság Szövetkezetek Egyéb jogi személyiségű 

vállalkozások, Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság Jogi személyiség nélküli egyéb vállalkozás, 

Költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek, Nonprofit és egyéb nem 

nyereségérdekelt szervezet, Egyéb gazdasági szervezet 

Támogatás Mértéke: 95%-100% min 3 millió Ft, max 150 millió Ft 

Benyújtási Határidő: benyújtása 2011. március1-től folyamatosan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pályázatok elérhetők: www.ujszechenyiterv.gov.hu 
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Vállalkozásfejlesztési Program 
 

Pályázat Címe: Vállalati együttműködés és klaszterek támogatása c. konstrukciójához, NYDOP-1.1.1./A-

11. 

Pályázat Célja: Vállalkozások közötti együttműködések, valamint a vállalkozások más vállalkozásokkal, 

oktatási intézményekkel, K+F intézményekkel, helyi gazdasági szereplőkkel klaszter formában megvalósuló 

együttműködéseinek létrehozását, illetve fejlesztését. Ezen belül különösen fontos, hogy lehetőséget 

biztosítson a regionális stratégiákban, operatív programokban, ill. az Új Széchenyi Tervben (ÚSZT) 

megfogalmazott kulcságazatokban működő vállalati együttműködések és klaszterek versenyképességének 

növelésére. 

Pályázok Köre: kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok Szövetkezetek, SZJA hatálya alá tartozó 

egyéni vállalkozók, Egyéb vállalatok. 

Támogatás Mértéke: 10%-80%, min: 10 millió Ft max: 150 millió Ft 

Benyújtási Határidő: 2011. március 1-től 2011. május 13-ig 

 

 

Pályázat Címe: Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása, GOP-2011-2.1.3 

Pályázat Célja: A jelen pályázati kiírás célja olyan, elsősorban a kitörési pontokhoz (pl. egészségipar, zöld  

gazdaság) kapcsolódó komplex beruházások támogatása, amelyek kiemelkedő foglalkoztatási hatással 

bírnak munkahelyek megőrzésére vagy új munkahelyek teremtésére. 

Pályázok Köre: Magyarországon székhellyel rendelkező, vagy az Európai Gazdasági Térség területén 

székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező, a GOP Részletes Pályázati Útmutató B.1. a) pontja 

szerinti, kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok. 

Támogatás Mértéke: min 100 millió Ft, max1000 millió Ft, 

Benyújtási Határidő: 2011. március 1-től december 31-ig  

 

 

Pályázat Címe: Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro, kis és középvállalkozások számára, GOP-

2011-2.1.1/B 

Pályázat Célja: Jelen pályázati kiírás célja kis és középvállalkozások különféle belső fejlesztéseinek (pl. 

eszközvásárlás, ingatlan, beruházás, marketing) támogatása egy pályázati projekt keretében annak 

érdekében, hogy ezen beruházások révén fejlődhessenek a vállalkozások, új munkavállalókat 

foglalkoztathassanak, és új piacokat szerezhessenek. 

Pályázok Köre: kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok, kettős könyvvitelt vezető 

jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, szövetkezetek. 

Támogatás Mértéke:30% 15 millió Ft, maximum 100 millió Ft, 

Benyújtási Határidő: 2011. március 1-től december 31 ig 

 

 

Pályázat Címe: Mikrovállalkozások fejlesztése GOP-2011-2.1.1/M 

Pályázat Célja: A jelen pályázati kiírás célja, hogy vissza nem térítendő támogatás és kedvezményes hitel 

együttes biztosítása révén segítse a mikrovállalkozásokat, hogy kis lépéssel fejlesszék a vállalkozásukat 

technológiai fejlesztésen, korszerűsítésen keresztül. 

Pályázok Köre: jogi személyiségű gazdasági társaságok, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, 

SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók SZJA hatálya alá nem tartozó egyéni vállalkozó (EVA) 

szövetkezetek. 

Támogatás Mértéke: 45%-60% min 1 millió Ft max 4 millió Ft 

Benyújtási határidő: 2011. március 1-től 2011. december 31 ig 

 

 

Pályázatok elérhetők: www.ujszechenyiterv.gov.hu 
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Pályázat Címe: Új Széchenyi Hitel Programok 

Pályázat Célja: A jelen Pályázat során Közvetítőként kiválasztásra kerülő vállalkozásfejlesztési 

alapítványok, pénzügyi vállalkozások, illetve hitelintézetek mint közvetítők számára a Társaság a 

GOP 4.1 Intézkedésben, rendelkezésre álló keretekből kedvező kondíciójú hitelrefinanszírozást nyújt 

Pályázok Köre: Vállalkozásfejlesztési alapítványok, Pénzügyi vállalkozások, Hitelintézetek 

Hitel maximális összege:  •Vállalkozásfejlesztési alapítványok tekintetében:  

o  forgóeszközhitel esetében 6 millió Ft, 

o  beruházási hitel esetében 10 millió Ft lehet. 

                                          •  Hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások esetén 50 millió Ft lehet. 

Benyújtási Határidő: 2012. december 31-én 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pályázatok elérhetők: www.ujszechenyiterv.gov.hu 
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Foglalkoztatási Program 
 

 

Pályázat Címe: A tipikus foglalkoztatási formák támogatása. TÁMOP 2.4.3.B-2-11/1 

Pályázat Célja: A projekt célja a hátrányos helyzetű emberek önfoglalkoztatóvá válásának 

elősegítése, valamint munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű álláskeresők és inaktívak 

munkalehetőségének megteremtése és foglalkoztatásának biztosítása. 

Pályázok Köre: jogerős cégbírósági bejegyzéssel rendelkező a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. 

törvény 8.§-a szerinti szociális szövetkezetek (kivéve iskolaszövetkezetek) jogosultak. 

Támogatás Mértéke:25%-100% max:200.000 eur 

Benyújtási Határidő: 2011. január 17-től 2011. március 31-ig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pályázatok elérhetők: www.ujszechenyiterv.gov.hu 
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Közlekedésfejlesztési Program 
 

Pályázat Címe: Nyugat-Dunántúli Operatív Program Településeket összekötő utak fejlesztése tárgyú 

pályázathoz NYDOP-4.3.1/A-11 

Pályázat Célja: A támogatás célja a 4 és 5 számjegyű, településeket összekötő, országos 

mellékúthálózat minőségének a fejlesztésén keresztül a kistelepüléseken élők és a hátrányos helyzetű 

társadalmi csoportok közszolgáltatásokhoz való hozzáférésének a javítása, valamint a közlekedés 

okozta környezeti károk csökkentése. 

Pályázok Köre: Magyar Közút NZrt, Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., Közlekedésfejlesztési 

Koordinációs Központ 

Támogatás mértéke: elszámolható költség maximum 100 %-a. min 100 millió Ft max: 2.800 millió 

Ft 

Benyújtási Határidő: 2011. március 1. – 2012. december 31. 

 

 

Pályázat Címe: Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése tárgyú pályázathoz, NYDOP-4.3.1/B-11 

Pályázat Célja: olyan komplex projektek támogatása, majd megvalósítása, amelyek eredményeként 

egy teljes település vagy egy szerves, funkcionális egységnek tekinthető településrész, illetve kettő 

vagy több település közötti távolság válik biztonságosan, kényelmesen, közvetlenül elérhetővé 

Pályázok Köre: Települési önkormányzatok, Önkormányzati társulások, Központi költségvetési 

szervek és intézményeik 

Támogatás Mértéke: min 85%-a, max 90%- min 50 millió Ft, max 300 millió Ft 

 

 

Pályázat Címe: „Kerékpárút-hálózat fejlesztése” KÖZOP-3.2.0/C-08-11 

Pályázat Célja: A konstrukció alapvető célja a hivatásforgalmi és közlekedésbiztonsági 

célkitűzéseknek megfelelő kerékpáros létesítmények létrehozásának, társfinanszírozása. A 

fejlesztések hozzájárulnak a prioritás célkitűzéseihez, a “Térségi elérhetőség javításához” a regionális  

közúti hálózat-elemeivel párhuzamos kerékpárutak kiépítésével. 

Pályázok Köre: Önkormányzatok és ezek társulása Központi költségvetési szervek, fentiek 

társulásai. 

Támogatás Mértéke: 85%-90 %, min 50 millió Ft, max 450 millió Ft. 

Benyújtási Határidő: A pályázatok benyújtása szakaszosan van lehetőség, 2011. március 15. 2011. 

június 15., 2011. szeptember 15., 2011. december 15.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pályázatok elérhetők: www.ujszechenyiterv.gov.hu 
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Foglalkoztatási Hivatal 
 

 

Pályázat Címe: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 

Pályázat Célja: hátrányos helyzetű, elsősorban bérpótló támogatásra jogosult álláskeresők részére hosszabb 

időtartamú foglalkoztatási lehetőséget nyújtson a települési önkormányzatok közfeladatainak ellátásában 

való részvétel útján. 

Pályázok Köre: helyi és kisebbségi önkormányzat, valamint azok jogi személyiséggel rendelkező társulása, 

közfeladatot ellátó, önkormányzat által fenntartott intézmények,- önkormányzati részesedéssel működő, 

közfeladatot ellátó nonprofit gazdasági társaság, - jogszabályban előírt közfeladat ellátása esetén, vagy a 

helyi önkormányzattal kötött megállapodás alapján az egyház, vagy az általa fenntartott intézmény, 

amennyiben a foglalkoztatás nem hitéleti tevékenység keretében történik,- jogszabályban előírt közfeladat 

ellátása esetén, vagy a helyi önkormányzattal kötött megállapodás alapján a civil szervezet 

Támogatás Mértéke: 70-100% 

Benyújtási Határidő: 2011.04.29 

 

 

Pályázat Címe: Rövid időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 

Pályázat Célja: minél több munkára képes és kész aktív korú, szociálisan rászoruló ember számára 

biztosítson munkalehetőséget. 

Pályázok Köre: helyi önkormányzat, illetve annak jogi személyiséggel rendelkező társulásai 

Támogatás Mértéke: 95% 

Benyújtási határidő: 2011.09.30 

 

 

Pályázatok elérhetők:www.afsz.hu 

 

 

 

 

Európai Bizottság; Tempus Közalapítvány 
 

 

Pályázat Címe: Európa a polgárokért program / Testvérvárosi találkozók 

Pályázat Célja: A találkozók célja, hogy összehozzák a részt vevő települések polgárait, biztosítva, hogy az 

önkormányzati együttműködés mellett erős informális, személyes kapcsolatok alakuljanak ki közöttük. 

Pályázok Köre: Pályázatot testvérvárosi kapcsolattal rendelkező önkormányzatok vagy ezek jogi 

személyiséggel bíró testvérvárosi egyesületei, bizottságai nyújthatnak be. A pályázatot az a település nyújtja 

be, amely a találkozó helyszíne lesz. 

Támogatás Mértéke: min 5000 euró/projekt, max25 000 euró/projekt lehet 

Benyújtási határidő: 2011.06.01, 2011.09.01 

 

 

 

 

 

 

 

Pályázatok elérhetők: www.tka.hu. 

http://www.afsz.hu/
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Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége 

 

 
Pályázat Címe: Legjobb Önkormányzati Gyakorlat Díj 

Pályázat Célja: A program célja a legjobb önkormányzati gyakorlatok feltérképezése és megismertetése az 

ország más önkormányzataival, később esetleg a nemzetközi szakmai közélettel is. Az új és innovatív helyi 

megoldások feltérképezése, illetőleg az ilyen megoldásokat nyújtó önkormányzatok tudásának és 

tapasztalatának terjesztése a hasonló problémával küszködő önkormányzatok körében jobb 

közszolgáltatásokat, s a településvezetésben magasabb színvonalú teljesítményt eredményezhet. 

Pályázok Köre: helyi önkormányzat 

A pályázat díjai egymillió forint 

Benyújtási határidő: 2011.05.15 

 

Pályázatok elérhetők: www.toosz.hu 

 

 


