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EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok keretében meghirdetett
magyar pályázati felhíváshoz
2004 - 2009
Támogatásra jogosultak:
Bármely Magyarországon alapított, hivatalos nyilvántartásba vett vagy bejegyzett állami,
magán vagy nem kormányzati szervezet, amely a köz érdekében tevékenykedik – pl. nemzeti,
regionális és helyi hatóságok, oktatási/kutatási intézmények, környezetvédelmi szervezetek,
önkéntes és közösségi szervezetek közösségi és magán szervezetek közötti együttmőködések
(PPP) jogosultak támogatásra projektek kezdeményezésére.
Kiemelt területek:
1. kiemelt terület: Környezetvédelem
Célterületek:
• A nem kormányzati szervezetek (NGO-k) részvételének támogatása a környezet
védelmében
• Környezettudatos nevelés
• A megújuló, illetve alternatív energiaforrások használatának támogatása (pl.:
geotermikus vagy vízi energia)
• Zajcsökkentés / zajvédelem
• A szennyezést nem okozó, „tiszta technológiák” bevezetésének elısegítése
2. kiemelt terület: Fenntartható fejlıdés
Célterületek:
• Az organikus mezıgazdaság fejlesztése; hazai növény- és állatfajták termesztése, ill.
tenyésztése
• Innovációs központok létrehozása és fejlesztése
• A fenntartható gazdasági fejlıdés elısegítése
3. kiemelt terület: Az európai örökség megırzése
Célterületek:
• Történelmi jelentıségő helyszínek és épületek hasznosítási tervek alapján történı
felújítása
•

A kulturális világörökség megırzése

•

Múzeumok felújítása, győjtemények létesítése az európai örökség bemutatására

•

Tömegközlekedés fejlesztése az európai kulturális örökség megırzésével, illetve a
környezetvédelemmel összhangban

4. kiemelt terület: Humánerıforrás-fejlesztés, oktatás
Célterületek:
• Felnıttképzés, szakképzés, élethosszig tartó tanulás
• A felsıoktatás és a magánszektor közötti együttmőködés erısítése, a magánszektor
igényeinek megfelelı munkaerı képzése
• Ösztöndíjprogramok
• Általános iskolák akadálymentesítése, napközi otthonos foglalkozások szervezése
• A helyi, regionális, valamint központi hatóságok / önkormányzatok kompetenciájának
és adminisztratív kapacitásának növelése beleértve információ technológiai eszközök
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használatát is (Lásd még a területfejlesztés és határon átnyúló együttmőködés kiemelt
területet.)
5. kiemelt terület: Egészségügy
Célterületek:
• Betegség megelızı és egészségfejlesztı tevékenységek ösztönzése
• Mentálhigiéniai gondozás javítása
• A szenvedélybetegségek elleni küzdelem
• Az AIDS elleni küzdelem, és a HIV fertızött betegek kezelésének elısegítése
• Egészségüggyel foglalkozó NGO-k kapacitásának fejlesztése
6. kiemelt terület: Gyermek és ifjúság
Célterületek:
• Halmozottan hátrányos helyzető - beleértve a Roma kisebbséghez tartozó, valamint
fogyatékos - gyermekek integrációja,
• Integrált helyi ifjúsági információs és tanácsadó központok hálózatának fejlesztése,
bıvítése
• Az állami gondozottak életkörülményeinek javítása és a társadalmi beilleszkedésük
elısegítése
7. kiemelt terület: Regionális fejlesztés és határon átnyúló együttmőködés
Célterületek:
• Tömegközlekedés fejlesztése az európai kulturális örökség megırzésével, illetve a
környezetvédelemmel összhangban
• A demokrácia, partnerség és decentralizáció elvének biztosítása az EU külsı
határainál
• A regionális fejlesztés különbözı szintjeinek kompetencia növelése (mikro-régiók,
önkormányzatok) (Lásd még a humánerıforrás-fejlesztés, oktatás kiemelt ágazatot)
8. kiemelt terület: Bel- és igazságügyi együttmőködés
Célterületek:
• A szervezett bőnözés - beleértve az embercsempészetet és emberkereskedelmet elleni harc támogatása
• A magyar és norvég rendıri szervek együttmőködésének elısegítése
• A schengeni vívmányok gyakorlati alkalmazása
9. kiemelt terület: Tudományos kutatás
Célterületek:
• K+F – közös kutatási tevékenység
• Az elızı kiemelt területekhez kapcsolódó kutatás

Elszámolható költségek önálló projektek esetében:
• A számlavezetés díja elszámolható költség
• A végsı kedvezményezett által a nemzeti szabályok értelmében vissza nem
igényelhetı ÁFA, és minden egyéb illeték és adó, mely végsı soron a
kedvezményezettet terheli (vissza nem igényelhetı) támogatható kiadásnak minısül.
 Jogi tanácsadási díjak, közjegyzıi díjak, mőszaki vagy pénzügyi szakvélemények
költségei, valamint a számviteli és könyvvizsgálói díjak
 Bank vagy más pénzügyi intézmény által nyújtott garanciák költségei
 Menedzsment és rezsiköltségek
 A projekt megvalósításhoz szükséges új eszközök
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A projekt megvalósításához szükséges használt eszközök.
Közbeszerzéssel összefüggı költségek.
Földvásárlás
Természetvédelmi tevékenységek
Építés, felújítás és épületek valamint egyéb építmények/létesítmények (ki)bıvítése
Ingatlanvásárlás
A természetbeni hozzájárulások támogathatók

A támogatás mértéke és összege:
A támogatás nagyságának meghatározása eseti alapon történik, figyelembe véve a projekt
elırehaladásához szükséges minimális igényt. Az EGT és a Norvég Finanszírozási
Mechanizmus hozzájárulása a projekthez, a projekt teljes elszámolható költségének 60%-a
lehet, kivéve azon projektek esetén, amelyek társfinanszírozása egyébként legalább 15%-os
mértékben központi, regionális vagy a helyi önkormányzati szervek költségvetésébıl történik.
Ez esetben a hozzájárulás legfeljebb 85% lehet.
A támogatás minimális és maximális összege:
A támogatás típusa
Önálló projektek

A támogatás
minimális összege (€)
250.000

A támogatás
maximális összege
(€)
3.000.000

Önerı:
A pályázónak szükséges önerıt biztosítani a projekthez. Az önerı 25%-nak a pályázó saját
forrásának kell lennie. Az államháztartás egyéb alrendszerébıl származó támogatás nem
számítható bele a saját forrás összegébe.
Az önerı az alábbiakból tevıdhet össze:
• bankszámlapénz
• bankbetét
• értékpapír
• bankhitel
• a projekt megvalósítása érdekében végrehajtott tıkeemelés
• tagi kölcsön
• magánkölcsön
• egyéb támogatás
• természetbeni hozzájárulás (a teljes elszámolható költség 5%-át meg
nem haladó mértékben)
Elıleg:
A Finanszírozási Mechanizmusok keretében lehetıség van elıleget igényelni. Az elıleg
mértéke nem haladhatja meg a támogatás 10%-át.
Pályázat benyújtási határideje: 2007. szeptember 30.

