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Dél-alföldi Operatív Program keretében
Akadálymentesítés
(Egyenlı esélyő hozzáférés a közszolgáltatásokhoz)
Kódszám: DAOP-2007-4.3.1
1. Támogatás célja:
Az intézkedés célja a közszolgáltatásokhoz való egyenlı esélyő hozzáférés biztosítása. Az
1998. évi XXVI. törvény értelmében biztosítani kell, hogy a fogyatékossággal élı személyek
számára biztosított legyen a közszolgáltatásokhoz való egyenlı esélyő hozzáférés. A
konstrukció létjogosultságát indokolja, hogy az önkormányzatok, valamint az önkormányzati
és nem önkormányzati fenntartású intézmények épületei jelentıs részében még nem
biztosítottak a közszolgáltatásokhoz való akadálymentes hozzáférés feltételei.
2. Rendelkezésre álló forrás:
A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2008. évben
1022 millió Ft.
3. Támogatható pályázatok várható száma: 100-130 db.
4. Pályázók köre: jelen pályázati kiírás keretében pályázhatnak (KSH besorolással):
Helyi önkormányzat, helyi kisebbségi önkormányzat (32), illetve ezek társulása (36),
Egyesület (52),
Egyház (55),
Alapítvány (56),
Közhasznú társaság (57),
Átalakulással, vagy alapítással 2007. július 1-je után létrejövı nonprofit gazdasági társaság
(KSH besorolás még nem ismert) illetve Egyéb, jogi személyiségő nonprofit szervezet (59),
amely által fenntartott intézmény az alábbi szolgáltatások valamelyikét látja el:
• óvoda, alapfokú iskola, középfokú iskola, szociális-, gyermekvédelmi-, egészségügyi
alap- és szakellátás, önkormányzati ügyfélszolgálat.
5. Támogatható tevékenységek köre:
A program keretében kizárólag komplex módon kivitelezett, teljes körően elvégzett
akadálymentesítési átalakítások megvalósítására lehet támogatást elnyerni. Minden olyan
tevékenység támogatható, aminek eredményeként teljesülnek a „Segédlet a komplex
akadálymentesítés megvalósításához” c. dokumentumban (Pályázati útmutató 1. sz.
melléklete) foglalt minimum-követelmények. Ennek értelmében a pályázók olyan
tevékenységekre kérhetnek támogatást, aminek eredményeként az épület meglevı
adottságaiból kiindulva elérik a „minimum-követelményekben” elıírt szintet.
A támogatás az alábbi három kategóriába tartozó, közszolgáltatást nyújtó középület komplex
akadálymentesítéséhez igényelhetı:
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1. olyan épület, amelyen még nem végezték el a vonatkozó jogszabályoknak megfelelı
akadálymentesítési átalakításokat;
2. olyan épület, amely részben akadálymentes (pl: az épületbe való bejutás biztosított, de
nincs akadálymentes WC; hiányzik az akadálymentes átjárás az eltérı padlószint magasságú
épületrészek között, az épület kommunikációs szempontból már akadálymentes, de fizikai
szempontból még nem, stb.)
3. olyan épületnél, amelyen a vonatkozó jogszabályoknak megfelelı fizikai
akadálymentesítési átalakításokat már elvégezték, viszont kommunikációs szempontból még
nem akadálymentes.
6. Elszámolható költségek:
• Elıkészítés költségei (tanulmányok, tervek, engedélyek1)
• Projekt menedzsment költségek
• Szolgáltatások igénybevételének költsége
• Építés, átalakítás, felújítás
• Eszközbeszerzés
• Saját teljesítés
7. Támogatás formája: vissza nem térítendı támogatás.
8. Támogatás mértéke: a projekt összes elszámolható költségének legfeljebb 90 %-a.
9. Támogatás összege:
A jelen pályázati felhívás keretében elnyerhetı támogatás összege minimum 1 millió Ft,
egyszintes intézmény esetén maximum 10 millió Ft, többszintes intézmény esetén
maximum 15 millió Ft, a kizárólag info-kommunikációs célú fejlesztés esetén maximum 3
millió Ft.
10. Önerı:
A pályázónak legalább a projekt összes elszámolható költségének 10 %-át kitevı igazolt saját
forrással (önerıvel) kell rendelkeznie a támogatási szerzıdés megkötéséhez.

A pályázatokat 2007. augusztus 16-tól 2007. november 16-ig lehet benyújtani.

Amennyiben a pályázat felkeltette érdeklıdését, vagy további információkra van
szüksége, készségesen állunk rendelkezésükre!

