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Tisztelt Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság! 

Jelen előterjesztés tájékoztatás céljából tartalmazza a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala által koordinált aktuális, jelenleg folyamatban lévő 
nyertes és elbírálás alatt álló európai uniós pályázatokat, valamint a közel jövőben kiírásra 
kerülő fontosabb pályázati lehetőségeket. 

A jövőben kiírásra kerülő pályázati lehetőségek minél szélesebb körben történő 

megismertetése céljából 20 ll. február l 0-11-én pályázati tájékoztató napok kerültek 
megrendezésre az önkormányzat oktatási-nevelési, és szociális intézményei számára, valamint 
a X. kerületi Rendőrkapitányság, a Budapesti Fegyház és Börtön, a KÖKERT Kft. és egyéb 
gazdasági társaságok számára. 

A beruházás jellegű, jövőben kiírásra kerülő pályázatok ( energiahatékonyság növelése, 
intézmény felújítás stb.) előkészítése céljából a Főépítész Osztály folyamatos egyeztetéseket 
folytat a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel és a Polgármesteri Hivatal érintett szervezeti 
egységeiveL 

Határozati javaslat: 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a "Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 
aktuális európai uniós pályázatairól és a várható pályázati lehetőségekről" tárgyú 
előterjesztést megtárgyalta és a tájékoztatást tudomásul veszi. 

Budapest, 2011. március 25. ~l .. 
Alpolgármester 

Melléklet: 
Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal aktuális európai uniós pályázatairól és a várható pályázati 
lehetőségekről 



Tájékoztató 
a Polgármesteri Hivatal 

aktuális európai uniós pályázatairól 
és 

a várható pályázati lehetőségekről 

l) KMOP-3.3.4/B-2009-0002 azonosító számú, "Kerékpározz Kőbányán!" c1mu 
pályázati projekt a Fenntartható életmód és fogyasztás című pályázat keretén belül 

Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

Cél: a pályázati projekt keretén belül a X. kerületben 68 helyszínen 342 db kerékpártároló 
kihelyezése történt meg (összesen 684 kerékpáros férőhellyel), oktatási és egyéb intézmények 
előtt. A pályázati program részét képezi a pályázatban résztvevő oktatási intézményekben 
kerékpáros elméleti és gyakorlati oktatási program megvalósítása az intézményekben tanulók 
számára. A gyakorlati oktatás mobil kreszpark és kerékpárok beszerzésével valósult meg. 
Ezen túlmenően a pályázati program részét képezte egy kerékpáros közlekedést népszerűsítő 
rendezvénysorozat, amelyről egy, a pályázati program keretében készített internetes honlapon 
keresztül tájékozódhatnak (www.kobanyabringa.hu). 

Közreműködő szervezet: Pro Régió Kft. 

A pályázat teljes költségvetése: 44.972.380 Ft 
Elnyert támogatás: 42.723.761 Ft 
Önerő: 2.248.619 Ft 

A pályázat megvalósult, a záró elszámolás folyamatban van. 

2) ÁROP-3.A.l/B-2008-0011 azonosító számú, "Polgármesteri Hivatal 
hatékonyságának javítása Kőbányán" című pályázati projekt a Polgármesteri 
Hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-Magyarországi Régióban című pályázat 
keretében 

Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

Cél: Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 
hatékonyságának javítása, eljárás racionalizálás, szervezetfejlesztésre irányuló 
szoftverbeszerzés, oktatás, képzés, szakértői tanulmány készítés. 

Szervezetátvilágítás, szakértői tanulmányok témakörei: 
o hivatal szervezete és működése 
o informatikai infrastruktúra 
o tervezés 
o irányítási folyamatok, felelősségi hatáskörök 
o belső ellenőrzés 
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o kontrolling rendszer 
o költségvetés tervezésének és ellenőrzése 
o közbeszerzés és pályáztatás 
o belső kommunikáció 
o ügyfélszolgálat és okmányiroda 
o külső kommunikáció 
o döntéstámogatás 

Oktatás, képzés témakörei: 

o Projektmenedzsment ismeretek 
o Minőségirányítási és monitoring ismeretek 
o Stratégiai menedzsment ismeretek, tervezés 
o Pénzügyi-gazdasági ismeretek, controlling 
o Informatikai alapismeretek és alkalmazások 
o Intemetes tartalomfejlesztési ismeretek 
o e-közigazgatási alapismeretek 
o Információs és tervezési rendszerek, jelentéskészítés - COGNOS 
o Közbeszerzés 

Közreműködő szervezet: V Á TI Kft. 

A projekt elszámolható összes költsége: 54.624.000 Ft 
Amelyből az elnyert támogatás: 49.161.600 Ft 
Önerő: 5.462.400 Ft 

A pályázat megvalósult, a záró elszámolás folyamatban van. 

3) KEOP-5.1.0-2008-0068 azonosító számú, ""Budapest X. kerületében a Fekete István 
és a Szervátiusz Jenő Általános Iskolák energetikai mutatóinak javítása" című 
pályázati projekt az Energetikai hatékonyság fokozása című pályázat keretén belül 

Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

Cél: Fekete István Általános Iskola nyílászáróinak cseréje és hőszigetelése, valamint a 
Szervátiusz Jenő Általános Iskola nyílászáróinak cseréje 

Közreműködő szervezet: Energia Központ Nonprofit Kft. 

A beruházás összköltsége: 167.990.662 Ft 
Elnyert támogatás: 83.995.331 Ft 

Kivitelező: közbeszerzési eljárás útján a Fehér Ablak Kft. 
Ajánlati ár: 

Szervátiusz Jenő Általános Iskola: bruttó 27.340.113 Ft 
Fekete István Általános Iskola: bruttó 99.809.669 Ft 

A pályázat megvalósult, a záró elszámolás folyamatban van. 
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4) TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0007 azonosító számú, "Kompetencia alapú nevelés és 
oktatás bevezetése Budapest Főváros X. kerület Kőbánya . nevelési és oktatási 
intézményeiben" című pályázati projekt a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő 
hozzáférés - Innovatív intézményekben című pályázat keretében 

Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

Cél: a hátrányos helyzetű gyerekek és a sajátos nevelési igényű tanulók esélyegyenlőségének 
javítása, "Hatékony együttnevelés az iskolában" című képzéssel, illetve a "Sajátos nevelési 
igényű (SNI) gyermekek együttnevelésére felkészítő" képzéssel, és a kötelezően tervezendő 
tanácsadói szolgáltatásokkal. 

A pályázatban résztvevő intézmények: 
ÓVodák: 
l. Kőbányai út 38. Napközi otthonos Óvoda 
2. Gépmadár u. 15. Napközi otthonos Óvoda 
Iskolák: 
3. Széchenyi István Általános Iskola 
Gimnázium: 
4. Szent László Gimnázium 

Közreműködő szervezet: Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága 

A projekt összköltsége: 57.013.775 Ft 
Önerő: O Ft 

A pályázat megvalósult, a záró elszámolás folyamatban van. 

5) T ÁMOP-3.4.4/B-08/2/KMR-2009-0005 azonosító szám ú, "Együttműködés a 
kőbányai tehetségekért" című pályázati projekt az "Országos Tehetségsegítő Hálózat 
kialakítása- Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program" pályázat keretében 

Pályázó: Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szolgáltató Központ (1105 Budapest, Sibrik 
Miklós út 76-78.). 
Konzorciumi partnerek: 
l. Zsivaj Óvoda (1105 Budapest, Zsivaj utca 1-3.) 2. Szent László Általános Iskola (1105 
Budapest, Szent László tér l.) 3. Harmat Általános Iskola (1104 Budapest, Harmat utca 88.) 
és a 4. Szent László Gimnázium (1102 Budapest, Körösi Csoma Sándor út 28.). 

Cél: egy komplex, több tehetségterületet felölelő, pedagógusokat fejlesztő, szűréseket végző, 
diákokat motiváló projekt létrehozása. Megalakul a tehetségpont és a tehetségsegítő tanács. 
Tehetségnapok szervezésével szélesedik a kapcsolati háló. Mind-lab képzéssel innovatív 
készségfejlesztés valósul meg, az óvodai tehetséggondozás előtérbe kerül egyéni fejlesztési 
programok készítésével. 

Közreműködő szervezet: Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága 

A pályázat teljes költségvetése: l 0.000.000 Ft 
Elnyert támogatás: l 0.000.000 Ft 
Önerő: O Ft 
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A támogatási szerződés megkötésre került, a pályázat megvalósítása folyamatban van. 

6) TÁMOP-3.4.3-08/1-2009-0014 azonosító számú, kőbányai tehetségek "köbükik" 
című pályázati projekt az Iskolai tehetséggondozás című pályázat keretében 

Pályázó: Hárslevelű Óvoda (1106 Budapest, Hárslevelű u. 5.) 
Konzorciumi partnerek: 
l. Kékvirág Óvoda (1107 Budapest, Kékvirág u. 5.), 2. Csodapók Óvoda (1104 Budapest, 
Mádi u. 127.), 3. Gézengúz Óvoda (1107 Budapest, Zágrábi út 13.) 

Cél: a kőbányai óvodai tehetséggondozás elterjesztéséért a pályázatban részt vevő három 
óvodában a népi technikák megismerésére, megszerettetésére törekedve egy gondolkodást, 
logikai képességet fejlesztő program kerül megvalósításra. A gyermekeknek lehetősége nyílik 
a tánc, az aerobik -mint tehetségterületek- megismerésére, elsajátítására a szülők 
bevonásávaL 

Közreműködő szervezet: Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága 

A pályázat teljes költségvetése: 12.796.263 Ft 
Elnyert támogatás: 12.796.263 Ft 
Önerő: O Ft 

A támogatási szerződés megkötésre került, a pályázat megvalósítása folyamatban van. 

7) T ÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-2010-0009 azonosító szám ú, "A hagyományápolás, 
értékmegőrzés és értékteremtés útján a fiatal nemzedékkel" című pályázati projekt 
az "Építő Közösségek - közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért" 
pályázat keretében 

Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kőbányai Gyermek és 
Ifjúsági Szabadidő Központ 
Konzorciumi partner: Budapest Főváros X. ker. Kőbányai Önkormányzat Pataky Művelődési 
Központ 

Cél: A fejlesztés célja a közoktatási rendszer hatékonyságának a közművelődés eszközeivel 
történő javítása, ennek keretében a gyermek- és ifjúsági korosztály bevonása a formális 
oktatást támogató és kiegészítő új tanulási formákba, nem formális, informális tanulási 
programokba, szolgáltatásokba. A hátrányos helyzetű csoportok bekapcsolása az egész életen 
át tartó tanulási folyamatába. 
A projekt eredményeként: 
A "B" komponens keretében 2 kompetenciafejlesztő, 6 napos tábor 30-30 fővel, l db 25 
alkalmas tehetséggondozó képzőművészetiszakkörés 6 db kompetenciafejlesztő szakkör, 
Az "E" komponens keretében: 2 db 6 napos tábor 20-30 fővel, 3 db, egyenként többi, mint 10 
alkalmas kompetenciafejlesztő l életvezetési foglalkozás, 3 db kompetenciafejlesztési 
csoportmunka, valamint l db egész évben működő foglalkoztató klub valósul meg. 
Összességében 18 különböző témájú foglalkozáson 1429 órában több mint 500 gyerek kerül 
bevonásra. 

Közreműködő szervezet: Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága 
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A pályázat teljes költségvetése: 49.513.074 Ft 
Igényelt támogatás: 49.513.074 Ft 
Önerő: O Ft 

A támogatási szerződés megkötésre került, a pályázat megvalósítása folyamatban van. 

8) KEOP-2009-5.3.0/A épületenergetikai korszerűsítésekés közvilágítás korszerűsítése 
pályázat 

Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

Cél: Harmat Általános Iskola hőszigetelése és nyílászáróinak cseréje 

Közreműködő szervezet: Energia Központ Nonprofit Kft. 

A pályázat teljes költségvetése: 235.107.873 Ft 
Igényelt támogatás: 184.3 71.594 Ft 
Ön erő: 50.736.179 Ft 

A pályázat Támogatási Szerződésének megkötése folyamatban van 

9) KEOP-2009-5.3.0/A épületenergetikai korszerűsítésekés közvilágítás korszerűsítése 
pályázat 

Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

Cél: Budapest X. kerület Gépmadár utca 15. szám alatti, valamint a Budapest X. kerület 
Zsivaj utca 1-3. szám alatti épületkomplexumok (óvodák és bölcsődék) hőszigetelése és 
nyílászáró cseréje 

Közreműködő szervezet: Energia Központ Nonprofit Kft. 

A pályázat teljes költségvetése: 273.462.708 Ft 
Igényelt támogatás: 205.097.031 Ft 
Önerő: 68.365.677 Ft 

A pályázat Támogatási Szerződésének megkötése folyamatban van. 

10) TÁMOP-3.2.11/10-1/KMR-2010-0066 azonosító számú, a "Nevelési-oktatási 
intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása" 
című pályázat - címe: Kreativitás és kompetenciafejlesztés Kőbányán 

Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Pataky Művelődési 
Központ 

Cél: A pályázat célja a közoktatásban résztvevő gyerekek és tanulók óvodai nevelésének és a 
tanórai és tanórán kívüli és szabadidős nem formális nevelésének és oktatásának nem formális 
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támogatása, kulturális érzékenységet, kreativitást fejlesztő szabadidős tevékenységek 
megvalósításávaL Fejlesztésre és bővítésre kerül az intézmény és más nevelési-oktatási, 
kulturális intézmények közötti hosszú távú együttműködése (helyi) kerületi és országos 
szinten. 
A projekt során bővítésre kerül a Pataky Művelődési Központ gyermekeknek szóló szakköri 
kínálata és megerősítésre kerülnek a már meglévő kapcsolatok. 
A támogatásból 16 féle szabadidős tevékenység megvalósítása tervezett: 4 különböző 
drámapedagógiai műhely, tehetséggondozás, meseíró és rajz havi szakkör, irodalmi műhely 
(kiskunhalasi Református Gimnázium), 3 féle múzeumpedagógiai program (óvodásoknak és 
hátrányos helyzetű általános iskolásoknak), színjátszó, 2 énekkari és hagyományőrző 

témanapok, olvasóhét 
Bevont gyerekek száma 891. 

Közreműködő szervezet: Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága 

A pályázat teljes költségvetése: 38.679.999 Ft 
Igényelt támogatás: 38.679.999 Ft 
Önerő: O Ft 

A pályázatot forráshiány miatt elutasították, de 20 ll-ben forrásátcsoportosítás történt, aminek 
következtében a pályázat pozitív elbírálásban részesült. A támogatási szerződés megkötése 
folyamatban van. 

ll) "Kerékpárosbarát Település 201 0" cím 

Pályázó: Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat 

Cél: A Kerékpárosbarát Település 2010 megtisztelő címmel a Közlekedési, Hírközlési és 
Energiaügyi Minisztérium (KHEM) a települések kerékpárosokért tett intézkedéseit, 
fejlesztéseit kívánja értékelni, de közvetlenül nem nyújt anyagi támogatást. A rendelkezésekre 
álló erőforrásoktól függően jelképes ajándékkal jutalmazhatja a pályázat kiírója vagy a 
pályázat támogatója, a kategóriájukban legmagasabb pontszámot elérő településeket 

Közreműködő Szervezet és kiíró: Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium 
(KHEM) 

A pályázat pozitív elbírálásban részesült. 
A díjátadóra 2011. február 24-én került sor a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban. A 
megtisztelő címet Radványi Gábor alpolgármester úr vette át Schváb Zoltán közlekedési 
helyettes államtitkár úrtól, valamint dr. Buzás Péter úrtól, a Kerékpárosbarát Települések 
Országos Szövetségének (KETOSZ) elnökétől. 
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l) KMOP-2009-5.1.1/A Hagyományos építésű városi területe rehabilitációja pályázat 

Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

Cél: Budapest X. kerületben elhelyezkedő "Kis Pongrác lakótelep" (Salgótarjáni út -
Pongrácz út- Csilla utca- Gyöngyike utca által határolt terület) rehabilitációja. 
Általános cél: a Kis Pongrác lakótelep fizikai-társadalmi leromlását jelző negatív spirál 
megállítása, a terület felértékelődésének elindítása társadalmi, szociális integráló, életminőség 
javító és környezetjavító beruházásokkaL 
Specifikus projektcélok 
• Társasházak részleges felújítása, hőszigetelése, és ezáltal a működtetési, karbantartási, 

felújítási költségek csökkentése 
• Komplex közterület megújítás az élhetőbb lakókörnyezet kialakítása, a nyugodt pihenés 

feltételeinek megteremtése, és a szabadidő eitöltés minőségének javítása érdekében 
• Közbiztonság növelése 
• Parkolási problémák enyhítése 
• Forgalomtechnikai korszerűsítés 
• Közösségi funkciók erősítése 
• Lakótelepi lakosság közösséggé formálása 
• A képzési, foglalkoztatási programokban résztvevők elhelyezkedési esélyeinek növelése 
• Szociális jellegű, hátránykompenzáló programok segítéségével a telepen élő hátrányos 

helyzetű csoportok társadalmi beilleszkedésének elősegítése 

Közreműködő szervezet: Pro Régió Kft. 

A pályázat teljes költségvetése: 1.176.248.500 Ft (1.153.986.900 Ft) 
Igényelt támogatás: 929.590.453 Ft (911.973.435 Ft) 
Önerő: 178.407.090 Ft (242.013.465 Ft) 

A pályázat az első fordulóban pozitív elbírálásban részesült. A második forduló pályázati 
dokumentáció benyújtásra került, jelenleg hiánypótlás alatt áll. 

2) TÁMOP-5.2.5/A-10/1 KMR "Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő 
program ok" 

Pályázó: Gyermekjóléti Központ 

A pályázat teljes költségvetése: 79.968.702 Ft 
Igényelt támogatás: 79.968.702 Ft 
Önerő: O Ft 

A T ÁMOP-5.2.5. konstrukció alapvető célja a hátrányokkal küzdő iskoláskorú gyermekek, 
családjaik, valamint a fiatalok integrációs esélyinek növelése, oktatási rendszeren kívüli 
preventív célú programokkal, amelyek kompenzálják a hátrányaikat, csökkentik a 
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devianciáikat, segítik az iskolai megfelelésüket, és a megfelelő társadalmi minták elsajátítását 
a munka világára való felkészülésüket és erősítik a társadalmi részvételüket. 

Az A) komponens célja a gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények ellátotti körének 
bevonása személyiségfejlesztő és az iskolai, munkaerő-piaci karriert erősítő programokba. 

A pályázat a Kőbányai Gyermekjóléti Központ szakmai vezetése mellett valósulna meg, 
akik az idén záródó, 2008-ban elnyert TÁMOP-5.2.5 pályázaton megvalósult szakmai 
programot szeretnék folytatni, illetve kibővíteni. 

A Kőbányai Gyermekjóléti Központ az alábbi szakmai programokat kívánja megvalósítani a 
pályázat keretein belül: 

gyermekek táboroztatása a Balatonnál, Zánkán 
biciklitúra a Balaton körül 
Kajak-kenu tábor gyermekek részére 
Családi tábor házaspároknak a Balatonnál 
Kalandterápiás tréning gyermekek számára 
Diáktanácsadó program 
Művészetterápiás csoport 
Fotóklub 
Háztartásvezetés, életvezetési kompetenciák fejlesztése 

A pályázat teljes költségvetése: 79.968.702Ft 
Igényelt támogatás: 79.968.702Ft 
Önerő: O Ft 

A pályázat 20 l O. szeptemberében benyújtásra került, jelenleg elbírálás alatt áll. 

3) TÁMOP-5.2.5/B-10/1 KMR "Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő 
program ok" 

Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Sport, Ifjúsági és Civil 
Kapcsolatok Főosztálya 

A pályázat teljes költségvetése: 70.965.958 Ft 
Igényelt támogatás: 70.965.958 Ft 
Önerő: O Ft 

A T ÁMOP-5.2.5. konstrukció alapvető célja a hátrányokkal küzdő iskoláskorú gyermekek, 
családjaik, valamint a fiatalok integrációs esélyinek növelése, oktatási rendszeren kívüli 
preventív célú programokkal, amelyek kompenzálják a hátrányaikat, csökkentik a 
devianciáikat, segítik az iskolai megfelelésüket, és a megfelelő társadalmi minták elsajátítását 
a munka világára való felkészülésüket és erősítik a társadalmi részvételüket. 

Az B) komponens célja az ifjúsági korosztályok (12-29) éves gyerekek, serdülők, fiatalok) 
társadalmi-gazdasági részvételének fejlesztése. 

A pályázat a Sport Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztály, valamint a Zrínyi Miklós 
Gimnázium szakmai vezetése mellett valósulna meg, akik a Gimnázium épületében egy 
Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda létrehozását és fenntartását vállalják. Annak 
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érdekében, hogy színesebb, változatosabb programokkal várhassa az iroda a fiatalokat, 
különböző klubok (filmklub, fotóklub, zenei klub), rendezvények és táborok kerülnek majd 
megrendezésre. 

Az Ifjúsági Információs Iroda működtetésén felül a pályázat többek között az alábbiakat 
tartalmazza: 

150 fő gyerek táboroztatása Balatonlellén 
éjszakai sportolás 
Klubok: fotóklub, zeneklub, filmklub, 
Családi nap 
Diákfesztivál 

A pályázat teljes költségvetése: 70.965.958 Ft 
Igényelt támogatás: 70.965.958 Ft 
Önerő: O Ft 

A pályázat 20 l O. októberében benyújtásra került, jelenleg elbírálás alatt áll. 

l. 7/2011. (111.9) szám ú, az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez 
kapcsolódó központosított előirányzatból származó támogatás igénybevételének 
részletes feltételeiről című BM rendelet alapján megjelent pályázat 

Pályázati keretösszeg: iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésének, felújításának 
támogatására 1150 millió Ft 
Egy pályázó max. l sportlétesítmény infrastrukturális fejlesztésére pályázhat. 

Megpályázható támogatási összeg: max. 20 millió Ft 

Szükséges önerő összege: 20 % 

Beadási határidő: 2011. április l. 

Döntés: 20 ll. május 31 pi g 

Feltétel: az önkormányzat rendelkezzen a sportról szóló 2004. évi l. tv. szerinti helyi 
sportfejlesztési koncepcióval 

Cél: Pályázat az önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítmény fejlesztésére, felújítására, 
akadálymentesítésére, eszközbeszerzésre igényelhető. 

Konkrét cél: jelenleg folyamatban van a pályázat szakmai tartalmának összeállítása céljából, 
valamint a pályázatban részt vevő intézmény kiválasztása céljából. A pályázat 
összeállításában részt vevők: Főépítészi Osztály, Kőbányai Vagyonkezelő Zrt., Oktatási és 
Közművelődési Főosztály Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztály. 
A megbeszélésen két intézmény került szóba: a Szent László Általános Iskola és a Bem József 
Általános Iskola sportudvara, melyek közül végül a rendeletnek csak a Bem József Általános 
Iskola sportudvara felelt meg maradéktalanul. Így erre a létesítményre nyújtjuk be támogatási 
igényünket. 
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• Pályázati adatlap (ennek része a megvalósítandó fejlesztés célonkénti részletezése) 
• 3. melléklet szerinti összesítő 
• A fejlesztés indokoltságát, hasznosításra vonatkozó elképzeléseket 
• l 0.000 fő feletti önkormányzat esetében a helyi önkormányzat rendeletét, mely 

tartalmazza a sporttal kapcsolatos részletes feladatokat, kötelezettségeket, valamint a 
költségvetésből a sportra fordítandó összeget 

• Nyilatkozatot arról, hogy a fejlesztést a megvalósítás után 5 évig az eredeti rendeltetés 
szerint használja 

• 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapot az érintett intézmény vonatkozásában 
• Képviselő-testületi határozatot a szükséges önerő biztosításáról és összegéről 
• A pályázati adatlap infrastrukturális fejlesztési célra vonatkozó adatait alátámasztó 

árajánlatot vagy tervezői költségvetést 
• A fejlesztéssel érintett intézmény fényképes dokumentációját 

Bírálatnál előnyben részesül: 
• Az érintett intézmény több település kiszolgálására válik alkalmassá 
• Több sportág befogadására válik alkalmassá 
• Megvalósul az építészeti és kommunikációs akadálymentesítés 
• Ha az érintett intézmény lehetővé teszi hogy az önkormányzat által fenntartott 

nevelési -oktatási intézmények gyermekei ts rendszeresen használhassák a 
sportlétesítményt 

A támogatással létrehozott ingatlanvagyon a beruházás megvalósításától számított l O évig 
nem idegeníthető el (kivéve ha· műszaki vagy szakmai okok teszik szükségessé, és az abból 
származó ellenértéket a kedvezményezett a támogatási cél szerinti további feladatokra 
fordítja). 

2. Európa a polgárokért program pályázat 

Benyújtás i határidő: 20 ll. szeptember O l. 

Cél: az Oktatási és Közművelődési Főosztály javaslatára nemzetközi gyermektábor megrendezése a 
testvérvárosok (és lehetőség szerint egyéb városok) közreműködésével, 2012. évben pályázati pénzből. 

A pályázat esetében amennyiben a tábor több, mint l 00 fővel kerül megrendezésre, úgy a maximális 
elnyerhető támogatási összeg 25.000 EUR 

A pályázat összeállítása folyamatban van a Főépítész osztály, az Oktatási és Közművelődési 
Főosztály, a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ és az RVI Magyarország Kft. 
közreműködéséve l. 

3. Pályázati tájékoztató napok 

A Főépítészi Osztály az Önkormányzat pályázatírói cégeinek közreműködésével az aktuális 
és a jövőben várható pályázati lehetőségek ismertetése céljából pályázati tájékoztató napokat 
tartott: 
• 2011. március 10.-én 

- l 0.00 órától a kerületi óvodák, iskolák számára, 
- 12.00 órától a X. kerületi rendőrkapitányság, valamint a Budapesti Fegyház és 

Börtön, és a Kőkert Kft. Számára 
• 2011. március 11.-én a kerületi szociális intézmények számára 
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Jelenleg a Főépítészi Osztály a pályázati tájékoztató napokon ismertetett pályázati 
lehetőségekkel kapcsolatban várja az intézmények javaslatait. 

A Sportért felelős államtitkárság tájékoztatója alapján sport területen az alábbi pályázatok 
kiírása várható (sportpályázatokkal kapcsolatos információk elérhetők a 
www.sportolonemzet.hu; www.nsr.hu ; www.nfm.gov.hu; és a www.nfu.hu weboldalakról): 

l. "Egészségjavítást célzó sporttevékenységek támogatása (sportegyesületek 
működési és eszköz támogatása)" 

Pályázati cél: a szabadidősport szinten űzött sportágak ( csapat+egyéni), egyesületi 
formában végzett, elsősorban az egészségjavítást célzó sporttevékenységének aktivizálása 

Keretössze g: l 00 MFt 

Várható megjelenés: 2011. IV. hó 

2. "Grundsportágak sportpálya építési pályázata" 

Pályázati cél: szabadidősport jellegű tevékenységek minőségi igénybevétele érdekében 
szabadtéri sportpályák létesítése. 

Keretösszeg: 95 MFt 

Várható megjelenés: 2011. III. hó 

3. "Szenior Sport pályázat" 

Pályázati cél: a szenior korosztály (55+ évesek) aktív, sporttevékenységgel és mozgással 
eltöltött idejének növelése a Nordic Walking programon, és hobby sportok gyakorlására 
alkalmas sporteszközök, a célcsoporthoz való eljuttatásán keresztül. 

Keretösszeg: 50 MFt 

Várható megjelenés: 2011. IV. hó 

4. "Tárt Kapus Létesítmények pályázat" 

Pályázati cél: szabadidős sportolásra alkalmas sportlétesítmények minél szélesebb körben, 
és minél nagyobb volumenben való kihasználtságának elősegítése. 

Keretösszeg: 80 MFt 

V ár ható meghirdetés: 20 ll. III. hó 
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5. "10.000 lépés program" 

Pályázati cél: "l 0.000 lépés" program folytatása, minél szélesebb körben való 
elterjesztése, a lépésszámláló, mint aktív sporttevékenységet támogató és segítő eszköz, 
köztudatba való beépítése. 

Keretösszeg: 5 MFt 

A pályázat már kiírásra került. 

6. "Mozdulj Magyarország" 

Pályázati cél: Nagy tömegeket megmozgató szabadidősport események támogatása. 

Keretösszeg: 150 MFt 

Várható megjelenés: 2011. első félév 

Az alábbi pályázati lehetőségek az önkormányzat oktatási- nevelési intézményei számára 
a 2011. március l O-én megrendezett pályázati tájékoztató napon ismertetésre kerültek. 

Projekt 

TAMOP-3.1.2. Uj 
tartalomfej lesztések a 
közoktatásban 

T ÁMOP 3.1.3 A 

2011-2013 AT 

10,75 Mrd Ft 
2011. I. félév 

(5-500 millió) 

14 Mrd Ft 

Cél 

Tematikus fejlesztések: önálló oktatási 
programok, kerettantervek, 
programelemek, modulok fejlesztése (pl. 
célnyelvű oktatási programok, 
komprehenzív modellben alkalmazható 
fejlesztő modulok, egészséges életmódra 
nevelés, múzeumpedagógiai, óvoda
iskola átmenet, középiskolába való 
átmenet, pályaválasztást segítő modulok 
területén 
Ú j tartalmak (ki emelten három 
területen: matematikai és 
természettudományi ismeretek, aktív 
állampolgárság és szociális 
kompetenciák, vállalkozói készségek), 
tananyagok, oktatási programcsomagok 
kialakítása, fejlesztése, kapcsolódó 
feladatbankok, tanítást és tanulást 
támogató eszközök létrehozása. 

50-2000 nyertes projekt 

A fejlesztés keretében a támogatást 
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természettudományos 2011. II. félév 
oktatás 

TAMOP-3.1.4. 
Innovatív iskolák 

TAMOP 3.1.5/B 
Pedagógusképzések 
(konv.) 

TAMOP 3.1.5/A 
Pedagógusképzések 
(KMR) 

TAMOP 3.1.7 
Referencia 
intézmények 

TAMOP-3.1.8. 
Átfogó 
minőségfejlesztés a 
közoktatásban 
TAMOP-3.1.9. 
Diagnosztikus 
mérésekfejlesztése 
TAMOP-3.1.10. 
Helyi oktatásirányítás 
tám. 

(50-100 millió) 

48 Mrd Ft 
2011. II. félév 

(l 0-100 millitD 
4,3 Mrd Ft (2008-09 
módosítása) 
2011. I. félév 

(5-50 millió) 

2011-2013 AT (2008-09 
módosítása) 

1,4 Mrd Ft 
2012 

(2-6 millió) 

l Mrd Ft 
2012. II. félév 

0,74 Mrd Ft 
2011. II. félév 

2,64 Mrd Ft 
2012. I. félév 

(20-50 millió) 

elnyert intézményeknél a labor 
működtetéséhez szükséges 
humánerőforrás felkészítésének . 
támogatása megvalósuL 

Kistérségenként l nyertes, azaz 140-280 

2100 nyertes. 

"A" komponens keretében támogathaták 
a pedagógusok oklevéllel záruló 
kiegészítő képzései. 
"B" komponens keretében a 
kompetencia alapú oktatásra felkészítés 
és a tantestület képzések támogathatók. 

200-500 nyertes projekt. 
2011-2013 akciótervben 

Továbbképzések, tanácsadás, 
eszköz beszerzés. T ÁMOP 3.2 .2 projekt 
folytatása. 

350-450 nyertes 
Ft/intézmény) 

l nyertes lesz. 

l nyertes lesz 

(2 6 millió 

A helyi és térségi tervezés alapjául 
szolgáló helyzetfelmérés és elemzés 
elkészítésének támogatása, helyi 
közoktatási stratégia készítése, 
megvalósítása, nyomon követése. 
Közoktatási intézkedési tervek és 
esélyegyenlőségi intézkedési tervek, 
ehhez szükséges továbbképzések, 
szakemberképzések, külső szakértői 

támogatás. Külső fenntartói 
intézményértékelési mechanizmus 
kiépítése, intézmények külső értékelése. 
Oktatási szakemberek képzése, 
felkészítése, projektmenedzsment, 
pályázatíró tréningek, intézményi 
integráció megvalósításához szükséges 
fejlesztések. A horizontális kapcsolatok 
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TAMOP-3.1.11. 
Óvodafejlesztés 

TAMOP~3.2.1. 
Közoktatási 
intézmények 
szerepbővítése, 

újszerű intézményi 
együttműködések 

kialakítása 

4,0 Mrd Ft 
2012. I. félév 

(5-40 millió) 

18,64 Mrd Ft 
2011. II. félév 

(5-30 millió) 

támogatása (intézmény összevonás, 
integráció), ehhez hazai és nemzetközi 
jó gyakorlatok gyűjtése, adaptálása, 
terjesztése. A kistérségi irányítási 
modellek fejlesztése, kapacitásépítés. 
Az integrációs folyamatok erősítése, a 
TÁMOP 3.3.2 keretében indított 
prograrnek beágyazásának segítése. 
Komplex preventív, felülvizsgálati, 
valamint visszahelyezési, fenntartói 
érzékenyítő képzések, programok. 
60- 150 nyertes fenntartó 
Komplex állapotfelmérés módszereinek, 
eszközeinek alkalmazása az óvodai 
nevelés folyamatában. Az innovatív 
óvoda kialakítását támogató 
intézményfejlesztés megtervezése, 
megvalósítása. Újszerű nevelési 
eljárások bevezetése modern pedagógiai 
módszerek, alkalmazása, a 
megvalósításhoz szükséges fejlesztő 

eszközök beszerzése. Mentori és 
szakértői támogatás igénybevétele. Az 
intervenciós szemlélet kialakítása, 
szülőkkel közösen kialakított 
tevékenységek kidolgozása és 
működtetése. Az egységes óvoda-
bölcsőde pedagógiai rendszer 
kialakításának, intézményi 
alkalmazásának megvalósítását támogató 
intézkedések, szakmai ajánlás, 
továbbképzés és a helyi alkalmazást 
támogató szakmai szolgáltatás 
igénybevételének támogatása. Az 
óvoda-iskola átmentet támogató 
pedagógiai intézkedések megvalósítása, 
óvodák és iskolák közti együttműködés 
fejlesztése, óvoda-iskola 
modellprogramok kialakítása. 
100-800 nyertes óvoda/konzorcium 
l. Hagyományostól eltérő tanulási 
formák bevezetésének támogatása. 
2. Egyénre szabott fejlesztésekkel és 
pedagógiai módszerekkel, portfólió 
jellegű tananyagok biztosításával a 
tanulók egyéni sikerességét megalapozó 
prograrnek támogatása. 
3. Közösségi kapcsolatépítő prograrnek 
(együtt-tanulás, család és a szülők 

bevonása, Szülők Akadémiája). 
4. Intézményi együttműködések közös 
tanulási akciókra (határon túli, 
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TAMOP-3.2.2. 
Területi 
együttműködések, 

társulások, hálózati 
tanulás "A" 
komponens 

4,2 Mrd Ft 
2011. I. félév 

(250-600 millió) 

TAMOP -3.2.3 "Epítő 1,5 Mrd Ft 2011. I. félév 
közösségek" A komp. (1. ütem) 2012. II. félév 

(2. ütem) 

(5-30 millió) 

nemzetközi együttműködések, 

folyamatok). 
6. Aktív állampolgárság, önkéntesség 
erősítése kompetenciafejlesztés 
eszközeivel. 
7. Oktatási intézmények újszerű tanulási 
együttműködése műszaki és 
természettudományokat oktató 
felsőoktatási intézményekkel stb. 
8. Kömyezettudatosságra (pl.: zöld-
óvodák, öko-iskolák), fenntartható 
fejlődésre, egészséges életmódra, 
erkölcsre, pénzügyi-gazdasági 
ismeretekre nevelés támogatása. 
200-1200 nyertes intézmény 
A referencia iskolák szolgáltató 
tevékenységének összehangolása, 
szakmai tevékenységük folyamatos 
követése és értékelése a kiemeit 
programmal együttműködve kiegészítő 

felkészítés és szolgáltatások nyújtása, a 
"referencia-hellyé" válás 
feltételrendszerének kialakítása az új 
belépő intézményeknél, hálózatba 
illesztése és működtetése, a referencia
intézmények pedagógusképzési 
gyakorlóhellyé válására pilot programok 
indítása. 
A referencia-intézmények számára 
igényelt továbbképzések 
megszervezése: 
Innovatív (követő) iskolák támogatása, 
segítése a T ÁMOP pályázati 
programJam keresztül (helyzetelemzés, 
felkészítés, implementáció, folyamat 
tanácsadás, mentorálás, pedagógiai 
program módosítása, stb.). A TÁMOP 3 
közoktatási fejlesztési pályázataiban 
(különösen TÁMOP 3.1.4-es pályázati 
programokban nyertes intézmények 
implementációs munkájának segítése: 
szolgáltatások szervezése, koordinációja. 
7 nyertes intézmény, konzorcium 
Az iskolai oktatáshoz kapcsolódó, 
iskolarendszeren kívüli, a kreatív ipar 
fejlesztését és befogadását elősegítő 
kompetenciafejlesztő programok 
támogatása, bevezetése a reklám, képző
és iparművészet, design, divat, film és 
fotográfia, zene, előadó-művészetek, 
hagyományos és számítógépes játékipar, 
népi iparművészet, kreatív 

15 



TAMOP -3.2.3 "Epítő 0,5 Mrd Ft 
közösségek" B - ÚJ 2012. II. félév 

TAMOP- 3.2.4 
"Tudásexpo" A 
komp. 

(5-30 millió) 

1,31 Mrd Ft 
2011. II. félév 

(10-50 millió) 

TAMOP- 3.2.4 0,59 Mrd Ft 
"Tudásexpo" B komp. 2011. II. félév 

TAMOP-3.2.8 
Múzeumok 
Mindenkinek 
Program 

TAMOP-3.2.12 
Kulturális 

(5-200 millió) 

0,55 Mrd Ft 
2012. I. félév 

(5-20 millió) 

1,86 Mrd Ft 
2011. I. félév 

hagyoányápolás területein. További 
kreatív képességet fejlesztő alkotó 
közösségek, környezeti nevelést, 
valamint közösségi kapcsolatépítő 

programok támogatása, helyi megtartó 
képességet elősegítő formális és non
formális tanulási alkalmak lebonyolítása, 
közművelődési intézményekben és a 
velük együttműködési megállapodást 
kötő muzeális intézményekben, 
alkotóházak ban. 
80-100 nyertes lesz. 
A támogatás feltétele, hogy a 
Kedvezményezett a támogatott 
programokon való részvételt ingyenesen 
biztosítja a célcsoport számára. 
20-50 pályázat nyer 
Különböző olvasói csoportok, valamint a 
közoktatás igényeihez alkalmazkodó 
szolgáltatásfejlesztési tevékenységek: 
komplex, interaktív könyvtári 
honlapok, portálok kialakítása, a 
szolgáltatások igénybevételét, 
hatékonyságát mérő módszerek 
alkalmazása a könyvtári 
minőségfejlesztés program keretében 
kidolgozott teljesítmény-mutatókkal, az 
olvasáskultúrát fejlesztő programok, 
kampányok kialakítása, különös 
tekintettel az iskoláskorúakra. Iskolai 
órák a könyvtárban. Könyvtárosok 
továbbképzése. 
25-50 pályázat nyer 
Különböző olvasói csoportok, valamint 
az oktatás igényeihez alkalmazkodó 
szolgáltatásfejlesztési tevékenységek: 
- országos elektronikus szolgáltatások 
bővítése 

- országos olvasásnépszerűsítő és -
fejlesztő kampány. 
2-1 O pályázat nyer 
Múzeumok és iskolák partnersége. 
Iskolabarát élményprogramok, 
múzeumok az informális tanulásért. A 
helyi kulturális értékekhez kapcsolódó 
programcsomagok, korosztályokra 
lebontott, és a csoportok speciális 
igényeire alapozott foglalkozássorozatok 
kidolgozása és megvalósítása. 
30-110 pályázat nyer 
Képzéseken történő részvétel 
támogatása. Indokolt esetben 
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szakemberek 
továbbképzése- ÚJ 

TAMOP-3.2.13 
Kulturális 
intézmények 
részvétele a tanítási 
órán kívüli 
foglalkozásokban -
ÚJ 

TAMOP-3.3.1 
Esélyegyenlőség
Integráció 
TAMOP-3.3.2 
Közoktatási 
intézmények 
fejlesztése 

TAMOP- 3.3.4. A 
HHH fiatalok 
felsőfokú képzésbe 
irányuló 

(5-30 millió) 

1,56 Mrd Ft 
2011. II. félév 

(5-20 millió) 

2,64 Mrd Ft 
2013. I. félév 

3,02 Mrd Ft 
2012. I. félév 

(15-100 millió) 

2011-2013 AT (2008-09 
módosítása) 

tananyagfejlesztés is támogatható. 

60-120 nyertes lesz. 
A foglalkozások az alábbi formákban 
valósulhatnak meg a kulturális, vagy 
oktatási intézményekben: 
Havi egyszen szakkör, Heti szakkör, 
Napközi, iskolaotthon, tanulószoba 
keretében tartott foglalkozás havonta, 
Napközi, iskolaotthon, tanulószoba 
keretében tartott foglalkozás hetente, 
Tehetséggondozás, fejlesztés, 
Versenyek, vetélkedők, Témanap, 
témahét A pályázónak kötelező 

együttműködési megállapodást kötni 
meghatározott számú közoktatási 
intézménnyel. 
100-150 nyertes lesz! 
l nyertes lesz 

A leszakadó társadalmi rétegek többségi 
óvodákban, iskolákban való integrátását 
elősegítő prograrnek intézményi 
alkalmazása, az iskolai szegregációt 
felszámoló szervezeti és pedagógiai 
modellek gyűjtése, adaptálása és 
terjesztése, a szakmai felkészülést 
szolgáló pedagógus-továbbképzéseken 
való részvétel. 
A lemorzsolódás megelőzését támogató 
egyéni tanulási utak, komplex tanuló 
követő-támogató folyamatok kialakítása, 
az átmeneteket (óvoda-iskola, iskola
középiskola) segítő prograrnek 
bevezetése. Érzékenyítő, felkészítő 
tréningek, prograrnek kialakítása. 
A teljes körű óvodáztatás, illetve a 
célcsoport 3 éves kortól óvodai ellátását 
elősegítő tevékenységek, illetve szakmai 
prograrnek támogatása, működtetése. 
Érettségit adó középfokú oktatási 
intézményben, illetve a piacképes 
szakmához jutást biztosító szakképző 
intézményben minőségi szakképzést 
biztosító szakiskolában történő 
továbbtanulási utak megerősítése. 
40-268 nyertes pályázat 
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továbbtanulási 
útjának megerősítése, 
"Láthatatlan 
kollégiumi 
TAMOP -3.3.5 
Tanulási utak az ált. 
iskolától az 
érettségiig 

TAMOP- 3.3.6. 
Képzésbe ágyazott 
foglalkoztatás (KÁF) 

TAMOP-3.3.7 
Esélyegyenlőségi elvű 

minőségi oktatás 
támogatása az LHH -s 
kistérségekben. 

9,29 Mrd Ft 2011. I. 
félév 2,4 Mrd Ft (KMR) 
2012. 6,89 Mrd Ft 
(KONV) 

(20-50 millió) 

1.0 Mrd Ft 
2011. II. félév 

(20-50 millió) 

18,6 Mrd Ft 
2011. II. félév 

(50-200 millió) 

Civil185-464 nyer. 
A leszakadó társadalmi csoporthoz 
tartozó tanulók általános iskolától a 
felsőfokú intézménybe való jutásának 
támogatása. Közoktatási intézményektől 
független, civil szervezeti keretek 
között támogassa a célcsoport 
középfokú, illetve minőségi 

szakképzőbe járók lemorzsolódását 
megelőző önálló tanulást elősegítő 

módszertani programokat, egyéni 
fejlesztések biztosítását, a tanulók 
igényeinek megfelelő pedagógiai 
szakmai és szakszolgáltatás biztosítását, 
az idegen nyelvi, logikai és 
szövegértési kompetenciafejlesztéshez 
kapcsolódó pedagógiai tevékenységek 
megvalósítását. A fiatalok és szüleik 
számára közösség építő, 

egészségmegőrző, pályaorientációs, 
illetve tehetséggondozást elősegítő 

klubok, programok kiépítetését és 
működtetését. A már meglévő tanodai 
hálózat bővítése, szolgáltatásaik 
minőségfej lesztése hatékonyan 
hozzájárul ahhoz, hogy a tanodában lévő 
diákok sikeresen továbbtanuljanak 
felsőoktatási intézményben, illetve 
beilleszkedjenek a munkaerő-piacra. 
A program három szervesen 
összekapcsolódó része a TÁMOP 3.3.6. 
A, a TÁMOP 3.3.6 B. és a TÁMOP 
3.3.6.C. komponensek, a kiemeit projekt 
és a két pályázatos (automatikus és 
egyfordulós) konstrukció. A 
konstrukcióban megvalósuló főbb 
tevékenység, hogy összekapcsolódjon a 
képzés a foglalkoztatottsággaL 
15-25 nyertes _pályázat 
Pedagógiai és módszertani kultúra 
fejlesztése, pedagógusképzés 
Tehetséggondozás, 
kompetenciafejlesztés 
Hátrányos helyzetű gyermekek 
integrációja, fej lesztése 
óvoda-iskola átmenetet támogató 
szakmai együttműködések 
megteremtése, óvodai integráció 
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TAMOP-3.4.1. 
Nemzetiségi és 
migráns tanulók 
nevelésének és 
oktatásának segítése 

TAMOP-3.4.2 SNI 
integráció 

TAMOP-3.4.3 Iskolai 
Tehetséggondozás 

TAMOP- 3.4.4 
Országos 
Tehetségsegítő 

hálózat 

2,05 Mrd Ft 
"A" és "B" komponens 
2011. II. félév 

(A: 53-115 millió) 

(B: 10-21 millió) 

2,94 Mrd Ft 
2011. II. félév 

(10-30 millió) 

1,71 Mrd Ft 
2011. I. félév 

(5-20 millió) 

1,98 Mrd Ft 
2011. I. félév 

(3-10 millió) 

feltételrendszerének 
alternatív programok 
bevezetése 

megterem tése, 
kidolgozása, 

Az egész életen át tartó tanulás, 
informális és nem formális tanulás 
támogatása 
közoktatási 
bázisán. 
90-361 n_y_er. 

a közművelődési, 

intézményrendszer 

"A" komponens (nemzetiség). 
Akkreditált nemzetiségi pedagógus
továbbképzésekhez kapcsolódóan 
képzők képzése. Meglévő tananyagok 
kibővítése oktatási programokká. 
7-15 nyer. 
"B" komponens (migránsok). 
Továbbképzési akkreditált prograrnak 
kifejlesztése. Az interkulturális 
oktatáshoz kapcsolódó szaktanácsadói, 
mentori képzések kifejlesztése. 
20-40 nyer. 

"A" komponens - tréningek, képzések, 
jó gyakorlatok, horizontális tanulás, 
szakértői támogatás. 
30-50 nyertes pályázat. 
"B" komponens - Az ellátó rendszerben 
dolgozók szemléletformálása, tréningek, 
képzések, szakértés. 
50-100 pályázat n_y_er. 
Pedagógusok tehetséggondozással 
kapcsolatos továbbképzése 

Tehetségazonosítást, - felismerést és 
tehetségsegítést lehetővé tevő 

programok szervezése, megvalósítása. 
Tanítási szünetre szervezett, valamint 

a tanítási szünetben megvalósított 
tehetséggondozó programok. 

Tehetségsegítő együttműködések 

kialakítása, térségi hálózatba 
szerveződésük elősegítése. 

60-240 n_y_er! 
Meglévő tehetségsegítő 

kezdeményezések működési 

feltételrendszerének javítása, valamint 
új kezdeményezések elindításának 
ösztönzése, támogatása. A legkiválóbb 
tehetséggondozó programok 
elterjesztése, új tehetséggondozó 
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program ok indítása. Tehetségsegítő 
szervezetek hálózatképzése. Tehetséges 
fiatalok önszerveződésének 

kibontakoztatása. 
150-500 pályázat nyer. 

Az alábbi pályázati lehetőségek az önkormányzat szociális intézményei számára a 2011. 
március l O-én megrendezett pályázati tájékoztató napon ismertetésre kerültek. 

l. T ÁMOP-5.3.1.B Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális 
és gyermekjóléti ellátórendszerben 

Keretössze g: O, 18 milliárd Ft 

Tevékenységek: 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

résztvevők felkutatása, 
toborzása, kiválasztása; 
a képző intézmény kiválasztása, 
a célcsoportOKJ-s képzésének támogatása; 
célcsoport foglalkoztatásának támogatása, 
bértámogatás; 
a foglalkozás-egészségügyi és képzési alkalmassági vizsgálatok támogatása; 
célcsoport szakmai mentorálásának támogatása, 
szupervízió biztosítása 

ERF A típusú támogatható tevékenységek: eszközvásárlás és informatikai fejlesztés, a 
költség maximum 10%-ig 

2. T ÁMOP-5.3.3. Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi 
visszailleszkedésének, sikeres munkaerőpiaci integráció megalapozása 

Keretösszeg: 0,24 milliárd Ft 

Tevékenységek: 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

célcsoport elérése és bevonása, 
egyénre (párokra, csoportra) szabott szolgáltatási terv készítése és végrehajtása, 
megélhetés támogatása, 
egyéni élethelyzethez kapcsolódó költségek támogatása, 
önálló lakhatások bérlése, 
a terv teljesítésével az egyén nyomon követése 6 hónapon keresztül, 
az utcán élők intézményi elhelyezését szolgáló intézmény-felújítás, férőhelybővítés 
(ERFA), 
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• az utcán élők önálló vagy páros vagy kiscsoportos elhelyezését szolgáló lakóegységek 
kialakítása (ERF A). 

Indítási feltételek: l. Az 5.3.1-tól való lehatárolás szükséges a célcsoport és a támogatható 
tevékenységek tekintetében! 

3. T ÁMOP-5.3.8 - A leghátrányosabb helyzetű csoportok munkaerő-piaci 
esélyeinek növelése érdekében motiváló képzések és támogató szolgáltatások. 

A komponens: 0,255 milliárd Ft 
B komponens: 0,255 milliárd Ft 

Tevékenységek: 

A komponens: 
• Képzés, 
• átképzés Foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok és képzéssel foglalkoztatással 

kapcsolatos alkalmassági vizsgálatok támogatása; 
• a munkahely megváltozott munkaképességű és fogyatékkal élő személy 

foglalkoztatásához szükséges adaptációja, 
• fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítése; 
• megváltozott munkaképességű és fogyatékkal élő személy foglalkoztatásához 

szükséges eszközök beszerzése, személyre szabott munkaerő-piaci szolgáltatások és 
módszertan 

B komponens: 
• személyre szabott munkaerő-piaci szolgáltatások, 
• motiváló képzések, 
• az önálló életviteire képessé tevő programok támogatása, 
• a projekt végrehajtásához szükséges eszközök beszerzése! 

4. T ÁMOP-5.4.2. Központi szociális információs fejlesztések 

Keretösszeg: 0,17034 milliárd Ft 

Tevékenységek: 

• TAJ alapú ügyfélnyilvántartás kifejlesztése a szociális szolgáltatást igénybe vevőkre 
vonatkozóan, 

• a szociális szolgáltatások további típusai tevékenység adminisztrációjának 
elektronizálása, 

• aszociális ágazati portál új, szakmai funkciókkal való bővítése 
• képzés, felkészítés a szakterületen dolgozók számára az alkalmazásokról 
• az Országos Szolgáltatástervezési Koncepció továbbfejlesztése 

A tervezett 40 %-os átjárhatóság helyett l 0%-ban került meghatározásra az ERF A keret 
túllépése miatt. 
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5. TÁMOP-5.4.5 (kiegészítő tervezési felhívás) - A fiZikai és info-kommunikációs 
akadálymentesítés szakmai tudásának kialakítása 

Kiemeit felhívás 

Keretösszeg: 0,0892 milliárd Ft 

A T ÁM O P 5 .4. 5 során létrejött képzések felsőfokú képzésekbe történő beépítése, 
centralizált képzések lebonyolítása 

Indítási feltételek: 

l. Kiemeit projektcsatornába nyújtása a projekt javaslatnak 

2. A konstrukció részletes szakmai tartalmának meghatározása és az előző tervezési 
felhívásokkal való összhang megteremtése 

6. T ÁMOP-5.4. 7 - Látássérült emberek elemi rehabilitációs szolgáltatásainak 
továbbfejlesztése 

Keretösszeg: O, 15 milliárd Ft 

Tevékenységek: 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

képzések lebonyolítása, 
nyilvántartó rendszer kialakítása, 
szolgáltatás-nyújtás, 
minőségbiztosítási rendszer kidolgozása, 
ingatlan átalakítás, 
eszközbeszerzés 

7. TÁMOP-5.5.2- Az Önkéntesség elterjesztése 

Helyzetfelmérés, elemzés; disszemináció - önkéntesség népszerűsítése; önkéntes 
program 

Tevékenységek: 

• 
• 
• 
• 
• 

közvetítés az önkéntesek és a fogadó szervezetek között, 
kapcsolattartás, 
tanácsadás, 
képzés, 
módszertani fejlesztés; modellezés 

ERF A típusú támogatható tevékenységek: új és használt, kis értékű tárgyi eszköz és 
immateriális beszerzése 

8. T ÁMOP-5.5.3. Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztő szervezetek 
támogatása 
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Keretösszeg: 0,20 milliárd Ft 

Tevékenységek: 

• 
• 

tevékenységet végző civil szervezetek helyzetének elemzése, 
fejlesztési igényeinek felmérése; a célcsoport-szervezetek kiválasztása; 

• a részükre végzett szervezetfejlesztési tevékenység (átvilágítás, fejlesztési tervek 
kidolgozása, jogi, informatikai, pénzügyi és egyéb tanácsadás, képzések, tréningek 
szervezése) stb. 

9. T ÁMOP-5.6.1 B. B komponens Bűnmegelőzés szempontjából kiemelten 
fontos, bűnelkövető, vagy bűnelkövetés szempontjából veszélyeztetett gyermek és 
fiatalkorúak segítése 

Keretösszeg: 0,40 milliárd Ft 

Tevékenységek: 
• Iskolán kívüli bűnmegelőzési célú szabadidős, oktatási, kulturális és 

sporttevékenységek, készségfejlesztő programok szervezése 
• Ismeretterjesztő, bűnmegelőzési célú tájékoztató programok szervezése az iskolában a 

tanítási időben és azon kívül. 
• 
• 

Erőszakmentes konfliktuskezelő készségek fejlesztése . 
Kortárssegítő csoportok és programok működtetése . 

ERF A típusú támogatható tevékenységek: a fenti tevékenységekhez kapcsolódó 
beruházások,eszközbeszerzések! 

10. TÁMOP-5.6.1 C. C komponens Az áldozattá válás megelőzése, áldozatsegítés 

Keretösszeg: 0,366 milliárd Ft 

Tevékenységek: 
• az állampolgárok önvédelmi képességének fokozása, 
• áldozattá válásuk elkerüléséhez szükséges ismeretek, képességek,készségek átadása, 

ezekre való felkészítés; 
• személyre szabott, az áldozatok igényeinek leginkább megfelelő szolgáltatások 

(mentálhigiéné, szociális munka, támogatás, 
• érdekérvényesítés segítése, 
• jogi tanácsadás, 
• önismereti tréning, 
• fizikai eszközök, 
• mediációs/resztoratív eljárás, 
• sorstársközösség kialakítása 

Az alábbi pályázati lehetőségek az önkormányzat oktatási - nevelési, szociális 
intézményei számára a 20 ll. március l O-én és 20 ll. március ll-én megrendezett 
pályázati tájékoztató napon ismertetésre kerültek. 
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l. KMOP-4.6.1 Közoktatási intézmények beruházásainak támogatása 

Kedvezményezettek köre: helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési 
szervek 

Meghirdetett keret: KMR 20 ll évben l ,54 Mrd 

Támogatható tevékenység: infrastruktúra fejlesztés keretében építés, bővítés, felújítás és 
eszközbeszerzés. 

A Támogatható tevékenységek pontosított köre: a nevelés-oktatás tartalmi fejlesztéséhez 
szükséges eszközök, berendezések beszerzése, Infrastruktúrafejlesztés (energiatakarékos 
és korszeru közoktatási intézmények kialakítása, meglévő intézmények - óvodai, 
alapfokú, középfokú nevelési-oktatási intézmények, kollégiumok - akadálymentes építése, 
bővítése, felújítása, korszerűsítése, intézmények udvarának felújítása, balesetmentesítése, 
tanulást segítő térként való bekapcsolása), eszközbeszerzés. 

Elszámolható költségek: előkészítés költségei (tanulmányok, tervek, engedélyek), projekt 
menedzsment költségek, építés, eszközbeszerzés, szolgáltatások igénybevétele (kötelező 
nyilvánosság - kommunikáció, könyvvizsgálat, tervezés, engedélyezési, hatósági díjak, 
közbeszerzési költségek, műszaki ellenőr díjazása, egyéb szolgáltatások). 

Kötelezően megvalósítandó tevékenységek LB" építés és eszközbeszerzés) 
komponensben benyújtásra kerülő pályázatok esetében: 

Törvényi kötelezettség alapján történő projekt arányos akadálymentesítése. Az 
akadálymenetesítés, eredményeként teljesíteni kell a pályázati útmutató mellékletét 
képező "Segédlet a komplex akadálymentesítés megvalósításához" c. dokumentumban 
foglalt minimum-követelményeket. 
Minden esetben - függetlenül az infrastrukturális beruházás tárgyától - a pályázat 
keretében biztosítani kell az intézmény bejáratának, és legalább egy mellékhelyiségének 
az akadálymentesítését. Amennyiben az akadálymentes mellékhelyiség nem a földszinten 
helyezkedik el, meg kell oldani a szintek közötti akadálymentes közlekedést is; 
Amennyiben az intézményben hallás,- látás,- mozgássérült, értelmi fogyatékos vagy 
autista gyermeket látnak el, az intézmények teljes körűen meg kell felelnie a "Segédlet a 
komplex akadálymentesítéshez" előírásainak 

Választható, bírálatnál előnyt jelentő kapcsolódó tevékenységek, szolgáltatások, 
szempontok (korábbi útmutató esetében a C. l .2) 
Az intézmény integrált nevelés-oktatást valósít-e meg, vagy szándékában áll elindítani azt 
sajátos nevelési igényű gyerekek tekintetében (azon pályázók esetében, ahol a település 
nincs rajta a "Települések, ahol a hátrányos helyzetű gyerekek aránya meghaladja a 40%
ot" c. listán) 
Iskolák és kollégiumok esetében az infrastrukturális beruházások mellett elérhetővé teszi a 
kompetenciafejlesztéshez igazított tananyagok és módszertan alkalmazását a szükséges 
eszközök (IKT, bútorzat, felszerelés) biztosításával (Az IKT eszközöknek és a 
bútorzatnak, felszerelésnek a mellékletekben csatolt minimum specifikációnak meg kell 
felelni A témában az alábbi címen lehet kérdéseket feltenni: 
Prioritást élveznek: a kistérségi, illetve ezen belüli intézményi társulási, települési 
többcélú intézmények; 
Prioritást élveznek: az egységes iskolák (Egységes követelményrendszer szerint, egy 
pedagógiai program és egy helyi tanterv alapján látja el feladatait. Az egységes iskola a 
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különböző típusú iskolák feladatait egységes közös, és ehhez kapcsolódó iskolatípus 
szerint elkülönülő tananyag és követelményrendszer alkalmazásávallátja el) 
A közoktatási intézmény együttműködik más intézménnyel (intézményekkel) (pl: 
közoktatási intézmények, oktatási háttérintézmények civil szervezetek) pedagógiai 
tevékenysége folyamán; 
A projekt keretében az intézmény teljes körű akadálymentesítése megvalósuL 

2. KMOP-3.3.3.-11. Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése 

A pályázatot kiíró szervezet célja: 
A konstrukció célja továbbá a megújuló energiaforrások kiaknázásának fokozására 
irányuló beruházások elősegítése vissza nem térítendő támogatás formájában. 

Támogatás összege: 
legfeljebb l 00 millió Ft 

Támogatás mértéke: 
Legfeljebb 85% (nonprofit szervezet esetén) 

Pályázók köre: 
vállalkozások 
nonprofit szervezetek 

Támogatható (releváns) tevékenységek: 

Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal 

Biomassza hasznosítása 

Geotermikus energia hasznosítása 
• új termelő és visszasajtoló kútfúrása 
• meglévő termálkút bevonása 

Napenergia hasznosítása 
Napenergia hasznosító rendszerekkel (napkollektor) 
a) használati melegvíz igény részleges vagy teljes kielégítése; 
b) részleges vagy teljes kielégítése: a használati melegvíz és/vagy a fűtési és/vagy hűtési 

hőigénynek ; 
c) gazdasági termelési folyamat részleges vagy teljes hőigényének kielégítése (pl.: 

szárítás). 

Támogatható tevékenységek: 
Napsugárzás energiatartalmát felvevő berendezés és kapcsolódó szerkezeti elemek, 
használati melegvíz és/vagy fűtési rendszerhez, és/vagy gazdasági termelési folyamathoz 
való kapcsolódáshoz, rendszerben működéshez szükséges eszközök, berendezések 
vásárlása és telepítése, szükséges épület-átalakítások (pl. napkollektor és tartóelemei, 
kollektorköri vezérlőegység, termosztatikus szabályozószel ep, tágulási tartály, hőcserélős 
melegvíz tároló és puffertartály, hőátadó rendszer gépészeti elemei, szigetelt csővezeték 
rendszer, szivattyú blokk). 
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Hőszivattyús rendszerek telepítése 
Támogatható projekttípusok 
Villamos valamint gázmotoros hajtású, és abszorpciós hőszivattyús rendszerek melyek 
primerenergia felhasználásból számított szezonális teljesítménytényezője (SPFprim) 
legalább l ,3 vagy annál magasabb. 

Az SPF előírt határértékeinek teljesülését méréssel kell ellenőrizni, ezért mero es 
adatrögzítő műszerek beépítése, manitoring rendszer kiépítése kötelező. A rögzített 
adatokból a manitoring rendszer automatikusan kell, hogy számítsa és rögzítse az 
óránkénti COP értékeket, valamint a fűtési idényekre vonatkozó SPFprim értékeket. A 
hőszivattyús rendszerekre vonatkozóan további útmutatást a Megvalósíthatósági 
tanulmány útmutató tartalmaz. 

Támogatható tevékenységek: 
Bőszivattyús rendszerek kialakítása 
Bőszivartyú berendezés telepítése 
Primer és szekunder oldal kialakítása és beüzemelése 
Geotherrnal Beat Response test 
Manitoring rendszer kialakítása és telepítése mellyel a COP értékek számíthaták és 
ellenőrizhetők a Megvalósíthatósági Tanulmányban foglaltak alapján 
A hőszivattyú energiaellátását biztosító energiavételezési és csatlakozási pont( ok) 
kialakítása 

A pályázatból nem támogatható tevékenységek köre: 

Nem támogathaták a 1080/2006/EK rendelet 7. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
lakásberuházási tevékenységek. 

Nem támogathatóak a kapcsolt hő- és villamos energia együttes előállítását biztosító 
projektek. 

Nem támogatható azon épület( ek) fűtési energiaigényének megújuló energiaforrással 
történő kielégítésére vonatkozó projekt, ahol közvetlenül a pályázat tárgyát képező 
épület( ek) a pályázat benyújtása előtt nem felel( nek) meg a 7/2006 TNM rendeletben 
előírt, az épület( ek) fajlagos hőveszteség tényezőjére vonatkozó követelményértéknek 
Kivételt képez ez alól a 7/2006 TNM rendelet 1.§ (2) bekezdése szerinti épület(ek) 
valamint a megújuló energiaforrásokat hasznosító közösségi távfűtő rendszerrel ellátott 
épületek; mint például geotermikus kaszkád rendszer vagy biomassza fűtőmű által 
előállított hőenergiával ellátott épületek. 

Bőszivartyú telepítésre irányuló projekttípusoknál nem támogathatóak azok a rendszerek, 
melyek primerenergia felhasználásból számított szezonális teljesítménytényezője 
(SPFprim) l ,3-nál alacsonyabb, és nem teljesülnek a Megvalósíthatósági tanulmány 
útmutatóban foglaltak. 
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