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A történelem megakasztotta közös vállalkozásunkat. Magyarország polgárai 2010 tavaszán azonban 
úgy döntöttek, végérvényesen megújítják országukat, mert sikeres, békességben élő, szabadságukban 
rejlő lehetőségeiket kihasználó emberként, családként, közösségként akarják élni életüket.

A magyarok büszkék akarnak lenni magukra, tehetségükre, hazájukra, amely a legnehezebb időkben is 
mindig képes volt újat, csodát mutatni a világnak. Legyenek azok az idők akár társadalmi, akár tudomá-
nyos forradalmak.

Az Új Széchenyi Terv hagyományai a magyar társadalom, a gazdaság, a tudomány történetében gyöke-
reznek. Mégis előre tekintenek, a 21. század világa és elvárásai felé. Közös cselekvésünkhöz, terveink-
hez, céljaink eléréshez kínál lehetőséget e program. Széchenyi István egyik alapgondolata szerint akkor 
mennek jól a dolgok egy országban, ha az egyéni- és a közérdek egymást erősítik. Mi ezt az utat követjük.

A polgárok minden vállalkozása egy-egy fontos kapocs az egyéni- és a közérdek között. Ezért az Új Szé-
chenyi Tervben minden magyar polgár, egyéni vagy társas vállalkozás megtalálhatja azt az eszközt, 
mellyel az állam mint közösség, és a polgár mint egyén a maga tehetségét, a maga forintjait kamatoztat-
hatja valamennyiünk gyarapodása érdekében. Széchenyi Istvánnal szólva „azokból a kövekből, melyek 
utunkba gördülnek, egy kis ügyességgel lépcsőt építhetünk.” A válság súlyos köveket gördített elénk,  
de mi, magyarok e kövekből is erős országot építünk.

Sok sikert Magyarország!

 

Dr. Fellegi Tamás 
nemzeti fejlesztési miniszter

“Tőlünk függ minden, csak akarjuk!” 
(Széchenyi István)

Magyarország megújul.

Egy évtizeddel ezelőtt a magyar gazdasági élet szereplői az ország addigi történetének legnagyobb ösz-
szefogását indították útjára. A Széchenyi Terv arra volt hivatott, hogy lehetőséget teremtsen a hazai 
kis- és közepes vállalkozásoknak éppúgy, mint a nagyoknak. Lehetőséget maguknak, hogy növekedje-
nek, gyarapodjanak, és lehetőséget minden magyarnak, hogy új munkahelyek ezrei jöjjenek létre, új és 
még újabb technológiák érkezzenek az országba, hogy megkezdődjön Magyarország újjáépítése.
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A fejlesztésPolitikA 
rendszerének 
megújításA

egy nemzet erejét az ország szellemi és 
a gazdasági erejének összessége jelenti.
Ahhoz, hogy hazánk ismét a régió vezető, 
erős állama legyen, mindenekelőtt a 
munkahelyek megőrzésére,  
és új munkahelyek létrehozására 
van szükségünk. tartós gazdasági 
növekedésünk azonban csak a hazai 
kis- és középvállalkozások érdekeinek 
tartós védelmével és gyarapodásának 
elősegítésével biztosítható.
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Európai Uniós tagságunk lehetővé teszi számunkra, hogy nemzeti céljaink szolgálatába jelentős 
erőforrásokat állíthassunk úgy, hogy azokat minél egyszerűbben, minél gyorsabban, minél haté-
konyabban, és a polgárok számára átlátható és hasznos módon használjuk fel. 

A nemzeti összefogás kormánya a korábbi pazarló, nehézkes, átláthatatlan rendszerrel szemben 
egy új, jelentősen egyszerűbb, rugalmas, a polgárok elvárásainak megfelelni képes fejlesztéspoli-
tikai rendszerben kívánja a forrásokat elosztani.

Az Új Széchenyi Terv sikerének biztosítéka, hogy a támogatási rendszerben végrehajtott változ-
tatások mögött ott van az a közös tudás, és azok a konkrét javaslatok, amelyek az elmúlt hónapok 
nemzeti konzultációi során fogalmazódtak meg. A nemzeti konzultáció legfontosabb eredménye 
az volt, hogy felszínre kerülhettek azok a javaslatok, amelyeknek felhasználásával az új és egysze-
rű pályázati rendszer és eljárásrend kevesebb adminisztrációval, gyorsabb elbírálási és kifizeté-
si határidőkkel, a kis- és középvállalkozások érdekeit szem előtt tartva juttatja forráshoz a hazai 
vállalkozásokat, biztosítva fejlesztési lehetőségeiket.

Az elmúlt hónapok egész országot érintő munkája meghozta gyümölcsét, ami lehetővé tette szá-
munkra, hogy az európai uniós források elosztásának és felhasználásának mindhárom szintjét 
gyökeresen megújítsuk. A megújulás a teljes intézményi és jogszabályi környezetet, illetőleg ma-
gát a pályázati folyamatot is érinti.
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egyszerűbb szAbályozás, növekvő gArAnciák
 
Folyamatosan egységesítjük a meglévő jogszabályi kereteket. Rendet vágunk az eddig átláthatatlan sza-
bályok dzsungelében, a támogatási folyamat intézményi és eljárási kérdéseit egyetlen kormányrende-
letbe foglaljuk, és egyben megszüntetjük a párhuzamosságokat, az ellentmondásokat és a mestersége-
sen létrehozott bürokratikus akadályokat. 

Az új rendelet egységes szerkezetben tartalmazza az intézmények közötti feladatmegosztást, a pályáz-
tatás és a finanszírozás szabályait. Ez fontos változás, amely egyszerre növeli az átláthatóságot és a jog-
biztonságot, amelynek új eleme, hogy a jövőben a pályázóknak megteremtjük a szabálytalansági dönté-
sek ellen jogorvoslat lehetőségét.

A közbeszerzési eljárásoknak, a közbeszerzési rendszernek fontos szerepe van az európai uniós forrá-
sok felhasználásában, a források gazdasági szereplőkhöz való eljuttatásában. Ezért a nemzeti összefo-
gás kormánya egy teljesen új állami közbeszerzési rendszert épít ki. A korábbi évekre jellemző visszás-
ságok és visszaélések elől zárta el az utat a közbeszerzési törvény 2010 nyarán elfogadott módosítása.  
A kormány célja világos: egyszerűsíteni, gyorsabbá és olcsóbbá tenni a közbeszerzési eljárásokat, növel-
ni az eredményes közbeszerzések számát, gátat szabni a vállalkozások életét megkeserítő körbetartozá-
soknak és a korrupciónak.
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átláthAtó intézményrendszer
 
Az előző kormány a források javát magára költötte. Ezzel szemben a nemzeti összefogás kormánya 
olyan intézményrendszert hoz létre, amelynek legfontosabb feladata, hogy szolgálja és segítse a pályáz-
ni szándékozó, a gazdasági válság miatt gyakorta forráshiánnyal küzdő, ennek ellenére a növekedésben 
érdekelt, új munkahelyeket teremteni akaró vállalkozásokat, intézményeket céljaik megvalósításában.

A források elosztásában korábban közreműködő tizenöt különböző szervezet különböző eljárásrendek 
és szempontok alapján döntött, ami igencsak megnehezítette a pályázók életét. 

Az új kormányrendelet előírásai megteremtik az alapját a fejlesztések lebonyolításában közreműködő 
szervezetek összehangolt, átlátható és egységes működésének. Ez szolgálja a pályázók érdekeit.
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ésszerű változtAtások
 
A nemzeti konzultáció egyik legfontosabb tapasztalata, hogy a pályázók ésszerű változtatások bevezeté-
sét várják el a nemzeti összefogás kormányától. 

Elektronikus pályáztatás

Eddig a pályázati anyagok előírt terjedelme a kis- és középvállalkozásokra már-már elviselhetetlen ter-
heket rótt. Időnként a legegyszerűbb pályázat benyújtásához is több száz oldalas papíron előállított do-
kumentációra volt szükség. 

A jövőben azonban lehetőséget termtünk a pályázatok kizárólag CD-n történő benyújtására, így a pályá-
zat egyszerűbben kezelhető és áttekinthető mind a pályázó, mind a bíráló számára. 

Rövidebb adatlapok

A pályázati kiírások  korábban áttekinthetetlenek, szerkezetüknél és terjedelmüknél fogva nehezen fel-
dolgozhatóak, a pályázók számára szinte érthetetlenek voltak. Fölösleges információk bekérése, előírt 
mellékletek, alátámasztó dokumentumok jellemezték a folyamatot.

Egyszerűbben kezelhető, egységes adatlapot vezetünk be a pályázóknak. A korábbi 30-40 oldalas adat-
lap, teljesen feleleslegesen, akár 700 adatmezőt is tartalmazott. 

Az új pályázati rendszerben az adatlapok terjedelmét ötödére, vagyis maximum 8 oldalra és 150 adat-
mezőre csökkentjük.
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Egyszerűbb nyilatkozattétel

Míg korábban a pályázóknak akár 60-70 különböző nyilatkozatot is kellett tenniük, ennek kiváltására  
a jövőben egyetlen lap is elegendő lesz. 

A különböző nyilatkozatok beadása helyett elegendő lesz egy-egy „kereszt” az adatlapon a kötelezettsé-
gek vállalásáról, hogy a pályázó a megvalósítás során betartja a hazai és közösségi szabályokat. A mellék-
letek száma a korábbi harmincról tíz alá csökken.

Gyorsabb eljárások, gyorsabb kifizetések

Az új szabályozás a lebonyolítási rendszerben számos egyszerűsítést, hatékonyságnövelő változtatást 
vezet be, melyek közül kiemelendő a hiánypótlás egyszerűsítése és gyorsítása. Ezután kizárólag formai 
okok miatt nem utasítható el egyetlen pályázó sem, és nem lehet majd időhúzóan, hosszasan, többször 
hiánypótoltatni sem., Egyszerűsödik ezután a pályázatban foglaltak végrehajtásáról szóló jelentések 
tartalma és szerkezete is, hiszen ezentúl csak a kifizetésekhez lesz szükséges jelentés készítése. Átte-
kintjük a határidők egész rendszerét is.

A kormány felgyorsítja az elnyert összegek átutalását. Az eddigi átlagos 60 napról 45 papra csökkenti  
a kifizetés maximális idejét. A pályázók számára ezzel tervezhetőbbé, gyorsabbá és hatékonyabbá válik 
a pályázati rendszer.

Rövidebb bírálati idő, automatikus értékelés

Az új rendszerben megszűnik az eddigi kétfordulós pályáztatás, az alap eljárási modell az egyfordulós 
kiválasztási rend is gyorsabb, egyszerűbb lesz. A kormány növeli azoknak a pályázatoknak a körét, me-
lyekben a korábbi hosszadalmas és átláthatatlan bírálati eljárás helyett a pályázók mérlegelés nélküli, 
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kizárólag a projektkiválasztási szempontoknak való megfelelőségen alapuló értékelést kapnak pályáza-
tukról, vagyis az előre meghatározott objektív szempontoknak megfelelő pályázatok minden további ér-
tékelés nélkül támogatásban részesülhetnek. 

Átgondolt, fejlesztési célokra koncentráló pályázatok

A pályázati felhívásokra korábban – a több ezer konstrukció miatt - a nagyfokú széttagoltság, mind hosz-
szú, mind rövid távon a kiszámíthatatlanság volt jellemző. A nemzeti konzultáció tapasztalatai alapján 
a kormány olyan fejlesztési célokat fogalmazott meg, amelyek a közös célok és az egyéni tervek megva-
lósítását egyaránt szolgálják. Mindezt úgy, hogy a fejlesztési céloknak megfelelő pályázatok hosszú idő-
tartamra kerülnek kiírásra, és a források rendelkezésre állásáig a pályázatok beadhatók lesznek. Ezzel  
a pályázók jól előkészített, alaposan végiggondolt pályázatokat nyújthatnak be, mivel jobban kiszámít-
hatóvá válik a fejlesztési támogatások felhasználása.
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Foglalkoztatási Program 

munkAerőPiAci ProgrAm A hátrányos helyzetűek  
foglAlkoztAtásáért A közéP-mAgyArországi régióbAn

A Közép-magyarországi régióban is jut pénz az álláskeresők megsegítésére. A pályázat célja a munka-
ügyi központok támogatása annak érdekében, hogy a gazdasági válság miatt munkájukat elvesztett re-
gisztrált álláskeresők minél előbb visszatérhessenek a munkaerőpiacra. Van, akinek a szakképzés, más-
nak az elhelyezkedést segítő támogatások, vagy éppen a vállalkozóvá válás jelenthet megoldást. A mun-
kaügyi központok feladata személyre szabott megoldások keresése több száz, jelenleg megélhetési prob-
lémával küzdő ember számára. 

A pályázat keretében többek között képzésben történő részvétel támogatására (képzési költség, a kép-
zéshez kapcsolódó utazás, szállás és étkezés, keresetpótló juttatás, stb.), az elhelyezkedést segítő támo-
gatásokra (bértámogatás nyújtása, stb), a vállalkozóvá válás támogatására és a munkaerőpiaci szolgál-
tatások igénybevételével kapcsolatos támogatásokra (a szolgáltatási tevékenység és díjának megtéríté-
se, a szolgáltatáshoz kapcsolódó keresetpótló juttatás és járulékainak biztosítása, stb.) lehet pályázni.

Kik pályázhatnak?
•	A projektgazda a Nemzetgazdasági Minisztérium mint a Munkaerőpiaci Alap kezelője. A támogatá-

si szerződésben kedvezményezettek a Közép-magyarországi régió területén működő munkaügyi köz-
pontok lesznek.

Mekkora a támogatás összege és mértéke?
•	A rendelkezésre álló forrás: 5 000 millió forint.
•	Az elnyerhető támogatás összege legfeljebb 5 000 millió forint lehet, a támogatás mértéke 100%.

Mikortól lehet pályázni?
•	A kiemelt projektjavaslatot 2011. március 1-jétől lehet benyújtani.
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Foglalkoztatási Program 

kiemelt Projektötletek benyújtásA A hátrányos  
helyzetűek foglAlkoztAthAtóságánAk jAvításA érdekében

Mindenkivel előfordulhat, hogy segítségre szorul. Különösen akkor, ha munkahelye elvesztése miatt veszély-
be kerül boldogulása, biztonsága, családja. A hátrányos helyzetű munkanélkülieknek korlátozottak a lehető-
ségeik, hogy fordítsanak sorsukon, ezért kiemelkedően fontos, hogy minél több javaslat szülessen a foglal-
koztathatóságuk fejlesztését, javítását, a munkaerőpiacra való belépésük ösztönzését szolgáló projektekre. 

A pályázat célja segíteni a hátrányos helyzetű munkanélküliek belépését és tartós beilleszkedését  
a nyílt munkaerőpiacra. 

A Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) ”foglalkoztathatóság fejlesztése – a hátrányos 
helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása” elnevezésű célkitűzése kapcsán nyújthatóak be projekt-
ötletek, amelyek közül a nyertes ötlet kiemelt, pályázaton kívüli eljárás keretében valósul meg.

Kik pályázhatnak?
•	A projekt gazdája kizárólag költségvetési szerv, 100%-os állami tulajdonban lévő szervezet, a kormány 

által alapított közalapítvány, önkormányzat, önkormányzati társulás vagy önkormányzati intézmény, 
illetve egyház lehet.

•	Az előzetes projektötletek benyújtásának feltétele a felelős miniszter, vagy az érintett regionális fej-
lesztési tanács támogató levele.

Mekkora a támogatás összege és mértéke?
•	A rendelkezésre álló forrás: 60 000 millió forint.
•	Az elnyerhető támogatás összege legfeljebb 60 000 millió forint lehet, a támogatás mértéke 100%.

Mikortól lehet pályázni?
•	A kiemelt projektötleteket 2011. március 1-jétől lehet benyújtani.
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Foglalkoztatási Program 

AtiPikus foglAlkoztAtási formák támogAtásA

Az Új Széchenyi Terv támogatja mindazokat, akik maguk is tenni akarnak boldogulásuk érdekében.  
A szociális szövetkezetek az atipikus foglalkoztatási formák közül az önfoglalkoztatás  sajátos szerveze-
ti kereteit teremtették meg, és ezáltal a hátrányos helyzetűek munkalehetőséghez jutásának egyik fon-
tos eszközévé váltak. A szociális szövetkezetek közösséget teremtenek és a közösségért  tesznek. Tag-
jaikat segítik a munkahelykeresésben, s olyan munkalehetőséget biztosítanak számukra, mellyel a he-
lyi közösségek szükségleteit és igényeit elégítik ki. A pályázat célja, hogy támogassa a szociális szövet-
kezetek munkáját, erősítse gazdaságos működését az önfenntartóvá válásuk megalapozása érdekében.

A pályázat keretében a Közép-magyarországi régió területéről vissza nem térítendő támogatásra lehet 
pályázni a foglalkoztatás-bővítés, a piacra jutás segítése, szervezetfejlesztés, tanácsadási szolgáltatások 
igénybevételének és a képzés, kompetencia-fejlesztés területén.

Kik pályázhatnak?
•	Jelen pályázati kiírás keretében pályázni kizárólag jogerős cégbírósági bejegyzéssel rendelkező, a szö-

vetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény 8.§-a szerinti szociális szövetkezetek (kivéve iskolaszövetke-
zetek) jogosultak. 

Mekkora a támogatás összege és mértéke?
•	A rendelkezésre álló forrás: 345 millió forint.
•	A pályázat keretében elnyerhető támogatás összege minimum 20 millió forint, maximum 50 millió fo-

rint lehet. A támogatás mértéke 100%. 

Mikortól lehet pályázni?
•	A pályázatokat 2011. január 17-től lehet benyújtani.

1 Jelen pályázati kiírás keretében önfoglalkoztatónak minősül a szociális szövetkezet azon munkavállalója, aki az őt foglalkoztató szövetkezetnek 
tagja is egyben. Jelen pályázati kiírás keretében csak a definíciónak eleget tevő személyeket tekintjük önfoglalkoztatónak, és nem a vállalkozókat.

Foglalkoztatási Program 

AtiPikus foglAlkoztAtási formák támogAtásA

Az erősnek támogatnia kell a rászorulót, ezért a nemzeti összefogás kormánya támogatja azokat, akik maguk is 
tenni akarnak boldogulásuk érdekében, és azokat is, akik elősegítik az öngondoskodás lehetőségeinek megte-
remtését. A szociális szövetkezetek az atipikus foglalkoztatási formák közül az önfoglalkoztatás1  sajátos szer-
vezetei, amelyek a hátrányos helyzetűek munkalehetőséghez jutásának egyik fontos eszközévé váltak. A szoci-
ális szövetkezetek közösséget teremtenek és a közösségért  tesznek. A pályázat célja, hogy támogassa a szociális 
szövetkezetek munkáját, erősítse gazdaságos működését az önfenntartóvá válásuk megalapozása érdekében.

A pályázat keretében az Észak-magyarországi régió, az Észak-alföldi régió, a Dél-alföldi régió, a Nyugat-du-
nántúli régió, a Közép-dunántúli régió és a Dél-dunántúli régió területéről vissza nem térítendő támogatásra 
lehet pályázni foglalkoztatás-bővítés, a piacra jutás segítése, szervezetfejlesztés, tanácsadási szolgáltatások 
igénybevételének és a képzés, kompetencia-fejlesztés területén.

Kik pályázhatnak?
•	Jelen pályázati kiírás keretében pályázni kizárólag jogerős cégbírósági bejegyzéssel rendelkező, a szö-

vetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény 8.§-a szerinti szociális szövetkezetek (kivéve iskolaszövetke-
zetek) jogosultak. 

Mekkora a támogatás összege és mértéke?
•	A rendelkezésre álló forrás: 1 955 millió forint.
•	A pályázat keretében elnyerhető támogatás összege minimum 20 millió forint, maximum 50 millió fo-

rint lehet. A támogatás mértéke 100%. 

Mikortól lehet pályázni?
•	A pályázatokat 2011. január 17-től lehet benyújtani.
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Gyógyító Magyarország – Egészségipari Program 

helyi és térségi turisztikAi desztináció  
menedzsment szervezetek létrehozásA  
és fejlesztése A dél-Alföldi régióbAn

Az egymást megbecsülő közösségekben, a közös gondolkodásban és együttműködésben többletértékek 
rejlenek. Ezekben a szervezetekben a nonprofit és a magánszereplők együtt dolgoznak azért, hogy a tu-
risták számára vonzó, magas színvonalú szolgáltatásokat és élményeket nyújthassanak, s ezáltal meg-
erősödhessenek a helyi vállalkozások, és munkahelyek létesüljenek.

A pályázat keretében támogatás kapható például termékfejlesztésre, turisztikai információs rendsze-
rek kiépítésére, marketing-tevékenységre, oktatásra és képzésre, kutatás-elemzési tevékenységekre és 
infrastruktúra-fejlesztésre, továbbá eszközbeszerzésekre, fogyasztói elégedettség mérésére.

Kik pályázhatnak?
•	Pályázatot egyesületek, nonprofit gazdasági társaság formában létező, a Nemzetgazdasági Miniszté-

rium nyilvántartásában TDM regisztrációs számmal rendelkező, regisztrált szervezetek nyújthatnak 
be. Konzorciumban történő pályázat benyújtására nincs lehetőség.

Mekkora a támogatás összege és mértéke?
•	A rendelkezésre álló forrás: 750 millió forint.
•	A pályázható támogatás helyi TDM szervezet esetén minimum 20 millió forint, maximum 50 millió 

forint. Gyógyhelyi TDM szervezet esetén minimum 20 millió forint, maximum 100 millió forint. Tér-
ségi TDM szervezet esetén minimum 50 millió forint, maximum 100 millió forint. A támogatás mér-
téke a projekt egészének maximum 85 % lehet. 

Mikortól lehet pályázni?
•	A pályázatok 2011. március 1-jétől nyújthatók be.

Gyógyító Magyarország – Egészségipari Program 

turisztikAi szolgáltAtások fejlesztése  
A dél-Alföldi régióbAn

Dél-Alföld kulturális, néprajzi és természeti kincsekben egyaránt gazdag. Ezek az értékek támogatásra 
érdemesek. A nemzeti összefogás kormánya az itt élőkkel együtt úgy véli, a térség versenyképessége az 
idegenforgalom fejlesztésével jelentősen növekedhet.

Erre kínál lehetőséget az Új Széchenyi Terv a Gyógyító Magyarország − Egészségipari Programon belül.

A dél-alföldi vendéglátás modernizálásával, új, egészségturisztikai szempontú fejlesztésekkel az itt élők 
és az egész nemzet is gyarapodhat. Közös célunk a régióban élőkkel a nívós vendéglátóipari szolgáltatá-
sok körének bővítése. Új vendégek idevonzása, és annak elősegítése, hogy az ide érkezők szívesen tölt-
senek el itt sok időt tartalmasan, élményekkel gazdagodva. 

A pályázat keretében eszközbeszerzésre és infrastruktúra-fejlesztésre egyaránt lehet pályázni. Így pél-
dául vendéglátásra alkalmas létesítményekre, új élményelemekkel való bővítésre, valamint programok 
szervezésére és eszközökre.

Kik pályázhatnak?
•	Mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozások, egyéni vállalkozások.

Mekkora a támogatás összege és mértéke?
•	A rendelkezésre álló forrás: 2 000 millió forint.
•	A pályázható támogatás minimális összege 5 millió forint, maximum 50 millió forint. A támogatás 

mértéke középvállalkozások esetén 60%, egyéni-, mikro- és kisvállalkozások esetén 65%.

Mikortól lehet pályázni?
•	A pályázatok 2011. március 1-jétől nyújthatók be.
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Gyógyító Magyarország – Egészségipari Program 

rehAbilitációs szolgáltAtások fejlesztése  
A nyugAt-dunántúli régióbAn

Egészségipari programunk e pályázatának célja, hogy javítsa a rehabilitációt igénylő betegek hozzáférését  
a különböző rehabilitációs ellátásokhoz Nyugat-Dunántúlon, és érzékelhetően javítsa a szolgáltatás színvo-
nalát. Ez a nyugat-dunántúli betegek érdeke, de egyben közös nemzetgazdasági érdek is, hiszen így munka-
helyek jönnek létre és a magasabb színvonalú szolgáltatás külföldi betegek érdeklődésére is számot tarthat.

A pályázat keretében lehetőség nyílik egészségügyi rehabilitációs szolgáltatásokat nyújtó intézmények 
infrastruktúrájának, műszerezettségének és szakmai hátterének fejlesztésére, aminek eredményeképp 
a betegek egyszerűbben és gyorsabban jutnak hozzá a rehabilitációs szolgáltatásokhoz, ezáltal hama-
rabb visszatérhetnek a munkába, és javulhat életminőségük.

Fekvő- és járóbeteg szakellátás terén egyaránt lehet pályázni nappali kórház, valamint a pszichiátriai/addik-
tológiai rehabilitációhoz kapcsolódó gondozók infrastruktúra-fejlesztésére, eszközbeszerzésre és képzésre.

Kik pályázhatnak?
•	Közfinanszírozott rehabilitációs-szakellátást végző egészségügyi szolgáltatók, vagy ezeket fenntar-

tó intézmények pályázhatnak, ezen belül központi és helyi önkormányzati költségvetési szervek, egy-
házak és intézményeik, alapítványok, nonprofit gazdasági társaságok, valamint jogi személyiségű 
nonprofit szervezetek.

Mekkora a támogatás összege és mértéke?
•	A rendelkezésre álló forrás: 1 250 millió forint. Minimum 20 millió forint, maximum 450 millió forint 

pályázható. A támogatás mértéke: 90%.

Mikortól lehet pályázni?
•	A pályázatok 2011. március 1-jétől nyújthatók be.

Gyógyító Magyarország – Egészségipari Program 

rehAbilitációs szolgáltAtások fejlesztése  
A dél-Alföldi régióbAn

A beteg felépülése és későbbi életminősége szempontjából a rehabilitáció nemcsak fontos része a keze-
lésnek, hanem legtöbbször döntő jelentősége van. Ezen a téren Dél-Alföld megbecsülésre érdemes ter-
mészeti és orvos-szakmai alapadottságokkal rendelkezik, ezért figyelmet és támogatást igényel. A régió 
fejlesztése ezen a téren megnyugtató megoldást jelenthet az itt élő betegek számára, ugyanakkor gazda-
ságilag is perspektivikus, így különösen indokolt.

Az Új Széchenyi Terv keretein belül lehetőség nyílik a régió rehabilitációs szolgáltatásokat nyújtó intéz-
ményei számára az infrastruktúra és a szakmai háttér fejlesztésére. A fekvő- és járóbeteg ellátás terén 
egyaránt lehet pályázni. Nappali kórház, valamint a pszichiátriai/addiktológiai rehabilitációhoz kap-
csolódó gondozók is pályázhatnak.

Jelen pályázat célja, hogy javítsa a rehabilitációt igénylő dél-alföldi betegek hozzáférését a különböző 
rehabilitációs ellátásokhoz, ugyanakkor javuljon az elérhető szolgáltatás színvonala olyan mértékben, 
hogy az vonzóvá tegye e szolgáltatások igénybevételét külföldi betegek számára is.

Kik pályázhatnak?
•	Közfinanszírozott rehabilitációs szakellátást végző egészségügyi szolgáltatók, vagy ezeket fenntartó 

intézmények, azokon belül központi és helyi önkormányzati költségvetési szervek, egyházak és intéz-
ményeik, alapítványok, nonprofit gazdasági társaságok és jogi személyiségű nonprofit szervezetek.

Mekkora a támogatás összege és mértéke?
•	A rendelkezésre álló forrás: 2 000 millió forint. Minimum 20 millió forint, maximum 250 millió forint 

pályázható. A támogatás mértéke: 95%.

Mikortól lehet pályázni?
•	A pályázatok 2011. március 1-jétől nyújthatók be.
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Gyógyító Magyarország – Egészségipari Program 

rehAbilitációs szolgáltAtások fejlesztése  
Az észAk-mAgyArországi régióbAn

Egészségipari Programunk kiemelt célja a rehabilitációs terület fejlesztése is. Ez az észak-magyaror-
szági betegeknek is jogos érdeke, ugyanakkor nemzetgazdasági szempontból is fontos, hiszen a terület 
jó természeti és szakmai alapadottságai által külföldi betegek érdeklődésére is számot tarthat.

Pályázni fekvő- és járóbeteg szakellátás terén egyaránt lehet. Nappali kórház, valamint a pszichiátri-
ai/addiktológiai rehabilitációhoz kapcsolódó gondozók is pályázhatnak. Támogatás infrastruktúra-fej-
lesztésre, eszközbeszerzésre és képzésre egyaránt kérhető.

Jelen pályázat célja, hogy javítsa a rehabilitációt igénylő észak-magyarországi betegek hozzáférését  
a különböző rehabilitációs ellátásokhoz, ugyanakkor javuljon az elérhető szolgáltatás színvonala olyan 
mértékben, hogy az vonzóvá tegye e szolgáltatások igénybevételét külföldi betegek számára is.

Kik pályázhatnak?
•	Közfinanszírozott rehabilitációs szakellátást végző egészségügyi szolgáltatók, vagy ezeket fenntartó 

intézmények. Ezen belül központi és helyi önkormányzati költségvetési szervek, egyházak és intéz-
ményeik, alapítványok, nonprofit gazdasági társaságok, valamint jogi személyiségű nonprofit szerve-
zetek.

Mekkora a támogatás összege és mértéke?
•	A rendelkezésre álló forrás: 2 140 millió forint. Minimum 20 millió forint, maximum 450 millió forint 

pályázható. A támogatás mértéke: 95%.

Mikortól lehet pályázni?
•	A pályázatok 2011. március 1-jétől nyújthatók be.

Gyógyító Magyarország – Egészségipari Program 

rehAbilitációs szolgáltAtások fejlesztése  
A közéP-dunántúli régióbAn

Egészségipari programunk fontos célja a rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése. Ez a hazai betegek, 
az orvos-szakma és a nemzetgazdaság közös érdeke. Jelen pályázat célja, hogy javítsa a rehabilitáci-
ót igénylő közép-dunántúli betegek hozzáférését a különböző rehabilitációs ellátásokhoz, ugyanakkor 
javuljon az elérhető szolgáltatás színvonala olyan mértékben, hogy az vonzóvá tegye e szolgáltatások 
igénybevételét külföldi betegek számára is. Ennek érdekében fejleszteni kívánjuk a rehabilitációs szol-
gáltatásokat nyújtó intézmények infrastruktúráját és műszerezettségét, valamint a személyi feltétele-
ket. 

Pályázni fekvő- és járóbeteg ellátás terén egyaránt lehet. Nappali kórház, valamint a pszichiátriai/
addiktológiai rehabilitációhoz kapcsolódó gondozási intézmények is pályázhatnak infrastruktúra-fej-
lesztésre, eszközbeszerzésre és képzésre egyaránt.

Kik pályázhatnak?
•	Közfinanszírozott rehabilitációs-szakellátást végző egészségügyi szolgáltatók, vagy ezeket fenntartó in-

tézmények, ezen belül központi és helyi önkormányzati költségvetési szervek, egyházak és intézménye-
ik, alapítványok, nonprofit gazdasági társaságok, valamint jogi személyiségű nonprofit szervezetek.

Mekkora a támogatás összege és mértéke?
•	A rendelkezésre álló forrás: 2 070 millió forint. Minimum 20 millió forint, maximum 400 millió forint 

pályázati összeg pályázható. A támogatás mértéke: 90%.

Mikortól lehet pályázni?
•	A pályázatok 2011. március 1-jétől nyújthatók be.
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rehAbilitációs szolgáltAtások fejlesztése  
Az észAk-Alföldi régióbAn

Egészségipari Programunk fontos célja, hogy az ország egész területén megkönnyítse a rehabilitáció le-
hetőségéhez való hozzáférést, hogy érzékelhetően javuljon a szolgáltatás színvonala. Ennek érdekében 
fejlesztjük Észak-Alföldön az egészségügyi rehabilitációs szolgáltatásokat nyújtó intézmények infrast-
ruktúráját, műszerezettségét és szakmai hátterét. 

Fekvő- és járóbeteg ellátás terén egyaránt lehet pályázni. Nappali kórház, valamint a pszichiátriai/
addiktológiai rehabilitációhoz kapcsolódó gondozási intézmények is pályázhatnak.

Jelen pályázat célja, hogy javítsa a rehabilitációt igénylő észak-alföldi betegek hozzáférését a különböző 
rehabilitációs ellátásokhoz, ugyanakkor javuljon az elérhető szolgáltatás színvonala olyan mértékben, 
hogy az vonzóvá tegye e szolgáltatások igénybevételét külföldi betegek számára is.

Kik pályázhatnak?
•	Közfinanszírozott rehabilitációs-szakellátást végző egészségügyi szolgáltatók, vagy ezeket fenntartó 

intézmények pályázhatnak. Ezen belül központi és helyi önkormányzati költségvetési szervek, egy-
házak és intézményeik, alapítványok, nonprofit gazdasági társaságok és jogi személyiségű nonprofit 
szervezetek.

Mekkora a támogatás összege és mértéke?
•	A rendelkezésre álló forrás: 3 500 millió forint. Minimum 20 millió forint, maximum 600 millió forint 

pályázható. A támogatás mértéke: 95%.

Mikortól lehet pályázni?
•	A pályázatok 2011. március 1-jétől nyújthatók be.

Gyógyító Magyarország – Egészségipari Program 

rehAbilitációs szolgáltAtások fejlesztése  
A dél-dunántúli régióbAn

A komolyabb orvosi beavatkozásokat követő rehabilitációs kezelés döntő jelentőségű a beteg felépülése, ké-
sőbbi életminősége szempontjából. Ezen a téren Dél-Dunántúl jó természeti és orvos-szakmai alapadottsá-
gokkal rendelkezik, ám figyelmet és támogatást igényel. A régió fejlesztése ezen a téren megnyugtató megol-
dást jelenthet az itt élő betegek számára, ugyanakkor gazdaságilag is perspektivikus, így különösen indokolt.

Az Új Széchenyi Terv keretein belül most lehetőség nyílik a régió rehabilitációs szolgáltatásokat nyúj-
tó intézményei számára az infrastruktúra és a szakmai háttér fejlesztésére. A fekvő- és járóbeteg ellátás 
terén egyaránt lehet pályázni. Nappali kórház, valamint a pszichiátriai / addiktológiai rehabilitációhoz 
kapcsolódó gondozók is pályázhatnak.

Jelen pályázat célja, hogy javítsa a rehabilitációt igénylő dél-dunántúli betegek hozzáférését a külön-
böző rehabilitációs ellátásokhoz, ugyanakkor javuljon az elérhető szolgáltatás színvonala olyan mér-
tékben, hogy az vonzóvá tegye e szolgáltatások igénybevételét külföldi betegek számára is.

Kik pályázhatnak?
•	Közfinanszírozott rehabilitációs szakellátást végző egészségügyi szolgáltatók, vagy ezeket fenntartó in-

tézmények pályázhatnak. Ezen belül központi és helyi önkormányzati költségvetési szervek, egyházak és 
intézményeik, alapítványok, nonprofit gazdasági társaságok és jogi személyiségű nonprofit szervezetek.

Mekkora a támogatás összege és mértéke?
•	A rendelkezésre álló forrás: 2 550 millió forint. Minimum 20 millió forint, maximum 800 millió forint 

támogatás pályázható. A támogatás mértéke: 95%.

Mikortól lehet pályázni?
•	A pályázatok 2011. március 1-jétől nyújthatók be.
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Gyógyító Magyarország – Egészségipari Program 

helyi és térségi turisztikAi desztináció  
menedzsment szervezetek létrehozásA  
és fejlesztése A dél-dunántúli régióbAn

A TDM szervezetekben nonprofit és magánszereplők működnek együtt azért, hogy a hazai és külföldi tu-
risták egyaránt vonzó, egyre magasabb színvonalú szolgáltatásokat és élményeket kapjanak, s ezáltal meg-
erősödhessenek azok a helyi vállalkozások is, amelyek munkahelyeket biztosítanak a környéken élőknek.

Az egymást megbecsülő közösségekben, a közös gondolkodásban és együttműködésben rejlő többletértékek 
kiaknázása a Dél-dunántúli régió fejlődése szempontjából is fontos. Ezért lehetőséget biztosítunk Dél-Du-
nántúl területéről a TDM szervezetek számára turisztikai célú termékfejlesztésre, turisztikai információs 
rendszerek kiépítésére, marketing-tevékenységre, oktatásra és képzésre, kutatás-elemzési tevékenységek-
re és infrastruktúra-fejlesztésre, eszközbeszerzésekre, fogyasztói elégedettség visszajelzéseinek méréseire.

Kik pályázhatnak?
•	Pályázatot kizárólag egyesület, nonprofit gazdasági társaság formában létező, a Nemzetgazdasági Mi-

nisztérium nyilvántartásában TDM regisztrációs számmal rendelkező, regisztrált szervezetek nyújt-
hatnak be, konzorciumban történő pályázat benyújtására nincs lehetőség.

Mekkora a támogatás összege és mértéke?
•	A rendelkezésre álló forrás: 400 millió forint.
•	Helyi TDM szervezet esetén minimum 20 millió forint, maximum 50 millió forint pályázható, gyógy-

helyi TDM szervezet esetén minimum 20 millió forint, maximum 100 millió forint. Térségi TDM szer-
vezet esetén minimum 50 millió forint, maximum 100 millió forint nyerhető el. A támogatás mértéke  
a projekt egésze tekintetében maximum 85 % lehet. 

Mikortól lehet pályázni?
•	A pályázatok 2011. március 1-jétől nyújthatók be.

Gyógyító Magyarország – Egészségipari Program 

turisztikAi szolgáltAtások fejlesztése  
A dél-dunántúli régióbAn

A vendéglátás Dél-Dunántúl természetes erőssége. Ám a térség turizmusában jócskán akadnak még ki-
aknázatlan lehetőségek, feltáratlan értékek. Az Új Széchenyi Terv Gyógyító Magyarország − Egészség-
ipari Programja a Dél-dunantúli régió számára komoly lehetőséget kínál ezen a téren az előrelépésre és 
gyarapodásra.

Ez a régió mindig is szívesen és sikeresen osztotta meg vendégeivel sokszínű kulturális örökségét, gaszt-
ronómiai hagyományait, évezredes borkultúráját és csodálatos természeti kincseit. A helyi vendéglátá-
sunk modernizálásával, az új egészségturisztikai szempontú fejlesztésekkel most új munkahelyek jö-
hetnek létre, és növekedhet a térség és az egész ország versenyképessége.

A nemzeti összefogás kormánya azon szolgáltatások körének bővítését szeretné megkönnyíteni, melyek 
vendégeket vonzanak a régióba, s elősegítik, hogy az ide érkezők minél több időt töltsenek itt el. 

A pályázat keretében eszközbeszerzésre és infrastruktúra-fejlesztésre egyaránt lehet pályázni. Így ven-
déglátó egységek létesítésére, új élményelemekkel való bővítésre, programok szervezésére és eszközökre.

Kik pályázhatnak?
•	Mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozások.

Mekkora a támogatás összege és mértéke?
•	A rendelkezésre álló forrás: 1 000 millió forint.
•	A támogatás összege minimum 5 millió forint maximum 50 millió forint. A támogatás mértéke min-

den vállalkozástípusban 50%.

Mikortól lehet pályázni?
•	A pályázatok 2011. március 1-jétől nyújthatók be.



28 29

p á l y á z A t o k

Gyógyító Magyarország – Egészségipari Program 

turisztikAi szolgáltAtások fejlesztése  
Az észAk-Alföldi régióbAn

Észak-Alföld kulturális, néprajzi és természeti kincseinek hasznosításában európai szintű lehetőségek 
rejlenek. Az idegenforgalom fejlesztése az egész térség versenyképességét növeli. Erre kínál lehetőséget 
az Új Széchenyi Terv Gyógyító Magyarország − Egészségipari Programja.

Az Észak-Alföld vendéglátásának modernizálásával, új, egészségturisztikai szempontú fejlesztésekkel 
az itt élők és az egész nemzet is gyarapodhat.

A nemzeti összefogás kormánya a vendéglátóipari szolgáltatások körének bővítését határozta el. Az itt 
élőkkel közös célunk, hogy a jövőben minél több új vendég látogasson el a térségbe, s hogy az ide érkezők  
a bővülő kínálat által egyre több időt töltsenek el itt tartalmasan, élményekkel gazdagodva.

A pályázat keretében eszközbeszerzésre és infrastruktúra-fejlesztésre egyaránt lehet pályázni, például 
vendéglátásra alkalmas létesítményekre, azok új élményelemekkel való bővítésére, illetve programok-
ra.

Kik pályázhatnak?
•	Mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozások, egyéni vállalkozások.

Mekkora a támogatás összege és mértéke?
•	A rendelkezésre álló forrás: 2 000 millió forint.
•	A támogatás összege minimum 5 millió forint, maximum 50 millió forint. A támogatás mértéke közép-

vállalkozások esetén 60%, egyéni, mikro- és kisvállalkozások esetén 70%.

Mikortól lehet pályázni?
•	A pályázatok 2011. március 1-jétől nyújthatók be.

Gyógyító Magyarország – Egészségipari Program 

helyi és térségi turisztikAi desztináció menedzsment  
szervezetek létrehozásA és fejlesztése A bAlAtoni  
ÜdÜlőkörzetben, A dél-dunántúli régióbAn

A turisztikai célú együttműködésen alapuló helyi turisztikai desztináció menedzsment (TDM) szerve-
zetek működése további sikereket és fejlődést hozhatnak a régiónak, fejlődhetnek a helyi turisztikai vál-
lalkozások, új munkahelyek létesülhetnek. E szervezetek elsődleges szerepe a turisztikai nonprofit és 
magánszereplők közötti együttműködés megteremtése.

Az Új Széchenyi Terv keretében lehetőség nyílik a térség TDM szervezetei számára turisztikai célú ter-
mékfejlesztésre, turisztikai információs rendszerek kiépítésére, marketing-tevékenységre, oktatásra 
és képzésre, kutatás-elemzési tevékenységekre és infrastruktúra-fejlesztésre, eszközbeszerzésekre, fo-
gyasztói elégedettség visszajelzéseinek méréseire.

Kik pályázhatnak?
•	Pályázatot kizárólag egyesületek, nonprofit gazdasági társaság formában létező, a Nemzetgazdasá-

gi Minisztérium nyilvántartásában TDM regisztrációs számmal rendelkező, regisztrált szervezetek 
nyújthatnak be. Konzorciumban történő pályázat benyújtására nincs lehetőség.

Mekkora a támogatás összege és mértéke?
•	A rendelkezésre álló forrás: 150 millió forint.
•	Helyi TDM szervezet esetén minimum 20 millió forint, maximum 50 millió forint pályázható. Gyógy-

helyi TDM szervezet esetén minimum 20 millió forint, maximum 100 millió forint. Térségi TDM szer-
vezet esetén minimum 50 millió forint, maximum 100 millió forint támogatás nyerhető. A támogatás 
mértéke a projekt egésze tekintetében maximum 85 % lehet. 

Mikortól lehet pályázni?
•	A pályázatok 2011. március 1-jétől nyújthatók be.
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Gyógyító Magyarország – Egészségipari Program 

turisztikAi szolgáltAtások fejlesztése  
Az észAk-mAgyArországi régióbAn

Az észak-magyarországi turizmusban számos kihasználatlan lehetőség rejlik. A gazdag történelem 
és kultúra, valamint a régió természeti adottságai egyaránt megbecsülést és támogatást érdemelnek.  
Az idegenforgalom fejlődésével ráadásul jelentősen javulna a régió versenyképessége is. A szolgáltatá-
sok bővítése több turistát vonzana, akik várhatóan hosszabb ideig is vendégeskednének itt. 

Az Új Széchenyi Terv ezen pályázatának célja az észak-magyarországi idegenforgalom fellendítése, ez-
által a munkahelyteremtés, és az, hogy a térség vonzó célállomása legyen a hazai és külföldi turistáknak. 

Olyan turisztikai szolgáltatások fejlesztésére lehet pályázni, amelyek új élményelemekkel gazdagítják 
a meglévő idegenforgalmi vonzerők kínálatát, és ezáltal elősegítik a hosszabb, tartalmasabb időtöltést. 
A fejlesztési célok között turisztikai attrakciók, vendéglátóegységek, garantált programok, eszközköl-
csönzés, városnézési program egyaránt szerepelhet, csakúgy, mint eszközbeszerzés és infrastruktúra-
fejlesztés.

Kik pályázhatnak?
•	Mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozások, illetve egyéni vállalkozások pályázhat-

nak.

Mekkora a támogatás összege és mértéke?
•	A rendelkezésre álló forrás: 2 000 millió forint.
•	Az elnyerhető támogatás összege minimum 5 millió forint, maximum 50 millió forint. A támogatás 

mértéke középvállalkozások esetén 60%, egyéni-, mikro- és kisvállalkozások esetén 70%.

Mikortól lehet pályázni?
•	A pályázatok 2011. március 1-jétől nyújthatók be.

Gyógyító Magyarország – Egészségipari Program 

helyi és térségi turisztikAi desztináció  
menedzsment szervezetek létrehozásA  
és fejlesztése Az észAk-Alföldi régióbAn

A turisztikai desztináció menedzsment (TDM) rendszer kialakításának célja az Észak-alföldi régióban 
is az, hogy a turizmusban érintett szereplők együttműködjenek, és közös munkával elérjék, hogy egyre 
több vendég látogasson ide, és egyre hosszabb időt töltsenek itt. A turizmus fellendülésével megerősöd-
nek a helyi vállalkozások, amelyek munkahelyeket biztosítanak. 

A pályázat keretében termékfejlesztésre (pl. túraútvonalak kitáblázása), turisztikai információs rendszerek 
működtetésére és marketing-tevékenységre is nyerhető támogatás. Szemléletformálásra, oktatásra és kép-
zésre is igényelhető forrás, de kutatás-elemzési tevékenységgel, infrastruktúra-fejlesztési vagy eszközbeszer-
zési elképzelésekkel, illetve fogyasztói elégedettség mérés visszajelzéseinek gyűjtésével is érdemes pályázni.

Kik pályázhatnak?
•	Pályázatot kizárólag egyesület, nonprofit gazdasági társaság formában létező, a Nemzetgazdasági Mi-

nisztérium nyilvántartásában TDM regisztrációs számmal rendelkező, regisztrált szervezetek nyújt-
hatnak be, konzorciumban történő pályázat benyújtására nincs lehetőség.

Mekkora a támogatás összege és mértéke?
•	A rendelkezésre álló forrás: 750 millió forint.
•	Helyi TDM szervezet esetén minimum 20 millió forint, maximum 50 millió forint. Gyógyhelyi TDM 

szervezet esetén minimum 20 millió forint, maximum 100 millió forint. Térségi TDM szervezet ese-
tén minimum 50 millió forint, maximum 100 millió forint. A támogatás mértéke a projekt egésze te-
kintetében maximum 85 % lehet. 

Mikortól lehet pályázni?
•	A pályázatok 2011. március 1-jétől nyújthatók be.
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Gyógyító Magyarország – Egészségipari Program 

turisztikAi szolgáltAtások fejlesztése  
A közéP-dunántúli régióbAn

A turizmus fejlesztése az Új Széchenyi Tervben csakúgy, mint elődjében kiemelten fontos terület. Ezen 
a téren Magyarország számos sikertörténetet tudhat már maga mögött, ám rengeteg lehetőség, feltárat-
lan érték áll még előttünk.

A Közép-dunántúli régió turisztikai mikro-, kis- és középvállalkozásai számára nagy lehetőséget jelent 
ez a pályázat. A támogatható ötleteknek csak a képzelet szabhat határt. Közös célunk a helyi vállalkozá-
sokkal és az itt élőkkel az idegenforgalom fellendítése, a munkahelyteremtés, és az, hogy a régió vonzó 
célállomása legyen a hazai és külföldi turistáknak. 

Pályázni lehet olyan turisztikai szolgáltatások fejlesztésére, melyek újabb élményekkel gazdagítják  
a meglévő kínálatot, és így elősegítik a hosszabb, tartalmasabb időtöltést. Ezt a célt különféle attrakciók, 
színes, színvonalas programok, különféle kölcsönözhető sport- és szabadidős eszközök éppúgy elősegít-
hetik, mint az infrastruktúra-fejlesztés, eszközbeszerzés.

Kik pályázhatnak?
•	Mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozások pályázhatnak.

Mekkora a támogatás összege és mértéke?
•	A rendelkezésre álló forrás: 1 400 millió forint.
•	A támogatás összege minimum 5 millió forint, maximum 50 millió forint. A támogatás mértéke 50%.

Mikortól lehet pályázni?
•	A pályázatok 2011. március 1-jétől nyújthatók be.

Gyógyító Magyarország – Egészségipari Program 

helyi és térségi turisztikAi desztináció  
menedzsment szervezetek létrehozásA  
és fejlesztése Az észAk-mAgyArországi régióbAn

Az Új Széchenyi Terv az élet minden területén összefogásra ösztönzi a közösségeket. A turisztikai 
desztináció menedzsment (TDM) rendszer kialakításának is ez a célja. A vállalkozások és nonprofit szer-
vezetek együttműködése az Észak-magyarországi régió turizmusának fejlődéséhez és az itt élők boldogu-
lásához is lendületet adhat. Közös célunk az, hogy minél több külföldi és hazai vendég látogasson ide, hosz-
szabb időt töltsenek itt, minőségi kiszolgálást kapjanak, és ezzel az itt élők és az egész ország gyarapodjék.

Támogatás kérhető termékfejlesztésre (pl. túraútvonalak kitáblázása), turisztikai információs rendsze-
rek működtetésére, marketing-tevékenységre, szemléletformálásra, oktatásra és képzésre, de kutatás-
elemzési tevékenységekre, infrastruktúra-fejlesztésre és eszközbeszerzésre is.

Kik pályázhatnak?
•	Pályázatot kizárólag egyesület, nonprofit gazdasági társaság formában létező, a Nemzetgazdasági Mi-

nisztérium nyilvántartásában TDM regisztrációs számmal rendelkező, regisztrált szervezetek nyújt-
hatnak be, konzorciumban történő pályázat benyújtására nincs lehetőség.

Mekkora a támogatás összege és mértéke?
•	A rendelkezésre álló forrás: 750 millió forint.
•	Helyi TDM szervezet esetén minimum 20 millió forint, maximum 50 millió forint  pályázható. Gyógy-

helyi TDM szervezet esetén minimum 20 millió forint, maximum 100 millió forint. Térségi TDM szer-
vezet esetén minimum 50 millió forint, maximum 100 millió forint támogatás kérhető. A támogatás 
mértéke a projekt egésze tekintetében maximum 85 % lehet. 

Mikortól lehet pályázni?
•	A pályázatok 2011. március 1-jétől nyújthatók be.
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Gyógyító Magyarország – Egészségipari Program 

helyi és térségi turisztikAi desztináció menedzsment  
szervezetek létrehozásA és fejlesztése  
A bAlAtoni ÜdÜlőkörzetben, A közéP-dunántúli régióbAn

A Balaton és a Közép-Dunántúl fontos szerepet játszanak hazánk turizmusában. A turisztikai célú 
együttműködésen alapuló helyi turisztikai desztináció menedzsment (TDM) szervezetek működése  
a régiónak további sikereket és fejlődést hozhatnak, fejlődhetnek a helyi turisztikai vállalkozások, és új 
munkahelyek is létesülhetnek. E szervezetek elsődleges célja a turisztikai nonprofit és magánszereplők 
közötti együttműködés megteremtése a közös turisztikai sikerek érdekében.

Az Új Széchenyi Terv keretében lehetőség nyílik a térség TDM szervezetei számára turisztikai célú ter-
mékfejlesztésre, turisztikai információs rendszerek kiépítésére, marketing-tevékenységre, oktatásra 
és képzésre, kutatás-elemzési tevékenységekre és infrastruktúra-fejlesztésre, eszközbeszerzésre.

Kik pályázhatnak?
•	Pályázatot kizárólag egyesületek, nonprofit gazdasági társaság formában létező, a Nemzetgazdasá-

gi Minisztérium nyilvántartásában TDM regisztrációs számmal rendelkező, regisztrált szervezetek 
nyújthatnak be. Konzorciumban történő pályázat benyújtására nincs lehetőség.

Mekkora a támogatás összege és mértéke?
•	A rendelkezésre álló forrás: 300 millió forint.
•	Helyi TDM szervezet esetén minimum 20 millió forint, maximum 50 millió forint pályázható. Gyógy-

helyi TDM szervezet esetén minimum 20 millió forint, maximum 100 millió forint igényelhető. Tér-
ségi TDM szervezet esetén pedig minimum 50 millió forint, maximum 100 millió forint. A támogatás 
mértéke a projekt egésze tekintetében maximum 85 % lehet. 

Mikortól lehet pályázni?
•	A pályázatok 2011. március 1-jétől nyújthatók be.

Gyógyító Magyarország – Egészségipari Program 

helyi és térségi turisztikAi desztináció menedzsment  
szervezetek létrehozásA és fejlesztése  
A közéP-dunántúli régióbAn

Közös boldogulásunk kulcsa az együttműködés. Ezt segíti elő a turizmus terén a desztináció menedzs-
ment (TDM) rendszer kialakítása a Közép-Dunántúlon is. A nemzeti összefogás kormánya az itt élők-
kel együtt fontosnak tartja, hogy egyre több külföldi és hazai vendég látogasson el a régióba. Úgy véljük, 
a turizmus fellendülésével megerősödhetnek a helyi turisztikai vállalkozások, ami közvetve vagy köz-
vetlenül minden itt élő érdeke. 

A pályázat keretében támogatás kérhető termékfejlesztésre (pl. túraútvonalak kitáblázása), turisztikai 
információs rendszerekre, marketing-tevékenységre, szemléletformálásra, oktatásra és képzésre, de 
kutatás-elemzési tevékenységekre, infrastruktúra-fejlesztésre és eszközbeszerzésre is.

Kik pályázhatnak?
•	Pályázatot kizárólag egyesületek, nonprofit gazdasági társaság formában létező, a Nemzetgazdasá-

gi Minisztérium nyilvántartásában TDM regisztrációs számmal rendelkező, regisztrált szervezetek 
nyújthatnak be. Konzorciumban történő pályázat benyújtására nincs lehetőség.

Mekkora a támogatás összege és mértéke?
•	A rendelkezésre álló forrás: 700 millió forint.
•	Helyi TDM szervezet esetén minimum 20 millió forint, maximum 50 millió forint  összegre pályázhat. 

Gyógyhelyi TDM szervezet esetén minimum 20 millió forint, maximum 100 millió forint támogatás 
nyerhető. Térségi TDM szervezet esetén minimum 50 millió forint, maximum 100 millió forint lehet 
az elnyert összeg. A támogatás mértéke a projekt egésze tekintetében maximum 85 % lehet. 

Mikortól lehet pályázni?
•	A pályázatok 2011. március 1-jétől nyújthatók be.
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Gyógyító Magyarország – Egészségipari Program 

helyi és térségi turisztikAi desztináció menedzsment  
szervezetek létrehozásA és fejlesztése  
A közéP-mAgyArországi régióbAn

Összefogásra és együttműködésre szükség van. Ezért bátorítjuk a turisztikai desztináció menedzsment 
(TDM) rendszer kialakítását Közép-Magyarországon is. Szeretnénk, ha a régió vállalkozói és nonprofit 
szervezetei együttműködve valósítanák meg a régió nagyobb közös turisztikai céljait. A turizmus fellen-
dülésétől a helyi vállalkozások és munkahelyek megerősödését is várjuk. 

A pályázat keretein belül támogatás nyerhető termékfejlesztésre, turisztikai információs rendszerekre, 
marketing-tevékenységre, kutatás-elemzési tevékenységekre, infrastruktúra-fejlesztésre és eszközbe-
szerzésre is.

Kik pályázhatnak?
•	Pályázatot kizárólag egyesületek, nonprofit gazdasági társaság formában létező, a Nemzetgazdasá-

gi Minisztérium nyilvántartásában TDM regisztrációs számmal rendelkező, regisztrált szervezetek 
nyújthatnak be. Konzorciumban történő pályázat benyújtására nincs lehetőség.

Mekkora a támogatás összege és mértéke?
•	A rendelkezésre álló forrás: 560 millió forint.
•	Helyi TDM szervezet esetén minimum 20 millió forintra, maximum 50 millió forintra pályázhatnak. 

Gyógyhelyi TDM szervezet esetén minimum 20 millió forint, maximum 100 millió forint támogatás 
kérhető. Térségi TDM szervezet esetén minimum 50 millió forintra, maximum 100 millió forintra le-
het pályázni. A támogatás mértéke a projekt egésze tekintetében maximum 85 % lehet. 

Mikortól lehet pályázni?
•	A pályázatok 2011. március 1-jétől nyújthatók be.

Gyógyító Magyarország – Egészségipari  Program 

turisztikAi szolgáltAtások fejlesztése  
A közéP-mAgyArországi régióbAn

A nemzeti összefogás kormánya egyetért a Közép-Magyarországon élőkkel abban, hogy e régió verseny-
képességét növelni kell, s hogy ebben fontos szerepe lehet az idegenforgalom fejlesztésének.

A helyi vendéglátóipari hagyományok, a gasztrokultúra, valamint a néprajzi és kulturális javak alkal-
massá teszik ezt a vidéket e stratégiai fejlesztésre. Ezért hirdettük meg a Gyógyító Magyarország − 
Egészségipari Program részeként ezt a pályázati lehetőséget, melynek keretében olyan turisztikai szol-
gáltatások fejlesztésére lehet támogatást igényelni, amelyek újabb élményekkel gazdagítják a meglévő 
kínálatot, ezáltal elősegítik a hosszabb, tartalmasabb időtöltést. Ezt a célt színes kulturális és élmény-
programokkal, nívós vendéglátóegységek létrehozásával vagy bővítésével egyaránt elérhetőnek látjuk.

Kik pályázhatnak?
•	Mikro-, kis- és középvállalkozások és egyéni vállalkozások.

Mekkora a támogatás összege és mértéke?
•	A rendelkezésre álló forrás: 1 500 millió forint. A támogatás összege mikro-, kis- és középvállalkozá-

sok esetén minimum 5 millió, maximum 100 millió forint lehet. Egyéni vállalkozások és jogi szemé-
lyiségű gazdasági társaságok esetén minimum 5 millió forint, maximum 50 millió forint. A támogatás 
mértéke középvállalkozások esetén 20-40%, egyéni-, mikro- és kisvállalkozások esetén pedig 30-50% 
lehet.

Mikortól lehet pályázni?
•	A pályázatok 2011. március 1-jétől nyújthatók be.
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Gyógyító Magyarország – Egészségipari Program 

helyi és térségi turisztikAi desztináció  
menedzsment szervezetek létrehozásA  
és fejlesztése A nyugAt-dunántúli régióbAn

Az összefogás, a turisztikai desztináció menedzsment (TDM) rendszer kialakítása a Nyugat-Dunántúl 
turizmusának és gazdaságának fejlődésében fontos szerepet játszhat. A vállalkozások és nonprofit szer-
vezetek közös munkája végső soron minden itt élő közös boldogulását segíti elő. A rendszer hatékonyan 
segíti elő, hogy egyre több külföldi vendég látogasson ide, s hogy ők hosszabb időt töltsenek itt, s így meg-
erősödjenek a helyi vállalkozások és új munkahelyek jöjjenek létre.

A pályázat keretében támogatás nyerhető termékfejlesztésre (pl. túraútvonalak kitáblázása), turisztikai 
információs rendszerek működtetésére, marketing-tevékenységre, szemléletformálásra, oktatásra és 
képzésre, a szervezet működésének értékelése érdekében kutatás-elemzési tevékenységekre, fogyasz-
tói elégedettség mérésére, a visszajelzések gyűjtésére, infrastruktúra-fejlesztésre és eszközbeszerzésre.

Kik pályázhatnak?
•	Pályázatot kizárólag egyesület, nonprofit gazdasági társaság formában létező, a Nemzetgazdasági Mi-

nisztérium nyilvántartásában TDM regisztrációs számmal rendelkező, regisztrált szervezetek nyújt-
hatnak be, konzorciumban történő pályázat benyújtására nincs lehetőség.

Mekkora a támogatás összege és mértéke?
•	A rendelkezésre álló forrás: 650 millió forint.
•	Helyi TDM szervezet esetén minimum 20 millió forint, maximum 50 millió forint. Gyógyhelyi TDM 

szervezet esetén minimum 20 millió forint, maximum 100 millió forint. Térségi TDM szervezet ese-
tén minimum 50 millió forint, maximum 100 millió forint. A támogatás mértéke maximum 85 % lehet. 

Mikortól lehet pályázni?
•	A pályázatok 2011. március 1-jétől nyújthatók be.

Gyógyító Magyarország – Egészségipari Program 

turisztikAi szolgáltAtások fejlesztése  
A nyugAt-dunántúli régióbAn

Nyugat-Dunántúl a térségben élők tenni akarásának és a szerencsés adottságoknak köszönhetően szá-
mos turisztikai sikertörténetet tudhat maga mögött. Ám ennél is több a kiaknázatlan lehetőség és a fel-
táratlan, még a hazai turisták számára is ismeretlen érték. A nemzeti együttműködés kormánya az itt 
élőkkel közösen szeretné a régió gazdaságát élénkíteni, s ebben stratégiai szerepet szán a turizmus fej-
lesztésének.

Pályázatunk keretében olyan turisztikai szolgáltatások fejlesztésére lehet pályázni, amelyek újabb él-
ményekkel gazdagítják a kínálatot, s még vonzóbbá teszik célállomásként a régiót. Hosszabb itt-tartóz-
kodásra inspirálják az ide látogatót, így elősegítve a helyi vállalkozások, munkahelyek megerősödését. 
Kulturális- és élményprogramokra, szabadidős és sporteszközökre, valamint infrastruktúra-fejlesztés-
re egyaránt lehet pályázni.

Kik pályázhatnak?
•	Pályázatot vállalkozások és nonprofit gazdasági társaságok, egyéni mikro-, kis- és középvállalatok 

nyújthatnak be.

Mekkora a támogatás összege és mértéke?
•	A rendelkezésre álló forrás: 2 500 millió forint. A támogatás összege kisméretű projektek esetén mi-

nimum 5 millió forint, maximum 25 millió forint. Nagyméretű projektek esetén a Balaton Kiemelt 
Üdülőkörzet területén kívül minimum 25 millió forint, maximum 250 millió forint, a Balaton Kiemelt 
Üdülőkörzet területén minimum 25 millió forint, maximum 50 millió forint. A támogatás mértéke 
egyéni-, mikro- és kisvállalkozások esetén 50%, középvállalkozások esetén 40%, egyéb esetben 30%.

Mikortól lehet pályázni?
•	A pályázatok 2011. március 1-jétől nyújthatók be.
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Közlekedésfejlesztési Program 

állAmi kezelésű közutAkon Az elérhetőség jAvításA  
A dél-Alföldi régióbAn

A nemzeti összefogás kormányának a Dél-alföldi régió fejlesztése is fontos feladata. Az egymástól mesz-
sze fekvő települések, a hagyományosan szétszórt tanyaszerkezet egyaránt megköveteli a térség köz-
úthálózatának fejlesztését. Mindez nem csupán morális kötelesség, hanem gazdasági kérdés is, hiszen 
e vidék a magyar agrárgazdaság egyik, lehetőségeit tekintve talán legtermőképesebb vidéke, amelynek 
fejlesztésével számos új munkahely teremthető.

Pályázni lehet a 4 és 5 számjegyű kül- és belterületi utak burkolatának és alépítményeinek felújítására, út-
burkolatának szélesítésére, korszerűsítésére, amelybe beleértendő az útberuházáshoz kapcsolódóan a nyi-
tott és zárt csapadékvízelvezető-rendszer szükséges mértékben történő helyreállítása, korszerűsítése, tám-
fal építése, rézsű megtámasztása, mederkorrekció, nyomvonalas infrastruktúra helyreállítása, kapcsolódó 
infrastrukturális elemek korszerűsítése, valamint a pályázati támogatás segítségével az  útberuházáshoz 
kapcsolódóan autóbuszöblök felújítása, kiépítése, a balesetveszélyes ívek korrekciója, a meglévő közlekedés-
biztonsági elemek korszerűsítése és új, a közlekedésbiztonságot szolgáló elemek kiépítése is megtörténhet.

Kik pályázhatnak?
•	Magyar Közút NZrt., Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő NZrt., Közlekedésfejlesztési Koordinációs 

Központ.

Mekkora a támogatás összege és mértéke?
•	A rendelkezésre álló forrás: 5 000 millió forint.
•	A támogatás minimális összege 50 millió forint, maximális összege 3 000 millió forint. 
•	A támogatás mértéke 100%.

Mikortól lehet pályázni?
•	A pályázatok 2011. március 1-jétől nyújthatók be.

Gyógyító Magyarország – Egészségipari Program 

helyi és térségi turisztikAi desztináció menedzsment  
szervezetek létrehozásA és fejlesztése A bAlAtoni  
ÜdÜlőkörzetben, A nyugAt-dunántúli régióbAn

A Balaton és a Nyugat-Dunántúl közkedvelt  turisztikai régió. A TDM szervezeteknek, a nonprofit szer-
vezetek és vállalkozások összefogásának óriási szerepe lehet a továbblépésben. Megerősödnek a helyi 
vállalkozások és munkahelyek. A szolgáltatások és élmények bővülésével több külföldi és hazai vendég 
látogat ide, és hosszabb időt tölthet itt. Célunk a Balaton és a Nyugat-Dunántúl helyi és térségi TDM 
szervezeteinek kialakítása, fejlesztése, működési feltételeik megteremtése, valamint a szakmai felada-
tok megvalósításának támogatása.

Pályázni lehet termékfejlesztésre, turisztikai információs rendszerek működtetésére, marketing-tevé-
kenységre, valamint infrastruktúra-fejlesztésre és eszközbeszerzésre is.

Kik pályázhatnak?
•	Pályázatot egyesület, nonprofit gazdasági társaság formában létező, a Nemzetgazdasági Minisztéri-

um nyilvántartásában TDM regisztrációs számmal rendelkező, regisztrált szervezetek nyújthatnak 
be, konzorciumban történő pályázat benyújtására nincs lehetőség.

Mekkora a támogatás összege és mértéke?
•	A rendelkezésre álló forrás: 200 millió forint.
•	Helyi TDM szervezet esetén minimum 20 millió forint, maximum 50 millió forint pályázható. Gyógy-

helyi TDM szervezet esetén minimum 20 millió forint, maximum 100 millió forint. Térségi TDM szer-
vezet esetén minimum 50 millió forint, maximum 100 millió forint igényelhető. A támogatás mértéke 
a projekt egésze tekintetében maximum 85 % lehet. 

Mikortól lehet pályázni?
•	A pályázatok 2011. március 1-jétől nyújthatók be.
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Közlekedésfejlesztési Program 

A 4 és 5 számjegyű közutAk fejlesztése  
A dél-dunántúli régióbAn

A Dél-Dunántúl települései közel fekszenek egymáshoz, az úthálózat elhasznált, és mára már nemcsak 
közlekedési, hanem gazdasági kérdés is azok felújítása, megerősítése. Modern gazdaság csak ott épül, 
ahol jó a közlekedés. Mindezen túl a régió természeti és kulturális értékei a turizmusban is komoly lehe-
tőségek kiaknázását teszik lehetővé. Ehhez is nélkülözhetetlen a megfelelő úthálózat kiépítése.

A támogatás a 4 és 5 számjegyű országos mellékutak felújítására és korszerűsítésére igényelhető, ezen 
belül is a 4 és 5 számjegyű kül- és belterületi utak burkolatának és alépítményeinek felújítására, útbur-
kolatának szélesítésére, korszerűsítésére, amelybe beleértendő az útberuházáshoz kapcsolódóan a nyi-
tott és zárt csapadékvízelvezető-rendszer szükséges mértékben történő helyreállítása, korszerűsítése, 
támfal építése, rézsű megtámasztása, mederkorrekció, nyomvonalas infrastruktúra helyreállítása, kap-
csolódó infrastrukturális elemek korszerűsítése, továbbá az útberuházáshoz kapcsolódóan autóbusz-
öblök felújítása, kiépítése, a balesetveszélyes ívek korrekciója, a meglévő közlekedésbiztonsági elemek 
korszerűsítése és új, a közlekedésbiztonságot szolgáló elemek kiépítése is megtörténhet.

Kik pályázhatnak?
•	Magyar Közút NZrt., Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő NZrt., Közlekedésfejlesztési Koordinációs 

Központ.

Mekkora a támogatás összege és mértéke?
•	A rendelkezésre álló forrás: 8 920 millió forint.
•	A támogatás minimális összege 50 millió forint, maximális összege 3 000 millió forint. A támogatás 

mértéke 100%.

Mikortól lehet pályázni?
•	A pályázatok 2011. március 1-jétől nyújthatók be.

Közlekedésfejlesztési Program 

kerékPárforgAlmi hálózAt fejlesztése A dél-Alföldi régióbAn

Az Alföldön a kerékpározás elsősorban a közlekedést szolgálja. Az egymástól távol lévő települések, 
vagy az azokon belüli hosszú utcák miatt napi rendszerességű a kerékpárhasználat. A mindennapi élet 
eszköze a bicikli, márpedig az Új Széchenyi Terv célja, hogy a támogatások révén megkönnyítse az em-
berek hétköznapjait.

E pályázat célja ezért 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.

Kerékpárforgalmi létesítmények építésére belterületen és külterületen mellékutak mentén, valamint  
a kerékpáros hálózatok fejlesztéséhez kapcsolódóan többek között pályázni lehet a kerékpáros kultúra 
kialakítását támogató kampányok megvalósítására, a meglévő kerékpárforgalmi létesítmények korsze-
rűsítésére, csomópontok kerékpáros közlekedés céljára történő átalakítására, kerékpártámaszok, ke-
rékpárparkolók, és B+R kerékpártárolók építésére, pihenőhely kiépítésére, forgalomtechnikai eszkö-
zök, forgalombiztonsági berendezések, létesítmények kiépítésére.

Kik pályázhatnak?
•	Települési önkormányzatok, önkormányzati társulások, központi költségvetési szervek.

Mekkora a támogatás összege és mértéke?
•	A rendelkezésre álló forrás: 2 000 millió forint.
•	A pályázat keretében elnyerhető támogatás összege minimum 50 millió forint, maximum 300 millió forint. 
•	A támogatás mértéke maximum 90%.

Mikortól lehet pályázni?
•	A pályázatok 2011. március 1-jétől nyújthatók be.
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Közlekedésfejlesztési Program 

A 4 és 5 számjegyű közutAk fejlesztése  
Az észAk-Alföldi régióbAn

Az Új Széchenyi Terv a kistérségi központok és a nehezen megközelíthető térségek közúti elérhetőségé-
nek a javítását, a munkahelyek, közszolgáltatások könnyebb elérésének a megteremtését támogatja. Ke-
let-Magyarország közútjainak fejlesztését a kormány azért is támogatja, mert ez a régió gazdasági fej-
lesztésének egyik kulcsa, s emellett a kiegyensúlyozott hazai infrastruktúra-fejlesztés szempontjai is 
megkövetelik az odafigyelést.

Pályázni lehet a 4 és 5 számjegyű kül- és belterületi utak burkolatának és alépítményeinek felújítására, 
útburkolatának szélesítésére, korszerűsítésére, amelybe beleértendő az útberuházáshoz kapcsolódóan 
a nyitott és zárt csapadékvízelvezető-rendszer szükséges mértékben történő helyreállítása, korszerű-
sítése, támfal építése, rézsű megtámasztása, mederkorrekció, nyomvonalas infrastruktúra helyreállí-
tása, kapcsolódó infrastrukturális elemek korszerűsítése. Támogatással az útberuházáshoz kapcsoló-
dóan autóbuszöblök felújítása, kiépítése, a balesetveszélyes ívek korrekciója, a meglévő közlekedésbiz-
tonsági elemek korszerűsítése és új, a közlekedésbiztonságot szolgáló elemek kiépítése is megtörténhet.

Kik pályázhatnak?
•	Magyar Közút NZrt., Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő NZrt., Közlekedésfejlesztési Koordinációs 

Központ.

Mekkora a támogatás összege és mértéke?
•	A rendelkezésre álló forrás: 13 784 millió forint.
•	A támogatás minimális összege 50 millió forint, maximális összege 3 000 millió forint. A támogatás 

mértéke 100%.

Mikortól lehet pályázni?
•	A pályázatok 2011. március 1-jétől nyújthatók be.

Közlekedésfejlesztési Program 

kerékPárforgAlmi hálózAt fejlesztése 
A dél-dunántúli régióbAn

Az Új Széchenyi Terv az ország egészében számol a közút- és kerékpárút-hálózat fejlesztésével. Különösen fon-
tos ez egy olyan térségben, ahol a sűrű településszerkezet erős közúti forgalmat mutat, s ahol a kerékpárt hasz-
nálók biztonságának megteremtése fontos cél. A térségben élők számára ez a mindennapok biztonságát jelenti.

A pályázat célja ezért 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.

Pályázni lehet kerékpárforgalmi létesítmények építésére belterületen és külterületen mellékutak men-
tén, valamint a kerékpáros hálózatok fejlesztéséhez kapcsolódóan többek között a kerékpáros kultúra 
kialakítását támogató kampányok megvalósítására, meglévő kerékpárforgalmi létesítmények korszerű-
sítésére, csomópontok kerékpáros közlekedés céljára történő átalakítására, kerékpártámaszok, kerék-
párparkolók, és B+R kerékpártárolók építésére, pihenőhely kiépítésére, forgalomtechnikai eszközök, 
forgalombiztonsági berendezések, létesítmények kiépítésére.

Kik pályázhatnak?
•	Települési önkormányzatok, önkormányzati társulások, központi költségvetési szervek.

Mekkora a támogatás összege és mértéke?
•	A rendelkezésre álló forrás: 1 500 millió forint.
•	A pályázat keretében elnyerhető támogatás összege minimum 50 millió forint, maximum 300 millió 

forint. A támogatás mértéke minimum 85%, maximum 90%.

Mikortól lehet pályázni?
•	A pályázatok 2011. március 1-jétől nyújthatók be.
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Közlekedésfejlesztési Program 

A közúti elérhetőség jAvításA  
Az észAk-mAgyArországi régióbAn

A program a kistérségi központok és a nehezen megközelíthető térségek közúti elérhetőségének a javí-
tását, a munkahelyek, közszolgáltatások könnyebb elérésének a megteremtését támogatja.

Pályázni lehet a 4 és 5 számjegyű kül- és belterületi utak burkolatának és alépítményeinek felújítására, 
útburkolatának szélesítésére, korszerűsítésére, amelybe beleértendő az útberuházáshoz kapcsolódóan 
a nyitott és zárt csapadékvízelvezető-rendszer szükséges mértékben történő helyreállítása, korszerűsí-
tése, támfal építése, rézsű megtámasztása, mederkorrekció, nyomvonalas infrastruktúra helyreállítása, 
kapcsolódó infrastrukturális elemek korszerűsítése.

Támogatással az útberuházáshoz kapcsolódóan autóbuszöblök felújítása, kiépítése, a balesetveszélyes 
ívek korrekciója, a meglévő közlekedésbiztonsági elemek korszerűsítése és új, a közlekedésbiztonságot 
szolgáló elemek kiépítése is megtörténhet.

Kik pályázhatnak?
•	Magyar Közút NZrt., Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő NZrt., Közlekedésfejlesztési Koordinációs 

Központ.

Mekkora a támogatás összege és mértéke?
•	A rendelkezésre álló forrás: 11 152 millió forint.
•	A támogatás minimális összege 50 millió forint, maximális összege 3 000 millió forint. A támogatás 

mértéke 100%.

Mikortól lehet pályázni?
•	A pályázatok 2011. március 1-jétől nyújthatók be.

Közlekedésfejlesztési Program 

kerékPárforgAlmi hálózAt fejlesztése  
Az észAk-Alföldi régióbAn

Az Észak-Alföldön a kerékpár a mindennapok közlekedésének fontos eszköze. Az itt élők számára ezért 
elengedhetetlen a biztonságos kerékpárút-hálózat kialakítása.

A pályázat célja ezért 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.

Pályázni lehet kerékpárforgalmi létesítmények építésére belterületen és külterületen mellékutak men-
tén, valamint a kerékpáros hálózatok fejlesztéséhez kapcsolódóan többek között a kerékpáros kultúra 
kialakítását támogató kampányok megvalósítására, meglévő kerékpárforgalmi létesítmények korszerű-
sítésére, csomópontok kerékpáros közlekedés céljára történő átalakítására, kerékpártámaszok, kerék-
párparkolók, és B+R kerékpártárolók építésére, pihenőhely kiépítésére, forgalomtechnikai eszközök, 
forgalombiztonsági berendezések, létesítmények kiépítésére.

Kik pályázhatnak?
•	Települési önkormányzatok, önkormányzati társulások, központi költségvetési szervek.

Mekkora a támogatás összege és mértéke?
•	A rendelkezésre álló forrás: 3 000 millió forint. A pályázat keretében elnyerhető támogatás összege 

minimum 50 millió forint, maximum 300 millió forint. 
•	A támogatás mértéke minimum 85%, maximum 90%.

Mikortól lehet pályázni?
•	A pályázatok 2011. március 1-jétől nyújthatók be.
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Közlekedésfejlesztési Program 

kerékPárforgAlmi hálózAt fejlesztése  
Az észAk-mAgyArországi régióbAn

Aki rendszeresen biciklizik, óvja egészségét és környezetét, időt és pénzt takarít meg. Észak-Magyaror-
szágon a turisztikai előnyök mellett a kerékpárutak építése az itt élők mindennapi közlekedésének biz-
tonsága miatt is fontos kérdés.

A pályázat célja ezért olyan komplex projektek támogatása, majd megvalósítása, amelyek eredménye-
ként egy teljes település vagy egy szerves, funkcionális egységnek tekinthető településrész, illetve kettő 
vagy több település közötti távolság válik biztonságosan, kényelmesen, közvetlenül elérhetővé.

Pályázni lehet kerékpárforgalmi létesítmények építésére belterületen és külterületen mellékutak men-
tén, valamint a kerékpáros hálózatok fejlesztéséhez kapcsolódóan többek között a kerékpáros kultúra 
kialakítását támogató kampányok megvalósítására, meglévő kerékpárforgalmi létesítmények korszerű-
sítésére, csomópontok kerékpáros közlekedés céljára történő átalakítására, kerékpártámaszok, kerék-
párparkolók, és B+R kerékpártárolók építésére, pihenőhely kiépítésére, forgalomtechnikai eszközök, 
forgalombiztonsági berendezések, létesítmények kiépítésére.

Kik pályázhatnak?
•	Települési önkormányzatok, önkormányzati társulások, központi költségvetési szervek.

Mekkora a támogatás összege és mértéke?
•	A rendelkezésre álló forrás: 570 millió forint.
•	A pályázat keretében elnyerhető támogatás összege minimum 50 millió forint, maximum 300 millió 

forint. A támogatás mértéke minimum 85%, maximum 90%.

Mikortól lehet pályázni?
•	A pályázatok 2011. március 1-jétől nyújthatók be.

Közlekedésfejlesztési Program 

közutAk rekonstrukciójA Az észAk-mAgyArországi régióbAn

Az Új Széchenyi Terv pályázataival támogatja az értékteremtő vállalkozásokat. Célja, hogy a 2010. évi 
árvízkárok során megsérült, leromlott úthálózat minél hamarabb felújításra kerüljön. A pályázat ki-
emelt figyelmet szentel az észak-magyarországi árvízkárokat enyhítő, elsősorban az úthálózatot érin-
tő beruházásokra is. 

Pályázni lehet a 4 és 5 számjegyű kül- és belterületi utak burkolatának és alépítményeinek felújítására, 
útburkolatának szélesítésére, korszerűsítésére, amelybe beleértendő az útberuházáshoz kapcsolódóan 
a nyitott és zárt csapadékvízelvezető-rendszer szükséges mértékben történő helyreállítása, korszerűsí-
tése, támfal építése, rézsű megtámasztása, mederkorrekció, nyomvonalas infrastruktúra helyreállítása, 
kapcsolódó infrastrukturális elemek korszerűsítése.

Támogatással az útberuházáshoz kapcsolódóan autóbuszöblök felújítása, kiépítése, a balesetveszélyes 
ívek korrekciója, a meglévő közlekedésbiztonsági elemek korszerűsítése és új, a közlekedésbiztonságot 
szolgáló elemek kiépítése is megtörténhet.

Kik pályázhatnak?
•	Magyar Közút NZrt., Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő NZrt., Közlekedésfejlesztési Koordinációs 

Központ.

Mekkora a támogatás összege és mértéke?
•	A rendelkezésre álló forrás: 3 000 millió forint.
•	A támogatás minimális összege 50 millió forint, maximális összege 3 000 millió forint. A támogatás 

mértéke 100%.

Mikortól lehet pályázni?
•	A pályázatok 2011. március 1-jétől nyújthatók be.
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Közlekedésfejlesztési Program 

térségi jelentőségű közutAk fejlesztése  
A közéP-dunántúli régióbAn

A biztonságos, gyors közlekedés mindannyiunk számára érték. Az Új Széchenyi Terv kiemelten támo-
gatja a kistérségi központok és a nehezen megközelíthető térségek könnyebb közúti elérhetőségét. 

Pályázni lehet a 4 és 5 számjegyű kül- és belterületi utak burkolatának és alépítményeinek felújítására, 
útburkolatának szélesítésére, korszerűsítésére, amelybe beleértendő az útberuházáshoz kapcsolódóan 
a nyitott és zárt csapadékvízelvezető-rendszer szükséges mértékben történő helyreállítása, korszerűsí-
tése, támfal építése, rézsű megtámasztása, mederkorrekció, nyomvonalas infrastruktúra helyreállítása, 
kapcsolódó infrastrukturális elemek korszerűsítése. Az útberuházáshoz kapcsolódóan autóbuszöblök 
felújítása, kiépítése, a balesetveszélyes ívek korrekciója, a meglévő közlekedésbiztonsági elemek kor-
szerűsítése és új, a közlekedésbiztonságot szolgáló elemek kiépítése is megtörténhet.

Kik pályázhatnak?
•	Magyar Közút NZrt., Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő NZrt., Közlekedésfejlesztési Koordinációs 

Központ.

Mekkora a támogatás összege és mértéke?
•	A rendelkezésre álló forrás: 10 250 millió forint. A pályázat keretében elnyerhető támogatás összege 

minimum 50 millió forint, maximum 3 000 millió forint. A támogatás mértéke 100%.

Mikortól lehet pályázni?
•	A pályázatok 2011. március 1-jétől nyújthatók be.

Közlekedésfejlesztési Program 

logisztikAi közPontok és szolgáltAtások fejlesztése

A hazai és a Magyarországon áthaladó nemzetközi áruforgalom kiszolgálásában a siker záloga a jó koor-
dináció, a fejlett logisztika. Jól tudjuk, ez a modern gazdaság egyik legfontosabb kérdése.

Pályázni lehet logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése céljából eszközbeszerzésre, infrast-
rukturális és ingatlan-beruházásra, illetve információs technológia-fejlesztésre. Ezekhez kapcsolódó-
an támogatható továbbá gyártási licenc megvásárlása, gyártási know-how beszerzése, piacra jutás, vál-
lalati humánerőforrás fejlesztése, tanácsadás igénybevétele, illetve minőség-, környezet- és egyéb irá-
nyítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsíttatása, illetve tervezése és 
előkészítése.

Kik pályázhatnak? 
•	Gazdasági társaságok, szövetkezetek. Nem támogatható e pályázaton belül a Közép-magyarországi ré-

gió területén megvalósuló fejlesztés.

Mekkora a támogatás összege és mértéke? 
•	A rendelkezésre álló forrás: 9 000 millió forint.
•	A pályázat keretében elnyerhető támogatás összege minimum 25 millió forint, maximum 750 millió 

forint, a támogatás mértéke  maximum 50%.

Mikortól lehet pályázni?
•	A pályázatok 2011. március 1-jétől nyújthatók be.
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Közlekedésfejlesztési Program 

Az ország és A régióközPontok nemzetközi  
közúti elérhetőségének jAvításA – előkészítés

Számtalanszor szembesültünk az elmúlt években azzal a problémával, hogy egy-egy nagyobb közleke-
dési beruházás megkezdése évekig elhúzódik, eközben a belterületi és kisebb méretű utak tönkremen-
nek a nagy igénybevétel miatt, a munkálatok miatti torlódások következtében pedig állandó bosszúság-
gal számolhatunk. Egy elhúzódó útépítés során egyre több váratlan anyagi és technikai akadály jelenik 
meg, miközben az átadás céldátuma egyre messzebb kerül. 

Ennek a pályázatnak legfőbb célja, olyan megfelelő számú, kellőképpen megalapozott fejlesztés előké-
szítése, mely az autópálya-hálózat rendszerébe kapcsolja az eddig elzárt országrészeket is a határ mind-
két oldalán. Külön kiemelt cél a közlekedési veszélyekre időben figyelmeztető tájékoztatási rendszerek 
fejlesztése, a baleseti gócpontok átépítése, ezzel a balesetek számának csökkentése.

Jelen pályázat forrást biztosít az előkészítő munkálatokhoz, melybe beletartozik többek között a tervek, 
megvalósíthatósági tanulmányok készítése, az építési terület megszerzése, régészeti vizsgálata, lőszer-
mentesítése. 

Kik pályázhatnak?
•	Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

Mekkora a támogatás összege és mértéke?
•	A rendelkezésre álló forrás: 45 212 millió forint. 
•	Az elnyerhető támogatás összegére minimális és maximális érték nem került meghatározásra. A tá-

mogatás mértéke 100%.

Mikortól lehet pályázni?
•	A pályázatok 2011. január 17-től nyújthatók be. 

Közlekedésfejlesztési Program 

kerékPárforgAlmi hálózAt fejlesztése  
A közéP-dunántúli régióbAn

A Közép-Dunántúlon turisztikai szempontból és a mindennapi közlekedés biztonsága miatt is sürge-
tő feladata kerékpárutak építése. A pályázat célja olyan tervek és megvalósításuk támogatása, melyek 
eredményeként egy teljes település vagy településrész, illetve két vagy több település közötti távolság 
válik kerékpárral biztonságosan, kényelmesen elérhetővé.

Pályázni lehet kerékpárforgalmi létesítmények építésére belterületen és külterületen mellékutak men-
tén, valamint a kerékpáros hálózatok fejlesztéséhez kapcsolódóan többek között a kerékpáros kultúra 
kialakítását támogató kampányok megvalósítására, meglévő kerékpárforgalmi létesítmények korszerű-
sítésére, csomópontok kerékpáros közlekedés céljára történő átalakítására, kerékpártámaszok, kerék-
párparkolók, és B+R kerékpártárolók építésére, pihenőhely kiépítésére, forgalomtechnikai eszközök, 
forgalombiztonsági berendezések, létesítmények kiépítésére.

Kik pályázhatnak?
•	Települési önkormányzatok, önkormányzati társulások, központi költségvetési szervek.

Mekkora a támogatás összege és mértéke?
•	A rendelkezésre álló forrás: 1 000 millió forint. 
•	A pályázat keretében elnyerhető támogatás összege minimum 50 millió forint, maximum 300 millió 

forint. A támogatás mértéke minimum 85%, maximum 90%.

Mikortól lehet pályázni?
•	A pályázatok 2011. március 1-jétől nyújthatók be.
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Közlekedésfejlesztési Program 

térségi elérhetőség jAvításA – előkészítés

Egy korszerű vízi, közúti és vasúti csomópont termékeny táptalaja a virágzó gazdasági élet kialakulásá-
nak. Jól tudta ezt Jan Antonín Bata is, amikor utazása során rátalált a Tisza, a vasútvonal és a közút ha-
tárolta alföldi kis településre, és létrehozta cipőgyárát. Ma sincs ez másként. Ha egy település könnyen 
megközelíthető, boldogulása, jóléte biztosított.

A pályázat célja Magyarország különböző térségeinek a gyorsforgalmi úthálózathoz való kapcsolódása, 
az 1., 2. és 3. számjegyű főutak fejlesztése, kapacitásnövelése, valamint műszaki állapotának és közleke-
désbiztonságának javítása, a környezetvédelmi értékek megóvása. Mindezzel elősegíti az egyéb beru-
házási projektek megvalósulását az adott térségben, hosszú távon hozzájárul a munkahelyteremtéshez,  
a leszakadással fenyegetett régiók gazdasági vérkeringésbe való bekerüléséhez.

Jelen pályázat forrást biztosít Pest megyén kívül található projektek előkészítő munkálataihoz, melybe 
beletartozik többek között a tervek, megvalósíthatósági tanulmányok készítése, az építési terület meg-
szerzése, régészeti vizsgálata, lőszermentesítése. 

Kik pályázhatnak?
•	Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

Mekkora a támogatás összege és mértéke?
•	A rendelkezésre álló forrás: 45 833 millió forint. 
•	Az elnyerhető támogatás összegére minimális és maximális érték nem került meghatározásra. A tá-

mogatás mértéke 100%.

Mikortól lehet pályázni?
•	A pályázatok 2011. január 17-től nyújthatók be.

Közlekedésfejlesztési Program 

Az ország és A régióközPontok nemzetközi  
vAsúti és vízi úti elérhetőségének jAvításA – előkészítés

A fővárost érintve négy fontos közlekedési folyosó fut át hazánkon, amelyek egyben az Európai Unió 
többi tagállamához is kapcsolják az országot. A kormány célja a szállítmányozás főváros-központúságá-
nak oldása, a gyors és biztonságos személyi közlekedés megteremtése. A vasúti törzshálózaton végzett 
előkészítések az európai szinten is jelentős hálózathoz tartozó szakaszokra koncentrálnak, melyeket a 
kapcsolódó informatikai, forgalomirányítási, biztonsági fejlesztések, állomásépületek modernizációja 
és a szolgáltatás színvonalának emelése egészítenek ki. Fontos a vízi közlekedés korszerűsítése is, külö-
nös tekintettel a dunai vízi út fejlesztésére. Itt úgy kell biztosítani a 2,5 m merülésű hajók közlekedését, 
hogy a környezetvédelem szempontjai se sérüljenek.

Jelen pályázat forrást biztosít az előkészítő munkálatokhoz, melybe beletartozik többek között a tervek, 
megvalósíthatósági tanulmányok készítése, az építési terület megszerzése, régészeti vizsgálata, lőszer-
mentesítése. 

Kik pályázhatnak?
•	NIF Zrt., MÁV Zrt,. GySEV Zrt., állami költségvetési szerv, önkormányzatok, önkormányzatok társu-

lásai, többségi önkormányzati befolyás alatt álló közösségi közlekedési szolgáltatást nyújtó társasá-
gok, közlekedési szövetségek, 100%-os állami tulajdonú társaságok.

Mekkora a támogatás összege és mértéke?
•	A rendelkezésre álló forrás: 61 982 millió forint. 
•	Az elnyerhető támogatás összegére minimális és maximális érték nem került meghatározásra. A tá-

mogatás mértéke 100%

Mikortól lehet pályázni?
•	A pályázatok 2011. január 17-től nyújthatók be.
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Közlekedésfejlesztési Program 

városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése  
– előkészítés

Egy élhető város meghatározó eleme közösségi közlekedésének színvonala. A mindennapi munkába járás 
során az állandósuló közlekedési dugók, a városi közlekedés zsúfoltsága és nehézkessége valamennyiünk 
számára unalomig ismert jelenségek. Az Új Széchenyi Terv egyik fontos eleme a városok elérhetőségé-
nek és átjárhatóságának javítása. A fejlesztések célja az egyéni közlekedéssel szemben valódi alternatí-
vát nyújtó, gazdasági és környezeti szempontból fenntartható közösségi közlekedés megteremtése. A fej-
lesztéseket megvalósító projektek, beruházások gondos megtervezése és a különböző előkészítő munkák 
alapos elvégzése sokszorosan megtérül egy kivitelezés és a későbbi működése során.

Jelen pályázat forrást biztosít a közösségi közlekedés fejlesztésének előkészítő munkálataihoz, melybe 
beletartozik többek között a tervek, hatástanulmányok elkészítése, az építési terület megszerzése, régé-
szeti vizsgálata, lőszermentesítése, illetve az építés előkészítése, vagy a kommunikációs tevékenység.

Kik pályázhatnak?
•	NIF Zrt., MÁV Zrt,. GySEV Zrt., állami költségvetési szerv, önkormányzatok, önkormányzatok társu-

lásai, többségi önkormányzati befolyás alatt álló közösségi közlekedési szolgáltatást nyújtó társasá-
gok, közlekedési szövetségek, 100%-os állami tulajdonú társaságok.

Mekkora a támogatás összege és mértéke?
•	A rendelkezésre álló forrás: 58 961 millió forint. 
•	Az elnyerhető támogatás összegére minimális és maximális érték nem került meghatározásra.  A tá-

mogatás mértéke 100%.

Mikortól lehet pályázni?
•	A pályázatok 2011. január 17-től nyújtatók be.

Közlekedésfejlesztési Program 

közlekedési módok összekAPcsolásA,  
gAzdAsági közPontok intermodAlitásánAk és közlekedési 
infrAstruktúrájánAk fejlesztése – előkészítés

Az ipari parkok fejlesztése a rendszerváltozást követően indult, és egyre nagyobb a jelentőségük a kö-
zép- és kisvállalkozások, ezen belül kiemelten az innováció orientált vállalkozások fejlesztésében. Sike-
rük alapfeltétele a megfelelő infrastruktúra és a könnyű elérhetőség. Ez teszi lehetővé új vállalkozások 
betelepülését, illetve a már ott tevékenykedő vállalkozások fejlődését. A pályázat célja az ipari parkok-
ban és gazdasági központokban található munkahelyek jobb elérhetőségének biztosítása, hogy az embe-
rek könnyebben elérjék munkahelyüket, a vállalkozások pedig megrendelőiket. A támogatott fejleszté-
sek elősegítik a közlekedési módok közötti gyors és egyszerű váltást az összekötő/csatlakozó vasúti pá-
lyák, útcsatlakozások kiépítésével, a kikötői külső infrastruktúra építésével, fejlesztésével.

Pályázni lehet közcélú és közforgalmú közlekedésfejlesztési projektek előkészítésére, megvalósítható-
sági tanulmányok készítésére, tervezésre és engedélyeztetésre, kiviteli terv elkészítésére, építés előké-
szítésére, területszerzésre, régészetre és lőszermentesítésre.

Kik pályázhatnak?
•	NIF Zrt., MÁV Zrt,. állami költségvetési szerv, helyi önkormányzatok, önkormányzatok társulásai, 

100%-os állami tulajdonú társaság.

Mekkora a támogatás összege és mértéke?
•	A rendelkezésre álló forrás: 2 604 millió forint. 
•	Az elnyerhető támogatás összegére minimális és maximális érték nem került meghatározásra. A  tá-

mogatás mértéke 100%.

Mikortól lehet pályázni?
•	A pályázatok 2011. január 17-től nyújthatók be.
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Közlekedésfejlesztési Program 

Az ország és A régióközPontok nemzetközi vAsúti  
és vízi úti elérhetőségének jAvításA 

A 21. század embere hajlamos elfeledkezni a vasúti és vízi úti közlekedésben rejlő előnyökről, pedig  
a rendszeres és tömeges szállítás, illetve a rendkívül súlyos vagy rendkívül nagyméretű rakományok 
esetében még mindig a vasút és a vízi közlekedés a legversenyképesebb, és gyakran az egyetlen lehetsé-
ges szállítási mód. Magyarország kedvező földrajzi fekvésének, vízi úthálózatának, illetve a közel 8000 
km hosszú vasútvonalának köszönhetően rendelkezik a versenyképes nemzetközi vasúti és vízi úti köz-
lekedéshez szükséges alapokkal. Az uniós célkitűzések középpontjába áll a Duna Stratégia, amely a vízi 
utak fejlesztésével nemcsak Európa összetartozását fejezi ki, hanem a fenntartható fejlődés felé fordu-
lását is. A további fejlesztésekhez, a biztonságos elérhetőség javításához, illetve a globális és regionális 
versenyképesség növeléséhez nyújt segítséget az Új Széchenyi Terv.

Pályázni lehet projektek kivitelezésére, projektmenedzsment biztosítására, eszközbeszerzésekre, In-
telligens Közlekedési Rendszerek és az utas-tájékoztatás modernizációjára.

Kik pályázhatnak?
•	GySEV Zrt., MÁV Zrt., NIF Zrt.

Mekkora a támogatás összege és mértéke?
•	A rendelkezésre álló forrás: 116 439 millió forint. 
•	Az elnyerhető támogatás összegére minimális és maximális érték nem került meghatározásra.  A tá-

mogatás mértéke 100%.

Mikortól lehet pályázni?
•	A pályázatok 2011. január 17-től nyújthatók be.

Közlekedésfejlesztési Program 

Az ország és A régióközPontok nemzetközi  
közúti elérhetőségének jAvításA

Hazánk gyarapodása, fejlődése szempontjából kiemelkedően fontos a sztrádahálózatának minősége. 
Fontos cél a transz-európai közlekedési folyosók fejlesztése. A sztrádahálózat kiépítése, a kapacitása-
inak (lásd M0-s körgyűrű déli szektorának bővítése) növelése a globális és a regionális versenyképes-
ség növelését eredményezi. Kiemelten fontos cél az elzárt vagy a közlekedéssel okozott környezetszeny-
nyezéssel leginkább sújtott területek fejlesztése, hogy mindannyiunk otthona biztonságos és sikeres le-
gyen. Egyformán nagy hangsúlyt fektetünk a hatalmas forgalmat bonyolító Budapest környéki, illetve  
a hátrányos gazdasági helyzetű területeket feltáró hálózati részek fejlesztésére. Minden új autópá-
lya építése esetén kiemelt cél a veszélyekre időben figyelmeztető tájékoztatási rendszerek fejlesztése,  
a meglevők esetén a baleseti gócpontok átépítése, ezzel a balesetek számának további csökkentése.

Pályázni lehet a kivitelezési munkálatokra, projektmenedzsment biztosítására.

Kik pályázhatnak?
•	Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

Mekkora a támogatás összege és mértéke?
•	A rendelkezésre álló forrás: 38 983 millió forint. 
•	Az elnyerhető támogatás összegére minimális és maximális érték nem került meghatározásra, a támo-

gatás mértéke 100%.

Mikortól lehet pályázni?
•	A pályázatok 2011. január 17-től nyújthatók be.
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Közlekedésfejlesztési Program 

közlekedési módok összekAPcsolásA, gAzdAsági  
közPontok intermodAlitásánAk és közlekedési  
infrAstruktúrájánAk fejlesztése- kivitelezés

Felgyorsult világunkban mindinkább keresni kell annak lehetőségét, hogyan tudjuk közlekedésünket, 
az áruk szállítását gyorsabbá, hatékonyabbá, környezetbarátabbá tenni.  Az intelligens közlekedés-szer-
vezés, a különböző szállítási módok egymáshoz kapcsolása segíti e téren a fejlődést, szolgálja gyarapo-
dásunkat, ugyanakkor otthonunknak meghagyja a békéjét és nem teszi élhetetlenné környezetünket. 

A pályázat támogatást biztosít a közlekedési módok közötti váltás megteremtésére, segíti a logisztikai 
központok jobb bekapcsolását a fő közlekedési (közút, vasút, légi és vízi közlekedés) hálózatba. 

Pályázni lehet megalapozó tevékenységekre, megvalósíthatósági tanulmányok elkészítésére, tervezés-
re és engedélyeztetési eljárás lebonyolítására, kiviteli terv elkészítésére, területszerzésre, építés előké-
szítésére, kivitelezésére, régészeti vizsgálatok elvégzésére és lőszermentesítésre.

Kik pályázhatnak?
•	NIF Zrt.; 100%-os állami tulajdonú társaságok; állami költségvetési szervek, helyi önkormányzatok.

Mekkora a támogatás összege és mértéke?
•	A rendelkezésre álló forrás: 3 000 millió forint. 
•	Az elnyerhető támogatás mértékére minimális és maximális érték nem került meghatározásra, a tá-

mogatás mértéke 100%.

Mikortól lehet pályázni?
•	A pályázatok 2011. január 17-től nyújthatók be.

Közlekedésfejlesztési Program 

térségi elérhetőség jAvításA

Közlekedés nélkül nincs gazdaság, nincs fejlődés. E tényt Magyarország is szem előtt tartja. Országunk-
nak itt, Európa szívében törekednie kell, hogy minden lehetőséget megragadva, az Európai Unió által 
biztosított támogatási alapot ésszerűen felhasználva növelje versenyképességét és a befektetők számá-
ra is kecsegtető helyzetet teremtsen. 

Az Új Széchenyi Terv Közlekedésfejlesztési Programjának célja a gyorsforgalmi hálózathoz való kap-
csolódás és a régiók térségeit összekötő 1., 2. és 3. számjegyű főutak fejlesztése, a régiók főúthálózatának 
kapacitásnövelése, műszaki állapotának és közlekedés-biztonsági helyzetének magasabb szolgáltatási 
szintre emelése, a balatoni főutak tehermentesítése közösségi vízi közlekedés fejlesztésével.

A pályázat keretében támogatható tevékenységek a jelen prioritás céljait megvalósító, Pest megyén kí-
vül található projektek megvalósítása: kivitelezés, projektmenedzsment.

Kik pályázhatnak?
•	Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

Mekkora a támogatás összege és mértéke?
•	A rendelkezésre álló forrás: 126 575 millió forint. 
•	Az elnyerhető támogatás összegére minimális és maximális érték nem került meghatározásra. A tá-

mogatás mértéke 100%.

Mikortól lehet pályázni?
•	A pályázatok 2011. január 17-től nyújthatók be.
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Közlekedésfejlesztési Program 

A kerékPárút-hálózAt fejlesztése

Eleinte csodálkoztunk azon, amikor öltönyös fiatalembereket vagy kiskosztümös hölgyeket láttunk bi-
ciklivel a városok forgatagában. De ne feledjük, hogy a környezettudatos gondolkodásmód mellett ők 
gyorsan és költséghatékony módon juthatnak el munkahelyükre a reggeli csúcsforgalomban is. Szeren-
csére a jó példa ragadós. Manapság egyre többen választják a kerékpárt az aktív pihenéshez, turisztikai 
céllal is.

A pályázat célja elsősorban a helyközi kerékpárutak kiépítése és egyúttal ezek bekapcsolása a régiós-, 
nemzetközi- és turisztikai „vérkeringésbe”. Az Új Széchenyi Terv – Közlekedésfejlesztési Program kitö-
rési pontjához illeszkedő pályázat segíti a környezetbarát egyéni közlekedést, javítja a térség munkavál-
lalóinak mobilitását a közlekedésbiztonsági szempontok kiemelt figyelembevétele mellett.

Pályázni lehet Pest megyén kívüli projektekkel kerékpárutak tervezésére, építésének előkészítésére, ki-
vitelezésére.

Kik pályázhatnak?
•	Önkormányzatok és önkormányzati társulások, központi költségvetési szervek.

Mekkora a támogatás összege és mértéke?
•	A rendelkezésre álló forrás: 6 466 millió forint. 
•	A pályázat keretében elnyerhető támogatás összege minimum 50 millió forint, maximum 450 millió 

forint lehet. A támogatás mértéke maximum 90%.

Mikortól lehet pályázni?
•	A pályázatok 2011. január 17-től nyújthatók be.

Közlekedésfejlesztési Program 

városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése  
– kivitelezés

Az Új Széchenyi Terv Közlekedésfejlesztési Program kitörési pontjához illeszkedő pályázat a közössé-
gi közlekedés modernizációját segíti elő. A jól szervezett, és korszerű városi és elővárosi közösségi köz-
lekedés jóval gyorsabb, olcsóbb és környezetbarátabb közlekedési megoldást kínál az embereknek, mint  
a személygépkocsi mindennapos használata. 

A pályázat célja a közösségi közlekedés környezetbarát fejlesztése, hatékonyságának, szolgáltatási szín-
vonalának emelése. 

Pályázni lehet a városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztésén belül projektek kivitelezésére: met-
ró infrastruktúra-fejlesztés, városi kötöttpályás infrastruktúra-fejlesztés, elővárosi vasúti infrastruktúra-
fejlesztés, valamint projektmenedzsment, közlekedési eszközök modernizációjára, beszerzésére.

Kik pályázhatnak?
•	Önkormányzatok, többségi önkormányzati befolyás alatt álló közlekedési vállalatok, önkormányzat és 

közlekedési vállalatának konzorciumai, NIF Zrt., MÁV Zrt.

Mekkora a támogatás összege és mértéke?
•	A rendelkezésre álló forrás: 63 145 millió forint. 
•	Az elnyerhető támogatás összegére minimális és maximális érték nem került meghatározásra, a támo-

gatás mértéke 100%.

Mikortól lehet pályázni?
•	A pályázatok 2011. január 17-től nyújthatók be.
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Közlekedésfejlesztési Program 

kerékPárforgAlmi hálózAt fejlesztése  
A nyugAt-dunántúli régióbAn

A kerékpározás előnyei szinte felsorolhatatlanok: olcsó, környezetbarát, egészséges, gazdaságfejlesztő 
hatást fejt ki a kapcsolódó szolgáltatások révén. A kerékpárutak fejlesztése a Nyugat-Dunántúlon tu-
risztikai célokat és a mindennapok közlekedésbiztonságát egyaránt jól szolgálja.

A pályázat célja olyan tervek és megvalósításuk támogatása, melyek eredményeként egy teljes település 
vagy településrész, illetve két vagy több település közötti távolság válik kerékpárral biztonságosan, ké-
nyelmesen elérhetővé.

Pályázni lehet kerékpárforgalmi létesítmények építésére belterületen és külterületen mellékutak men-
tén, valamint a kerékpáros hálózatok fejlesztéséhez kapcsolódóan többek között a kerékpáros kultúra 
kialakítását támogató kampányok megvalósítására, meglévő kerékpárforgalmi létesítmények korsze-
rűsítésére, csomópontok kerékpáros közlekedés céljára történő átalakítására, kerékpártámaszok, ke-
rékpárparkolók, és B+R kerékpártárolók építésére, pihenőhely kiépítésére forgalomtechnikai eszközök, 
forgalombiztonsági berendezések, létesítmények kiépítésére.

Kik pályázhatnak?
•	Települési önkormányzatok, önkormányzati társulások, központi költségvetési szervek.

Mekkora a támogatás összege és mértéke?
•	A rendelkezésre álló forrás: 500 millió forint. 
•	A pályázat keretében elnyerhető támogatás összege minimum 50 millió forint, maximum 300 millió fo-

rint. A támogatás mértéke minimum 85%, maximum 90%.

Mikortól lehet pályázni?
•	A pályázatok 2011. március 1-jétől nyújthatók be.

Közlekedésfejlesztési Program 

telePÜléseket összekötő utAk fejlesztése  
A nyugAt-dunántúli régióbAn

A települések közötti közlekedés fejlesztése, az útminőség javítása kiemelten fontos és állandó feladat. 
Jó utakon könnyen elérhetővé válik a munkahely, az iskola, feloldhatóvá válnak az indokolatlan sebes-
ségkorlátozások, csökken a gépjárművek károsanyag-kibocsátása. A burkolatszélesítések és egyéb köz-
lekedésbiztonsági elemek fejlesztésével, kiépítésével növekszik a közlekedésbiztonság. 

Pályázni lehet a 4 és 5 számjegyű kül- és belterületi utak burkolatának és alépítményeinek felújítására, 
útburkolatának szélesítésére, korszerűsítésére, amelybe beleértendő az útberuházáshoz kapcsolódóan 
a nyitott és zárt csapadékvízelvezető-rendszer szükséges mértékben történő helyreállítása, korszerűsí-
tése, támfal építése, rézsű megtámasztása, mederkorrekció, nyomvonalas infrastruktúra helyreállítása, 
kapcsolódó infrastrukturális elemek korszerűsítése. Az útberuházáshoz kapcsolódóan autóbuszöblök 
felújítása, kiépítése, a balesetveszélyes ívek korrekciója, a meglévő közlekedésbiztonsági elemek kor-
szerűsítése és új, a közlekedésbiztonságot szolgáló elemek kiépítése is megtörténhet.

Kik pályázhatnak?
•	Magyar Közút NZrt., Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., Közlekedésfejlesztési Koordinációs Köz-

pont.

Mekkora a támogatás összege és mértéke?
•	A rendelkezésre álló forrás: 2 800 millió forint.
•	A pályázat keretében elnyerhető támogatás összege minimum 50 millió forint, maximum 2 800 millió 

forint lehet. A támogatás mértéke 100%.

Mikortól lehet pályázni?
•	A pályázatok 2011. március 1-jétől nyújthatók be.
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Tudomány – Innováció Program 

Akkreditált klAszter tAgvállAlAtok komPlex  
technológiAi innovációjánAk támogAtásA

„Egy nemzet ereje a kiművelt emberfők sokaságában rejlik.” – írja Széchenyi István. A magyarok kreati-
vitása, találékonysága, innovációs képessége világszerte elismert és megbecsült. A nemzeti összefogás 
kormánya erre a képességre alapozza a jövőt.

Jelen pályázat során agrár-, műszaki, orvosi és természettudományi területeken működő vállalkozások 
kapnak támogatást ahhoz, hogy már meglévő, piacképes termékeiket, szolgáltatásaikat vagy technológi-
áikat továbbfejlesszék, a továbbfejlesztett termékek gyártását beindíthassák.

Kísérleti fejlesztés céljából, fejlesztők bérköltségének támogatására, eszközbeszerzésre, infrastruktu-
rális és ingatlan beruházásra, információs technológia fejlesztésére, piacra jutás támogatására, iparjog-
védelemmel kapcsolatos tevékenységre lehet támogatást igényelni.

Kik pályázhatnak?
•	Jogi személyiségű és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, szövetkezetek, amelyek akkredi-

tált innovációs klaszter címet elnyert klaszter tagvállalatai.

Mekkora a támogatás összege és mértéke?
•	A rendelkezésre álló forrás: 12 000 millió forint.
•	Legalább 15 millió forint, legfeljebb 500 millió forint támogatás igényelhető, legfeljebb 55%-os támo-

gatási mértékkel.

Mikortól lehet pályázni?
•	A pályázatok benyújtására 2011. március 1-jétől van lehetőség.

Tudomány – Innováció Program 

vállAlAtok komPlex technológiAi  
innovációjánAk támogAtásA

A 21. században éppúgy vannak megvalósításra váró álmaik, találmányaik, felfedezéseik a magyar kuta-
tóknak, feltalálóknak, termékfejlesztőknek, mint ahogy ez a múltban volt. Hazánk sikerének, verseny-
képességének és fenntartható fejlődésének tartóoszlopai azok a gazdasági társaságok, melyek terme-
lő tevékenységük mellett kutatási és innovációs tevékenységet is végeznek. Jelen pályázat során agrár-, 
műszaki, orvosi és természettudományi területeken működő vállalkozások kapnak támogatást ahhoz, 
hogy már meglévő, piacképes termékeiket, szolgáltatásaikat vagy technológiáikat továbbfejlesszék, a to-
vábbfejlesztett termékek gyártását beindíthassák.

Kísérleti fejlesztés céljából, fejlesztők bérköltségének támogatására, eszközbeszerzésre, információs 
technológia fejlesztésére, piacra jutás támogatására, iparjogvédelemmel kapcsolatos tevékenységre le-
het támogatást igényelni.

Kik pályázhatnak?
•	Jogi személyiségű és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, szövetkezetek pályázhatnak. 

Mekkora a támogatás összege és mértéke?
•	A rendelkezésre álló forrás: 21 000 millió forint.
•	Legalább 15 millió forint, legfeljebb 500 millió forint támogatás igényelhető, legfeljebb 45%-os támo-

gatási mértékkel.

Mikortól lehet pályázni?
•	A pályázatok benyújtására 2011. március 1-jétől van lehetőség.
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Tudomány – Innováció Program 

vállAlAtok komPlex technológiAi innovációjánAk  
támogAtásA A közéP- mAgyArországi régióbAn

Ha építünk a tudásra, a megújulás képességére és az emberben rejlő kreativitásra, akkor a 21. század 
Magyarországa sikeres lesz. A Közép-magyarországi régióban országos arányban is sok innovatív törek-
vés van. Ezeket a törekvéseket egy felelős kormánynak támogatnia kell.

Jelen pályázat során az itt működő agrár-, műszaki, orvosi és természettudományi területeken műkö-
dő vállalkozások kapnak támogatást ahhoz, hogy már meglévő, piacképes termékeiket, szolgáltatásaikat 
vagy technológiáikat továbbfejlesszék, a továbbfejlesztett termékek gyártását beindíthassák.

Kísérleti fejlesztés céljából, fejlesztők bérköltségének támogatására, eszközbeszerzésre, információs 
technológia fejlesztésére, piacra jutás támogatására, iparjogvédelemmel kapcsolatos tevékenységre le-
het támogatást igényelni.

Kik pályázhatnak?
•	Jogi személyiségű és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, szövetkezetek. 

Mekkora a támogatás összege és mértéke?
•	A rendelkezésre álló forrás: 6 000 millió forint.
•	Legalább 15 millió forint, legfeljebb 500 millió forint támogatás igényelhető, legfeljebb 45%-os támo-

gatási mértékkel.

Mikortól lehet pályázni?
•	A pályázatok 2011. március 1-jétől nyújthatók be.

Tudomány – Innováció Program 

innovációs eredmények hAsznosításánAk támogAtásA  
mikro-, kis- és közéPvállAlkozások részére

A kis ötletekben is nagy lehetőség, nagy erő rejlik, a kis- és közepes vállalkozók számára itt az alkalom, 
hogy ehhez támogatást is nyerjenek. Magyarországon sok vállalkozás végez az üzletszerű tevékenységé-
hez kapcsolódóan vagy amellett termékfejlesztést. 

Az Új Széchenyi Terv e pályázata segítséget nyújt az innovációs eredmények hasznosításában, új meg-
oldások meghonosításában.

A pályázat célja újszerű technológiák, eljárások alkalmazásának bevezetése a termelés folyamataiba, és 
az elért innovációs eredmények iparjogvédelme. Pályázni lehet eszközbeszerzésre, iparjogvédelemmel 
kapcsolatos tevékenységre, munkatársak alkalmazásának támogatására.

Kik pályázhatnak?
•	Jogi személyiségű és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, szövetkezetek. 

A pályázati kiírásra kizárólag mikro-, kis- és közepes vállalkozásnak minősülő vállalkozások pályázhat-
nak, amelyek létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt üzleti évben minimum 1 fő volt.

Mekkora a támogatás összege és mértéke? 
•	A rendelkezésre álló forrás: 27 000 millió forint.
•	Legalább 5 millió forint, legfeljebb 25 millió forint támogatás igényelhető, legfeljebb 65%-os támoga-

tási mértékkel.

Mikortól lehet pályázni?
•	A pályázatok 2011. március 1-jétől nyújthatók be.
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Tudomány – Innováció Program 

kéPzés- és tArtAlomfejlesztés, kéPzők kéPzése,  
kÜlönös tekintettel A mAtemAtikAi, természettudományi, 
műszAki és informAtikAi kéPzésekre és Azok fejlesztésére

Egy 21. századi fiatalnak a gyakorlatban is alkalmazható tudásra van szüksége. A felsőoktatási képzést 
és tananyag fejlesztést ezért kell a munkaerőpiaci elvárásokhoz igazítani. A felsőoktatásban oktatók 
továbbképzése, a tananyagfejlesztés hozzájárul, hogy a hallgatók versenyképesebb tudáshoz jussanak.  
E pályázat a felsőoktatási intézmények számára lehetőséget ad, hogy kiemelkedő színvonalú képzéseket 
tudjanak nyújtani a hazai és külföldi hallgatók részére.

Pályázni lehet képzési programok fejlesztésére (tananyag-adaptáció, oktatásmódszertan fejlesztése, tar-
talomfejlesztés), a felsőoktatáshoz kapcsolódó tartalmak modernizációjára, hazai képzések idegen nyelvű 
hozzáférésének megteremtésére, külföldi intézményekkel indítandó, közös diplomát adó képzések kidol-
gozására, külföldi intézmények képzéseinek hazai adaptációjára, a tananyagkészítők (tananyagfejlesztők) 
felkészítésére, a tananyagot használó felsőoktatási oktatók képzésére, kapcsolódó információs és kommu-
nikációs technológiák fejlesztésére, oktatási segédanyag-fejlesztésre és szolgáltatás vásárlására.

Kik pályázhatnak?
•	Államilag elismert felsőoktatási intézmények és azok konzorciumai, illetve konzorciumi tagok lehet-

nek egyesületek, alapítványok, non-profit szervezetek, könyvkiadók.

Mekkora a támogatás összege és mértéke?
•	A rendelkezésre álló forrás: 2 870 millió forint.
•	Az igényelhető támogatás összege pályázatonként legalább 20 millió forint, de legfeljebb 200 millió 

forint lehet, a támogatás mértéke 95%.

Mikortól lehet pályázni?
•	A projektjavaslatokat 2011. március 1-jétől lehet benyújtani.

Tudomány – Innováció Program 

innovációs eredmények hAsznosításánAk  
támogAtásA mikro-, kis- és közéPvállAlkozások  
részére A közéP- mAgyArországi régióbAn

Számos magyar vállalkozás jár élen a termékfejlesztésben, az újításban, ám a piaci versenyképességet  
a források hiánya eddig korlátozta. Az Új Széchenyi Terv eltörli ezeket a korlátokat. 

Ez a pályázat segítséget nyújt a vállalkozásoknak az innovációs eredményeik hasznosításában, és új 
megoldások meghonosításában. Célja újszerű technológiák, eljárások alkalmazásának bevezetése a ter-
melés folyamataiba és az elért innovációs eredmények iparjogvédelme. Lehetőség nyílik munkatársak 
alkalmazásának támogatására, eszközbeszerzésre, iparjogvédelemmel kapcsolatos tevékenységre.

Kik pályázhatnak?
•	Jogi személyiségű és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, szövetkezetek.  

A pályázati kiírásra kizárólag mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozások pályázhatnak, 
amelyek létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt üzleti évben minimum 1 fő volt.

Mekkora a támogatás összege és mértéke? 
•	A rendelkezésre álló forrás: 1 000  millió forint.
•	Legalább 5 millió forint, legfeljebb 25 millió forint támogatás igényelhető, legfeljebb 65%-os támoga-

tási mértékkel.

Mikortól lehet pályázni?
•	A pályázatok 2011. március 1-jétől nyújthatók be.
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Vállalkozásfejlesztési Program 

vállAlAti egyÜttműködés és klAszterek  
támogAtásA A dél-Alföldi régióbAn

Széchenyi István azt írta: „egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen.” E pályázat célja, hogy 
elősegítse a vállalkozások közötti együttműködést a Dél-Alföldön, hogy fejlessze a klaszterekben tevé-
kenykedő vállalkozások és az oktatási, kutatásfejlesztési intézmények közti együttműködést. 

Mikro- és kisvállalkozások közös beruházására, valamint eszközbeszerzésre van lehetőség, induló 
klasztereknél az irányító szervezet elindításának, működésének támogatására. A támogatás fordítható 
pl. a  munkakörnyezet kialakítására, bér- és járulékköltségekre, dologi kiadásokra, informatikai fejlesz-
tésekre. Fejlődő klaszterek esetében eszköz- és gyártási licenc beszerzésekre, építésre, átalakításra, in-
formációs technológia-fejlesztésre van lehetőség. 

Kik pályázhatnak?
•	Mikro- és kisvállalatnak minősülő szervezetek. Induló klaszter esetén a klaszter menedzsment feladata-

it ellátó szervezetek nyújthatnak be pályázatot: kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, nonprofit 
gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyesülések, egyesületek, köztestületek, alapítványok, kutató-, okta-
tási intézmények. Fejlődő klaszterek esetében a klaszter menedzsment feladatait ellátó, kettős könyvvi-
telt vezető gazdasági társaságok, nonprofit gazdasági társaságok, helyi önkormányzatok nyújthatnak be 
pályázatot.

Mekkora a támogatás összege és mértéke?
•	A rendelkezésre álló forrás: 1 600 millió forint.
•	A támogatás minimális összege 10 millió forint, maximális összege 100 millió forint, a támogatás ma-

ximális mértéke 80%, beruházási jellegű tevékenység esetén 50%.

Mikortól lehet pályázni?
•	A pályázatok 2011. március 1-jétől nyújthatók be.

Tudomány – Innováció Program 

kutAtási Projektek és kutAtási szolgáltAtások támogAtásA 
A közéP-mAgyArországi régióbAn

Az Új Széchenyi Terv egyik kiemelt feladatának tekinti az egyetemek, főiskolák támogatását a tehetséggon-
dozásban, az oktatói, tudományos utánpótlás biztosításában és intézményi kapcsolatrendszer erősítésében. 

A pályázat célja a hazai felsőoktatási intézmények versenyképességének erősítése, a kiemelt kutatási 
területek minőségi fejlesztése és az intézményi kapcsolatrendszer fejlesztése.

A pályázat keretében pályázni lehet a kutatásfejlesztéssel kapcsolatos stratégiai dokumentum kidolgozásá-
ra, a szellemi potenciál fejlesztésével kapcsolatos tevékenységekre (az oktatói-kutatói állomány bővítésé-
re, képzésére, kiemelt kutatási területek minőségi fejlesztésével kapcsolatos tevékenységekre), kiemelt ku-
tatási területeken projektek meghatározására, azok részletes tervezésére, az intézményi kapcsolatrendszer 
fejlesztésével kapcsolatos tevékenységekre, kutatási hálózatok megszervezésére, az együttműködések jogi 
és pénzügyi hátterének kialakítására, a kialakított kutatási szervezet(ek) jövőképének kidolgozására.

Kik pályázhatnak?
•	Államilag elismert felsőoktatási intézmények és azok konzorciumai.

Mekkora a támogatás összege és mértéke?
•	A rendelkezésre álló forrás: 2 800 millió forint.
•	Az elnyerhető támogatás összege minimum 750 millió forint – maximum 2 000 millió forint lehet,  

a támogatás mértéke 95%.

Mikortól lehet pályázni?
•	A kiemelt projektötleteket 2011. március 1-jétől lehet benyújtani.
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Vállalkozásfejlesztési Program 

vállAlAti egyÜttműködés és klAszterek  
támogAtásA Az észAk-Alföldi régióbAn

Henry Ford mondta: „Összejönni – jó kezdés. Együtt maradni – haladás. Együtt is dolgozni – siker.” A vállal-
kozások közötti együttműködést segíti elő a pályázat az Észak-alföldi régióban. Fejleszteni a klaszterekben 
tevékenykedő vállalkozások és az oktatási, kutatásfejlesztési intézmények közti együttműködést.

Mikro- és kisvállalkozások közös beruházására, eszközbeszerzésre van lehetőség, induló klasztereknél 
az irányító szervezet elindításának, működésének támogatására, így pl. a munkakörnyezet kialakításá-
ra, bér- és járulékköltségekre, dologi kiadásokra, informatikai fejlesztésekre. Fejlődő klaszterek esz-
köz-, gyártási licenc beszerzésekre,  átalakításra, információs technológia-fejlesztésre.

Kik pályázhatnak?
•	Kizárólag mikro- és kisvállalatnak minősülő szervezetek, helyi önkormányzatok.
•	Induló klaszterek esetén a klaszter menedzsment feladatait ellátó szervezetek nyújthatnak be pályá-

zatot: kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, nonprofit gazdasági társaságok, szövetkezetek, 
egyesülések, egyesületek, köztestületek, alapítványok, kutatóintézetek, oktatási intézmények. Fejlődő 
klaszterek esetében a klaszter menedzsment feladatait ellátó, kettős könyvvitelt vezető gazdasági tár-
saságok, nonprofit gazdasági társaságok nyújthatnak be pályázatot.

Mekkora a támogatás összege és mértéke?
•	A rendelkezésre álló forrás: 800 millió forint.
•	A támogatás minimális összege 10 millió forint, maximális összege 100 millió forint, a támogatás ma-

ximális mértéke 80%, beruházási jellegű tevékenység esetén 50%.

Mikortól lehet pályázni?
•	A pályázatok 2011. március 1-jétől nyújthatók be.

Vállalkozásfejlesztési Program 

vállAlAti egyÜttműködés és klAszterek  
támogAtásA A dél-dunántúli régióbAn

Az okos nemzet az együttműködésből meríti erejét. A gazdaság szereplői is csak együttműködve lehetnek iga-
zán hatékonyak. E pályázat célja, hogy elősegítse a vállalkozások közötti együttműködést a Dél-Dunántúlon.

Mikro- és kisvállalkozások közös beruházására, eszközbeszerzésre van lehetőség, induló klasztereknél 
az irányító szervezet elindításának, működésének támogatására. A támogatás fordítható többek között 
a munkakörnyezet kialakítására, bér- és járulékköltségekre, dologi kiadásokra, informatikai fejleszté-
sekre. Fejlődő klasztereknél eszköz-, gyártási licenc beszerzésekre, építésre, átalakításra, információs 
technológia-fejlesztésre van lehetőség. 

Kik pályázhatnak?
•	Mikro- és kisvállalatnak minősülő szervezetek, helyi önkormányzatok.
•	Induló klaszterek esetén a klaszter menedzsment feladatait ellátó szervezetek nyújthatnak be pályá-

zatot: kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, nonprofit gazdasági társaságok, szövetkezetek, 
egyesülések, egyesületek, köztestületek, alapítványok, kutatóintézetek, oktatási intézmények.

•	Fejlődő klaszterek esetében a klaszter menedzsment feladatait ellátó, kettős könyvvitelt vezető gaz-
dasági társaságok, nonprofit gazdasági társaságok nyújthatnak be pályázatot.

Mekkora a támogatás összege és mértéke?
•	A rendelkezésre álló forrás: 700 millió forint.
•	Támogatás minimális összege 10 millió forint, maximális összege 100 millió forint, a támogatás maxi-

mális mértéke 80%, beruházási jellegű tevékenység esetén 50%.

Mikortól lehet pályázni?
•	A pályázatok 2011. március 1-jétől nyújthatók be.
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Vállalkozásfejlesztési Program

komPlex technológiAi fejlesztés  
és foglAlkoztAtás támogAtásA

Ha munka van, minden van. Ha munka nincs, semmi sincs. Ezért az Új Széchenyi Terv célja a magyar 
gazdaság és a vállalkozások fejlesztése egy növekedésre épülő gazdaságpolitika megteremtésével, köz-
vetlenül elősegítve a foglalkoztatás kiugró növekedését Magyarországon. 

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.

A támogatást igényelni lehet új munkavállalók foglalkoztatására, eszközbeszerzésre, információs techno-
lógia-fejlesztésre. Ezekhez kapcsolódóan támogatható továbbá infrastrukturális és ingatlan-beruházás, 
eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc megvásárlása, gyártási know-how beszerzése, piacra ju-
tás támogatása, vállalati humánerőforrás fejlesztése, tanácsadás igénybevétele, illetve minőség-, környe-
zet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsíttatása.

Kik pályázhatnak?
•	Jogi személyiségű gazdasági társaságok. Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén 

megvalósuló fejlesztés.

Mekkora a támogatás összege és mértéke? 
•	A rendelkezésre álló forrás: 45 000 millió forint.
•	Legalább 100 millió forint, legfeljebb 1 000 millió forint támogatás igényelhető, legfeljebb 35%-os tá-

mogatási mértékkel.

Mikortól lehet pályázni?
•	A pályázatok 2011. március 1-jétől nyújthatók be. 

Vállalkozásfejlesztési Program 

vállAlAti egyÜttműködés és klAszterek  
támogAtásA Az észAk-mAgyArországi régióbAn

Nap mint nap tapasztaljuk: együtt könnyebb. Így van ez a vállalkozások esetében is. E pályázat célja, 
hogy segítse a vállalkozások közötti együttműködéseket, hogy fejlessze aklaszterekben tevékenykedő 
vállalkozások és az oktatási, kutatásfejlesztési intézmények együttműködését.

Mikro- és kisvállalkozások közös beruházására, valamint eszközbeszerzésre van lehetőség. Induló klasz-
tereknél az irányító szervezet elindításának, működésének támogatására, így pl. a munkakörnyezet kialakí-
tására, bér- és járulékköltségekre, dologi kiadásokra, informatikai fejlesztésekre. Fejlődő klasztereknél esz-
köz-, gyártási licenc beszerzésekre, építésre, átalakításra, információs technológia-fejlesztésre van lehetőség. 

Kik pályázhatnak?
•	Kizárólag mikro- és kisvállalatnak minősülő szervezetek, helyi önkormányzatok. Induló klaszterek 

esetén a klaszter menedzsment feladatait ellátó szervezetek nyújthatnak be pályázatot: kettős könyv-
vitelt vezető gazdasági társaságok, nonprofit gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyesülések, egye-
sületek, köztestületek, alapítványok, kutatóintézetek, oktatási intézmények. Fejlődő klaszterek ese-
tében a klaszter menedzsment feladatait ellátó, kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, 
nonprofit gazdasági társaságok pályázhatnak.

Mekkora a támogatás összege és mértéke?
•	A rendelkezésre álló forrás: 1 290 millió forint.
•	A támogatás minimális összege 10 millió forint, maximális összege 150 millió forint, a támogatás ma-

ximális mértéke 80%, beruházási jellegű tevékenység esetén 50%.

Mikortól lehet pályázni?
•	A pályázatok 2011. március 1-jétől nyújthatók be. 
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Vállalkozásfejlesztési Program 

mikrovállAlkozások fejlesztése

Büszkék vagyunk azokra a kisvállalkozásokra, amelyek szerte az országban erőn felüli teljesítménnyel, 
töretlen optimizmussal és tenni akarással dolgoztak meg az előrelépés lehetőségéért az elmúlt időszak-
ban. E vállalkozásoknak fokozott figyelemre van szükségük, hiszen ha minden mikrovállalkozás csak 
egy új embernek adna munkát a jövőben, az már önmagában százezres nagyságrendben csökkentené  
a munkanélküliek számát.

Ezen pályázatunk kettős segítséget nyújt a mikrovállalkozások számára. Megteremti a lehetőségét an-
nak, hogy igen csekély, 10%-os önerővel, egyszerűsített eljárással, egyablakos rendszerben igényelhes-
senek vissza nem térítendő támogatást, ugyanakkor e mellé a piacinál jóval kedvezőbb feltételeket kíná-
ló mikrohitelt is biztosít. Így a fejlesztés szinte teljes mértékben állami forrásból valósul meg. 

A mikrovállalkozások fejlesztése érdekében eszközbeszerzésre, infrastrukturális és ingatlan-beruhá-
zásra, valamint információs technológia-fejlesztésre lehet támogatást igényelni.

Kik pályázhatnak?
•	Mikrovállalkozásnak minősülő gazdasági társaságok, szövetkezetek és egyéni vállalkozók, kivéve  

a Közép-magyarországi régió.

Mekkora a támogatás összege és mértéke? 
•	A rendelkezésre álló forrás: 15 000 millió forint.
•	A vissza nem térítendő támogatás összege legalább 1 millió forint, legfeljebb 4 millió forint lehet.  

A vissza nem térítendő támogatás mértéke legfeljebb a projektösszköltség 45 %-a lehet. 

Mikortól lehet pályázni?
•	A pályázatok benyújtására 2011. március 1-jétől van lehetőség.

Vállalkozásfejlesztési Program 

mikro-, kis– és közéPvállAlkozások  
technológiAi fejlesztése

A magyar gazdaság életében mindig is meghatározó szerepet töltöttek be a mikro-, kis- és közepes vál-
lalkozások. Ezek a cégek jelentik ma is a magyar gazdaság motorjait. A munkahelyek jelentős részét ezen 
cégek adják. Éppen ezért kiemelten fontos, hogy felszereltségükben, technológiai hátterük tekintetében 
ne legyenek lemaradva nagyobb társaikhoz képest. Versenyképességük, piacon maradásuk, munkahely-
teremtő- és megtartó képességük egyik feltétele, ha lépést tudnak tartani a kor technikai elvárásaival.  Eh-
hez korszerű gyártási eszközökre, korszerű számítógépparkra, minden igényt kielégítő szoftverekre és jól 
működő információs technológiára van szükségük.

Jelen pályázati kiírás célja a mikro-, kis- és középvállalkozások eszközbeszerzéseinek és információs 
technológiai fejlesztések támogatása annak érdekében, hogy versenyképességük javuljon és piaci hely-
zetük stabillá váljon. 

Kik pályázhatnak?
•	Gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók és szövetkezetek. A pályázati kiírásra kizárólag mikro-, kis- 

és középvállalkozásnak minősülő vállalkozások pályázhatnak, amelyek létszáma az utolsó lezárt üzle-
ti évben legalább 1 fő volt. 

Mekkora a támogatás összege és mértéke?
•	A rendelkezésre álló forrás: 30 000 millió forint.
•	Legalább 5 millió forint, legfeljebb 25 millió forint támogatás igényelhető, legfeljebb 40%-os támoga-

tási mértékkel.

Mikortól lehet pályázni?
•	A pályázatok 2011. március 1-jétől nyújthatók be.
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Vállalkozásfejlesztési Program 

kombinált mikrohitel 

Magyarország mikrovállalkozásainak fokozott figyelemre van szükségük, hiszen ha terheik csökken-
nek, akár százezres nagyságrendben teremthetnek új munkahelyeket környezetükben. 

Az Új Széchenyi Terv megteremti a lehetőségét annak, hogy a vállalkozások igen csekély, 10%-os ön-
erővel, egyszerűsített eljárással, egyablakos rendszerben igényelhessenek vissza nem térítendő támo-
gatást, ugyanakkor e mellé a piacinál jóval kedvezőbb feltételeket kínáló mikrohitelt is biztosít. Így a fej-
lesztés szinte teljes mértékben  állami forrásból valósul meg. 

A visszatérintendő támogatási rész mikrofinanszírozókon keresztül lesz hozzáférhető.

Kik pályázhatnak?
•	Mikrovállalkozások a Közép-magyarországi régión kívül.

Mekkora a támogatás összege és mértéke?
•	A rendelkezésre álló forrás: 20 000 millió forint.
•	A visszatérítendő támogatás összege legalább 1 millió forint, legfeljebb 8 millió forint lehet. A vissza-

térítendő támogatás mértéke maximum a pályázati projektérték 60%-a, de legfeljebb 8 millió forint.

Mikortól lehet pályázni?
•	A pályázatok 2011. március 1-jétől nyújthatók be.

Vállalkozásfejlesztési Program 

komPlex vállAlAti technológiA-fejlesztés  
mikro-, kis- és közéPvállAlkozások számárA 

Magyarország gazdasági életében mind a munkahelyek, mind a termelés tekintetében kulcsszerepet 
töltenek be a kisvállalatok. Kiemelt jelentőségű ezért, hogy ezen gazdasági társaságoknak technológi-
ailag fejlett hátterük legyen. Piacképességük, piacon maradásuk, munkahelyteremtő képességük egyik 
feltétele, ha lépést tudnak tartani a kor technikai elvárásaival, valamint a piacon lévő nagyobb verseny-
társaikkal. 

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 piaco-
kat szerezhessenek. A pályázati kiírás keretében előnyben részesülnek az Új Széchenyi Tervhez kapcsoló-
dó fejlesztések.  A vállalkozások minél több területet érintő fejlesztése céljából eszközbeszerzésre, illetve 
információs technológia-fejlesztésre lehet pályázni. 

Kik pályázhatnak?
•	Gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, szövetkezetek. A pályázati kiírásra kizárólag mikro-, kis- és 

középvállalkozásnak minősülő vállalkozások pályázhatnak, amelyek létszáma a pályázat benyújtását 
megelőző legutolsó lezárt üzleti évben minimum 1 fő volt.

Mekkora a támogatás összege és mértéke?
•	A rendelkezésre álló forrás: 32 000 millió forint.
•	Legalább 15 millió forint, legfeljebb 100 millió forint támogatás igényelhető, legfeljebb 35%-os támo-

gatási mértékkel.

Mikortól lehet pályázni?
•	A pályázatok 2011. március 1-jétől nyújthatók be.
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Vállalkozásfejlesztési Program 

vállAlAti egyÜttműködés és klAszterek támogAtásA  
A közéP-mAgyArországi régióbAn

A Közép-magyarországi régióban a pályázatokkal fejleszteni szeretnénk a klaszterekben tevékenykedő 
vállalkozások és az oktatási, kutatásfejlesztési intézmények együttműködését. 

Mikro- és kisvállalkozások közös beruházására, valamint eszközbeszerzésre van lehetőség. Induló 
klaszterek esetében a cél az irányító szervezet elindításának, működésének támogatása. A támogatás 
fordítható többek között a munkakörnyezet kialakítására, bér- és járulékköltségekre, dologi kiadásokra, 
informatikai fejlesztésekre. Fejlődő klaszterek esetében eszköz-, gyártási licenc beszerzésekre, építés-
re, átalakításra, információs technológia-fejlesztésre van lehetőség. 

Kik pályázhatnak?
•	Mikro- és kisvállalatnak minősülő szervezetek, helyi önkormányzatok. Induló klaszterek esetén  

a klaszter menedzsment feladatait ellátó szervezetek nyújthatnak be pályázatot: kettős könyvvitelt 
vezető gazdasági társaságok, nonprofit gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyesülések, egyesületek, 
köztestületek, alapítványok, kutatóintézetek, oktatási intézmények.

•	Fejlődő klasztereknél a menedzsment feladatait ellátó, kettős könyvvitelt vezető gazdasági társasá-
gok, nonprofit gazdasági társaságok nyújthatnak be pályázatot.

Mekkora a támogatás összege és mértéke?
•	A rendelkezésre álló forrás: 560 millió forint.
•	A támogatás minimális összege 10 millió forint, maximális összege 150 millió forint, a támogatás ma-

ximális mértéke 80%, beruházási jellegű tevékenység esetén 10 - 40%. 

Mikortól lehet pályázni?
•	A pályázatok 2011. március 1-jétől nyújthatók be.

Vállalkozásfejlesztési Program 

vállAlAti egyÜttműködés és klAszterek  
támogAtásA A közéP-dunántúli régióbAn

„Egyedül nem megy!” Ez a vállalkozásokra is igaz. A pályázat célja, elősegíteni a vállalkozások közötti 
együttműködéseket a Közép-dunántúli régióban, fejleszteni a klaszterekben tevékenykedő vállalkozá-
sok és az oktatási, kutatásfejlesztési intézmények közti együttműködést.

Mikro- és kisvállalkozások közös beruházására, valamint eszközbeszerzésre van lehetőség. Indu-
ló klasztereknél az irányító szervezet elindításának, működésének támogatására, így pl. a munkakör-
nyezet kialakítására, bér- és járulékköltségekre, dologi kiadásokra, informatikai fejlesztésekre. Fejlődő 
klaszterek esetében eszköz-, gyártási licenc beszerzésekre, építésre, átalakításra, információs techno-
lógia-fejlesztésre van lehetőség. 

Kik pályázhatnak?
•	Kizárólag mikro- és kisvállalatnak minősülő szervezetek, helyi önkormányzatok. Induló klaszterek esetén 

a klaszter menedzsment feladatait ellátó szervezetek nyújthatnak be pályázatot: kettős könyvvitelt vezető 
gazdasági társaságok, nonprofit gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyesülések, egyesületek, köztestüle-
tek, alapítványok, kutató-, oktatási intézmények. Fejlődő klaszterek esetében a klaszter menedzsment fel-
adatait ellátó, kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, nonprofit gazdasági társaságok nyújthatnak 
be pályázatot.

Mekkora a támogatás összege és mértéke?
•	A rendelkezésre álló forrás: 500 millió forint.
•	A támogatás minimális összege 10 millió forint, maximális összege 100 millió forint, a támogatás ma-

ximális mértéke 80%, beruházási jellegű tevékenység esetén 50%.

Mikortól lehet pályázni?
•	A pályázatok 2011. március 1-jétől nyújthatók be.
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Vállalkozásfejlesztési Program 

mikrovállAlkozások fejlesztése  
A közéP-mAgyArországi régióbAn

Széchenyi korában a hitel önmagában is képes volt fellendíteni egy vállalkozást. Mára ez a siker érde-
kében támogatással is kiegészül. Magyarország sikere a legkisebb vállalkozásokon is múlik. A „Kombi-
nált mikrohitel” pályázat éppen őket célozza meg: a mikrovállalkozások 10% önerő felmutatása mellett 
egyablakos rendszerben, egyszerűsített eljárással igényelhetnek egyszerre vissza nem térítendő támo-
gatást, és e mellé a piacinál jóval kedvezőbb feltételeket kínáló mikrohitelt, így ez a konstrukció szinte a 
teljes fejlesztéshez biztosít állami forrásokat.

A mikrovállalkozások fejlesztése érdekében eszközbeszerzésre, infrastrukturális és ingatlan-beruhá-
zásra, valamint információs technológia-fejlesztésre lehet támogatást igényelni.

Kik pályázhatnak?
•	Mikrovállalkozásnak minősülő gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók.

Mekkora a támogatás összege és mértéke? 
•	A rendelkezésre álló forrás: 3 000 millió forint.
•	A vissza nem térítendő támogatás összege legalább 1 millió forint, legfeljebb 4 millió forint lehet.  

A vissza nem térítendő támogatás mértéke legfeljebb a projektösszköltség 45 %-a lehet.

Mikortól lehet pályázni?
•	A pályázatok 2011. március 1-jétől nyújthatók be.

Vállalkozásfejlesztési Program 

mikro-, kis- és közéPvállAlkozások technológiAi  
fejlesztése A közéP-mAgyArországi régióbAn

A mikro-, kis- és középvállalkozások jelentik a gazdaság motorjait a Közép-magyarországi régióban is, 
éppen ezért különösen fontos, hogy ezen cégek technológiai háttere megfelelő színvonalú legyen. 

Piacképességük, piacon maradásuk, munkahelyteremtő és megtartó képességük egyik fontos feltétele, 
hogy lépést tudjanak tartani a kor technikai elvárásaival, valamint nagyobb versenytársaikkal. Ehhez 
korszerű gyártási eszközökre és információs technológiára van szükségük. 

A pályázati kiírás célja a kis- és középvállalkozások eszközbeszerzéseinek támogatása, információs 
technológia-fejlesztése annak érdekében, hogy a kis- és közepes vállalkozások versenyképessége javul-
jon és piaci helyzetük tartósan is stabillá váljon.

Kik pályázhatnak?
•	Gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók és szövetkezetek. A pályázati kiírásra kizárólag mikro-, kis- 

és középvállalkozásnak minősülő vállalkozások pályázhatnak, amelyek létszáma az utolsó lezárt üzle-
ti évben legalább 1 fő volt. 

Mekkora a támogatás összege és mértéke? 
•	A rendelkezésre álló forrás: 4 000 millió forint.
•	Legalább 5 millió forint, legfeljebb 25 millió forint támogatás igényelhető, Pest megyében megvalósu-

ló projekt esetében legfeljebb 35%-os támogatási mértékkel, Budapesten megvalósuló projekt eseté-
ben legfeljebb 30%-os támogatási mértékkel.

Mikortól lehet pályázni?
•	A pályázatok 2011. március 1-jétől nyújthatók be.
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Vállalkozásfejlesztési Program 

kombinált mikrohitel A közéP-mAgyArországi régióbAn

A legkisebb vállalkozások nagy odafigyelést igényelnek, hiszen erőn felül teljesítenek, és sok százezer 
embernek adnak munkát Magyarországon. Ezért fontos a számukra létrehozott „Kombinált mikrohitel” 
pályázathoz a mikrohitel-közvetítők kiválasztása. A mikrovállalkozások 10% önerő felmutatása mellett 
egyszerűen, egyablakos rendszerben, egyszerűsített eljárással igényelhetnek vissza nem térítendő tá-
mogatást és mellé a piacinál jóval kedvezőbb feltételeket kínáló mikrohitelt, így szinte a teljes fejlesz-
téshez állami forrás állhat rendelkezésre.

A megvalósítandó projekt vissza nem térítendő támogatásból, hitelrészből és saját forrásból tevődik 
össze, amelyek összesen meghatározzák a pályázati projektértéket.

A visszatéritendő támogatási rész mikrofinanszírozókon keresztül lesz hozzáférhető.

Kik pályázhatnak?
•	Mikrovállalkozások a Közép-magyarországi régióban.

Mekkora a támogatás összege és mértéke?
•	A rendelkezésre álló forrás: 6 000 millió forint.
•	A visszatérítendő támogatás összege legalább 1 millió forint, legfeljebb 8 millió forint lehet. A vissza-

térítendő támogatás mértéke maximum a pályázati projektérték 60%-a lehet, de legfeljebb 8 millió fo-
rint.

Mikortól lehet pályázni?
•	A pályázatok 2011. március 1-jétől nyújthatók be.

Vállalkozásfejlesztési Program 

komPlex vállAlAti technológiA-fejlesztés  
mikro-, kis- és közéPvállAlkozások számárA  
A közéP-mAgyArországi régióbAn

Széchenyi István írja: „Csak ott mennek jól a dolgok, ahol a szabó, a szappanfőző, a cukrász és minden-
ki más is meg van győződve róla, hogy az ő iparán, az ő üzletén fordul meg a nemzet sorsa.” A kis cé-
gek a magyar gazdaság motorjai. Munkahelyteremtő képességük egyik feltétele, ha lépést tudnak tartani  
a kor technikai elvárásaival. A pályázat célja a ez  a közép-magyarországi kis- és középvállalkozásoknál 
is. Előnyben részesülnek az Új Széchenyi Terv kitörési pontjaihoz kapcsolódó fejlesztések.

Eszközbeszerzésre, illetve információs technológia-fejlesztésre lehet pályázni, illetve támogatható inf-
rastrukturális és ingatlan-beruházás, gyártási licenc, a piacra jutás támogatása, vállalati humánerőfor-
rás fejlesztése, tanácsadás igénybevétele, minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési 
rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsíttatása.

Kik pályázhatnak?
•	Gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, szövetkezetek. Kizárólag mikro-, kis- és középvállalkozás-

nak minősülő vállalkozások, amelyek létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt üzle-
ti évben minimum 1 fő volt.

Mekkora a támogatás összege és mértéke? 
•	A rendelkezésre álló forrás: 4 280 millió forint.
•	Legalább 15 millió forint, legfeljebb 100 millió forint támogatás igényelhető, Pest megyében legfeljebb 

35%-os támogatási mértékkel, Budapesten megvalósuló projekt esetében legfeljebb 30%-os támoga-
tási mértékkel.

Mikortól lehet pályázni?
•	A pályázatok 2011. március 1-jétől nyújthatók be.
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Vállalkozásfejlesztési Program 

munkAhelyi kéPzések támogAtásA  
mikro- és kisvállAlkozások számárA

A világ olyan gyorsan változik, hogy ha nem akarunk lemaradni, folyamatosan képezni kell magunkat.  
E pályázat keretében a vállalkozások – dolgozói tudásának naprakészen tartásához – képzésekre pá-
lyázhatnak informatikai, nyelvi, vállalkozásműködtetési vagy egyéb más szakmai területen. 

A pályázat olyan mikro- és kisvállalatok projektjeit kívánja támogatni, amelyek az Új Széchenyi Terv kiemelt 
célterületeihez (egészségipar, zöld gazdaság, otthonteremtés, építőipar, közlekedés) kapcsolódóan gazda-
ságfejlesztési támogatást nyertek, és a beruházással kapcsolatban konkrét képzési igényük merül fel. Támo-
gatandók a projekt megvalósításához szükséges munkavállalói tudás-, készség- és képességfejlesztések.

A nyertesek kiválasztása automatikusan történik. Ha a pályázó megfelel a kiírás feltételeinek, az adott 
évben rendelkezésre álló források kimerüléséig az igényelt támogatást megkapja. 

Kik pályázhatnak?
•	A pályázati kiírásra a Nyugat-dunántúli régióban, a Dél-dunántúli régióban, a Közép-dunántúli régió-

ban, az Észak-magyarországi régióban, az Észak-alföldi régióban és a Dél-alföldi régióban székhellyel 
vagy telephellyel rendelkező mikro-, vagy kisvállalkozások, egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok, 
szövetkezetek jelentkezhetnek.

Mekkora a támogatás összege és mértéke?
•	A rendelkezésre álló forrás: 4 500 millió forint.
•	A pályázat keretében elnyerhető támogatás összege maximum 5 millió forint lehet. A támogatás for-

májától, illetve a képzés típusától függően a támogatás mértéke 25 és 80% között lehet.

Mikortól lehet pályázni?
•	A pályázatokat 2011. március 1-jétől lehet benyújtani.

Vállalkozásfejlesztési Program 

vállAlAti egyÜttműködés és klAszterek támogAtásA  
A nyugAt-dunántúli régióbAn

A Nyugat-Dunántúli hazánk egyik kapuja, az ország egyik legfejlettebb régiója, de itt is szükség van  
a vállalkozások, és az oktatási, a K+F szektor együttműködésére. Ösztönözni az együttműködéseket, 
fejlesteni a klaszterekben tevékenykedő vállalkozások és az oktatási, kutatásfejlesztési intézmények 
együttműködését. Ez a célunk.

Mikro- és kisvállalkozások közös beruházására, valamint eszközbeszerzésére, induló klaszterek az irányító 
szervezet elindításának támogatására pályázhatnak. A támogatás fordítható pl. a munkakörnyezet kialakítá-
sára, bér- és járulékköltségekre, dologi kiadásokra, informatikai fejlesztésekre. Fejlődő klasztereknél eszköz-, 
gyártási licenc beszerzésekre, építésre, átalakításra, információs technológia-fejlesztésre van lehetőség. 

Kik pályázhatnak?
•	Mikro- és kisvállalatnak minősülő szervezetek, helyi önkormányzatok. Induló klaszterek esetén  

a klaszter menedzsment feladatait ellátó szervezetek: kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, 
nonprofit gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyesülések, egyesületek, köztestületek, alapítványok, 
kutatóintézetek, oktatási intézmények.

•	Fejlődő klaszterek esetében a klaszter menedzsment feladatait ellátó, kettős könyvvitelt vezető gaz-
dasági társaságok, nonprofit gazdasági társaságok.

Mekkora a támogatás összege és mértéke?
•	A rendelkezésre álló forrás: 600 millió forint.
•	A támogatás minimális összege 10 millió forint, maximális összege 100 millió forint, a támogatás ma-

ximális mértéke: 80%, beruházási jellegű tevékenység esetén: 40 – 50%.

Mikortól lehet pályázni?
•	A pályázatok 2011. március 1-jétől nyújthatók be.
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Zöldgazdaság-fejlesztési Program 

A telePÜlési szilárdhullAdék-lerAkókAt érintő  
rekultivációs ProgrAmok kiterjesztése

Szép környezetben jó élni, ennek eléréséért azonban tennünk kell.

Településeink határában az elmúlt évtizedekben óriási mennyiségű hulladék halmozódott fel. Összefo-
gással erre a problémára megoldást jelenthet a szilárdhulladék–lerakók felszámolása és a táj rendezése. 
A pályázat támogatja azon lépéseket, melyekre az előkészítés során, a biológiai és technikai helyreállí-
tás vagy az utógondozás időszakában van szükség. Javul a vízminőség, a levegő, gazdagodik a környezet, 
az állatok és a növények újra birtokba vehetik eredeti otthonukat. Lehetőség nyílik a Környezet és Ener-
gia Operatív Program (KEOP) kétfordulós pályázatából kimaradt hulladéklerakók rekultivációjára is.

Pályázni lehet helyszín biztosítására, előkészítésére: felépítmények, épületek bontására, a használaton kí-
vüli vezetékek bontására, tereprendezésre. Rekultivációs munkálatok végzésére: rekultivációs rétegrend 
kialakítására, vízelvezető-rendszer kialakítására, depóniagáz-gyűjtő, ártalmatlanító rendszer kiépítésére, 
passzív hidraulikus védelmi rendszerek kiépítésére, hulladéklerakó hulladék felszedésével történő rekul-
tivációjára, valamint a rekultivációs utógondozáshoz szükséges beruházási tevékenységekre.

Kik pályázhatnak?
•	Települési önkormányzatok társulásai.

Mekkora a támogatás összege és mértéke?
•	A rendelkezésre álló forrás: 10 000 millió forint.
•	A támogatás összege 650 millió forinttól 1 000 millió forintig terjedhet, aránya 100%.

Mikortól lehet pályázni?
•	A pályázatok 2011. március 1-jétől nyújthatók be.

Vállalkozásfejlesztési Program 

munkAhelyi kéPzések támogAtásA  
közéPvállAlkozások számárA

Az Új Széchenyi Terv céljait támogatja a pályázat, amikor a középvállalatokat segíti, hogy képzésekkel 
növeljék munkavállalóik felkészültségét. Akik már nyertek gazdaságfejlesztési- vagy beruházási támo-
gatást a kiemelt ágazatokban, most többféle képzés közül is választhatnak. A pályázati kiírással a köze-
pes méretű vállalatok projektjeit támogatjuk, amelyek az Új Széchenyi Terv  kiemelt ágazataihoz kap-
csolódó gazdaságfejlesztési, beruházási támogatást nyertek, és a beruházás lebonyolításával kapcsolat-
ban konkrét képzési igényük merül fel.

A pályázat keretében szakmai képzésekre – amennyiben azok az Új Széchenyi Tervben támogatott pályá-
zatban foglalt beruházáshoz kapcsolódnak –, a vállalkozás működésével kapcsolatos képzésekre (pénzügyi, 
számviteli, adó stb.), idegen nyelvi képzésekre, számítástechnikai, informatikai képzésekre lehet pályázni.

Kik pályázhatnak?
•	A pályázati kiírásra a Nyugat-dunántúli régióban, a Dél-dunántúli régióban, a Közép-dunántúli régió-

ban, az Észak-magyarországi régióban, az Észak-alföldi régióban és a Dél-alföldi régióban székhellyel 
vagy telephellyel rendelkező középvállalkozások, jogi személyiségű és jogi személyiséggel nem ren-
delkező gazdasági társaságok, szövetkezetek jelentkezhetnek.

Mekkora a támogatás összege és mértéke?
•	A rendelkezésre álló forrás: 3 300 millió forint.
•	A pályázat keretében elnyerhető támogatás összege minimum 1 millió forint és maximum 50 millió fo-

rint lehet. A támogatás formájától, illetve a képzés típusától függően a támogatás mértéke 25 és 80% 
között lehet.

Mikortól lehet pályázni?
•	A pályázatokat 2011. március 1-jétől lehet benyújtani.
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Zöldgazdaság-fejlesztési Program 

helyi hő- és hűtési energiAigény kielégítése megújuló 
energiAforrásokkAl

Magyarország a felhasznált energia több mint 75%-át importálja. Az Új Széchenyi Terv keretében ki-
sebb közösségek, vállalkozások, önkormányzatok, civil szervezetek is változtathatnak a helyzeten.  
A kisebb bekerülési költségű (1-100 millió forint támogatásban részesülő), elsősorban az épületek ener-
gia-felhasználásához kapcsolódó, a megújuló energiaforrás-hasznosító technológiákat magukban fog-
laló projektek gyorsan juthatnak támogatáshoz. Lehetőség nyílik például napkollektorok, napelemek, 
biomasszakazánok, hőszivattyúk telepítésére is. A pályázat lényegesen egyszerűsíti a pályázói feladato-
kat, követelményeket: mintadokumentációt használ, így rövidíti a döntési eljárást is.

Pályázni lehet a fűtési energiaigény részbeni vagy teljes kielégítésére megújuló energiaforrásból, hasz-
nálati melegvíz-igény részbeni vagy teljes kielégítésére megújuló energiaforrásból, gazdasági-termelési 
folyamat közvetlen hőigényének részbeni vagy teljes kielégítésére megújuló energiaforrásból, villamos-
energia-termelésre napelemes rendszer segítségével.

Kik pályázhatnak?
•	Kis- és közepes vállalkozások, egyéb vállalkozások, önkormányzatok és intézményeik, állami szerve-

zetek, civil szervezetek.

Mekkora a támogatás összege és mértéke?
•	A rendelkezésre álló forrás: 3 000 millió forint.
•	A támogatás összege minimum 1 millió forint, maximum 100 millió forint lehet.
•	A támogatás mértéke vállalkozások esetén régiótól és a vállalkozás méretétől függően 30-60%, önkor-

mányzatok esetén 85%, állami szervezetek esetén 100%.

Mikortól lehet pályázni?
•	A pályázatok 2011. március 1-jétől nyújthatók be.

Zöldgazdaság-fejlesztési Program 

A telePÜlési szilárdhullAdék-lerAkókAt érintő  
térségi szintű rekultivációs ProgrAmok elvégzése 

Azokat a programokat, amelyek előkészítése már megtörtént, és a közösség érdekeit szolgálják, folytat-
nunk kell. Támogatjuk a települések összefogását is, közös kincsünk, a természeti környezetünk meg-
óvása érdekében tett erőfeszítéseiket. E feladatot gyorsan el kell végeznünk, mert így nemcsak szép kör-
nyezetet kapunk, hanem  gazdasági lehetőségeket is teremtünk. 

A talaj újjászületésével javul a vízminőség, a levegő, gazdagodik a környezet, az állatok és a növények 
újra birtokba vehetik eredeti otthonukat. A pályázat támogatja mindazon lépéseket, melyekre az előké-
szítés során a biológiai és technikai helyreállítás vagy az utógondozás időszakában van szükség.

Kik pályázhatnak?
•	Települési önkormányzatok társulásai közül azok, akik az Új Széchenyi Terv meghirdetését megelő-

zően az első fordulóban már előkészítési támogatást nyertek. Új pályázatok a KEOP-2.3.0/B konstruk-
cióba nyújthatók be.

Mekkora a támogatás összege és mértéke?
•	A rendelkezésre álló forrás: 55 010 millió forint.
•	A támogatás összege 650 millió forinttól 10 milliárd forintig terjedhet, aránya 100%.

Mikortól lehet pályázni?
•	A pályázatok 2011. március 1-jétől nyújthatók be.
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Zöldgazdaság-fejlesztési Program 

megújuló energiA AlAPú térségfejlesztés

A megújuló energiaforrások hatékony kiaknázása elősegíti az ország sikerét, a közösségek és a polgárok 
boldogulását, hozzájárul egy térség biztonságos energiaellátásához. Segíti a gazdaság fejlődését. Mind-
ez javítja a foglalkoztatást, és csökkentheti az elvándorlást. Az ilyen projektek kommunikációja máso-
kat is ezek követésére bírhatnak, és segíthetik a környezettudatos szemlélet erősödését.

A pályázat célja a megújuló energiaforrás-felhasználáson alapuló, térségi- és helyi gazdaság-fejlesztő 
hatású mintaprojektek előkészítésének, megvalósításának és kommunikációjának támogatása, kétfor-
dulós eljárásban.

A projektek keretében a következő tevékenységek valósítandók meg. Megújuló energiaforrás 
(geotermális-, nap-, szél-, vízenergia, valamint biomassza) alapú energiatermelés. Térségfejlesztő hatás 
elérését célzó tevékenység (energia-felhasználói oldal megteremtése, alapanyag-előállítás, stb.). Kom-
munikáció: a mintaprojekt céljának, eredményeinek, hatásainak bemutatása.

Kik pályázhatnak?
•	Kis- és közepes vállalkozások, egyéb vállalkozások, önkormányzatok és intézményeik, állami szerve-

zetek, civil szervezetek.

Mekkora a támogatás összege és mértéke?
•	A rendelkezésre álló forrás: 6 000 millió forint.
•	A támogatás összege minimum 70 millió forint, maximum 1 500 millió forint lehet.
•	A támogatás mértéke vállalkozások esetén régiótól és a vállalkozás méretétől függően 30-70%, önkor-

mányzatok esetén 85%, állami szervezetek esetén 100%.

Mikortól lehet pályázni?
•	A pályázatok 2011. március 1-jétől nyújthatók be.

Zöldgazdaság-fejlesztési Program 

helyi hő- és hűtési energiAigény kielégítése  
megújuló energiAforrásokkAl 

A 21. század feladata a korszerű energiagazdálkodás megteremtése. Magyarország sokat tehet a problé-
ma megoldása érdekében. Valamennyi, a hő- (és hűtési) energiaigények kielégítést célzó megújuló ener-
giaforrás alkalmazása támogatható. Ez hozzájárul az üvegházhatású gázok kibocsátásának, a fosszilis 
energiafelhasználás csökkentéséhez, valamint a hőfogyasztók energia-költségcsökkentését eredmé-
nyezi. 

Pályázni lehet napenergia-hasznosításra, biomassza-felhasználásra, biogáz és depóniagáz hasznosí-
tására, geotermikus energia hasznosítására, hőszivattyús rendszerek telepítésére, hűtési igény kielé-
gítésére megújuló energiaforrás felhasználásával, szélenergia hasznosítására, megújuló energiaforrás-
ok kombinálására, megújuló energiaforrásokat hasznosító közösségi távfűtő rendszerek kialakítására, 
megújuló energiaforrásra való részleges vagy teljes átállítására.

Kik pályázhatnak?
•	Kis- és közepes vállalkozások, egyéb vállalkozások, önkormányzatok és intézményeik, állami szerve-

zetek, civil szervezetek.

Mekkora a támogatás összege és mértéke?
•	A rendelkezésre álló forrás: 7 000 millió forint.
•	A támogatás összege minimum 1 millió forint, maximum 1 milliárd forint lehet.
•	A támogatás mértéke vállalkozások esetén régiótól és a vállalkozás méretétől függően 30-60%, önkor-

mányzatok esetén 85%, állami szervezetek esetén 100%.

Mikortól lehet pályázni?
•	A pályázatok 2011. március 1-jétől nyújthatók be.
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Zöldgazdaság-fejlesztési Program 

geotermikus AlAPú hő-, illetve villAmosenergiA-termelő 
Projektek előkészítési és Projektfejlesztési  
tevékenységeinek támogAtásA

Magyarország geotermikus kincsét tekintve nagyhatalom. A föld mélyéből kinyerhető hőmennyiség vi-
lágviszonylatban is figyelemreméltó. A geotermikus energia a 21. században főleg a hőellátásban, távhő-
termelésben játszhat jelentős szerepet. Az előkészületek azonban (kutatófúrás tervezése, engedélyez-
tetése, kivitelezése) jelentős költségekkel és kockázatokkal járnak. A pályázat lehetővé teszi a geotermi-
kus energia hasznosítását célzó projektek döntés-előkészítési, tervezési-engedélyeztetési folyamatait, 
valamint a kutatófúrások kivitelezését.

A pályázat keretében a geotermális energiahasznosítás, illetve a kutak fúrási helyének meghatározásá-
hoz szükséges geológiai és egyéb műszaki vizsgálatok, a kutatófúrás elvégzése, valamint az energiahasz-
nosításhoz szükséges tervek, engedélyezési dokumentációk elkészítése támogatható.

Kik pályázhatnak?
•	Kis- és közepes vállalkozások, egyéb vállalkozások, önkormányzatok és intézményeik, állami szerve-

zetek.

Mekkora a támogatás összege és mértéke?
•	A rendelkezésre álló forrás: 1 620 millió forint.
•	A támogatás összege minimum 10 millió forint, maximum 1 000 millió forint lehet.
•	A támogatás mértéke vállalkozások esetén régiótól és a vállalkozás méretétől függően 30-50%, önkor-

mányzatok esetén 85%, állami szervezetek esetén 100%.

Mikortól lehet pályázni?
•	A pályázatok 2011. március 1-jétől nyújthatók be.

Zöldgazdaság-fejlesztési Program 

megújuló energiA AlAPú villAmosenergiA-, kAPcsolt  
hő- és villAmosenergiA-, vAlAmint biometán-termelés

Hazánk és Európa versenyképessége függ a megújuló energiaforrások kínálta lehetőségek kiaknázásá-
tól. A nemzeti összefogás kormánya az Európai Unióval összhangban hangsúlyt helyez a megújuló ener-
giák termelésére. Célunk a fosszilis és nukleáris energiaforrásokhoz képest kisebb környezeti terhelés-
sel járó, megújuló energia alapú energiatermelés elterjesztése, az ezen alapuló villamos energia szere-
pének növelése. A pályázat támogatja a földgázhálózatba táplálható biometán-termelést is.

Pályázni lehet napenergia-hasznosításra, biomassza-felhasználásra, biogáz és depóniagáz hasznosí-
tására, geotermikus energia hasznosítására, hőszivattyús rendszerek telepítésére, hűtési igény kielé-
gítésére megújuló energiaforrás felhasználásával, szélenergia hasznosítására, megújuló energiaforrás-
ok kombinálására, megújuló energiaforrásokat hasznosító közösségi távfűtő rendszerek kialakítására, 
megújuló energiaforrásra való részleges vagy teljes átállítására.

Kik pályázhatnak?
•	Kis- és közepes vállalkozások, egyéb vállalkozások, önkormányzatok és intézményeik, állami szerve-

zetek, civil szervezetek.

Mekkora a támogatás összege és mértéke?
•	A rendelkezésre álló forrás: 11 570 millió forint.
•	A támogatás összege minimum 1 millió forint, maximum 1 000 millió forint lehet.
•	A támogatás mértéke vállalkozások esetén régiótól és a vállalkozás méretétől függően 30-60%, önkor-

mányzatok esetén 85%, állami szervezetek esetén 100%.

Mikortól lehet pályázni?
•	A pályázatok 2011. március 1-jétől nyújthatók be.
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Zöldgazdaság-fejlesztési Program 

A távhőszolgáltAtás energetikAi korszerűsítése

Magyarországon több mint 2 millió polgár számára biztosítja a fűtést és a meleg vizet a távhőszolgálta-
tás. Ez a teljes energiafelhasználás mintegy 6 %-át teszi ki. Ugyanakkor a 92 településen működő távfű-
tési rendszerek jelentős része elavult és pazarló, ezért jelentős energiamegtakarítással jár a felújításuk.

Az energiahatékonyságot javító beruházások eredményeként elért megtakarítás a családok által fize-
tendő díjak csökkentését, a szolgáltatás biztonságát is maga után vonhatja.

Pályázni lehet a távhőellátás energiahatékonysági korszerűsítésére: a hulladékhő hasznosításá-
ra, a hőtávvezetékek korszerűsítésére, a szolgáltatói hőközpontok szétválasztására, a felhaszná-
lói hőközpontok korszerűsítésére, változó tömegáramú rendszer kialakítására, hőhordozó közeg 
váltására (gőzrendszer átalakítása forróvizes rendszerre), távhőtermelő berendezések (kazánok) 
energiahatékony korszerűsítésére, meglévő, villamos energiával működő hűtési rendszerek cseréjére 
távhővel üzemelő hűtőgépekre (távhűtés kiépítése). Új fogyasztók távhőrendszerbe kapcsolására. A vil-
lamos energia kizárólag saját célú felhasználásával kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés létesítésé-
re, trigeneráció feltételeinek megteremtésére, hőtárolók létesítésére.

Kik pályázhatnak?
•	Távhőszolgáltatói működési engedéllyel rendelkező vállalkozások. 

Mekkora a támogatás összege és mértéke?
•	A rendelkezésre álló forrás: 2 080 millió forint.
•	A támogatás összege 10-500 millió forint, mértéke maximum 50% lehet.

Mikortól lehet pályázni?
•	A pályázatok 2011. március 1-jétől nyújthatók be.

Zöldgazdaság-fejlesztési Program 

éPÜletenergetikAi fejlesztések megújuló  
energiAforrás-hAsznosítássAl kombinálvA

Magyarországon az energiafelhasználás mintegy 40%-a az épületekben történik. Ha ezeket jól szigetel-
jük, és megújuló energiaforrásokat használunk, gyermekeink, unokáink nemzedékeinek energiabizton-
ságát is megteremtjük. Ehhez nyújt segítséget az Új Széchenyi Terv e pályázata az alábbi lehetőségek-
kel: energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek; az épületek hőtechnikai adottságainak ja-
vítása (szigetelés, nyílászáró-csere); 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 épü-
letenergetikai fejlesztésekhez vonatkozó tevékenységek. 

Itt csak olyan pályázat támogatható, mely az energiahatékonyság fokozását megújuló energiaforrás fel-
használásával együtt célozza meg.

Kik pályázhatnak?
•	Kis- és közepes vállalkozások, egyéb vállalkozások, önkormányzatok és intézményeik, állami szerve-

zetek, civil szervezetek.

Mekkora a támogatás összege és mértéke?
•	A rendelkezésre álló forrás: 8 000 millió forint.
•	A támogatás összege minimum 1 millió forint, maximum 1 000 millió forint lehet.
•	A támogatás mértéke vállalkozások esetén régiótól és a vállalkozás méretétől függően 30-60%, önkor-

mányzatok esetén 85%, állami szervezetek esetén 100%.

Mikortól lehet pályázni?
•	A pályázatok 2011. március 1-jétől nyújthatók be.
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Zöldgazdaság-fejlesztési Program 

A fenntArthAtó életmódot és Az ehhez kAPcsolódó  
viselkedésmintákAt ösztönző kAmPányok  
(szemléletformálás, informálás, kéPzés)

Természeti környezetünk védelme a polgárok gondolkodásmódján, hozzáállásán is múlik. Az egyének 
és közösségek milyen értékeket követnek és közvetítenek. Hiszünk a jó példák erejében, ezért az Új Szé-
chenyi Terv célja pozitív példák elterjesztése. Egyszerű dolgokról van szó: takarékoskodjunk az áram-
mal, kapcsoljuk le a villanyt, ha kimegyünk a szobából, ne folyassuk feleslegesen a vizet, ne vásároljunk 
olyan fölösleges tárgyakat, melyekre nincs szükségünk.

Támogatandó a környezettudatos életmóddal kapcsolatos programok szervezése, bonyolítása. Kifeje-
zetten környezetvédelmi témájú programok szervezése, egyéb szabadidős programokon való megjele-
nés környezetvédelmi szemléletformáló kampánnyal (pl. zenei fesztiválon zöld sátor), térségi komplex 
kampányok. 

A környezettudatos életmód elterjesztésére létrejött lakossági tanácsadó irodák fejlesztése, új funkció-
val való bővítése (pl. képzés mellett tanácsadás).

Kik pályázhatnak?
•	Iskolák, civil szervezetek, önkormányzatok, állami szervezetek, egyházak, nonprofit kft.-k.

Mekkora a támogatás összege és mértéke?
•	A rendelkezésre álló forrás: 2 750 millió forint.
•	A támogatás összege 10-50 millió forint, a támogatás mértéke 95%, állami szervezetek esetén 100%.

Mikortól lehet pályázni?
•	A pályázatok 2011. március 1-jétől nyújthatók be.

Zöldgazdaság-fejlesztési Program 

A fenntArthAtó életmódot és Az ehhez kAPcsolódó  
viselkedésmintákAt ösztönző kAmPányok  
(szemléletformálás, informálás, kéPzés)

A legfiatalabbak is hozzájárulhatnak környezetünk védelméhez, a fenntarthatósághoz. Nagy része sem-
mibe se kerül, csak elhatározás, akarat kérdése. Az Új Széchenyi Terv célja viselkedésminták elterjesz-
tése a legfogékonyabb korosztály, a gyerekek, a fiatalok körében. Olyan egyszerű dolgokról van szó, mint 
hogy takarékoskodjunk az árammal, kapcsoljuk le a villanyt, ha kimegyünk a szobából. Ne folyassuk fe-
leslegesen a vizet, ne vásároljunk fölösleges tárgyakat.

Iskolai, a környezettudatos életmóddal kapcsolatos programok szervezésére és lebonyolítására lehet 
pályázni, előre meghatározott eszközökkel. Környezetvédelemmel, fenntartható életmóddal kapcsola-
tos film vetítése (megadott listáról választható), majd ezt követően ezzel kapcsolatos előadás, beszélge-
tés. Csoportfoglalkozás, melynek kötelező eleme az „ökológiai lábnyom” számítása. Környezetvédelem-
hez, fenntartható életmódhoz kapcsolódó internetes oldalak bemutatása, elemzése. Az iskolai progra-
mot követően kötelező legalább egy, a tanultakkal kapcsolatos vetélkedő lebonyolítása.

Kik pályázhatnak?
•	Iskolák.

Mekkora a támogatás összege és mértéke?
•	A rendelkezésre álló forrás: 945 millió forint.
•	A támogatás összege 3-5 millió forint, a támogatás mértéke 100%.

Mikortól lehet pályázni?
•	A pályázatok 2011. március 1-jétől nyújthatók be.
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Zöldgazdaság-fejlesztési Program 

A fenntArthAtóbb életmódot és A fogyAsztási  
lehetőségeket néPszerűsítő, terjedésÜket  
elősegítő mintAProjektek

A környezet védelméért úgy is lehet tenni, hogy az semmibe sem kerül. Gyakran csak elhatározás, aka-
rat kérdése. Van azonban, ami pénzbe kerülhet, mégsem sokba. Ilyen például a villanykörték energiata-
karékos izzóra való lecserélése. 

A pályázati kiírás célja, hogy mindezen intézkedések ismertté és népszerűvé váljanak a polgárok köré-
ben, hogy mindenki megtehesse Magyarország környezetéért, földünkért és jövőnkért a magáét.

Pályázni lehet például biciklitárolók építésére, a kerékpáros közlekedés népszerűsítésére (iskolákban  
a tanulók, tanárok; munkahelyeken a dolgozók; középületekben a látogatók, dolgozók részére). Választ-
ható tevékenység továbbá a kapcsolódó öltöző és zuhanyzó kialakítása, valamint biciklik beszerzése, 
kölcsönzési lehetőség biztosítása. Lakossági komposztálás népszerűsítése (komposztláda kiosztása  
a lakosság részére, egyben tájékoztatás a komposztálásról).

Kik pályázhatnak? 
•	Civil szervezetek, önkormányzatok, iskolák, állami szervezetek, egyházak, vállalkozások.

Mekkora a támogatás összege és mértéke?
•	A rendelkezésre álló forrás: 1 500 millió forint.
•	A támogatás összege 3-10 millió forint, a támogatás mértéke 95%, állami szervezetek esetén 100%.

Mikortól lehet pályázni?
•	A pályázatok 2011. március 1-jétől nyújthatók be.

Zöldgazdaság-fejlesztési Program 

A fenntArthAtó életmódot és Az ehhez kAPcsolódó  
viselkedésmintákAt ösztönző kAmPányok  
(szemléletformálás, informálás, kéPzés)

Aki diófát ültet, bízik a jövendőben, tartja a régi mondás. Ha a bölcs öregek gondolatát megfogadjuk, és 
mi magunk is felelősen gondolkozunk, akkor nemcsak diófát ültetünk, hanem tájékozódunk és tájékoz-
tatunk a környezetvédelemmel kapcsolatban. Az Új Széchenyi Terv jelen pályázatán az ezt szolgáló or-
szágos médiakampány megtervezésére és lebonyolítására lehet pályázni.

Kik pályázhatnak? 
•	Iskolák, civil szervezetek, önkormányzatok, állami szervezetek, egyházak, nonprofit kft.-k.

Mekkora a támogatás összege és mértéke?
•	A rendelkezésre álló forrás: 1 200 millió forint.
•	A támogatás összege 100-200 millió forint, a támogatás mértéke 95%, állami szervezetek esetén 100%.
•	Fontos megkötés, hogy a Közép-magyarországi régióra eső költséghányad nem támogatható (így a pá-

lyázónak kell előteremtenie) annak ellenére, hogy a pályázat országos hatáskörű kampányt támogat.

Mikortól lehet pályázni?
•	A pályázatok 2011. március 1-jétől nyújthatók be.
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Zöldgazdaság-fejlesztési Program 

környezetvédelmi célú informAtikAi fejlesztések  
A közigAzgAtásbAn (e-környezetvédelem)

Akkor lesz sikeres, 21. századi Magyarország, ha a közigazgatás képessé válik gyors és naprakész adatok-
kal szolgálni polgárait. Az e-környezetvédelmi fejlesztéseknek ez a célja. Mindezt informatikai (szoft-
ver és hardver) eszközök beszerzésének támogatásával és a kapcsolódó adatbázisok fejlesztésével tá-
mogatja az Új Széchenyi Terv. Ezáltal csökkenthetők az állam és a közigazgatás adminisztratív költsé-
gei, rövidebbé, ugyanakkor precízebbé válhatnak a zöldgazdasághoz kapcsolódó fejlesztések hatósági, 
engedélyezési és egyéb adatkezelési folyamatai. 

A pályázat keretében infokommunikációs rendszerfejlesztés (szoftverbeszerzés, szoftverfejlesztés, 
szaktanácsadás, hardver- és műszerbeszerzés, építés) támogatható.

Kik pályázhatnak?
•	Önkormányzatok, állami szervezetek. 

Mekkora a támogatás összege és mértéke?
•	A rendelkezésre álló forrás: 5 420 millió forint.
•	A támogatás összege minimum 50 millió forint, maximum 1,5 milliárd forint, mértéke maximum 

100% lehet.

Mikortól lehet pályázni?
•	A pályázatok 2011. március 1-jétől nyújthatók be.

Zöldgazdaság-fejlesztési Program 

A fenntArthAtóbb életmódot és A fogyAsztási lehetőségeket 
néPszerűsítő, terjedésÜket elősegítő mintAProjektek

Az intézmények, közösségek és vállalkozások számára a környezetvédő, energiatudatos, fejlesztések je-
lentős anyagi ráfordítással járnak, például egy napkollektor, napelem beépítése. Egy felelős kormány-
nak támogatnia kell az ilyen erőfeszítéseket, mert ezek közös kincsünk, a természet megóvását szolgál-
ják. A pályázat célja, hogy a támogatott mintaprojektek segítségével ezek a drágább, de többek számára 
elérhető intézkedések ismertté, népszerűvé váljanak.

Pályázni lehet középületek komplex környezetbarát (hulladékmegelőző, víztakarékos, energiatakaré-
kos) átalakítására, demonstrációs jelleggel. A cél a középületek átalakításával az odalátogatók számára 
könnyen megérthető, alkalmazható és hatékony példákkal szolgálni, melyet a mindennapi életmódjuk 
során, fogyasztási szokásaikban, otthoni energia-, ivóvízfogyasztásuk visszafogásában, valamint a hul-
ladékcsökkentés terén hasznosítani tudnak. 

Környezettudatos életmód terjesztésére szolgáló információs központ fejlesztése. Környezetbarát, he-
lyi élelmiszerek piacának fejlesztése. Létező bio-, illetve környezetbarát termékek és szolgáltatások 
népszerűsítése, és a hitelesítő rendszer fejlesztése. 

Kik pályázhatnak? 
•	Civil szervezetek, önkormányzatok, iskolák, állami szervezetek, egyházak, vállalkozások.

Mekkora a támogatás összege és mértéke?
•	A rendelkezésre álló forrás: 3 400 millió forint.
•	A támogatás összege 20-150 millió forint, a támogatás mértéke 95%, állami szervezetek esetén 100%.

Mikortól lehet pályázni?
•	A pályázatok 2011. március 1-jétől nyújthatók be.
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Zöldgazdaság-fejlesztési Program 

megújuló energiAhordozó-felhAsználás növelése  
A közéP-mAgyArországi régióbAn

Magyarország energiakitettsége ellen sokat tehetünk. Az Új Széchenyi Terv e pályázatának általános 
célja a környezetünket kevésbé terhelő, megújuló energia alapú energiatermelés elterjesztése, a meg-
újuló energiaforrásokon alapuló hő- és villamos energia szerepének növelése, és ezen keresztül a szén-
dioxid-kibocsátás csökkentése.

Kiemelt célkitűzés a környezeti szempontok érvényesítése a gazdasági fejlődésben. Ennek egyik felté-
tele a megújuló energiaforrások nagyobb arányú felhasználása, a társadalom és a környezet harmonikus 
viszonyának kialakítása.

Pályázni lehet a helyi hő- és hűtési igény kielégítésére megújuló energiaforrásokkal, megújuló energia 
alapú villamosenergia-, kapcsolt hő- és villamosenergia-, valamint biometán-termelésre.

Kik pályázhatnak?
•	Vállalkozások, önkormányzatok, költségvetési szervek és intézményeik, nonprofit szervezetek, köz-

oktatási feladatok ellátásában közreműködő intézmények.

Mekkora a támogatás összege és mértéke?
•	A rendelkezésre álló forrás: 1 000 millió forint.
•	A támogatás összege minimum 10 millió forint, maximum 500 millió forint. 
•	A támogatás mértéke vállalkozások esetében 10-50%, költségvetési szervek és intézményeik, nonprofit 

szervezetek és önkormányzatok esetében 85-90%.

Mikortól lehet pályázni?
•	A pályázatok 2011. március 1-jétől nyújthatók be.
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mAgyAr fejlesztési bAnk

2011 első felében a Magyar Fejlesztési Bank termékköre átalakul és az Új Széchenyi Tervben 
megfogalmazott célokhoz igazodik, támogatva azok megvalósítását.

A törvény módosításával megteremtődött az átalakítás feltételrendszere, a pénzügyi konst-
rukciók pedig az Európai Unió előírásai szerint változnak.

Az MFB Zrt. termékeit

•	1-50M Ft hitelösszeg esetén kiemelt közvetítői hálózata közreműködésével, 
•	50 M Ft fölött pedig közvetlenül, valamint az országos lefedettség biztosítása érdekében hitelintéze-

tek refinanszírozásával értékesíti.

Annak érdekében, hogy az MFB Zrt. valamennyi stratégiai szegmensben sikerrel érje el ügyfeleit,  
az egyes értékesítési csatornák működési folyamatait teljes mértékben az új termékekhez illeszti.  
Az MFB Zrt. kapcsolódó értékesítés-támogatási funkcióit is jelentős mértékben fejleszti. 

Az MFB Zrt. hiteltermékeit két részre osztja

1. Hitelösszeg 1 és 50 millió forint között

A JEREMIE-források intenzívebb kihelyezése és a működési hatékonyság növelése érdekében

•	MFB Mikrohitel Plusz Programja („MHP”) és az MV Új Magyarország Mikrohitele (továbbiakban 
Mikrohitel), illetve

•	MFB Új Magyarország Kisvállalkozói Hitele („KVH”) és az MV Új Magyarország Kishitele (további-
akban Kishitel) közötti nem kívánatos versenyt rendezni szükséges. 
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Az MV Zrt. által JEREMIE-forrásból jelenleg nyújtott Új Magyarország Mikrohitel és Új Magyaror-
szág Kishitel termékek refinanszírozásos konstrukciók. E termékeket az MV Zrt. által refinanszírozott 
vállalkozásfejlesztési alapítványok és pénzügyi vállalkozások, valamint hitelintézetek kínálják, akik  
az ügyfélkockázatot vállalják. Ennek következtében e termékek MV Zrt. általi standardizálhatósága  
a jelenlegi struktúrában csak részben valósítható meg, az értékesítés, a hitelbírálat és a portfoliókezelés 
az adott refinanszírozott közvetítő saját stratégiája szerint történik.

Az MFB Zrt. a Mikrohitel Plusz Program és az Új Magyarország Kisvállalkozói Hitel standard beruhá-
zási hiteltermékeit saját kockázatára, országosan egységes feltételrendszer mellett, nem refinanszíro-
zott, hanem jutalékért dolgozó, ügyfélkockázatot nem vállaló, szorosan – az MFB Monitoring és MKK 
által rendszeresen – ellenőrzött, 230 értékesítési pontból álló kiemelt közvetítői – Hpt. korábbi meg-
nevezése szerint a) típusú ügynöki – hálózatán keresztül, egységes informatikai rendszer támogatásá-
val, központi scoring-alapú hitelbírálati rendszer alkalmazásával kínálja mikro- és kisvállalkozó ügyfe-
lei számára. Ezekre való tekintettel a Kormány mikro- és kisvállalkozói stratégiáját az MFB Zrt.-n ke-
resztül közvetlenül meg tudja valósítani.

Ennek alapján az MFB Zrt. és az MV Zrt. szinergiáinak teljes kiaknázásával tervezzük az Új Széchenyi 
Mikrohitel 50 M Ft maximális hitelösszeggel 2011. I. negyedévében történő bevezetését, és ezzel egy 
időben az MFB Mikrohitel Plusz Programjának és az Új Magyarország Kisvállalkozói Hitelének, továb-
bá az MV Zrt. Új Magyarország Mikrohitelének, valamint az Új Magyarország Kishitelének megszün-
tetését. Az Új Széchenyi Mikrohitel finanszírozása JEREMIE-forrásból történik, termékgazda az MV 
Zrt., értékesítése az MV Zrt. által a vonatkozó EU-előírásoknak megfelelően a jövőben is pályázati úton 
kiválasztott, pénzügyi vállalkozásokból és hitelintézetekből álló közvetítői hálózatán keresztül folyik.  
E közvetítői hálózat – pályázati úton, a versenyeztetés tisztaságát szem előtt tartva – belépő tagja lesz 
az MFB Zrt. Az MFB Zrt. e hitelterméket a fentiekben már bemutatott, kiemelt közvetítői hálózatán 
keresztül értékesíti. E struktúrában a legjobb gyakorlatok kerülnek integrálásra, biztosított lesz az or-
szágos lefedettség, az országosan egységes kommunikáció, értékesítés, hitelbírálat, portfoliókezelés, és  
a kormányzati szándék közvetlen érvényesülése.
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Ugyanakkor az Új Széchenyi Mikrohitel 10 M Ft-os maximális hitelösszeggel elérhető lesz az MV Zrt. által 
szintén pályázati úton kiválasztott helyi vállalkozásfejlesztési alapítványoknál azon mikrovállalkozások 
számára is, amelyek a klasszikus banki hitelbírálati elvek alapján nem lennének finanszírozhatók.

Új innovációként jelenik meg a mikrovállalkozások számára az MV Zrt. és MAG Zrt. programja, mely 
olyan kombinált termék, ahol a program keretében 1-4 M Ft összegű vissza nem térítendő támogatás, 
és azzal párhuzamosan 1-8 millió Ft összegű támogatott hitel vehető igénybe, a pályázati projektérték 
10%-nak megfelelő önerő ügyfél általi biztosítása mellett.

2. Hitelösszeg 50 millió forint fölött

Az Új Széchenyi Tervhez igazodva

•	az új termékek a meghirdetett célokra összpontosítanak,
•	a termékstruktúra egyszerűbb lesz,
•	a termékek alapprogramokba, és azok alá rendelt alprogramokba rendeződnek,az adott alapprogram, 

és az alá rendelt alprogramok esetében ún. platform-rendszer működik majd a paramétereket és felté-
teleket, a folyamatokat, s ezek alapján a termékdokumentációt illetően.

Ezek alapján tervezzük az

•	MFB Új Széchenyi Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram,
•	MFB Új Széchenyi Agrárfejlesztési Hitelprogram,
•	MFB Új Széchenyi Önkormányzati Hitelprogram,
•	MFB Új Széchenyi Lakossági Hitelprogram,

továbbá az MFB törvény módosításával lehetővé váló, a jelenlegi gazdasági környezetben kiemelt jelen-
tőséggel bíró önálló – nem beruházáshoz kapcsolódó – forgóeszköz hitelprogramként az
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•	MFB Új Széchenyi Forgóeszköz Hitelprogram és
•	MFB Új Széchenyi Agrár Forgóeszköz Hitelprogram,

mint alapprogram, majd az Új Széchenyi Terv prioritásainak figyelembevételével az

•	MFB Új Széchenyi Gyógyító Magyarország Fejlesztési Hitelprogram,
•	MFB Új Széchenyi Megújuló Magyarország Fejlesztési Hitelprogram,
•	MFB Új Széchenyi Üzleti Környezetfejlesztési Hitelprogram,
•	MFB Új Széchenyi Tudomány és Innováció Hitelprogram,
•	MFB Új Széchenyi Foglalkoztatás-növelési Hitelprogram,
•	MFB Új Széchenyi Közlekedés- és Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram és
•	MFB Új Széchenyi Otthonteremtési Hitelprogram,

mint – az alapprogramokhoz mátrix-rendszerben illeszkedő – alprogramok 2011. I. és II. negyedévében 
történő folyamatos bevezetését.

Tekintettel arra, hogy e programok keretében történő hitelek kihelyezése jelentős részben kereskedel-
mi bankok refinanszírozásával történik – ahol a kereskedelmi bank vállalja az ügyfélkockázatot –, a na-
gyobb kihelyezési volumen érdekében új értékesítés-támogatási eszközök bevezetésével növelni kíván-
juk a kereskedelmi bankok motivációját.

A kereskedelmi banki hitelezési aktivitás további növelésének elősegítése érdekében előreláthatólag 
2011. II. félévében JEREMIE-forrásból garancia-program kerül elindításra a hitelintézetek által kötött 
új hitelekhez.

Kiemeljük, hogy az MFB Zrt. készen áll arra is, hogy az Új Széchenyi Terv keretében megvalósítandó   
új nagy projektek finanszírozását a rendelkezésére álló eszközökkel – forrásainak bővülésének függvé-
nyében – elősegítse, illetve biztosítsa. A bank a 2011-es év folyamán  100-150 milliárd forintnyi új forrás 
bevonását tervezi a megújuló programok finanszírozására.
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regionális tőkebefektetési AlAP ProgrAm
 
A Regionális Tőkebefektetési Alap program célja, hogy a növekedési potenciállal rendelke-
ző mikro-, kis- és középvállalkozások támogatásával pótlólagos forrásokat és szolgáltatáso-
kat biztosítsunk a növekedéshez szükséges technológiai fejlesztések és struktúraváltás ér-
dekében.

A program keretében specifikált ágazatokban a versenyképes vállalkozások tőke formájában jutnak for-
ráshoz. A tőkejuttatás mellett tanácsadási szolgáltatást is nyújtunk. Ezen eszközök együttes alkalmazá-
sa lehetővé teszi a szükséges átalakítások végrehajtását, a külső finanszírozási források újrapozícioná-
lását, adott esetben az egyébként más konstrukció (operatív program) hazai forráskeretében rendelke-
zésre álló vissza nem térítendő támogatások igénybevételét. 

Az Alap jegyzett tőkéje 14 milliárd forint, amelyet 7 db, egyenként 2-2 milliárd forint névértékű 
dematerializált kockázati tőkealap-jegy testesít meg.

Az Alap létrehozása a regionális operatív programok terhére, a 2009-2010. évekre elfogadott akcióter-
vek alapján régiónként 2-2 milliárd forint értékben történt. Az Alap működési ideje 10 év.

E program keretében kedvezményezett az a pályázó lehet, amely a befektetési ajánlat benyújtását meg-
előző legalább 2 (kettő) naptári évvel korábban alapított mikro-, kis- és középvállalat, mely a két legutol-
só teljes lezárt üzleti évben éves átlagban legalább 25 főt alkalmazott közvetlen vagy közvetett módon.

A programban nem támogatható az a vállalkozás, amely az utolsó éves nettó árbevételének több mint 
50%-át mezőgazdasági tevékenység teszi ki.

Az Alap célja, hogy célvállalkozásonként minimálisan 100.000 EUR, maximálisan 500.000 EUR értékű 
tőkebefektetést hajtson végre. 500.000 EUR-nál alacsonyabb összegű tőkebefektetés esetén lehetőség 
van tőkebefektetéshez kapcsolódó kedvezményes kölcsön nyújtására.
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Csekély összegű támogatás esetében a támogatástartalom (a tőke és a kölcsön kamatkedvezménye 
együttesen) nem haladhatja meg a 200.000 EUR-t, közúti szállítási ágazatban tevékenykedő kedvezmé-
nyezett esetében a 100.000 EUR-t.

Kockázati tőkebefektetés esetén az Alap együttes befektetést hajt végre privát befektetővel oly módon, 
hogy az Alapra jutó tőkerész (a tőke és a kölcsön kamatkedvezménye együttesen) a teljes kihelyezésen 
belül a konvergencia régiók esetében nem haladhatja meg a 70 %-ot, a Közép-magyarországi régió vo-
natkozásában az 50 %-ot. 

A tőkebefektetés nagysága egyedi megállapodás kérdése, amelyet a célvállalat, valamint az adott piaci 
környezet befolyásol.

Az Alapkezelő 25-50% közötti részesedés megszerzését tekinti optimálisnak. A részesedésszerzés egye-
di megállapodás kérdése, amelyet a célvállalat, valamint az adott piaci környezet befolyásol.
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gArAnciávAl kombinált támogAtási ProgrAm
 
Egy felelős kormány célja és feladata, hogy megtalálja azokat a megoldásokat, melyek az or-
szág fejlesztési terveinek megvalósítását legjobban szolgálják. Az Új Széchenyi Terv legfon-
tosabb célkitűzéseinek eléréséhez a gazdaságba minél nagyobb tőke bevonására van szükség. 

Az Új Széchenyi Terv pályázati és intézményrendszerének meghirdetése után, felkészülve a várható je-
lentős érdeklődés és az egyre növekvő finanszírozási igény kielégítésére, 2011 második felében jelenik 
meg az az új pályázati lehetőség, amelynek keretében a vissza nem térítendő támogatások a projektek 
megvalósításához szükséges kereskedelmi hitellel egy csomagban lesznek igényelhetőek. Így a beruhá-
zás egész ideje alatt folyamatosan biztosítható lesz a pályázó vállalkozások likviditása, amellyel a fej-
lesztések gyorsabban, biztonságosabban és gördülékenyebben valósulnak meg. 

A kormány célja az, hogy a vállalkozások ne pusztán támogatásokat kapjanak, hanem a projektek meg-
valósításához szükséges teljes önerőn felüli forrást hitel formájában biztosítani legyenek képesek. 

A pályázók egyablakos rendszerben, a bankokon keresztül pályázhatnak a kombinált összeállítású for-
rásokra.

A pályázati projekt forrásai a pályázói önerő, a vissza nem térítendő támogatás, a kereskedelmi bankhi-
tel és a hitel mögötti garanciavállalás kombinációjából állnak. 

A hitelt nyújtó kereskedelmi és fejlesztési bankok részére a konstrukcióban való érdekeltségük növe-
lésére, továbbá a vonzó hitelfeltételek kialakítása érdekében, a hitelek biztosítékául – a garanciaalap-
ból – a fejlesztési hitelek mögé hitelgaranciát biztosítunk.  
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A program keretében olyan garanciával támogatott hitelek igénylésére lesz lehetőség, amelyek eseté-
ben kamatplafon és alacsonyabb garancia díj kerül meghatározásra, mint a piacon jelenleg hozzáférhe-
tő konstrukciókban. 

Az így biztosított hitelek futamideje akár 10-15 éves is lehet. 

Az NFÜ a garanciával kombinált támogatási program keretében több mint 250 milliárd forintnyi hi-
telhez biztosít garanciát.  A programban olyan mikro-, kis- és középvállalkozások vehetnek részt, ame-
lyeknél a megvalósítani kívánt projekthez szükséges hitel nagysága 40 és 400 millió forint között van.  
E programok esetében a vissza nem térítendő támogatás mértéke várhatóan 25% körül lesz.
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kockázAti tőkeProgrAm
 
A program a korai (magvető és induló), valamint növekedési életszakaszban lévő vállalkozá-
sok sikeres gazdálkodását segítő tőkefinanszírozást szolgálja. A kockázati tőkeprogram ke-
retében innovatív, de kevés forrással rendelkező vállalkozások juthatnak tőkéhez, elősegít-
ve növekedésük felgyorsítását.

A befektetések (részesedésszerzés tőkeemelés révén) az öt évnél nem régebben alapított, 1,5 milliárd fo-
rintot meg nem haladó éves nettó árbevétellel rendelkező, elsősorban innovatív mikro-, kis- és közép-
vállalkozások számára elérhetők.

A befektetés összege egy 12 hónapos időszak alatt maximum 1,5 millió eurónak megfelelő ügyletméretig 
terjedhet, legfeljebb 3 egymást követő pénzügyi évben. 

A program keretében rendelkezésre álló források a nyílt pályáztatás során kiválasztott 8 alapkezelő által 
kezelt tőkealapokon keresztül érik el a mikro-, kis- és középvállalkozásokat. Az alapok közül egy tevé-
kenykedik a Közép-magyarországi régióban, míg hét Társaság a Közép-magyarországi régión kívül hajt-
hat végre befektetéseket. 

Az alapok átlagosan 3-5 éven belül értékesítik a tőkejuttatás ellenértékeként megszerzett tulajdonré-
szüket.

A kockázati tőkeprogram keretében 2013 végéig 36 milliárd forint áll rendelkezésre.

A tőkebefektetés illetve a részesedésszerzés nagysága egyedi megállapodás kérdése, amelyet a célvál-
lalat, valamint az adott piaci környezet befolyásol. 
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kombinált mikrohitel ProgrAm
 
Az Új Széchenyi Terv kiemelt figyelmet fordít a mikro-, kis- és középvállalkozások fejleszté-
sére, nemzetgazdaságban betöltött szerepük erősítésére. A KKV szektoron belül is kiemelke-
dő fontosságú a mikrovállalkozások fejlesztése, forráshoz jutásuk elősegítése, hogy egy ki-
sebb összegű támogatás segítségével arányosan nagyobb üzleti előrelépést érhessenek el.

A megvalósítandó projekt vissza nem térítendő támogatásból, hitelrészből és saját forrásból tevődik 
össze, amelyek együttesen határozzák meg a Pályázati Projektértéket.

A vissza nem térítendő támogatás összege legalább 1 millió forint, legfeljebb 4 millió forint lehet.

A visszatérítendő támogatás összege legalább 1 millió forint, legfeljebb 8 millió forint lehet.

A kombinált mikrohitel program keretében a pályázónak legalább 10% saját forrást (önerőt) kell bizto-
sítania. 

A vissza nem térítendő támogatás összege nem haladhatja meg a visszatérítendő támogatás összegét.

A projekt keretében eszközbeszerzésre, informatikai fejlesztésekre, ingatlanvásárlásra és -beruházás-
ra is van lehetőség.

Kiemelkedően fontos, hogy a kétféle forrás egyszerűsített eljárásban, egyablakos megoldással, 30 napos 
átfutási idővel lesz elérhető.

A források eljuttatása a mikrovállalkozások részére mikrofinanszírozó szervezetek bevonásával történik.
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Új mikrohitel program (mikrofinanszírozók közvetítésével) 

E program a korábbi mikrohitel programhoz képest azoknak a mikrovállalkozásoknak a forráshoz jutá-
sát könnyíti meg, amelyek más formában nem vagy nem megfelelő mértékben férnek hozzá hitelekhez. 
A mikrohitel 10 millió forintig vehető fel, a programban részt vevő mikrofinanszírozó szervezeteknél le-
het igényelni, maximum tíz éves futamidővel. 

Az új mikrohitel program kedvező változásai:
•	kamatplafon bevezetése: a hitelkamat maximális mértéke 9%;
•	pénzügyi vállalkozások 50 millió forintig nyújthatnak hitelt, míg a vállalkozásfejlesztési alapítványok 

továbbra is 10 millió forintig hitelezhetnek (az összegek ügyletenként értendőek és nem ügyfelen-
ként);

•	hitelmoratórium eltörlése;
•	a veszteségmegosztás bevezetése a teljes hitelportfólió maximum 9%-ára.

A program keretében eszközbeszerzésre, infrastrukturális beruházásra, gazdasági tevékenység elindí-
tásához, tevékenységbővítéshez, vagy beruházáshoz kapcsolódó finanszírozásokra lehet pályázni.

A hitelnagyság forgóeszközhitel esetén maximum 6 millió forint, beruházási hitel esetén maximum  
10 millió forint lehet.
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széchenyi kártyA ProgrAm
 
Az első Orbán-kormány 2002 februárjában hozott határozatával hirdette meg az államilag 
támogatott Széchenyi Kártya Programot, amely napjainkra a legtöbb kis-és középvállalko-
záshoz elérő, piacvezető, államilag támogatott hitelkonstrukcióvá vált. A konstrukció kife-
jezetten a hazai kis- és középvállalkozások számára kialakított kedvezményes kamatozású 
– maximum 25 millió forint nagyságú – folyószámlahitel, amelynek segítségével a kkv-k egy-
szerűsített eljárással szabad felhasználású forráshoz juthatnak.

A kezdeményezés az együttműködésen alapul: a hitel a kereskedelmi bankoktól származik, a hitelga-
rancia intézetek a fedezetet, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) és a kamarák  
az irodai hálózatot, a KA-VOSZ Zrt. pedig a szakmai hátteret adja.

A Széchenyi Kártya Program átütő sikerét jelzi, hogy kibocsátása óta több mint 800 milliárd forint 
kedvezményes hitelhez juttatta a hazai kis- és középvállalkozásokat. Tavaly november végéig mintegy  
180 ezren éltek a lehetőséggel.

A nemzeti összefogás kormánya hivatalba lépését követő egyik első intézkedéseként 2010 júliusában 
döntött a Széchenyi Kártya Program kibővítéséről. Az intézkedés célja a magyarországi mikro-, kis- és 
közepes vállalkozások részére nyújtott, államilag támogatott finanszírozás további kiterjesztése volt. 
Ennek eredményeként a kezdeményezés három további elemmel bővült, illetve bővül. Augusztus 2. óta 
működik a Széchenyi Forgóeszközhitel Program, szeptember 1-jétől pedig a Széchenyi Beruhá-
zási Hitel is elérhetővé vált. 2011 elejétől a Széchenyi Önerő Hitelprogram is megindul a vállalko-
zások számára.
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A kibővített program új elemei iránti óriási érdeklődés azt mutatja, hogy az ilyen jellegű hitelhozzáfé-
résre igen nagy igény van a hazai vállalkozások részéről. A konstrukciókat a hitelintézetek úgy dolgoz-
ták ki, hogy a Széchenyi Kártya Program feltételrendszere legyen a bázis.

A Széchenyi Forgóeszköz Hitel célja, hogy a kisvállalkozások, egyéni vállalkozók egyszerűsített eljá-
rással jussanak számlával igazolt forgóeszköz-finanszírozáshoz maximum 25 millió forintig. A konst-
rukció előnye, hogy 12 hónaptól akár 36 hónapig tartó futamideje és havi rendszerességű törlesztése mi-
att kiszámítható és biztonságos pénzügyi hátteret nyújt a vállalkozásoknak.

A kiadásokat ugyanúgy számlával kell igazolni, mint más hitel esetén, a konstrukció azonban rugalma-
san igazodik a hitelfelvevő igényeihez, hiszen ő határozhatja meg, mekkora kölcsönt szeretne felven-
ni. Az akár hároméves futamidő miatt nem csupán átmeneti fizetési nehézségek áthidalására alkalmas. 
Előnye továbbá, hogy egyenlő részletekben kell törleszteni, tehát havi fix kiadással számolhat a vállalko-
zó, aki ráadásul türelmi időt is kérhet a visszafizetés megkezdéséig.

A pályázati támogatásokhoz szükséges önerő egy részét a 2011-ben induló Széchenyi Kártya Önerő 
Hiteléből is lehet fedezni. Az „önerő” természetesen nem azt jelenti, hogy az igénylőnek semmit sem 
kell hozzátenni a projekt finanszírozásához, hanem azt, hogy már az önerőhöz is jelentős segítséget kap-
hatnak.

A Széchenyi Kártya Program 5 pillére:
•	Könnyen hozzáférhető (az ország számos pontján igényelhető)
•	Olcsó (kedvezményes díjak)
•	Gyors (elektronikus ügyintézés)
•	Rugalmas (a hitelfelvevő igényeihez igazodik) 
•	Tárgyi fedezet nélkül is igényelhető (növeli a vállalkozások likviditását) 



5
Az új széchenyi terv 
nemzeti ProgrAmjAi

nemzetünk jövője egyéni 
kezdeményezésekből és nagy közös 
célok eléréséből születik meg.  
ezért az új széchenyi tervnek  
az egyéni kezdeményezések 
támogatásán túl gondolnia kell közös 
nemzeti céljaink megvalósítására is.  
ezek megfogalmazásakor egy felelős 
kormánynak figyelemmel kell lennie  
a régiók közötti egyensúly és egyenletes 
fejlődés feltételeinek biztosítására.  
így teremtjük meg egy erős ország 
alapját, amelyre építve minden 
vállalkozni akaró polgár azonos  
eséllyel valósíthatja meg elképzeléseit.
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Az Új Széchenyi Terv nemzeti programjai figyelemmel vannak minden régióra, minden közösség-
re, minden magyar polgár boldogulására.         

Ennek érdekében az Új Széchenyi Terv keretében befejezzük az M44-es autóút előkészítését. Az M85-
ös és az M86-os út új szakaszát építjük meg Győr, Csorna és Szeleste között. Befejezzük a Budapest-
Szolnok-Püspökladány-országhatár útvonalon tervezett M4-es autópálya építésének előkészítését. 
Négysávossá bővítjük az M2-es autóutat az M0-s autóút és Vác között. Előkészítjük és megépítjük az 
észak-erdélyi autópályához kapcsolódó M35-M4-es gyorsforgalmi út Debrecen és az országhatár kö-
zötti szakaszait. Négysávossá bővítjük a 8-as számú főút legnagyobb forgalmú Veszprém megyei szaka-
szait, és megépítjük a ma még hiányzó Várpalotát elkerülő útszakaszt. A Kassát és Miskolcot összekötő 
gyorsforgalmi út első ütemeként autópálya határkapcsolatot építünk ki Tornyosnémetinél. Megvalósít-
juk a 67-es számú főút régóta várt rekonstrukcióját, elkerülő szakaszokat építünk az M7-es autópálya 
és Kaposvár között. A 6-os számú főút teljességgel elhasználódott Pécs és Barcs közötti szakaszát meg-
erősítjük és fejlesztjük. A 21-es főút Hatvan és Salgótarján közötti szakaszának négysávossá bővítésével 
növeljük a méltatlanul nehéz helyzetbe került térség versenyképességét. Elkerülő utak építésével élhe-
tőbbé, könnyebbé tesszük Pécs, Kisújszállás, Perkáta, Seregélyes és Jászberény mindennapjait.

Az Új Széchenyi Terv nemzeti programjának részeként több új híd előkészítését, építését kezdjük meg. 
Új Duna-híd teremt összeköttetést Komárom és Révkomárom között, és az Ipoly mente is két új híddal 
gyarapszik. A fővárosiak régi álmát váltjuk valóra a Buda és Pest közötti gyalogos-kerékpáros híd meg-
építésével.

A 21. századhoz méltó színvonalú, korszerű, közös autóbusz és vasúti pályaudvarokat, közlekedési csomó-
pontokat hozunk létre. Megteremtjük a biztonságos és gyors tömegközlekedés feltételeit. Összehangoljuk 
a közúti és vasúti menetrendeket. Új forgalomirányítási rendszereket helyezünk üzembe, és tiszta, rende-
zett környezetet alakítunk ki többek között a pécsi, a kaposvári és a kecskeméti pályaudvarokon.
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Magyarország 3160 km hosszú vasúti pályaszakaszán modern, GSM-R technológiát vezetünk be, amely 
kapcsolatot teremt a mozdonyvezetők, a pályán dolgozók és az állomások között. Ezzel biztonságosab-
bá, pontosabbá, kiszámíthatóbbá tesszük a vasúti közlekedést.

A hazánk kincseinek kiaknázásában rejlő lehetőségek az itt élőket kell szolgálják. Ezért a turizmus fej-
lesztésében olyan célokat követünk, amelyek a gazdasági növekedés mellett a polgárok szabadidős igé-
nyeinek kielégítésével egészségünk megőrzésének lehetőségét is biztosítják. Ennek érdekében megter-
vezzük Magyarország teljes, az egész országra kiterjedő kerékpárút-hálózatát. Az Európai Duna Régió 
Stratégia keretében megépítjük a Duna menti kerékpárutat. 

A balatoni turisztikai szezon meghosszabbításának gazdasági elősegítése nem tűr halasztást. Ezért  
az Új Széchenyi Terv nemzeti programja keretében bővítjük a szállás- és férőhelyek számát, fejleszt-
jük minőségüket. Korszerűsítjük a balatoni utakat, és évtizedes hiányt pótolva teljessé tesszük a Bala-
ton körüli kerékpárutat. 

Programot indítunk a Tisza-tó fejlesztésére, az ökoturizmusban és az ökológiai gazdálkodásban rejlő, 
a térségben élők életminőségét érdemben javító lehetőségek kiaknázására. Az Ős-Dráva Programmal 
helyreállítjuk a természeti-környezeti viszonyokkal összhangban lévő vízgazdálkodást. A térség kultu-
rális hagyományain és természeti adottságain alapuló új gazdálkodási mód megteremtésével munkahe-
lyek létrejöttét segítjük elő. 

A 2001-ben megkezdett Vásárhelyi Terv életeket mentett. Az Új Széchenyi Terv folytatja az akkor meg-
kezdett programot, hogy a jövőben egyetlen Tisza menti település se legyen kiszolgáltatva a folyó sze-
szélyeinek.
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Az egészség olyan, mint a szabadság. Ha van, észre sem vesszük. Hiányát azonban mindannyian megszen-
vedjük. Ezért az Új Széchenyi Terv nemzeti programja fontosnak tartja az integrált egészségügyi fejlesz-
tést magában foglaló Korányi Projekt megvalósítását. Korszerűsítjük a főváros egészségügyi ellátását, tá-
mogatjuk a betegek gyógyítását nehezítő, párhuzamosságokat megszüntető szakmai integrációt. 

Az orvosi és egészségügyi szolgáltatásokra épülő, jól működő egészségturizmust a jövőben több régió 
fejlődésének motorjává tesszük, különösen a fogászati célú egészségturizmus területén.

Nemzeti kincseink megóvásával nemcsak múltunk előtt tisztelgünk, hanem a jövő nemzedékeinek 
szánt örökségünket is gyarapítjuk. Megkezdjük a Budai Vár értékeihez méltó felújítását és fejlesztését. 
Rendbe tesszük a Várkert-bazár épületegyüttesét és környezetét. Megoldjuk nemzeti intézményeink, 
így az Országos Széchényi Könyvtár és az Országos Levéltár hagyományait tisztelő, a 21. századi igé-
nyeknek megfelelő elhelyezését. Kidolgozzuk a Várnegyed hosszú távú fejlesztési koncepcióját. 

Megújítjuk a Moszkva teret. Budapest legelhanyagoltabb és legforgalmasabb közlekedési csomópontjá-
ból biztonságos, korszerű, a környezetet megóvó, a polgárok számára szerethető és jól használható te-
ret építünk. 

Állami üzemeltetésbe vesszük az Európa Kulturális Fővárosa Program keretében megépített pécsi Ko-
dály Konferencia- és Koncertközpontot. Hasonló központ megépítésének előkészítését kezdjük meg  
a fővárosban is.

Az Új Széchenyi Terv nemzeti programja nem hagyja magára a bajbajutott településeket sem. Az „állami 
iskola program” első lépéseként befejezzük a törökbálinti iskola építését, és az önkormányzattól átvéve, 
gondoskodunk működtetéséről. Bebizonyítjuk, hogy az állam igen is lehet jó gazda. 

Megkezdjük a Zsámbéki-medencében megvalósuló Talentis Program előkészítését. Ennek eredménye-
ként olyan tudásközpontot hozunk létre, amely képes felvenni a versenyt a világ nagy szellemi központ-
jaival, és amely a legmagasabb színvonalon segíti mindazokat a vállalkozásokat, melyek jövőjüket a vi-
lágszínvonalú kutatási eredményekre, valamint a magasan képzett munkaerő és a tudástranszfer alkal-
mazására alapozzák. 
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Szegeden az ELI szuperlézer program támogatásával olyan világszínvonalú kutatási nagyberendezést 
hozunk létre, amely jelentősen növeli mind az Európai Unió, mind hazánk tudományos versenyképes-
ségét. Ezzel Szegedet a térség tudományos-, innovációs- és gazdaságfejlesztési központjává tesszük.

Az infokommunikációs technológiák multiplikátor hatása eredményeként minden pályázati kiírásban 
megjelennek a korszerű infokommunikációs alapú eszközök és megoldások/szolgáltatások beszerzé-
sét, bevezetését elősegítő elemek. Mindemellett Magyarország kiemelt célja a tudásgazdaság támogatá-
sa, amelynek nélkülözhetetlen alappillére az IKT alapú hasznosítás orientált innovatív megoldások fej-
lesztésének elősegítése.

A sportfejlesztési program keretében felújítjuk a budapesti Puskás Ferenc Stadiont és a debreceni 
Nagyerdei Stadiont. 

Egy erős állam akkor szolgálja jól polgárait, ha olyan közigazgatást működtet, amely megkönnyíti az em-
berek mindennapjait. Ezért az Új Széchenyi Terv nemzeti programja keretében, a közigazgatási reform 
részeként létrehozzuk a közigazgatási hivatalok ügyfélszolgálati hálózatát. Ezzel a polgárok és vállalko-
zások ügyintézése egyszerűbbé, gyorsabbá és hatékonyabbá válik.



6
új széchenyi terv 
tájékoztAtási Pontok
(elérhetőségek, nyitvA tArtás)
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Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
1077 Budapest, Wesselényi u. 20–22. 
Nyitva tartás: Hétfőtől–csütörtökig: 8:00–16:00, Péntek: 8:00–14:00  
Tel: +36 40 638 638

Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.
1139 Budapest, Váci út 83., Center Point 2. irodaház  
Nyitva tartás: Hétfőtől–csütörtökig: 8:30–17:00, Péntek: 8:30–13:30  
Tel: +36 40 200 617

ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 
1134 Budapest, Váci út 45/C  
Nyitva tartás: Hétfőtől–csütörtökig: 9:00–16:00, Péntek: 9:00–14:00  
Tel: +36 1 2734250

Észak–alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. (Debrecen)
4028 Debrecen, Simonyi út 14.  
Nyitva tartás: Hétfőtől–csütörtökig: 8:00–16:30, Péntek: 8:00–14:00  
Tel: + 36 52 501 000

Észak–magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. (Miskolc)
3525 Miskolc, Széchenyi István u. 107. 
Nyitva tartás: Hétfőtől–csütörtökig: 8:00–16:30, Péntek: 8:00–14:00  
Tel: + 36 46 504 481

Észak–magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. (Eger)
3300 Eger, Széchenyi u. 2.  
Nyitva tartás: Hétfőtől–csütörtökig: 8:00–16:30, Péntek: 8:00–14:00  
Tel: +36 36 515 007
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Észak–magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. (Salgótarján)
3100 Salgótarján, Rákóczi u. 36.  
Nyitva tartás: Hétfőtől–csütörtökig: 8:00–16:30, Péntek: 8:00–14:00  
Tel: + 36 32 423 094

Dél–alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (Szeged)
6726 Szeged, Közép fasor 1–3.  
Nyitva tartás: Hétfőtől–csütörtökig: 9:00–15:00, Péntek: 9:00–12:00  
Tel: +36 62 561 939

Dél–dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. (Pécs)
7621 Pécs, Mária u. 3.  
Tel: +36 72 518 612

Dél–dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. (Kaposvár)
7400 Kaposvár, Szántó u. 5.  
Tel: +36 72 518 612

Dél–dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. (Szekszárd)
7100 Szekszárd, Szent István tér 11–13.  
Tel: +36 72 518 612

Közép–dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. (Székesfehérvár)
8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 25.  
Nyitva tartás: Hétfőtől–csütörtökig: 8:00–16:00, Péntek: 8:00–14:00  
Tel: +36 22 513 370
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Nyugat–dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. (Sopron)
9400 Sopron, Csatkai E. u. 6. 
Nyitva tartás: Hétfőtől–csütörtökig: 8:00–16:00, Péntek: 8:00–14:00  
Tel: +36 99 512 910

Nyugat–dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. (Győr)
9022 Győr, Árpád u. 93.  
Nyitva tartás: Hétfőtől–csütörtökig: 8:00–16:00, Péntek: 8:00–14:00  
Tel: +36 96 516 235

Nyugat–dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. (Győr)
9021 Győr, Szent István út 10/A  
Nyitva tartás: Hétfőtől–csütörtökig: 8:00–16:00, Péntek: 8:00–14:00  
Tel: +36 96 526 001

Nyugat–dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. (Szombathely)
9700 Szombathely, Kőszegi u. 23.  
Nyitva tartás: Hétfőtől–csütörtökig: 8:00–16:00, Péntek: 8:00–14:00  
Tel: + 36 94 509 350

Nyugat–dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. (Zalaegerszeg)
8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.  
Nyitva tartás: Hétfőtől–csütörtökig: 8:00–16:00, Péntek: 8:00–14:00  
Tel: +36 92 598 026

Nyugat–dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. (Nagykanizsa)
8800 Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 18.  
Nyitva tartás: Hétfőtől–csütörtökig: 8:00–16:00, Péntek: 8:00–14:00  
Tel: + 36 93 314 431
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Pro Regio Közép–magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaság 
1146 Budapest, Hermina út 17. Déli torony, II–III. emelet  
Tel: +36 1 471 8959, +36 1 471 8962

Központi honlap és e–mail cím minden ügyfélszolgálati pont esetében
E–mail: ujszechenyiterv@nfu.gov.hu 
Honlap: www.ujszechenyiterv.gov.hu 
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