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A Széchenyi 2020, az Új Széchenyi Terv és a Nemzeti Együttműködési Alap összefoglaló táblázata vállalkozások költségvetési szervek és nonprofit 

szervezetek részére 
 

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKNEK 

 

Operatív Program 

neve: 
Környezet és Energia Operatív Program 

Projekt címe: Az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges laboratóriumi fejlesztésről a népegészségügyben 

Kódszáma: KEOP– 1.5.0/15 

A pályázók körének 

meghatározása: 
Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

Megvalósítandó cél: 
Jelen konstrukcióban a szolgáltatott víz minőségének a kor követelményeinek megfelelő mérőpotenciállal rendelkező hatósági 

felügyelet és ellenőrzés megvalósítására vonatkozó eszköz, műszer és szoftver beszerzés támogatható. 

Benyújtás időpontja: A pályázat benyújtására 2015. április 15-től van lehetőség a konstrukció felfüggesztéséig. 

Támogatás mértéke 

és összege: A fejlesztési célra 2015. évben 1,524 milliárd forint áll rendelkezésre. 

 

Operatív Program 

neve: 
Környezet és Energia Operatív Program 

Projekt címe: 
Állami tulajdonú árvízvédelmi fejlesztések - A vizek kártételeinek elhárítását szolgáló létesítmények fenntartását és az 

azokon történő védekezések végrehajtására szolgáló eszköz, gép és műszer beszerzés 

Kódszáma: KEOP -2.1.1/B/15 

A pályázók körének 

meghatározása: 

 Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF), 

 OVF és Vízügyi Igazgatóságok konzorciuma. 

Megvalósítandó cél: 
A pályázati kiírás célja a vizek kártételeinek elhárítását szolgáló művek és létesítmények rendeltetésszerű és biztonságos 

fenntartásához, a védekezési feladatok hatékony végrehajtásához szükséges gép- és eszközpark, műszerpark fejlesztése. 

Benyújtás időpontja: A pályázatok benyújtása a kiírás felfüggesztéséig folyamatosan lehetséges. 

 

Operatív Program Környezeti és Energiahatékonysági Operatív program 
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neve: 

Projekt címe: Egyházi fenntartású kórházak, valamint a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ épületenergetikai fejlesztése 

Kódszáma: KEHOP-5.8.0 

Megvalósítandó cél: 

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás 

támogatását minden ágazatban. A Partnerségi Megállapodás fő célja a fenntartható, magas hozzáadott értékű termelésre és a 

foglalkoztatás bővülésére épülő gazdasági növekedés elősegítése. Ennek elérése érdekében a nem közvetlenül gazdaságfejlesztési 

célt szolgáló programokat is lehetőleg úgy kell megtervezni, hogy azok közvetve hozzájáruljanak a növekedés elősegítéséhez. A 

Partnerségi Megállapodás azonosítja azt az öt nemzeti fejlesztési prioritást, amelyek együttes megvalósítása lehetővé teszi az átfogó 

fejlesztési cél elérését. Ezek közül a KEHOP elsősorban és közvetlenül az energia- és erőforrás hatékonyság növeléséhez járul 

hozzá. 

Benyújtás időpontja: A támogatási kérelmek benyújtása 2015. július 23-tól 2015. július 29-ig lehetséges. 

Támogatás mértéke 

és összege: 

 

100%, Támogatás maximum összege: 5 milliárd Ft. 

Várható pályázatok 

száma: 
5db 

Kedvezményezettek 

neve 

 Betegápoló Irgalmasrend Budai Irgalmasrendi Kórház 

 Magyarországi Református Egyház BETHESDA Gyermekkórháza 

 Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége Szeretetkórháza 

 Budapesti Szent Ferenc Kórház 

 Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal – Magyar Honvédség Egészségügyi Központ - Honvédkórház 

 

Projekt címe: Legyen más a szenvedélyed! 2. – Módszertani fejlesztések a drogprevenció területén 

Kódszáma: TÁMOP-5.2.9.B-15/1 

Megvalósítandó cél: 
A konstrukció fő célja a drogprevenciós tevékenységekhez kapcsolódó módszertani és humánerőforrás fejlesztés megvalósítása, 

felkészítéssel, képzéssel, módszertani útmutatással az azokat megalapozó tanulmányok és kutatások eredményei alapján. A 

konstrukció további célja, hogy – a társadalom minél szélesebb köréhez a káros szenvedélyek kialakulásának megelőzéséről, 
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kezelési lehetőségeiről, sokszínűségéről eljuttatott releváns információk által - csökkenjen a droghasználat, illetve a területen 

dolgozó szakemberek és nem professzionális segítők minél felkészültebben, hatékonyabban és egymás munkáját összehangolva 

vegyenek részt a kedvezőtlenül alakuló tendenciák megállításában. 

Benyújtás időpontja: Megjelenéstől számított 30 napig. 

Támogatás mértéke 

és összege: 

 

100%, Közép-Magyarországi Régióban 10,2%, Támogatás maximum összege: 1.000.000.000 Ft. 

Várható pályázatok 

száma: 
1 db 

 

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKNEK, NON-PROFIT SZERVEKNE, KÖZFÉRA IRÁNYÍTÁSA ALATT ÁLLÓ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK 

 

Operatív Program 

neve: Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 

Projekt címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok 

Kódszáma: EFOP-3.3.1-14 

Megvalósítandó cél: 

A kiemelt projekt alapvető célja, hogy lehetőséget adjon az ellátórendszerben dolgozó, OKJ előtti (régi típusú képzési rendszer 

keretében szerzett) szakképesítéssel rendelkező, többségében 40 év feletti szakdolgozók számára az OKJ-s szakképesítés 

megszerzésére, így szakmai előmenetel biztosítására az élethosszig tartó tanulás jegyében. 

A programba kapcsolódási lehetőség a képzésben résztvevő egyéni érdekein túl, az egészségügyi ellátórendszerre is pozitív hatást 

gyakorol. A megfelelő számú és megfelelő szakmai végzettséggel rendelkező humánerőforrás javítani képes az egészségügyi ellátás 

színvonalát, a biztonságos beteg ellátást, javul a beteg egészségi állapota, csökkenhet a kórházi ápolási napok száma, a kvalifikált 

munkaerő biztosításával pedig változhat az egészségügyi ellátórendszer társadalmi megítélése. 

Benyújtás időpontja: Az I. komponens lezárult, a 2. komponens esetében 2015. január 6. és 2015. július 31. 

Támogatás mértéke 

és összege: 
100 %, Támogatás maximum összege 2.500.000.000 Ft.  
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Operatív Program 

neve: Társadalmi Megújulás Operatív Program 

Projekt címe: Könyvtári digitális tartalmak online elérhetőségének javítása 

Kódszáma: TÁMOP-3.2.16-15 

Megvalósítandó cél: 

Jelen kiemelt konstrukció célja, hogy – a Nat kialakításában fontos szerepet játszó fent említett két elv érvényre juttatását elősegítve 

– a nemzeti kulturális értékek rendelkezésre állását biztosítsa, elérhető és egységes elvek alapján kereshetővé tett formában, a 

jelenleg fejlesztés alatt álló Nemzeti Köznevelési Portálhoz illeszkedő módon a tanulók formális, nem-formális és informális 

tanulásának elősegítése érdekében. A fejlesztések megteremtik annak alapfeltételeit, hogy a már digitalizált, de a nagyközönség 

számára eddig hozzáférhetetlen anyagok (digitális könyvtár, képarchívum, térképtár, stb.) minden felhasználó számára egyenlő 

feltételekkel hozzáférhetőek legyenek, az oktatás és a kutatás számára egyaránt. 

Benyújtás időpontja: Megjelenéstől számított 30 napig. 

Támogatás mértéke 

és összege: 

 

100 % Támogatás maximum összege: 75.000.000 Ft. 

Várható pályázatok 

száma: 
1db 

Kedvezményezett 

neve 
Országos Széchenyi Könyvtár 

 

CIVIL SZERVEZETEKNEK 

 

Kiíró:  Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 

Projekt címe: Civil szervezetek infrastruktúra támogatása 2014 

Kódszáma: IST-14 

Megvalósítandó cél: A felhívás célja a civil társadalom erősítése, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése, a befogadó szervezetek 

időlegesen rendelkezésre álló szabad infrastrukturális erőforrásainak igénybevétele révén. 
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Benyújtás időpontja: folyamatos 

Támogatás mértéke 

és összege: 
- 

 

VÁLLALKOZÁSOK 

 

Operatív Program 

neve: 
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 

Projekt címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása 

Kódszáma: GINOP-1.3.1-15 

Megvalósítandó cél: 

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program prioritásainak kiemelt célja a vállalkozások nemzetközi 

versenyképességének javítása. Felismerve a vállalkozások számára szűkösen rendelkezésre álló pénzügyi-, humán- és információs 

erőforrásokat a mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenését támogató Felhívás a vállalkozások külpiacra lépését kívánja 

elősegíteni a hatékony külpiaci marketingtevékenység támogatása, kiállításokon, vásárokon való megjelenés elősegítése, illetve a 

piaci versenyben való eredményes részvételhez szükséges tudás biztosítása által. 

Benyújtás időpontja: A támogatási kérelmek benyújtása 2015. június 22-től 2017. június 22-ig lehetséges. 

Támogatás mértéke 

és összege: 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5 Mrd forint. A támogatott támogatási kérelmek 

várható száma 550 - 600 db. 

 

Operatív Program 

neve: 
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 

Projekt címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése 

Kódszáma: GINOP-1.2.1-15 

Megvalósítandó cél: 

A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési 

kapacitásainak bővítése, amely során korszerű termék előállítási képességek megteremtésének és bővítésének céljából lehetőség 

nyílik a modern eszköz- és gépparkok, valamint fejlett infrastruktúrával ellátott telephelyek kialakítására, a szektor szereplői 

számára a versenyképesség feltételeinek megteremtésére, fenntartására. 
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Benyújtás időpontja: A támogatási kérelmek benyújtása 2015. július 9-től 2017. július 10-ig lehetséges 

Támogatás mértéke 

és összege: 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 65 milliárd Ft. A támogatott támogatási 

kérelmek várható száma 250-500 db. 

 

Operatív Program 

neve: 
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 

Projekt címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása 

Kódszáma: GINOP-1.2.2-15 

Megvalósítandó cél: 

A hazai gazdaság hosszú távú fenntartható növekedésének biztosítása érdekében kiemelten fontos a vállalkozások növekedési és 

foglalkoztatási potenciáljának javítása, gazdasági teljesítményének erősítése, amelyet azonban hátráltat a KKV szektor 

hagyományos tőkehiánya, valamint az ebből adódó elavult eszköz- és infrastrukturális ellátottsága. A Felhívás célja a KKV-k 

fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, munkahelyek megtartását eredményező beruházások 

támogatása, a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősítése. 

Benyújtás időpontja: A támogatási kérelmek benyújtása 2015. július 9-től 2017. július 10-ig lehetséges. 

Támogatás mértéke 

és összege: 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg a 27/2013 (II.12.) Korm. rendelet alapján szabad 

vállalkozási zónának minősülő településen megvalósuló fejlesztések esetén 10 milliárd Ft, a szabad vállalkozási zónán, valamint a 

Közép-magyarországi régión kívül megvalósuló fejlesztések esetén szintén 10 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek 

várható száma: 1000-2000 db. 

 


