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A kiemelt pályázati lehetőségek civil szervezetek számára piros jelzéssel vannak 

megkülönböztetve.  

 

Támogatás megnevezése: 
TIOP 3.4.2-11/1- Önkormányzati, állami, egyházi, 

nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények 

korszerűsítése 

 

Pályázat beadható: 2011. december 19-től 2012. február 13-ig 

Támogatott projektek száma: 100 

Kedvezményezettek köre: · Helyi önkormányzat (KSH 321) 
· Helyi önkormányzati költségvetési szerv (KSH 322) 
· Központi költségvetési irányító szerv (KSH 311) 
· Központi költségvetési szerv (KSH 312) 
· Jogi személyiséggel rendelkező Területfejlesztési 
társulás (KSH 364) 
· Többcélú kistérségi társulás (KSH 326) 
· Egyház (KSH 551) feltéve, ha az 1993. évi III. tv. és 
az 1997. évi XXXI. tv. 
szerint egyházi fenntartónak minősül 
· Önálló egyházi intézmény (KSH 552) feltéve, ha az 
1993. évi III. tv. és az 1997. 
évi XXXI. tv. szerint egyházi fenntartónak minősül 
· Egyház önálló szervezete (KSH 553), amennyiben 
jogi személyiséggel rendelkezik, feltéve, ha az 1993. 
évi III. tv. és az 1997. évi XXXI. tv. szerint egyházi 
fenntartónak minősül 
· non-profit szervezetek (Egyéb egyesület KSH 529, 
Egyéb Alapítvány KSH 569) 
· Nonprofit gazdasági társaság (nonprofit korlátolt 
felelősségű társaság KSH 572, 
nonprofit részvénytársaság KSH 573) 

Támogatási feltételek/ 
A támogatható tevékenységek köre: 

 Föld és ingatlanvásárlás 

 Épület felújítás, bővítés, energetikai 
korszerűsítés 

 Új szolgáltatási egység létrehozása  

 Eszközbeszerzés  

Támogatás mértéke (%): 100 

Támogatás minimum összege: 10 millió Ft 

Támogatás maximum összege: 180 millió Ft 
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Támogatás megnevezése: 
TIOP-3.4.1. B-11/1-Bentlakásos intézmények 

kiváltása- B gyermekvédelmi komponens  

Pályázat beadható: 2011. december 19-től 2012. február 13-ig 

Támogatott projektek száma: 15-20 projekt  

Kedvezményezettek köre: · Helyi önkormányzat (KSH 321) 
· Helyi önkormányzati költségvetési szerv (KSH 322) 
· Központi költségvetési irányító szerv (KSH 311) 
· Központi költségvetési szerv (KSH 312) 
· Jogi személyiséggel rendelkező Területfejlesztési 
társulás (KSH 364) 
· Többcélú kistérségi társulás (KSH 326) 
· Egyház (KSH 551) feltéve, ha az 1993. évi III. tv. és 
az 1997. évi XXXI. tv. 
szerint egyházi fenntartónak minősül 
· Önálló egyházi intézmény (KSH 552) feltéve, ha az 
1993. évi III. tv. és az 1997. 
évi XXXI. tv. szerint egyházi fenntartónak minősül 
· Egyház önálló szervezete (KSH 553), amennyiben 
jogi személyiséggel rendelkezik, feltéve, ha az 1993. 
évi III. tv. és az 1997. évi XXXI. tv. szerint egyházi 
fenntartónak minősül 
· non-profit szervezetek (Egyéb egyesület KSH 529, 
Egyéb Alapítvány KSH 569) 
· Nonprofit gazdasági társaság (nonprofit korlátolt 
felelősségű társaság KSH 572, 
nonprofit részvénytársaság KSH 573) 

Támogatási feltételek/ 
A támogatható tevékenységek köre: 

 A pályázó tulajdonában lévő gyermekvédelmi 
szakellátást nyújtó intézmények kiváltása: 
Építés, ingatlanvásárlás, épület átalakítás, 
felújítás, eszközbeszerzés.   

Támogatás mértéke (%): 100 

Támogatás minimum összege: 20 millió Ft 

Támogatás maximum összege: 300 millió Ft 
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Támogatás megnevezése: 
„A” Szociális intézmények komponenséhez 

Kódszám:  TIOP-3.4.1.A-11/1 

Pályázat beadható: 2012. június 1-től 2012. augusztus 31-ig 

Támogatott projektek száma: 10 projekt 

Kedvezményezettek köre: Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi bentlakásos 
szolgáltatásokat nyújtó szervezetek fenntartói 
pályázhatnak (KSH besorolással, a 8/2010. (VIII. 25.) 
KSH közlemény a statisztikai számjel elemeiről és 
nómenklatúráiról. alapján): 
 Helyi önkormányzat (KSH 321) 
 Helyi önkormányzati költségvetési szerv 

(KSH 322) 
 Központi költségvetési irányító szerv (KSH 

311) 
 Központi költségvetési szerv (KSH 312) 
 területfejlesztési önkormányzati társulás (KSH 

328) 
 Többcélú kistérségi társulás (KSH 326)  
 Egyház (KSH 551) feltéve, ha az 1993. évi III. 

tv. és az 1997. évi XXXI. tv. szerint egyházi 
fenntartónak minősül 

 Önálló egyházi intézmény (KSH 552) feltéve, 
ha az 1993. évi III. tv. és az 1997. évi XXXI. tv. 
szerint egyházi fenntartónak minősül 

 Egyház önálló szervezete (KSH 553), 
amennyiben jogi személyiséggel rendelkezik, 
feltéve, ha az 1993. évi III. tv. és az 1997. évi 
XXXI. tv. szerint egyházi fenntartónak 
minősül  

 nonprofit szervezetek (az alábbiak 
pályázhatnak: Egyéb egyesület KSH 529, 
Egyéb Alapítvány KSH 569,)  

 Nonprofit gazdasági társaság (az alábbiak 
pályázhatnak: nonprofit korlátolt felelősségű 
társaság KSH 572, nonprofit részvénytársaság 
KSH 573). 

 
Jelen pályázati kiírás keretében nem nyújthat be 
pályázatot az a fenntartó, amely 2009. december 31. 
után jött létre.  

Támogatási feltételek/ 
A támogatható tevékenységek köre: 

A pályázó fenntartásában lévő fogyatékos 
személyek, vagy pszichiátriai és szenvedélybetegek 
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számára ápolást-gondozást nyújtó bentlakásos 
szociális intézmény kiváltása a teljes férőhely 
vonatkozásában:  

 a napközbeni gondozásra/fejlesztésre, 
szabadidő eltöltésére,  

 az étkezésre,  

 valamint a támogatott munka – amennyiben 
ez releváns - tevékenységek céljából létrejövő 
tereknek nyitottaknak kell lenni külső 
lakhatási szolgáltatást igénybe nem vevő 
szociálisan rászoruló személyek 
foglalkoztatására is.  

 komplex felmérés, amely kiterjed az ellátott 
demográfiai, iskolázottsági, munkaerő-piaci, 
szociális jellemzőire, anyagi helyzetére, 
speciális igényeire, sérülés specifikus és 
tipikus problémáinak feltárására. 

Részvétel a TÁMOP 5.4.5-11/1 „A fizikai és info-
kommunikációs akadálymentesítés szakmai 
tudásának kialakítása című kiemelt projekt  
kedvezményezettje által biztosított és teljes körűen 
finanszírozott akkreditált szociális továbbképzések 
mindegyikén. 

- ESZA típusú tevékenységek: pl. a lakók 
felkészítése a változásokra.  

 

Támogatás mértéke (%): max. 100% 

Támogatás minimum összege: 250 millió Ft 

Támogatás maximum összege: 1 Mrd Ft  
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Támogatás megnevezése: 
TÁMOP 3.4.3. Iskolai tehetséggondozás 

Pályázat várható megjelenése:  2012. első félév   

Társadalmasításon van:  nem  

Támogatás célja: A konstrukció célja az iskolai tehetséggondozás 
feltételrendszerének fejlesztése, a pedagógusok 
szakmai-módszertani felkészítése, az iskolai 
tehetséggondozási tevékenységek ösztönzése.  

Kedvezményezettek köre: Nevelési intézmények (óvoda, általános iskola) ; 
Többcélú intézmény; Konzorciumi tagként 
pályázhatnak: pedagógia, szakmai-szolgáltató 
intézmények, közművelődési intézmények, civil 
szervezetek. 

Támogatási feltételek/ 
A támogatható tevékenységek köre: 

 Pedagógusok tehetséggondozással 
kapcsolatos továbbképzése 

 Pedagógusok felkészítése egyéni fejlesztési 
programok kialakítására 

 Iskolai mentorálás, egyéni fejlesztési 
programok feltételrendszerének javítása 

 Iskolai tanulmányi versenyek, készség és 
képességfelmérést lehetővé tevő 
programok megvalósítása 

 Adott területen megvalósuló, 
tehetséggondozáshoz nélkülözhetetlen 
eszközök beszerzése 

 Tehetségpontokkal, Tehetségsegítő 
Tanácsokkal történő együttműködés 
biztosítása 

 

Támogatás mértéke (%): 100 

Támogatás minimum összege: minimum 5 millió Ft 

Támogatás maximum összege: maximum 20 millió Ft. 
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Támogatás megnevezése: 
TÁMOP 3.4.1- Nemzetiségi és migráns tanulók 
nevelésének és oktatásának támogatása  

Pályázat várható megjelenése:  2012. első félév  

Társadalmasításon van:  Nem  

Kedvezményezettek köre:  nonprofit szervezet államháztartáson belül 

 nonprofit szervezet államháztartáson kívül 

 Közoktatási intézmények fenntartó, 
felsőoktatási intézmények, alapítvány, civil 
szervezet, 

 valamint azok konzorciumai. A migráns 
komponens 5. tevékenysége esetében 
közművelődési intézmények is. 

Támogatási feltételek/ 
A támogatható tevékenységek köre: 

Nemzetiségi komponens keretében: 
 
1. Új nemzetiségi oktatási programok kifejlesztése. 
2. Meglévő magyar nyelvű tartalmak fordítása, 
adaptációja a kisebbségi nyelvre. 
3. Akkreditált nemzetiségi pedagógus-
továbbképzésekhez kapcsolódóan képzők 
képzése. 
4. Meglévő tananyagok kibővítése oktatási 
programokká. 
 
Migráns komponens keretében: 
1. Akkreditált interkulturális továbbképzéseken való 
részvétel támogatása. 
2. Óvodai és iskolai nevelési program, interkulturális 
nevelési-oktatási elemekkel való kiegészítése. 
3. Interkulturális pedagógia terén hazai és európai jó 
gyakorlatok”, eljárások megismerése és adaptációja. 
4. A pedagógus alapképzési programokhoz 
interkulturális oktatással kapcsolatos modulok 
fejlesztése, továbbfejlesztése, bevezetése. 
5 Migráns tanulók nevelését oktatását támogató 
tankönyvek, taneszközök kifejlesztése, a már 
meglévő anyagok továbbfejlesztése, kiegészítése és a 
beilleszkedésüket, befogadásukat előmozdító 
sportprogramok működtetése. 
6. Új továbbképzési akkreditált programok 
kifejlesztése, az iskolákkal együttműködő 
sportszervezetek bevonása az inklúziót elősegítő 
tudatosabb részvételre és programjaik 
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kiterjesztésére. 
7. Az interkulturális oktatáshoz kapcsolódó 
szaktanácsadói, mentori képzések kifejlesztése. 
8. A 2007-08-as AT során interkulturális oktatás terén 
referencia iskolákká váló intézményekkel 
kapcsolattartás, fejlesztéseik adaptációja. Hospitációs 
látogatások a referencia intézményekben. 

Támogatás mértéke (%): 100 

Támogatás minimum összege: A) komponens keretében: 53 millió Ft  
B) komponens keretében: 10 millió Ft 

Támogatás maximum összege: A) komponens keretében: 115 millió Ft  
B) komponens keretében: 21 millió Ft 

 

 



 

~ 10 ~ 

 

 

Támogatás megnevezése: 

Építő közösségek” 3. ütem – A) közművelődési intézmények a 

kreatív iparral kapcsolatos alapkompetenciák fejlesztését elősegítő 

új tanulási formák szolgálatában (TAMOP 3.2.3.A) 

 

Beadás kezdete: 2012. január 2.  

Beadási határidő: 
 

2012. március 14. 

  

Kedvezményezettek köre: 

312. Központi költségvetési szerv  

321 Helyi önkormányzat 

322 Helyi önkormányzati költségvetési szerv  

342 Köztestületi költségvetési szerv 

328 Területfejlesztési Önkormányzati Társulás   

351 Országos kisebbségi önkormányzat 

352 Országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv  

371 Helyi kisebbségi önkormányzat 

 372 Helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv  

541 Kamara 

549 Egyéb köztestület  

551 Egyház 

552 Önálló egyházi intézmény  

553 Egyház önálló szervezete 

559 Egyéb egyházi szervezet  

569 Egyéb alapítvány 

572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság  
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573 Nonprofit részvénytársaság 

591 Egyesülés   

599 Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet  

699 Egyéb jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet   

951 Gesztorönkormányzat, társulás  

Támogatási feltételek/ 
A támogatható 
tevékenységek köre: 

- épített környezetre koncentráló helytörténeti, földrajzi, rajz- 

vagy művészeti foglalkozás, valamint ezekhez kapcsolódó 

településmarketing ismeretek átadása. 

- ismeretátadás kézműves tevékenységekhez: élelmiszer, fa, 

bőr, egyéb növényi és állati alapanyag feldolgozás, fém, 

agyag, kő, üveg megmunkálása, egyéb népi mesterségek.  

- a képzőművészettel kapcsolatos esztétikai alapismeretek 

elsajátítása, képzőművészeti alkotások (festmények, 

sokszorosított grafika, plasztika, szobor, dombormű, stb.) 

készítéséhez szükséges tudás elsajátítása. 

- fotózási alapismeretek elsajátítása, és egy vagy több helyi 

téma feldolgozása, dokumentálása és bemutatása (pl. épített 

és természeti környezet értékei, kulturális értékek, helyi 

események, helyi mindennapok) 

- filmkészítési alapismeretek elsajátítását segítő 

kompetenciafejlesztés, egy helyi téma (pl. épített és természeti 

környezet értékei, kulturális értékek, helyi események, helyi 

mindennapok) film keretében történő feldolgozásával, és 

bemutatásával, közzétételével 

- előadóművészeti tevékenység során, a komplex 

személyiségfejlesztés szolgáló tematikus egységek 

feldolgozása, létrehozása (művek, koreográfiák, darabok, 

bemutatók), és az ezek létrejöttét szolgáló alkalmak 

szervezése..    

- rádiós, televíziós és újságírói riporteri munka 

alapismereteinek elsajátítására irányuló kompetenciafejlesztés 

és ennek eredményének online megjelentetése. 

Támogatás mértéke (%): 100% 

Támogatás minimum 
összege: 

5 millió Ft 

Támogatás maximum 
összege: 

30 millió Ft 
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Támogatás megnevezése: Nevelési intézmények fejlesztése 

Beadás kezdete: 2012.01.16. 

Beadási határidő: 
 

2012.04.02. 

Kedvezményezettek köre: 

Jelen kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak: 

1. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. (továbbiakban Kt.) törvény 

szerinti Magyarországon bejegyzett székhellyel rendelkező nevelési 

intézmények alábbi jogi formában működő fenntartói nyújthatnak be 

pályázatot: 

a. Központi költségvetési szervek (KSH 31); 

b. Helyi önkormányzatok (KSH 321); (Főváros esetében fővárosi 

kerületi önkormányzatok; Helyi és országos kisebbségi 

önkormányzatok (KSH 351; KSH 371); illetve ezek társulásai (KSH 

327; KSH 353; KSH 373; KSH 951) 

- Jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulások esetén 

maga a társulás (KSH 327); 

- Többcélú kistérségi társulás (KSH 326); 

- Az 1997. évi CXXXV. tv. 8. §-a alapján létrejött, nem jogi 

személyiségű társulás esetén a társulási megállapodásban rögzített 

székhely szerinti önkormányzat (gesztor), az 1997. évi CXXXV. tv. 9. 

§-a alapján létrejött, nem jogi személyiségű társulás esetén a tanácsi 

határozatban a társulás nevében, a társulás tagjai közül a pályázat 

benyújtására kijelölt önkormányzat (KSH 321; KSH 951); 

c. A Magyar Köztársaság területén alapított és itt székhellyel 

rendelkező, jogi személyiségű - 2008. június 01. előtt létrejött és 

legalább 2008. szeptember 01.-én működési engedéllyel rendelkező - 

alábbi szervezetek: 

o Egyesület (KSH 52) 

o A Magyar Köztársaságban nyilvántartásba vett Egyház (KSH 55) 

o Alapítvány (KSH 56) 

o Nonprofit gazdasági társaság (KSH 57) 

o Egyéb, jogi személyiségű non-profit szervezet (KSH 599). 

Támogatási feltételek/ 
A támogatható 
tevékenységek köre: 

A pályázat keretében kizárólag a Pályázati felhívásban megjelölt 

tevékenységekre, továbbá a Pályázati Útmutató c. dokumentum C1.2 

pontjában meghatározott kötelezően megvalósítandó 

tevékenységekre lehet támogatást igényelni, a Pályázati Útmutató c. 

dokumentum C1. pontjában foglaltakat megtartva. 

Kizárólag azok a projektjavaslatok támogathatók, amelyek a 

pályázati kiírás célkitűzéseivel összhangban álló tevékenységeket 
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tartalmaznak és helyi szükségleteken alapulnak. 

Támogatás mértéke (%): 95% 

Támogatás minimum 
összege: 

20 000 000.- HUF 

Támogatás maximum 
összege: 

200 000 000.- HUF 
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Támogatás megnevezése: 
Turisztikai vonzerő és szolgáltatások fejlesztése a 6 

konvergencia régióban 

Pályázat beadható: 2011.december 5-től 2012. február 29-ig. 

 

Kedvezményezettek köre: 1 Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy 
EGT területén székhellyel és Magyarországon 
telephellyel rendelkező gazdasági társaságok. 

 
2 profitorientált gazdasági társaságok (KSH 11, 

21,)  
a. szövetkezetek (KSH 

124, 129) 
b. SZJA hatálya alá 

tartozó egyéni 
vállalkozók (KSH 
231, 232) 

 
3 Költségvetési szervek és intézményeik (KSH 
4 Non-profit szervezetek (KSH 52,  55 /egyházak, 

egyházi intézmények/, 56, 57, 59) 
 

Támogatási feltételek/ 
A támogatható tevékenységek köre: 

Történelmi és kulturális örökség turisztikai 
hasznosítása:  
 

Természeti és környezeti értékek ökoturisztikai 

célú fejlesztése: gyalogutak kiépítése, tanösvény 
kiépítése, minden, ami nem terheli a környezetet.  

Turisztikai célú kerékpárforgalmi létesítmények 

kialakítása és fejlesztése (csak kerékpáros turisztikai 
szolgáltatásfejlesztéssel együtt) 
 

Kerékpáros turisztikai szolgáltatások kialakítása és 
fejlesztése 
 
Kerékpárokat nagyon szeretik- jó projektrész. : 
kerékpárkölcsönzés, utak, stb. Pihenőhelyeket, 
megállókat lehet pl. kiépíteni. 
 

Nemzetközi, illetve országos/regionális jelentőségű 
gyógy- és termálfürdők, illetve egyéb 
gyógytényezőkön alapuló egészségturisztikai 
helyszínek technológiai és szolgáltatás-fejlesztése: 



 

~ 15 ~ 

 

vízfelületet nem lehet bővíteni. Az egyediségre 
irányuló projektek a jók. Településlista benne van a 
tervezetben. A jövedelmezőséget szeretnék javítani. A 
települést nekünk kell beazonosítani. – 17-18. oldal. 
 

Meglevő állatkertek, vadasparkok turisztikai célú 
fejlesztése: inkább a felújítása a lényeg, vendéglátó 
egység kialakítása-ha nem belépőjegyes,akkor nem 
lehet vendéglátó egység sem. – Éttermet csinálok és az 
utcáról mennek be pl. a vendéget-ezt  nem lehet!! 
 
 

Természetes fürdőhelyek turisztikai célú 
fejlesztése: tavak, folyók,strandok felújítása, vizes 
blokkok felújítása,stb.  
 

Vitorláskikötők, csónakkikötők és kapcsolódó 
szolgáltató létesítmények turisztikai célú fejlesztése és 
kiépítése- vízi sporthoz kapcsolódóan megjelenik. 
Hajót, egyéb vízi járművet is beszerezhetek, akkor 
lehet 30 millió Ft-ig.  
 

Vallási turizmus fejlesztése, beleértve 
zarándokutak és zarándokszálláshelyek fejlesztése 
 

Továbbá minden olyan beruházás, mely keretében a 
turisták számára vonzerőt, élményeket, időtöltési 
lehetőséget nyújtó turisztikai attrakciók, valamint 

turisztikai szolgáltatások fejlesztése a cél. Az így 
kialakítható, a turisták igényeinek megfelelő 
színvonalú turisztikai termékekkel növelhető az 
attrakciók látogatottsága és jövedelemtermelő 
képessége, valamint mérsékelhető a turizmus időbeli 
koncentráltsága. 
 

Támogatás mértéke (%): 95(Önkormányzat) -100%(Központi költségvetési 
szerv) 

Támogatás minimum összege: 50 millió Ft 

Támogatás maximum összege: 300 millió Ft 

 



 

~ 16 ~ 

 

 

Támogatás megnevezése: 
Tudásdepó-Expressz - A könyvtári hálózat nem 

formális és informális képzési szerepének erősítése 

az élethosszig tartó tanulás érdekében 

Pályázat beadható: 2012.02.17.- 2012.04.30. 

Kedvezményezettek köre: - Központi költségvetési irányító és költségvetési 
szervek 
- Központi költségvetési irányító szerv (KSH 311) 
- Központi költségvetési szerv (KSH 312) 
· Helyi önkormányzati költségvetési irányító és 
költségvetési szervek 
- Helyi önkormányzat (KSH 321) 
- Helyi Önkormányzati költségvetési szerv (KSH 
322) 
- Polgármesteri hivatal (költségvetési szerv) (KSH 
325) 
- Többcélú kistérségi társulás (KSH 326) 
- Helyi önkormányzatok jogi személyiségű társulása 
(KSH 327) 
- Területfejlesztési önkormányzati társulás (KSH 328) 
· Köztestületi költségvetési irányító és költségvetési 
szervek 
- Köztestületi költségvetési irányító szerv (KSH 341) 
- Köztestületi költségvetési szerv (KSH 342) 
· Helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési 
irányító és költségvetési szervek közül 
- Helyi kisebbségi önkormányzat (KSH 371) 
- Helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv 
(KSH 372) 
· Országos kisebbségi önkormányzati költségvetési 
irányító és költségvetési szervek közül 
- Országos kisebbségi önkormányzat (KSH 351) 
- Országos kisebbségi önkormányzati költségvetési 
szerv (KSH 352) 
· Gesztorönkormányzat, társulás, európai területi 
együttműködési csoportosulás 
- Gesztorönkormányzat, társulás (KSH 951) 
- Európai területi együttműködési csoportosulás 
(KSH 952) 
· Költségvetési rend szerint gazdálkodó egyéb 
szervek közül: 
- Költségvetési rend szerint gazdálkodó, központi 
költségvetési körbe tartozó szerv (381) 
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- Költségvetési rend szerint gazdálkodó, 
önkormányzati költségvetési körbe tartozó szerv 
(382) 
· Nonprofit szervezetek: 
o Egyesületek: 
- Sportegyesület, sportszövetség, országos sportági 
szakszövetség (KSH 521) 
- Egyéb egyesület (KSH 529) 
o Egyház, egyházi intézmények 
- Egyház (KSH 551) 
- Önálló egyházi intézmény (KSH 552) 
- Egyház önálló szervezete (KSH 553) 
- Egyházak szövetsége (KSH 554) 
- Egyéb egyházi szervezet (KSH 559) 
o Alapítvány 
- Közalapítvány (KSH 561) 
- Közalapítvány önálló intézménye (KSH 562) 
- Egyéb alapítvány (KSH 569) 
o Nonprofit gazdasági társaságok közül 
- nonprofit korlátolt felelősségű társaság (KSH 572) 
- nonprofit részvénytársaság (KSH 573) 
o Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezetek 
közül: 
- egyesülés (KSH 591) 
- egyéb, jogi személyiségű non-profit szervezet (KSH 
599) 
 

Támogatási feltételek/ 
A támogatható tevékenységek köre: 

I. komponens, korábbi TÁMOP 3.2.41 kiírásokon 
nem nyertes könyvtárak által pályázható 
tevékenységek 
II. komponens – TÁMOP-3.2.4/08/1, TÁMOP-
3.2.4/08/1/KMR, TÁMOP- 3.2.4/08/2, TÁMOP-
3.2.4/09/1, TÁMOP-3.2.4/09/1/KMR kiírásokon 
nyertes könyvtárak által pályázható tevékenységek 
 

Támogatás mértéke (%): 100% 

Támogatás minimum összege: 10 000 000.- HUF 

Támogatás maximum összege: 50 000 000.- HUF 
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Támogatás megnevezése: 
Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód 

programok 

Lokális Színterek 

TÁMOP-6.1.2 

Pályázat beadható: A komponens: 2012. május 15-től 2012. május 31–ig 
 
B komponens: 2012. március 1-től 2012. március 8-ig 

Kedvezményezettek köre:  Költségvetési szerv és intézménye 

 Helyi önkormányzati és helyi kisebbségi 
önkormányzati költségvetési szerv és 
intézménye 

 Egészségügyi járó- és fekvőbeteg szakellátó 
intézmények 

 Gazdasági társaságok 

 Nonprofit gazdasági társaság 

 Non-profit szervezetek:  
 Egyéb egyesület (529); 
 Kamara (541); 
 Önálló egyházi intézmény (552); 
 Közalapítvány (561); 
 Közalapítvány önálló intézménye (562); 
 Egyéb alapítvány (569); 
 Egyéb, jogi személyiségű non-profit 

szervezet (599). 
 Sportegyesület, sportszövetség, országos 

sportági szakszövetség (521); 
 

Támogatási feltételek/ 
A támogatható tevékenységek köre: 

1) Dohányzás megelőzés és dohányzásról való 

leszokást támogató programok megvalósítása; 

2) Alkohol- és drogfogyasztást megelőző 

tudományosan megalapozott módszereket és 

eszközöket alkalmazó programok 

megvalósítása; 

3) Stresszkezelő, lelki egészség megőrzésére 

irányuló egészségfejlesztési programok 

megvalósítása; 

4) Az egészséges táplálkozás, illetve 

energiaegyensúly (táplálkozás és testmozgás 
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egyensúlya) megtartása, és/vagy visszaállítása 

érdekében kidolgozott programok 

megvalósítása, melyek eredményesen 

befolyásolják többek között a megfelelő 

folyadékfogyasztást, a túlzott só- és energia 

bevitelt; 

5) A lakosság rendszeres testmozgását elősegítő 

szabadidős programok megvalósítása, melyek 

hangsúlyt helyeznek az energiaegyensúlyra – 

kivéve: technikai sportágakkal, extrém 

sportokkal, versenysporttal összefüggő 

programok; 

6) Az életvezetési kompetenciák fejlesztését célzó 

programok megvalósítása;  

7) A családi életre való felkészülést támogató 

programok megvalósítása; 

8) A biztonságos szexuális életet elősegítő 

programok megvalósítása; 

9) Elsősegély nyújtási és baleset megelőzési 

programok megvalósítása. 

Támogatás mértéke (%): 100 

Támogatás minimum összege: 1.000.000 Ft 

Támogatás maximum összege: 10.000.000 Ft  

 

 


