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Aktuális pályázatok 

 

Az EGT Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014  
Kulturális és természeti örökség meg őrzése és megújítása  

Vidéki kulturális és természeti örökség meg őrzése  
c. intézkedéséhez  

Kódszám: HU07PA16-A2-2013 

Pályázat célja: 

Az EGT Finanszírozási Mechanizmus fontos célkitűzése a kulturális és természeti örökség 

védelme, megőrzése és hozzáférhetőségének javítása, a fenntartható helyi közösségek 

támogatása és a társadalmi kohézió erősítése. 

 

Jelen program egyrészt a vidéki társadalom strukturáltságát és a hagyományos  vidéki 

életmódot, gazdálkodást reprezentáló épített öröksé gi elemekre  és azok táji 

környezetére koncentrál. Kiemelten fókuszál azokra a védett természeti terül etekre és 

értékekre , amelyek hitelesen csak a kulturális értéktényezőikkel együttesen őrizhetők meg 

és mutathatók be, cél az ezekhez szervesen köt ődő szellemi kulturális örökség 

megőrzése  is. 

 

Az egyes kulturális örökségi elemek megőrzésén, helyreállításán túl működő kapcsolatok 

épülhessenek ki a Magyarországon kulturális és természeti örökségvédelem területén 

tevékenykedő szervezetek és a donor országokban (Norvégia, Izland, Liechtenstein) 

található hasonló szervezetek között.  

 

A projekteknek illeszkedniük kell az alábbi alcélok  valamelyikéhez:  

 épített örökségi érték és táji környezet fenntartható módon, a helyi szereplők 

bevonásával történő helyreállítása, megőrzése és élményszerű bemutatása  

 védett természeti értékek, területek és környezetük megőrzése, fenntartása, 

helyreállítása, az eredeti funkció, működés élményszerű bemutatása 

 

Kik pályázhatnak? 

 Központi költségvetési szervek (GFO 31)  

  Önkormányzatok (GFO 32,34,35,362,37,38)  

  Non-profit szervezetek (GFO 522,525,529,54,599,699)  

  Alapítványok (GFO 56)  
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  Egyházak és egyházi intézmények (GFO 551,552,559)  

  Non-profit gazdasági társaságok (GFO 572)  

  Jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulások esetén maga a társulás 

(GFO 327);  

  Többcélú kistérségi társulás (GFO 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 (GFO 951).  

 

Partnerek: 

A pályázat keretében lehetőség van partnerek bevonására,  partnerként Magyarországon 

vagy a donor országokban (Izland, Liechtenstein, Norvégia) székhellyel rendelkező 

szervezetek vehetnek részt.  

Donor országban:  

 Központi költségvetési szervek 

 Önkormányzatok és önkormányzati tulajdonú non-profit szervezetek 

 Független non-profit szervezetek, egyházak és egyházi intézmények 

 

Pályázati támogatás összege és mértéke: 

Jelen pályázat keretében igényelhet ő vissza nem térítend ő támogatás összege: 

Minimum 200 000 EUR (56 680 000 Ft.)  

Maximum 500 000 EUR (141 700 000 Ft.) 

Pályázó szervezet  Támogatás mértéke  

Központi költségvetési szervek  100% 

Önkormányzatok és önkormányzati tulajdonú non -profit 

szervezetek 
95% 

Független non -profit szervezetek, egyházak és egyházi 

intézmények 
90% 

Minden más támogatástól mentes önerőt kell biztosítani, természetbeni hozzájárulás nem 

vehető figyelembe.  

 

Témakörök, pályázható tevékenységek: 

Önállóan támogatható tevékenységek:  
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Az 1- es és 2-es tevékenységcsoport választható, azon belül azonban mindkét tevékenység 

megvalósítása kötelező. (Lehetőség van mindkét tevékenységcsoport választására is) 

1. Csoport: 

 A hagyományos vidéki életmódhoz, a természet közeli területhasználathoz és 

tájgazdálkodáshoz kapcsolódó épített örökség és táji környezetének fenntartható 

módon, a helyi szereplők bevonásával történő felújítása és/vagy helyreállítása 

valamint a kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés. 

 A hagyományos vidéki életmódhoz, a természet közeli területhasználathoz és 

tájgazdálkodáshoz kapcsolódó örökségi értékek megőrzése és élményszerű 

bemutatása saját kidolgozású és/vagy külső tanácsadással kialakított 

tartalomfejlesztés en keresztül. 

2. Csoport: 

 A kunhalmok, földvárak, fülkés sziklák, kulturális örökségi jelentőségű barlangok és 

környezetük megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint kapcsolódó 

infrastrukturális fejlesztés.   

 A kunhalmok, földvárak, fülkés sziklák, kulturális örökségi jelentőségű barlangok és 

az eredeti funkciójának, működésének élményszerű bemutatása saját kidolgozású 

és/vagy külső tanácsadással kialakított tartalomfejlesztés en keresztül. 

 

Elszámolható költségek: 

A projekt keretében történ ő beruházások eredményét kizárólag a projektgazda 

aktiválhatja.  

Projektpartner esetében  kizárólag az alábbi költségek számolhatóak el:   

 Egyéb berendezések, felszerelések projekt megvalósítási idejével és a projekthez 
szükséges használat mértékével arányos értékcsökkenése  

 Anyagköltség  
 Igénybevett szolgáltatások  
 Egyéb szolgáltatások  
 Bérköltség  
 Személyi jellegű egyéb kifizetés  
 Járulékok  
 Le nem vonható ÁFA  

 

A közigazgatási dolgozók bére csak akkor elszámolható, ha tevékenységük a projekt 

végrehajtásához kapcsolódik és a munkaköri leírásukban foglalt feladatkörük részét képezi. 

Közigazgatási dolgozók esetén nem elszámolható a me gbízási díj.  
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Legfontosabb szempontok a projekt tartalmára vonatk ozóan: 

 A fejlesztés során a helyi közösség megfelelően bevonásra kerüljön, különös 

tekintettel a hátrányos helyzetű csoportokra. 

 Az érintett örökségi elem állapota leromlott, alulhasznosított, az érintett településen a 

kulturális szolgáltatások korlátozottak.  

 Különösen fontos a társadalmi és kulturális sokféleség elősegítése.  

 Az örökségi elemnek pénzügyileg, társadalmilag és környezetileg is fenntarthatónak 

kell lennie. 

 A fejlesztésnek Magyarországon kell, megvalósuljon, amennyiben 10 000 fő feletti 

településen valósul meg vidékies környezetben, városias zöldterületben helyezkedik 

el.  

 

Támogatási id őszak: 

A projektmegvalósítás időtartama legfeljebb 18 hónap , a projekt befejezését ől számított 5 

évig , a támogatással létrehozott eredményeket a pályázatban vállalt szakmai tartalommal, a 

projekt céljaival összhangban változatlanul fenntartja és üzemeltetését biztosítja. 

 

Beadási határid ő:  

A projektjavaslat magyar nyelven, egy rövid angol nyelvű ismertetővel, kizárólag online 

rendszeren készült pályázati űrlapon nyújtható be, a pályázói felület a 

www.nora.norvegalap.hu címen érhető el.  

A pályázatok benyújtása 2014. február 21- től 2014. május 21. 24 óráig lehetséges.  

 

Vegye igénybe ingyenes pályázati tanácsadás szolgál tatásunkat,  

hívja a 06-30/450-4098-as számot!  

INFO-PARTNER – Pályázatírás Szekszárdon és Pécsen, Tolna és Baranya megyében 

 


