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ÚMFT forrásai
f
á i
Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA)
beruházási jellegű fejlesztések (termelő beruházás,
infrastruktúra fejlesztés, környezetvédelem)
Európai Szociális Alap (ESZA)
humán erőforrás fejlesztés
j
((képzések,
p
, HH…))
Kohéziós Alap Közlekedési (50 millió ∈) és
környezetvédelmi (25 millió ∈) nagyprojektek
támogatása

EMAS: támogatható,
támogatható elszámolható ?
+ Tá
Támogatható
th tó tevékenység:
t ék
é amennyiben
ib rendszer
d
kiépítés, hitelesítés megnevezett célja (feladata)
lehet a konstrukciónak
+ Elszámolható költség: amennyiben nem kifejezetten
ez a konstrukció célja, de a (másféle)
tevékenységhez tartozóan engedi/nem tiltja
elszámolni az EMAS költségeit
-/+ Általában nem elszámolható, ha horizontális (FF)
célul választják az EMAS-t
- Sosem elszámolható ÚMFT-ben: már megszerzett
hitelesítés fenntartása

Támogatható tevékenységként
•

GOP-2007-2.2.2. – MIR/KIR bevezetése („EMAS minőségirányítási”…) cca 1md Ft,
1500 várt, 676 nyert pályázat; KMOP-2007-1.2.6: 162mFt, 268 nyert pályázat, forrás
kimerült, 2008-ra ígéret ellenére nem hirdették meg

•

GOP-2007-3.2.1/KMOP-2007-1.4.2 - logisztikai központok („EMAS
minőségirányítási”…): 29+3 nyertes volt.
GOP-2008-2.1.4/KMOP-1.2.4 - Környezetközpontú technológia fejlesztés („Hitelesítő
lehet bármelyik
bármelyik, a Nemzeti Akkreditáló Testület (NAT) által EMAS
EMAS-ra
ra akkreditált
hitelesítő, illetve a Nemzeti Akkreditáló Testület által ISO14001-re akkreditált tanúsító
szervezet.”). 10+12 nyertes (150+30-at vártak, csak a 4,9/1 md-nyi forrás tizedét/felét
kötötték le)

•

• GOP-2009-1.3.3/KMOP-2009-1.1.6 (innováció beszállítóvá váláshoz)
• GOP-2009-2.1.1/KMOP-2009-1.2.1 ((mKKV technológia
g fejlesztés)
j
)
• GOP-2009-2.1.3 (Magas foglalkoztatási hatású – komplex)
• KEOP 6.1.0
6 1 0/KMOP 3.3.4:
3 3 4: minősítési rendszer fejlesztésen és kampányon keresztül
keresztül,
illetve önkormányzati célközönség felé.

• KEOP 6.2.0-B - I., II. és IV./KMOP 3.3.4: fenntartható életmód mintaprojektek
Javaslat: partnerségi egyeztetésben részvétel!

Elszámolható költségként
Szakmai
S
k i ttanácsadás,
á
dá ttanulmányok,
l á
k iimmateriális
t iáli jjavak,
k
saját teljesítés bérköltségei…
• ÁROP (pl.
( l ÁROP 1.A.2:
1 A 2 önkormányzatok
ö k
á
k
szervezetfejlesztése; ÁROP-kiemeltek pl. 2.2.6*):
nem nevesíti
nevesíti, nem is zárja ki
*: horizontális célok költségét elszámolja
Önálló kiemelt ÁROP p
projekt?
j

• GOP 1.2.1/KMOP
1 2 1/KMOP 1.1.3A
1 1 3A (innovációs klaszterek)

KEOP 6
6.1.0.
10
Támogatási cél: fenntartható életmód és az ehhez kapcsolódó
viselkedésminták elterjesztése információs eszközök (szemléletformálás,
tájékoztatás, képzés stb.) segítségével
Támogatható tevékenységek (több is választható):
A, B és C komponensben, pl.:
•
Nem fenntarthatósági tematikájú kulturális vagy közösségi rendezvény(ek)en
való megjelenés szervezése és lebonyolítása
•
Fenntarthatósági tematikájú rendezvény/rendezvénysorozat szervezése és
lebonyolítása
•
Térségi komplex kampányok megtervezése és lebonyolítása
Támogatás összege, mértéke:
–
–
–

„A”
A” k
komponens: 3 millió
illió Ft - 5 millió
illió Ft
Ft. Tá
Támogatás
tá iintenzitás
t
itá 90%
90%-100%
100%
„B” komponens: 10 millió Ft - 50 millió Ft. Támogatás intenzitás 95%-100%
„C” komponens: 100-200 millió Ft. Támogatás intenzitás 95%-100%

KEOP 6.2.0.B
I. Építmények
É
átalakítás (választható a KIR, de: „A tevékenységhez kapcsolódóan kötelező
az épületre vonatkozó ökológiai térképezés vagy környezetirányítási rendszer
bevezetésének előkészítése (audit).”)
II. Non profit információs központok (kötelező KIR)
IV: Minősítő vagy hitelesítő rendszerek fejlesztése, népszerűsítése:
Kizárólag a következő minősítési rendszerek fejlesztésére, kizárólag a rendszer-, vagy
címketulajdonosok számára nyújtható támogatás: Környezetbarát Termék védjegy, Európai
Öko-címke, Hu-Öko-01, Hu-Öko-02, Öko-Tex Standards 1000, Minősített Erdei Iskola,
Minősített Erdei Óvoda,, Zöld Óvoda,, Ökoiskola,, EMAS ((kizárólag
g önkormányzati
y
célközönség felé), Fair Trade, Forest Stewardship Council minősítés, Klímabarát
Települések, Nemzeti Parki Termék minősítés.
A projektnek kötelező része a minősítési eljárást támogató infrastrukturális háttér kialakítása (labor
épület,
p
mobil labor felújításával,
j
átalakításával, vásárlásával, újj épület
p
építésével)
p
) és/vagy
gy a
minősítési eljárást támogató műszerpark kialakítása, fejlesztése (az eszközök
beszerzésével);
A projektnek kötelező része a minősítési rendszer kifejlesztése vagy adaptálása (tanácsadás,
tanúsítás, minősítés, akkreditálás, környezeti auditálás, tervezés, stratégia-alkotás,
alapelvek,
l
l k eljárások
ljá á k szabványoknak
b á
k k megfelelő
f l lő kidolgozása,
kid l
á
ttesztelése);
t lé )
Kötelező a címkéhez kapcsolódó (a gyártókat/ szolgáltatókat és a fogyasztókat informáló)
kampány eredményeinek disszeminációja az érintett közönség körében.

Támogatás összege, mértéke: 20 millió Ft - 200 millió Ft. Támogatás intenzitás 95%?100%

„Üres
Üres” programok
• ROP-ok alig alkalmazzák
• TIOP (intézmények ERFA fejlesztése)
• TÁMOP
• KÖZOP
• EKOP
• Komplexek (Pólus
(Pólus, LHH)

Fenntartható fejlődés vállalások között
A kiválasztási szempontok
p
meghatározásakor
g
biztosítani kell,, hogy
gy olyan
y
projektek kerüljenek kiválasztásra, amelyek … e) hozzájárulnak a környezeti
fenntarthatóság és az esélyegyenlőség érvényesüléséhez…
255/2006 os Korm
255/2006-os
Korm. Rend
Rend. 14§
14§.

Bármelyy eljárásrend
j
((kivéve normatív finanszírozás);
); és bármelyy
pályázói típus esetében, beleértve a cégeket, központi és helyi
közigazgatás intézményeit, vagy non-profit szervezeteket
választható
ál
th tó a környezetirányítási
kö
ti á ítá i rendszer
d
tanúsítás/hitelesítés (meglévő/új), és sokan választják is.
Az értékelésben figyelembe vett többletvállalások ugyanolyan elbírálás alá
esnek, mint a projektterv bármely más, értékelési szempontot adó eleme.

Végrehajtás Operatív Program (VOP) http://www.nfu.hu/download/12275/5%20mell%C3%A9klet%20VOP%20AT%20m%C3%B3d.pdf
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Köszönöm figyelmüket!

