3. melléklet
Beadható pályázatok
A 2008. novemberében beadható környezetvédelmi tárgyú pályázatok
Pályázati kód
KEOP - 2.2.3/B
KEOP - 2.2.2
KEOP - 1.3.0/B
KEOP-1.3.0.
KEOP-2.4.0.
KEOP-3.1.1.

KEOP-3.3.0.
KEOP-2.2.3/A.
KEOP-2.2.3/C.
KEOP-2.5.0/B.
KEOP 6.1.0/A
KEOP 6.1.0/B
KEOP 6.2.0/A
KEOP 6.2.0/B
KEOP - 1.1.1
KEOP - 1.2.0.
KEOP - 2.1.1
KEOP - 2.1.2
KEOP - 3.1.2.

Pályázat címe
Ivóvízbázis-védelem konstrukció - Üzemelő vízbázisok biztonságba
helyezése (B komponens)
A Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring rendszerek
fejlesztése konstrukció
Ivóvízminőség javítása konstrukció - Ivóvízellátás biztonságának fokozása a
vízbázis súlyos veszélyeztetése esetén kétfordulós pályázati komponens
Ivóvízminőség-javítás kétfordulós pályázati konstrukcióban megvalósítandó
projektek támogatására
Szennyezett területek kármentesítési feladatainak elvégzése
Élő- és élettelen természeti értékek megőrzése, vonalas létesítmények
természetkárosító hatásának mérséklése kétfordulós meghívásos
konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatására
Az erdei iskola hálózat infrastrukturális fejlesztése
Ivóvízbázis-védelem konstrukció - Üzemelő vízbázisok diagnosztikai
vizsgálata
Ivóvízbázis-védelem konstrukció - Távlati vízbázisok diagnosztikai
vizsgálatának elvégzése
Árvízi kockázati térképezés és stratégiai kockázatkezelési terv készítése
A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat
ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés)
A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat
ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés)
Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő,
terjedésüket elősegítő mintaprojektek
Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő,
terjedésüket elősegítő mintaprojektek
Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése
Szennyvízelvezetés és tisztítás kétfordulós pályázati konstrukcióban
megvalósítandó projektek támogatására
Állami tulajdonú árvízvédelmi fejlesztések
Önkormányzati árvízvédelmi fejlesztések
Élőhelyvédelem, -helyreállítás, vonalas létesítmények természetkárosító
hatásának mérséklése kétfordulós pályázatos konstrukció keretében
megvalósítandó projektek támogatására
Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja

TÁMOP 4.2.3/08/1
TÁMOP Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja támogatására
4.2.3/08/1/KMR
ÁROP-2007-1.A.1. Előkészítési tevékenységek támogatása a folyamatok felülvizsgálata és
szervezetfejlesztés érdekében
GOP-2007-3.2.1
Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése
KEOP-2007-5.2.0. Harmadik feles finanszírozás
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KMOP-2008-1.2.2 komplex technológiai beruházás a hátrányos helyzetű kistérségekben induló
vállalkozások részére
KMOP-2007-1.4.2. Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése
EKOP - 2.A.1
előkészítési tevékenységek támogatása a hozzáférés javítása érdekében
GOP-2008-2.2.3
E-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások támogatása
KMOP-2007-1.4.2 Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése
GOP-2008/2-1.3.1 Vállalati innováció támogatása
TÁMOP
Első lépés” - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és
5.3.1./08/01KMR önálló életvitelt elősegítő programjai támogatására
TÁMOP-5.3.1/08/2 "Első lépés” - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és
önálló életvitelt elősegítő programjai támogatására
DDOP-2008Közösségi közlekedésfejlesztés projektgenerálás
5.1.2/A
TÁMOP-3.2.4/08/1 „Tudásdepó-Expressz”- A könyvtári hálózat nem formális és informális
képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében
TÁMOP„Tudásdepó-Expressz”- A könyvtári hálózat nem formális és informális
3.2.4/08/1/KMR
képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében
KMOP-2008Közösségi közlekedés előnyben részesítése
2.3.1/B
KMOP-2008Parkolók és csomópontok fejlesztése
2.3.1/C
GOP-2008-2.1.4
Környezetközpontú technológia fejlesztés
KMOP -2008-1.2.4 Környezetközpontú technológia fejlesztés
TÁMOP-3.2.3/08/2 A közművelődés a nem formális és informális tanulás szolgálatában
TÁMOPA közművelődés a nem formális és informális tanulás szolgálatában
3.2.3/08/2/KMR
TIOP-2.1.2./08/1. Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztése
TIOP-2.1.3./08/1. Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztésére
ÉMOP-2008/1.1.1- Ipari területek, ipari parkok, inkubátorházak, barnamezős területek
revitalizációjának támogatása
2.
EKOP-1.A.1
Közigazgatási szolgáltatások elektronizálása
GOP-2008/2-2.2.1 Vállalati folyamatmenedzsment támogatása
TÁMOP-3.2.3/08/1 Program a közművelődési intézményrendszer felnőttképzési kapacitásának
bővítésére
TÁMOPProgram a közművelődési intézményrendszer felnőttképzési kapacitásának
bővítésére
3.2.3/08/1/KMR
TIOP 1.2.2
Múzeumok iskolabarát fejlesztése és oktatási-képzési szerepének
infrastrukturális erősítése
GOP-2008-2.1.1/A mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése
TÁMOP Diagnosztikus mérések fejlesztése
3.1.9/08/1
KEOP-2007-4.1.0. Hő- és/vagy villamosenergia-előállítás támogatása
KEOP-2007-5.1.0. Energetikai hatékonyság fokozása
KEOP-2007-5.2.0. Harmadik feles finanszírozás
KözOP-2008-3.2. Kerékpárút-hálózat fejlesztése

