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A pályázat célja:  
 
A program általános célja az állami intézmények, regionális és helyi önkormányzatok 
kapacitásának fokozása, valamint a humánerőforrás fejlesztése együttműködés, tudás és 
tapasztalat megosztás Norvégia hasonló intézményeivel és hatóságaival, hozzájárulva ezzel 
lakosságnak nyújtott jobb minőségű közszolgáltatásokhoz. Emellett a program eredményeként a 
magyar-norvég kétoldalú kapcsolatok erősítése is szintén célkitűzés.  

 
Részcélok: 
 

 A helyi gazdaság fejlesztése a helyi erőforrásokra és értékekre alapozva, valamint a 
szükséges társadalmi konszenzus megteremtésével.  

 A közszolgálati ellátásban, valamint az innovatív társadalmi szerveződésben betöltött 
önkormányzati szerep támogatása. 

 Bilaterális kapcsolatok létrehozása, magyar-norvég kapcsolatok erősítése. 
 Nemek közti egyenlőség elősegítése, támogatása. 

 
Pályázók köre: 
 
Az Alapok forrásaiból támogatást Magyarországon működő önkormányzatok igényelhetnek. 
 
Minden pályázónak legalább egy norvég és egy magyar projektpartnerrel kell rendelkeznie, aki 
aktívan közreműködik és hozzájárul a projekt megvalósításához:  
 

 Projektpartnerek Norvégiában bejegyzett közszolgálati intézmények (kormányzati szerv, 
nemzetközi ügynökség, regionális vagy helyi hatóság, oktatási intézmény) és non-profit 
szervezetek (alapítvány, közhasznú szervezet, szakszervezet és szakmai szervezet) 
lehetnek.  
 

 Projektpartnerek Magyarországon vállalkozások, jogi személyek, költségvetési szervek 
és szervezetek, állami intézmények, valamint non-profit szervezetek lehetnek.  

 

Határidő: 2013. szeptember 30., 18.00 óra 

 
A projekt megvalósításának maximális hossza 24 hónap lehet, de legkésőbb 2016. április 30.-ig 
záródnia kell. 

 
Támogatható tevékenységek: 
 
A.) Kötelező tevékenységek 
 
1. Partnerségi projekt előkészítése 
 

 Találkozók és megbeszélések szervezése és lebonyolítása a projektpartner 
szervezetekkel.  
 

 Javaslatok előkészítése a projektre vonatkozóan.  
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Elszámolhatóak az utazási költségek, a találkozókhoz kapcsolódó költségek, valamint a 
szakértői tevékenység, azonban nem támogatott az általános személyi költségek elszámolása.  
 
A támogatás maximum 5.000 EUR összegű lehet ezen tevékenységhez kapcsolódóan.  
 
2. Projektmenedzsment 
 
A projekt támogatási szerződésben foglalt feltételeknek megfelelő megvalósításának érdekében 
menedzsment szervezet létrehozása és működtetése kötelező. A projektmenedzsment 
keretében például a következő szakértelemmel rendelkező személyek közreműködése 
támogatható: 
 

 általános projektmenedzser, 
 pénzügyi munkatárs,  
 jogi munkatárs,  
 műszaki szakértő. 

 
A projektgazdának és a projektpartnereknek is kötelező legalább 1 főt delegálnia kell a 
projektmenedzsmentbe a saját szervezetéből. 
 
Projektmenedzsment tevékenységre a teljes támogatás összegének maximum 10%-a 
fordítható.  
 
3. HR fejlesztés, intézményi kapacitásbővítés és szervezetfejlesztés 
 
Mivel a program általános célkitűzése az intézményi kapacitás erősítése és a humán erőforrás 
fejlesztése a közintézményekben és regionális önkormányzatokban, ezen tevékenységek 
megvalósítása a projekt kötelező eleme, melyeknek mérhetőnek kell lenniük.  
 
HR fejlesztés: 

 új pozíciók létrehozása, munkakör leírás elkészítése speciális feladatok  
 munkatársak oktatási programjának kidolgozása  
 képzések (pl.: kurzusok, tanulmányutak, stb.) 
 munkatársak cseréje rövid, közepes vagy hosszú távra. 
 stb.   

 
Önkormányzat által nyújtott szolgáltatások elérhetőségének és minőségének a mérése: 

 tanulmányok, riportok, felmérések, elemzések, kiértékelések  
 felülvizsgálata a szervezeten belüli és a szervezetek közötti felelősségi köröknek  
 döntéshozatali folyamatok fejlesztése 
 szervezeten belüli együttműködési keretrendszer kialakítása 
 helyi önkormányzatok szolgáltatási körének fejlesztése  
 minőségbiztosítási rendszer erősítése 
 módszerek, operációs tervek, protokollok és pilot akciók kidolgozása és megvalósítása  

 
A projektre elnyert támogatás minimum 30%-át ezen tevékenységre kell fordítani.  
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4. Intézkedések elősegítése és a nemek közötti egyelőség erősítése 
 
A nemek közötti egyenlőség támogatása és erősítése minden projekt esetében kötelező elem, 
melyhez a végrehajtott fejlesztéseknek hozzá kell járulniuk (pl. foglalkoztatottság, jövedelmi 
különbségek, részvétel a politikai és gazdasági döntéshozatalban, stb.).  
 
Ezen tevékenységre a teljes támogatás összegének minimum 10%-át kell fordítani.  
 
5. Nyilvánosság biztosítása 
 

 A projekt keretében legalább három tájékoztatási tevékenységnek kell megvalósulnia, 
beleértve a projekthez kapcsolódó szeminárium vagy konferencia szervezését, a projekt 
megnyitó vagy záró rendezvénye, melyek sajtótájékoztatóval egészülnek ki. 
 

 Szükséges a projekt saját honlapjának létrehozása, vagy egy már meglévő honlapon a 
projekt számára elkülönített weboldal, melyen rendszeren frissített projekt-információk 
találhatóak magyar és angol nyelven egyaránt, továbbá képek, kapcsolat felvételi adatok 
és egyértelmű utalás a Norvég Alapra szintén megjelenítendő a weboldalon.   

 
Ezen tevékenységre a teljes támogatás összegének maximum 10%-a fordítható.  

 
B.) Választható tevékenységek 

 
6. Ingatlan és földvásárlás 
 
Ingatlan és földvásárlás csak abban az esetben lehetséges, ha 
 

 Ha vásárlás és a projekt célja közvetlenül illeszkedik egymáshoz. 
 Közvetlenül hozzájárul a projekt általános céljainak megvalósulásához és a projekt 

eredményeihez 
 A kiíró szerv által jóváhagyásra került. 
 A tulajdonosa a projektgazda lesz. 
 stb. 

 
Ezen tevékenységre a teljes támogatás összegének maximum 10%-a fordítható.  

 
7. Beruházás 
 
A beruházás keretében lehetőség van vagyontárgyak megvásárlására és fejlesztésére, új vagy 
használt eszközök beszerzésére, épületek felépítésére vagy felújítására.  
 
Beruházás az esetben valósítható meg a projekt céljához közvetlenül illeszkedik és közvetlenül 
hozzájárul a projekt általános céljainak megvalósulásához és a projekt eredményeihez. 
 
Minimum 5 évig a projektgazda tulajdonában kell maradnia. 

 
Ezen tevékenységre a teljes támogatás összegének maximum 50%-a fordítható. 
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8. IT fejlesztés  
 
IT fejlesztésre abban az esetben van lehetőség, amennyiben hozzájárul a szervezeti kapacitás 
kibővítéséhez, a minőség fejlesztéséhez, valamint a szolgáltatások hozzáférhetőségének 
javításához. 
 

 Immateriális javak pl.: szoftver beszerzése, kismértékű technikai és infrastrukturális 
fejlesztés 

 Szolgáltatás 
 
Ezen tevékenység vonatkozásában nincs belső korlát.  
 
9. Egyéb szolgáltatások 
 
A kötelező tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó szolgáltatás, amely egyértelműen 
hozzájárul és szükséges a sikeres projekt megvalósításához. Például: 
 

 Műszaki, technikai szakértők  
 IT rendszer kezelése és fenntartása  
 Beszerzési folyamat irányítása 
 stb. 

 
Ezen tevékenység vonatkozásában nincs belső korlát. 

 
Elszámolható költségek:  
 

 Immateriális javak: szoftver és licence vásárlás 
 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok megvásárlása 
 Műszaki berendezések, gépek beszerzése 
 Anyagköltségek 
 Szolgáltatások igénybevételének költsége 
 Személyzeti költségek, egyéb személyi jellegű kifizetések 

 
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás 
 

A támogatás mértéke: maximum 95% 
 

Önrész: 5% 
Az önerő mértéke a projekt teljes költségvetésének minimum 5%-a.  

 
Támogatás összege: minimum 500 000 EUR, maximum 1 500 000 EUR  
                                    (minimum ~148 500 000 Ft, maximum ~445 500 000 Ft) 
 
 
 


