
 

 

 

 

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

a 

Környezet és Energia Operatív Program keretében 

 

Szennyvízelvezetés és tisztítás kétfordulós pályázati 
konstrukcióban megvalósítandó projektek 

 támogatására  

 

 

Kódszám:  

     

KEOP-1.2.0. 
 

Érvényes: 2008. máricus 4-től 

A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap 
társfinanszírozásával valósulnak meg. 



 

 

A.  TÁMOGATÁS CÉLJA, RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS 

Alapvető cél 

 

Alapvető cél a települési szennyvíz tisztításáról szóló 91/271/EGK irányelv és a 
Csatlakozási Szerződésben vállalt határidők teljesítése érdekében a – többször 
módosított – Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási 
Programról (továbbiakban NTSZMP) szóló hatályos 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet 
végrehajtásának folytatása, amely magába foglalja a 2000 LE feletti agglomerációk 
esetében az új közműves szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszerek kiépítését, a 
meglévő szennyvízcsatorna rendszerek indokolt mértékű bővítését, illetve a 
szennyvíztisztító telepek korszerűsítését, legalább biológiai fokozatú tisztítás kiépítését, 
a szennyvíziszap-kezelés, hasznosítás fejlesztését, a közcsatornával gazdaságosan el 
nem látható területeken az egyedi szennyvízkezelés fejlesztését és a folyékony 
hulladék fogadó műtárgyak szennyvíztisztító telepi kiépítését. 

 

A kétfordulós eljárás  

Jelen pályázati kiírás keretében a pályázatok kétfordulós eljárás keretében kerülnek 
elbírálásra. Az első fordulót követően a támogatott projektek a megvalósításra 
vonatkozó pályázat kidolgozása céljából pénzügyi támogatásban, valamint a 
közreműködő szervezet részéről tanácsadásban részesülnek.  
 

Azon projektek esetében, amelyek beruházási költsége eléri a 25.000.000 eurót, az 
eljárásrend a 2. fordulóban a 1083/2006/EK rendelet 39-41. cikkében foglaltak 
szerint a nagyprojektekre vonatkozó eljárásrend szerint bővül.  

A 1067/2005. (VI.30.) Korm. határozatban szereplő, előkészítés alatt lévő 
projektek és azok elemei átvilágításukat követően közvetlenül a 2. fordulóba 
pályázhatnak. A 2. fordulóba e projekteken kívül csak azok a projektek 
pályázhatnak, amelyek az 1. fordulóban pozitív elbírálást kaptak. 

Rendelkezésre álló forrás 

A konstrukció keretében projektek megvalósítására 188,63 milliárd forint áll 
rendelkezésre a 2007-2008. időszakban. 

A 2007-2008. évben a projektek előkészítésére rendelkezésre álló tervezett támogatási 
keretösszeg az Operatív Program egészére 36,87 milliárd forint. Konstrukció szinten az 
összeg nem kerül meghatározásra. 

Jelen pályázati konstrukció forrását a Kohéziós Alap és a Magyar Köztársaság 
költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. 
 

B. PÁLYÁZÓK KÖRE (JOGI FORMA) 

• Települési önkormányzatok egyénileg,  

• Települési önkormányzatok együttműködései (kizárólag az 1. fordulóban); 

• Települési önkormányzatok társulásai (a hatályos 16/2006. (XII.28) MeHVM-

PM együttes rendeletben szereplő korlátozásokkal);  
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• A Magyar Állam mint közműtulajdonos megbízásából saját nevében eljáró 

központi költségvetési szerv vagy vagyonkezelő szervezet; 

• A Magyar Állam (mint közműtulajdonos) megbízásából saját nevében eljáró 

szervezet és települési önkormányzat(ok) közösen. 

 

Támogatásra azok az önkormányzatok, illetve a települést ellátó állami közmű 
tulajdonosa nevében eljáró szervezetek jogosultak, amelyek 

• szerepelnek a hatályos 25/2002. (II.27.) Korm.rendelet 2. sz. mellékletének 1-
5. táblázatában,  

• a VKKI-tól jóváhagyó igazolással rendelkeznek arra vonatkozólag, hogy a KvVM 
a rendelet soron következő módosítása során fentieknek megfelelő szennyvíz 
agglomerációba való felvételüket javasolja.  

 

C. PÁLYÁZAT TARTALMA 

Támogatható tevékenységek köre 

 

A támogatható tevékenységek körét a Pályázati útmutató C1. és C2. pontja 
tartalmazza. 

  

Projekt területi szűkítése (földrajzi terület) 

A projektek megvalósítási területe Magyarország teljes területe. 
 

D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK 

Támogatás formája 

Vissza nem térítendő támogatás. 

Támogatás mértéke 

1. forduló: A projekt előkészítésre nyújtható támogatás mértéke: 

Az előkészítésre elszámolható költségek összege legfeljebb a 2. fordulóban – a 
megvalósítási szakaszban – tervezett elszámolható költségek 6%-a lehet. 

A kedvezményezettől minimálisan elvárt saját forrás mértéke az előkészítésre 
elszámolható költségek arányában 

• Nem központi költségvetési szerv esetén: 15%,  

• Központi költségvetési szerv esetén: 0%. 

 

2. forduló: A projekt megvalósítására nyújtható támogatás mértéke: 

• Támogatási intenzitás számítása: a kötelezően alkalmazandó útmutató szerint 
elkészített és értékelésre benyújtott pénzügyi és gazdasági elemzés által 
megállapított finanszírozási hiányból származtatott összeg alapján történik az 
alábbi megszorításokkal: 
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• A támogatás minimális aránya (az elszámolható költségekre vonatkozóan): 50%, 
az ennél kisebb finanszírozási hiányt elérő projektek nem részesülhetnek 
támogatásban. 

• A támogatás maximális aránya (az elszámolható költségekre vonatkozóan): 85%.  

• A kedvezményezettől elvárt saját forrás összege tartalmazza a nem elszámolható 
költségeket, a teljes megtérülő projektköltség részt, valamint 85% fölötti 
finanszírozási hiány számítás esetén a finanszírozási hiány 85% fölötti részét.  

Támogatás összege 

 

1. forduló: A projekt előkészítésre nyújtható támogatás összege: 

A támogatás mértéke alapján meghatározott összeg. Az 1. fordulóban elnyerhető 
támogatásnak összegszerű alsó határa nincs. 

2. forduló: A projekt megvalósítására nyújtható támogatás összege: 
Minimum 165 millió Ft. Az igényelhető támogatási összegnek felső határa nincs.   

 

Projektfejlesztési és megvalósítási támogatást a minimum 330.000.000 Ft 

tervezett teljes elszámolható beruházási összköltségű projektek kaphatnak. 

 

E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK 

A pályázatok elbírálása, a pályázati dokumentáció részét képező pályázati útmutatóban 
közzétett jogosutsági, formai, szakmai és pénzügyi szempontok alapján történik. 
 

F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK 

A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje 

A pályázatot 3 nyomtatott példányban (1 eredeti és 2 másolati), valamint további 1 
elektronikus példányban (kizárólag CD-n), zárt csomagolásban, tértivevénnyel, 
gyorspostai szállítás vagy személyes kézbesítés útján a következő címre és időben kell 
beküldeni.  

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság 

1012 Budapest, Márvány u. 1/C. 

Hétfő – Csütörtök: 9-16 óráig. 

Péntek: 9-12 óráig.  

 
Kérjük, hogy a pályázatot tartalmazó csomagon a következőket tüntesse fel:  

o a pályázó nevét és címét 

o a felhívás kódszámát (KEOP-1.2.0.) 

o az adott pályázati fordulótól függően az „első forduló” vagy „második 
forduló” megjelölést 

Kérjük, hogy a CD-n és a CD borítón jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati Felhívás 
kódszámát (KEOP-1.2.0.), a fordulóra utaló jelet (1F, 2F), a pályázó nevét és címét. 
Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, 
az adathordozó épségéről! 
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A nyomtatott és elektronikus adathordozón benyújtott projekt adatlapban és a 
mellékletekben található eltérés esetén a nyomtatott és cégszerűen aláírt példány 
tekintendő hitelesnek, azzal, hogy a megegyezőségről a pályázó köteles gondoskodni. 

A pályázati felhívás egyes pontjaira vonatkozó tudnivalókkal kapcsolatban 
információkat az NFÜ honlapján (www.nfu.hu/palyazatok) és a KvVM FI honlapján 
(www.fi.kvvm.hu) talál, felvilágosítást pedig a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség telefonos 
ügyfélszolgálata nyújt. 

Az NFÜ telefonos ügyfélszolgálatának kék száma: 06-40-638-638. 

 

A pályázatok benyújtása folyamatosan lehetséges. 

A pályázatok elbírálása szakaszosan történik úgy, hogy az értékelések kezdő dátumai 
az adott napig beérkezett pályázatok esetén az alábbi időpontok: 
  

• 2007. november 12. 
• 2008. január 7. 
• 2008. március 3. 
• 2008. április 7. 
• 2008. május 5. 
• 2008. június 2. 
• 2008. július 7. 
• 2008. augusztus 4. 
• 2008. szeptember 1. 
• 2008. október 6. 
• 2008. november 3. 
• 2008. december 1. 

 

FIGYELEM! 
 

Jelen pályázati felhívás elválaszthatatlan részét képezi a KEOP-1.2.0 
kódszámú pályázati útmutató dokumentum, amely a pályázati eljárás 
részletes szabályait tartalmazza. 
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