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Az EGT és Nor ég Fi a szírozási Me ha iz usok 00 -2009-es időszaká ak tá ogatott projektjei 
 

 

 Projektgazda Projekt í e Hel szí  

1. Fő árosi Ö kor á zat . sz. főforgal i út elletti lakóterület zaj elle i édel e Budapest 

2. Békés Meg ei Ö kor á zat Ibsen Palota - Mű észeti, Oktatási és Köz ű elődési Közpo t Békés sa a 

3. 
Székesfehér ár Meg ei Jogú Város 

Ö kor á zata 

Barokk Örökség - irágzó közösség. A Hie er-Font-Caraffa 

épülettö  felújításá ak II. üte e 
Székesfehér ár 

4. N íreg házi Főiskola "A Partiu i Tudás e tru  fejlesztése" N íreg háza 

5. 
Balato i I tegrá iós Közhasz ú 

Nonprofit Kft. 

A nem kormá zati szer ezetek NGO-k  e o ásá ak ösztö zése 
a kör ezet édele  területé  a Balato  Régió a  

Siófok 

6. Mórahalo  Város Ö kor á zata 
Mi taprojekt egújuló és alter atí  e ergiafelhasz álásra 

Mórahal o  
Mórahalo  

7. Solt adkert Város Ö kor á zata 
Sze ezés sökke tő, tiszta te h ológia e ezetése Solt adkert 

sze íziszap- kezelésé e - hasz osítható égter ékkel Soltvadkert 

8. 
"Niste a" Kereskedel i és 

Szolgáltató Kft. 
Sopro á fal ai Kar elita Kolostor felújítás progra  Sopro á fal a 

9. 
Regio ális Kör ezet édel i 

Közpo t REC  
Megújuló REC Ko fere iaközpo t Szentendre 

10. Her ád Község Ö kor á zata 
Kistérségi i taprojekt e ergiahatéko sági eruházásra és 

egújuló e ergiák e ezetésére 
Her ád 

11. 
Balato füred Város 

Ö kor á zata 

Az európai örökség egőrzése - Népház és posta reko struk ió 
Balato ará so  

Balato füred 

12. Pé si Eg ház eg e 
Az ezeré es Pé si Püspökség kulturális és törté el i örökségé ek 

egőrzése 
Pé s 

13. Gö öl Alapít á  Eg edi űe lék ko ple  hasz osítása Vá  
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14. 
Duna-Me sek Területfejlesztési 

Alapít á  

Akadál e tesítések eg alósításá ak tá ogatása a Du a-

Me sek Alapít á  által éri tett települések területé  
Paks 

15. 
Gaudiu  Nostru  Pé si 
Eg ház eg ei Alapít á  

Püspüksze tlászlói Ar orétu  és Oktatási Közpo t Kialakítása Pé s 

16. 
Agro att Kör ezet édel i 

Szolgáltató No profit Kft. Biogáz kutató közpo t építése Ke ske ét 

17. 
Buda ári Nag oldogasszo  

Főplé á ia 

A egse isült törté el i hara gok reko struk iója és 
le gés sillapító szerkezet elhel ezése a Mát ás templomban 

Budapest 

18. 
Nádasd  Alapít á  a Mű észetért 

és a Kör ezetért 
A törté el i jele tőségű Nádasd -kastél  ho lokzat felújítása és 

köz ű kialakítása a hasz osítási ter ek alapjá  
Budapest 

19. 

Ko áro -Esztergom Megyei 

Ö kor á zat Me talh gie es és 
Reha ilitá iós I téz é e 

Ko áro -Esztergo  Meg ei pszi hiátriai etegséggel élők 
e tálh gié és ellátása szí o alá ak ja ítása 

Tata á a 

20. 
Buratti o Általá os és 

Szakképzőiskola 

G er ek és ifjúság. "A Buratti o Iskolától a fel őtté álásig". 
Ko ple  esél eg e lőségi progra  

Budapest 

21. 
Sze t Margit Re delői tézet 

Nonprofit Kft. 

Ó udai Egészség Oli pia a etegség- egelőzésért és az 
egészségfejlesztésért Budapest 

22. 
Csor ai Tö élú Kistérségi 

Társulás 
Tudás e tru  kialakítása a Fertő-Ha ság turisztikai régió a  Csorna 

23. 
Hód ező ásárhel  Meg ei Jogú 

Város Ö kor á zata 

Regio ális Kör ezeti Ne elő Közpo t kialakítása a Mártél i TK 
területé  

Hód ező ásárhel  

24. Pápa Város Ö kor á zata A pápai Eszterház  kastél  reko struk iója Pápa 

25. Mátrai G óg i tézet Megújuló e ergiát felhasz áló fűtési re dszer a 
kör ezetsze ező, pakura alapú kazá ok ki áltására 

Mátraháza 

26. 
Budapesti Politechnikum 

Alapít á  
Fel őttképzés, szakképzés és állalkozásfejlesztés ösztö zése Budapest 

27. 
Százhalo atta Város 

Ö kor á zat 
Fog atékkal élők esél eg e lőségé ek egtere tése általá os 

iskolák akadál e tesítése által Százhalo atta 

28. Bük Város Ö kor á zata 
Felső üki Nag  Pál Általá os Iskola és Ve déglátóipari Szakiskola 

felújítását és a kistérség hu á erőforrás-fejlesztés 
Bük 
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29. Sü eg Város Ö kor á zata Múlt, jele  és jö ő a 00 é es püspöki palotá a  Sü eg 

30. 

Tokaji Fere  Gi áziu  és 
Szakközépiskola Korszerű 
Felszereléséért Alapít á  

Modellértékű hulladékgazdálkodási szakképzés e ezetése or ég 
i ta alapjá  a tokaji Fere  Gi áziu a  és 

Szakközépiskolá a  

Tokaj 

31. Siklós Város Ö kor á zata Megújuló ár a Te kes aljá  Siklós 

32. Baja Város Ö kor á zata 
„Ki ses Bá ska öröksége” - Felső-Bá skai Kulturális, Mű észeti és 

Közösségi Közpo t Baja 

33. 
Érsek sa ád Község 

Ö kor á zata 

Érsek sa ád község közi téz é ei e  alter atí  e ergiaforrások 
hasz álatá al e ergiahatéko ság ö elése 

Érsek sa ád 

34. 
Mag ar Máltai Szeretetszolgálat 

Eg esület 
Mag ar Máltai Szeretetszolgálat Eg esület egészségüg i kapa itás 

fejlesztése o il tüdőszűrő állo ás eszerzésé el Budapest 

35. Újszil ás Község Ö kor á zata 

Újszil ás Község Ö kor á zata által fe tartott közi téz é ek 
fűtési re dszeré ek korszerűsítése, oder izálása geoter ális 

e ergia hasz osításá al 
Újszil ás 

36. Sze tes Város Ö kor á zata 
Sze tes Város Ö kor á zat alapfokú oktatási i téz é ei ek 
átfogó fűtéskorszerűsítése egújuló e ergiaforrás e o ásá al Szentes 

37. Bethesda Kórház Alapít á  
Megújuló és alter atí  e ergiaforrások hasz álata a Bethesda 

kórház a  
Budapest 

38. 
Budapesti Egyetemi Katolikus 

Gi áziu  

A II. ilághá orú a  egro gálódott, de api hasz álat a  le ő 
Katolikus Gi áziu  törté el i jele tőségű épületé ek felújítása 

a udai árkert e  az eredeti fu k iók szeri ti hasz osítás 
érdeké e  

Budapest 

39. 
Ca p Europe Felsőörs Oktatási 

Non-profit Kft. 
Ca p Europe Felsőörs – Ro a Ze ei Szakkollégiu  Veszpré  

 


