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KEDVES OLVASÓ!

DEAR READER!

Örömömre szolgál, hogy kézben tartja ezt a kiadványt, hiszen ez
azt jelenti, hogy az EGT és a Norvég Alap programjai keretében
megvalósult projektek eredményeiről tájékozódik.

Miniszterelnökségen belül dolgozó munkatársak, a Program
Operátorok és a Végrehajtó Ügynökség sokszor rendkívüli erőfeszítést kívánó munkája.

I am pleased that this publication is in your hand as it means
that you are informed on the results of the projects implemented
under the EEA and Norway Grants.

Audit of European Fund as well as the work requiring extraordinary efforts of staff within the Prime Minister’s Office, Program
Operators and Implementing Agency.

Engedje meg, hogy néhány gondolatot megosszak Önnel az
Alap most záruló időszakával kapcsolatosan.

Az eredmények eléréséhez nélkülözhetetlen volt a donorországok – különösen azok külügyminisztériumainak – partneri hozzáállása. Mind a Norvég Királyi Nagykövetség, mind az Alapok
lebonyolításáért felelős Finanszírozási Mechanizmus Iroda magas színvonalon járult hozzá a projektek megvalósulásához, valamint jelen kiadvány értékes tartalommal való megtöltéséhez.

Allow me to share some thoughts with you about the period of
the Grants under closure.

The partner attitude of the donor countries – especially their foreign ministries - was indispensable for the achievement of the
results. Both the Royal Norwegian Embassy and the Financial
Mechanism Office contributed with high quality to the project
implementation and to filling this publication with valuable content.

Az EGT és a Norvég Alapot biztosító donorországok – a Norvég Királyság, a Liechtensteini Hercegség és Izland – közel
másfél évtizede működnek együtt hazánkkal a gazdasági és
társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése céljából. A jelenlegi a második időszak, amikor Magyarország e forrásból részesülhetett, cserébe a támogató államok uniós piacon való
eredményesebb részvételéért.
Számos, munkával teli év áll mögöttünk: a támogatások felhasználását lehetővé tévő nemzetközi megállapodások aláírására 2011 őszén került sor, amelyet a tervezés, a pályáztatás és
a végrehajtás időszaka követett. A több, időközben felmerült
nehézség ellenére sok izgalmas és tartalmas kezdeményezés
valósult meg, mint ahogy e kiadványban is látható. Az eredmények reményeink szerint nemcsak Magyarországot gazdagították, hiszen jelentős sikereket értünk el a kétoldalú kapcsolatok
erősítésében is. Olyan együttműködések alakultak ki, amelyek
szilárd bázist biztosítanak a jövőbeli együttműködéshez.

Ezúton is szeretném megköszönni az EGT és a Norvég Alap
sikeres megvalósításában részt vevő valamennyi intézmény
és kolléga áldozatos munkáját, a donorországok támogatását
és segítő hozzáállását.
Bízom abban, hogy a közeljövőben folytatódhat a donorországok és Magyarország között ez a gyümölcsöző együttműködés,
valamint, hogy az új időszak további, a társadalmi és gazdasági
gyarapodást támogató fejlesztések megvalósítását teszi lehetővé Magyarországon.
Kellemes és hasznos időtöltést kívánok Önnek a kiadvány olvasásához!

Donor countries providing the EEA and Norway Grants - the
Kingdom of Norway, the Principality of Liechtenstein and Iceland - have been working together with our country for nearly
one and a half decade in order to reduce economic and social
inequalities. The current period is the second one that Hungary
could benefit from this source in exchange for more effective
participation of the donor states on the EU market.
There are a number of working years behind us: international
agreements allowing the use of grants have been signed in the
autumn of 2011 followed by the planning, the procedure of the
calls for proposals and the implementation period. In spite of the
many difficulties encountered in the meantime, many exciting
and meaningful initiatives have taken place, as can be seen in
this publication. Hopefully the results enriched not only Hungary, as we have achieved significant successes in strengthening
bilateral relations. Co-operation has emerged which provides a
solid basis for future cooperation.

Hereby I would like to thank for the devoted work of all the institutions and colleagues involved in the successful implementation of the EEA and Norway Grants as well as the donor countries’ support and assistance.
I hope that this fruitful cooperation between the donor countries
and Hungary will continue in the near future and the new period
will allow further developments supporting social and economic
growth in Hungary.
I wish you a pleasant and useful pastime to read this publication!
Budapest, 16th November, 2017

Budapest, 2017. november 16.
A végrehajtás során sokat köszönhettünk a hazai intézményeknek. A Miniszterelnökség Nemzetközi Helyettes Államtitkársága,
mint a megvalósításért átfogóan felelős Nemzeti Kapcsolattartó nevében szeretném kihangsúlyozni, mennyire fontos volt
számunkra a Magyar Államkincstár és az Európai Uniós Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság támogatása éppúgy, mint a
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Perényi Zsigmond
helyettes államtitkár
Miniszterelnökség

In the course of the implementation, we had a lot of thanks to
the Hungarian institutions. In the name of the Deputy State Secretariat for International Affairs of the Prime Minister’s Office, as
the National Focal Point responsible for the overall implementation, I would like to emphasize how important was the support
of the Hungarian State Treasury and the Directorate General for

Zsigmond Perényi
Deputy State Secretary
Prime Minister’s Office
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KEDVES OLVASÓ!
Az EGT és a Norvég Alap mostanra egy jól megalapozott és sikeres együttműködési platformot jelentenek a három EFTA-donor
ország és az európai uniós partnerországok között. Norvégia
számára ez az európai közjó érdekében tett nagy befektetés,
amely Európa-politikánk alapvető és fontos részét képezi.

mindazzal, ami a hatékony együttműködéshez szükséges, még
akkor is, ha földrajzilag távol vagyunk egymástól. Közös értékeink képezik ennek alapját, valamint az az érdek, hogy megos�szuk tapasztalatainkat a társadalmainkat érintő közös kérdéseket illetően.

The EEA and Norway Grants are by now a well established and
successful cooperation platform between the three EFTA donor
countries and the partner countries in the European Union. For
Norway it is a large investment in the common good for Europe,
an essential and important part of our European policy.

Általában úgy tekintünk Magyarország 2004-es uniós csatlakozására és az EU közép- és kelet-európai bővítésére, mint egy
bónuszra, amely nemcsak a csatlakozó országok és az Unió számára az, hanem az EU-val szomszédos országok, így Norvégia
számára is. Az EU bővítése ugyanakkor az 1994-ben létrehozott
Európai Gazdasági Térség bővítését is jelentette, amely most
már 31 országot és 505 millió embert foglal magában. 1994 óta
az EU-n kívüli EGT-államok - Norvégia, Izland és Liechtenstein több mint 6 milliárd eurót biztosítottak az európai fejlesztési és
kohéziós erőfeszítésekre.

Az EGT és a Norvég Alap 2009-2014 előre nem látott kihívásokkal szembesült Magyarországon, és sajnálatos módon nem sikerült maradéktalanul felhasználni a rendelkezésre álló forrásokat.
A jövőre nézve le kell vonni a tanulságokat. A donor országok
várakozással tekintenek a 2014-2021 támogatási periódus végleges kialakítására és hatékony végrehajtására, amely meggyőződésünk szerint még több pozitív „fordított hasznot” hoz majd
nekünk és állampolgárainknak.

We regard Hungary’s EU accession in 2004 and EU enlargement
into Central and Eastern Europe in general as a bonus not only
for the accession countries and the Union, but also for EU-neighbouring countries, including Norway. EU enlargement has simultaneously also meant enlargement of the European Economic
Area, established in 1994 and now therefore comprising 31 countries and 505 million people. Since 1994 the non-EU EEA countries
Norway, Iceland and Liechtenstein have provided more than 6
billion EUR to European development and cohesion efforts.

Az évek során megerősítettük az Alapok „fordított hasznot” hozó
részét. Már nem csak arról van szó, hogy egyszerűen támogatást
nyújtunk több kedvezményezett ország számára, hanem tartós
partnerségeket, kétoldalú kapcsolatokat és együttműködéseket
építünk ki új területeken, továbbá olyan külföldről szerzett tapasztalatokat, kapacitást és tudást „importálunk”, amelyekkel
általában nem rendelkezünk a saját országainkban.
Magyarország gazdag történelmével, kultúrájával, oktatásával,
tudományos és üzleti életével különösen érdekes e tekintetben. Egyértelműen látjuk, hogy a különböző szervezetekkel és
cégekkel ügynökségi szinten létrejött partnerségek és szakértői
kapcsolatok ígéretes eredményeket hoznak számunkra. Jelentős
sikernek tartjuk a kialakult személyes kapcsolatokat és a kölcsönös megértést. Ez is mutatja, hogy Európában rendelkezünk
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DEAR READER!

Az együttműködés, a jobb megértés és az integráció mindannyiunkat erősebbé tesznek. Az EGT és a Norvég Alapok célja, hogy
erősítsük az európai politikai és társadalmi kohéziót, a közösségeink és a vállalkozásaink dinamizmusát és versenyképességét.
Elsődleges célunk azonban az, hogy Európa különböző nemzeteit és a különböző társadalmi rétegeket közelebb hozzuk egymáshoz, továbbá reményeik és törekvéseik beteljesítéséhez.
Budapest, 2017. november 16.

Olav Berstad
nagykövet
Norvég Nagykövetség

Over the years we have strengthened the “reverse benefit” part
of the Grants. It is no longer a question of simply providing funds
to a number of beneficiary countries, but also of building durable
partnerships, bilateral contact and cooperation in new fields, and
of “importing” experience from abroad, capacity and knowledge
we do not necessarily have in our own countries.
Hungary is a particularly interesting case, with its rich history,
culture, education, science and business. We can clearly see that
the partnerships and expert-expert relations now established on
agency level, with different organisations and companies yield promising results for us. We have a strong sense of success also when
it comes to people-people contact and understanding. It shows
that we Europeans are well equipped to cooperate effectively even
when geographically separated, based on shared values and the interest of sharing experience on common issues facing our societies.

The EEA and Norway Grants 2009-14 in Hungary experienced
certain unforeseen challenges. Unfortunately far from all the
available funds were put to effective use. There are lessons to
be learnt from this for the future. The donors are looking forward to the final design of the 2014-21 programme period and
its effective implementation which we are convinced will yield
even more positive “reverse benefit” for us and our people.
Through cooperation, understanding and integration we all become stronger. The EEA and Norway Grants aim at strengthening
European political and social cohesion, the dynamism and competitiveness of our communities and businesses. But first and foremost it is about bringing people of different nations and social
strata in Europe closer to each other, and closer to the fulfilment
of all their hopes and aspirations.
Budapest, 16th November, 2017

Olav Berstad
Ambassador
Royal Norwegian Embassy
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MÉRFÖLDKÖVEK / MILESTONES

2016. június 5-8. Reykjavík
A Nemzeti Kapcsolattartó és az izlandi DPP
(Orkustofnun) találkozója

2016. június 28-29. Sárvár

2017. augusztus 8. Prága
A magyar és a cseh Nemzeti Kapcsolattartó találkozója

2017. október 24-25. Nicosia

Kockázatkezelési workshop a Program Operátorok számára

A ciprusi és a magyar Nemzeti Kapcsolattartók találkozója

24-25 October, 2017, Nicosia

2011. október 12. Gödöllő

Meeting between National Focal Points of Cyprus and Hungary

Az Együttműködési Megállapodások ünnepélyes aláírása a gödöllői vasútállomás Királyi Várójában: Kovács Tamás Iván, a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium helyettes államtitkára, Siri Ellen Sletner nagykövet asszony,
a Norvég Királyság Magyarországi Nagykövetsége és Stefán Skjaldarson, bécsi székhelyű izlandi nagykövet
ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐSZAK - 2011. október – 2013. május

8 August, 2017, Praha

5-8 June, 2016, Reykjavík
Meeting between the National Focal Point and the DPP
(Orkustofnun) in Izland

2011

Meeting between the Czech and Hungarian National Focal Points

Ünnepélyes zárókonferencia

28-29 June, 2016, Sárvár
Risk Management Workshop for Programme Operators

2017. május 16. Budapest

Pályázói információs nap a kétoldalú kapcsolatok nemzeti alapjáról

2016. február 9. Budapest
Ceremonial signature of the Memoranda of Understandings in Royal Waiting Room at the Railway Station of Gödöllő: Mr Kovács Tamás Iván,
Deputy State Secretary of the Ministry of National Development, H.E.
Ms Siri Ellen Sletner, Ambassador, Royal Norwegian Embassy in Budapest, H.E. Mr Stefán Skjaldarson, Ambassador, Embassy of Republic of
Iceland in Vienna
PREPARATION PERIOD - 12 October, 2011-May, 2013.

2016. november 16-17. Budapest

2016

Ünnepélyes Záró Rendezvényére
amely 2017. november 16-án
csütörtökön 9 órától kerül
megrendezésre.

Időközi konferencia a Nemzeti Kapcsolattartó szervezésében az előrehaladásról és
a kétoldalú kapcsolatokról

9 February, 2016, Budapest

Ünnepélyes nyitórendezvény a Gerbeaud Házban
VÉGREHAJTÁSI IDŐSZAK - 2013 június-2017. április
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10:45-11:00









A Nemzeti Kapcsolattartó
horizontális eredmény
összefoglalója

Programok bemutatása I.
mintaprojekteken keresztül

Programok bemutatása II.
mintaprojekteken keresztül

Kulturális örökségvédelem (HU07)
Ösztöndíjak (HU08)
Zöldipari innováció (HU09)
Kapacitásfejlesztés és intézményközi
együttműködés (HU11)
Népegészségügyi kezdeményezések (HU12)

14:45-15:15

Savanyú Adrián, főosztályvezető,
Miniszterelnökség

11:00-12:00





13:30-14:45

Vitályos Eszter, európai uniós fejlesztésekért
felelős államtitkár, Miniszterelnökség
Olav Berstad, nagykövet,
Norvég Királyi Nagykövetség

Fotópályázat nyerteseinek kihirdetése,
díjátadó, zárás

15:15-15:45

Kávészünet

15:45-17:00

Kulturális előadás



Energiahatékonyság (HU02)
Megújuló energia (HU03)
Alkalmazkodás a klímaváltozáshoz (HU04)
Civil Alap (HU05)





Ebéd / Kiállítás

Budapest XIV. Kerületi Móra Ferenc
Általános Iskola növendékeinek kórusa
Magyar Nemzeti Balett Alapítvány előadása
Filharmónia Magyarország Koncert és
Fesztiválszervező Nonprofit Kft. előadása
4 FOR DANCE előadása

A rendezvényen való részvétel regisztrációhoz kötött,
amely a www.norvegalap.hu oldalon érhető el.

2017. március 27-28. Miskolctapolca
Programzárási Felkészítő Workshop

24 November, 2015, Brussels

Exchange of Letters between Mr Zsigmond Perényi, Head of National
Focal Point and Mr Anders Erdal, Chairman of the Financial Mechanism
Committee on the amendment of the Memoranda of Understandings

CLOSURE OF PROGRAMMES

December, 2017
____

A KÉTOLDALÚ KAPCSOLATOK
NEMZETI ALAPJÁNAK ZÁRÁSA

2015. november 24. Brüsszel

2015

Ceremonial Closure Conference

2017. december

Mid-Term Conference on the progress and the bilateral relations

Perényi Zsigmond, a Nemzeti Kapcsolattartó vezetője és Anders Erdal,
a Finanszírozási Mechanizmus Bizottság elnöke közötti levélváltás az
Együttműködési Megállapodások módosításáról

16 November, 2017, Budapest
PROGRAMZÁRÁS

Communication Workshop held by the Communication Unit of Financial Mechanism Office

16-17 November, 2016, Budapest
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Köszöntők



Miniszterelnökség, Nemzetközi Helyettes Államtitkárság
1072 Budapest, Nagy Diófa utca 11.
norvegalap@me.gov.hu

2013. április 25. Budapest

Ceremonial Opening Event in Gerbeaud House
IMPLEMENTATION PERIOD - June, 2013-April, 2017

Regisztráció

10:00-10:45

Perényi Zsigmond
helyettes államtitkár

Information day for applicants – National Fund for Bilateral Relations

25 April, 2013, Budapest

(A rendezvény helyszínén a parkolás biztosított.)

9:00-10:00

12:00-13:30

16 May, 2017, Budapest

2013

A RENDEZVÉNY PROGRAMJA
Helyszín: Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Terminal 1.

A Miniszterelnökség,
mint Nemzeti Kapcsolattartó
ezúton meghívja Önt
az EGT és Norvég Finanszírozási
Mechanizmusok 2009-2014-es
időszakának

Kommunikációs Workshop, amelyet a Finanszírozási Mechanizmus
Iroda Kommunikációs Osztálya tartott

12 October, 2011, Gödöllő

2017. november 16. Budapest

2018. április

CLOSURE OF THE NATIONAL FUND
FOR BILATERAL RELATIONS

April, 2018
____

2017

NEMZETI SZINTŰ ZÁRÁS

2018. augusztus

27-28 March, 2017, Miskolctapolca

CLOSURE AT NATIONAL LEVEL

August, 2018

Workshop on Programme Closure
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BEVEZETÉS
Az EGT és a Norvég Alap olyan finanszírozási mechanizmusok, amelyeket az Európai
Unió elsősorban a 2000-es évek első felében frissen csatlakozott tagországainak
társadalmi és gazdasági fejlesztésére hozott létre és tart fenn a három donorország,
Norvégia, Izland és Liechtenstein.
Az Európai Unió és a donor országok az egyes időszakokat megelőzően megállapodnak a hozzájárulás mértékében, valamint az
egyes kedvezményezett országokra jutó támogatások összegét
illetően. A donorok minden egyes kedvezményezett országgal
megtárgyalják a programterületeteket, a célkitűzéseket, valamint
az egyes programokra fordítandó támogatások nagyságát is. A
megállapodások alapjául elsősorban a kedvezményezett országok
nemzeti szükségletei, prioritásai, illetve a donor országokkal való
együttműködés lehetőségei szolgálnak.

AZ ALAPOKRÓL

BEVEZETÉS
Az EGT és Norvég Alapok olyan finanszírozási mechanizmusok, amelyeket elsősorban az Európai Unióhoz a 2000-es évek első felében
csatlakozott tagországok társadalmi és gazdasági fejlesztésére hozott
létre és tart fenn a három donor ország, Norvégia, Izland és Liechtenstein. A donor országok az Európai Gazdasági Térség tagjai, azonban nem tagjai az Európai Uniónak. Ennek következtében nem járulnak hozzá pénzügyi szempontból az EU közös politikáihoz, viszont az
Európai Gazdasági Térség országai közti különbségek kiegyenlítését
a szolidaritás jegyében e külön támogatási alapokkal segítik, amelyért cserébe kedvező feltételekkel vehetnek részt az uniós piacon.
ZÁRÓKIADVÁNY 2017
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Az EGT és a Norvég Alap átfogó céljai közé tartozik a gazdasági
és társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése, valamint a kétoldalú kapcsolatok erősítése a donor országok és a kedvezményezett
országok között. A Norvég Alap Norvégia által létrehozott támogatási alap, amelynek kedvezményezett országai az EU-hoz 2004 óta
csatlakozott 13 tagállam, köztük Magyarország is. A Norvég Alap
keretében a partnerség norvég intézményekkel, szervezetekkel
való közös kezdeményezések révén valósult meg. A Norvég Alap
által támogatott négy programterület: Zöld ipari innováció, Méltányos munka és háromoldalú párbeszéd, Kapacitásfejlesztés és intézményközi együttműködés, Népegészségügy. Az EGT Alap keretében a fent említett 13 országon kívül támogatásban részesült még
Görögország, Spanyolország és Portugália is. Ez az Alap járul hozzá
a kétoldalú kapcsolatok erősítéséhez a norvég, izlandi, liechtensteini szervezetekkel való együttműködéshez, tapasztalatcseréhez,

valamint a tudástranszfer kialakításához egyaránt. Az EGT
Alap által támogatott hat programterület: Energiahatékonyság, Megújuló energia, Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz, Civil szervezetek támogatása, Kulturális és természeti
örökség megőrzése, Ösztöndíjak. A felsoroltak közül három
program végrehajtása a donor országok által közvetlenül
megbízott alapkezelők közreműködésével zajlott. Ezek az
EGT Alapon belül a Civil szervezetek támogatása, más néven
a ‚Norvég Civil Támogatási Alap’, és az ‚Alkalmazkodás az
éghajlatváltozáshoz’, valamint a Norvég Alapon belül a ‚Méltányos munka és háromoldalú párbeszéd’ programterület.

AZ ALAPOK SZERVEZETRENDSZERE
A hazai megvalósítás koordinációjáért, a szabályos végrehajtásért országos szinten a Nemzeti Kapcsolattartó a felelős, amelynek feladatát
a Miniszterelnökség Nemzetközi Helyettes Államtitkársága látja el. A
Nemzeti Kapcsolattartó nyomon követi a programok végrehajtását,
biztosítja a támogatások felhasználásához szükséges intézményi,
pénzügyi és eljárási szabályok kialakítását és kapcsolatot tart a donor
országokkal. A Nemzeti Kapcsolattartó a fentieken kívül a Kétoldalú
Kapcsolatok Nemzeti Alapja megvalósításáért is felelős, valamint Program Operátor feladatot is ellát a Kapacitásfejlesztés és intézményközi
együttműködés programban. A Program Operátorok olyan intézmények, amelyek felelősek az egyes programok szakmai tartalmáért, kidolgozzák, meghirdetik, lebonyolítják a pályázati felhívásokat, nyomon
követik a projektvégrehajtást és felelősek a projekt eredményekért a
programok tervezésétől a fenntartásig tartó időszakban. A Program
Operátorok munkáját a Végrehajtó Ügynökség (Nemzetközi Fejlesztési
és Forráskoordinációs Ügynökség Zrt. – NFFKÜ Zrt.) támogatja, elvégezve mindazokat a főként közreműködő szervezeti feladatokat, amelyeket
a Program Operátorokkal kötött szerződések a feladatkörébe utalnak.

A hazai intézményrendszer fontos szereplője az Igazoló Hatóság
feladatait ellátó Magyar Államkincstár, amely benyújtja a támogatás-igényléseket a donor országok részére, adatszolgáltatást
nyújt az Alapok pénzügyi lebonyolítására, és ellenőrzi a pénzügyi,
elszámolási folyamatok megfelelőségét. Az Ellenőrzési Hatóság
feladatait az Európai Uniós Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság (EUTAF) látja el, amely kidolgozza az ellenőrzési stratégiát,
rendszer-, program- és projektszintű ellenőrzéseket folytat, jelentéseket nyújt be a donor országok részére. A megvalósításért
az EGT Alap tekintetében a donor országok képviselőiből álló ún.
Finanszírozási Mechanizmus Bizottság felel mind a 16 kedvezményezett ország tekintetében. A Norvég Alap felelőse a norvég
Külügyminisztérium. Az Alapok operatív irányító szerve a brüs�szeli székhelyű Finanszírozási Mechanizmus Iroda, ahol a munkatársak a programterületek, illetve a kedvezményezett országok
szerint felügyelik a végrehajtást, kapcsolatot tartanak elsősorban
a Nemzeti Kapcsolattartókkal, valamint a donor országok számára
döntés-előkészítő munkát végeznek. A donor ország képviseletét ellátó nagykövetség minden kedvezményezett országban, így
Magyarországon is támogatja a finanszírozási mechanizmusok
végrehajtását. A budapesti székhelyű Norvég Királyi Nagykövetség mind az előkészítés, mind a végrehajtás során nagy segítséget nyújtott Magyarországnak a megvalósításban, nemcsak
a Kétoldalú Kapcsolatok Nemzeti Alapja tekintetében, hanem
minden, a bilaterális együttműködés során felmerült feladat megoldásában. Mivel a gazdasági és a társadalmi egyenlőtlenségek
csökkentésén kívül a finanszírozási mechanizmusok másik átfogó
célja a kétoldalú kapcsolatok erősítése, a programok előkészítésében és végrehajtásában a Program Operátorokat a legtöbb program esetében úgynevezett Donor Program Partnerek támogatják,
amelyek a donor országokban található és tanácsadói szerepet
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PROGRAMTERÜLET

PROGRAM OPERÁTOR

DONOR PROGRAM PARTNER

1

Kétoldalú Kapcsolatok Nemzeti Alapja

Miniszterelnökség
Nemzetközi Helyettes Államtitkárság

-

2

Zöld ipari innováció

Szent István Egyetem

Norvég Innovációs Hivatal

3

Népegészségügy

Állami Egészségügyi Ellátó Központ

Norvég Népegészségügyi Intézet

Kulturális és természeti örökség megőrzése

Miniszterelnökség
Társadalmi és Örökségvédelmi Ügyekért, valamint Kiemelt Kulturális Beruházásokért Felelős
Helyettes Államtitkárság

4

5

6

7

Energiahatékonyság

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Zöldgazdaság Fejlesztéséért, Klímapolitikáért és
Kiemelt Közszolgáltatásokért felelős Helyettes
Államtitkárság

Kapacitásfejlesztés és intézményközi
együttműködés

Miniszterelnökség
Nemzetközi Együttműködési Programok Végrehajtási Főosztály

Megújuló
energia

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Zöldgazdaság Fejlesztéséért, Klímapolitikáért és
Kiemelt Közszolgáltatásokért felelős Helyettes
Államtitkárság

Norvég Kulturális Örökség Igazgatóság (RA)
Norvég Művészeti Tanács

-

Helyi és Regionális Hatóságok Norvég Szövetsége (KS)
Norvégia Ügynöksége az Élethosszig Tartó
Tanulásért (VOX)

Izlandi Nemzeti Energia Hatóság (OS)

Norvég Felsőoktatási Nemzetközi Együttműködési Központ (SIU) (Vezető DPP)
8

Ösztöndíjak

Tempus Közalapítvány

Nemzetközi Oktatási Ügyek Országos Ügynöksége, Liechtenstein (AIBA)
Izlandi Kutatóközpont (RANNIS)

9

Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz

Regionális Környezetvédelmi Központ (REC)

Norvég Polgári védelmi és Katasztrófavédelmi
Igazgatóság (DSB)

10

Méltányos munka és háromoldalú párbeszéd

Innovation Norway

-

11

Norvég Civil Támogatási Alap

Ökotárs Alapítvány

-
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betöltő intézmények, szervezetek. A következő táblázat tartalmazza a Magyarországon megvalósult programokat, a Program
Operátorokat és a Donor Program Partnereket.

MEGVALÓSÍTÁS

326/2012 (XI. 16.) Korm. rendelet módosítása 2016. március
1-én lépett hatályba. Módosultak a donor országok és Magyarország közötti Program Megállapodások, és aláírásra, valamint
módosításra kerültek a hazai intézményrendszeri szereplők között kötött Program Végrehajtási Megállapodások.

A magyarországi megvalósítás a donor országok és hazánk között
az Együttműködési Megállapodások 2011. októberi aláírásával indult. Ezt követően megkezdődött a tervezési munka, amelynek
eredményeként az egyes programokért felelős Program Operátorok az ágazatban érintett intézményekkel együttműködve elkészítették a programok szakmai tartalmát.

A donorokkal való megállapodás alapján a projektszintű végrehajtás 2017. április 30-ig tarthatott. Köszönhetően a programvégrehajtásban résztvevő intézmények közötti hatékony együttműködésnek, a szoros határidő ellenére a projektzárások a jelzett határidőig
lényegében megtörténtek.

A donorok értékelték, majd jóváhagyták a programokat, és megkötötték a megvalósításért felelős Nemzeti Kapcsolattartóval a Program Megállapodásokat. E folyamat 2013 második felében ért véget.
Az egyes programokban megkezdődött a pályázati felhívások kidolgozása, majd megjelentetése.
Időközben a hazai fejlesztéspolitikai intézményrendszer változásával a finanszírozási mechanizmusok magyarországi intézményrendszere is változott, amely az Együttműködési Megállapodások
módosítását vonta maga után. Ezzel és egyéb, a végrehajtás tartalmára vonatkozó kérdésekkel kapcsolatosan vitás helyzet állt elő
a donorok és Magyarország között, amelynek feloldása hosszabb
időt vett igénybe, és a donor fél a támogatás folyósítását is felfüggesztette. Végül, több körös tárgyalássorozat után a megvalósítás a
2015. november 24-i Éves ülést és a felfüggesztés megszüntetéséről szóló december 9-i döntést követően újraindult.
2015. december 30-án kihirdetésre került mind az EGT Finanszírozási Mechanizmusra vonatkozó, mind pedig a Norvég Finanszírozási Mechanizmusra vonatkozó Együttműködési Megállapodás módosítása (433/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet, valamint
434/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet), amely tartalmazza az intézményi változásokban, valamint a tartalékkeret felosztásában való egyetértést. A megvalósítás jogszabályi keretét adó

A programok lezárásának határideje 2017. december 31., a nemzeti szintű zárás 2018 második felében várható, akkor tudható majd
pontosan, hogy a rendelkezésre álló forrásokból ténylegesen
mennyi hasznosult. Az előzetes becslések alapján a rendkívül rövid
végrehajtási határidő ellenére több mint kétharmados forrásfelhasználásra számíthatunk.
Az egyes programokban megvalósult fejlesztésekről – beleértve a
kétoldalú kapcsolatok programszintű alapjainak felhasználását - a
kiadvány további részei tartalmaznak információkat.
A megvalósításban részt vevő intézmények kiemelt feladatai
közé tartozik a nyilvánossági kötelezettségek teljesítése. Nemzeti
és programszinten a legfőbb nyilvánossági fórum a finanszírozási
mechanizmusok hivatalos honlapja (www.norvegalap.hu; www.
egtalap.hu), ahol a programokra vonatkozó főbb információk a támogatott projektek és egyéb, folyamatosan aktualizált információk
is megtalálhatóak. Több Program Operátor saját honlapot működtet, ezek elérhetősége a hivatalos honlapon szintén megtalálható.
A közösségi médián keresztül is hozzáférhetőek a finanszírozási
mechanizmusokra vonatkozó információk, amelynek elérhetősége:
https://www.facebook.com/NorwayGrantsHungary/
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INTRODUCTION
The EEA and Norway Grants are special Financial Mechanisms established by
Norway, Iceland and Liechtenstein with the aim of promoting social and economic
development of the states that joined the European Union in the first part of the
millennium years.
Before each implementing period, the European Union and the
donor states agree on the amount of the total contribution and
the amount of the support regarding the beneficiary countries.
The donors discuss the Programme Areas, objectives, and the
allocation of funds per Programme Areas with each beneficiary
country. National needs and priorities of the beneficiary countries, as well as the possibilities of cooperation with the donors
constitute the base of the agreements.

ABOUT THE GRANTS

INTRODUCTION
The EEA and Norway Grants are special Financial Mechanisms established by Norway, Iceland and Liechtenstein with the aim of
promoting social and economic development of the states that
joined the European Union in the first part of the millennium years.
The Donor States are not members of the European Union, but are
members of the European Economic Area (EEA). Therefore they
do not contribute financially to the common policies of the EU,
but in terms of solidarity they help reducing the differences between the countries of the EEA by these dedicated Grants, and
in return they may have favourable access to the EU market.
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Reduction of economic and social disparities and strengthening
bilateral relations between the Donor States and the beneficiary states are amongst the overall objectives of the EEA and
Norway Grants. The beneficiary states of the Norway Grants
are those 13 states – including Hungary – that have joined the
European Union since 2004. In the framework of the Norwegian Grants, partnerships might materialize through common
initiatives with Norwegian institutions and organisations. The 4
Programme Areas supported by the Norway Grants are the following: Green industry innovation, Decent work and tripartite
dialogue, National fund for bilateral relations, Capacity-building and institutional cooperation, Public Health. In addition to
the 13 states mentioned above, the beneficiary states of the
EEA Grants are Greece, Spain and Portugal. In the framework
of the EEA Grants, it is cooperation, exchange of knowledge
and know-how with Norwegian, Icelandic and Liechtensteiner

organisations that might contribute to strengthening bilateral
relations. The 6 Programmes supported by the EEA Grants are
the following: Energy efficiency, Renewable energy, Adaptation to climate change, Civil society – NGO Fund, Conservation
of cultural and natural heritage, Scholarships. Three of the
above mentioned programmes were implemented outside the
national institutional set-up, with the contribution of the Fund
Operators designated directly by the Donor States. These are
Civil Society – NGO Fund, Adaptation to climate change within
the EEA Grants and Decent work and tripartite dialogue within
the Norway Grants.

INSTITUTIONAL SET-UP OF THE GRANTS
The National Focal Point (NFP) is responsible for the coordination and regular implementation of the Mechanisms at national
level. In Hungary the Deputy State Secretariat for International
Affairs at the Prime Minister’s Office acts as NFP. The National
Focal Point follows up the implementation of the Programmes,
ensures the establishment of the institutional, financial, and
procedural rules for the usage of the supports, as well as
maintains contact with the donors. In addition to the above,
the National Focal Point is responsible for the National Fund for
Bilateral Relations, and operates also as Programme Operator
in case of the Capacity Building and Institutional Cooperation
Programme. The Programme Operators are the institutions
which are responsible for the professional content and development of each Programme, including the process of the call
for proposals, they follow up the project implementation and
are responsible for the results of projects from the planning to
the maintenance period. The work of the Programme Operators is supported by the Implementing Agency (International

Development and Fund Coordination Agency), which performs
all tasks under its responsibility – mainly as an intermediate
body - that are identified in the agreements concluded with
the Programme Operator. Among the national institutions,
the Hungarian State Treasury plays important role as Certifying Authority, which is responsible for the submission of requests for payment to the Donor States, supplying data on financial implementation and certifying compliance of financial
and accounting procedures. The tasks of the Audit Authority
are provided by the Directorate General for Audit of European Funds (DGAEF). These tasks are the following: controlling
the implementation of the Grants, developing an audit strategy, conducting system, programme and project level audits,
reporting to the Donor States. The Financial Mechanism Committee is responsible for the implementation of the EEA Grants
regarding the 16 beneficiary states. The Norwegian Ministry of
Foreign Affairs is responsible for the Norway Grants. The operational institution of the Grants is under the responsibility of
the Financial Mechanism Office, located in Brussels, where the
associates supervise the implementation of the Programmes
and the beneficiary states, keep connection with the National Focal Points, as well as they carry out decision preparatory
work for the donor states. In all beneficiary countries – including Hungary-, the implementation of the Financial Mechanisms
is supported by the Embassies as local representatives of the
donor states. The Royal Norwegian Embassy in Budapest has
also helped Hungary both during the preparation and the implementation period, not only in connection with the National
Fund for Bilateral Relations, but also in performing tasks during
the bilateral cooperation. In addition to the reduction of economic and social disparities, the other overall objective of the
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15

PROGRAMME AREA

PROGRAMME OPERATOR

DONOR PROGRAMME PARTNERS

1

National Fund for Bilateral Relations

Prime Minister’s Office
Deputy State Secretariat for International Affairs

-

2

Green industry innovation

Szent István University

Innovation Norway

3

Public health

National Healthcare Sevices Center

Norwegian Institute of Public Health
Directorate for Cultural Heritage (RA)

Cultural and natural heritage

Prime Minister’s Office
Deputy State Secretary for Social and Heritage
Affairs and Priority Cultural Investments

4

5

6

7

Energy efficiency

Capacity building and institutional cooperation

Renewable energy

Ministry of National Development Department
for Green Economy Development

Prime Minister’s Office
Department for Implementation of International
Co-operation Programmes
Ministry of National Development
Department for Green Economy Development

Arts Council Norway

-

Norwegian Association of Local and Regional
Authorities (KS)
Norwegian Agency for Lifelong Learning
(VOX)

Izlandi Nemzeti Energia Hatóság (OS)

Norwegian Centre for International Cooperation in Higher Education (SIU)
8

EEA Scholarships Programme

Tempus Public Foundation

National Agency for International Education
Affairs (AIBA, Liechtenstein)
Icelandic Centre for Research (RANNIS)

9

Adaptation to climate change

Regional Environmental Center (REC)

Norwegian Directorate for Civil Protection and
Emergency Planning (DSB)

10

Decent work and tripartite dialogue

Innovation Norway

-

11

Civil Society

Ökotárs Foundation

-
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Financial Mechanisms is to strengthen the bilateral relations. To
this end, Programme Operators are supported by the so-called
Donor Programme Partners – advisory organisations based in
the donor states – during the preparation and implementation
in most of the programmes. The following table shows the implemented programmes in Hungary, the Programme Operators
and their Donor Programme Partners:
The Hungarian implementation started with the signing of the
Memoranda of Understanding (MoU) between the donor countries and Hungary in October 2011. Afterwards the planning
work started. As a result, the Programme Operators have prepared the professional content of the programmes in cooperation with the institutions involved in the given sector.
The donors have assessed and approved the programmes
and concluded the Programme Agreements with the National
Focal Point. This process closed in the second half of 2013.
Afterwards the elaboration and publication of the calls for
proposals have started.
Meanwhile, with the reorganisation of the Hungarian development policy system, the institutional system of the Financial
Mechanism has also changed, resulted in the modification of
the MoUs. This and other issues related to the content of the
implementation led to a controversial situation between the
donors and Hungary, the resolution of which took longer time
than expected and the donor suspended the payment of the
Grants. Finally, after several rounds of negotiations, implementation restarted after the Annual Meeting of 24 November 2015
and the lifting of suspension of payments on 9 December 2015.
The modified MoUs regarding both the EEA Financing Mechanism and the Norwegian Financial Mechanism were announced
on 30 December 2015 by Government Decree 433/2015 (XII. 28.)
and 434/2015 (XII.28.), and include the agreement on the institutional changes and the allocation of the reserve. The amend-

ment of Government Decree 326/2012 (XI. 16.), which provides
legal framework for the implementation, came into force on 1
March 2016. The Programme Agreements between the donor
countries and Hungary were amended in this respect, and the
Programme Implementation Agreements were amended and
concluded within the Hungarian institutional system.
Based on the agreement with the donor countries, the project-level implementation could last until 30 April 2017. Thanks
to the effective cooperation between the institutions participating in the programme implementation, project closures
have been realized within the indicated – strict – deadline.
The deadline for programme closure is 31 December 2017. The
closure at national level is expected in the second half of 2018,
when it will be possible to know exactly how many resources
have been spent on available resources. Based on preliminary
estimates, in spite of the extremely short implementation period, we can expect using more than two-thirds of the resources.
More information on the developments in the programmes,
including the use of programme-level funds for bilateral relations, is available under other parts of the publication.
One of the priority tasks of the participating institutions is the
fulfilment of publicity obligations. At national and programme
level, the main forum for publicity is the official homepages
of the Grants (www.norvegalap.hu; www.egtalap.hu), where
the main information about the programmes is found including
the list of supported projects and other, continuously updated information. Several Programme Operators operate their
own website; their access can be found on the official website. Information on the financial mechanisms is also available
through the social media, using the following link:
https://www.facebook.com/NorwayGrantsHungary/
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VÉGREHAJTÓ ÜGYNÖKSÉG

IMPLEMENTING AGENCY

NFFKÜ
NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSI ÉS
FORRÁSKOORDINÁCIÓS ÜGYNÖKSÉG ZRT.

IDEFA
INTERNATIONAL DEVELOPMENT
FUND AND COORDINATION AGENCY

Az EGT és Norvég Alapok 2009-2014-es időszakának Végrehajtó Ügynöksége a Vital Management Csoport és a Széchenyi Programiroda vállalata, az NFFKÜ – Nemzetközi Fejlesztési
és Forráskoordinációs Ügynökség Zrt., mely a program végrehajtási megállapodásoknak megfelelve adminisztratív, jogi és
pénzügyi feladatokat lát el az Alapok hét programterületén.
Az NFFKÜ Zrt. feladata a pályázati felhívások megjelentetése,
a projektek végrehajtásának nyomon követése és az Alapok
pályázatkezelő rendszerének fejlesztése. Mint Végrehajtó
Ügynökség, kapcsolatot tart a támogatott projektgazdákkal
és a potenciális pályázókkal.
Az EGT és Norvég Alapok felhívásaira beérkező pályázatok formai ellenőrzését, a szakmai értékelést végző
szakértők felkészítését és koordinálását belső módszertan alapján biztosítja a minőségi értékelések érdekében.
A projektek végrehajtási szakaszában monitorozza a támogatott projektek megvalósulását: költséghitelesítés
végzésével, dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzéssel, valamint a közbeszerzések ellenőrzésével biztosítja a
szabályos projektmegvalósítást.
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Az NFFKÜ Zrt. saját fejlesztésű informatikai rendszerében történik a programok végrehajtásához szükséges adatok nyilvántartása. A NORA hatékonyan segíti a projektmegvalósítás
menedzselését a pályázat benyújtásától a projektzárásig.
A Végrehajtó Ügynökség információt szolgáltat a Program
Operátorok és a Nemzeti Kapcsolattartó részére a programok
végrehajtására vonatkozóan, illetve a programok nyilvánosságának biztosításában is közreműködik.
Az NFFKÜ Zrt., mint Végrehajtó Ügynökség néhány eredménye számokban:
•
•
•
•
•
•
•

408 beérkezett pályázat
700 értékelés
170 megkötött támogatási szerződés
121 előleg igénylési kérelem
451 kifizetési kérelem
585 támogatási szerződésmódosítás
140 helyszíni ellenőrzés

IDEFA – International Development Fund and Coordination Agency, the
Implementing Agency of EEA and Norway Grants 2009-2014 is collectively-owned by the Vital Management Group and Széchenyi Programme
Office. The organization is responsible for legal, financial and administrative tasks on seven programme areas of the Grants assigned by programme agreements.
IDEFA publishes call for proposals, monitors project implementations and
develops the application system of the Grants. As Implementing Agency,
the organization is responsible for communication with project promoters
and potential applicants.
Implementing Agency validates applications submitted to EEA and Norway
Grants’ call for proposals, prepares and coordinates the pool of experts by
its own methodology to ensure quality evaluation. IDEFA assures regular
project implementation by verification of projects costs, document-based
and on-the-spot checks and monitoring public procurements.

IDEFA provides project implementation
information to Programme Operators
and the National Focal Point, operates
customer service and contributes to
programme publicity.
IDEFA, the Implementing Agency’s
achievements in numbers:
•
•
•
•
•
•
•

408 submitted applications
700 evaluations
170 signed grant contracts
121 applications for advancement
451 requests for payment
585 amendments of grant contracts
140 on-the-spot checks

Project implementation data storage is managed through the information
system developed by IDEFA. NORA system supports project implementa
tions from the submission of application until the execution of the project.
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KÉTOLDALÚ KAPCSOLATOK
NEMZETI ALAPJA (KKNA)
Az Alap kezelője:
Nemzeti Kapcsolattartó – Miniszterelnökség
Megvalósítási határidő: 2018. április 30.
Célkitűzések:
Az EGT és Norvég Finanszírozási
Mechanizmusok a 2009-2014-es idő
szakban két átfogó célkitűzéssel rendelkeznek:
• Az Európai Gazdasági Térség gazdasági
és társadalmi egyenlőtlenségeinek
csökkentéséhez való hozzájárulás;
• Norvégia, Izland, és Liechtenstein és a
15 kedvezményezett ország közötti
kétoldalú kapcsolatok erősítése.

PRIORITÁSI TERÜLETEK, ALLOKÁCIÓK,
Prioritási területek

EUR

1. Európai alapvető értékek, szociális jólét és nemi esélyegyenlőség (nyílt felhívás)

364 937

2. Környezet (nyílt felhívás)

157 935

3. Kutatási konferencia (nevesített tevékenység)

180 800

4. Tartalék

62 828

Összesen

766 500

TEVÉKENYSÉGEK
NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK

STRATÉGIA, MUNKATERV

A nyílt felhívások tekintetében két fő témakörre lehetett pályázatokat benyújtani.

HORIZONTÁLIS INFORMÁCIÓK

A Nemzeti Kapcsolattartó KKNA stratégiája az alábbi megfontolások alapján került kidolgozásra:

A kedvezményezett országok teljes támogatásuk minimum 0,5%át a donorországok és a kedvezményezett országok közötti két-

• olyan területek azonosítása, amelyekre vonatkozóan a
donorországok kiemelkedő szakértelemmel rendelkeznek, és

• Nemek közti esélyegyenlőség – Együttműködés erősítése Magyarország
és a donorországok között a nemi esélyegyenlőség erősítése és a nők
elleni erőszak csökkentése céljából
• Klímaváltozás elleni küzdelem – Együttműködés erősítése Magyarország
és a donorországok között a környezetvédelem területén

A Kétoldalú Kapcsolatok Nemzeti Alapja (KKNA) a két átfogó célkitűzés közül a másodikhoz járul hozzá, célja az
együttműködés megalapozása vagy erősítése mind intézményi, mind egyéni szinten, hosszabb távú, illetve alkalmi
partnerségek kialakításával. A tapasztalatok, a szaktudás
és a technológiák megosztásával a kétoldalú együttműködések jelentős kihívások megoldásához járulhatnak hozzá.
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Az ún. Munkaterv a stratégia figyelembe vételével készült el. A Munkaterv tartalmazza Kétoldalú Kapcsolatok Nemzeti Alapja prioritási területeit, a megvalósításra javasolt tevékenységek tömör leírását és azt, hogy milyen módokon – pl.
nevesített kezdeményezés, nyílt pályáztatás – juthatnak el a kedvezményezettekhez az alap forrásai. A donorországok 2017. január 26-án fogadták el a Munkatervet, amely időpont után megkezdődhetett a tevékenységek megvalósítása.

A Nemzeti Kapcsolattartó munkáját a KKNA megvalósításában a
Norvég Királyi Nagykövetség támogatja. A Nagykövetség részt
vesz a stratégia és a Munkaterv kialakításában és segíti a megvalósítást. A KKNA döntéshozatali fóruma a Nemzeti Kapcsolattartó, a Norvég Királyi Nagykövetség és a Finanszírozási Mechanizmus Iroda képviselőiből álló ún. Fund Committee, amely
javaslatait a donorországok részére megküldi jóváhagyásra.

Az Alap teljes kerete: 766 500 EUR (~ 230 millió Ft)
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oldalú kapcsolatok erősítését szolgáló alap céljára különítik el a
Technikai segítségnyújtás keretén belül. A Kétoldalú Kapcsolatok
Nemzeti Alapja felhasználásáért a Nemzeti Kapcsolattartó felel.
Az alap olyan kiegészítő kezdeményezések támogatására szolgál,
amelyek nem feltétlenül kapcsolódnak a kedvezményezett országban megvalósuló programokhoz, tekintve, hogy a kétoldalú kapcsolatok fejlesztésére programszintű alapok is rendelkezésre állnak.
Az alap támogatásával megvalósuló konferenciák, tanulmányutak,
tanulmányok, konzultációk, információs tevékenységek, illetve
műhelymunkák ugyanakkor hozzájárulhatnak a jövőbeli együttműködés megalapozásához és a programokban megvalósuló együttműködések további szempontok alapján történő kiegészítéséhez.

az együttműködés jelentős hozzáadott értéket nyújthat;
• olyan területek azonosítása, amelyek összhangban állnak a nemzeti
prioritásokkal;
• olyan területek azonosítása, amelyek tekintetében a partnerek érdekeltek
az együttműködésben, és képesek arra;
• olyan területek azonosítása, amelyek képesek a program szinten
támogatottakat kiegészíteni és erősíteni.

A nemek közti esélyegyenlőség felhívás tekintetében a kezdeményezések hozzájárulhatnak a nemek közötti egyenlőség, illetve a munka és a magánélet egyensúlyának előre mozdításához, illetve a nemek közötti egyenlőségnek a vállalati
irányításban történő elősegítéséhez, a fizetésbeli különbségek csökkentéséhez és
a megkülönböztetés (pl. az erőszak, a zaklatás és a munkahelyi zaklatás) megakadályozásához.A klímaváltozás elleni küzdelemhez kapcsolódóan a kezdeményezések hozzájárulhatnak a tudatosság fokozásához és a társadalmi felelősségvállalás
erősítéséhez a társadalomban, vagy a lakosság tudatosságának növeléséhez, a
tapasztalatok cseréjéhez fórumként az éghajlatváltozás és az éghajlatváltozáshoz
való alkalmazkodás területén.Mindkét felhívás tekintetében két különböző típusú
kezdeményezésre lehetett pályázatot benyújtani az alábbiak szerint:
• Egyszerű kezdeményezéseket célzó utófinanszírozású program
(PIERO): A PIERO eseti kezdeményezéseket támogat. Ennek keretében
egy konkrét megvalósítására nyílik lehetőség. Benyújtási határidő
2017. július 31.
• Együttműködési program a kétoldalú kapcsolatok erősítéséért
(COOPER): A COOPER olyan kezdeményezéseket támogat, amelynek
célja hosszabb távú, komplexebb együttműködések kialakítása.
A COOPER típusú pályázatok esetében a pályázatok benyújtási határideje
2017. június 30.
A támogatott kezdeményezések listája a fejezet végén található.

KUTATÁSI KONFERENCIA
Tevékenység típusa:
Projektgazda:
Donorprojekt partner:
Támogatás összege:

Nevesített tevékenység
Nemzeti Kutatás Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH)
Norvégia Kutatási Tanácsa (Research Council of Norway)
180 800 EUR (~ 56 409 600 Ft)

Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a kétoldalú kapcsolatok nemzeti forrásainak átfogó céljaival összhangban a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal egy olyan intézkedéscsomagot valósít meg,
amely elősegíti az együttműködést és a tudáscserét a kutatási szervezetek között
ZÁRÓKIADVÁNY 2017
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Magyarországon és Norvégiában.A kutatásra, a fejlesztésre és az innovációra irányuló, a Magyarország és Norvégia közötti együttműködést jelenleg elsősorban
multilaterális programok, például a Horizon 2020 és más, európai uniós források
finanszírozzák. Ezek a programok kimutatták a kutatás-fejlesztés iránti nagyfokú
érdeklődést, azonban a növekvő díjfizetési arány, valamint a főleg az ipari együttműködésre való áttérés miatt sok rangos pályázati lehetőség nem finanszírozható,
korlátozva ezzel a hosszútávú kutatási együttműködés lehetőségeit a magyar és
norvég központok között. Az együttműködés ösztönzésére a Nemzeti Kutatási,
Fejlesztési és Innovációs Hivatal két egymást követő intézkedést valósít meg:
• Kutatás-Fejlesztés Konferencia Magyarország és Norvégia között
• Tudáscserére irányuló tanulmányutak
A kezdeményezés megvalósítása 2017 őszén kezdődik. A nemzetközi konferencia megszervezésére előreláthatólag 2018 elején kerül sor.

A NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK KERETÉBEN
TÁMOGATOTT KEZDEMÉNYEZÉSEK
NEMI ESÉLYEGYENLŐSÉG – PIERO
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Projektgazda:
Projekt címe:
		
		
Támogatási összeg:

Alsómocsolád Község Önkormányzata
Alsómocsolád és Berhida: Önkormányzatok a nemek
közti nagyobb esélyegyenlőségért – MANORKA 2
tanulmányút
19 915 EUR

Projektgazda:
Projekt címe:
		
		
Támogatási összeg:

Szorgalmatos Község Önkormányzata
Szorgalmatos és Etyek: Önkormányzatok a nemek
közti nagyobb egyenlőségért – MANORKA 2.
tanulmányút
19 915 EUR

Projektgazda:
Projekt címe:
		
Támogatási összeg:

Tab Város Önkormányzata
Tab és Etyek: Önkormányzatok a nemek közti nagyobb
esélyegyenlőségért – MANORKA 2- tanulmányút
19 915 EUR

Projektgazda:
Projekt címe:
Támogatási összeg:

Besenyszögért Alapítvány
Egyenlő életmiNŐség
21 485,27 EUR

Projektgazda:
Projekt címe:
		
		
Támogatási összeg:

Budapesti Corvinus Egyetem
A nők foglalkoztatását elősegítő képzési anyagok
kidolgozásában adaptálható jó gyakorlatok
vizsgálata (ABCD)
29 480,5 EUR

Projektgazda:
Projekt címe:
		
Támogatási összeg:
Projektgazda:
		
Projekt címe:
Támogatási összeg:

Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány
Egyedülálló vagy különleges?
Egyszülős családok Magyarországon
30 000 EUR
Szegedi Focus Műhely Kortárs Színházi
és Összművészeti Alapítvány
Törékeny
29 523,48 EUR

Projektgazda:
Projekt címe:

Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége
Önkormányzati képzés norvég-magyar

		

együttműködéssel a nemek közti egyenlőbb esélyekért

Támogatási összeg:

30 000 EUR

NEMI ESÉLYEGYENLŐSÉG – COOPER

Projektgazda:
Projekt címe:
		
Támogatási összeg:

Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége
Tanulmányút önkormányzatoknak Norvégiába az
egyenlőbb esélyekért a nemek között
30 000 EUR

Projektgazda:
Projekt címe:
		
		
Támogatási összeg:

Projektgazda:
Projekt címe:
		
		
Támogatási összeg:

EP Vantage Consulting Kft.
Munka-magánélet egyensúly.
A nemek egyenlőtlensége a gyermekgondozási
szabadság tükrében
13 270 EUR

Projektgazda:
Projekt címe:
		
		
Támogatási összeg:

Bácsalmás Város Önkormányzata
Bácsalmás és Réde: Önkormányzatok a nemek közti
nagyobb esélyegyenlőségért – MANORKA 2
tanulmányút
19 915 EUR

Projektgazda:
Projekt címe:
		
		
Támogatási összeg:

Lőrinci Város Önkormányzata
Lőrinci és Réde: Önkormányzatok a nemek közti
nagyobb esélyegyenlőségért – MANORKA 2
tanulmányút
19 915 EUR

Projektgazda:
Projekt címe:
		
		
Támogatási összeg:
Projektgazda:
Projekt címe:
		
		
Projektgazda:
Projekt címe:
		

Nádudvar Város Önkormányzata
Nádudvar és Balástya: Önkormányzatok a nemek
közti nagyobb esélyegyenlőségért – MANORKA 2tanulmányút
19 915 EUR
Kultino Alapítvány
Tanulmányút norvég-magyar hosszútávú intézményi
együttműködés kialakítására, innovatív női
vállalkozásfejlesztési gyakorlatok átvételére
Technológiai Oktatásért Alapítvány
Fiatal nők oktatása a technológia világában
Magyar-izlandi együttműködés

Ampók Alapítvány
Kétoldalú kapcsolatok kialakítása a skandináv
családtámogatási modell jó gyakorlatainak
feltérképezése érdekében
27 958 EUR

KLÍMAVÁLTOZÁS ELLENI KÜZDELEM – PIERO
Projektgazda:
Projekt címe:
Támogatási összeg:

Bátaszék Város Önkormányzata
Felkészülés a klímaváltozásra
19 000 EUR

Projektgazda:
Projekt címe:
		
Támogatási összeg:

Nyitott Szemmel Egyesület
Open-Eye Association – PIERO (Nyitott Szemmel
Egyesület – PIERO)
20 000 EUR

KLÍMAVÁLTOZÁS ELLENI KÜZDELEM – COOPER
Projektgazda:
Projekt címe:
Támogatási összeg:

Besenyszögért Alapítvány
Zöld Re-Generáció
29 996 EUR

Projektgazda:
		
Projekt címe:
		
		
		
Támogatási összeg:

LENERG Energiaügynökség Mérnöki és Tanácsadó
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Az ESCO szerepe és jelentősége a megújuló energia
és energiahatékonysági beruházások
finanszírozásában a klímaváltozás hatásainak
csökkentésében
29 979,36 EUR

Projektgazda:
Projekt címe:
		
Támogatási összeg:

Ökorégió Alapítvány
Mit tehetek én? Mit tehetünk mi?
Klímamentor Központ
30 000 EUR

Projektgazda:
Projekt címe:
		
		
Támogatási összeg:

Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége
Önkormányzati képzés norvég-magyar
együttműködéssel a hatékony helyi válaszokért
a klíma változás kihívásaira
28 960 EUR
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NATIONAL FUND FOR BILATERAL
RELATIONS (NFBR)
Fund Operator:
Deadline of the
implementation:
Objectives:
		
		
		
		
		
		
		
		
Total resource:

National Focal Point – Prime Minister’s Office
30 April, 2018
The EEA and Norway Grants (formally
known as the EEA and Norwegian Financial
Mechanisms) have two overall objectives
• Contributing to the reduction of economic
and social disparities in the European
Economic Area;
• Strengthening the bilateral relations
between Norway, Iceland and Liechtenstein and the 15 beneficiary states.
766.500 EUR (~230 million HUF)

The National Fund for Bilateral Relations (NFBR) contributes to the
second of the two overall objectives, namely to increase the extent
of cooperation between institutions and individuals, through formal
partnerships or more ad hoc exchange and collaboration. The bilateral cooperation shall contribute to solve a particular issue through
sharing experience, knowledge, know-how and technology.

HORIZONTAL INFORMATION
All beneficiary states shall set aside a minimum of 0.5% of the
total allocation for a fund to strengthen bilateral relations between the donor states and the beneficiary states within the
framework of Technical assistance. The National Focal Point is
responsible for the use of the NFBR.
ZÁRÓKIADVÁNY 2017
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The Fund is intended to support complementary initiatives that
are not necessarily linked to programmes in the beneficiary
state, given that programme-level funds are also available
for the development of bilateral relations. Conferences, study
tours, studies, consultations, information activities and workshops with the support of the Fund can, however, contribute
to the foundation of future cooperation and to complement the
co-operations in the programmes by additional considerations.
The National Focal Point’s work is supported by the Royal Norwegian Embassy during the implementation of the NFBR. The
Embassy participates in the development of the Strategy and
the Work Plan and facilitates the implementation. The decision-making forum of the NFBR is the Fund Committee, with
participation of the National Focal Point, the Royal Norwegian
Embassy and the Financial Mechanisms Office. The Fund Committee sends its proposals to donor states for approval.

STRATEGY, WORK PLAN
The National Focal Point’s strategy regarding the NFBR was elaborated based on the following considerations:
• to identify areas in which the Donor States have outstanding
expertise, and cooperation can bring a significant added value;
• to identify areas that are in line with national priorities;
• to identify areas where partners have interest and capacity
for cooperation;
• to identify areas that can complement and strengthen what is
supported at programme level.

The Work Plan has been elaborated with consideration of the strategy. The
Work Plan includes the priority areas of the NFBR, furthermore a concise
description of the activities proposed for implementation, and the ways
– e.g. pre-defined activity, open-calls – so how the resources of the Fund
can be accessed by the beneficiaries. The Work Plan was approved by the
Donor States on 26 January 2017, and after this date the implementation of
the activities could be started.

KEY PRIORITIES, ALLOCATIONS, ACTIVITIES
Key priorities

EUR

1. European fundamental values. social welfare and gender
equality (open-call)

364,937

2. Environment (open-call)

157,935

3. Research conference (pre-defined activity)

180,800

4. Reserve

62,828

Total

766,500

OPEN CALLS
Applications for open calls could be submitted for two main topics.
• “Equal opportunities for women” – Encouraging cooperation between
Hungary and donor states with the aim of strengthening gender equality
and elimination of violence against women
• “Tackling climate change” – Encouraging cooperation between Hungary
and donor states in the field of environmental protection
The initiatives regarding the gender equality, the initiatives may contribute
to promoting either gender equality, or work-life balance, raising social
awareness facilitating gender balance in corporate management, reducing pay gaps, preventing discrimination (e.g. violence and harassment and
abuse at work). The initiatives regarding the climate change may contribute to promoting either improving awareness and strengthening sense
of responsibility for the environment in the society or awareness raising

of the population regarding the climate change, providing as fora for exchange of experience regarding slowing and adapting to climate change.
In case of both open calls, two different types of the initiatives could be
submitted as follows:
• Programme for initiatives with easy reimbursement option (PIERO):
PIERO can support ad hoc initiatives that require a rather quick appraisal
and quick action. In the PIERO scheme, the call for proposals was open
until 31 July 2017.
• Cooperation programme for enhanced relations (COOPER): COOPER can
support initiatives with a broader time-span that consist of a chain of
actions with possible long-term effects. In the COOPER scheme, the
deadline for submission of applications is 30 June 2017.
The list of the supported initiatives is at the end of this chapter.

RESEARCH CONFERENCE
Type of the activity: Pre-defined activity
Project Promoter:
National Office for Research, Development
		
and Innovation
Donor project partner: Research Council of Norway
Support:
180.800 EUR
In accordance with the overall objectives of the EEA and Norway Grants’
national funds for bilateral relation, the National Office for Research, Development and Innovation implements a set of measures to enhance
collaboration and exchange knowledge between research organisations
in Hungary and Norway. R&D and Innovation collaboration between Hungary and Norway is currently financed primary through multilateral programmes, as Horizon 2020 and others. These programmes have demonstrated the strong interest in R&D however, due to their ever increasing
oversubscription rates and shift to industrial collaboration, many highly
ranked proposals fail to get funded, limiting the opportunities for prolonged research collaboration among Hungarian and Norwegian centres.
ZÁRÓKIADVÁNY 2017
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To encourage the cooperation the National Office for Research, Development and Innovation implements a set of two consecutive measures:
• Research and Development Conference between Hungary and Norway
• Knowledge Exchange Study Visits
The implementation of this initiative begins in autumn 2017. The international conference is expected to be organized in the beginning of 2018.

INITIATIVES SUPPORTED UNDER OPEN CALLS
GENDER EQUALITY – PIERO
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Project promoter:
Title of the initiative:
		
Support:

Local Government of Alsómocsolád commune
Alsómocsolád and Berhida: Local government for
better gender equality - MANORKA 2. - study visit
19.915 EUR

Project promoter:
Title of the initiative:
		
Support:

Local Government of Szorgalmatos Commune
Szorgalmatos and Etyek: Local governments for
better gender equality -MANORKA 2.-study visit
19.915 EUR

Project promoter:
Title of the initiative:
		
Support:

Local Government of Tab town
Tab and Etyek: Local government for better gender
equality - MANORKA 2. -study visit
19.915 EUR

Project promoter:
Title of the initiative:
		
Support:

Local Government of Bácsalmás town
Bácsalmás and Réde: Local government for better
gender equality - MANORKA 2. -study visit
19.915 EUR

Project promoter:
Title of the initiative:
		
Support:

Local Government of Lőrinci town
Lőrinci and Réde: Local government for better
gender equality - MANORKA 2. -study visit
19.915 EUR

Applicant:
Title of the initiative:
		
Support:

Local Government of Nádudvar Town
Nádudvar and Balástya : Local government for better
gender equality - MANORKA 2. -study visit
19.915 EUR

Project promoter:
Title of the initiative:
		
		

KultUnio Foundation
Study trip to establish long term cooperation
of Nor - Hun institutional stakeholders to adopt
innovative women business development methods

Project promoter:
Technology in Education Foundation
Title of the initiative: Teaching Young Women in Tech
		
Hungarian-Icelandic Cooperation
GENDER EQUALITY – COOPER
Project Promoter:
Title of the initiative:
		
Support:

Ampók Foundation
Bilateral relations for mapping good practices of
Nordic childcare model
27.958 EUR

Project Promoter:
Szeged Focus
Title of the initiative: Fragile
Support:
29,523.48 EUR
Project Promoter:
Title of the initiative:
		
Support:

Hungarian National Association of Local Authorities
Training for local governments with NorwegianHungarian cooperation for better gender equality
30 000 EUR

Project Promoter:
Hungarian National Association of Local Authorities
Title of the initiative: Study visit to Norway for better gender equality
Support:
30 000 EUR
Project Promoter:
Title of the initiative:
		
		
Support:

EP Vantage Consulting Kft.
Work-Life (Im)Balance? Addressing Gender
Inequality in Parental Leave: Implications,
Strategies, and Directions for Further Development
13.270 EUR

Project promoter:
Title of the initiative:
		
		
Support:

LENERG Energy Agency Nonprofit Llc.
The role and importance of ESCO in financing
renewable energy and energy efficiency projects in
order to mitigate the effects of climate change
29,979.36 EUR

Project promoter:
Title of the initiative:
		
Support:

Ecoregion Foundation for Sustainable Development
What can I do? What can we do?
Centre CLIMAMENTOR
30 000 EUR

Project promoter:
Title of the initiative:
		
		
Support:

Hungarian National Association of Local Authorities
Training for local governments with NorwegianHungarian cooperation for effective answers to the
challenges of climate change
28.960 EUR

TACKLING CLIMATE CHANGE – PIERO

Project Promoter:
Besenyszögért Foundation
Title of the initiative: Equal quality of life
Support:
21.485,27 EUR

Project promoter:
Municipality of Bátaszék
Title of the initiative: Preparation for Climate Change
Support:
19.000 EUR

Project Promoter:
Title of the initiative:
		
Support:

Corvinus University of Budapest
Adaptation of Best Practices in Course Development
to Improve Women’s Employment (ABCD)
29,480.5 EUR

Project promoter:
Open Eye Association
Title of the initiative: “Open-Eye Association – PIERO”
Support:
20.000 EUR

Project Promoter:
		
Title of the initiative:
Support:

Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány
(Single Parents’ Club Foundation)
Single or unique? One parent families in Hungary
30 000 EUR

TACKLING CLIMATE CHANGE – COOPER
Project promoter:
Besenyszögért Foundation
Title of the initiative: Don’t heat and feed climate
Support:
29,996 EUR
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EEA AND NORWEGIAN FINANCIAL
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A PROJEKTMEGVALÓSÍTÁSOK HELYSZÍNEI
LOCATIONS OF PROJECT IMPLEMENTATIONS
ENERGIAHATÉKONYSÁG
ENERGY EFFICIENCY
MEGÚJULÓ ENERGIA
RENEWABLE ENERNY
ZÖLD IPARI INNOVÁCIÓ
GREEN INDUSTRY INNOVATION
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KAPACITÁSFEJLESZTÉS ÉS
INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS
CAPACITY BUILDING AND
INSTITUTIONAL CO-OPERATION
NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KEZDEMÉNYEZÉSEK
PUBLIC HEALTH INITIATIVES
KULTURÁLIS ÉS TERMÉSZETI ÖRÖKSÉG
MEGŐRZÉSE ÉS MEGÚJÍTÁSA
CULTURAL HERITAGE
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ENERGIAHATÉKONYSÁG (HU02)
Programoperátor: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium – Zöldgazdaság Fejlesztéséért, Klímapolitikáért
		 és Kiemelt Közszolgáltatásokért Felelős Helyettes Államtitkárság
Célkitűzés: Üvegházhatású gázok és légszennyező anyagok kibocsátásának csökkentése
Elvárt eredmények: • _Épületek energiahatékonyságának javulása

Program Operator: Ministry of National Development - Department for Green
		 Economy Development
Objective: Reduced emissions of greenhouse gases and air pollutants
Outcomes: • Improved energy efficiency in buildings (public)

		• _Nemzeti, regionális és helyi szintű kapacitásfejlesztés energiahatékonysági

		 • Improved capacity at national, regional and local level to undertake

			_intézkedések megvalósítása érdekében

			 energy-efficiency measures

		• _Fokozott tudatosság és oktatás az energiahatékonyság területén

		 • Increased awareness of and education in energy efficiency

Keretösszeg: 9 896 470,59 EUR / 2 998 630 410 HUF
Az Energiahatékonyság programterülete olyan, a hazai energiaellátás hosszú távú fenntarthatóságát, biztonságát és versenyképességét biztosítani kívánó célkitűzések, valamint a nemzetközi
szinten tett klímapolitikai vállalások közé is illeszkedő törekvések
előmozdítását tűzte ki célul, mint a felhasznált energia mennyiségének csökkentése, a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése, a megújuló energiahordozók arányának növelése, valamint a szemléletformálás. E célok elérése érdekében összesen csaknem 2,6 milliárd
Ft értékben, mintegy 1700 millió Ft támogatás kihelyezésével hét
sikeres projekt keretében valósultak meg fejlesztések.
Büszkeséggel számolhatunk be arról, hogy a felnövekvő generációk
körülményeinek jobbá tételét és energiatudatos gondolkodásának
megalapozását is figyelembe véve hat iskola energiahatékonysági
felújítása, szemléletformálása és kapacitásfejlesztése vált lehetőZÁRÓKIADVÁNY 2017

32

ENERGY EFFICIENCY (HU02)

vé, összesen 978 millió Ft támogatással Debrecen (2), Makó, Siófok
és Tatabánya városában, illetve Zuglóban. A modernizáció magába foglalta a külső nyílászárók cseréjét, a tető- és homlokzatszigetelést, a kazáncserét, a fűtési, hűtési, szellőztetési és használati
melegvíz-rendszerek korszerűsítését, valamint az olyan megújuló
energián alapuló technológiák használatára való áttérést, mint a
geotermikus hőszivattyú, a napelem és a napkollektor.
Balatonszabadiban 709 millió Ft támogatással biogázos kiserőmű
létesült, amely villamosenergia előállítása mellett hőenergia
termelésére is képes, és a saját villamosenergia-igényén felül
fennmaradó, jelentős mennyiséget a közcélú villamos hálózatba
táplálja, ezzel is gyarapítva a megtermelt zöldáram mennyiségét.
A programról további információk találhatóak az EGT Alap hivatalos hazai honlapján (www.egtalap.hu).

Total allocation: 9 896 470,59 EUR / 2 998 630 410 HUF
The Energy efficiency programme area aims at encouraging longterm sustainability, security and competitiveness of domestic
energy supply as well as fostering climate policy commitments
at international level by decreasing the amount of energy used,
reducing carbon dioxide emissions, increasing the share of renewable energy sources and awareness raising. To achieve these
goals, seven successful development projects were implemented
with the allocation of some HUF 1,700 million, in total of nearly
HUF 2.6 billion. We are proud to report that taking into account the
improvement of circumstances of growing generations as well as
the foundation for their energy-conscious thinking as well, energy
efficiency modernization, awareness-raising and capacity building
of six schools could be completed with a total funding of HUF 978
million in the towns of Debrecen (2), Makó, Siófok and Tatabán-

ya, as well as in Zugló (Budapest). The modernization included
the replacement of external doors and windows, roof and facade
insulation, boiler replacement, modernization of heating, cooling,
ventilation and domestic hot water systems and the use of renewable energy-based technologies like geothermal heat pump, solar
cell and solar collector.
A small biogas plant was established in Balatonszabadi with the support of HUF 709 million, which can produce both electricity and heat
energy and in addition to its own electricity demand, it is able to supply a significant remaining amount of electricity to the public electricity grid, thus increasing the amount of green electricity produced.
Further information is available regarding the programme can be
found on the official website of the EEA Grants (www.eeagrants.hu).
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ENERGY EFFICIENCY (HU02)
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HU02-0002-A1-2013

A SIÓFOKI VAK BOTTYÁN JÁNOS ÁLTALÁNOS
ISKOLA ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE
105 819 606 HUF
373 393,11 EUR
__________________
Támogatás összege
EEA Grant

Iskolafejlesztés a felnövekvő generációk energiatudatosságáért
Siófok Város Önkormányzatának az volt az elsődleges célja,
hogy a Siófoki Vak Bottyán János Általános Iskola felső tagozatának az 1950-es években épült, 3 szintes épületét energetikailag
korszerűbbé tegye, ezáltal jelentős mértékben csökkentse az
intézmény rezsiköltségeit. Másodlagos célja pedig az volt, hogy
a projekt elemeit és elért eredményeit mintaként mutassa be a
diákok, a lakosság és más szervezetek számára, ezáltal őket is
arra motiválvja, hogy kövessék a jó példát.

A projekt keretében az épület homlokzata 16 cm, a lábazata pedig 12 cm vastag hőszigeteléssel lett ellátva, valamint az épület külseje színében is megújult. A padlásfödémre 20 cm vastag hőszigetelés került. Az épület tetőszerkezetére 27 kilowatt
teljesítményű napelem rendszer lett telepítve. Az iskola fűtési
rendszere is megújult, amelynek keretében a távfűtéssel ellátott
épület elavult fűtési csövei és radiátorai is korszerű berendezésekre lettek cserélve. A projekt keretében épületfelügyeleti és
energiamenedzsment rendszer is kiépült, ami lehetővé teszi a
csatlakoztatott gépészeti, és napelemes rendszer távolról való
vezérlését és a működés optimalizált programozását. Megvalósult a kezelő személyzet- és a tanárok kapacitás-fejlesztése is a
rendszer használata, valamint az eredmények hatékony disszeminációja érdekében. Ezzel párhuzamosan a megújult épületet
használó diákok szemléletformálására is sor került.
A projekt eredményeként éves szinten összesen 460,92 MWh
energia megtakarítás vált elérhetővé, és évente 97,63 tonnával
csökken az iskola szén-dioxid kibocsátása.

Projektgazda
Project Promoter
Program Operátor
Programme Operator
Megvalósítási időszak
Implementation period
Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner
Donor Projekt Partner
Donor Project Partner
Összköltség
Total budget (EUR)
EGT támogatás összege
EEA Grant (EUR)

Siófok Város Önkormányzata
Municipality of Siófok
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Ministry of National Development
2016.07.04-2017.04.30
04.07.2016 – 30.04.2017
124 493 655 HUF
439 286,01 EUR
105 819 606 HUF
373 393,11 EUR

ENERGETICAL MODERNIZATION OF VAK BOTTYÁN JÁNOS
PRIMARY SCHOOL IN SIÓFOK
School development for the energy consciousness of growing generations
The main goal of the Municipality of Siófok was the energetic modernisation of
the 3-storey primary school called Vak Bottyán János Primary School and thereby reducing the cost of expenses. School was built in the 1950s. The secondary
object was to present project’s elements and results to students, inhabitants and
other organizations and to motivate them to follow the good example.
The building’s frontage has got 16 cm, the base 12 cm thick insulation and the
building exterior was renewed. The ceiling has got 20 cm thick insulation. On the
roof structure of the building has been installed a 27 kilowatt-hour solar energy.
The heating system of the school has also been renewed. The outdate heating
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pipes and radiators were replaced with modern equipments. Building management and energy management system have been developed, it allows remote
control of connected mechanical and solar systems and optimized programming
of the operation. Staff and teacher capacity improvements were also made to
use system and disseminate the results. At the same time the awareness rising
of the renewed building’s user students also implemented.
As result of project 460.92 MWh energy saving will be achievable annually and the
school’s carbon dioxide emissions are reduced by 97.63 tonnes per year.
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HU02-0003-A1-2013

SOLAR KORSZAK A GALAMB JÓZSEF
MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁBAN
Az EGT alapból támogatott projekt keretében a fő- és udvari épület
energetikai korszerűsítése valósult meg korszerű hőszigetelő anyagokkal,
a fűtés korszerűsítésével és nyílászárók cseréjével, épületfelügyeleti és
energiamenedzsment rendszer kiépítésével, valamint alternatív energiával.
A közeli fürdőtől a geotermális távfűtési rendszerre történt a csatlakozás, így a megújuló energiára épülő hő ellátás valósulhatott meg,
jelentősen hozzájárulva ezzel a CO2-kibocsátás csökkentéséhez.
A kisebb udvari épület ellátására egy levegő-víz hőszivattyú került beépítésre, az energiamegtakarításon túl oktatási- és szemléletformálási
célból, de nem utolsó sorban gazdasági okokból. Ugyanezen okból, a
már megvalósult világítás korszerűsítés mellett is jelentős energiafogyasztás csökkentésére, a főépület tetejére 50 kW teljesítményű napProjektgazda
Project Promoter
Program Operátor
Programme Operator
Megvalósítási időszak
Implementation period
Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner
Donor Projekt Partner
Donor Project Partner
Összköltség
Total budget (EUR)
EGT támogatás összege
EEA Grant (EUR)
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elemes rendszer telepítése történt meg.
A teljes energetikai rendszer működésének koordinálása, felügyelete
és oktathatósága érdekében kiépült egy épületfelügyeleti rendszer,
amelyről az épület üzemeltetői és a tanárok is képzésben részesültek.
Ezzel párhuzamosan a megújult épületet használó diákok szemléletformálására is sor került.
A teljes felújítással évente elérhető 919,65 MWh energia megtakarítás.
Így jelen projekt 190 t/év CO2-kibocsátás csökkentést eredményez.

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola
József Galamb Agricultural Secondary School
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Ministry of National Development
2016.05.01 – 2017.04.30.
01.05.2016-30.04.2017
245 378 236,7 HUF
865 837,11 EUR
208 571 501 HUF
735 961,54 EUR

208 571 501 HUF
735 961,54 EUR
__________________
Támogatás összege
EEA Grant

SOLAR ERA IN THE JÓZSEF GALAMB
AGRICULTURAL SECONDARY SCHOOL
An energetic modernization of the main building and the building in the school yard was accomplished using the
latest insulation materials, heating system modernization, replacement of doors and windows, implementing a
building and energy management system, and using renewable energy through the project supported by EEA Grants.
The school building was connected to the geothermal district heating system of the nearby local spa, and the use of
renewable energy contributed to a significant decrease of CO2 emission.
To supply the smaller building, an air-to-water heat pump was installed, for energy efficiency and educational purposes to raise awareness, and also for reasons of economic efficiency.
For the same reason, along with the already realized modernization of lighting systems resulting in a decrease in energy
consumption, to achieve an even more significant decrease, a 50 kW solar panel system was installed. In order to coordinate,

control and educate the operation of the whole energy system and energy management system was also
established. At the same time the awareness rising of
the renewed building’s user students also implemented.
With the total renovation 919.65MWh / year
saving is achievable. Due to the project, a 190 t /
year decrease will be achieved in CO2 emission.
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HU02-0004-A1-2013

ENERGIAHATÉKONYSÁG JAVÍTÁSA ÉS
SZEMLÉLETFORMÁLÁS A DEBRECENI ADY ENDRE
GIMNÁZIUMBAN

IMPROVING ENERGY EFFICIENCY AND CONSCIOUSNESS IN
ADY ENDRE SECONDARY SCHOOL, DEBRECEN
Let’s preserve some heat for the winter

Tegyünk el egy kis meleget télre!
Projektgazda
Project Promoter

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Municipality of Debrecen

Program Operátor
Programme Operator

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Ministry of National Development

Megvalósítási időszak
Implementation period

2016.06.15 – 2017.04.30
15.06.2016 – 30.04.2017

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner

-

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner

-

Összköltség
Total budget (EUR)

564,603.26 EUR

EGT támogatás összege
EEA Grant (EUR)

136 007 280 HUF
479 912,77 EUR

A projekt keretében elsődleges célkitűzésként a Debreceni Ady
Endre Gimnázium épületének energetikai korszerűsítésére,
energiahatékonyságának javítására került sor. Ezen belül külső
hőszigetelés, külső nyílászáró-csere, valamint a fűtési rendszer
korszerűsítése és a világítási rendszer szabályozhatóvá tétele
valósult meg. Megújuló energia felhasználás alkalmazásaként
napelemek felszerelése történt a fejlesztésben érintett épület
villamosenergia-ellátásához. A hatékony üzemeltetés érdekében pedig energiamenedzsment rendszer került kiépítésre.
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A kapacitásfejlesztési tevékenység során az épületet üzemeltető és az energiamenedzsment rendszert működtető személyzet, valamint az intézmény tanárai részére az energiahatékony
üzemeltetéssel és energiatudatos magatartással kapcsolatos
továbbképzés valósult meg.

136 007 280 HUF
479 912,77 EUR
__________________
Támogatás összege
EEA Grant

Az energiahatékonysággal kapcsolatos tudatosság és oktatás
érdekében szemléletformálási kampány lebonyolítására került
sor az iskola tanulói, tanárai, és a szülők, valamint a más oktatási
intézmények üzemeltetői és a helyi lakosság részére.
A projekt megkezdésével, előrehaladásával, eredményeivel
kapcsolatos információk közlése, megosztása a nagyközönséggel a nyilvánosság biztosítása projektelem keretében történt.
A projekt eredményeként az iskola felújításával megvalósuló
energiahatékonyság révén 127,25 t/év széndioxid-megtakarítás
és 566,23 MWh/év energia-megtakarítás érhető el.

The specific objective of the project was to renovate
and improve energy efficiency of the building of Ady
Endre Secondary School, Debrecen. In detail external
thermal insulation, replacement of exterior doors and
windows, modernization of heating system as well as
controlling of lighting system were to be implemented. Solar cells were installed as of using renewable
energy resources for the electric power supply of the

building. In order to ensure the efficient operation energy management system was established. By the capacity building activity training was implemented with
regards to energy efficient operation and energy-conscious behaviour involving the the operating staff of
the building and of the energy management system
(warden) and the teachers of the school. In order to increase awareness of and education in energy efficiency, a

campaign was organised and held to the pupils and teachers
of the school as well as the parents, the maintainers of the
educational institutions and the local residents. Within the
publicity work package, the wide public were informed
on the project start, the progress and the results. As a
result of the project a reduction of CO2-emmission of
127,25 tons per year as well as energy savings of 566,23
MWh per year can be achieved.
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HU02-0006-A1-2013

252 452 763 HUF
890 800,15 EUR
__________________
Támogatás összege
EEA Grant

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ENERGETIKAI
FELÚJÍTÁSA

THE ENERGY EFFICIENCY RENOVATION
OF FERENC MÓRA GRADE SCHOOL

Az iskola fő- és melléképületeinek rossz energiahatékonysága, nem megfelelő
szigetelése miatt egyrészt jelentős hőveszteséggel lehetett fűteni az épületet,
másrészt azok nyáron túlságosan felmelegednek. A projekt keretében ezért az
alábbi célokat tűztük ki és értük el

The main building and outbuilding of the school had low energy-efficiency,
the improper insulation caused high heat-losses in winter, while it got quickly
overheated in summer. The project set and reached the following aims

1. Energiahatékonyság javítása:
• Homlokzati szigetelés: 14 cm			
• Tetőszigetelés: 15 cm				
• Nyílászáró csere				
• 32,34 kW-os napelemes rendszer telepítése
• Komplex gépészeti korszerűsítés: pumpák, termosztatikus
radiátorszelepek, csövek cseréje
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Projektgazda
Project Promoter

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata /
Municipality of Capital City of Budapest District XIV. Zugló

Program Operátor
Programme Operator

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium / Ministry of National
Development

Megvalósítási időszak
Implementation period

2016.05.31.-2017.04.30
31.05.2016-30.04.2017.

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner

-

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner

-

Összköltség
Total budget (EUR)

160 008 565 HUF
564 603,26 EUR

EGT támogatás összege
EEA Grant (EUR)

252 452 763 HUF
890 800,15 EUR

2. Energiamenedzsment-rendszer kialakítása: intelligens épületfelügyeleti rendszer telepítése
3. Kapacitásfejlesztési tevékenység: 10 tanár és 2 fő technikai
személyzet képzésére került sor az új rendszer megismerése,
megfelelő használatának elsajátítása érdekében.
4. Szemléletformálás megvalósítása: projektelem keretében az
iskola összes tanulója részt vett rajz- és esszéíró versenyen vagy
prezentáció készítésében. A média-megjelenéseken keresztül a
zuglói lakosság egészéhez is eljutott a projekt.
5. Energetikai szemléletformálási tanulmányút: 14 önkormányzati szakember és 6 tanár utazott el három napra a norvégiai
Oslóba és környékére, amelynek során a rygge-i önkormányzat
jegyzőjével, környezetvédelmi referensével, a helyi iskola igazgatójával, a Norvég Önkormányzati Szövetség képviselőjével, egy
pozitív energiamérlegű irodaház tervezőjével, és helyi szemléletformálási központ munkatársainak bevonásával sor került workshopokra az energiahatékonyság különböző területein.

1. Energy-efficiency improvements:
• 14 cm facade insulation
• 15 cm roof insulation
• replacement of doors and windows
• Installation of a 32.34 kW solar panel system
• Engineering: change of pumps, thermostatic valves and pipes
2. Energy management system: installation of an intelligent
building management system
3. Capacity building: 10 teachers and 2 maintenance stuff were
trained to sufficiently operate the new system
4. Awareness raising activities involved all pupils of the school
in drawing, essay writing or presentation making competitions.
Through media coverage the public of Zugló was involved and
informed about the project.
5. Awareness raising study tour in the field of energy-efficiency: 14 local government professionals and 6 teachers participated on the three days study visit to Oslo and surroundings.

They met and had workshops and talks with the notary and
environmental referent of the Rygge local government and
the director of the local school, the representative of the
Federation of the Norwegian Municipalities, the designer of
a positive energy balanced office building, representative of
a local awareness raising cultural centre
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HU02-0007-A1-2013

ENERGIAHATÉKONYSÁG JAVÍTÁSA ÉS
SZEMLÉLETFORMÁLÁS A DEBRECENI HATVANI
ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN
A projekt keretében elsődleges célkitűzésként a debreceni
Hatvani István Általános Iskola épületének energetikai korszerűsítésére,
energiahatékonyságának javítására került sor.
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Ezen belül külső hőszigetelés, külső nyílászárócsere, valamint a
fűtési rendszer korszerűsítése és a világítási rendszer szabályozhatóvá tétele valósult meg. Megújuló energiafelhasználás alkalmazásaként napelemek felszerelése történik a fejlesztésben
érintett épület villamosenergiaellátásához.

A kapacitásfejlesztési tevékenység során az épületet üzemeltető és az energiamenedzsment-rendszert működtető személyzet, valamint az intézmény tanárai részére az energiahatékony
üzemeltetéssel és az energiatudatos magatartással kapcsolatos
továbbképzés valósult meg.

Az energiamenedzsment-rendszer kialakítása keretében a gépészeti és villamos rendszer működtetéséhez kapcsolódóan modern épület-felügyelet kiépítésére került sor.

Az energiahatékonysággal kapcsolatos tudatosság és oktatás
érdekében szemléletformálási kampány lebonyolítására került
sor az iskola tanulói, tanárai, a szülők, valamint más intézmények fenntartói és a helyi lakosság részére.

Projektgazda
Project Promoter

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Municipality of Debrecen

Program Operátor
Programme Operator

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Ministry of National Development

Megvalósítási időszak
Implementation period

2016.06.15 – 2017.04.30
15.06.2016 – 30.04.2017

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner

-

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner

-

Összköltség
Total budget (EUR)

161 204 182 HUF
568 822,1 EUR

EGT támogatás összege
EEA Grant (EUR)

137 023 555 HUF
483 498,78 EUR

A projekt megkezdésével, előrehaladásával, eredményeivel
kapcsolatos információk közlése, megosztása a nagyközönséggel a nyilvánosság biztosítása projektelem keretében történt.
A projekt eredményeként az iskola felújításával megvalósuló
energiahatékonyság révén 127,78 t/év szén-dioxid-megtakarítás
és 661,10 MWh/év energiamegtakarítás érhető el.

IMPROVING ENERGY EFFICIENCY AND CONSCIUOSNESS IN
HATVANI ISTVÁN ELEMENTARY SCHOOL, DEBRECEN
The specific objective of the project was to renovate
and improve energy efficiency of the building of Hatvani
István Elementary School, Debrecen.
In detail external thermal insulation, replacement of exterior
doors and windows, modernization of heating system as well
as controlling of lighting system were to be implemented. Solar
cells were installed as of using renewable energy resources for
the electric power supply of the building.
Related to the energy management system an up-to-date building controlling system was established with regards to the operation of the engineering and electricity system.

137 023 555 HUF
483 498,78 EUR
__________________
Támogatás összege
EEA Grant

By the capacity building activity training was implemented with
regards to energy efficient operation and energy-conscious behaviour involving the operating staff of the buildings and of the energy
management system (warden) and the teachers of the school.
In order to increase awareness of and education in energy efficiency, a campaign was organized and held for the pupils and
teachers of the school as well as the parents, the maintainers of
other educational institutions and the local residents.
Within the publicity work package, the wide public was informed
on the project start, the progress and the results.
As a result of the project a reduction of CO2-emission of 127.78
tons per year as well as energy savings of 661.10 MWh per year
can be achieved.
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HU02-0007-D1-2013

1,6 MW NÉVLEGES TELJESÍTMÉNYŰ BIOGÁZ ÜZEM
LÉTESÍTÉSE BALATONSZABADIBAN

CONSTRUCTION OF 1,6MW BIOGAS
PLANT AT BALATONSZABADI

Az ENERGREEN Kft. 1,6 MW villamosteljesítményű biogáz erőművet épített Balatonszabadiban közel 1,45 milliárd forint értékben. Az elnyert támogatás összege 709,4 millió forint.

ENERGREEN Ltd. has implemented a 1.6 MW biogas plant in Balatonszabadi with
a total budget of 4.7 million EUR and 2.3 million grant.

Projektgazda
Project Promoter

ENERGREEN Kft.
ENERGREEN Ltd.

Program Operátor
Programme Operator

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Ministry of National Development

Megvalósítási időszak
Implementation period

2016.05.27-2017.04.30.
27.05.2016-30.04.2017.

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner

-

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner

-

Összköltség
Total budget (EUR)

1 455 409 556 HUF
4 792 260,64 EUR

EGT támogatás összege
EEA Grant (EUR)

709 408 992 HUF
2 335 887,36 EUR

A beruházás alapvető célja a közeli állattartó telepen képződő
trágya, valamint növényi eredetű-, illetve élelmiszeripari melléktermék alapanyagok megújuló energetikai célú hasznosítása,
amelynek során az erőmű 2500 háztartás éves villamosenergia
szükségletét képes előállítani. A beruházás 2016 augusztusától
2017. április 30-ig tartott.
A biogáz egy földgázhoz hasonló, metánt tartalmazó gáz, amely
szerves anyagok – így mezőgazdasági hulladékok – erjedése és
bomlása során keletkezik levegőmentes környezetben.

hasznosít villamosenergia és hőenergia előállítására. A biogázból a gázmotoros kiserőmű közel 10,3 GWh zöldáramot állít elő
éves szinten, mindemellett hozzávetőlegesen 9,7 GWh hőenergia is keletkezik. A villamosenergia-értékesítés a kötelező átvételi rendszerben a MAVIR Zrt. számára fog megtörténni.

The goal of the project was to utilize dairy cattle manure mixed
with energy plants and food industry residues for renewable energy generation. The substrate converted to biogas produces the
electric energy of 2,500 households. The implementation period
was between August 2016 until April 2017.

A működés során keletkező szilárd és folyékony végtermék
mezőgazdasági területeken hasznosul biotrágyaként, kiváltva a
műtrágya felhasználást. A biotrágya a talaj tápanyag utánpótlására használható magas szervesanyag-tartalmú, szagtalan fermentációs maradék.

Biogas is a gas mixture similar to earth gas, that is generated
during the decomposition of organic substrate – such as agricultural wastes - under anaerobic conditions.

A beruházás révén évente 10 033 tonnával csökken az üvegházgáz-kibocsátás.

Megújuló energiafelhasználás alkalmazása.
Renewable energy generation

The biogas plant produces 5,2 million m3 biogas annually in
totally closed system. This gas is then burned in central heat
and power plants which produces electric energy and a certain
amount of heat. The CHP’s produce nearly 10.3 GWh of green
electricity and 9.7 GWh heat energy annually. The electric energy
is sold in a feed-in-tariff system to MAVIR Ltd.
After the fermentation process the end substrate is utilized on
agricultural fields to reduce the use of artificial fertilizer.
The biogas plant reduces greenhouse gas emissions by 10.033
tonnes CO2 annually.

Az üzem az alapanyagokból évente 5,2 millió m3 biogázt állít
elő teljesen zárt rendszerben, amelyet gázmotoros kiserőműben
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HU02-0008-A1-2013

TSZC KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓ ÉS
IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS
SZAKISKOLÁJA ENERGIAHATÉKONYSÁGI FELÚJÍTÁSA
Az energiahatékonysági felújítás keretében a Tatabányai Szakképzési Centrum
fő célja, az iskola megtakarítása az energiafelhasználás és az energiára fordított
kiadások területén, illetve szemléletformálás a diákok, tanárok, szülők körében,
energiatudatosabb életmód kialakításának érdekében.
138 133 251 HUF
487 414,44 EUR
__________________
Támogatás összege
EEA Grant
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A projekt keretében hőszigetelés került az épületre, az ablakok,
a főbejárat, a hátsó kijárati ajtókkal együtt ki lett cserélve új,
műanyag, hőszigetelő üvegezéssel rendelkező nyílászárókra
és a teljes tetőkupola cseréje történt meg. Komplex gépészeti
korszerűsítésre kerül sor, termosztatikus radiátorszelepek kerültek beépítésre, a mesterséges szellőzést már egy új légkezelő rendszer biztosítja és a megújuló energiaforrás alkalmazására pedig egy napelemes rendszer került a tetőszerkezetre.
Projektgazda
Project Promoter

Tatabányai Szakképzési Centrum
Vocational Training Center of Tatabánya

Program Operátor
Programme Operator

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Ministry of National Development

Megvalósítási időszak
Implementation period

2016.05.31-2017.04.30.
31.05.2016.-30.04.2017

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner

-

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner

-

Összköltség
Total budget (EUR)

162 759 708 HUF
574 310,9 EUR

EGT támogatás összege
EEA Grant (EUR)

138 133 251 HUF
487 414,44 EUR

A beruházást újonnan létrehozott és kiépített intelligens épületfelügyeleti rendszer segíti, amely a monitorozást és vezérlést, a villamos kapcsoló berendezések működtetését és ellenőrzését, az épülethatékonysági adatrögzítést, optimalizálást
teszi lehetővé.
Az iskolában megvalósult kapacitásfejlesztés során az épület
üzemeltetője és az épületfelügyeleti rendszer kezelője oktatásban részesült, a tanárok pedig továbbképzést kaptak.
Szemléletformálás megvalósításának keretében lezajlott rajz,
esszé és prezentációs verseny a diákok körében, amelyekből a
legjobbak az iskola aulájában kiállításra kerültek, valamint ös�szevont szülői értekezlet került megtartásra. Az osztályfőnöki
órák keretén belül a pedagógusok energiahatékonysági ismereteket adtak át az iskola tanulói számára.

THE ENERGY EFFICIENCY RENOVATION OF TSZC
SECONDARY TECHNICAL AND VOCATIONAL SCHOOL
OF TRADE, CATERING AND TOURISM
In the context of energy efficiency renovation, the main goal of the Vocational
Training Center of Tatabánya is the reduction of energy consumption and energy
expenditure, as well as to raise awareness among students, teachers and parents,
in order to help develop a more energy-intelligent lifestyle.
For the purposes of the project, the
building has been insulated. The windows, the main entrance, along with
the back doors have been replaced
with new, plastic closure systems with
insulated glass features, and the entire
dome roof has been replaced as well.
Complex engineering system modernisation took place, thermostatic radiator
valves have been installed, the artificial
ventilation is now provided by a new
air treatment system, and in order to
take advantage of a renewable energy
source, the roofing has been equipped
with a solar power system.
The investment is supported by a newly
created and formed intelligent building
management system, which enables
monitoring and controlling, the oper-

ation and control of electrical switches, the recording of building efficiency
data, and optimisation.
Within the framework of the school’s
capacity building, the operator of the
building and the building management
system and the teachers was involved
to further training.
For the purpose of successful awareness-raising, the students took part in
a drawing, essay writing and presentation competition, the best works were
displayed in the hall, where a parent
teacher meeting took place. During the
class-maser’s lessons the students of
the school were taught about energy
efficiency practices.
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MEGÚJULÓ ENERGIA (HU03)
Programoperátor: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium – Zöldgazdaság Fejlesztéséért, Klímapolitikáért
		 és Kiemelt Közszolgáltatásokért Felelős Helyettes Államtitkárság
Donorprogram Partner: Izlandi Nemzeti Energia Hatóság (Orkustofnun - OS)
Célkitűzés: A megújuló energiaforrások arányának növekedése az energia felhasználásban
Elvárt eredmények: • Megújuló energia termelésének fokozása

Programme Operator: Ministry of National Development 		 Department for Green Economy Development
Donor Programme Partner: National Energy Authority of Iceland (Orkustofnun - OS)
Objective: Increased share of renewable energy in energy use.
Outcomes: • Increased renewable energy production

		 • Megújuló energia nagyobb mértékű betáplálása a meglévő energiahálózatba

		 • Increased use of renewable energy production

		 • Nemzeti, regionális és helyi szintű kapacitásfejlesztés a megújuló energiaforrások

		 • Improved capacity at national, regional and local level on

		 alkalmazása érdekében

		 renewable energy solutions

		 • Fokozott tudatosság és oktatás a megújuló energiaforrások alkalmazása területén

		 • Increased awareness of and education in renewable energy solutions

Keretösszeg: 9 071 764,7 EUR / 2 752 373 411 HUF
A hosszútávon fenntartható, biztonságos és versenyképes energiaellátás megteremtésének egyik kulcsfontosságú eszköze a megújuló energia felhasználásának
lehető legmagasabbra növelése. E célkitűzést segítette a
Megújuló energia program, amely a megújuló energiaforrások alkalmazásának előmozdítását, a megújuló energiával kapcsolatos tudás- és ismeretátadást, illetve a szemléletformálást tűzte ki célul. A programterület keretében
csaknem 1,5 milliárd Ft értékben, 610 millió Ft támogatás
kihelyezésével négy sikeres projekt valósult meg.
460 millió Ft támogatással járultunk hozzá ahhoz, hogy
Kiskunhalas városában geotermikus kutatófúrás valóZÁRÓKIADVÁNY 2017
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RENEWABLE ENERGY (HU03)

sulhasson meg, amelynek végső célja, hogy a település
jelenlegi, fosszilis energiaforrásra támaszkodó távhőrendszerét geotermális energiaforrásokra állítsa át.
Ebből a forrásból 92,6 millió Ft támogatással sor került továbbá két geotermális, rövid képzésre Izlandon,
a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet és a Szent
István Egyetem szakemberei számára. Az elméleti
és gyakorlati képzések mellett a projektek keretében kiemelt figyelmet fordítottak a megszerzett tudás és a tapasztalatok átadására is, többek között
konferenciák, tréningek, TUTOR program szervezésével, valamint az adatbázis-fejlesztés eszközeivel.

Total allocation: 9 071 764,7 EUR / 2 752 373 411 HUF
E területen a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnak
arra is lehetősége nyílt, hogy programoperátori
feladatainak ellátása mellett saját maga is projektgazdává váljon, és mintegy 58 millió Ft támogatással sikeres képzési projektet valósítson meg. Ennek
keretében hat magyar résztvevő végezhette el a fél
éves nyári szemeszterben az izlandi ENSZ Egyetem
posztgraduális képzését, és tanulhatott a Geotermális Képzési Programon Reykjavíkban.

Maximizing the use of renewable energy to the highest possible extent is one of the key tools for achieving sustainable, safe and competitive energy supply in
the long term. This objective has been fostered by the
Renewable Energy programme, which aims to promote
the use of renewable energy sources, increasing education in renewable energy solutions as well as awareness
raising. Four successful projects were implemented with
the allocation of some HUF 610 million, in total of nearly
HUF 1.5 billion in the programme area.

A programról további információk találhatóak az EGT Alap
hivatalos hazai honlapján (www.egtalap.hu).

We contributed by HUF 460 million funding to the geothermal exploration drilling in Kiskunhalas, whose final objective is to replace the existing fossil fuel based

district heating by the implementation of a geothermal
based district heating system in the town of Kiskunhalas.
Two geothermal short training courses for the professionals of the Geological and Geophysical Institute of Hungary and the Szent István University
in Iceland were also supported by the programme
area with 92.6 million HUF. In addition to the
training courses providing theoretical and practical knowledge, special attention was paid to the
transfer of acquired knowledge and experience,
among others by conferences, trainings, organization of a TUTOR program and tools for database
development in the framework of the projects.

The Ministry of National Development had the honour of being a project promoter in addition to its programme operator role in this programme area and
could implement a successful training project with a
support of about HUF 58 million. In the framework
of the project, six Hungarians could study at the
six-month long spring semester of the post gradual
Geothermal Training Program of United Nations University in Reykjavík.

Further information is available regarding the programme can be found on the official website of the EEA
Grants (www.eeagrants.hu).
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RENEWABLE ENERGY (HU03)
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HU03-0002-PP1

57 703 000 HUF
190 000 EUR
__________________
Támogatás összege
EEA Grant

GEOTERMÁLIS KÉPZÉSI PROGRAM AZ ENSZ
EGYETEMEN, IZLANDON (UNU-GTP)

TRAINING AT THE GEOTHERMAL TRAINING PROGRAMME OF
THE UNITED NATIONS UNIVERSITY IN ICELAND (UNU-GTP)

A projekt 57,7 millió Ft támogatással, 100%-os támogatási intenzitás mellett hat
magyar résztvevő számára tette lehetővé, hogy az ENSZ Egyetem speciális képzésén,
a Geotermális Képzési Program keretében tanulhasson Reykjavíkban, Izlandon. Az
ösztöndíj fedezte a kiutazók teljes költségét az utazással, a megélhetési kiadásokkal,
valamint a képzéssel kapcsolatos minden költséggel együtt. A donorprojekt partner az
Izlandi Nemzeti Energia Hatóság (Orkustofnun) volt.

The project enabled six Hungarian participants to study at the special training course
called Geothermal Training Programme of the United Nations University in Reykjavík,
Iceland with a support of HUF 57.7 million, with a grant rate of 100%. The scholarship
covered the total cost of the fellows including travel, subsistence expenses and all
costs associated with training. The donor project partner was the National Energy
Authority of Iceland (Orkustofnun).

Az elméleti és gyakorlati ismereteket nyújtó, hat hónapos posztgraduális képzés célja, hogy a hazai geotermikus energia hasznosítására fókuszáló projektek tervezéséhez és végrehajtásához nélkülözhetetlen szakmai alapokat nyújtson. A képzési programnak 1979-es
indulása óta összesen több mint 600 hallgatója volt 101 országból.

The six-month postgraduate training course providing theoretical
and practical knowledge aims to provide fundamental professional
knowledge for the design and implementation of projects focusing on
the utilization of geothermal energy in Hungary. Since the beginning
of the training program in 1979, there were more than 600 students
from 101 countries.

A képzés résztvevői a geotermikus energia használatához és hasznosításához szükséges tudományos, mérnöki és menedzsment
ismereteket sajátítottak el, többek között a geotermikus források
feltárásával, a geotermikus kút fúrásához szükséges technológiával, a geotermikus energia hasznosítási módjaival és a szükséges
műszaki tudnivalókkal kapcsolatban, emellett megismerkedtek az
intézményi háttérrel, erőművekkel és projektekkel is.
Magyarország geotermikus adottságai igen kedvezőek, messze
meghaladják a világátlagot. Tekintettel arra, hogy a geotermia alkalmazása és hasznosítása hazánkban kiemelkedő jelentőséggel
bír, a hazai szakemberek számára nélkülözhetetlen az ehhez kapcsolódó tudás és tapasztalat megszerzése és felhasználása.
Külön büszkeség számunkra, hogy a képzés igazgatója, Lúdvík
Georgsson szerint mind a hat magyar résztvevő sikeresen, kifejezetten magas színvonalon teljesítette a programot.

A képzés résztvevői.
The participants of the training.
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The participants of the training have acquired scientific, engineering
and management knowledge necessary for the use and utilization of
geothermal energy, among others in connection with exploration of
geothermal resources, geothermal well drilling technology, geothermal energy utilization methods and crucial technical information; furthermore, they also got acquainted with the institutional background,
power plants and projects.
The geothermal power of Hungary is very favourable, far above the
world average. Use and utilization of geothermal energy in Hungary
is of utmost importance, thus it is indispensable for our experts to
acquire and utilize the related knowledge and experience.

We are proud to report that according to the training director
Lúdvík Georgsson, all six Hungarian participants successfully
completed the program at an especially outstanding level.

Projektgazda
Project Promoter

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Ministry of National Development

Program Operátor
Programme Operator

NFFKÜ – Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs
Ügynökség Zrt.
IDEFA- International Development and Fund Coordination Agency Co.

Megvalósítási időszak
Implementation period

2016. április 19. – 2017. április 30.
19th April, 2016 – 30th April, 2017

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner

-

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner

Izlandi Nemzeti Energia Hatóság
National Energy Authority of Iceland (Orkustofnun)

Összköltség
Total budget (EUR)

57 703 000 HUF
190 000 EUR

EGT támogatás összege
EEA Grant (EUR)

57 703 000 HUF
190 000 EUR
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HU03-0003-A1-2014

GEOTERMÁLIS HŐ HASZNOSÍTÁSA KISKUNHALAS
VÁROS TÁVHŐRENDSZERÉBEN
A Projektgazda (Kiskunhalasi Geotermikus Projekt Kft.) a projektet az izlandi
donorpartnerrel (Iceland GeoSurvey) szoros együttműködésben valósította meg.
A projekt eredménye egy geotermikus kút, 2500 méteres mélység felett. A mélyfúrású során az indikátorban meghatározott
legalább 200 db furadékminta került tárolásra. Vállalkozó kivitelezés során mindösszesen 473 db furadékmintát vett.
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A projektmenedzsment nyilvánossági, szemléletformálási és beruházási tevékenységeket tartalmazott.

Projektgazda
Project Promoter

Kiskunhalasi Geotermikus Projekt Kft.
Kiskunhalas Geothermal Project Limited Liability Company

Program Operátor
Programme Operator

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Ministry of National Development

Megvalósítási időszak
Implementation period

2016.05.02 - 2017.04.30.
02.05.2016 – 30.04.2017

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner

-

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner

Iceland GeoSurvey

Összköltség
Total budget (EUR)

1 351 740 763,77 HUF
4 580 619,33 EUR

EGT támogatás összege
EEA Grant (EUR)

458 409 694 HUF
1 553 404,59 EUR

458 409 694 HUF
1 553 404,59 EUR
__________________
Támogatás összege
EEA Grant

UTILISATION OF
GEOTHERMAL HEAT
IN THE DISTRICT
HEATING SYSTEM OF
KISKUNHALAS TOWN
The project promoter (Kiskunhalas
Geothermal Project Ltd.) realised the
project in close cooperation with its
Donor Partner (Iceland GeoSurvey)
from Iceland.
The result of the project is a geothermal well, extending to
less than 2.500 meter depth. During the deep drilling, drill
bits have been stored for at least 200 samples in the indicator. During the implementation, 473 samples were taken.
The project included project management, publicity, awareness-raising, and the activities related to the investment.

A projekt eredménye egy
geotermikus kút, 2.500 méteres mélység felett.
The result of the project is
a geothermal well, extending to less than 2.500 meter
depth.
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HU03-0005-C1-2014

LOW-CARBON SZAKÉRTŐ CSEREPROGRAM
– A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK
FELHASZNÁLÁSÁNAK GAZDASÁGI ÉS
FENNTARTHATÓSÁGI ASPEKTUSAI

LOW-CARBON EXPERT EXCHANGE
PROGRAMME-ECONOMICAL AND SUSTAINABILITY
ASPECTS OF RENEWABLE ENERGY UTILIZATION

A zöld innováció a gyors fejlődés rugója

Green innovation is the spring of rapid development

A projekt fő célja volt az izlandi megújuló energiatermelés- és
felhasználás területén ismert legjobb gyakorlatok elsajátítása és
széleskörű terjesztése a Szent István Egyetem kutatói, hallgatói
és az egyetemmel kapcsolatban álló intézmények körében.
A projekt főbb célkitűzései:
• Tanulmányutak Izlandra a Szent István Egyetem kutatói részére,
• Tréning programok a Szent István Egyetem hallgatói és
további civil, illetve üzleti szereplők számára,
• Tudományos konferencia szervezése a témában releváns
kutatások eredményeinek ismertetésére.
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Projektgazda
Project Promoter

Szent István Egyetem Klímagazdaságtani Elemző és Kutatóközpont
Szent István University Climate Change Economics Research Centre

Program Operátor
Programme Operator

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Ministry of National Development.

Megvalósítási időszak
Implementation period

2016.05.01.-2017.04.30.
01.05.2016.-30.04.2017

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner

-

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner

Reykjavík Egyetem
Reykjavik University

Összköltség
Total budget (EUR)

36 378 697,68 HUF
128 365,2 EUR

EGT támogatás összege
EEA Grant (EUR)

36 378 924,4 HUF
128 366 EUR

A projekt során elért eredmények:
A tanulmányutak alkalmával a Reykjavíki Egyetem által szervezett programokon a Szent István Egyetem kutatói (1 professzor,
3 egyetemi docens, 3 egyetemi adjunktus, 4 PhD hallgató) betekintést nyerhettek a körkörös gazdasági rendszerekhez igazodó,
megújuló energiafelhasználás vállalati gyakorlatába és a hozzá
tartozó tudományos eredményekbe.
A projekt lefutása alatt 5 különböző témájú (3 magyar, 2 angol
nyelvű) tréningprogram került megrendezésre. Ezen alkalmakon
a Szent István Egyetem magyar és nemzetközi hallgatói, továbbá
az üzleti és civil szféra szereplői is értesültek a megújuló energiarendszerek Körkörös Gazdaságban játszott szerepéről.
A rendezvénysorozat legfőbb eseménye a „Circular Economy:
Fókuszban a megújuló energia” című konferencia megtartása
volt. Az eseményen a tudományos élet elismert professzorai ismertették a témában folytatott legfontosabb kutatások eredményeit, majd a szekcióülések alkalmával civil és üzleti szereplők
mutatták be az általuk elért gyakorlati eredményeket.

The main goal of the project was to obtain insight into the Icelandic best practices regarding renewable energy production
and usage. Furthermore, it aimed at disseminating this knowledge among researchers, students and scientific partners of
the Szent István University.

The project also included 5 thematic training programmes (3 in
Hungarian, 2 in English). These occasions provided essential information to Hungarian and international university students as
well as for business stakeholders and NGO’s regarding the role of
renewable energy systems in the Circular Economy.

The main goals of the project:
• Study trips to Iceland by researchers of Szent István University
• Training programmes for students of Szent István University and
for representatives of further NGO’s and business stakeholders
• Organization of a scientific conference to disseminate relevant
research results in the topic

The most important event of the project was the ‘Circular Economy: Focus on renewable energies’ conference. Well-known professors of the scientific community have had the opportunity to
elaborate on their most relevant research results. Furthermore,
representatives of business stakeholders and NGO’s also introduced their latest practical experiences.

36 378 924,4 HUF
128 366 EUR
__________________
Támogatás összege
EEA Grant

Achievements of the project:
The study trips organized by Reykjavík University gave opportunity for the researchers of Szent István University (1 professor, 3 associate professors, 3 assistant professors, 4 PhD
students) to obtain insight into the corporate practice and scientific knowledge of renewable energy utilization based on
circular economy principles.
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HU03-0016-C1-2014

RÉSZVÉTEL A „GEOTERMIKUS ENERGIA
HELYZETÉNEK ÁTTEKINTÉSE” RÖVID KURZUSON

PARTICIPATION IN GEOTHERMAL ENERGY OVERVIEW
SHORT COURSE

A projekt keretében 2016 során a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet 11 kutatója
vett részt UNU-GTP (ENSZ Egyetem, Izland) által meghirdetett „Geothermal Energy
Overview” rövidkurzuson.

Within the frame of the project 11 researchers of the Hungarian Geological and
Geophysical Institute participated in the „Geothermal Energy Overview” short
course announced by the UNU-GTP Reykjavík.

48 642 257,38 HUF
171 638,17 EUR
__________________

A kurzus során a kutatók betekintést kaptak kutatás módszerek, felhasználási lehetőségek, gazdasági és környezeti
megfontolások, geotermális rendszerek, források kutatása,
geotermális fűtési rendszerek, energiatermelés és monitoring tárgykörében. Lehetőség nyílt tapasztalatok cseréjére,
nehézségek és megoldási lehetőségek feltárására. A terepbejárás alatt geotermikus energiafelhasználási példákat, geotermális mezőket, és a geotermális aktivitáshoz kapcsolódó
természeti jelenségeket tekintettek meg.
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Projektgazda
Project Promoter

Magyar Földtani és Geofizikai Intézet
Hungarian Geological and Geophysical Institute

Program Operátor
Programme Operator

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Ministry of National Development

Megvalósítási időszak
Implementation period

2016.06.01 - 2016.11.30
30.11.2016 - 01.06.2016

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner

—

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner

Izlandi Nemzeti Energia Hatóság (Orkustofnun)
National Energy Authority of Iceland (Orkustofnun)

Összköltség
Total budget (EUR)

48 642 257,38 HUF
171 638,17 EUR

EGT támogatás összege
EEA Grant (EUR)

48 642 257,38 HUF
171 638,17 EUR

Tanulmány készült továbbá egy geotermikus energiakinyerésre alkalmas és hőpiaccal rendelkező területre Vecsés
környékén, amelyben bemutattuk, hogy földtani-geofizikai
módszerekkel hogyan pontosítható az első sikeres termelő-visszasajtoló kútpár kijelölése.
Az alföldi régióban lévő geotermikus táv- és városfűtési rendszerek térségében új termálvíz és vízkőkiválás minták elemzését végezték el, amelyek összetételének ismerete hozzájárul a geotermikus fűtőrendszerek hosszútávú fenntartható
üzemeltetéséhez és az esetleges problémák megelőzéséhez.
Kiegészítetésre és frissítetésre kerültek a korábbi „országos
geotermikus adatbázis” és a harmonizált teljes adattartalmat
a MFGI országos fúrási adatbázisába (GeoBank) integrálták.
15 kutató vett részt a „European Geosciences Union 2017 General Assembly”, és az „International Multidisciplinary Conference on Mineral and Thermal Waters” konferenciákon.

During the course, the researchers gained insight into geothermal related topics, for example research methods, usage possibilities, geothermal systems, economic benefits of geothermal energy utilization, research, monitoring and environmental
considerations of geothermal energy production, geothermal
heating systems. During the fieldtrip examples of geothermal
utilization, geothermal fields and geothermal phenomena’s were
attended.
In a study for the Vecsés pilot area, a location with good geothermal potential and existing heat market, we presented how
the integrated interpretation of modern geological and geophysical data can contribute to localize future drilling sites, thus to
reduce risks of geological exploration.

water composition provided additional information for the longterm and sustainable management of these systems to manage
operational problems.

Támogatás összege
EEA Grant

The “national geothermal database” was updated and supplemented and the new harmonized data content was integrated
into the national borehole register (GeoBank) of the MFGI.
15 researchers participated at the „European Geosciences Union
2017 General Assembly” and „International Multidisciplinary
Conference on Mineral and Thermal Waters” conferences.
Handbooks related to geothermal energy which are available for
the public at the National Geological Library were purchased as well.

We performed analyses of thermal waters and scale precipitations in the Alföld Region at locations of existing geothermal
district heating systems. The increased knowledge on thermal

Geotermikus témájú nemzetközi szakkönyveket szereztünk be,
amelyek elérhetőek az Országos Földtani Szakkönyvtárban.
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Indikátor

ALKALMAZKODÁS AZ
ÉGHAJLATVÁLTOZÁSHOZ (HU04)
Programoperátor: Regionális Környezetvédelmi Központ (REC)
Donorprogram Partner: Norvég Polgári Védelmi igazgatóság (DSB)
Célkitűzés: Az éghajlatváltozás hatásainak és sérülékenységének megértése és ismeretek
		 növelése, valamint a helyi és szubregionális szinten az éghajlatváltozás hatásai elleni
		 rugalmasság növelését célzó tervezés és fellépés.
Elvárt eredmények: • Stratégiák és intézkedések kidolgozása az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás érdekében
		 • Fokozott tudatosság és oktatás az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás területén
Keretösszeg: 7 010 000 EUR / 2 124 030 000 HUF
Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás program célkitűzése az éghajlatváltozás hatásainak és sérülékenységének megértése és ismeretek növelése, valamint a helyi és
szubregionális szinten az éghajlatváltozás hatásai elleni rugalmasság növelését célzó
tervezés és fellépés. A program három fő területet határozott meg, amelyek révén a
program célkitűzései megvalósíthatók:
• Nemzeti Adaptációs Térinformatikai Rendszer
• Helyi éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási kapacitásépítés
• Kísérleti projektek az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást célzó intézkedésekre
helyi és regionális szinten
A program és annak eredményei hozzájárultak egy olyan rendszer létrejöttéhez, amely
szilárd alapot nyújt a különböző szintű alkalmazkodási lehetőségek meghatározásához
Magyarországon, növeli az ország alkalmazkodási erőfeszítéseit, mozgósítja és felhatalmazza az érdekelt feleket és a helyi szintű döntéshozókat, erősíti az éghajlatváltozással
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szembeni ellenállóképességet és replikázható példákat mutatnak a helyi és szubregionális ellenállóképesség javítására. Főbb eredmények számokban:
• Nemzeti Adaptációs Térinformatikai Rendszer (NATéR) 900 + adatréteggel, térképes
leképezési rendszer, GeoDat nevű adatbázis és metaadatbázis a 6600+ felhasználó számára.
• Vízzel összefüggő ellenállóképesség növelése 37 000+ lakos számára.
• Visszatartott vízmennyiség: 150 000 m³, belvízkezelés 17 904 ha,
vízhiány-kezelés 27 000 hektáron.
• Építkezés: 1797 fm nyomócső, 5 db zsilip, 3 db gát, 1 matematikai modell
a csapadékkezeléshez, 18 km-es csatornarendszer rekonstrukció.
• Helyi adaptációs tréning 491 fő számára, több mint 4 millió embert ért el a program.
A program végrehajtási ideje: 2013. június 6. - 2017. április 30.
Költségvetés: 7 010 000 EUR.

Cél
Eredmény
Leírás
Következmény: Stratégiák és intézkedések kidolgozása a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás érdekében
A minta projektek által érintett népesség; A visszaA minta projektek által érintett népesség: 37 263
tartott víz mennyisége; Éves ellenálló képesség-építő
20 000
187 263
A visszatartott víz mennyisége: 150 000 m3
intézkedések
Összesen: 187 263
Eredmény: Országos szintű ágazati értékelés a biológiai sokféleségről, a mezőgazdaságról és az erdőgazdálkodásról
A kidolgozott ágazati értékelési dokumentumok száma
3
3
Indikátor teljesítve
Eredmény: Vízhiánnyal kapcsolatos mintaprojektek
Vízhiányos projektek által érintett terület:
A projekt által érintett terület
20 000
26 976
C3-6: 700+8315=9015 ha
C3-9: 17 904+20+37=17 961 ha
Eredmény: Vízzel szembeni ellenálló képességet növelő mintaprojektek
A lakosság és az intézmények mérete, akikre hatással
20 000
37 263
A lakosság és az intézmények mérete: 37 263
van a vízzel szembeni ellenállast növelő tevekénységek
Következmény: Fokozott tudatosság és tudás az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás területén
A megtartott tréningek száma:
A helyi érdekeltek számára tartott éghajlatváltozáshoz
42
208
EEA C2-2 project: 160
való alkalmazkodási tréningek száma
EEA C2-4 project: 48
Eredmény: Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásról képzés a helyi önkormányzatok és érdekeltek számára
Bizonyítvánnyal rendelkező résztvevők:
Képzettek száma
280
491
EEA C2-2: 348, EEA C2-4: 143
A kidolgozott tréning anyagok száma
2
2
Indikátor teljesült
A tréning napok száma:
A tréning napok száma
42
208
EEA C2-2: 160, EEA C2-4: 48
Eredmény: Honlap
Három weboldalt jött létre a helyi adaptációs stratégiák kidolgozásának támogatására:
-EEA C2-2 és C2-4, amelyek online hozzáférést biztosítanak az összes kifejlesztett képzési anyaghoz;
A helyi adaptációs stratégia fejlesztésére, az informá-EEA C11-1, amely hozzáférést biztosít a nemzeti alkalmazkodási információs rendszerhez, amely
ciócserére és a háttérinformációra irányuló weboldal
2
3
adatokat tartalmaz számos, a helyi szintű döntéshozók szempontjából fontos ágazat számára is.
fejlesztése
-EEA C11-1, amely hozzáférést biztosít a nemzeti alkalmazkodási információs rendszerhez, amely
adatokat tartalmaz számos, a helyi szintű döntéshozók szempontjából fontos ágazat számára is.
Következmény: A klímaváltozással szembeni sebezhetőség felmérésének növekedése
Megerősödött kapacitással rendelkező intézmények
A program megvalósításában résztvevő intézmények száma: 30
20
394
száma
A képzéseken résztvevő intézmények száma: 364
Eredmény: Adaptációval kapcsolatos információs adatbázis
Felhasználok száma
3000
6631
2014 / 06 / 1 es 2016 / 04 / 30 között 6631 felhasználó látogatta meg a NATéR web portált.
Eredmény: Nemzeti alkalmazkodási és földrajzi információs rendszer létrehozása és működtetése
Operatív, nyilvánosan hozzáférhető nemzeti alkalmazkodási információs rendszer 10 km x 10 km-es klímaa1
1
Indikátor teljesítve
dat felbontásban a 2020-2050 időszakra
Eredmény: A NATéR működésének tesztelése
A NATéR további fejlesztésére tett javaslatok
1
1
Indikátor teljesítve
* minden esetben a kiindulópont nulla
A program megvalósítására vonatkozóan további adatok és információk találhatóak a Regionális Környezetvédelmi Központ honlapján: http: / / www.rec.org / office.php?id=1.
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ADAPTATION TO CLIMATE
CHANGE (HU04)

35 000 000 €

35 000 000 €

35 000 000 €

35 000 000 €

30 000 000 €

30 000 000 €
TOTAL ALLOCATION

TELJES KERET

ALKALMAZKODÁS AZ
ÉGHAJLATVÁLTOZÁSHOZ (HU04)

25 000 000 €

20 000 000 €

15 000 000 €

10 000 000 €

10 000 000 €

5 000 000 €

5 000 000 €

-€
HU02

HU03

HU04

HU05

HU07

HU08

PROGRAM
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25 000 000 €

HU09

HU11

HU12

IN22

HU02

HU03

HU04

HU05

HU07

HU08

HU09

HU11

HU12

IN22

PROGRAMME
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Indicator

ADAPTATION TO CLIMATE
CHANGE (HU04)
Program Operator: Regional Environmental Center Szentendre
Donor Programme Partner: Norwegian Directorate for Civil Protection (DSB)
Objective: to increase the understanding and knowledge of climate change impacts and
		 vulnerability and to promote planning and action to increase resilience against
		 climate change impacts at local and sub-regional levels
Outcomes: • Developed strategies and measures for adapting to a changing climate
		 • Increased capacity to assess vulnerability to climate change
Total allocation: 7 010 000 EUR / 2 124 030 000 HUFF
Adaptation to Climate Change programme’s objective was to increase the understanding and knowledge of climate change impacts and vulnerability and to promote planning and action to increase resilience against climate change impacts at local and
sub-regional levels. The programme identified three main areas through which the
programme objectives could be achieved:
• The National Adaptation Geoinformation System
• Local climate change adaptation capacity building
• Pilot projects focusing on climate change adaptation measures at local and regional level
The programme and its outcomes contributed to the establishment of a system
which provides a sound basis for identifying adaptation options at different levels
within Hungary, increase the adaptation efforts in the country, mobilise and empower
stakeholders and local level decision makers, strengthen climate resilience, and show
replicable examples for resilience enhancement at local and sub-regional level. Main
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achievements in figures:
• National Geoinformation System (NAGiS) with 900+ data layers, providing a map
ping system, a database called GeoDat and a metadatabase for the 6,600+ users.
• Increase in water related resilience building for 37,000+ inhabitants.
• Retained water volume: 150,000 m3, inland water treatment on 17904 ha, water
scarcity management on 27,000 ha.
• Constructions: 1797 fm pressure pipes, 5 sluices, 3 dams, 1 mathematical model for
precipitation management, 18 km canal system reconstruction.
• Local climate change adaptation training for 491 persons, more than 4 million 		
persons reached through the programme.
Programme’s implementation period: June 6, 2013 – April 30, 2017
Budget: EUR 7,010,000.

Target
Achievement
Description
Outcome: Develop strategies and measures for adapting to a changing climate
Population impacted by the pilot projects; amount of
Population impacted by the pilot projects: 37,263
water conserved; annual provision of resilience-building
20,000
187,263
Amount of water conserved: 150,000 m3
measures
Total: 187,263
Output: Country level sectoral assessment on biodiversity, agriculture and forestry
Number of elaborated sectoral assessment documents
3
3
Indicator achieved
Output: Pilot projects on water scarcity
Area impacted by water scarcity projects:
Area impacted by the project
20000
26,976
C3-6: 700+8315=9015 ha
C3-9: 17904+20+37=17961 ha
Output: Pilot projects on water related resilience building
Size of population and institutions impacted by water
20,000
37,263
Size of population impacted by water related resilience building activities: 37,263
related resilience activities
Outcome: Increased awareness of and education in climate change adaptation
Number of trainings organized by the:
Number of climate change adaptation trainings offered
42
208
EEA C2-2 project:160
to local stakeholders
EEA C2-4 project:48
Output: Trainings for local governments and stakeholders on climate change adaptation
Training participants receiving certificate:
Number of trained stakeholders
280
491
EEA C2-2: 348
EEA C2-4: 143
Number of training materials for workshops
2
2
Indicator achieved
Number of training workshops:
Number of training workshops
42
208
EEA C2-2: 160
EEA C2-4: 48
Output: Website
Three websites have been developed to support local adaptation strategy development:
Website developed for assisting local adaptation
-EEA C2-2 and C2-4 providing online access to all the training materials developed;
strategy development, information exchange
2
3
-EEA C11-1 providing access to the national adaptation information system, containing data for
and background information
several sectors relevant for local level decision makers too.
Outcome: Increased capacity to assess vulnerability to climate change
Number of institutions participating in the programme implementation: 30
Number of institutions with strengthened capacity
20
394
Number of institutions participating in the trainings: 364
Output: Information clearing house for adaptation related information
Number of users
3000
6631
Between 01 / 06 / 2014 and 30 / 04 / 2016, 6631 users visited the NAGiS portal.
Output: Establishment and operation of a national adaptation and geographical information system
Operational, publicly accessible national adaptation
information system with climate data resolution of 10
1
1
Indicator achieved.
km x 10 km for the 2020-2050 period
Output: Testing the operation of NAGiS
Recommendations for future improvement of the NAGiS
1
1
Indicator achieved.
* in all cases baseline is zero
Regarding the programme implementation further data and information can be found on the website of Regional Environmental Center Szentendre: http: / / www.rec.org / office.php?id=1
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EEA C2-2

662,280.67 EUR
__________________
Támogatás összege
EEA Grant

DEVELOPMENT OF THE NATIONAL CLIMATE
ADAPTATION NETWORK

A projekt célja az éghajlatváltozás helyi szintű hatásainak és kitettségnek
megismerése, megértése, valamint a helyi klímaadaptációval foglalkozó
szakembereket összegyűjtő hálózat létrehozása volt.

The project aimed to increase the knowledge and understanding on the exposure and impacts of climate change
at local levels, to develop a model for local climate adaptation experts’ network which can support municipalities
and local authorities on how to include climate aspects in future development plans and spatial planning.

A szakemberekből álló hálózat a helyi önkormányzatok és hatóságokat segítheti, hogy beépítsék a klímaváltozással kapcsolatos
teendőket a jövőbeli terület- és településfejlesztési tervekbe. A
projekt a klímaváltozáshoz történő alkalmazkodás témakörében
valósított meg képzési programot a helyi önkormányzatok, döntéshozók és érdekcsoportok képviselői számára, a következő
magyarországi régiókban: Észak-Magyarország, Nyugat-Dunántúl, Dél-Alföld és Közép-Magyarország nyugati része (beleértve
Budapest budai oldalát). A projekt módszertant dolgozott ki, jó
példákat gyűjtött, tananyagot, kézikönyvet és kommunikációs
stratégiát dolgozott ki. A képzési program elősegítette az országos klímaszakértői hálózat létrehozását, amely hozzájárul a helyi

Projektgazda
Project Promoter

Dipol Humánpolitikai Intézet Kft.
Dipol Humanpolitics Institute Ltd.

Program Operátor
Programme Operator

Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe

Megvalósítási időszak
Implementation period

2015. május 20. - 2016. április 30.
May 20, 2015 - April 30, 2016

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner

Atrois Training & Consulting Kft, Herman Ottó Intézet, Wessling Hungary Kft.
Atrois Training & Consulting Ltd., Herman Ottó Institute, Wessling Hungary Ltd

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner

Vestlandsforsking Nyugat-Norvégiai Kutatóintézet (WNRI)
Vestlandsforsking Western Norway Research Institute (WNRI)

Összköltség
Total budget (EUR)

EUR 662,280.67

EGT támogatás összege
EEA Grant (EUR)

EUR 662,280.67 (EEA Grant)
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NEMZETI ALKALMAZKODÁSI HÁLÓZAT KIALAKÍTÁSA

alkalmazkodó képesség és klímaváltozással szembeni ellenálló
képesség növeléséhez.
A projekt fő eredményei:
• Útmutató / iránymutatás a kapacitásépítési tevékenységekhez
• Képzési háttéranyagok;
• Képzési anyagok, 24 előadás;
• 160 nap képzés;
• 348 fő résztvevő, akik bizonyítvány is kaptak;
• Az elért helyi lakosság száma: 2 490 000 fő
• Szakértői támogatás / Coaching a helyi alkalmazkodási
stratégiák kidolgozásához: 1 útmutató anyag, 5 kísérleti stratégia;
• Kommunikációs kampányterv kidolgozása
és 14 kampány megvalósítása;
• 169 média megjelenése;
• 9 megrendezett esemény;
• Projekthonlap;
- Kétoldalú tevékenységek.

The project provided capacity building activities for local authorities, local decision makers and local stakeholders about
climate adaptation, involving local authorities and sub-regional stakeholders from the following regions of Hungary:
North-Hungary, Western Transdanubia, South Great Planes,
and the Western part of Central Hungary (including the
West side of Budapest). The project developed a methodology, collected best practice examples, developed training
materials, handbook and communication strategy.

The most important project outputs are listed below:
• Roadmap / guideline for capacity building activities;
• Training background materials;
• Training materials, 24 presentations;
• 160 days training organized;
• 348 persons participated in the trainings (received
certificate);
• Number of local population reached: 2,490,000 capita

• Expert support / Coaching for developing local
adaptation strategies: 1 guideline, 5 pilot strategies;
• Communication campaign plan developed and
14 campaigns implemented;
• 169 media appearances;
• 9 events organized;
• Project website developed;
• Bilateral activities;

The trainings supported the establishment of a national
climate experts’ network, who can provide support for
improving adaptive capacity and enhancing climate resilience at local levels.
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EEA C2-4

CAPACITY BUILDING FOR LOCAL
ADAPTATION WORK

A projekt átfogó célkitűzése a klímaváltozás okozta hatások jobb megértése volt, a
helyi döntéshozók és más helyi érdekcsoportok körében.

The overall objective of the project was to better understand climate change
impacts among local decision-makers and other local stakeholders.

Projektgazda
Project Promoter

Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ
Energiaklub Climate Policy Institute Applied Communications

Program Operátor
Programme Operator

Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ
Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe

Megvalósítási időszak
Implementation period

2015. május 5. - 2016. április 30.
May 5, 2015 - April 30, 2016

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner

Environmental Social Science Research Group, GHG Analytics Kutató és
Tanácsadó Kft, MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége
Environmental Social Science Research Group, GHG Analytics Research and
Consulting Ltd, Hungarian Academy of Sciences, Centre for Social Sciences,
Hungarian National Association of Local Authorities

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner

Észak-Norvégiai Kutatóintézet / Nordland Research Institute

Összköltség
Total budget (EUR)

EUR 603,575.08

EGT támogatás összege
EEA Grant (EUR)

EUR 543,217.57 (EEA Grant)

543,217.57 EUR

__________________
Támogatás összege
EEA Grant
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KAPACITÁSFEJLESZTÉS A HELYI
KLÍMAADAPTÁCIÓÉRT

A projekt stabil alapot nyújtott az adaptációs lehetőségek feltérképezéséhez, és hozzájárult a klímaváltozással
szembeni ellenálló képesség javításához azáltal, hogy
ismertette a lehetséges helyi hatásokat és információkat nyújtott a települések és ágazatok sérülékenységéről. A projekt a következő magyarországi régiókban végzett kapacitásfejlesztést: Közép-Dunántúl, Dél-Dunántúl,
Észak-Alföld és Közép-Magyarország keleti része (beleértve Budapest pesti oldalát). A célközönség önkormányzatok, helyi döntéshozók, és a klímaadaptáció témaköréhez kapcsolódó helyi érdekcsoportok képviselői voltak.

The project set up the tools required for the training program,
developed a comprehensive background document for developing local adaptation strategies and involving local stakeholders, elaborated a complex training package covering areas affected by climate change that can be addressed at the local
level. The project also addressed the improvement of communication related to climate change and adaptation.

A projekt létrehozta a képzési programhoz szükséges eszközöket, átfogó háttéranyagot állított össze, komplex oktatócsomagot dolgozott ki, amely kiterjed a klímaváltozás által
érintett helyi szinten kezelendő területekre. A projekt a klímaváltozással és adaptációval kapcsolatos kommunikációs
munka javításával is foglalkozott.
A projekt főbb eredményei:
• Útmutató / iránymutatás a kapacitásépítési
tevékenységekhez;
• Képzési háttéranyagok;
• Képzési anyagok, 16 előadás;
• 48 nap képzés;
• 143 fő résztvevő, akik bizonyítvány is kaptak;
• Az elért helyi lakosság száma: 1 659 897 fő
• Szakértői támogatás/ Coaching a helyi
alkalmazkodási stratégiák kidolgozásához:
1 útmutató anyag, 5 kísérleti stratégia;
• Kommunikációs kampányterv kidolgozása és 15 kampány
megvalósítása, 11 kommunikációs esemény megszervezése;
• 197 média megjelenése;
• Projekthonlap;
• Kétoldalú tevékenységek.

The project provided a solid basis for exploring adaptation options and contributed to
improving climate resilience by presenting possible local impacts and information on the
vulnerability of settlements and sectors. The project developed capacity in the following
Hungarian regions: Central Transdanubia, Southern Transdanubia, Northern Great Plain,
and Eastern part of Central Hungary (including Budapest’s Pest Side). The target audience
were representatives of local stakeholders, local governments, local decision-makers,
and climate adaptation.

The most important project outputs are listed below:
• Roadmap / guideline for capacity building activities;
• Training background materials;
• Training materials, 16 presentations;
• Trainings of 48 days organized;
• 143 persons participated in the trainings (received certificate);
• Number of local population reached: 1,659,897 capita
• One communication campaign plan developed and 15
campaigns implemented, 11 communication events organized;
• 197 media outreach;
• Developed the project website;
• Bilateral activities;
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EEA C3-6

795,733.61 EUR

__________________
Támogatás összege
EEA Grant

ADAPTING TO CLIMATE CHANGE IN THE HOMOKHÁT
MICROREGION

A projekt általános célkitűzése a vízgazdálkodás javítása és a szélsőséges időjárási
hatások kezelése volt.

The overall objective of the project was to improve the water management and
the treatment of extreme weather effects.

A projekt célja az volt, hogy hozzájáruljon az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodáshoz a Homokháti Kistérségben, a vízkészletek hatékonyabb kiegyenlítésével, a meglévő vízhálózat
korszerűsítésével, és ezáltal az aszályos időszakban elegendő
vízkapacitás biztosításával, valamint bőséges tárolókapacitással
nagy esőzések alkalmával. Ez rendkívül fontos, mivel a kistérség
az EU legszárazabb területe, és a szélsőséges időjárási viszonyok
jellemzik. A projekt fontos lépés volt a teljes Homokhát-terület komplex vízgazdálkodási rendszerének kialakításában egy
új, majdnem 1,8 km hosszú csatorna építésén keresztül, amely
a meglévő Maty-Subasa főcsatornához kapcsolódik, ily módon
szállítva a vizet a Tisza folyóból.

The project aimed to contribute to climate change adaptation by
balancing the water resources more effectively in the Homokhát
area through the modernization of the existing water network,
and so providing sufficient capacity during drought periods, as
well as ample storage capacity during excess rain. This was extremely important as the microregion is the driest area of EU
and is characterized by extreme weather conditions. The project
was an important step for the development of the complex water management system of the whole Homokhát area, through
the construction of a new, almost 1.8 km long main chanel to
connect to the existing Maty-Subasa main channel, in order to
transport water from the Tisza river.

Projektgazda
Project Promoter

Mórahalom önkormányzata
Mórahalom Local Government

Program Operátor
Programme Operator

Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ
Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe

Megvalósítási időszak
Implementation period

2014. szeptember 23. - 2015. december 31.
September 23, 2014 - December 31, 2015

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner

-

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner

-

Összköltség
Total budget (EUR)

EUR 936,157.24

EGT támogatás összege
EEA Grant (EUR)

EUR 795,733.61 (EEA Grant)
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ALKALMAZKODÁS AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁSHOZ A
HOMOKHÁTI KISTÉRSÉGBEN

A projekt főbb eredményei:
• A projekt által érintett népesség 11 136 fő;
• A projekt által érintett vízgyűjtő területe 700 hektár;
• A projekt által érintett települések száma egy (8315 ha);
• 1797 m-es nyomáscsatorna;
• Egy tolózárakna építése és egy felújított fogaskerekes
tiltó-zsilip beépítésével;
• Üzemeltetési engedély;
• Képzés az éghajlatváltozás, a környezetvédelem, a szelektív
hulladékgyűjtésről stb. témakörökben.
• Rendezvények, előadások, sajtóesemények, megjelenés
a helyi médiában, a projektweboldal;
- Kétoldalú tevékenységek.

The most important project outputs are listed below:
• Size of population affected by the project, 11136 capita;
• 700 ha of water catchment area affected by the project;
• One settlements affected by the project (8,315 ha);
• Pressure chanel of 1797m built;
• One new and one renovated gate walve;
• Operation permit;
• Training on climate change, environmental protection, selective
waste collection etc.
• Events were organized, presentations delivered, press events,
appearance in local media, project website;
• Bilateral activities;
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EEA C3-8

URBAN DRAINAGE MASTER PLAN OF TÁT-TOKOD
SETTLEMENTS AND STEPS TOWARDS CLIMATE
ADAPTATION

A projekt általános célkitűzése a klímaváltozás helyi és térségi csapadékeloszlásra
gyakorolt hatásával kapcsolatos ismeretek bővítése, és a mintaterületen történő
klímaadaptációs intézkedések (pl. vízelvezetés) megvalósítása volt.

The overall objective of the project was to increase knowledge on the impact
of climate change on local and regional precipitation distribution and to
implement climate adaptation measures (for eg. drainage) in the pilot area.

Ezen intézkedések eredményeképpen csökken a heves esőzések által okozott kár. A projekt keretében új módszertan, innovatív matematikai modell került kidolgozásra, amelynek alapján
megtervezték a minta települések megfelelő vízáteresztő-kapacitását, a szélsőséges csapadékok következményeiről hatástanulmány készült, a legfontosabb beruházásokról prioritási lista
került összeállításra a döntéshozók számára, valamint külterületi minta-intézkedések lettek megvalósítva (pl. zárt vízelvezető
csatorna építése, csapadékvíz-elvezető infrastruktúra felújítása

As a result of these measures,
the damage caused by heavy
rainfall is reduced. A new methodology, an innovative mathematical model was developed on
the basis of which the appropriate water permeability capacity
of the sample settlements was
designed, an impact study was
prepared on the consequences of extreme rainfall, a priority
list was drawn up for the most
important investments for decision-makers and externally implemented sampling measures
were implemented (for eg. Construction of a closed drainage
channel, renovation and maintenance of rainwater drainage infrastructure, simulation of mathematical models, acquisition of
water permits, etc.)

Projektgazda
Project Promoter

Tát önkormányzata
Tát Local Government

Program Operátor
Programme Operator

Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ
Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe

Megvalósítási időszak
Implementation period

2014. szeptember 23. - 2016. április 30.
September 23, 2014 – April 30, 2016

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner

Tokod önkormányzata, Budapesti Műszaki es Gazdaságtudományi Egyetem,
Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Tokod Local government, Budapest University of Technology and Economics, North Trans-Danubian Water Management Directorate.

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner

Norvég Bioekonómiai Kutatóintézet NIBIO
Norwegian Institute of Bioeconomy Research, NIBIO

Összköltség
Total budget (EUR)

EUR 905,595.67

EGT támogatás összege
EEA Grant (EUR)

EUR 769,756.32 (EEA Grant)
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TÁT-TOKOD TELEPÜLÉSEK CSAPADÉKVÍZGAZDÁLKODÁSI KONCEPCIÓJA ÉS
KLÍMAADAPTÁCIÓS LÉPÉSEI

és karbantartása, matematikai modell szimulációk, vízügyi engedélyek beszerzése stb.)
A projekt főbb eredményei:
• Városi hálózati adatbázis mért és frissített topológiai adatokkal;
• Analitikai tanulmány és útmutató anyag;
• Tát-Tokod terület matematikai modellje frissített / aktualizált
geometriával és hidrológiai adatokkal;
• Vízelvezető rekonstrukció és építés 18 km-en;
• A projekt által érintett lakósság 13 258 fő;
• Kiterjesztett és / vagy minőségi szempontból javított
vízelvezetés és vízgyűjtő terület 20 hektáron;
• A kutatás területe 17 ha;
• Három különböző terv és engedély;
• Ajánlások a helyi építési szabályozásokhoz;
• Események, előadások, sajtóesemény, megjelenés a helyi
médiában, projektweboldal.

The most important project outputs are
listed below:
• Municipal network database with
measured and updated topological data;
• Analytical study and a guide material;
• Mathematical model for Tat-Tokod area
with updated / actualized geometry and
hydrological data;
• Drainage ditch reconstruction and
construction on 18 km;
• Size of population affected by the
project, 13258 capita;
• Expanded and / or qualitatively
improved drainage, and water
catchment on an area of 20ha;
• Area of the research 17ha;
• Three sets of plans and permit;
• Recommendations for the local
construction regulation;
• Events, presentations, press event,
appearance in local media, project website;
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EEA C3-9

738,449.89 EUR
__________________
Támogatás összege
EEA Grant

ÖREG-TÚR II. REHABILITATION

A projekt fő célja az Öreg-Túr folyó víz-egyensúlyának javítása a szélsőséges
időjárási időszakokban, valamint az egész területet érintő jobb öntözési feltételek
biztosítása a víz felső szintjének emelkedésével.

The main aim of the project was to improve the water balance of the river Öreg-Túr during
the extreme weather periods and to provide better irrigation conditions in the whole area
by raising low water-levels on the upper area of the river.

A projekt az Öreg-Túr folyó vízrendszer rehabilitációjának
második fázisa volt, amely a folyó felső részére irányult. A
projekt tevékenysége a folyami gátak fejlesztése és rekonstrukciója, új irányítási / üzemeltetési rendszer kialakítása volt,
amely magában foglalta a megfigyelési rendszer kiépítését
(automatikus vízszintmérő állomások és vízszintek szabályozására szolgáló több árvízkapu építése). A projekt hatással
volt az Öreg-Túr mentén fekvő 7 településre, amelyekből közvetlenül három település (Kölcse, Sonkád, Túristvándi).

Projektgazda
Project Promoter

Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Upper Tisza Regional Water Directorate

Program Operátor
Programme Operator

Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ
Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe

Megvalósítási időszak
Implementation period

2015. május 18. - 2016. április 30.
May 18, 2015 – April 30, 2016

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner

-

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner

-

Összköltség
Total budget (EUR)

EUR 868,764.58

EGT támogatás összege
EEA Grant (EUR)

EUR 738,449.89 (EEA Grant)
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AZ ÖREG-TÚR REHABILITÁCIÓJA, II. ÜTEM

A projekt főbb eredményei:
• Három duzzasztó és három vízszintmérő állomás épült;
• Négy zsilip, egy zsilip rekonstrukció épült;
• Környezeti hatásvizsgálati tanulmány készült;
• Folyómeder-kotrás 1100 m-en;
• Életkörülmény javulás 12 869 fő;
• A visszatartott vízmennyiség növekedése 150 000 m³;
• Vízszintemelkedés 90 cm-rel;
• A víz visszatartási területe 37 hektárra nő;
• A belvízkezelés területe 17 904 ha nő;
• Az öntözési kapacitással rendelkező terület 20 hektárra nőtt;
• Öt terv kifejlesztése;
• Rendezvények, promóciós anyagok, prezentációk,
sajtótájékoztató, helyi médiában megjelenés, projekthonlap;
• Kétoldalú tevékenységek.

The project was the second phase of the ÖregTúr river’s water system rehabilitation, which
focused on the upper area of the river. The project activities consisted of developing and reconstructing river dams, developing new management / operational system which included
a monitoring system (building of automatic water level measuring stations and several flood
gates to control water levels). The project had
an impact on 7 settlements along the Öreg-Túr
from which directly impacting three settlements
(Kölcse, Sonkád, Túristvándi).

• Water level increase by 90 cm;
• Water retention area increase
by 37 ha;
• Inland water management
area increased by 17904 ha;
• Area with irrigation capacity
increased 20 ha;
• Five planes developed;
• Events, promotional
materials, presentations, press
event, local media appearance,
project website;
• Bilateral activities;

The most important project outputs
are listed below:
• Three dikes and three water level monitoring
stations constructed;
• Four sluices constructed, one sluice
reconstructed;
• Environmental impact assessment study
developed;
• River bed cleaning on 1100 m;
• Population who’s living conditions improved,
12869 capita;
• Increase in retained water volume 150000 m3;
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EEA C11-1

1,501,175.41 EUR

NEMZETI ALKALMAZKODÁSI TÉRINFORMATIKAI
RENDSZER KIALAKÍTÁSA

ESTABLISHING A NATIONAL ADAPTATION
GEO-INFORMATION SYSTEM

A Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer (NATéR) egy olyan többcélú
felhasználásra alkalmas adatrendszer, amely objektív információkkal segíti a változó
körülményekhez igazodó, rugalmas települési és ágazati döntés-előkészítést, döntéshozást
és tervezést.

The National Adaptation Geo-information System (NAGiS) project is a multipurpose geo-information
system that can facilitate the policy-making, strategy-building and decision-making processes related
to the impact assessment of climate change and founding necessary adaptation measures in Hungary.

Ezt támogatja a rendszer három fő része:
• térképi megjelenítő rendszer (10x10 km-es pontosságú, több
száz réteget tartalmazó rendszer, amely láthatóvá teszi, hogy
a különböző éghajlati hatások hogyan érinthetik az ország
egyes térségeit);
• adatbázis (GeoDat), amely a modellezésen alapuló számítási
eredményeket tartalmazza (kitettség, érzékenység, várható
hatás, alkalmazkodóképesség, sérülékenység);
• metaadatbázis, amely az információk közötti eligazodást segíti
(egyfajta „adat-térkép” arról, hogy mit, hol találunk).

There are three main outcomes serving this purpose:
• a map-visualization system (with a resolution of 10×10 km,
containing hundreds of data layers to show the way different
aspects of climate change can affect certain areas of Hungary);
• a database (GeoDat) containing the calculation results based
on modelling (exposure, sensitivity, expected impact, adaptive
capacity and vulnerability);
• a meta-database facilitating navigation through different kinds
of information (a sort of „data-map” about what to find and
where).

__________________
Támogatás összege
EEA Grant
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Projektgazda
Project Promoter

Magyar Földtani és Geofizikai Intézet
Geological and Geophysical Institute of Hungary

Program Operátor
Programme Operator

Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ
Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe

Megvalósítási időszak
Implementation period

2013. szeptember 24. – 2016. április 30.
September 24, 2013 – April 30, 2016

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner

-

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner

-

Összköltség
Total budget (EUR)

EUR 1,580,184.65

EGT támogatás összege
EEA Grant (EUR)

EUR 1,501,175.41 (EEA Grant)

A projekt főbb eredményei:
• Hardware beruházás a NAGIS létrehozásához;
• A vízrendszerre, a felszín alatti vizekre, a DWPA-ra,
a biomassza termelésre, a földhasználatra, a természetes
élőhelyekre vonatkozó mutatók;
• 3 hatalmas adatbázis,1 metaadatbázis, 1 hidrogeológiai
adatbázis és 1 NATéR-adatbázis (webgis portál);
• A projekt honlapja (http://nater.mfgi.hu/en), ahol
a legfontosabb eredmények és a NAGIS-portálhoz való
hozzáférés található;
• A NATéR működési kézikönyv és a gyakorlati kézikönyvek
kidolgozása;
• 8 kutatási jelentés és 5 döntéshozatali tanulmány
a tisztviselők számára;
• 2016. április 30-ig 6631 NATéR webportál használó
és 190 NATéR web portál regisztrált felhasználó;
• 1 konferencia, 2 protokoll rendezvény, 8 műhelymunka,
15 publikáció, 43 részvétel és bemutatás szakmai konferenciákon;
• Részvétel kétoldalú tevékenységekben.

190 NAGIS web portal registered users;
• 1 conference, 2 protocol events, 8 workshops, 15 publications
and 43 participation and presentation at professional conferences was performed;
• Participation in bilateral activities.

The most important project outputs are listed below:
• Hardware investment for establishing the NAGIS;
• Indicators on water regime groundwater level, DWPA-s, biomass production, land use, natural habitats;
• 3 huge databases developed, 1 metadatabase, 1 hydrogeological database and 1 NAGIs database (webgis portal);
• A project website (http://nater.mfgi.hu/en) were the main findings and access to the NAGIS portal can be found;
• The NAGIS operational manual and the practical guide handbook developed;
• 8 research reports and 5 decision support studies for officials
were developed;
• By April 30, 2016 there were 6631 NAGIS web portal users and
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EEA C12-11

MAGYARORSZÁG HOSSZÚ TÁVÚ TÁRSADALMI ÉS
GAZDASÁGI FEJLŐDÉSI PÁLYÁJÁNAK ELŐREJELZÉSE
A projekt stabil, tudományos hátteret nyújtott a térségekre lebontott
intézkedésekhez, és bővítette a klímaváltozáshoz kapcsolódó tudásanyagot,
valamint a téma ismertségét a társadalmi és gazdasági területen dolgozó
döntéshozók, szakemberek és a széles nyilvánosság körében.
A projekt a magyarországi hosszútávú társadalmi és gazdasági fejlődési folyamatok előrejelzésével foglalkozott,
és ezáltal további szektor-specifikus információval látta el
a Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszert (NATéR). Elemezte a társadalmi és gazdasági indikátorok lehetséges felhasználását a klímamodellekben. A tevékenység
részeként vizsgálta az 1945 óta Magyarországon megalkotott gazdasági és társadalmi modelleket és a párhuzamos
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Projektgazda
Project Promoter

MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
Regionális Kutatások Intézete
Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy
of Sciences

Program Operátor
Programme Operator

Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ
Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe

Megvalósítási időszak
Implementation period

2015. május 5. - 2015. december 31.
May 5, 2015 - December 31, 2015

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner

-

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner

-

Összköltség
Total budget (EUR)

EUR 173,629.52

EGT támogatás összege
EEA Grant (EUR)

EUR 173,629.52 (EEA Grant)

nemzetközi tapasztalatokat. Továbbá 2050-ig modellezte
a társadalmi és gazdasági folyamatokat kerületi, régiós és
10x10km-es rácshálóban megadva.
A projekt főbb eredményei:
• Négy tematikus terület kialakítása (demográfia,
földhasználat, gazdaság, klímaváltozási attitűdök);
• Egy kérdőív kifejlesztése;
• 11 lefuttatott modell;
• 238 féle adatból 100 153 rekord került kifejlesztésre,
amelyek beépültek a NATéR-be;
• 2 adatbázis létrehozása;
• 13 kutatási tanulmány;
• Kommunikációs tevékenység keretében elkészült
a projekt honlapja, rendezvényeket szerveztek, könyv
jelent meg, 28 országos és nemzetközi rendezvényen
képviselték a projektet.

LONG-TERM SOCIO-ECONOMIC FORECASTING FOR
HUNGARY
The project supported the adaptation process by providing a scientific ground for territorially
specific actions, and enhancing the climate-related knowledge base and awareness of
decision makers, professionals and the general public in the fields of socio-economy.
The project analyzed the inclusion of social and economic indicators into the climate models, through the post-1945 history of socio-economic modelling in Hungary and the parallel international
experience as well. The project also focused on forecasting the
long-term social and economic development patterns in Hungary
throughout 2050, on the scale of districts and regions as well as on
a 10x10 km grid and providing further sector specific information
to the National Adaptation Geo-Information System (NAGiS).
The most important project outputs are listed below:
• Four thematic area (demography, land use, economy, climate
change attitudes) variables were produced;
• One questionnaire developed;
• 11 models were run;
• From 238 kinds of data 100153 records have been developed,
which are incorporated into the NAGIS;
• 2 sets of databases developed;
• 13 research studies developed;
• Under Communication activities the project website was
developed, events organized, book was published,
representation of the project on 28 national and international events.
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EEA C12-12

EXTENSION OF NAGIS TO THE AGRI-SECTOR

A projekt célja egy módszertan kidolgozása a magyarországi mezőgazdaságot,
erdőgazdaságot és kapcsolódó ökoszisztémákat érintő klimatikus hatásokat és
sérülékenységet leíró indikátorok meghatározására.

The project aimed to develop a methodology for characterizing climate impact and
vulnerability indicators of the agriculture, forestry and related ecosystem services
in Hungary.

Az AGRATéR projekt eredményeinek köszönhetően nagyobb
hangsúlyt kaphat a mezőgazdasági adaptációs intézkedések
kidolgozása a természeti erőforrásokhoz kapcsolódó hosszú
távú stratégiai tervezésben. A projekt egyben további szektorspecifikus információkkal látta el a Nemzeti Alkalmazkodási
Térinformatikai Rendszert (NATéR). A projekt további információkat szolgáltat a NATéR számára a szántóföldi műveléshez,
erdőgazdálkodáshoz és legelőfenntartáshoz kapcsolódóan,
hogy azokra előreláthatólag milyen hatást gyakorol a klímaváltozás, és mennyire sérülékenyek és ellenállók az ezeket alkotó
egyes alrendszerek és területek. A projekt eredményei hasznos
adatokat nyújtanak a döntéshozók, kutatók, gazdaság- és inf-

Through the results of the AGRATéR project the adaptation
measures in the agri-sector might get more importance in the
long term strategic planning of the natural resource management. The project provided further sectoral information for the
National Adaptation Geo- Information System (NAGiS) on the
arable cultivation, forestry and grassland management on the
probable impacts of climate change, and on the vulnerability and
resilience of the single subsystems and areas. The results of the
project offer useful data for the decision makers, researchers,
stakeholders of the economic and infrastructure development
sector, land use planning and also for the wider public.

Projektgazda
Project Promoter

Magyar Tudományos Akadémia – Mezőgazdasági Kutatóintézet
Hungarian Academy of Sciences - Centre for Agricultural Research

Program Operátor
Programme Operator

Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ
Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe

Megvalósítási időszak
Implementation period

2015. május 5. - 2015. december 31.
May 5, 2015 - December 31, 2015

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner

Agrárgazdasági Kutató Intézet, Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ, Magyar Tudományos Akadémia – Ökológiai Kutatóközpont
Research Institute of Agricultural Economics, National Agricultural Research and
Innovation Centre, Hungarian Academy of Sciences – Centre for Ecological Research

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner

-

Összköltség
Total budget (EUR)

EUR 174,639.95

EGT támogatás összege
EEA Grant (EUR)

EUR 174,639.95 (EEA Grant)
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A NATÉR KITERJESZTÉSE AZ AGRÁRSZEKTORRA

rastruktúrafejlesztéssel foglalkozó érintettek, területi tervezéssel foglalkozó szakemberek, és a széles nyilvánosság számára.
A projekt főbb eredményei:
• A projekt objektumokra vonatkozó térinformatikai adatbázis;
• Adatkategóriák és azok fejlesztési módszertana;
• A NATéR-be beépített meta-adatbázis;
• Klimatikus expozíció és egy érzékenységi mutató adatbázis;
• Várható hatásmutatók adatbázis;
• Alkalmazkodási mutatók adatbázis;
• Három sebezhetőségi elemzés;
• GAP elemzés;
• A projekt weboldalának fejlesztése és rendezvények szervezése.

174,639.95 EUR
__________________
Támogatás összege
EEA Grant

The most important project outputs are listed below:
• Geospatial database for the projects objects;
• Data categories and the methodology for their development;
• Meta-database incorporated into the NAGIS;
• Climatic exposure and sensitivity indicators database;
• Expected impact indicators database;
• Adaptability indicators database;
• Three vulnerability analysis;
• One GAP analysis;
• Project website developed and events organized;
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EEA C12-13

A KLÍMAVÁLTOZÁS OKOZTA SÉRÜLÉKENYSÉG
VIZSGÁLATA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A
TURIZMUSRA ÉS A KRITIKUS INFRASTRUKTÚRÁKRA
A projekt fő célkitűzése a klímaváltozással szembeni sérülékenységet számszerűen
jellemző indikátorok kidolgozása volt, amelyek segítséget nyújtanak az adaptációs
stratégiák kidolgozásához és az objektív döntések meghozásához.
A projekt közelebbről a magyarországi turizmussal és kritikus
infrastruktúrával foglalkozott, a hozzájuk kapcsolódó szektor
specifikus sérülékenységi adatok bekerültek a Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszerbe (NATéR). A projekt három fontos szektorral foglalkozott a turizmuson és kritikus infrastruktúrán belül:
1) a hőhullámok által okozott megemelkedett halálozási ráta
tanulmányozása,
2) a szélsőséges időjárási események által okozott közúti baleseteknek való kitettség és sérülékenység tanulmányozása, és
3) a változó éghajlati körülmények hatása a turizmusra.
A számszerűsített indikátorok a múltbeli és jelenleg mért adatok
alapján kerültek meghatározásra, továbbá a regionális klímamodell számítási eredményeit felhasználva szolgáltatnak információkat a sérülékenység várható jövőbeli értékeiről.
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A projekt főbb eredményei:
• A jelenre és a jövőre vonatkozó meteorológiai adatok;
• Turisztikai klimatológiai vizsgálatok tesztekkel;
• Kidolgozott sebezhetőségi mutatók;
• Érzékenység és alkalmazkodóképességi mutatók
módszertanával kifejlesztett tesztelés;
• GIS-alapú modellek;
• A NATéR-be kifejlesztett és beépített meta-adatbázis;
• Rendezvények és műhelymunkák szervezése,
konferenciákon részvétel, előadások bemutatása,
kiadványok és a projekt holnapjának készítése;
• Kétoldalú tevékenységek.

VULNERABILITY AND IMPACT STUDIES ON TOURISM
AND CRITICAL INFRASTRUCTURE
The main objective of the project was to prepare vulnerability indicators related
to climate change, which can foster the development of adaptation strategies and
objective decision making.
The project focused on the sectors of tourism and critical infrastructure in Hungary and so providing further sector specific information to the National Adaptation Geo-Information System
(NAGiS). The project focused on three important areas within the
tourism and critical infrastructure:

• Bilateral activities;

1) study of the excess mortality related to heatwaves,
2) impact and vulnerability assessment of road accidents within
extreme weather events, and
3) effects of climatic conditions on tourism. The indicators have
been quantified, for the past and present based on observational
data, and for the future based on regional climate model outputs.
The most important project outputs are listed below:
• Meteorological data on the present and the future;
• Touristic climatological studies with tests;
• Vulnerability indicators developed;
• Sensitivity and adaptability indicators with their
methodology developed testing performed;
• GIS based models;
• Metadatabase developed and incorporated into the NAGIS;
• Events and workshops organized, conferences attended,
presentation delivered, developed publications and the
project website;

Projektgazda
Project Promoter

Országos Meteorológiai Szolgálat
Hungarian Meteorological Service

Program Operátor
Programme Operator

Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ
Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe

Megvalósítási időszak
Implementation period

2015. április 30. - 2015. december 31.
April 30, 2015 - December 31, 2015

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner

Országos Környezetegészségügyi Központ, BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság,
Szegedi Tudományegyetem
National Center of Environmental Health, National Directorate General for Disaster Management, University of Szeged

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner

-

Összköltség
Total budget (EUR)

EUR 195,036.00

EGT támogatás összege
EEA Grant (EUR)

EUR 195,036.00 (EEA Grant)
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EEA C13-10

297,823.17 EUR

__________________
Támogatás összege
EEA Grant
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A SUGÁRZÁSI KÉNYSZER VÁLTOZÁSÁN ALAPULÓ
ÚJ ÉGHAJLATI SZCENÁRIÓK A KÁRPÁT-MEDENCE
TÉRSÉGÉRE

NEW CLIMATE CHANGE SCENARIOS FOR THE
CARPATHIAN-BASIN REGION BASED ON CHANGES
OF RADIATION BALANCE

Az projekt a Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer - NATéR
támogatására jött létre.

The project aimed to contribute to the National Adaptation Geo-information
System - NAGIS system by providing detailed estimations for future climate change
and their potential ranges over Hungary using regional climate models.

Ennek érdekében részletes becsléseket ad a jövőben várható klimatikus változásokról, valamint annak Magyarország egyes területeire vonatkozó hatásairól. A kifejlesztett regionális klímamodellek alapvető információforrásként szolgálnak a klímaváltozás
hatásának kiértékelésében. Két regionális modell alapján történt
az éghajlat-szimulációk futtatása: az Országos Meteorológiai
Szolgálatnál az ALADIN-Climate modell l, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Meteorológiai Tanszékén pedig a RegCM-modell
segítségével. Mindkét modell az IPCC 5. értékelő jelentésében
(AR5) meghatározott globális klímaváltozás-forgatókönyveken

Projektgazda
Project Promoter

Országos Meteorológiai Szolgálat
Hungarian Meteorological Service

Program Operátor
Programme Operator

Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ
Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe

Megvalósítási időszak
Implementation period

2014. december 15. - 2016. február 29.
December 15, 2014 - February 29, 2016

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Meteorológiai Tanszék
Eötvös Loránd University, Department of Meteorology

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner

-

Összköltség
Total budget (EUR)

EUR 297,823.17

EGT támogatás összege
EEA Grant (EUR)

EUR 297,823.17 (EEA Grant)

alapul és 10 km horizontális felbontással dolgozik. Megbeszélések, tanfolyamok, és továbbképzések kerültek megszervezésre
a lehetséges felhasználók számára, hogy azok megfelelően tudják kezelni és kiértékelni az éghajlati forgatókönyveket.
A projekt főbb eredményei:
• 5-10 éves érzékenységi szimuláció és az eredmények
•
•
•
•
•
•

bemutatására, valamint 20-30 éves időtartamra történő validáció;
20 forgatókönyv modellezése, új, pontosabb modell-eredmények
Új forgatókönyv a NATéR részére;
Klíma projekciók, a jövőben várható változások jellemzése;
40 éghajlati adatsor, a jövőbeli éghajlat jellemzői;
Projekthonlap, rendezvények és workshopok szervezése, kiadványok
Kétoldalú tevékenységek.

The output can be used as basic information source for impact
assessments caused by climate change. Climate simulations
have been performed with a horizontal resolution of 10 km
through the latest versions of two regional climate models: ALADIN-Climate adapted at the Hungarian Meteorological Service
and RegCM used at Eötvös Loránd University, Department of
Meteorology. Both models are based on the global climate scenarios identified by 5th Assessment Report (AR5) of IPCC. Workshops, meetings and trainings have been held to help potential
users to properly utilize and interpret climate projections.
The most important project outputs are listed below:
• 5-10 years simulation for sensitivity and the presentation
of the results, and validation for a period of 20-30 years;
• 20 scenarios modelling, new, more accurate model results;
• New scenarios for the NAGiS;
• Climate projection, characterization of the changes expected
in future;
• 40 sets of climate data, characteristics of the future climate;
• Project website, organized events and workshops developed,
publications prepared;
• Bilateral activities;
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EGT ÉS NORVÉG CIVIL TÁMOGATÁSI ALAP
2009-2014 (HU05)
Programoperátor: Finanszírozási Mechanizmus Iroda
Alapkezelő: Ökotárs Alapítvány vezette konzorcium
Célkitűzés: A civil társadalom fejlődésének megerősítése és fokozott hozzájárulás a társadalmi
		 igazságossághoz, a demokráciához és a fenntartható fejlődéshez
Elvárt eredmények: A program célja a nem-kormányzati (civil) szervezetek kapacitásfejlesztése.
		 A program támogatási összegének legalább egyharmadát a kiemelt támogatási
		 területekre kell fordítani. A programtámogatási összeg minimum 10%-át a
		 gyermekek és fiatalok támogatását célzó szervezetekre és/vagy tevékenységekre
		 szükséges elkülöníteni, további 10%-a a nemek közti esélyegyenlőség témáját
		 hivatott célozni. A roma népességet érintő tevékenységeknek szintén egyértelműen
		 meg kell jelenni a program céljai között.

Az EGT és Norvég Civil Támogatási Alap (NCTA) 2013 februárjában tartotta
nyitókonferenciáját. A program során a lebonyolításáért felelős négytagú
konzorcium (Ökotárs, Autonómia, DemNet és Kárpátok alapítványok) 2015
decemberéig bezárólag összesen hét pályázati felhívást hirdetett meg. A
pályázatok közül összesen 439 került megvalósításra, ezzel jelentősen hozzájárulva a részvételi demokrácia és emberi jogok, a sérülékeny társadalmi
csoportok társadalmi integrációja és az állampolgári aktivitás erősödéséhez. Az NCTA lehetőséget biztosított a kicsi, alulról jövő és a közösségi alapú
kezdeményezések és csoportok támogatására is, amelyek finanszírozása
egyébként nehézségekbe ütközik.

és nyilvános adatokhoz való hozzáféréssel kapcsolatosan a civilek, az állampolgárok és a helyi választott képviselők jogaira és kötelezettségeire.
A projekt eredményeképpen egy több mint 10 magyarországi önkormányzatból álló hálózat jött létre, amelyben a tagok elköteleződtek az átlátható
működés és annak erősítése iránt. Elsőként a Fejér megyei Pázmánd községben hoztak létre egy olyan önkormányzati elektronikus felületet, amely
alkalmas a kötelezően megjelenítendő közérdekű adatok publikálására,
és más önkormányzatok számára is példaként szolgál. Továbbá országos
érdeklődés mellett, több mint hetvenöt civilnek és szervezetnek tartottak
képzéseket e témában.

A projektek több mint 400 000 magyar állampolgár életére voltak közvetlen hatással, de ezen felül még legalább 2 millió Magyarországon élő emberhez értek el. Az NCTA pályázati kiírásai végig nagy figyelmet kaptak,
több mint 3859 db támogatási igény érkezett, azaz kilencszer nagyobb volt
az igény, mint az egész alapban kiosztható pénz mennyisége. A program
nagy hangsúlyt fektetett a „civil szektor” hosszú távú fenntarthatóságára
és kapacitásbővítésére, azzal a céllal, hogy segítse a civil társadalmat, hogy
tevékenységeivel tényleges hatást tudjon elérni. Ennek eredményeképpen
a támogatott civil szervezetek képessé váltak arra, hogy megszólítsák az
embereket és bővítették tagságukat.

A kétoldalú nemzetközi kapcsolatok erősítése érdekében a program 3-5
hónapos gyakornoki lehetőséget is biztosított, amely során tizenegy civil
szervezeti vezető látogatott el a támogató államok civil szervezeteihez. Továbbá a „Legyél te is on the spot” ifjúsági programban 2-4 hetes tapasztalatcsere-alkalmakra utazhattak fiatalok párosai a donorállamokba. A szerzett tapasztalataikról és a megismert jó példákról blogokon, videókon és
itthoni személyes előadásokon keresztül tudósítottak.

Norvég és izlandi partnert 16 projekt megvalósításába vontak be. Ezek a
szervezetek tevőlegesen járultak hozzá a civil társadalom erősödéséhez,
s ahhoz, hogy előmozdítsák Magyarországon és a donorállamokban is az
emberek közötti kapcsolatépítést közösségi, civil szervezeti és önkormányzati szinteken is. Például az eDemokrácia Műhely Egyesület „Üvegfalu”
projektjében a norvég Buskerud és Vestfold Egyetem, illetve az információtechnológiával foglalkozó Tingtun vállalat norvégiai, az „e-nyilvánossággal” kapcsolatos tapasztalatait beépítve hívták fel a figyelmet a közérdekű

Az NCTA zárása során a lebonyolító alapkezelő konzorcium hatásvizsgálatot
végzett, amely tartalmazta az összes benyújtott pályázat és megvalósult projekt elemzését. A főbb megállapítások:
• Az NCTA részleges és közvetett hatást gyakorolt a nonprofit szektor egészére.
• Az NCTA pályázói és támogatottai fontosnak látták az NCTA-ban prioritásként
kezelt területeket.
• A támogatott szervezetek projektjeikben elérték, legtöbb esetben túl is
teljesítették a vállalt indikátorokat.
• Az NCTA-ra pályázó és a programban támogatott szervezetek jellemzői –
néhány eltéréssel – jól tükrözik a hazai nonprofit szektor statisztikai képét.

Keretösszeg: 13 495 000 EUR / 4 088 985 000 HUF
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PROJEKT PÉLDA

Pályázati kiírások áttekintése
Kiírás

Projekt lebonyolító: BAGázs Közhasznú Egyesület
1

Projekt címe: Oktatásból jeles, a pályán meg cseles
Témakör: Társadalmilag sérülékeny csoportok megerősítése
Projekt időtartama: 2014.08.01. – 2016.04.30.

2

Támogatás összege: 19 892 EUR
A Bagázs Egyesület 2010-ben kezdte meg a munkát a bagi romatelepen. Fontos alapelvként fogalmazódott meg, hogy az
egyesület nem adományoz, azaz nem akar függő viszonyt kialakítani a helyiekkel, partnerként tekintenek az itt élőkre. Az
NCTA által támogatott projekt hosszú távú célja az volt, hogy
csökkentse a bagi romatelepen élő gyerekekkel szembeni előítéletet az iskolában. Elsődleges célkitűzése pedig az volt, hogy
a településen élő gyermekek igényeinek megfelelő változatos
tevékenységekkel, pl. az alapkészségek és érzelmi fejlesztés
biztosításával, javítsa a gyerekek iskolai teljesítményét.
A projektbeli foglalkozásokra ötvenen jártak rendszeresen. A
gyerekek aktivitása felülmúlta az elvárásokat, igazolva, hogy a
program hiánypótló szerepet töltött be és mind a gyerekeknek,
mind a szülőknek valós igénye van arra, hogy tanuljanak. A
projekt során a budapesti iskolákban folytatott önkéntes toborzások eredményeként 21 új gimnazista önkéntes jelentkezett a
bagi gyermekek mellé mentornak. Az egyesület minden progZÁRÓKIADVÁNY 2017
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3
ramjában, így ebben a projektben is nagy hangsúlyt fektetett
a nyilvánosságra, Facebook-oldalukon, az egyes projektekről
szóló blogon és szakmai rendezvényeken hatékonyan vontak
be új érdeklődőket és támogatókat.

4

Projekttípus

Eljárásrend

Makroprojekt

Kétfordulós

Kisprojekt
Ösztöndíjprogram
Közepes projekt
Kisprojekt
Ifjúsági tanulmányutak
Közepes projekt
Kisprojekt

Egyfordulós
Egyfordulós

Akciópályázat

Kétfordulós

Kírás indítása

2013.02.12.

2014.01.13.
2014.09.01.

Kétfordulós

2013-tól 2015
decemberéig
folyamatos

Támogatási
összeg
I. témakör
max. 120 000 €
II. témakör
max. 140 000 €
max. 10 000 €
1500 € / hónap
max. 70 000 €
max. 20 000 €
max. 3000 €
max. 50 000 €
max. 15 000 €
max. 5000 €

Támogatási
keret

Támogatott projektek

2,696 millió €

23 projekt

0,86 millió €
150 ezer €

105 projekt
12 gyakornok
47 projekt
89 projekt
9 pár
56 projekt
90 projekt

4,34 millió €
3,6 millió €
0,285 millió €

50 projekt

A projektben kiemelt figyelmet kapott az IKSZ – Iskolai Közösségi
Szolgálat –, amelynek keretében középiskolás és felnőtt önkéntesek tartottak készségfejlesztő foglalkozásokat a gyerekeknek.
A program fontos része volt a 2012-ben helyi kezdeményezésre
alakult focicsapat, a BAGázs FC, amely leginkább a közösségépítésben és a csoportban végzett munka kialakításában segített.
A projektfelelős szerint az egyik legsikeresebb eleme az volt,
hogy rengeteg középiskolás önkéntest, valamint rajtuk keresztül a szüleiket is sikerült bevonni, megismertetni a programmal és a BAGázs működésével. A szülők közül azóta néhányan
rendszeres támogatói az egyesületnek, illetve páran önkéntesként bekapcsolódtak más BAGázs programokba is.
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NGO PROGRAMME IN HUNGARY – EEA
AND NORWAY GRANTS 2009-2014 (HU05)

TOTAL ALLOCATION

TELJES KERET

EGT ÉS NORVÉG CIVIL TÁMOGATÁSI ALAP
2009-2014 (HU05)
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NGO PROGRAMME IN HUNGARY – EEA
AND NORWAY GRANTS 2009-2014 (HU05)
Programme Operator: Financial Mechanism Office
Fund Operator: Ökotárs Foundation
Objective: Strengthened civil society development and enhanced contribution to social
		 justice, democracy and sustainable development
Outcomes: The Programme shall support NGO capacity building. At least one third of the
		 programme allocation shall cover core areas of support. At least 10 % shall be
		 allocated to children and youth-driven organisations and / or activities targeting
		 children and youth. 10 % of the allocation shall target gender issues. Issues
		 related to the Roma population shall be clearly targeted within this Programme.
Total allocation: 13 495 000 EUR / 4 088 985 000 HUF
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The NGO programme was launched in February 2013. The four-member
consortium responsible for the implementation of the programme (Ökotárs, Autonómia, DemNet and Carpathian Foundations), announced seven
calls for applications until December 2015. 439 projects were implemented,
making significant contributions to promote participatory democracy and
human rights, active citizenship and ensuring empowerment and social
inclusion of vulnerable groups. This includes support to small grassroots
and community-based groups, for which funding is otherwise difficult to
obtain. These projects affected the life of more than 400,000 citizens – as
clients, participants or volunteers – but indirectly reached out to at least 2
million citizens. The funds were in high demand with over 3859 proposals
for funding – nine times more than available funds. A strong focus of the
programme has been developing the long-term sustainability and capacity
of the sector, with the aim of helping civil society achieve and sustain
effective impact. The supported NGOs reported increases in their membership and ability to reach out to citizens.

worked with the local government in Pázmánd. A portal for facilitating
the publication and accessibility of public documents has been developed.
This provides an example of how to improve transparency for other municipalities.

16 projects were implemented in partnership with NGOs from Norway and
Iceland. These contributed to strengthening NGO capacity, as well as fostering people-to-people ties at the level of communities, municipalities
and civil society organisations in both the donor states and in Hungary.
One example is the project, ‘Glassvillage’, which increased the knowledge
and awareness of NGOs, citizens, and local elected representatives of their rights to access and publish public information. The project drew on
experiences from two Norwegian partners – Buskerud and Vestfold University College and the company Tingtun – on how e-transparency is built
up in Norway. As a result of the project, a network has been established
of more than ten municipalities in Hungary and local stakeholders that
are committed to improve transparency. In addition to organising training
courses for 75 NGOs and citizens across the country, the project has also

• The programme has had a partial and indirect impact on the whole civil
society sector in Hungary
• The applicants and project promoters considered the thematic areas and
priorities of the programme as relevant and important
• The projects achieved, and in many cases over-performed, the planned
results
• The characteristics of the organisations that applied and received funding reflect the statistical picture of the Hungarian civil society sector.

To promote bilateral cooperation, the programme also supported 3-5
month long internships for 11 NGO leaders in Hungary at civil society organisations in the donor states. In addition, ‘on the spot’ youth exchanges
enabled pairs of young people to spend 2-4 weeks in the donor states to
collect experiences and good practices about their chosen issue. The pairs
wrote blogs, made videos, gave interviews and presentations.
After the implementation of the programme, the Fund Operator consortium carried out a comprehensive impact assessment which examined both
the proposals for funding and the implemented projects. The main conclusions of the assessment were:
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PROJECT EXAMPLE

Overview of calls
Call

Project promoter: Bagázs Association
Project title: Excellent in the classroom and on the football pitch

1

Thematic area: Empowerment of vulnerable groups, including Roma
Duration of project: 01.08.2014 – 30.04.2016

2

Grant amount: 19 892 EUR
The long-term goal of the project was to reduce prejudice in
the school against children living in the Bag Roma settlement.
The primary goal of the project was to support the various development needs of kindergarten and school children living at
the settlement as well as to contribute to the improvement of
their school performance. 50 children living in the settlement
attended the activities regularly. The project promoter found
that there was a real need for these activities. As a result of
the recruitment events held in schools in Budapest, 21 new
secondary school students volunteered to mentor children.
The association puts great emphasis on visibility in all of its
events, and they successfully engage new participants and
supporters through their Facebook page, the blogs of various
projects and at professional events.
Bagázs Association started working at the Bag Roma settlement
in 2010. One of their main principles is that they do not provide
aid, they do not want to create dependency, they consider the
ZÁRÓKIADVÁNY 2017
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3
people living here as partners. The goal of the project supported
by the NGO Fund was the development of basic skills and emotional development, and providing general support through the
community of the football team.

4

Project type

Procedure

Macro project

Two-round

Medium project
Scholarship program
Medium project
Medium project
Youth study tours
Medium project
Medium project

One-round
One-round

Action project

Two-round

Start of call

12 / 02 / 2013

13 / 01 / 2014
01 / 09 / 2014.

Two-round

Ongoing from
December 2013
until December
2015

Amount of grant
Field I.
max. € 120 000
Field II.
max. € 140 000
max. € 10 000
€ 1500 / month
max. € 70 000
max. € 20 000
max. € 3000
max. € 50 000
max. € 15 000
max. € 5000

Total amount

Supported
projects

€ 2,696 million

23 projects

€ 0,86 million
€ 150 thousand

105 projects
12 apprentices
47 projects
89 projects
9 couples
56 projects
90 projects

€ 4.34 million
€ 3,6 million
€ 0,285 million

50 projects

One of the highlights of the project is the School Community
Service (SCS), through which secondary school students and
adults volunteered to hold development workshops for the children living at the settlement. Another important element of the
programme was BAGázs FC, the football team founded in 2012
through local initiative, which contributed to community building
and the creation of the spirit of team work. According to the project host, one of the most successful facets of the programme
was that they managed to involve many secondary students
and their parents, to learn about the programme and the activities of BAGázs. Some of the parents now support the association
on a regular basis, and a few of them have joined other BAGázs
programmes as volunteers.
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KULTURÁLIS ÉS TERMÉSZETI ÖRÖKSÉG
MEGŐRZÉSE ÉS MEGÚJÍTÁSA (HU07)
Programoperátor: Miniszterelnökség – Társadalmi és Örökségvédelmi Ügyekért, valamint
		 Kiemelt Kulturális Beruházásokért Felelős Helyettes Államtitkárság
Donorprogram Partnerek: Norvég Kulturális Örökség Igazgatóság (RA), Arts Council Norway
Célkitűzés: Kulturális és természeti örökség védelme, megőrzése és hozzáférhetővé
		 tétele a jövő generációk számára
Eredmények: • Megőrzött, felújított és védett kulturális örökség
		 •Kulturális örökség hozzáférhetővé tétele
		 • Kultúrtörténet dokumentációja
		 • Kortárs művészet és kultúra bemutatása, szélesebb közönség elérése
Keretösszeg: 14 844 706 EUR / 4 499 578 835 HUF
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A program egyrészt a városi épített, valamint a vidéki kulturális és természeti örökség megőrzését célozza, valamint azt, hogy működő kapcsolatok
épülhessenek ki a Magyarországon kulturális örökségvédelem területén tevékenykedő szervezetek és a donorországokban – Norvégia, Izland, Liechtenstein – található hasonló szervezetek között.

célja volt a városi életforma színtereiként szolgáló, leromlott állapotú, országos műemléki védelem alatt álló épített kulturális örökségi értékek és
kapcsolódó táji környezetük hiteles és fenntartható megújítása, kulturális
funkcióiknak megerősítésével és nagyközönség számára elérhetővé tételével, ezáltal enyhítve a társadalmi egyenlőtlenségeket.

A programterület célja a városi épített és kulturális örökség, valamint a
kapcsolódó táji örökség megőrzése és bemutathatóvá tétele, valamint a
kulturális örökséghez való hozzáférés javítása. Emellett fontos szempont az
is, hogy a különböző területek gazdasági-társadalmi fejlettsége közötti különbségek a kulturális javakhoz történő egyenlő esélyű hozzáférés javítása
által csökkenjenek.

A fentiek elérése érdekében az épített kulturális örökség megőrzése és
fenntartható használata városi térségekben olyan megalapozott módon
kellett, hogy megvalósuljon, amely segíti a valódi szükségleteken alapuló
társadalmi befogadást a kulturális és közösségi javakhoz való hozzáférésen keresztül.

Magyarország épített kulturális öröksége nemzetközi összehasonlításban is
rendkívül gazdag, elemei nemzeti és helyi identitásunk meghatározó részét
képezik és hozzájárulnak a gazdasági növekedéshez és a munkahelyteremtéshez. Mivel az állam és a helyi közösségek korlátozott teherviselő képessége miatt az épített örökség állapota rendkívül leromlott, sok esetben az
épületállomány alul- vagy egyáltalán nem hasznosított, így nem tud méltó
funkciót betölteni a helyi közösség életében.
Fontos szempont a közösségek szemléletformálása, az örökség, mint lehetőség integrálása a köztudatba, az örökségi elemek „élhető” hasznosítását
hirdető pozitív üzenetek terjesztése, az ezekhez szükséges oktatások, képzések (tanműhelyek, szakvezetések) integrálása a projektekbe, és ezeken
keresztül az örökségi helyszíneknek közösségformáló erőként való hasznosítása, a tehetséggondozás és a társadalmi felzárkózás elősegítése.
A fenti átfogó célokat két, az örökségmegőrzésre irányuló pályázati felhívás
támogatta. A városi épített örökség megőrzésére irányuló felhívás alapvető

Ezért a felhívás keretében támogatott projekteknek a felújítási munkák során szem előtt kellett tartaniuk azt a célt, hogy a fejlesztendő ingatlan:
1) kulturális és/vagy közösségi funkciója megerősítésre kerül, vagy új kulturális és/vagy közösségi funkció kerüljön kialakításra;
2) széles körben elérhetővé tegye a kulturális javakat, különös tekintettel
a társadalmilag hátrányos helyzetű csoportokra.
A nyertes projektek 500 ezer és 1 millió eurós támogatásban részesülhettek. A felhívás keretéből végül öt projekt került végrehajtásra, amelyekről
részletek a projektekről szóló összefoglalóban olvashatóak.
A vidéki kulturális és természeti örökség megőrzésére irányuló pályázati
felhívás azokra az épített örökségi elemekre és azok táji környezetére koncentrál, amelyek a vidéki társadalom strukturáltságát és a hagyományos
vidéki életmódot, gazdálkodást reprezentálják.
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A programrész kiemelten fókuszál a kulturális örökségvédelmi jelentőséggel is rendelkező védett természeti területekre és értékekre, beleértve a hagyományos életformához kötődő helyszíneket, tevékenységeket, mesterségeket, tárgyakat, amelyek hitelesen csak a kulturális
értéktényezőikkel együttesen őrizhetők meg és mutathatók be. Az értékes tájelemek megőrzésén túl cél az ezekhez szervesen kötődő szellemi kulturális örökség megőrzése is.
A megfogalmazott célkitűzések összhangban vannak az Európai Táj
Egyezményben, valamint a 2012-2020 időszakra vonatkozó Nemzeti Vidékstratégiában foglaltakkal. Ezek szerint – többek között - közös érték
az európai tájak minősége, sokfélesége és megőrzésük, fejlesztésük
hozzájárul a vidéki közösségek megerősítéséhez, a vidéki népesség
életminőségének javításához és a foglalkoztatás növeléséhez is.

Ezen cél megvalósítására sor kerülhetett két- vagy többoldalú nemzetközi (magyar-donorország) együttműködéseken keresztül is
olyan módon, hogy az az előadó-művészet terén létrehozott együttműködések népszerűsítése által, az országok közötti szakmai hálózatok építésével, kulturális termékek áramlásának elősegítésével a
donor és a támogatott országok közötti kultúracserét szolgálja. Ennek megfelelően a projektek keretében a donorpartnerség preferált
volt, izlandi, liechtensteini vagy norvég székhellyel rendelkező partner bevonásával.

Átfogó célként a program hozzá kívánt járulni donorországok és Magyarország kétoldalú kapcsolatainak bővüléséhez, partnerségi projektek támogatása által.

A projektvégrehajtás keretében elvárás volt új alkotás megvalósítását segítő egyeztetések, közös képzések, workshopok, tanulmányutak
megvalósítása, szakmai platform dokumentált formában történő megrendezése.

A nyertes projektek 200 ezer és 500 ezer eurós támogatásban részesülhettek. A felhívás keretéből végül tizenegy projekt került végrehajtásra,
amelyekről részletek a projektekről szóló összefoglalóban olvashatóak.

Az egyes projektek 25 ezer és 200 ezer euró közti támogatásban részesültek és tizenhat projekt megvalósítására került sor, amelyekről részletek a későbbiekben olvashatóak.

A program kiemelt fontosságú célterületként határozta meg a kulturális
és a művészeti sokszínűség előmozdítását két további pályázati felhívás meghirdetésével.

A kulturális és a művészeti sokszínűség előmozdítása területén a roma
és nem-roma interkulturális párbeszéd elősegítésére irányuló pályázati felhívás célja az volt, hogy működő kapcsolatok épülhessenek ki
a Magyarországon kulturális és/vagy a romákat felzárkóztató területeken tevékenykedő szervezetek és a donor országokban található
hasonló szervezetek között. Ennek megfelelően a pályázat keretében
a donorpartnerség preferált volt.

A Kortárs előadó-művészeti együttműködések előmozdítására megjelentetett felhívás az előadó-művészet terén létrejövő együttműködések kialakításával, szakmai hálózatok építésével, kulturális termékek
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terjesztése által kívánta elérni képzési programok, tanulmányutak,
workshopok, szakmai platformok megvalósításán és támogatásán keresztül.

A felhívás alapvető célja volt a kultúra sajátos eszköztárával a mai magyar társadalomban tapasztalható feszültségek enyhítése, a roma és
nem-roma emberek, csoportok közötti interkulturális párbeszéd elősegítése, az előítéletek mérséklése workshopok, rendezvények, olyan
innovatív, és/vagy alternatív kulturális termékek, és tevékenységek
megvalósítása révén, melyek egyúttal erősítik a helyi közösségek identitását és javítják a kultúrához való hozzáférést is.

A pályázati kiírás szerint a roma és nem-roma interkulturális párbeszéd
elősegítése érdekében a közvetkező tevékenységek közül legalább egy
kötelezően választandó volt:

A felhívás a „semmit rólunk, nélkülünk” elvre támaszkodva olyan partnerségi együttműködéseket szorgalmazott, amelyek kialakításában a
roma közösségek kezdeményezői, társ-irányítói vagy aktív résztvevői
szerepet vállalnak. Fontos prioritás a leszakadással veszélyeztetett
térségekben, területeken élő roma közösségek elérése, kimozdítása,
illetve az ilyen közegekben létrejövő értékek megismertetése a többségi társadalommal. Az egy helyen élő roma és nem-roma csoportok
kölcsönös megértésének javítása, a mindennapi együttélés nehézségeinek a kultúra eszközrendszerén keresztül történő közös feldolgozása,
feloldása kiemelt cél volt.

2) kulturális események (pl. előadások, kiállítások) szervezése;

1) kulturális termékek létrehozása a színház, tánc, zene, irodalom, film,
fotó, festészet, szobrászat, kézművesség, installációk, dizájn, utcai
művészetek és ezek bármilyen variánsa műfajában és azok elérhetővé tétele;

3) nem formális tanulási alkalmak, informális tapasztalat- és
ismeretátadási módszerek kifejlesztése és/vagy alkalmazása
(pl. művészet¬pedagógia, művészetterápia, stb.) és azok
elérhetővé tétele.
Az egyes projektek 25 ezer és 200 ezer euró közötti támogatásban részesülhettek és tizenhat projekt megvalósítására volt lehetőség. A projektekről részleteket a továbbiakban lehet olvasni.
A program keretében kétoldalú tevékenységek megvalósítására 81
917,4 euró (25 558 228 Ft) keretösszeg állt rendelkezésre. A projekt
szintű kétoldalú tevékenységek elősegítésére irányuló pályázati felhívás célja, hogy a projektgazdák rövid távú kezdeményezéseket hajtsanak végre a kétoldalú kapcsolatok és hálózatok erősítése érdekében. A
felhívás célja, hogy ösztönözze a kulturális szereplők közötti kétoldalú
kulturális együttműködést Magyarországon és a donor országokban, illetve más kedvezményezett országban, ha szakértői vagy tanácsadói
szerepet töltenek be. Az együttműködésnek a projekttevékenység témájához kapcsolódó tudás, tapasztalat és legjobb gyakorlatok cseréjére, megosztására és átadására kell épülnie. A támogatás összege 2000
és 8000 euró között volt, és tíz projektet hajtottak végre.
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CULTURAL HERITAGE (HU07)
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CULTURAL HERITAGE (HU07)
Programme Operator: Prime Minister’s Office - Deputy State Secretary for Social and Heritage
		 Affairs and Priority Cultural Investments
Donor Programme Partner: Directorate for Cultural Heritage (RA), Arts Council Norway
Objective: Cultural heritage made accessible to the public, Cultural history documented
Eredmények: • Preservation and reconstruction of cultural and natural heritage. There is a large
		 number of buildings and sites of outstanding cultural value still unavailable to
		 the greater audience, or only featuring poor presentation of its treasures. The
		 programme will provide support for the complete process from exploration until
		 creative, visitor friendly interpretation and utilization of target sites.
		 • Digitalisation of cultural heritage. The programme will provide support for the
		 conversion of cultural heritage items to electronic format to ensure the
		 preservation of digital content and facilitating public access at exhibitions and in
		 publications.

On the one hand, the HU07 programme aimed to preserve the urban and rural
cultural and natural heritage and to establish effective relationships between organizations acting in preservation of cultural heritage in Hungary and similar organizations in the donor countries - Norway, Iceland, Liechtenstein.
The goal of the programme was to preserve the urban built cultural heritage and
related natural heritage and to improve access to cultural heritage. In addition, it
was important to reduce the disparities regarding the socio-economic development of different areas by improving equal access to cultural goods.
The built cultural heritage in Hungary is extremely rich on international level as
well, and its elements are a determining part of our national and local identity,
and contribute to economic growth and creation of jobs. Because of the limited
financial contribution of the state and the local communities, the condition of
the built heritage has extremely deteriorated, in many cases the building stock
is under-utilized or not utilized at all, and thus cannot have a worthy function in
the life of the local community.
An important aspect of the programme was to raise community awareness, the
integration of heritage as an opportunity, the dissemination of positive messages
promoting the „viable” utilization of heritage elements, the integration of necessary training, education (workshops, tutoring) into projects and through them
the usage of heritage sites as community shaping force, promotion of talent
management and reduction of social disparities.
These comprehensive objectives were supported by two calls for proposals
aiming at heritage conservation. The purpose of the call for the preservation of urban built cultural heritage was the authentic and sustainable
renewal of the built urban cultural heritage values under national monument
protection and associated natural environment in a deteriorated state, and

by strengthening their cultural functions and making them accessible to the
general public, moderating social inequalities.
In order to achieve the above, the preservation and sustainable usage of the
built cultural heritage in urban areas had to be based on a well-founded way
of helping social inclusion based on real needs through access to cultural and
communal goods.
Therefore, projects awarded under this call had to set the following renovation goals regarding the real estate to be developed:
1) its cultural and/or community function shall be strengthened, or a
new cultural and/or community function shall be established;
2) it shall make cultural goods widely accessible, in particular for
socially disadvantaged groups.
The projects could receive grants worth between 500,000 and 1 million euros. In the framework of the call, five projects were implemented, details of
which can be found in the project summary.
The call for the preservation of rural cultural and natural heritage focussed on
the built heritage and their surrounding landscape that represented the structure of rural society and the traditional rural lifestyle and farming.
The programme area focussed on protected natural sites and values of cultural heritage
importance, including sites, activities, crafts, objects connected to a traditional lifestyle
that can only be preserved and displayed in an authentic way together with their cultural
values. Apart from the preservation of valuable landscapes, the call also aimed to preserve the intangible cultural heritage strongly associated with them.

Keretösszeg: 14 844 706 EUR / 4 499 578 835 HUF

ZÁRÓKIADVÁNY 2017

104

ZÁRÓKIADVÁNY 2017

105

The objectives set out are in line with the European Landscape Convention and the National Rural Policy for the period 2012-2020. Among other
things, the quality, diversity and the preservation and development of
European landscapes as common value contribute to strengthening rural
communities, improving the life quality of the rural population and increasing employment.

During project implementation, in order to stage a new performance, it
was a requirement to organize meetings, joint trainings, workshops, study
tours and professional platforms in a documented manner.
The projects were awarded between 25,000 and 200,000 euros, and sixteen projects were implemented, details of which can be found in the
project summary.

As a comprehensive objective, the HU07 programme aimed at contributing
to the expansion of bilateral relations between the donor countries and
Hungary by supporting partnership projects.

In the field of promoting cultural and artistic diversity, the call for proposals
for promoting intercultural - Roma/non-Roma - dialogue aimed at establishing working relationships between organizations acting in cultural and/
or Roma-integrating areas in Hungary and similar organizations in donor
countries. Accordingly, the donor partnership was preferred in the framework of the call.

The projects could benefit from grants between 200,000 and 500,000 euros. In the end, eleven projects were implemented from the funds, details
of which can be found in the project summary.
The HU07 programme identified the promotion of cultural and artistic diversity as
a priority target area by announcing two additional calls for proposals.
The call for promoting bilateral cooperation in contemporary performing arts
was to achieve cooperation established in the field of performing arts, the
building of professional networks and the dissemination of cultural products
through the implementation and support of training programs, study tours,
workshops and professional platforms.
This goal could be achieved through bilateral or multilateral international (Hungary-donor country) cooperation targeting cultural exchange between the donor
and beneficiary countries by promoting cooperation in the area of performing
arts, building professional network between countries and promoting the flow of
cultural products. Accordingly, in the framework of the projects, donor partnership was preferred, involving a partner from Iceland, Liechtenstein or Norway.
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The main purpose of the call was to alleviate the tension existing in
today’s Hungarian society by the specific toolkit of culture, promoting
intercultural dialogue between Roma and non-Roma people and groups,
reducing prejudices through workshops, events, innovative and/or alternative cultural products and activities which at the same time strengthened the identity of local communities and improved access to culture
as well.
The call was based on the principle of „nothing about us without us”, which
promoted partnerships established by facilitators, actors or active participants of
Roma communities. It was an important priority to reach out to the vulnerable
communities, to Roma communities living in endangered areas, and to introduce
the values created in such environment to the mainstream society. Improving
the mutual understanding of Roma and non-Roma groups living in one place and
jointly processing and resolving the difficulties of everyday co-existence through
culture was also a top priority.

According to the call for proposals, at least one of the following activities of Roma and non-Roma intercultural dialogue was mandatory:
1) creating cultural products and making them accessible in the genres
of theatre, dance, music, literature, film, photography, painting,
sculpture, crafts, installations, design, street art and any of their
combination;
2) organizing cultural events (e.g. lectures, exhibitions);
3) developing and/or applying non-formal learning opportunities, in
formal experience and knowledge transfer methods (e.g. art pedagogy,
art therapy, etc.) and making them accessible.
The projects could benefit from grants between 25,000 and 200,000
euros, and funds could be used to implement twelve projects. Details
about the projects can be read in the summary.
There were €81,917.4 (25 558 228 HUF) funds within the HU07
programme aimed for bilateral activities. The objective of the
call for proposals to enhance bilateral activities on project level
was that the project promoters carried out short-term initiatives
that reinforced bilateral ties and networks. The aim was to stimulate bilateral cultural cooperation between cultural entities in
Hungary and the donor states or out of the donor states if they
were in a role of expert or consultant. The cooperation had to
be based on the exchange, sharing and transfer of knowledge,
experience and best practices in relation to the subject matter
of the initiative. The projects were awarded between 2,000 and
8,000 euros, and ten projects were implemented.
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HU07-0010-A1-2013
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„MŰVÉSZETEK HÁZA” AZ ALBERTIRSAI
ZSINAGÓGA HELYREÁLLÍTÁSA

“HOUSE OF ART” THE RESTORATION OF THE
SYNAGOGUE OF ALBERTIRSA

A projekt célja Albertirsa város több mint 200 éves zsinagógájának felújítása volt.

The project aims to renovate the 200-year-old synagogue of Albertirsa.

A projekt két részből állt, elsőként a műemléképület helyreállítása volt a fő teendő, majd a kulturális eseményekhez szükséges
átalakítás és berendezés vált szükségessé. A felújítást követően
az 1190 m²-es ingatlan akár 120 ember befogadására is alkalmas
lett. További cél volt a felújítást követően, hogy a már meglévő

The project consisted of two parts, the first part was to restore
the monumental building, and the necessary transformation and
equipment needed for cultural events. After the renovation, the
1190 sqm property became suitable for up to 120 people. After
the renovation, the aim was to coordinate the work of the House
of Arts with the existing institutions, the Cultural Center, the Village House, the City Library and the Sports Center, or the cultural
institutions of the neighbouring settlements, in order to organize
joint programs.

intézményekkel, Művelődési Házzal, Faluházzal, Városi Könyvtárral és a Sportcentrummal, esetleg környező települések kulturális
intézményeivel összehangolják a Művészetek Házának működését, közös programokat szervezzenek.

Projektgazda
Project Promoter

Albertirsa Város Önkormányzata
Municipality of Albertirsa

Program Operátor
Programme Operator

Miniszterelnökség – Társadalmi és Örökségvédelmi Ügyekért, valamint Kiemelt Kulturális Beruházásokért Felelős Helyettes Államtitkárság
Prime Minister’s Office, Deputy State Secretariat Responsible for Cultural
Heritage, Social Affairs and Major Cultural Investments

Megvalósítási időszak
Implementation period

2016.06.06. - 2017.04.30.
06.06.2016 – 30.04.2017

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner

-

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner

-

Összköltség
Total budget (EUR)

288.886.968 Ft
978 946,01 EUR

EGT támogatás összege
EEA Grant (EUR)

274.442.620 Ft
929 998,71 EUR

274 442 620 HUF
929 998,71 EUR
__________________
Támogatás összege
EEA Grant
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HU07-0015-A1-2013

A ZUGLIGETI LÓVASÚT VÉGÁLLOMÁS ÉPÜLETÉNEK
FELÚJÍTÁSA A MŰEMLÉK MEGŐRZÉSE ÉS
KULTURÁLIS-KÖZÖSSÉGI TÉRKÉNT VALÓ
FENNTARTHATÓ HASZNOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN
295 099 803 HUF
314 815 822 EUR
__________________
Támogatás összege
EEA Grant

Így az épület otthonául szolgál a Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjteménynek, valamint rendezvényközpontként és vendéglátó ipari létesítményként is működik majd. Megvalósulhatott az a régi elképzelés, hogy az
1885-ben épült végállomás megszabadulhasson az évtizedek alatt hoz-

Ennek érdekében a projekt keretében az örökségvédett épületrész került megújításra, ugyanakkor egyéb források biztosítása mellett parkosítást, korszerű épületrészt, modern hűtő/fűtő
technológiát, egyéb épületelemeket tudtunk megvalósítani, an-

záépített toldalékoktól, és eredeti állapotában várhassa a látogatókat.

nak érdekében, hogy a Helytörténeti Gyűjtemény kiállításain túl
komplex közösségi tér jöhessen létre.

Projektgazda
Project Promoter

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Program Operátor
Programme Operator

Miniszterelnökség - Társadalmi és Örökségvédelmi Ügyekért, valamint Kiemelt Kulturális Beruházásokért Felelős Helyettes Államtitkárság
Prime Minister’s Office, Deputy State Secretariat Responsible for Cultural
Heritage, Social Affairs and Major Cultural Investments

Megvalósítási időszak
Implementation period

2016.05.02-2017.04.30

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner

Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner

INTBAU Scandinavia

Összköltség
Total budget (EUR)

367 260 642 HUF
1 244 529,45 EUR

EGT támogatás összege
EEA Grant (EUR)

295 099 803 HUF
314 815 822 EUR
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A projekt elsődleges célja, hogy az egykori Lóvasút végállomás épülete az
örökségvédelmi szabályok betartása mellett megújuljon, funkciókat és tartalmat
kapjon, valamint, hogy újjakkal bővüljön.

A munkálatok során számos eltérő terület igényeit vettük figyelembe, így az egyedülálló fa tetőszerkezet állagmegóvása és
rekonstrukciója nem csak a hazai szakértők javaslatai, hanem a
donorpartner véleményeinek figyelembevételével tudott megújulni, a lakosság véleményét nem csak a tervezési szakaszban,
de az új kulturális tér arculatának kidolgozásában is kikértük,
ahogy az épület valamennyi funkciója akadálymentes. A pályázat segítségével a olyan modern kiállítótér kialakítása vált
lehetővé, melyben érintőképernyős tartalmak, audioguide-os
vezetések valósulhatnak meg, valamint a kiállítás egyes részei
magyar jelnyelven (HSL) is hozzáférhetőek.

RESTORATION OF THE HORSE TRAM TERMINUS
BUILDING IN ZUGLIGET TO PRESERVE THE BUILT
HERITAGE AND TO UTILIZE IT AS A SUSTAINABLE
CULTURAL-COMMUNITY PLACE
The primary goal of the project is to renovate the end station building of the
former horse tram observing the heritage protection rules, and to expand it with
new features and content.
Thus, the building serves as a home for the Local History Collection
of the Hegyvidék District as well as as an event center and a catering industrial facility. The old idea could have been achieved that
the end station built in 1885 should get rid of attachments built
over the decades and should await visitors in their original state.

phase but also during the development of the new cultural space’s
image, and all the functions of the building are barrier-free. With
the help of the project it has become possible to create a modern exhibition space, in which touch-screen contents and tours
with audioguide can be realized, and some parts of the exhibition are also accessible in Hungarian Sign Language (HSL).

To this end, in the framework of the project, the heritage-protected part of the building has been renewed while at the same
time landscaping, a modern part of the building, modern cooling
/ heating technology and other building elements have been
implemented with the involvment of other resources in order
to create a complex community space beyond the exhibitions of
the Local History Collection.
During the implementation we took into consideration the demands of many different areas, so the preservation and reconstruction of the unique wooden roof structure could be renewed
not only considering the recommendations of domestic experts
but also taking into account the donor partner’s views. The opinion of the population haven’t only been requested in the planning
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HU07-0019-A1-2013

ÖRÖKSÉGSZÁLLÓ
A TÜRR ISTVÁN MÚZEUM LÁTVÁNYTÁRA
A bajai Türr István Múzeum a projekt keretében felújította és átalakította
a soknemzetiségű népességgel és sokszínű kultúrával büszkélkedő város
központjában a Deák Ferenc u. 1. szám alatti országos műemléki védettség
alatt álló épülete belső terének egy részét.
Az épület harmonikusan illeszkedő eleme a város főterének,
ezért megóvása a történelmi belváros építészeti egységének
megtartását is jelenti. A korszerű energetikai, környezetbarát
elvárásoknak is megfelelő felújítás és funkcióváltó átalakítás
célja, hogy a nagy múltú és városképileg meghatározó műemléképület minél nagyobb része megnyitható és használatProjektgazda
Project Promoter

Türr István Múzeum
Türr István Museum

Program Operátor
Programme Operator

Miniszterelnökség - Társadalmi és Örökségvédelmi Ügyekért, valamint Kiemelt Kulturális Beruházásokért Felelős Helyettes Államtitkárság
Prime Minister’s Office, Deputy State Secretariat Responsible for Cultural
Heritage, Social Affairs and Major Cultural Investments

Megvalósítási időszak
Implementation period

2016. 05.01. – 2017.04.30.

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner

Bajai Cigány Önkormányzat
Bajai Horvát Önkormányzat
Bajai Német Önkormányzat
Bajai Szerb Önkormányzat

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner

-

Összköltség
Total budget (EUR)

195 384 356 HUF
662 095,41 EUR

EGT támogatás összege
EEA Grant (EUR)

185 615 174 HUF
628 990,76 EUR
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ra ösztönző legyen a nagyközönség számára. Ezáltal megerősödjék a nemzetiségi bázisintézményként is működő muzeális
intézménynek helyt adó épület kulturális és közösségi funkciója és javuljon a soknemzetiségű kulturális örökséghez való
hozzáférés. A fejlesztés eredményeként a beltér megnyitása
a látogatók számára 30%-ról 60%-ra növekedett, 600 m²
felülettel és korszerű informatikai szolgáltatással. Közel 700
újabb tárgyat tettek kiállításképessé. Új szolgáltatásként kutatók és tanárok számára nyújtanak korszerű kutatási lehetőséget. A Projektgazda és Partnerei kidolgoztak 11 db foglalkoztató programot, oktatási segédanyagot a 3-23 éves
korosztály számára, amelyben alapvető szerepet játszik a
tehetséggondozás és a társadalmi felzárkóztatás, ugyanakkor
hűen tükrözi azt a különösen gazdag kulturális sokszínűséget,
ami a városnak nemcsak a múltját, de a jelenét is jellemzi.
A projekt megvalósulásával az „Örökségszálló” - a 79 éves
közgyűjtemény mintegy 100 000 darabos műtárgyállományának közel 60%-a vált bemutathatóvá, a korábbi 20% helyett.
Kincses Bácska kulturális öröksége végre minden érdeklődő
látogató számára közkinccsé válhat.

TREASURY OF HERITAGE
During the implementation of the project István Türr Museum of Baja town has
renovated and reconstructed the first level of its building at Deák Ferenc street No.
1., which is under the protection of National Historic Monuments and is located in
the very centre of the multi-national and multi-cultural settlement.
The building is also the harmonious element of the town’s main
square; therefore, its conservation serves the maintenance of the
architectural integrity of the historic city centre. The main purpose
of the project is to ensure the preservation and sustainable use of
this built cultural heritage, also to promote social inclusion via enhancing access to new cultural and community services and to the
cultural heritage kept in the museum which is functioning also as
a regional cultural institute for minorities. The results involve the
increase of the exhibition area from 30% to 60%. During the implementation, the store rooms have been converted into museum
workshops and spectacular open exhibition stores on local history, arts, ethnography and textiles. Three info points with access
to digitalized heritage have been installed and close to 700 more
artefacts have been restored. The total surface of the project area
is 600 m2. The Project Promoter cooperating with several minority local partners (Roma, Croatian, German and Serbian) has
worked out 9 different, regular museum programmes, teaching
material and launched regular events for the target groups of
3-23 ages. Our project titled “Treasury of cultural heritage’ exhibits close to 60% of the 79-year-old public collection kept
in the museum now, instead of the previous 20%. The cultural
heritage of Treasury Bacska has become real public domain.

185 615 174 HUF
628 990,76 EUR
__________________
Támogatás összege
EEA Grant

Közel 700 újabb tárgyat
tettek kiállításképessé.
Close to 700 more artefacts have been restored.
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HU07-0028-A1-2013

SZENTES SZECESSZIÓS HÁZ KIALAKÍTÁSA AZ
EGYKORI PETŐFI SZÁLLÓ MŰEMLÉKÉPÜLET
MEGÚJÍTÁSÁVAL, FENNTARTHATÓ KULTURÁLIS
KÖZÖSSÉGI FUNKCIÓK LÉTREHOZÁSÁVAL
Szentes Város Önkormányzata projektpartnerével, a szentesi
Koszta József Múzeummal együttműködve valósította meg a projektjét.
Kitűzött célok közt szerepelt a Szentesi Szecessziós Ház
kulturális, művészeti, valamint a kávéházi multikulturális
funkciók megvalósításának biztosítása.
Projektgazda
Project Promoter

Szentes Város Önkormányzata
Municipality of Szentes

Program Operátor
Programme Operator

Miniszterelnökség – Társadalmi és Örökségvédelmi Ügyekért, valamint Kiemelt Kulturális Beruházásokért Felelős Helyettes Államtitkárság
Prime Minister’s Office, Deputy State Secretariat Responsible for Cultural
Heritage, Social Affairs and Major Cultural Investments

Megvalósítási időszak
Implementation period

2016.05.01. - 2017.04.30.
01.05.2016 – 30.04.2017

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner

Koszta József Múzeum
Koszta József Museum

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner

-

Összköltség
Total budget (EUR)

357 484 917 HUF
1 211 402,63 EUR

EGT támogatás összege
EEA Grant (EUR)

292.585.671 Ft
991 479,74 EUR
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Fő kialakított funkciók: előtér, szecessziós közéleti, irodalmi kávéház, kamaraterem, interaktív galéria, mozgás- és
koncertterem. A saroképület utcai homlokzatainak felújítására is sor került, az örökségvédelmi szempontok
és előírások figyelembevételével. A Szecessziós Ház lehetőséget biztosít a helyi és környékbeli művészeknek
alkotásaik bemutatására, otthont ad irodalmi, zenei és
egyéb rendezvényeknek. A projekt számos helyi civil
szerveződés, egyesület, baráti kör, intézmény működésének feltételeit javítja működésükhöz megfelelő helyszín
biztosításával, emellett a város turisztikai kínálatát is bővíti. Akadálymentes közösségi tér került kialakításra, így
jelentősen javult bizonyos hátrányos helyzetű csoportok
(elsősorban a mozgássérültek) kulturális javakhoz történő
hozzáférhetősége. Az épület további részei későbbi beruházásokkal újulhatnak meg.

RECONSTRUCTION OF FORMER ART NOUVEAU
HOTEL PETŐFI IN SZENTES AND ITS SUSTAINABLE
UTILIZATION AS A CULTURAL-COMMUNITY CENTRE

292 585 671 HUF
991 479,74 EUR
__________________
Támogatás összege
EEA Grant

The project was implemented by the project partner of the Municipality of Szentes
and its project partner, the Koszta József Museum in Szentendre.

Among the goals set, one of the main aims was to ensure
the realisation of a cultural, artistic, and cafeteria-like multicultural functions of the Szentesi Art Nouveau House.
Main results of the project: lobby, literary café, chamber room, interactive gallery and concert hall. The street facades of the corner
building were also renovated, taking into account heritage protection considerations and regulations. The Art Nouveau House offers to the local artists an opportunity to present their works, and
provides a home to literary, musical and other events. The project
improves the conditions regarding the operation of many local
civil organizations, associations, friends and institutions, providing
a suitable location for their operations, and also expanding the
city’s tourist attractions. An accessible community space was developed, and thanks to this, the accessibility of certain disadvantaged groups (primarily handicapped) significantly improved. Further parts of the building can be renewed by future investments.
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HU07-0037-A1-2013

A ZSIDÓSÁG ÉS A CSÚCSTECHNIKA
EINSTEINTŐL NAPJAINKIG

184 519 936 HUF
625 279,35 EUR
__________________
Támogatás összege
EEA Grant

A Balatonfüred Bajcsy Zsilinszky 32 szám alatt található Zsinagóga jelenleg nem
tölti be eredetileg tervezett funkcióját, egy részében egy étterem működik.

Projektgazda
Project Promoter

Balatonfüred Város Önkormányzata

Program Operátor
Programme Operator

Miniszterelnökség – Társadalmi és Örökségvédelmi Ügyekért, valamint Kiemelt Kulturális Beruházásokért Felelős Helyettes Államtitkárság
Prime Minister’s Office, Deputy State Secretariat Responsible for Cultural
Heritage, Social Affairs and Major Cultural Investments

Megvalósítási időszak
Implementation period

2016.05.02. - 2017.04.30.

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner

-

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner

Det Mosaiske Trossamfunn

Összköltség
Total budget (EUR)

223 870 644 HUF
758 626,38 EUR

EGT támogatás összege
EEA Grant (EUR)

184 519 936 HUF
625 279,35 EUR

Jelen projekt keretében nemcsak az elhanyagolt épület
felújítása történne meg, de teljesen új funkciók is helyet
kapnának. Egyrészt egy állandó és változó kiállítást tervezünk létrehozni, másrészt a szakrális funkcióját is vis�szakapná az épület. Az állandó részben kapnának helyet
a zsidó származásúnak tekintett Nobel-díjas tudósok, és a
ma már nem élő, de munkásságukkal a mai életet meghatározó tudósok. Nem a múltra való szomorú emlékezést
állítanánk a középpontba, hanem elsősorban a zsidóság és
a mindennapi élet kapcsolatát mutatnánk be pozitív példákon keresztül. A kiállítás változó részében tudományos
és technikai újdonságok kapnának helyet. Tapasztalatunk,
hogy a felnövekvő korosztály már a számítógép világában
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tudja csak elképzelni mindennapjait. Az ő megszólításuknak egyetlen módja, ha egy kiállítás képes integrálni a modern interaktív eszköztárat. A fény-hang-technika kombinációja innovatív és speciális jelleget ad az interaktivitás
mellett és komplexé teszi a kiállítást, vagyis több szempontú befogadásra ad lehetőséget a látogatók számára.
A külföldi példák alapján az interaktivitás, informatikai,
high-tech rendszer nélküli kiállítás már elvesztette a látogatottságát. Nálunk is már egyre több múzeum rendelkezik interaktív eszközökkel, de még nagyon gyerekcipőben
jár ez a technikai megoldás. Eddigi tapasztalataink szerint,
nem csak az eszközök differenciáltsága, hanem a tartalmi
kialakítás és ötletesség szempontjából a legelőremutatóbb
múzeum a Petőfi Irodalmi Múzeum. Ezzel az interaktív kiállításunkkal arra törekszünk, hogy ezen kiállítás a korai
gyerekkortól egészen az idős korig minden korosztálynak
élményt nyújtson, nem csak az interaktív eszközök révén,
hanem a kreatív makett, rajzoló és játéksarkon (múzeumpedagógiai sarok) keresztül az élethosszig tartó tanulást
segítse. Felhívjuk a figyelmet a tudás az értékek fontosságára, az élet értékére, azokra a szellemi és tudásbeli alkotásokra és értékekre, amelyek az egyes közösségeket, és
a világot is előbbre vitték, segítették. Ezeknek a képviselői
azok a Nobel-díjas tudósok, építészek, művészet képviselői, akik életműve példa lehet mindenki számára. Ezeknek
az embereknek az életműve mai életünkre is hatással van.

A kiállítás felépítésekor ezért építenénk be olyan eszközöket, mint az érintőképernyős számítógép, hangpultok,
interaktív kivetítők, asztalok és múzeumpedagógiai foglalkoztató sarok játékokkal, számítógépekkel és nyomtatókkal. Az interaktív felületek sikeresen közelebb hozzák
a bemutatandó anyagot, a hangpontok segítségével a magyarul, németül, angolul és héberül beszélő közönséghez is
közvetlenül tudunk szólni, a „lapozógép” pedig virtuálisan
lapozhatóvá teszi a dokumentumokat, könyveket. A felső
szinten tematikus kiállítótér lesz, ahol a zsidóság tudományos és technikai kultúráját mutatják majd be, interaktív
technikákkal. Az alsó (pince) térben egy iskolai osztályt (30
főt) befogadó többcélú múzeumpedagógiai helyiséget alakítunk ki. A kiállítás tartalmával összefüggő kreatív játékok,
vetítések helyéül szolgál majd. A kulturális funkció lehetővé tenné a tér alkalmanként istentiszteleti célokra való
használatát is. A szakrális funkcióra az egykori templomi
berendezésekre utaló installáció emlékeztetne: az előcsarnok felőli átjáró előtt egy vitrinszerűen elhelyezett tóraszekrény jelezné az egykori zsinagógai funkciót. A szemantikai zavart úgy oldjuk fel, hogy a tóraszekrény-vitrint
szélfogószerű bútorzatként alakítjuk ki, tehát kiállítási installációként, de mégis a fal részeként. Ezzel a megoldással
akusztikailag is zsilipet képezünk a volt templomtér és az
új előcsarnok között. A kiállítás mindenki előtt nyitva áll,
és jól illeszkedik Balatonfüred kulturális sokszínűségéhez.
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JUDAISM AND HIGH TECHNOLOGY
FROM EINSTEIN TO TODAY
The Synagogue situated at 32 Bajcsy Zsilinszky Street in Balatonfüred currently does
not perform its originally intended function, a restaurant is operated in one part of it.

184 519 936 HUF
625 279,35 EUR
__________________
Támogatás összege
EEA Grant

Projektgazda
Project Promoter

Balatonfüred Város Önkormányzata

Program Operátor
Programme Operator

Miniszterelnökség – Társadalmi és Örökségvédelmi Ügyekért, valamint Kiemelt Kulturális Beruházásokért Felelős Helyettes Államtitkárság
Prime Minister’s Office, Deputy State Secretariat Responsible for Cultural
Heritage, Social Affairs and Major Cultural Investments

Megvalósítási időszak
Implementation period

2016.05.02. - 2017.04.30.

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner

-

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner

Det Mosaiske Trossamfunn

Összköltség
Total budget (EUR)

223 870 644 HUF
758 626,38 EUR

EGT támogatás összege
EEA Grant (EUR)

184 519 936 HUF
625 279,35 EUR

Within the frame of this project not only the renewal of the
neglected building would take place, but quite new functions
would also be given room. On the one hand we are planning to create a permanent and a changing exhibition, on the
other hand the building would also be given back its sacral
function. Within the permanent part the Nobel laureates of
Jewish origin and those scholars who do not live today but
determine our life today would be given room. We would
not put sad remembrance of the past into the centre, but
primarily we would present the connection between Jewishness and everyday life through positive examples. In the
changing part of the exhibition scientific and technical novelties would be given room. Our experience is that the comZÁRÓKIADVÁNY 2017
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ing generation can only imagine their everydays only in the
world of the computers. The only way for addressing them
is if an exhibition can integrate a modern interactive toolbar.
The combination of light-sound technology gives an innovative and special nature besides interactivity and makes the
exhibition complex, namely it makes a multi-angle reception
possible to the visitors. On the basis of foreign examples the
exhibition without interactivity, informatics, high-tech systems has already lost its popularity. In this country more and
more museums have interactive tools, as well, but this technical solution is still in child’s shoes. According to my experience so far the Petőfi Literary Museum is the most ahead of
its time not only from the point of view of the differentiation
of tools but the formation and ingenuity of content. With
this interactive exhibition we aspire for giving experience to
all age-groups from the early childhood to old-age not only
via the interactive tools but helping lifelong learning through
a creative maquette, a drawing and game corner (museum
pedagogical corner). We call attention to the importance
of knowledge, values and the value of life, those spiritual
and factual creations and values, which have advanced,
enhanced certain communities and the world, as well. The
Nobel prize holder scholars, architects, representatives of
arts, whose life-work can be an example for everybody, represent these. The life-work of those people influences our
life today, as well. On constructing the exhibition we there-

fore would build in such tools as the touch-screen computer,
sound board, interactive projectors, tables and a museum
pedagogical corner with games, computers and printers.
The interactive surfaces bring closer the material to be presented successfully, we can talk to the audience speaking
Hungarian, German, English and Hebrew directly with the aid
of the sound points, the „paging machine” makes the documents, books virtually pageable. There will be a thematic
exhibition space on the upper floor, where the scientific and
technical culture of the Jewishness will be presented with
interactive techniques. In the lower (cellar) space we form a
multi-target museum pedagogy room hosting a class room
(30 people). It will serve as the place for creative games,
projections connected to the content of the exhibition. The
cultural function would make the occasional use of the space
for religious service possible. The installation referring to the
former church arrangement would remind of the sacral function: in front of the corridor from the ante a Torah cabinet
placed as a glass cabinet would signal the former synagogal
function. We dissolve the semantic confusion in a way that
we form the Torah glass cabinet as a windscreen like item of
furniture, thus as an exhibition installation, but still part of
the wall. With this solution we also form an acoustic sluice
between the former church space and the new ante. The
exhibition is open in front of everybody and fits well into the
cultural diversity of Balatonfüred.
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HU07-0045-A2-2013

61 584 000 HUF
208 688,58 EUR
__________________
Támogatás összege
EEA Grant

A DUNAFÖLDVÁRI TÁJHÁZ MEGMENTÉSE

RESCUE OF FOLK HOUSE OF DUNAFÖLDVÁR

A projektgazda általános célként a projekt megvalósításával, a helyi szereplők
bevonásával javítani akarja a kulturális örökséghez való hozzáférést, hogy a
társadalom széles körében tegye elérhetővé a kulturális javakat, és a társadalmilag
hátrányos helyzetű csoportok is egyenlő eséllyel férjenek hozzá a kulturális javakhoz.

The Municipality of Dunaföldvár town intends to make built cultural heritage become
commonly available for the whole society, and to make socially disadvantaged groups
access these cultural goods with equal opportunities, and also to improve and broaden the
supply of local cultural and social services according to needs.

Projektgazda
Project Promoter

Dunaföldvár Város Dunaföldvár Város Önkormányzata
Municipality of Dunaföldvár Town

Program Operátor
Programme Operator

Miniszterelnökség - Társadalmi és Örökségvédelmi Ügyekért, valamint Kiemelt Kulturális Beruházásokért Felelős Helyettes Államtitkárság
Prime Minister’s Office, Deputy State Secretariat Responsible for Cultural
Heritage, Social Affairs and Major Cultural Investments

Megvalósítási időszak
Implementation period

2016. május 9.- 2017. április 30

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner

1. Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár
2. Dunaföldvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner

-

Összköltség
Total budget (EUR)

64 824 042 HUF
219 668,05 EUR

EGT támogatás összege
EEA Grant (EUR)

61 584 000 HUF
208 688,58 EUR

A projekt közvetlen célja, hogy Dunaföldvár hagyományos
vidéki életmódhoz, a természetközeli területhasználathoz
kapcsolódó épített örökségi eleme és a hozzá szervesen
kapcsolódó környezete fenntartható módon megőrizhető és
élményszerűen bemutatható legyen.
Dunaföldvár Város Önkormányzata az EGT Alap támogatásával autentikusan helyreállította a helyi védelem alatt álló,
és teljesen leromlott fizikai állapota miatt használaton kívüli
Attila utca 19. sz. alatti 19. sz.-i építésű parasztházat; annak
infrastruktúráját; restauráltatta és megtisztítatta berendezéZÁRÓKIADVÁNY 2017
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si és használati tárgyait, hogy a ház helytörténeti és néprajzi
kiállítóhelyként, tájházként funkcionáljon.
Emellett újraépítésre került a melléképület, amely foglalkoztatóvá alakult át. A program keretében foglalkozások,
táborok megtartására került sor elsősorban 6-18 éves korosztály számára, és rendszeres eseményeket (előadásokat)
indítottak el minden érdeklődő számára, amelyek keretében bemutatásra és felelevenítésre kerülnek a tradicionális
vidéki életformához kapcsolódó tevékenységek (mesterségek, kézművesség) és az illeszkedő szellemi örökség, a
helyi hagyományok is.

Within the scope of the project, the Project Promoter has
authentically restored the farmhouse of deteriorated condition; renovated, extended and converted the outbuilding
into activity hall at No. 19 Attila Street, which has strong
relation to the traditional, local rural life style of the 19th
century. The building complex and the surroundings are
under the protection of the local historic monuments. The
forecourt, the rear garden and the court which are devastated and completely neglected have also been restored in
a traditional way (planting herbs and fruit trees) by common, voluntary effort of the locals. The project activities
also involved restoration and cleaning of the furnishing
of the house. By the implementation of the project the
whole complex has converted into an enjoyable traditional country farmstead with green environment and an exhibition area for local ethnography and history. The current homestead has a permanent exhibition featuring
everyday items and traditional clothing. There is also a
separate space dedicated to hold handcrafting and ethnographic workshops for children or smaller adult groups.

Az Attila utca 19. sz. alatti
19. sz.-i építésű parasztház
The folk house at No. 19
Attila Street

There is also a separate space dedicated to hold handcrafting and ethnographic workshops for children or
smaller adult groups.
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HU07-0046-A2-2013

141 451 492 HUF
479 334,1 EUR
__________________
Támogatás összege
EEA Grant

„KINCSEM ISTÁLLÓ ÉS UDVARHÁZ” FELÚJÍTÁSA,
KÖZÖSSÉGI TÉRRÉ VALÓ KIALAKÍTÁSA

RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT OF „KINCSEM
STABLE AND MANSION” TO COMMUNITY SPACE

Megújult Kincsem versenyistállója. Közösségi, kulturális térként éled újjá Gödön a
legendás magyar versenyló, Kincsem egykori istállója.

Kincsem Racehorse Stables Renewed The former stables of the legendary Hungarian race
horse, Kincsem, is being revived in Göd as a community and cultural center.

A Budapest–Vác vasútvonal elkészültét megelőzően lóváltó állomás és csárda működött az épületben, amely a XIX. század
második felében már istállóként szolgált és pályafutása legszebb éveiben adhatott otthont a világhírű csodakancának. A
helyi védettség alatt álló épület az utóbbi évtizedekben kihasználatlanul állt, míg az „EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009–
2014 Kulturális és természeti örökség megőrzése, megújítása”
program támogatásával felújíthatta Göd városa az ingatlant.

Prior to the completion of the Budapest-Vác railway line, this building housed a horse station and tavern, and already served as a stable during the
second half of the 19th century. It was home to the world famous miracle
mare during the best years of her career. During the past decades, this locally protected building stood vacant, until the town of Göd had the opportunity to renew this property due to a subsidy received within the “EEA
Financial Mechanism 2009 to 2014, Preservation and Renewal of Cultural
and Natural Heritage” program.

Projektgazda
Project Promoter

Göd Város Önkormányzata

Program Operátor
Programme Operator

Miniszterelnökség - Társadalmi és Örökségvédelmi Ügyekért, valamint Kiemelt
Kulturális Beruházásokért Felelős Helyettes Államtitkárság
Prime Minister’s Office, Deputy State Secretariat Responsible for Cultural
Heritage, Social Affairs and Major Cultural Investments

Megvalósítási időszak
Implementation period

2016.05.02.-2017.04.30.

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner

JAMH, Gödi Civil Tanács és Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület, Berty
László Méhészete, Hegedűs Erzsébet, Búzaszem Alapítvány

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner

-

Összköltség
Total budget (EUR)

151 806 448 HUF
514 423,75 EUR

EGT támogatás összege
EEA Grant (EUR)

141 451 492 HUF
479 334,1 EUR

A nagyszabású beruházásnak köszönhetően egy kulturális és közösségi funkciókat nyújtó komplexum jött létre, amely egyike lehet a térség turisztikai vonzerejét megalapozó létesítményeknek.
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A felújított épületben kialakítanak egy, a csodakanca pályafutását bemutató emlékhelyet, egy kulturális ismereteket közvetítő állandó és időszaki kiállításoknak otthont adó kiállítótermet, illetve egy, a helyi ősi mesterségeket bemutató termet,
és helyet kap benne egy, a kerékpáros turizmust kiszolgáló
bringapont, valamint egy kávézó is.
Az ingatlan felújítása során rekonstruálták az eredeti homlokzatot, valamint kialakítottak egy előadásokra, vetítésekre, zenei és táncprogramokra alkalmas többcélú termet is. A mintegy
250 éves épület multifunkcionális kialakítása megfelel a jelenkor elvárásainak. Az egykori versenyistálló így alkalmassá vált
a legkülönbözőbb közösségi rendezvények befogadására.
A méltó módon megújult épület megérdemelten válik ismét
a magyar lovaskultúra fontos emlékhelyévé és a helyi közösségi élet színterévé.

As a result of this grand investment, a complex has been created which provides cultural and community functions, which can be one of the facilities
laying the foundation for attracting tourists to this region.
A memorial site will be established in the renewed building that will commemorate the career of the miracle mare, in addition to an exhibition hall housing permanent and periodic exhibitions, one hall dedicated to ancient crafts,
as well as a bicycle point serving tourists arriving by bicycles, and a café.
During the renewal of this deservingly reborn property, the original facade
was reconstructed, and a multipurpose hall was also constructed that can
be used for presentations, screenings, musical and dance programs.
The multifunctional implementation of this approximately 250 year old building meets today’s expectations. This way, the former stable has become
suitable for receiving the most varied types of events.

This deservingly renewed building now deserves to once again
become an important memorial of Hungarian equestrian culture
and a venue for local community events.
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HU07-0049-A2-2013

VIDÉKI ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG MEGÚJÍTÁSA
A MÁRIAPÓCSI KÖZÖSSÉGI ÉLET MEGERŐSÍTÉSE
ÉRDEKÉBEN
92 311 427 HUF
312 814,05 EUR

__________________
Támogatás összege
EEA Grant

Városunk jelentős számú civil szervezettel rendelkezik, aktív
közösségi élet, gazdag kulturális és vallási programok színesítik éltünket. Évről évre formálódott az igény arra, hogy ös�szegyűjtsük, és minden érdeklődő számára hozzáférhető módon
közzétegyük Máriapócs Város tárgyiasult és szellemi kulturális
értékeit. Fontosnak éreztük továbbá egy olyan közösségi színtér
létrehozását mely a kor követelményeinek megfelelő infrastrukturális háttérrel civil szervezeteink működési helyszínéül szolgál,
városunk kulturális bázisaként közösségi programok megrendezésére nyújt lehetőséget a jövőben.

Projektgazda
Project Promoter

Máriapócs Város Önkormányzata

Program Operátor
Programme Operator

Miniszterelnökség - Társadalmi és Örökségvédelmi Ügyekért, valamint Kiemelt
Kulturális Beruházásokért Felelős Helyettes Államtitkárság
Prime Minister’s Office, Deputy State Secretariat Responsible for Cultural
Heritage, Social Affairs and Major Cultural Investments

Megvalósítási időszak
Implementation period

2016.07.25. - 2017.04.30.

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner

-

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner

-

Összköltség
Total budget (EUR)

97 169 922 HUF
329 277,95 EUR

EGT támogatás összege
EEA Grant (EUR)

92 311 427 HUF
312 814,05 EUR
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Színes közösségi élet, megőrzött kulturális értékek
A tartalomfejlesztési gyűjtőmunka eredményeképpen megalkotásra került az a digitális értéktár, amely minden érdeklődő számára hozzáférhetővé tette kulturális értékeinket a
http://gergelyffy-kuria.hu/ weboldalon. Nagy sikernek örvend a nagyközönség számára megmentett és állandó kiállításon bemutatásra kerülő faragott lovashintónk is, amely
igazi kézműves értéket közvetít.
A Gergelyffy-család uradalmi épülete szintén megújult a projektben, a célcsoportok igényeivel összhangban két fő beltéri és
három kültéri, valamint a belső térben közösségi-civil és hagyományőrző-kulturális funkció kialakítására került sor.
Közösségi programjaink nagy sikert arattak, neves eseményekhez kapcsolódó lakossági tematikus napok formájában kerültek
megrendezésre.
Programjainkkal több, mint 500 fő bekapcsolódását sikerült elérnünk a projekt megvalósítás során.

REVITALIZING RURAL
ARCHITECTURAL HERITAGE
FOR ENLIVENING
COMMUNITY LIFE IN
MÁRIAPÓCS
Colorful social life,
preserved cultural values

Our city has a significant number of civil organizations, we enjoy an active community life and a great variety of cultural and religious programs enrich our everyday
lives. The idea of collecting and publishing the materialistic and spiritual cultural values of the city of Máriapócs in order to preserve them for the generations to come,
has been a major objective of the community for years now. We also felt it important to create a community scene that meets the infrastructural requirements ofour
present day, that serves as a headquarters for our civil organizations, and as a main
cultural base for our city to provide community programs in the future.

The old estate of the Gergelyffy family has also been renovated in the
project. In accordance with the needs of the target groups, two main indoor and three outdoor community-civil and cultural-cultural functions have
been created.
Our four community programs (thematic days) aimed at involving the
whole community in the research and content development process were
a great success, with our programs we managed to reach more than 500
people during the project implementation phase.

As a result of the thorough research and content development, we created
a digital library that makes our cultural values available to all interested
parties at www.gergelyffy-kuria.hu. Also, we created a permanent exhibition showcasing the history of carriage driving, which features a real relique
craftsmanship a wooden hand carved horse carriage.
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HU07-0067-A2-2013

FUNCTION
IMPROVING
REHABILITATION OF
CIFRA GARDEN AND
SWISS HOUSE

CIFRAKERT ÉS SVÁJCI HÁZ FUNKCIÓBŐVÍTŐ
REHABILITÁCIÓJA
“Aggódj kevesebbet, reménykedj többet; egyél kevesebbet, rágj többet;
panaszkodj kevesebbet, lélegezz többet; beszélj kevesebbet, mondj többet;
utálkozz kevesebbet, szeress többet; és az életben minden jó dolog a tiéd lesz.”
A projekt az EGT alapot biztosító országok támogatásával valósult meg. Ennek köszönhetően Nagykőrös városának zöld szíve,
a több mint 5 hektár területű „Cifrakert” területén belül, 3 akcióterületre bontott része került rehabilitálásra, amely a következető tevékenységek megvalósítását jelentette:
Az ott álló helyileg védett, 1870 körül épült Svájci Ház és Zenepavilon felújítása, a Svájci Ház és a Zenepavilon környezetének és
a piactérnek felújítása, játszótér kialakítása és sportpálya készítése, a játszótér és sportpálya megvilágítási rendszerének kiépítése, a színpad és nézőtér felújítása, térfigyelő kamerarendszer
kiépítése, a Cifrakert funkcionális területeinek használatát segítő
eszközök beszerzése és a CIFI wi-fi rendszer kiépítése. A Svájci
Ház felújításával kiállító és egyben rendezvénytér kialakítása va-

Program Operátor
Programme Operator

Miniszterelnökség - Társadalmi és Örökségvédelmi Ügyekért, valamint Kiemelt
Kulturális Beruházásokért Felelős Helyettes Államtitkárság
Prime Minister’s Office, Deputy State Secretariat Responsible for Cultural Heritage,
Social Affairs and Major Cultural Investments

Megvalósítási időszak
Implementation period

2016.05.31.-2017.04.30.
31.05.2016. - 30.04.2017.

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner

Nagykőrösi Városi Nyugdíjas Klub
Retirement Club of Nagykőrös Town

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner

-

Összköltség
Total budget (EUR)

135.568.742 Ft
455.329,33 EUR

EGT támogatás összege
EEA Grant (EUR)

112.424.693Ft
377.596,26 EUR
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lósult meg Környezetének felújításával nagyobb piactér került kialakításra. A Zenepavilon és Színpad felújításával lehetőség nyílik
a helyi és környékbeli tehetségek fellépésére. Játszótér és Sportpálya kialakításával teljessé vált a fiatalok igényeinek kiszolgálása. A tevékenységek megvalósításával kulturális, művészeti és
ismeretterjesztési programok kellemes, kulturált megvalósítására
nyílt alkalom, amelyek lebonyolítását, megrendezését a beszerzett eszközök a mai kor elvárásainak színvonalára emelik.
A Cifrakertet a régi fényében sikerült felújítani úgy, hogy új modern a város lakosainak fontos és szükséges funkciókkal került
megtöltésre. Lehetőséget teremtett mindenkinek köztük a hátrányos helyzetűeknek és a fogyatékosoknak is a park látogatására és a minél teljesebb regenerációra. A park látogatása
ingyenes és bárki számára lehetséges. Reméljük a családi kirándulások kedvencévé válik a Cifrakert, ahol az egész család tud
regenerálódni és kikapcsolódni. Továbbá bízunk benne, hogy a
megvalósult tevékenységek jól segítik a funkcióbővítő rehabilitáció által megvalósított projekt kiteljesedését.

The project was carried out with the financial support of the EEA
Grant provider countries. Thanks their contribution, the green
heart of Nagykőrös town was revived within a more than 5 hectares area of the „Cifra Garden”, rehabilitating in 3 action areas,
which meant the implementation of the following activities:
• Reconstruction of the Swiss House and Music Pavilion, both
built around 1870 and under local protection,
• Renovation of the marketplace, as well as the environment of
the Swiss House and the Music Pavilion,
• Creating a playground and a sports field,
• Installation of lighting system for the playground and the
sports field,
• Renovation of the outdoor stage and auditorium,
• Installation of surveillance camera system,
• Equipment procurement in order to support the usage of the
garden’s functional areas,
• Installation of CIFI Wi-Fi network.

With the renovation of the Swiss House,
a functional location was developed for
events and exhibitions. By refurbishing
the area around the Swiss House, we
have created a larger marketplace. The
renovated Music Pavilion and Outdoor
stage with their cultured appearance
provides performance opportunities
to talented artist in the area. With the
implementation of the playground and
sports grounds, the goal of serving
younger generation’s needs was completed. With the realization of the mentioned activities, the opportunity of organizing pleasant and suitable cultural,
art, and educational programs made
open. Moreover, with the acquired
tools and equipment, the organization

„Fear less, hope more;
Eat less, chew more;
Whine less, breathe more;
Talk less, say more;
Hate less, Love more;
and all good things will be yours!”
and launch of these events were put on a level
which responds to today’s demands. Cifra garden
was renewed in way that brought back its old light,
while at the same time was filled with modern and
crucial functions for the inhabitants of the town.
The opportunity is provided for everyone, including disadvantaged and disabled residents as well,
to visit the park and find full recreation. Admission
is free, and the garden is open for everyone. We
hope that the Cifra Garden will become a favorite
location for family excursions, a place, where the
whole family can regenerate and relax. In addition, we also hope that the carried out activities
will help the fulfillment of the project, implemented with function-enhancing rehabilitation.
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HU07-0068-A2-2013

189 995 137 HUF
643 833,06 EUR
__________________
Támogatás összege
EEA Grant

HELYI VÉDELEM ALATT ÁLLÓ
BARLANGLAKÁSOK ÉS KÖRNYEZETÜK
INFRASTRUKTÚRA- ÉS TARTALOMFEJLESZTÉSE
EGERSZALÓK TELEPÜLÉSEN
A projekt keretében Egerszalók belterületén található barlanglakások és
környezetük infrastruktúra- és tartalomfejlesztése valósul meg.
Összefoglalva elmondható, hogy a projekt keretében az infrastruktúrafejlesztéshez kapcsolódó tartalomfejlesztés keretében számos közösségi és kulturális funkció is kialakításra
kerül, amelyeknek az alábbi társadalomra gyakorolt hatásai

Projektgazda
Projekt Promoter

Egerszalók Község Önkormányzata
The Local Government of Egerszalók

Program Operátor
Programme Operator

Miniszterelnökség - Társadalmi és Örökségvédelmi Ügyekért, valamint Kiemelt Kulturális Beruházásokért Felelős Helyettes Államtitkárság
Prime Minister’s Office, Deputy State Secretariat Responsible for Cultural
Heritage, Social Affairs and Major Cultural Investments

Megvalósítási időszak
Implementation period

2016.05.19-2017.04.28

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner

•

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner

Szalókiak Baráti Köre Közhasznú Kulturális Egyesület Gyógyvizek Völgye TDM
Egyesület

Összköltség
Total budget (EUR)

199 994 880 HUF
677 719,01 EUR

EGT támogatás összege
EEA Grant (EUR)

189 995 137 HUF
643 833,06 EUR
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vannak: lokálpatriotizmus erősödése, az örökség-értékek minőségének elmélyülése, társadalmi felelősségvállalás erősödése, települési kohézió erősödése, helyi építészeti örökség
fontosságának tudatosítása a látogatókban. Projektünk átfogó célja az épített örökségi elem környezetének megőrzése,
fenntartása, helyreállítása, az eredeti funkció és a működés
élményszerű bemutatása. Ezen keresztül a hagyományos vidéki életmódhoz, a természetközeli területhasználathoz és
tájgazdálkodáshoz kapcsolódó épített örökségi érték és táji
környezet fenntartható módon, a helyi szereplők bevonásával történő helyreállítása, megőrzése és élményszerű bemutatása. További célunk a hagyományos vidéki életmódhoz
kapcsolódó mesterségek bemutatása és a fejlesztés eredményeinek széles körű társadalmi hozzáférhetőségének, megismerhetőségének és élményszerű bemutatásának biztosítása.

INFRASTRUCTURE AND
CONTENT DEVELOPMENT
FOR LOCALLY PROTECTED
CAVE HOMES AND
THEIR ENVIRONMENT IN
EGERSZALÓK
The project supports infrastructure and content
development related to cave homes and their
environment in Egerszalók.
In summary, content development related to the infrastructure development
part of the project will involve the establishment of several community and cultural functions with the following social impacts: stronger local identity, social
responsibility and community cohesion, deeper integration of heritage values,
higher awareness of the importance of local built heritage among visitors. Our
project has the comprehensive aim to preserve, maintain and restore the environment of built heritage and present its original function and operation in an
engaging way. Through this, we also aim to restore, preserve and present the
values of built heritage and its natural environment related to traditional rural
lifestyle, environmentally conscious area use and landscape management in a
sustainable way and with the involvement of local stakeholders. We also aim to
demonstrate traditional rural crafts and make development results available and
accessible to the general public and present them in an engaging way.
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HU07-0072-A2-2013

106 081 218 HUF
359 475,49 EUR
__________________
Támogatás összege
EEA Grant

AZ IBRÁNYI-FRÁTER KÚRIA, MINT KULTURÁLIS
ÖRÖKSÉG HELYREÁLLÍTÁSA
Fő célkitűzés a kulturális örökség védelme, megőrzése és hozzáférhetőségének
javítása, mely az Ibrányi-Fráter Kúria és környezetének helyreállításával valósult meg.

Projektgazda
Projekt Promoter

Kótaj Község Önkormányzata / Municipality of Kótaj

Program Operátor
Programme Operator

Miniszterelnökség - Társadalmi és Örökségvédelmi Ügyekért, valamint Kiemelt Kulturális Beruházásokért Felelős Helyettes Államtitkárság
Prime Minister’s Office, Deputy State Secretariat Responsible for Cultural
Heritage, Social Affairs and Major Cultural Investments

Megvalósítási időszak
Implementation period

2016.06.01. – 2017.04.30.

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner

-

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner

-

Összköltség
Total budget (EUR)

111 664 439 HUF
378 395,25 EUR

EGT támogatás összege
EEA Grant (EUR)

106 081 218 HUF
359 475,49 EUR

Projekt fő céljai:
• Ibrányi-Fráter Kúria – mint épített örökség – helyreállítása és
hosszútávon történő fenntartása az értékmegőrzés érdekében
• A helyi kulturális értékek hozzáférhetővé tétele
• Versenyképes turisztikai attrakció létrehozása a kúria
attraktivitásának látogatóbarát fejlesztésével
• A tájgazdálkodás élményszerű bemutatása helyi szereplők
bevonásával
• Esélyegyenlőség biztosítása
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THE IBRÁNYI-FRÁTER MANSION, THAN THE
RESTORATION OF CULTURAL HERITAGE

A beruházással nem csak a belső terek nyerték el méltó állapotukat a freskók helyreállításával, interaktív tartalomfejlesztéssel
és antik berendezési tárgyak beszerzésével, hanem infrastrukturális fejlesztések is történtek. 9 db standard és 1 db mozgáskorlátozott parkoló épült, ahonnan térburkolattal ellátott sétány
vezet a kúria bejáratáig. A telekhatáron belüli térburkolással a
kúria környezetéhez méltó és akadálymentesített belső sétányt
és járdát alakítottunk ki, így bárki által megközelíthetőek a külső
kiállítási helyszínek, ahol a hagyományos vidéki életmódot, gazdálkodást reprezentáljuk.

Elért eredmények:
• Épület belső fejlesztése freskók helyreállítása (540 m²), eszközbe
szerzés (berendezési tárgyak és bútorok) és interaktív
tartalomfejlesztés révén
• Területrendezés kerítés építése (291,85vm); járdák, utak (352 m²)
és parkolók (9+1 db mozgáskorlátozott parkoló) kialakítása révén
• Alapinfrastruktúra fejlesztésként a kúria épületén kívül, de a
telekhatáron belül a terület használatához szükséges járda és sétány,
valamint a projekt által érintett terület térburkolása (834 m²)

The main objective of the project is to protect,
preserve improve accessibility and cultural
heritage, which was realized by the restoration of
the Ibrányi-Frater Mansion and its environment.
With the investment, the interiors gained their prestigious status by restoring frescoes, interactive content development, the purchase of antique furnishings and infrastructural developments are happening too. 9 pieces built on standard and one
disabled parking, from where a walkway paved entrance leads to the mansion. In the
courtyard pavement developing in a mansion environment matching, unobstructed
walkway and sidewalk formed so that they are accessible by anyone outside the
exhibition venues where the traditional rural way of life, management is represented.

The targets of the project:
• Renovation and long-term maintenance
of Ibrányi-Fráter Cottage as a cultural
heritage for saving values
• Making local cultural values available
• Creation of a competitive tourist
attraction with the visitor-friendly
development of the Cottage attractiveness
• Experiential presentation of the
landscape management with the help of
local people
• Ensuring equal opportunities

Results:
• Internal development of the building restoration of frescoes (540m2),
purchase of equipment (furnishings and
furniture) and interactive content development
• infrastructural developments Construction of fence (291.85m);
pavements, roads (352 m2) and parking
lots (9 + 1 disabled parking)
• Basic infrastructure development - in
addition to the mansion, but within the
boundary of the land area covered by
pavement and boardwalk and the
project needed to use paving (834 m2)
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HU07-0074-A2-2013

TERMÉSZETI
ÉS KULTURÁLIS
ÖRÖKSÉGVÉDELEM BUJÁK
A népi viselet és a várrom miatt ismert
Buják, pedig az ökológiai örökség
helyszínei, a kapcsolódó sétautak
számos élményt rejtenek
A kulturális értékek és az áthaladó Mária Út keresztjei, kegyhelyei archaikussá teszik a települést.
A fejlesztés az értékek védelmén túl a helyi és térségi vallási
és kulturális attrakciók látogathatóságát, egyedi élményelemek
bemutatását is elősegíti.
Projektgazda
Projekt Promoter

Buják Village Municipal

Program Operátor
Programme Operator

Miniszterelnökség - Társadalmi és Örökségvédelmi Ügyekért, valamint Kiemelt Kulturális Beruházásokért Felelős Helyettes Államtitkárság
Prime Minister’s Office, Deputy State Secretariat Responsible for Cultural
Heritage, Social Affairs and Major Cultural Investments

Megvalósítási időszak
Implementation period

2016. 05.01. – 2017.04.30.

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner

-

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner

-

Összköltség
Total budget (EUR)

123 151 068 HUF
417 319,78 EUR

EGT támogatás összege
EEA Grant (EUR)

116 011 151 HUF
393 124,88 EUR
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Potential outcome:
• 1 renovated buildings
• complex package of services, with new experience elements
• availability of unique science and folk art attractions
• joint experience of scientific achievements, art works
and religious life
• combination of religious and cultural values with eco-touristic
and gastronomic opportunities
• creative presentation of the unique Buják folk art elements

Célcsoport:
• a vallási és kulturális turisztikai elemekre is fogékony,
elsősorban értelmiségi családok, csoportok, akik számára
bemutathatóvá, élményszerűvé válik az örökségelem
• a helyi, kistérségi lakosság a helyi értékek tudatosításával és
az identitás javítása érdekében tett közösségi munkával
Várható eredmények:
• az épület és környezete teljes megújítása
• több új élményelem
• egyedi természet-tudományos és népművészeti attrakciók
kézzel fogható közelségbe juttatása
• vallási, tudományos és művészeti alkotások együttese
• csak Bujákra jellemző népművészeti elemek bemutatásának
biztosítása.
A projekt tervezett eredményei:
• összesen 350 m² alapterületű felújított épület, és 45 m²
nyitott bemutatótér
• jelenlegi kb. 1000 látogató helyett 10 000 látogató egy évben
• korszerű infrastruktúra és attrakciók, látványos
tartalomfejlesztés
• megújuló infrastruktúra, közútfejlesztés.
Az újjáépített épületben a projekt biztosítja:
• a civil szervezetek számára a működési feltételeket
• állandó helytörténeti kiállítás és
• természeti gyűjtemény alakul ki
• a civil szervezetek helytörténeti és a természeti örökséggel,
kapcsolatos munkáját

Main goals of the project:
• visitor friendly enhancement of cultural heritage sights
• all year accessibility of facilities
• availability of events, workshops, trainings, services
in the facilities

CONSERVATION OF CULTURAL
AND NATURAL VALUES - BUJÁK
Elements of cultural heritage (chapel, castle ruins, look-out
tower, folk clothes, folk architecture, folk traditions and
experiences, unique gastronomic adventures), ecologic
rarities and protected values are quite concentrated in Buják
and its outskirts, providing colorful and unique bunches
of attractions with the true experience of discovery. The
development, besides the preservation of values, supports
the access to local and regional religious and cultural
attractions.

Planned project results:
• a total 350 nm of renovated buildings
• 10.000 visitors per year – instead of the recent approx. 1000
• employment of 2 persons
• modern infrastructure and attractions, visible development
of infrastructure
• professional marketing and local coordination
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HU07-0082-A2-2013

141 984 420,23 HUF
481 140,02 EUR

MÚLT ÚTJAIN A JÖVŐ ÖSVÉNYEIRE

OLD ROAD TO NEW PATHS

A projekt keretein belül egy régóta áhított célt igyekeztünk megvalósítani az
Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban.

Within the framework of the project, we wished to realize a long-desired
aim in the Ópusztaszer National Heritage Park.

Ez a cél az egykori Szer mezővárosának közepén elterülő monostor romkertjének fejlesztése. A monostor üzemeltetői a középkor idején a bencés rendből származó szerzetesek voltak,
akik a rend regulájából következően is magas szintű kertészeti,
valamint gyógynövény feldolgozási ismeretekkel rendelkeztek. Nem volt ez másként Szeren sem, így ezen a hagyományon alapuló fejlesztést akartunk létrehozni, ami a megvalósult
feldolgozó-foglalkoztató épülettel és a vele együtt létrehozott
több mint 2000 m² hasznos alapterületű gyógynövénykerttel,

üvegházzal, feldolgozó-helyiséggel, szárítókkal, üvegházzal
sikerült is. Céljaink között szerepelt a fenntarthatóság, ami a
beruházás során meg is valósult, valamint az, hogy minél hatékonyabb és szélesebb körű ismeretátadást, kultúraközvetítést tudjunk megvalósítani a különböző korosztályok számára.
Emellett az épület ajándékboltjában megvalósítjuk azt a célkitűzést is, miszerint a kistérségünk termelőit, iparosait, művészeit tudjuk támogatni azzal, hogy termékeiket megismertetjük
a látogatóinkkal, így erősítjük a térségi szerepvállalásunkat is.

__________________
Támogatás összege
EEA Grant
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Projektgazda
Projekt Promoter

ÓNTE Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft.

Program Operátor
Programme Operator

Miniszterelnökség - Társadalmi és Örökségvédelmi Ügyekért, valamint Kiemelt Kulturális Beruházásokért Felelős Helyettes Államtitkárság
Prime Minister’s Office, Deputy State Secretariat Responsible for Cultural
Heritage, Social Affairs and Major Cultural Investments

Megvalósítási időszak
Implementation period

2016.05.06. - 2017.04.30.

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner

-

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner

NIBIO Norwegian Institute of Bioeconomy Research

Összköltség
Total budget (EUR)

157 862 125,23 HUF
534 944,51 EUR

EGT támogatás összege
EEA Grant (EUR)

141 984 420,23 HUF
481 140,02 EUR

A monostor romkertjének fejlesztése.
Develop the ruin garden of the monastery

Within the framework of the project, we wished
to realize a long-desired aim in the Ópusztaszer
National Heritage Park. Our objective was to develop the ruin garden of the monastery located
in the middle of the one-time settlement of Szer.
During the Medieval Ages, the operators of the
monastery were monks from the Benedictine order. According to Benedictine rules, monks had a

high-level of knowledge in gardening and herb
processing, which was the same in Szer, as well.
Thus, we wanted to accomplish the same development based on these traditions. We realized our
aims by creating the herb processing building suitable for workshops, too, the herb garden of more
than 2000 m2, the greenhouse, the processing
rooms and herb dryers. Among others, our aims

included sustainability, which was also achieved
during the investment period, as well as the efficient transmission of knowledge and culture for
different age groups. Besides, the gift shop of the
herb processing building serves to support the producers, craftsmen and artists of our sub-region by
promoting their products for our visitors, therefore,
their involvement in the region is reinforced.
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HU07-0100-A2-2013

126 471 535 HUF
428 571,79 EUR
__________________
Támogatás összege
EEA Grant

KOHNER-ÖRÖKSÉG MEGŐRZÉSE

CONSERVATION OF KOHNER HERITAGE

„Tiszteld otthonodat s a földet, melyen élsz, hogy maradékaid is hosszú életet
Wass Albert
élhessenek rajta!”

„Tiszteld otthonodat s a földet, melyen élsz, hogy maradékaid is
hosszú életet élhessenek rajta!”
Wass Albert

A projekt célja a szászbereki Kohner-örökség értékeinek felkutatása, megismertetésén keresztül a lokálpatriotizmus erősítése,
és a szászberki identitástudat fokozása. E cél elérése érdekében
a természeti és épített örökség védelme és hasznosítása valósult meg: a felújított kocsiszín, mint közösségi tér bevezetésre
került a település mindennapjaiba. A projekt keretében a projektgazda önkormányzat egy olyan épületet tudott megmenteni
a teljes pusztulástól, amely a község történelmének része, és

The aim of the project was to find the values of the Kohner heritage in
Szászberek in order to strengthen the local patriotism and to enhance
the identity of the Szászberk people. To achieve this goal, the protection, and utilization of the natural and built heritage was realized: the
renovated carriageway as a community space was introduced into the
everyday life of the settlement.

Projektgazda
Projekt Promoter

Szászberek Községi Önkormányzat

Program Operátor
Programme Operator

Miniszterelnökség - Társadalmi és Örökségvédelmi Ügyekért, valamint Kiemelt Kulturális Beruházásokért Felelős Helyettes Államtitkárság
Prime Minister’s Office, Deputy State Secretariat Responsible for Cultural
Heritage, Social Affairs and Major Cultural Investments

Megvalósítási időszak
Implementation period

2016.05.01-2017.04.30.

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner

Szászberek Községért Közalapítvány
Besenyszög Város Önkormányzata
Szászbereki Polgárőr Egyesület

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner

-

Összköltség
Total budget (EUR)

133 147 984 HUF
451 196,15 EUR

EGT támogatás összege
EEA Grant (EUR)

126 471 535 HUF
428 571,79 EUR

egyúttal egy olyan nagy alapterületű közösségi helyet létesített,
amely térségi szintű rendezvények lebonyolítására is kiválóan
alkalmas. Megszépült az épületet övező tér is, a nagy alapterületen kialakított park, benne báró szászbereki Kohner Adolf
mellszobra a település ékessége.
Az épület teljes külső és belső felújítása megtörtént. Központi
tere a kiállítótér, amely egyrészt bemutatja a Kohnerek szellemi örökségét, másrészt közösségi programok, rendezvények
lebonyolítására szolgál. A kiállító teremtől délre található a
fogadótér, míg az északra fekvő helyiségek tájház jellegű kialakítást kaptak: egy bemutató jellegű cselédszoba, konyha,
és egy kamra tekinthető meg.
Az önkormányzat szeretné elősegíteni a lakosság aktívvá tételét, erősíteni a helyi közösségeket, valamint a civil szervezetek közötti partnerség kialakítását, hiszen mindez elengedhetetlen ahhoz, hogy Szászberek vonzó, élhető és fiatalos 21.
századi település legyen.

Az épület teljes külső és belső felújítása
The complete external and internal renovation

Within the framework of the project, the project promoter government could save a building from total destruction, which is part of
the village’s history and has created a large community space. That is
also well suited for conducting regional events. The area surrounding
the building was also recreated: the park, which was built on a large
ground and the bust of Kohner Adolf, Baron of Szászberek, is now the
jewel of the township.
The complete external and internal renovation of the building has
been completed. Its central place is the exhibition area, which, on the
one hand, presents the intellectual heritage of the Kohner. On the other hand, it serve s as a
place to organize community programs and events. The reception area is located to the South
of the exhibition hall, while the north-facing rooms have a traditional country-side design:
there is a presentation of a servant’s room, a kitchen and a pantry.
The local government wants to promote active citizenship, strengthen local communities, and
develop partnerships between civil society organizations as this is necessary for the town of
Szászberek to be an attractive, via ble and youthful 21st-century settlement.

ZÁRÓKIADVÁNY 2017

136

ZÁRÓKIADVÁNY 2017

137

HU07-0159-A2-2013

A MŰEMLÉKI TALPASHÁZ ÉS A PAJTASZÍNHÁZ
FELÚJÍTÁSA NAGYDOBSZÁN
A múlt velünk él

THE RENOVATION OF THE
PEASANT’S HOUSE MONUMENT
AND BARN THEATER IN
NAGYDOBSZA

117 344 160 HUF
397 642,02 EUR
__________________
Támogatás összege
EEA Grant

Arthur Slade

Projektgazda
Projekt Promoter

Nagydobsza Község Önkormányzata / Municipality of Nagydobsza

Program Operátor
Programme Operator

Miniszterelnökség - Társadalmi és Örökségvédelmi Ügyekért, valamint Kiemelt Kulturális Beruházásokért Felelős Helyettes Államtitkárság
Prime Minister’s Office, Deputy State Secretariat Responsible for Cultural
Heritage, Social Affairs and Major Cultural Investments

Megvalósítási időszak
Implementation period

2016.05.01. – 2017.04.30.
05.01.2016. – 30.04.2017.

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner

Nagydobsza Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
Local Goverment of Croation Minority in Nagydobsza

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner

-

Összköltség
Total budget (EUR)

130 382 400 HUF
441 824,47 EUR

EGT támogatás összege
EEA Grant (EUR)

117 344 160 HUF
397 642,02 EUR

A projekt által olyan történelmi érték megmentése vált
lehetővé, amely a fejlesztés nélkül valószínűsíthetően az
enyészeté lett volna. A projekt során létrehozott szakmai
tartalmak, a szakszerűen felújított Talpasház és az újra élettel megtelő pajta színház helyet biztosít a település lakosai
által közadakozásból összegyűjtött és szakszerűen restaurált tárgyak bemutatására. Az eredetileg kiállításra tervezett
eszközök és berendezési tárgyak száma megháromszorozó-
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dott a közadakozás által. Tehát a projekt eredeti célkitűzései
mellett további értékmentést is meg tudtunk valósítani. A
kiállított eszközök és a népi viseletet korhűen bemutató installációk olyan értéket adtak vissza Nagydobszának, amely
utolsó pillanatban volt, hogy megmenthető legyen. A projekt társadalmi elfogadottságát kellőképpen mutatja, hogy
ezen produktumok elkészítésében a szakmai segítség mellett a helyiek is tevékenyen részt vettek.
Dr. Andrásfalvy Bertalan neves néprajztudós rendelkezésünkre bocsájtotta eddig meg nem jelentetett kéziratait a
településről, és hozzájárult ezek közléséhez a helytörténeti
könyvben. A neves fotó művész Lantos Miklós szintén hozzájárult a még nem publikált képeinek közléshez.
Megtörtént a térségre jellemző gyümölcsfajtákat bemutató
fajtagyűjtemény telepítésére. Továbbá kialakításra került az
állatsimogató is, amely további lehetőséget jelent a település és a térség mezőgazdasági örökségének a bemutatására.
2017. április 30-án sor került a projektet záró rendezvényére.

The past is always with us
Arthur Slade
Through this project we had the possibiblity to save and preserve a historical value
that probably would have gone half way
to death and decay without the restauration and development. The created professional content, the expertly renovated
Peasants House and the newly vital Barn
Theatre now provides place to the expertly restaured objects that were the carity
collection of the people of Nagydobsza.
The number of the tools and furniture that
were originally planned for exhibition got
tripled thanks to the chartity. So besides
the original goals of the project we could
also achieve salvage. The exhibited tools
and authentical folk costume installations
gave back a value to Nagydobsza that
were in the last minute to save. The degree

of social acception of the project is proved
by the fact that besides the professional
support local people took an active part in
the completion of the product.

A szakszerűen felújított Talpasház.
The expertly renovated Peasants House

Dr Bertalan Andrásfalvy famous ethnographer offered his yet unpublished manuscripts of the village, and also contributed to
publish them in the book of the local history.
We planted all the fruit trees that involve
the collection of the local breeds. We also
formed a petting zoo, which can provide a
good opportunity to show the agricultural
heritage of the village and the region.
The event at the end of the project took
place on 30 April 2017.
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HU07-0167-A2-2013

A KÖRMENDI VADÁSZLAK ÉS TERMÉSZETI
KÖRNYEZETÉNEK MEGÚJÍTÁSA
Körmend Város Önkormányzata 2014. áprilisi döntésével megerősítette azt a helyi
szándékot, miszerint a város központjában található Batthyány kastélyegyüttes
és a hozzá tartó park természeti és épített örökség elemeit lehetőségeihez
mérten megőrzi, azokat kulturális célokra használva a mindenkori lakosság és az
idelátogató vendégek szolgálatára bocsátja.
Projektgazda
Projekt Promoter

Körmend Város Önkormányzata

Program Operátor
Programme Operator

Miniszterelnökség - Társadalmi és Örökségvédelmi Ügyekért, valamint Kiemelt Kulturális Beruházásokért Felelős Helyettes Államtitkárság
Prime Minister’s Office, Deputy State Secretariat Responsible for Cultural
Heritage, Social Affairs and Major Cultural Investments

Megvalósítási időszak
Implementation period

2016.05.01. - 2017.04.30.

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner

-

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner

-

Összköltség
Total budget (EUR)

175 217 784 Ft
593 757,32 EUR

EGT támogatás összege
EEA Grant (EUR)

166 456 895 HUF
564 069,45 EUR

Ehhez a szükséges anyagi és szellemi javakat biztosítja, a
szükséges fejlesztési projekteket előkészíti. Ennek egyik
következménye „A körmendi Vadászlak és természeti környezetének megújítása” projektjavaslat kidolgozása is. A
fejlesztés közvetlen környezetében jelenleg is folyamatban
van több projekt megvalósítása.
Bár a terület tulajdonosa a Magyar Állam, az Önkormányzat jógazda módjára a városképileg is meghatározó kastéZÁRÓKIADVÁNY 2017
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lyegyüttest és az az körbevevő parkot folyamatosan karbantartja, fejleszti. Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatósága
vagyonkezelője a projekt helyszínének, amely Körmend város belterületén, a 6/2 helyrajzi számon található. A pályázat
benyújtásáért, finanszírozásáért, a projekt megvalósításáért, és annak fenntartásáért Körmend Város Önkormányzata
vállalt felelősséget.
Az önkormányzat alapvető tevékenységeihez tartozik a város épített és természeti környezetének védelme. Jelenlegi
ciklusának egyik legfontosabb célkitűzése a város környezeti és helyi értékeinek megismertetése és védelme, de
ezen belül is egyik kiemelt feladatának tekinti a Kastélypark helyreállítását.
A projektgazda célja a Battyhány Kastélyparkban található 1884es építésű Vadászlak épületének kulturális célú felújítása, közvetlen
természeti környezetének ökológiai, kulturális értékeinek rekonstrukciója, valamint közösségi funkciójának biztosítása. Ezek a feladatok egyszeri, de hosszútávon ható beavatkozást jelentenek, szem
előtt tartják a park ökológiai rendszerének épségét, annak fenntartását, és a természetvédelmi és műemlékvédelmi érdekeket.

A korábbi Vadászlak jelenleg rendkívül leromlott állapotban van, a környezete is elhanyagolt. A természetvédelmi területen az épület körüli közel 500nm-en a kerttörténeti kutatások során beazonosított virágágyások, kerekes kút, galambdúc is visszaállításra kerül, továbbá a
környezetbe illeszkedő utak helyreállítása is megtörténik a jobb megközelíthetőség miatt, a zöldfelület kertépítészeti tervek mentén újul meg.
A 130 éves Vadászlak épületében az Építéstörténeti kutatási dokumentációban foglaltakat figyelembe vevő engedélyezési tervdokumentáció a
jelenlegi elhanyagolt állapotot az öt építési periódus átalakításai nyomán
kialakult képe és máig megmaradt részletei történeti értékként kezelendők. A beavatkozás során a 346,79 nm-en történik bontás-felújítás-megújítás, a funkcióban változás a kulturális örökség bemutathatóságát jelentő irodák-kiállító terek, a kutatómunkát támogató dolgozószobák-irodák
kerülnek kialakításra. Sor kerül a műemlék épület külső homlokzatának
teljes felújítására, tetőcserére, nyílászárók cseréjére, belső, funkcionális
terek kialakítására, gépészeti beavatkozásokra, akadálymentesítésre.

A Batthyány kultusz kialakítását és a város szívében lévő természeti és
épített örökség elemeket tematizálva, a helyi lakosság, a közoktatási intézmények tanulói és idelátogató vendégek számára múzeumpedagógiai eszközök segítségével, a környezeti nevelés mind szélesebb
körű elterjesztésével kívánják megoldani.
A fenntartótól kapott működési hozzájárulásból és a tervezett bevételekből a projekt hosszú távú fenntarthatósága biztosított.
A projekt végrehajtását az építési munkálatok mellett a kulturális
térnek megfelelő tartalomfejlesztés, ezen belül eszközbeszerzés, és
igénybevett szolgáltatások támogatják. A tervezett összköltség bruttó
155 315 789 Ft, melyből 5%-nyi saját forrást az Önkormányzat saját
költségvetése terhére biztosít.

A funkcionális terek kialakításánál szempont a Batthyány örökség természetvédelmi ágának bemutathatóvá tétele, hiszen a mintegy 33,47 ha területű
kastélypark kutatása és bemutatása kertrégészeti szempontból még nem
történt meg, ennek bemutató helyszínéül az eredetileg erdészlaknak készült épület jól szolgál. A kulturális és természeti örökség összekapcsolását
jelenti Carolus Clusius a XVI-XVII. századi flamand botanikus révén a kertépítő Batthyányiak munkásságának bemutatása. Ő volt az, ki a Batthyány-címerben szereplő sugaras liliomot felfedezte itt. Kutatóként Szinetár Miklós,
a város szülötte is a kert szerelmese volt, az általa feltérképezett fa és növényállomány szintén méltó helyre kerülhet. Helyhiány miatt jelenleg raktárban porosodó madárgyűjtemény is helyet talál a kicsi, de interaktív elemekkel hatalmas bemutatási lehetőséget jelentő vadászlaki kiállítóhelyen.
Az üzemeltetést az Önkormányzati alapítású Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár fogja ellátni. A szakmai tudás birtokában
a kulturális örökség hasznosítása és mind szélesebb rétegek számára
elérhetővé tétele a Múzeum alapító okiratban is vállalt feladata.
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166 456 895 HUF
564 069,45 EUR

RENOVATION OF THE HUNTINGLODGE AND ITS
NATURAL ENVIRONMENT IN KÖRMEND

__________________
Támogatás összege
EEA Grant

By its decision made in April 2014 the Municipality of Körmend confirmed the
intent to protect the Batthyány Castle Complex and the surrounding park located
in the centre of the city; utilizing it for cultural purposes confirming to the need of
inhabitants as well as visiting guests.
The decision included making both material and human resources available for
project development. A result of this is the
preparation of the project proposal “Renewal of Built and Natural Environment
around the Körmend Hunting Lodge”. In
close vicinity to this development multiple additional projects are already under
execution.Though the intervention area
is owned by the Hungarian State, the
Municipality maintains and develops the
Castle buildings and the surrounding park
since these are representative elements
of the cityscape. Trustee for the project
area (listed by parcel number 6 / 2 within
the city of Körmend) is the Őrség National Park Directorate. The Municipality
of Körmend is responsible for the project
proposal, financing, execution and for
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sustaining achievements. Protecting both
built and natural environment is one of
the definitive responsibilities of a municipality. In addition the current management declared the protection and sharing
of such local and environmental values to
be an objective of strategic importance.
Among these a key task is the restoration
of the Castle park.
Aim of the project owner is restore the
Hunting Lodge building (est. 1884) with
respect to cultural utilization while focusing on ecological balance with the surrounding natural environment as well as
embedding the facility to the local community. Tasks executed in the present
following these aims result in long lasting
effects where conservation needs for the

historical buildings and environmental
protection issues both have to be considered. The former Hunting Lodge is in a
seriously deteriorated state, its environment showing signs of abandonment. On
almost 500sqm around the building, and
within an environmentally protected area,
the flower beds, wheel well and dovecot
(each discovered by historical research
conducted in relation to the garden area)
has to be reconstructed. In addition walkways are restored in harmony with the
environment to ensure better access.
Landscape architecture plans are utilized
to shape the greenery on the site.
For the 130 year old building of the Hunting Lodge the Permit Planning encompassed a Construction-historical research

identifying five former reconstruction phases within
the facility. Building details preserved in their original
state have to be considered as protected historical
elements. The planned intervention covers the reconstruction of 346,79sqm including a functional addition by shaping offices and exhibition space for the
proper dissemination of cultural heritage as well as
guest rooms supporting visiting researchers. Works
to be conducted include the complete renewal of the
exterior facade, reconstruction of the roof, replacement of windows / doors, shaping of new functional
spaces, engineering systems modifications as well
as ensuring accessibility for disabled people.
A key intention behind the design of the new functional spaces within the building is to present the
environmental protection aspects of the Batthyány
heritage for a wider audience. No former attempt
was made to show the 33,47ha area of the park

from a landscape archaeologist’s viewpoint, for
which the Hunting Lodge offers an optimal facility.
A link between cultural and environmental heritage
is established by the work Carolus Clusius, a Flemish
botanist of the XVI-XVII. Century. He discovered the
lily represented by rays in the coat of arms of the
Batthyány family. Another famous researcher of the
gardens was Miklós Szinetár (born in the city). The
catalogued tree- and plant collection left by him will
be displayed properly in the building as well. In addition an ornithological collection currently hidden in
storage due to a lack of display space will be exhibited with the possible addition of interactive elements within the walls of the Hunting Lodge. The
Cultural Centre of Körmend, which was established
by the local government, the Museum and the Library will be in charge of the operation. The utilization and the spreading of cultural heritage is one of
the tasks of the museum’s deed of foundation.

Thematic representation of both natural and built
environmental aspects within the hearth of the city
for the general public utilizing museum pedagogical
tools spreading environmental education ensures
the establishment of a Batthyány Cult.
The long run sustainability of the project will have
been insured by the operational cost provided by
the municipality and the proposed incomes. The realization of the project is backed beside of the structural-works by the correct content development,
purchase of equipment and the used services. The
total cost of the project is 155.315.789 HUF, 5 % own
resources is provided by the LG.

ZÁRÓKIADVÁNY 2017

143

HU07-0183-B1-2016

10 448315 HUF
34 403,41 EUR

__________________
Támogatás összege
EEA Grant

SZÍNHÁZI HAGYOMÁNY ÉS MEGÚJULÁS

THEATRE HERITAGE AND INNOVATION

A projekttel az volt a célunk, hogy a magyar nyelvű színházak, színházi
szakemberek és a színház iránt érdeklődő szélesebb közönség valamint a
drámapedagógiával foglalkozók számára jobban megismerhetővé tegyük a
donorországok – Norvégia és Izland – színházi kultúráját.

The aim of the project was to initiate a live connection between theatre people in
Norway, Iceland and Hungary.

A donorországokban született olyan darabokat kerestünk első
sorban, amelyek a mai társadalmi problémákat művészi eszközökkel jelenítik meg. Az a tervünk, hogy felkeltsük a donor országok kortárs darabjai iránt a figyelmet, megvalósult.

Projektgazda
Projekt Promoter

PIM-Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet

Program Operátor
Programme Operator

Miniszterelnökség - Társadalmi és Örökségvédelmi Ügyekért, valamint Kiemelt Kulturális Beruházásokért Felelős Helyettes Államtitkárság
Prime Minister’s Office, Deputy State Secretariat Responsible for Cultural
Heritage, Social Affairs and Major Cultural Investments

Megvalósítási időszak
Implementation period

2016.06.01. - 2017.04.30.

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner

Színház- és Filmművészeti Egyetem; Jurányi Produkciós Inkubátorház

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner

-

Összköltség
Total budget (EUR)

11 616 984 HUF
38 251,51 EUR

EGT támogatás összege
EEA Grant (EUR)

10 448315 HUF
34 403,41 EUR

Megvalósult a workshop színész- és bábszínész hallgatókkal,
színészekkel, a báb és tárgyszínház korszerű eszközeiről a Színház- és Filmművészeti Egyetem partneri együttműködésével.
Különösen sokat jelentett a workshop a határon túli magyar
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színészhallgatók számára, akiknek ez a nemzetközi tapasztalat
igen fontos volt. (időpont: 2017. január 23-24.);
Nagy sikerrel valósult meg a nemzetközi szakmai konferencia színház és
ifjúság, színház és társadalom összefüggéseiről (időpont: 2017. január 25.);
Lezajlott a kortárs norvég drámák bekérése, olvasása, a szinopszisokra méltó művek kiválasztása, ennek eredménye a 9
drámaszinopszis elkészülte. (2017 áprilisáig);
Visszaszámlálás címmel megjelent a konferencia-előadások
szövege, 2 kortárs norvég dráma magyar műfordítása, és a 9
kortáras darab szinopszisa.(2017 áprilisa);
Nagy érdeklődés mellett valósult meg a két norvég dráma felolvasása, két független társulat előadásában (FAQ Társulat, K2
Színház) a Jurányi Házban. A társulatokban felvetődött, hogy a
darabokat bemutassák. (2017. április)
Egy fő kiutazott Norvégiába szakmai tanulmányútra. Több színházi intézménnyel, drámaközponttal, drámaíróval alakított ki
kollégánk az OSZMI számára a jövőben is működőképes, továbbápolható kapcsolatot. (2016. november-december)

We wished to spread information about the newest theatre trends and
plays, which attempt to artistically investigate the topical issues and
challenges of our countries. We feel that the project was successful and
generated significant interest.
1. A workshop for puppetry actors and students took place at the
		 University of Theatre and Film in Budapest. Espen Dekko from
		 Norway hosted the workshop between 23-24. January 2017.
		 The workshop was also open for Hungarian acting students from
		abroad (Romania).
2. The international conference on theatre for youth, theatre
		 and society on 25. January at Jurányi Incubator House was attended
		 by many professionals, with speakers from Norway, Iceland, Hungary
		and Romania.
3. Contemporary Norwegian plays were selected and 9 synopses
		 were written in Hungarian.
4. We published and distributed the project volume titled
		 Visszaszámlálás (Countdown), containing the conference papers,
		 two Norwegian plays, the 9 synopses and other articles.
5. The staged reading of the two newly translated Norwegian plays
		 was a great audience success, performed by young actors from
		 FAQ Company and K2 Theatre, at the Jurányi House.
One Hungarian expert travelled to Oslo for a study trip in November
2016, to collect new Norwegian plays and to establish a long-term
cooperation with Norwegian partners (Dramatikkens hus, Theatre
Museum, Theatre Academy)

Nagy érdeklődés mellett valósult
meg a két norvég dráma felolvasása.
The staged reading of the two
Norwegian plays was a great success.
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HU07-0185-B1-2016

A KULTÚRA REJTETT ARCAI

HIDDEN FACES OF THE CULTURE

A projektünk célja a kultúrák és ezáltal a komolyzene és kortárs tánc reprezentálása
Nyíregyházán és Baktalórántházán zenei és táncrendezvényekkel.

Main aim: to represent the cultures - the classical music und contemporary dance
with events in Nyíregyháza and Baktalórántháza; to help the musical integration
of musicians and artists both among the provincial public and contemporary
Hungarian music and dance culture.

A fiatal előadóművészek integrációjának elősegítése mind a vidéki közönség,
mind a kortárs kultúra körében. Elért eredmények: a célközönség megismerkedett az előadóművészekkel és kultúrájukkal, megértik a kulturális együttműködést, bővült a bevont előadók és a magyar kortárs zenei tánckultúra kapcsolatrendszere. Az eredetileg tervezett 10 rendezvény helyett 11 koncertet tartottunk,
mert nagy érdeklődés alapján április hónapban 2 koncertet tudtunk tartani.

Projektgazda
Projekt Promoter

Luther Passage a Kultúráért Egyesület/Luther Passage for Cultural Association

Program Operátor
Programme Operator

Miniszterelnökség - Társadalmi és Örökségvédelmi Ügyekért, valamint Kiemelt Kulturális Beruházásokért Felelős Helyettes Államtitkárság
Prime Minister’s Office, Deputy State Secretariat Responsible for Cultural
Heritage, Social Affairs and Major Cultural Investments

Megvalósítási időszak
Implementation period

2016.06.01. – 2017.04.30.

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner

-

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner

-

Összköltség
Total budget (EUR)

12 753 600 HUF
41 994,07 EUR
11 478 240 HUF
37 794,67 EUR

35 fő bevont szakmai előadó, 712 fő elért célközönség
2016.08.19. Nyitó jazzkoncert – Nyíregyháza – 51 fő résztvevő
2016.09.18. Hangverseny – Baktalórántháza – 77 fő résztvevő
2016.10.05. Tao Te c. Táncszínház –- Baktalórántháza – 115 fő résztvevő
2016.10.06. Hello Zombi! c. Táncszínház – Nyíregyháza – 57 fő résztvevő
2016.10.27. Klasszikus zenei hangverseny – Nyíregyháza - 47 fő résztvevő
2016.11.10. Klasszikus zenei hangverseny – Nyíregyháza - 60 fő résztvevő
2017.01.16. Kortárs zenei hangverseny – Nyíregyháza – 44 fő résztvevő
2017.02.17. Klasszikus zenei hangverseny – Nyíregyháza – 59 fő résztvevő
2017.03.30. Klasszikus zenei hangverseny – Nyíregyháza - 73 fő résztvevő
2017.04.04. Klasszikus zenei hangverseny – Nyíregyháza - 59 fő résztvevő
2017.04.21. Klasszikus zenei hangverseny – Nyíregyháza - 70 fő résztvevő
2017.04.27. Záró sajtótájékoztató
Elkészült a programról, a program eredményeit összefoglaló tanulmány.
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__________________
Támogatás összege
EEA Grant

Results: gets acquainted with these foreign musicians and artists and their
culture; understands the motives of cultural cooperation; 4. the relations
increase between participating musicians/artists and Hungarian contemporary music and danceculture. The project’s result: 11 concerts.
35 artist performers and 712 interested people
16.08.2016.
19.08.2016.
18.09.2016.
05.10.2016.
06.10.2016.
27.10.2016.
10.11.2016.
16.01.2017.
17.02.2017.
30.03.2017.
04.04.2017.
21.04.2017.
27.04.2017.

Press conference
Opening concert: jazzconcert, Nyíregyháza, 51 participant
Classical Music concert, Baktalórántháza, 77 p.
„Tao Te” dance theater, Baktalórántháza, 115 p.
„Helló zombi” dance theatre, Nyíregyháza, 57 p.
Classical Music concert, Nyíregyháza, 47 p.
Classical Music concert, Nyíregyháza, 60 p.
Contemporary Music concert, Nyíregyháza, 44 p.
Classical Music concert, Nyíregyháza, 59 p.
Classical Music concert, Nyíregyháza, 73 p.
Classical Music concert, Nyíregyháza, 59 p.
Classical Music concert, Nyíregyháza, 70 p.
Press conference.

Study was written about the projectexperiences.
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11 478 240 HUF
37 794,67 EUR

Az eredetileg tervezett 10 rendezvény helyett 11 koncertet tartottunk
Compered to the originally planned 10
events, we’ve gave 11 concerts.
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HU07-0186-B1-2016

10 435 783 HUF
34 362,14 EUR

__________________
Támogatás összege
EEA Grant

AKVÁRIUM – EGY ARCHAIKUS MESE MA

AKVARIUM – AN ARCHAIC TALE TODAY

„Magadról nem akarsz beszélni?”

Why don’t you speak about yourself?

Projektgazda
Projekt Promoter

Keret Alkotó Csoport Kulturális Egyesület

Program Operátor
Programme Operator

Miniszterelnökség - Társadalmi és Örökségvédelmi Ügyekért, valamint Kiemelt Kulturális Beruházásokért Felelős Helyettes Államtitkárság
Prime Minister’s Office, Deputy State Secretariat Responsible for Cultural
Heritage, Social Affairs and Major Cultural Investments

Megvalósítási időszak
Implementation period

2016.07.01. – 2017.04.30.

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner

Fogd a Kezem Alapítvány, SZAMA DA NOJ Egyesület

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner

-

Összköltség
Total budget (EUR)

11 595 314 HUF
38 180,16 EUR

EGT támogatás összege
EEA Grant (EUR)

10 435 783 HUF
34 362,14 EUR

A projekt célja a fiatal korosztály színházi nevelése az
előadó-művészeti tevékenység által, a társadalmi integráció kapcsán a kisebbségi csoportok rétegkultúrájának és integrációs problémáinak bemutatása. Ezt a bevont roma és
fogyatékkal élő színészek szemléletével érjük el előadásról
előadásra. Témaválasztásunkat tekintve a darab egy fordított
helyzetet takar ahol a romák és sérült emberek kirekesztenek
egy oda nem tartozót, az ő útkereséséről szól a darab. Projektünk gyökereit tekintve az Art Brut, outsider art, mint alkotóművészeti irányzatból inspirálódott. A színdarab témájának
gyökerei a résztvevő szervezetekkel való eddigi együttműködés során alapozódott meg. Az outsider art, innovációnként
megjelenik és adoptálódik az előadó művészetben, a színházZÁRÓKIADVÁNY 2017
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ban, és a színház előterében a kiállításon. A képzőművészeti
ágazatból inspirált projektünket a Pécsi Tudományegyetem
Művészeti Karának órarendbe illesztett szemináriumán keresztül. További fontos pontja a projektnek, hogy a szakmai
hálózat tagjai külön-külön is eddig meghatározó szereplői
voltak a kulturális sokszínűség előmozdításának, azonban a
szakmai hálózat létrehozásával a létrejövő tevékenységek és
bemutatásra került darab további hozzáadott értéket képvisel
az etnikai és kulturális kisebbségek mélyebb megértésével
kapcsolatban. A darab 2017. március 9-i bemutatása óta önálló életre kelt, a kritikai és szakmai sikerektől átitatva azóta
több iskolában, kulturális helyszínen bemutattuk.

The scope of the project is the theatrical education of
the young age group via theatrical performances, and to
present the culture and integration problems of minority
groups. In the project this is achieved by the aspects of
the involved Roma actors and those living with disabilities. The topic of our play is a reversed situation when
Roma people and those living with disabilities exclude a
person who does not fit in. The play is about this person’s
quest. All these are associated with fine arts. The inspiration to our project can be originated from the Art Brut,
outsider art, as an artistic trend. The topic of the play has
been outlined during the cooperation of the organizations
involved. Our project, inspired by a fine art branch, is supported by a seminary of the Faculty of Music and Visual
Arts in the University of Pécs and also a seminary of the
Department of Communication which gives a certain
feed-back inspiration to our target group forming within
the university. The point of theatrical education method is
the active involvement of the audience in the artistic process, the theatrical play. Each member of the professional network played an important role in the promotion of
cultural diversity, which is a further remarkable feature of
the project, however, the activities that implemented and
the play that presented by the establishing of the professional network serve as an additional value in the deep
understanding of ethnic and cultural minorities.
ZÁRÓKIADVÁNY 2017
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HU07-0197-B1-2016

KORUNK ZENÉJE

TODAY’S MUSIC

„Zene lábainknak”

„Musical Feet”

A „Zene lábainknak” projekt egy olyan pilotprogram megvalósítására szerveződött, amelynek távlati célja az általános és
középiskolai korosztály érdeklődésének felkeltése a kortárs művészetek, kiemelten a kortárs zene iránt.
A 2016/17-es tanévben megvalósított szakmai workshopok
olyan nyitott kurzusként működtek, melynek fókuszában az al-

Projektgazda
Projekt Promoter

Filharmónia Magyarország Koncert és Fesztiválszervező Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság
Filharmonia Hungary Nonprofit Ltd.

Program Operátor
Programme Operator

Miniszterelnökség - Társadalmi és Örökségvédelmi Ügyekért, valamint Kiemelt Kulturális Beruházásokért Felelős Helyettes Államtitkárság
Prime Minister’s Office, Deputy State Secretariat Responsible for Cultural
Heritage, Social Affairs and Major Cultural Investments

Megvalósítási időszak
Implementation period

2016.06.01. – 2017.04.30.
1st June 2016 – 30th April 2017

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner

-

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner

-

Összköltség
Total budget (EUR)

57 831 317 HUF
190 422,51 EUR

EGT támogatás összege
EEA Grant (EUR)

52 038 855 HUF
171 349,54 EUR

kotás előállítása által létrejövő művészi befogadás állt. A neves
zeneművészek, koreográfusok és pedagógiai szakemberek közös munkájának eredményeként létrejött oktatási modul sokol-
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dalúságának köszönhetően bármely pedagógus számára segítségül szolgálhat, aki elkötelezett az ifjúság zenei nevelése iránt
és azonosulni tud a tanulás-tanítás alternatív útjaival.
A modul kreatív zenehallgatásra, hangképzésre és mozgásórákra épülő oktatási segédanyagainak alkalmazásával a tanulók
interaktív módon az alkotás létrehozásának részeseivé válnak,
így téve lehetővé az intenzív alkotás és művészi befogadás élményszerű átélését.
v
A képzést 20 művészeti előképzettséggel rendelkező szakember
végezte el sikeresen, akik a kurzusokon elsajátított tudást már
a gyakorlatban is kipróbálhatták. A próbafoglalkozások pozitív
visszajelzései alapján bízunk benne, hogy projektünkkel egy
olyan szakmai program alapjait fektettük le, amelynek bevezetésével nem csak a fenntartási időszak 5 évében, hanem még
hosszú évtizedeken keresztül egy dinamikus és nyitott koncertpedagógiai koncepció kibontakozásához fogunk hozzájárulni.

52 038 855 HUF
171 349,54 EUR

__________________

The main goal of the „Musical Feet” project was to launch a
programme that is suitable to draw the elementary and secondary school children’s attention to contemporary art, first and
foremost, contemporary music.
The workshops in the 2016 / 17 academic year were operating as
open courses, focused on the processes of artistic creation and
reception. Due to its versatility, the education model – worked
out by excellent musicians, choreographers and education experts – provides a powerful tool for music educators by opening
alternative ways of teaching and learning.
The module was based on creative music listening, vocal training and eurhythmic exercises. Applying the module agenda,
students are involved into the creative process, deepening their
reception and understanding of art and music.
20 participants, with a good grounding in arts, have successful�ly finished the course, having an opportunity to try their newly
acquired expertise. The positive feedbacks on the probation period confirm that our project has contributed to implement an
educational programme which can play a central role in forming
a dynamic and flexible concert-pedagogy agenda, not only in
the five years of the holding period but in a long run as well.

A képzést 20 művészeti előképzettséggel
rendelkező szakember végezte el sikeresen
20 participants, with a good grounding in
arts, have successfully finished the course

Támogatás összege
EEA Grant
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HU07-0206-B1-2016

KUL-TÚRA HATÁROK NÉLKÜL

CUL-TOURE BEYOND BORDERS

Magyar virtus a tűz és jég országában

Hungarian Virtus in the country of fire and ice

A projekt célja a kulturális sokszínűség, a magyar, roma, skandináv népzene és tánc megismertetése, a kulturális területen történő nemzetközi együttműködés kialakítása volt.
Ennek keretén belül létrejött egy folklór tábor, ahol izlandi résztvevőinkkel előadásokon, kézműves foglalkozásokon, és táncházon
keresztül ismerkedtünk meg egymás tradícióival, hagyományaival.

60 214 941 HUF
198 271,13 EUR

__________________
Támogatás összege
EEA Grant
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Az interkulturális párbeszéd mélységét izlandi utazásunk tovább
erősítette, ahol a szigetországban élők ízelítőt kaphattak a magyar
kultúrából, mi pedig megismertük a skandinávok mitológiájának
hátterét. Koncertet adtunk a Dómkirkjan katedrálisban, a Reykjavíki Kulturális Esten egy órás táncos-zenés produkcióval mutattuk
be a magyar kultúra ezer éves történelmét Izland egyik legnívósabb koncertterem és konferenciaközpontjában, a Harpában. A
produkció az „Őseink útján” címet viselte és hazatérésünk után
nagy sikert aratott itthoni bemutatóinkon is. Szakmai platformok

során fotókiállítás, előadások, workshopok formájában vontuk be
az izlandi lakosságot interaktív foglalkozásainkba.
A projekt további előadás megszületését tette lehetővé, amelyet több
környező településen sikerült bemutatnunk. A két részből álló előadást
izlandi partnereinkkel közösen hoztuk létre a szokásvilág témájára.
A programot nemcsak lezárta, de meg is koronázta a projektzáró
rendezvény, melyet Olav Berstad norvég nagykövet is megtisztelt jelenlétével. A projekt kulturális terméke a Kul-TÚRA kiadvány lett, amely összefoglaló képet mutat tevékenységeinkről,
elért eredményeinkről.
A projekt földrajzi határokat áthidalva, sikeresen mutatta be a
különböző kultúrköröket, megértette különbségeit, erősítette a
kölcsönös elfogadást, valamint mély kapcsolatot, további terveket eredményezett donor- és projektpartnereink között.

Projektgazda
Projekt Promoter

Besenyszögért Alapítvány

Program Operátor
Programme Operator

Miniszterelnökség - Társadalmi és Örökségvédelmi Ügyekért, valamint Kiemelt Kulturális Beruházásokért Felelős Helyettes Államtitkárság
Prime Minister’s Office, Deputy State Secretariat Responsible for Cultural
Heritage, Social Affairs and Major Cultural Investments

Megvalósítási időszak
Implementation period

2016.05.20. – 2017.02.28.

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner

Wesniczky Antal Művelődési Ház és Könyvtár, Besenyszög Város Önkormányzata, Besenyszögi Hagyományőrző Íjász Egyesület

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner

Izlandi Magyar Kulturális Társaság (Icelandic-Hungarian Cultural Society)

Összköltség
Total budget (EUR)

66 905 490 HUF
220 301,25 EUR

EGT támogatás összege
EEA Grant (EUR)

60 214 941 HUF
198 271,13 EUR

The purpose of our project was to show variegation,
familiarize Hungarian, Roma and Scandinavian folk
music and dance, form an international co-operation
regarding cultural fields.
A folklore camp was established, where we got
acquainted with traditions through lectures, crafts
and danc-house together with Icelandic participants.
The depth of intercultural dialogue was further
strengthened by our Icelandic journey, where the people living there could have a taste of a Hungarian culture
and we learned the background of the mythology of
the Scandinavians. We gave a concert in the cathedral
of Dómkirkjan, we presented the „On the road of our
ancestors” performance at the Reykjavík Cultural Festival. During professional platforms we involved the Icelandic population in our interactive activities as photo
exhibition, performances and workshops.
The project made it possible to produce a further
presentation, which we have shown in several surrounding settlements. The two-part performance
was created jointly with our Icelandic partners, based on the topic of the world of tradition.
A project was crowned by a project closing event,
where Norwegian Ambassador, Olav Berstad also attended. Kul-TÚRA marketing brochure was created,
what presents the results of the project.
ZÁRÓKIADVÁNY 2017
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HU07-0211-B1-2016

47 361 247 HUF
155 947,47 EUR

__________________
Támogatás összege
EEA Grant

MAGYAR-NORVÉG VILÁGZENEI CSEREPROGRAM
KÉPZÉSI ELEMEKKEL, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL ROMA
ÉS SZÁMI MŰVÉSZEKRE

HUNGARY-NORWAY WORLD MUSIC EXCHANGE
AND TRAINING PROGRAM, FOCUSING ON ROMA
AND SAMI ARTISTS

SZELLEMEK HANGJAI

Hungarian Virtus in the country of fire and ice

A világzene tökéletes eszköze a kultúrák közötti kommunikációnak. A zenei örökségek közötti hasonlóságok és különbözőségek ideális alapot adnak a kultúrák közötti kommunikációnak. A
magyar és norvég zenei hagyomány hasonlóságai közül három
alapelem emelkedik ki:
• a hegedűs/vonós zenekari hagyományok markáns jelenléte
• a történelmi kisebbségek meghatározó szerepe: a norvég
számik és a magyar romák
• a falusi népzenei hagyomány és a kortárs városi zene közötti
kapcsolódás mind Norvégiában, mind Magyarországon.

Projektgazda
Projekt Promoter

Fórum a Népművészetért Alapítvány

Program Operátor
Programme Operator

Miniszterelnökség - Társadalmi és Örökségvédelmi Ügyekért, valamint Kiemelt Kulturális Beruházásokért Felelős Helyettes Államtitkárság
Prime Minister’s Office, Deputy State Secretariat Responsible for Cultural
Heritage, Social Affairs and Major Cultural Investments

Megvalósítási időszak
Implementation period

2016. június 1.- 2017. április 30.

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner

-

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner

Nedland Kultur and Stiftelsen Oslo World Music Festival

Összköltség
Total budget (EUR)

52 691 079 HUF
173 497,13 EUR

EGT támogatás összege
EEA Grant (EUR)

47 361 247 HUF
155 947,47 EUR
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A kultúrák közötti kapcsolat előmozdításával, a két ország ös�szekötésével további kulturális párbeszédnek, fejlődésnek, turisztikai és gazdasági kapcsolatoknak nyitottunk teret.
Programunk a következő elemekre épült:
1, Művészek és szakmabeliek meghívása: ez volt az első alkalom, hogy a közönség norvég produkcióval találkozzon. A fesztivál kísérőprogramjaként workshopot szerveztünk norvég és
magyar zenei szakemberek részvételével
2, Norvég tanulmányutat szerveztünk magyar szakembereknek
szakmai partnerünk rendezvényére, az Oslo World Music Festivalra. Ez az út szakmai találkozókat foglalt magában fesztiválszervezőkkel, kiadókkal, a norvég zenei exportirodával és a
helyi média képviselőivel.

World music is a perfect vehicle of communication between two cultures
The differences and the similarities between the two musical heritages
create an ideal mix for the cross-cultural communication. The similarities
between Hungarian and Norwegian musical traditions include three fundamental elements:

Our program has been built on three elements:

3, Workshop számi és roma zenészek részvételével. A projekt középpontjában a számi és roma művészek közötti kulturális párbeszéd áll. A számik és romák sok szempontból hasonló háttérrel
rendelkeznek. Állam nélküli közösségek, akik korábban nomád
életet éltek, majd letelepedésre kényszerültek. A zenei hagyományaik jelentik az identitásuk, nyelvük és a határokon átívelő
kapcsolataik őrzésének meghatározó részét. A művészek között
létrejövő együttműködések előmozdítása célja a projektnek.
http://szamiroma.hu/

- the powerful fiddle / string band traditions of both countries
- the important role historical minorities play: the Sami in
Norway and the Roma in Hungary
- the fluid boundaries of the village heritage and the
contemporary urban world music scenes both in Hungary and Norway.

2, Study tour for Hungarian professionals in Norway on the occasion of our partner’s main
event, the Oslo World Music festival. This has include dprofessional meetings with festival
organizers, publishers, the Norway music export agency, and media representatives.
3, Workshop of Sami and Roma musicians. At the core of project is the exchange between
Sami and Roma artists. They share a lot of issues – communities without a stateship, former
nomadic lifestyles that have been forced to settle down, musical heritage as a main vehicle of
maintaining the identity, distinct language, cross-border groups. Collaboration between Roma
and Sami musicians has been encouraged.
http://szamiroma.hu/en/

Cross-cultural bridges between the two countries open ways to more
cultural exchange, development, identities, tourism and economy.

1, Invitation of artists from Norway, which have been the first encounter with Norwegian
artists. As a side event of the festival, a workshop of Norwegian and Hungarian professionals has been held.
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HU07-0218-B1-2016

SZÍNHÁZI NEVELÉSI TAPASZTALATCSERE HAT
MAGYAR SZÍNHÁZ, EGY NORVÉG EGYETEM ÉS EGY
NORVÉG SZÍNHÁZ MŰVÉSZEI ÉS SZAKEMBEREI
KÖZÖTT
A pályázatot benyújtó InSite Drama által 2013-ban végzett országos feltérképező
kutatás bebizonyította, hogy a színházi nevelés soha nem látott virágzásnak indult
az elmúlt években.
Projektgazda
Projekt Promoter

InSite Drama Oktatási, Kulturális és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság

Program Operátor
Programme Operator

Miniszterelnökség - Társadalmi és Örökségvédelmi Ügyekért, valamint Kiemelt Kulturális Beruházásokért Felelős Helyettes Államtitkárság
Prime Minister’s Office, Deputy State Secretariat Responsible for Cultural
Heritage, Social Affairs and Major Cultural Investments

Megvalósítási időszak
Implementation period

2016.06.01. - 2017.04.30.

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner

-

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner

Høgskulen på Vestlandet; Dramaseksjonen

Összköltség
Total budget (EUR)

49 358 676 HUF
162 524,45 EUR

EGT támogatás összege
EEA Grant (EUR)

44 419 000 HUF
146 259,47 EUR

ma már szinte minden színháznak vannak ilyen típusú programjai (Cziboly Ádám – Bethlenfalvy Ádám: Színházi nevelési
programok kézikönyve, L’Harmattan, 2013). Színházi nevelési
program alatt olyan repertoárba illesztett, színházi előadást
is tartalmazó komplex művészetpedagógiai programokat
értünk, amelyek során az alkotók interakcióba is lépnek a
résztvevőkkel, velük együtt gondolkodnak a színházi részek
által felvetett kérdésekről. Ez történhet beszélgetés formáZÁRÓKIADVÁNY 2017
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jában is, de gyakran a résztvevők szerepbe is léphetnek, a
történet íróivá és rendezőivé is válhatnak.
Tapasztalatcserénkbe a magyar színházi nevelés, színházpedagógia friss és több évtizedes múltra visszatekintő élvonalából
egyaránt meghívtunk innovatív színházakat, és így a paletta
igen sokszínű lett: a projektben együttműködő partnerünk a
Budapest Bábszínház, a debreceni Csokonai Nemzeti Színház, a
zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház, az Örkény Színház ugyanúgy, mint a műfajt Magyarországon ’92-ben meghonosító Kerekasztal Színházi Nevelési Központ. Valamennyi együttműködő partnerrel dolgozott már együtt a főpályázó InSite Drama
színházi nevelési programok létrehozásán. Norvég partnerünk
a Nyugat-Norvégiai Egyetem, akikkel tíz évre visszatekintő
szakmai partnerségben vagyunk, és akik a terület nemzetközileg elismert egyetemi szintű oktatói. Norvég együttműködő
partnerünk továbbá a bergeni bábszínház, a Hordaland Teater.
A 2016/17-es évad őszi felében, 2016 októberében Magyarországról 18 fő utazott Bergenbe. A delegáció összesen 4 színházi
nevelési programot is vitt magával (Csokonai Nemzeti Színház:

Verona 1301, Hevesi Sándor Színház: Peter, Kerekasztal Színházi Nevelési Központ – InSite Drama:
Az óriás ölelése, InSite Drama: Kispad), amelyeket
egy bergeni minifesztivál keretében angol nyelven, norvég fiatalok és norvég szakmai közönség
számára mutattunk be. A norvég egyetem gyakran
szervez hallgatóinak Magyarországra költségtérítéses tanulmányutakat, mivel a magyar színházi nevelési szcénát Európában is példaértékűnek
gondolják – vagyis a tapasztalatcsere mindkét fél
részéről egyértelmű igényekre válaszol. A minifesztivált követően a magyar delegáció egy része részt vett az Egyetem által szervezett képzési
modulokon és workshopokon, néhányan pedig az
Egyetem oktatóinak meghívására több napos mesterkurzust vezettek. Ez a szakmai tapasztalatcsere
így kölcsönösen megtermékenyítő hatással bírt a
mindkét országban zajló munkára.
A szakmai csere inspirációi alapján Magyarországon kilenc új színházi nevelési program létrejötté-

hez járultunk hozzá az évad során (egy a Csokonai
Nemzeti Színházban, egy a Hevesi Sándor Színházban, négy a Budapest Bábszínházban, három
az InSite Drama önálló produkciójában). Ezzel párhuzamosan Norvégiában is létrejött két új színházi
nevelési előadás. Az így létrejött színházi nevelési
előadások az együttműködő partnereink repertoárjainak részévé válnak több évre. Az alkotómunka során a norvég-magyar kapcsolat nem szakad
meg, a közös alkotási folyamatot segíti a személyes találkozó talaján létrejövő szakmai hálózat.
Az évad második felében, 2017 márciusában
a Bergeni Egyetem professzorai, valamint az
egyetemmel együttműködő Hordaland Színház
munkatársai érkeztek Magyarországra, 7 fő.
Egyrészt meglátogatták valamennyi együttműködő partnerünk színházi nevelési programjait, másrészt hét szakmai workshopot tartottak
Budapesten, amelyek nyilvánosak voltak bárki
érdeklődő számára. A workshop-sorozat része-

ként demonstrálták a Norvégiában létrehozott
egyik új színházi nevelési programot is.
Mind a tapasztalatcseréket, mind az év közben zajló
munkát mindkét országban egy-egy professzionális
filmes csapat dokumentálta, az így létrejövő filmes
anyagok az archiválás mellett a későbbiekben oktatási és kutatási célokat is szolgálhatnak majd.

44 419 000 HUF
146 259,47 EUR
__________________
Támogatás összege
EEA Grant
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THEATRE IN EDUCATION KNOW-HOW EXCHANGE
OF ARTISTS AND PROFESSORS INVOLVING SIX
HUNGARIAN THEATRES, A NORWEGIAN UNIVERSITY
AND A NORWEGIAN THEATRE
According to a national level study conducted by InSite Drama in 2013, Educational
Theatre flourishes in Hungary as never before.
Today, almost all theatres have such programmes (Adam Cziboy
– Adam Bethlenfalvy: Handbook of Educational Theatre Programmes, Budapest, L’Harmattan, 2013). These are such complex
arts pedagogical repertoire productions in which the creators
of the programme initiate interactions with the participants, inviting them to jointly think about the questions offered by the
theatrical parts. This might happen in the form of discussions,
but the participants frequently get the possibility to take on roles, or become the writers and directors of the story.
We invited a colorful selection of theatres to our know-how exchange: besides a few theatres that freshly introduced Theatre in
Education in their repertoire, we also welcome a company with
two and a half decades of experience. Our associate partners
are the Budapest Puppet Theatre, the Csokonai National Theatre
from Debrecen, the Hevesi Sándor Theatre from Zalaegerszeg,
the Örkény Theatre and RoundTable Theatre in Education Company, the first ever Theatre in Education company of Hungary.
InSite Drama has been developing TiE programmes with all of
these theatres jointly. Our Norwegian partner is the Western
Norway University, an internationally highly acknowledged insZÁRÓKIADVÁNY 2017
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titution in the field; our Norwegian associate partner is Bergen’s
puppet theatre, the Hordaland Teater. Our partnership is based
on ten years of cooperation.
In the first semester of the theatrical year 2016 / 17 (October
2016), a Hungarian delegation with 18 participants travelled to
Bergen. The delegation delivered 4 Theatre in Education programmes in English, as part of a mini festival organised in Bergen
for Norwegian students and professionals (Csokonai National
Theatre: Verona 1301, Hevesi Sándor Theatre: Peter, RoundTable
Theatre in Education Company – InSite Drama: Embrace of the Giant, InSite Drama: Benched). Western Norway University frequently organises paid study trips for their students to Hungary,
because they find the Theatre in Education scene of Hungary
one of the finests in Europe – so the exchange serves clear and
obvious needs on both sides. Following the mini festival, members of the Hungarian delegation attended courses and workshops organised by the University, while a few of them delivered
a masterclass for Norwegian students and artists. This exchange
was mutually beneficial for both parties and significantly influenced the existing practices.

Based on the inspiration of the exchange, nine new Theatre
in Education programmes were developed during the project
in Hungary (one in Csokonai National Theatre, one in Hevesi
Sándor Theatre, four in the Budapest Puppet Theatre, three
own production of InSite Drama). Parallel with this, two new
Theatre in Education programmes were developed in Norway. The programmes created in the project will be part of
the repertoire of the associate theatres for years. Based on
the personal contacts made in Bergen, the network of the
Norwegian and Hungarian artists and professionals will support each other during the creative process.
In the second semester of the year (March 2017), seven
professors and artists from Bergen came to Hungary. They
visited associate theatres and watched the newly created
Theatre in Education Programmes. Besides, they delivered
seven workshops in Budapest, which was open to anyone
interested. As part of this workshop series, they demonstrated one of the two newly developed TiE programmes.
This second exchange helped both parties to refine and fi-

nalise the newly created eight Theatre in Education programmes.
All activities of the exchanges and the creative processes
were recorded by professional documentary teams in both
countries. The videos created will be useful for educational,
research and archiving purposes.

44 419 000 HUF
146 259,47 EUR
__________________
Támogatás összege
EEA Grant
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HU07-0221-B1-2016

PICTURE BUDAPEST–ØSTFOLD:
MŰVÉSZI BEAVATKOZÁSOK SZEREPE
(POSZT-)INDUSZTRIÁLIS KÖRNYEZETBEN
Projektgazda
Projekt Promoter

Artopolis Egyesület

Program Operátor
Programme Operator

Miniszterelnökség, Kulturális Örökségvédelemért Felelős Helyettes Államtitkársága

Megvalósítási időszak
Implementation period

2016.06.01.-2017.04.30.

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner

-

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner

Scenekunst Østfold v / Østfold kulturutvikling

Összköltség
Total budget (EUR)

46 404 565,73 HUF
152 797,38 EUR

EGT támogatás összege
EEA Grant (EUR)

41 689 738 HUF
137 272,76 EUR
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2017. januárja és áprilisa között megvalósítottunk 1-1 szemináriumot és 1-1 workshopot Csepelen, valamint a norvégiai
Moss-ban és Fredrikstad-ban.
A négynapos szemináriumok keretében – a művészek helyszíni
szemléjén kívül – nyilvános szakmai szimpóziumokat is szerveztünk, amelyek célja az volt, hogy tágabb kontextusba helyezzék
a projekt témáját. A szimpóziumokra mindkét esetben kb. 25-35
„külsős” érdeklődő volt kíváncsi.

A projekt fő célja a köztéri és helyspecifikus művészeti intervenciók lehetséges szerepének kutatása volt (poszt-)indusztriális környezetben. A bilaterális együttműködés lehetővé tette,
hogy a hasonlóságokon és a különbségeken keresztül, az eltérő
tapasztalatoknak és módszereknek köszönhetően tanulhassunk
egymástól, valamint a projektbe bevont külső, más szektor-beli
partnerektől.

A 10-10 napos workshopok esetében a norvégiai munka zártkörű, csak a meghívott vendégeknek tartott projekt-demonstrációval zárult, kb. 40 érdeklődő részvételével, a budapesti workshop
végén viszont a művészeti beavatkozásokat a nagyközönség is
láthatta egy kétnapos minifesztivál keretében (amely a jegyeladások alapján kb. 185 nézőt vonzott). Az eseményekre meghívtuk más szektorok képviselőit, helyi vállalkozókat és beruházókat is, akik Budapesten ugyan kisebb számban érkeztek, ám ily
módon az esemény híre és népszerűsége hozzájuk is eljutott.

Nyílt pályázati felhívás útján választottuk ki a közreműködő művészeket (norvég részről 5, magyar részről 6 főt), akik között
szerepeltek előadó- és vizuális művészek, látvány- és hangtervezők, valamint kreatív designerek.

Az együttműködés eseményeiről egy magyar és egy norvég
újságíró rendszeres bejegyzésekben számolt be a projekt blogján, továbbá azokról gazdag fotódokumentáció, egy film és egy
mintegy 120 oldalas kiadvány is született.

PICTURE BUDAPEST–ØSTFOLD:
INVESTIGATING ARTISTIC INTERVENTIONS IN
(POST-)INDUSTRIAL ENVIRONMENTS

41 689 738 HUF
137 272,76 EUR
__________________
Támogatás összege
EEA Grant

Post-Industrialized Creative Transformations and Unpredictably Reciprocal
Experiments
The project aimed to investigate the possible roles of interventions of sitespecific art and art in public space in post-industrial
areas. The bilateral cooperation made possible to investigate
both similarities and contrasts, to learn from our different experience and methods, and from additional, cross-sector partners.
The participating artists were selected through an open call (5
pers from Norway and 6 pers from Hungary), among them there
were performing and visual artists, visual and audio designers,
creative desiners.
From January to April 2017 we have realised 1-1 seminars and 1-1
workshops in Csepel (HU) as well as in Moss and Fredrikstad (NO).
In frame of the 4-day seminars – beside the site-visits of the
artists – we have organised symposia with the aim of giving a
wider context to the subject of the whole project. The symposia
attracted appr. 25-35 „outer” participants in both cases.
The 10-days workshops has been concluded by project demonstrations – in Norway the presentation was closed,for invited
guests only (with the participation of appr. 40 pers), in Hungary
the „minifestival”of the artistic interventions could be seen by a
wider audience (appr. 185 visitors, based on the ticket sales).

We have also invited the representatives of other sectors, local businesses and investors to
the events, though they visited it in a limited number in Budapest, however the information
about the programme and its success reached even those who couldn’t come.
The collaboration has been followed by 1 Hungarian and 1 Norwegian journalist on the project blog, futhermore it has been documented by a rich photo documentation, a film and a
120-page publication.
ZÁRÓKIADVÁNY 2017
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HU07-0232-B1-2016

J. FOSSE ALVÁS
CÍMŰ DRÁMÁJÁNAK
BEMUTATÁSA

Fossét egyre gyakrabban nevezik az „új Ibsen”-nek, Fosse „minimalistább”, szófukarabb, mint zseniális elődje. Fosse előszeretettel mellőz minden írásjelet – s így nemcsak
többértelművé tágítja szövegeit, szöveg-folyamait, hanem
a mindenkori rendezőknek, színészeknek is több lehető-

séget kap a textusok megfejtésére. Fosse mindig explicit
módon, csúsztatások és kompromisszumok nélkül tárja fel
az emberi lélek és kapcsolatok legmélyebb titkait, tabuit
Kendőzetlen, a szó szoros értelmében vett emberi (sors)
történetek ezek. Fossét igen kedvelik az egyszerűsége
miatt is – ám ez az egyszerűség mindig elképesztő mélyA projekt a világhírű kortárs
séggel, bölcsességgel, ember- és világismerettel párosul.
drámaíró, Jon Fosse Alvás című Fosse káprázatos nagyvonalúsággal képes olyan univerzális
problémákról írni, mint a férfi és nő kapcsolata, a szerelem,
darabjának magyarországi
a gyűlölet, a hűség, a halál… Egy Fosse-bemutató mindig
eseményszámba megy a világ színpadain – így Magyarorősbemutatóját célozza Deres
szágon is. Ezidáig több mint 30 darabját játszották kb. 800
Péter dramaturg fordításában.
különböző előadásban. Az Alvás című színdarab ráadásul
magyarországi premier lenne. Komplex programunk részeként partnerszervezetünkkel,
Projektgazda
Erőmű Kortárs Művészeti Egyesület
a Skandináv Ház Alapítván�Projekt Promoter
nyal workshopot szervezünk
Miniszterelnökség – Társadalmi és Örökségvédelmi Ügyekért, valamint
Program Operátor
Kiemelt Kulturális Beruházásokért Felelős Helyettes Államtitkárság
Jon Fosse, illetve további két
Programme Operator
Prime Minister’s Office, Deputy State Secretariat Responsible for
Cultural Heritage, Social Affairs and Major Cultural Investments
meghívott kortárs norvég
Megvalósítási időszak
szerző és színész kollégá(i)
2016.07.01. - 2017.04.30.
Implementation period
nk részvételével. Ezen az inMagyar Írószövetség
Hazai Projekt Partnerek
Pesti Magyar Színház
teraktív író-olvasó találkozón
National Project Partner
Skandináv Ház Alapítvány
az érdeklődők betekintést
Theatrum Scholae Közhasznú Alapítvány
Donor Projekt Partner
nyerhetnek a norvég irodaDonor Project Partner
lom fejleményeibe, múltjába
Összköltség
66 000 000 HUF
Total budget (EUR)
217 319,72 EUR
és jelenébe, megismerhetik
EGT támogatás összege
59 400 000 HUF
a meghívott szerzők életműEEA Grant (EUR)
195 587,75 EUR
vét, s részleteket hallhatnak
a vendégeink régi-új – sőt, esetleg még ki sem adott – munkáiból színész kollégá(i)nk előadásában. Az általánosabb
kérdéseket érintő közönségtalálkozó mellett a szakma képviselőinek (dramaturgoknak, íróknak, stb.) további speciális
ZÁRÓKIADVÁNY 2017
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workshopot is tartunk: A workshop részeként meghívott
magyar szakértők, a norvég irodalom jeles kutatói tartanak
előadásokat az alábbi témákban: 1. Kortárs norvég próza 2.
Kortárs norvég líra 3. Kortárs norvég dráma A magyar kollégák, szakértők, előadók kiválasztásában, részvételük koordinációjában, utaztatásában projekt partnerként a Theatrum
Scholae Közhasznú Alapítvány segítségét kívánjuk igénybe
venni. A norvég kollégák, szakértők, előadók kiválasztásában együttműködő partnerként a Magyar Írószövetség
segítségét kívánjuk igénybe venni. További meghívott vendégek: • művészeti folyóiratok képviselői • könyvkiadók
képviselői • felsőoktatás szakirányú képzéseinek oktatói és
hallgatói • sajtó kulturális rovatainak képviselői A workshop
napját Jon Fosse Alvás című drámájának premiere zárja –
amely egyben magyarországi ősbemutató is lesz. A projekt
megvalósításának televíziós technikával történő dokumentálását tűztük ki célul a hivatásetika és a közszolgálat jegyében. A bemutatandó előadás létrehozásának minden egyes
készülési/kivitelezési fázisát szeretnénk ismeretterjesztési
formában rögzíteni, a díszlet– és jelmeztervezéstől kezdődően, azok kivitelezésén keresztül, a próbákon át, egészen
a bemutatóig. Az egyes színházi szakmákról külön-külön
már készültek a közelmúltban kisfilmek, azonban az általunk tervezett 50 perces werkfilm tudomásunk szerint eleddig példa nélküli a magyar színházi- és televíziós kultúrában. A filmet természetesen oktató anyagként szeretnénk
térítésmentesen közkinccsé tenni (norvég feliratozással
is), amely bizonyosan a tudásköz-vetítés hatékony eszköze lehet. Küldetésünknek tekintjük, hogy a bemutatandó
előadással, az ahhoz kapcsolódó workshoppal, valamint általában vetten a színházzal kapcsolatos ismeretanyag szakmák szerinti taglalásával, illetve összegzésével, ritkán vagy
soha nem hallott érdekességeken keresztül, valamennyi
korosztály számára élményszerűen fellapozzunk egy olyan
képeskönyvet, amelynek segítségével a norvég – magyar
kulturális örökség hozzáférhetőségét, bemutatását és megőrzését is elő kívánjuk segíteni.

Fosse is often called the „new Ibsen”. Fosse’s stylistics,
Fosse is more „minimalist” in his using of words that his
genius predecessor. Fosse likes to ignore all glyphs – not
only expanding his text by giving it several meanings, but
also offers more freedom to directors and actors to resolve the meaning of the text. Fosse unveils the deepest
secrets and taboos of the human soul in an explicit way,
without beating around the bush and compromises. These
are human (fate)stories – at their very best. Fosse is also
much favored for his simplicity – however this simplicity
is always coupled with extraordinary depth, wisdom, the
knowledge of humans and the world. Fosse is capable of
writing with splendid generosity about universal problems, like the relationship of man and woman, love, hatred, faith, death... A Fosse premiere is always a noted even
in any theatre of the world – also in Hungary. So far more
than 30 of his plays were performed in 800 different performances. In addition, the play titled Sleeping would be
a premiere in Hungary. As part of our complex program,
together with our partner organization – the Scandinavian House Foundation - we organize a workshop with the
participation of Jon Fosse, as well as further two invited
Norwegian, contemporary author and our actor colleague(s). At this inter-active author- reader meeting, visitors
can get an insight into the developments of Norwegian
literature, its past and presence, can learn about the professional activity and biography of invited authors, as well
as listen to parts of the former and recent – or even not yet
published – works of our invited guests, performed by our
actor colleague(s). Beside the meetings for the general
public – touching upon more general issues – we also organize further special workshops for the professional audience (dramaturges, writers, etc.) As part of the workshop,
invited Hungarian experts, acknowledged researchers of
the Norwegian literature will deliver presentations about
the below topics: 1. Contemporary Norwegian prose 2.

Contemporary Norwegian lira 3. Contemporary Norwegian drama We also count on the assistance and coordination of the THEATRUM SCHOLAE Foundation – as partner
organization - in selecting and delegating the Hungarian
colleagues, experts and performers. As partner organization, the Hungarian Authors Association will help us in selecting and delegating the Norwegian colleagues, experts
and performers. Further guests invited: • Representatives
of art periodicals • Representatives of book publishers •
Lecturers and students of relevant institutions of higher
education • Representatives of culture columns of the
press The day of the workshop will be concluded with performing the drama of Jon Fosse, titled Sleeping – which is
also going to be a premiere in Hungary. Our objective was
the documentation of the project implementation, applying television technology – on the token of professional
ethics and public service. We intend to record all preparation / implementation phases of creating the performance
to be staged in a documentary way, starting from props
and costume design, through their creation, the rehearsals to the staging premiere. Most recently short films
were already shot separately about individual theatre
professions, however in our information the 50 minutes
long „the making of” film is so far unprecedented in the
Hungarian theatre and television culture. Obviously, we
intend to make the film, as an educational material make
freely available (also with Norwegian subtitles), which can
certainly be an efficient tool of knowledge transfer. We
consider it our mission to introduce a performance to be
staged, and organize a related workshop, and in general
terms outline and summarize the different theatre related
professions and required knowledge, through never-before-heard interesting stories, offering a true experience
to all age groups – this way intending to promote the accessibility, introduction and preservation of the Norwegian
– Hungarian cultural heritage.

HUNGARIAN
PREMIER OF
THEATRE PLAY
TITLED SLEEPING BY
J. FOSSE
The project targets the
Hungarian premiere of the
play titled Sleeping of the
world famous contemporary
drama writer, Jon Fosse, in the
interpretation of dramaturge
Deres Péter.

59 400 000 HUF
195 587,75 EUR
__________________
Támogatás összege
EEA Grant
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HU07-0233-B1-2016

CBJAZZ

CBJAZZ

A magyar és norvég szervezetek által közösen megvalósított CBJAZZ projekt
középpontjában a jazz zenei művészeti ág, illetve az előadóművészek munkájának
megismertetése, népszerűsítése áll.

49 195 486 HUF
161 987,11 EUR

Projektgazda
Projekt Promoter

Zala Megyei Fejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.

Program Operátor
Programme Operator

Miniszterelnökség - Társadalmi és Örökségvédelmi Ügyekért, valamint Kiemelt Kulturális Beruházásokért Felelős Helyettes Államtitkárság
Prime Minister’s Office, Deputy State Secretariat Responsible for Cultural
Heritage, Social Affairs and Major Cultural Investments

Megvalósítási időszak
Implementation period

2016.05.01-2017.04.30.

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner

-

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner

Kjell Kalleklev Management AS

Összköltség
Total budget (EUR)

54 661 652 HUF
179 985,68 EUR

EGT támogatás összege
EEA Grant (EUR)

49 195 486 HUF
161 987,11 EUR

Magyarországon és Norvégiában megtartott koncertek
Concerts held in Hungary
and Norway.

__________________
Támogatás összege
EEA Grant

A magyar és norvég zenei partnerség legfontosabb eredménye,
hogy a jazz műfajt közérthetővé tették a széles közönség számára, köszönhetően részben a Magyarországon és Norvégiában
megtartott koncerteknek, részben pedig annak az egyedi zenei
oktatási kurzusnak, melyre az ország minden részéről érkeztek
tanulók, amatőr és profi jazz-zenészek.
A projekt során kétoldali együttműködés keretében a jazz stílussal kapcsolatban kialakított képet egy magasabb szintre emelték. A Zala Megyei Fejlesztési Nonprofit Kft. norvég partnerével
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The project CBJAZZ which was
implemented by Hungarian
and Norvegian organisations
focuses on the introduction
and promotion of jazz art and
the work of jazz performers.

közösen létrehozott egy közös szakmai jazz platformot, valamint
norvég-magyar koprodukció keretében megjelent egy hanglemez, továbbá videoklipek kerültek leforgatásra.
A projekt hivatalos honlapján (http://cbjazz.omega-csoport.hu/)
a projekt eredményei, így az elkészült videoklipek is megtekinthetők.

The most important achievement of the Hungarian-Norwegian music partnership is that
genre jazz has been made widely available to
the public, thanks partly to the concerts held in
Hungary and Norway, and partly to the unique
music education course, to which came strudents, amateur and professional jazz musicians from all over the country.
During the bilateral cooperation the image of
jazz style has been raised to a higher level.
Zala County Development Nonprofit Ltd. with
its Norwegian projectpartner jointly established a common professional jazz platform, a
music CD was released under Norwegian-Hungarian co-production, and three video clips
was made.
On the project’s official website (http://cbjazz.
omega-csoport.hu/) all results of the project,
including the video clips are available.
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HU07-0238-B1-2016

CIFRA KULTURÁLIS MŰHELYEK
NORVÉG ALAP TÁMOGATÁSÁVAL
Az előkészítés, a megvalósítás és a fenntartási időszak tevékenységéhez
tapasztalt, szakmailag felkészült humánerőforrást biztosítottunk.
11 589 480 HUF
38 160,95 EUR

__________________
Támogatás összege
EEA Grant
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A tevékenységekbe bevont művészek magas fokú szakértelemmel és szakmai tapasztalattal, komoly referenciákkal rendelkeztek. A szakmai terv elkészítése előtt helyzetfelmérést és
elemzéseket végeztünk, amely egyértelműen igazolta, hogy a
tervezett szakmai program hiánypótló, létező szükségletekre
válaszol, és innovatív megoldásokat tartalmaz. Különös figyelmet fordítottunk a megvalósítás során a környezetterhelés
csökkentésére, a gazdasági és társadalmi fenntarthatóságra, a
nemek közötti esélyegyenlőségre.

A tevékenységek két régiót is érintettek, Palkonya (Dél-Dunántúli Régió) és Kiscsősz (Közép-Dunántúli Régió) településeken,
nagyon szép környezetben lettek megtartva. A betervezett
programok során a résztvevők megismerkedhettek a cigány
népzenével, táncokkal, hangszerekkel, amit ki is próbálhattak
az érdeklődők. A táborokban tánctanítással, énektanítással,
csoportfoglalkozásokkal vártuk az aktív résztvevőket. A táborok során 2000 fő részvételére számítottunk, ahol zene műhely,
tánc műhely, tánc és zenei előadások kerültek megrendezésre.

Projektgazda
Projekt Promoter

Cifra Műhely Közhasznú Kulturális Egyesület
Cifra Workshop Public Cultural Association

Program Operátor
Programme Operator

Miniszterelnökség - Társadalmi és Örökségvédelmi Ügyekért, valamint Kiemelt Kulturális Beruházásokért Felelős Helyettes Államtitkárság
Prime Minister’s Office, Deputy State Secretariat Responsible for Cultural
Heritage, Social Affairs and Major Cultural Investments

Megvalósítási időszak
Implementation period

2016.06.01 – 2016.11.30.

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner

-

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner

-

Összköltség
Total budget (EUR)

12 877 200 HUF
42 401,05 EUR

EGT támogatás összege
EEA Grant (EUR)

11 589 480 HUF
38 160,95 EUR

A betervezett programok során
a résztvevők megismerkedhettek a cigány népzenével
During the event, the audience
can enjoy gipsy folk music.

CIFRA CULTURAL WORKSHOPS
WITH THE SUPPORT OF NORWAY
Cifra Workshop Public Cultural
Association wishes to organize
workshops, events, camps in order
to help the present and future
generations to recognize true
values in our globalized, fast-paced
and consumer oriented world.

In August and September three camps were
held in Kiscsősz and Palkonya representing the
core of the project. The two thousand people
participating in these camps, have left enriched
with valuable cultural events.
We wish to shorten the duration of the project by one month and we sent a notification
of change declaring the closing time of the
project to modify from December 31st to November 30th. The reason behind this is that
all activities previously undertaken have been

fully completed. The project was ended with a
monumental closing program.
As mentioned above, the three camps
(Dance and Music Camp, Living Together –
reinforcing gipsy and Hungarian relations
and the Open Cellars at Harvest – Cultural
Medley) have been carried out according to
schedule. Other activities, documentation,
administration etc. related to the organization of these camps make up the remaing
part of the project.
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HU07-0240-B1-2016

NORWEGIAN-HUNGARIAN
BALLET COURSE IN HUNGARY,
AT THE HUNGARIAN DANCE
ACADEMY

NORVÉG-MAGYAR BALETTKURZUS
A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLÁN
„Ha a táncunkat nézed, a szívünk szavait hallod.”
Projektgazda
Projekt Promoter

Magyar Nemzeti Balett Alapítvány
Hungarian National Ballet Foundation

Program Operátor
Programme Operator

Miniszterelnökség - Társadalmi és Örökségvédelmi Ügyekért, valamint Kiemelt Kulturális Beruházásokért Felelős Helyettes Államtitkárság
Prime Minister’s Office, Deputy State Secretariat Responsible for Cultural
Heritage, Social Affairs and Major Cultural Investments

Megvalósítási időszak
Implementation period

2016.05.02 – 2017.04.11.

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner

-

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner

-

Összköltség
Total budget (EUR)

11 040 000 HUF
36 351,66 EUR

EGT támogatás összege
EEA Grant (EUR)

9 900 000 HUF
32 597,96 EUR

A támogatott projekttel hagyományteremtő rendezvényt kívántunk megvalósítani, amely évről -évre lehetővé tenné külföldi
vendégművészek meghívását, és velük kurzusok, workshopok
keretében közös koreográfiák tervezését, betanulását és előadások létrejöttét.
A nemzetközi rendezvény célja egymás kultúrájának, táncművészetének megismerése, új stílusok, előadásmódok, módszerek elsajátítása és a nemzetközi kapcsolatok erősítése.
2017 februárjában került megrendezésre a Magyar Táncművészeti Egyetemen a két hetes balettkurzus, amelyen az Oslo
National Academy of the Arts hallgatói és balettmesterei,
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a Frankfurti Művészeti Egyetemről Mark Spradling táncművész,
koreográfus, a Szlovén Nemzeti Opera művészei és neves hazai
balettművészek, balettmesterek és koreográfusok, valamint a
magyar végzős hallgatók vettek részt.
A balettpróbákon együtt dolgoztak a hazai és külföldi növendékek a balettmesterek vezetésével. .
Egymás kulturájánakkultúrájának megismerése keretében több,
a nagyközönség számára is nyilvános program zajlott a Magyar
Táncművészeti Egyetem Színháztermében: bemutatkozó előadást tartottak a norvég művészek, és a magyar egyetemi hallgatók, egy jó hangulatú táncház is megrendezésre került, egy más
alkalommal néptánc szakértők vezetésével ismerkedtek meg
vendégeink a cigány néptánc kultúra hagyományaival.
A két hetes közös munka eredménye a MOM Kulturális Központ
Színháztermében került bemutatásra, ahol több mint 300 néző
volt jelen. A közönség lelkesen ünnepelte az ifjú művészeket.
A nemzetközi balettkurzus céljai maradéktalanul megvalósultak!

„If you look at our dance,
you hear the words of our heart.”
With our project we wish like to create a new tradition, which
enables more and more nations to get an insight to each other’s
culture in more depth and thus enable them to grow their own
national artistic values. The workshop would enable the invitation of foreign guest artists with whom new choreographies
could be created and performed.
The desired outcome of the project is to provide an opportunity for the participating national and foreign guest artists to get
to know each other’s tradition, culture and working methods
throughout the choreographies that they create during the two
weeks long workshop.
In February 2017, our workshop has been held at the Hungarian
Dance Academy with the contribution of the guest artists from
the Oslo National Academy of Arts and from the Slovenian National Opera and Ballet Theatre, moreover, with the contribution
of Mark Spradling, dancer and choreographer of the Frankfurt
University of Music and Performing Arts.

During the workshop the national and the foreign guest students rehearsed together with the help and guidance of the
ballet masters.
During the journey to get to know each other’s culture, several programs held at the National Dance Academy have been
made open for the public; introductory pieces performed
by the Norwegian and the Hungarian students, Hungarian
“táncház” introducing the elements of the traditional Hungarian folkdance, as well as a session dedicated to get to know
the gipsy dance and culture.
The result of the two weeks long workshop has been presented at the MOM Cultural Centre before 300 spectators. The
audience gave the young artists an ovation at the end of the
performance.
We are proud that the goal of the ballet workshop got realised
without residues.
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HU07-0245-B1-2016

TRIP AROUND THE ONIONSKIN –
BILATERAL (NORWEGIAN-HUNGARIAN)
PARTICIPATORY THEATRICAL PROJECT

Menekülhetünk-e a fantáziánkba a sorsunk vagy a felelősség elől?

Can we escape to our fantasy from our destiny or responsibility?

Projektgazda
Projekt Promoter

Káva Kulturális Műhely Egyesület
Káva Drama / Theatre in Education Association

Program Operátor
Programme Operator

Miniszterelnökség - Társadalmi és Örökségvédelmi Ügyekért, valamint Kiemelt Kulturális Beruházásokért Felelős Helyettes Államtitkárság
Prime Minister’s Office, Deputy State Secretariat Responsible for Cultural
Heritage, Social Affairs and Major Cultural Investments

Megvalósítási időszak
Implementation period

2016.05.02-2017.04.30

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner

-

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner

Kompani13

Összköltség
Total budget (EUR)

29 329 354 HUF
96 573,44 EUR

EGT támogatás összege
EEA Grant (EUR)

24 537 059 HUF
80 793,74 EUR

24 537 059 HUF
80 793,74 EUR

__________________
Támogatás összege
EEA Grant
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UTAZÁS A HAGYMAHÉJ KÖRÜL – BILATERÁLIS
(NORVÉG-MAGYAR) RÉSZVÉTELI SZÍNHÁZI
PROJEKT

A Káva Kulturális Műhely a bergeni Kompani13 társulattal karöltve
projektjében arra vállalkozott, hogy létrehoznak egy-egy, középiskolás fiataloknak szóló, részvételiséget középpontba állító színházi
előadást, valamint film keretében is rögzítik ezeket. A projekt zárásaként egy szimpózium keretén belül mutatják be mindkét előadást
Budapesten, szakmai beszélgetésekkel bővítve. A projekt mindkét
társulat számára nagyon sikeres együttműködésnek bizonyult.

Elsődleges szakmai célunk az volt, hogy a két társulat egymást megismertetve a hazájukban alkalmazott legismertebb
formákkal, egymást képezve hozza létre saját részvételi színházi előadásaikat középiskolás fiatalok számára, melyek az
irodalmi klasszikus Peer Gynt alapján készülnek, és reflektálnak a norvég és a magyar, valamint az európai valóságra. A
folyamatban kiemelt szerep jutott a tanulmányutaknak, melyek lehetőséget biztosítottak a szakmai teamekben dolgozó
kollégák számára, hogy egyrészt képet kapjanak a norvég
illetve a magyar kulturális és oktatási helyzetről, ezen belül
a független színházak helyzetéről, eredményeiről, másrészt,
hogy megismerjék a projektben együttműködő külföldi kollégákat, művészi és szakmai eredményeiket, problémáikat,
kutatási területeiket.
Tervezzük a folytatást. Azon felül, hogy mindkét előadás repertoáron marad, tehát további középiskolásokhoz
jut el, szeretnénk a magyar Peer Gynt előadást Bergenben bemutatni, és elkezdtük az egyeztetéseket további
együttműködésekről is.

As the most important aim of the project, Káva Association from
Budapest and Kompani13 from Bergen both created a theatrical performance for high school students, having participation
in focus. They also filmed the performances. At the end of the
project, they performed both performances in Budapest at a
symposium, surrounded by professional discussions. The project
was a very successful one for both of the companies.
It was our main professional aim, to make both of the companies
get to know each others forms and educate each other, and to
create both performances for high school students based on the
literary classic, Peer Gynt; and to make the performances reflect
on Hungarian and Norwegian, and also European reality. The
study trips were extremely important in this process, to be able
to get to know the cultural and educational situation in both of
the countries, and also about the independent art scene. We also
got to know each other better personally, each others’ results,
problems, research areas.

A projekt zárásaként egy szimpózium keretén belül mutatták be
mindkét előadást Budapesten.
At the end of the project, they
performed both performances in
Budapest at a symposium.

We are already planning future cooperation. Above keeping
both performances on stage, we would like to perform the
Hungarian Peer Gynt performance in Bergen, and we have
started considering further cooperation as well.
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HU07-0248-B1-2016

33 585 057 HUF
110 586,29 EUR

__________________
Támogatás összege
EEA Grant

TÁNCKLUZÍV

DANCECLUSIVE’

TáncKluzív („Tánc” + „Exkluzív” egyidejűleg „Inkluzív”) – Figyelemfelhívás a
kortárs előadó-művészeti tevékenység exkluzivitásának értékei révén az inkluzív
társadalom kialakításához kapcsolódó társadalmi értékekre

DanceClusive’ („Dance” + „Exclusive” parallel
„Inclusive”) – Artistic performance has an
exclusive artistic value to make awareness of
the social values of inclusive society

Projekt átfogó céljaként, az interkulturális kortárs táncművészeti
alkotás bemutatása valósult meg, 1 db előadás (produkció), koreográfia jött létre; 2 db interaktív táncművészeti esemény megvalósítása keretében, nemzetközi partnerségben (1. helyszín:
Trondheim, Norvégia; 2. helyszín Nyíregyháza, Magyarország).
Projektgazda
Projekt Promoter

„4 FOR DANCE” Tánc, Sport és Kulturális Egyesület
„4 FOR DANCE” Dance, Sport and Cultural Association

Program Operátor
Programme Operator

Miniszterelnökség - Társadalmi és Örökségvédelmi Ügyekért, valamint Kiemelt Kulturális Beruházásokért Felelős Helyettes Államtitkárság
Prime Minister’s Office, Deputy State Secretariat Responsible for Cultural
Heritage, Social Affairs and Major Cultural Investments

Megvalósítási időszak
Implementation period

2016.06.01.-2017.01.31.
01.06.2016-31.01.2017

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner

Nem releváns
Not relevant

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner

TRANSFORM

Összköltség
Total budget (EUR)

37 316 730 HUF
122 873,66 EUR

EGT támogatás összege
EEA Grant (EUR)

33 585 057 HUF
110 586,29 EUR
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Projekt specifikus céljai voltak továbbá:
1) A kultúrák közötti párbeszéd értékként történő bemutatása,
az inkluzív társadalom filozófiájának antidiszkriminációs célú, kisebbségeket célzó tevékenységek révén történő megvalósítása.
Ezzel összefüggésben a projekt során többek között 5 db interaktív, interkulturális táncművészeti workshop zajlott.
2) Magyar-donor (norvég) bilaterális partnerség kialakítása,
hosszabb távon is megvalósítható, befogadó társadalmi célú projektszerű kezdeményezések megalapozására, az interkulturális
párbeszéd és az exkluzív előadó-művészeti műfajok bemutatásának lehetőségével. A 2 db közös fellépéshez, kortárs alkotás
bemutatásához (valamint azt megelőző próbafolyamatokhoz)
kapcsolódóan, 2 db interkulturális bilaterális együttműködési alkalom (utazások, donor-magyar viszonylatban) jött létre; összesen 15 fő bevont nemzetközi szakmai, művészi projektpartner
együttműködése valósult meg.

As the overall aim of the project 1 performance of an intercultural contemporary artistic dance programme, coreography has been realized
in the framework of 2 interactive dance artistic event in international
partnership (spot No. 1: Trondheim, Norway; spot No. 2: Nyíregyháza,
Hungary).
Project specific aims were furthermore:
1) Presenting intercultural dialogue as a value, implementing activities
aiming minorities with an antidiscriminative purpose. In connection
with that during the project 5 interactive, intercultural dance artistic
workshops have been implemented.
2) Establishment of a Hungarian-donor (Norwegian) bilateral partnership, grounding the possibility for inclusive projects on a long
term, with the opportunity of the introduction of intercultural dialogue and exclusive artistic performance genres. 2 intercultural bilateral cooperation events (trips, donor-Hungarian relation) have been
made involving 15 persons as international artistic professionals and
project partners regarding 2 joint performances performing a contemporary work of art (and the rehearsals-processes before that).
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17 479 800 HUF
57 556,14 EUR
__________________
Támogatás összege
EEA Grant
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GYÖKEREK

ROOTS

A Nyitott Kör Egyesület és a Tünet Együttes koprodukciója a Gyökerek című
színházi nevelési előadás, rendezője Szabó Réka táncos, koreográfus, matematikus.

The Roots titled Theatre in Education programme is a cooprodukction of Nyitott Kör Egyesület
and The Symtomps, directed by Réka Szabó, dancer coreographer and matematician.

A mai társadalomban a legtöbbek számára a horizontális mobilitás
magától értetődő, a migráció jelensége globalizálódott, konkrét és
absztrakt vonatkozásában egyaránt. Ebben a világban keressük
azt, hogy honnan is tartunk oda, ahova, hogy azok, akik vagyunk,
milyen nagyobb egész részei – a gyökerektől. Megvizsgáljuk a
származás lényegi, pszicho-szociológiai vonatkozásait. A témafeldolgozás során foglalkozunk a szocializáció, a szülői minták ismét-

In our quickly changing world the
horizontal mobility is evident, the
phenomena of migration became
globalized, either by direct either by
abstract means. We are searching for
our roots; from where we depart, in
which bigger unity we form part of.
We observe the essencial roots of
our identity and heritage, as well as
the psycho-social aspects of them. In
the creation process we also observe
patterns of socialisation and it’s mediums, parenthood and transnational communities. We do that through
means of contemporary dance and
physical theatre and by involving the
participants in the performance, the
public becomes active thanks to the
work of our experinced actor / drama
teachers. In the project we involve 30
yout communities, 40% of them suffering from geographical, economic
and / or social obstacles.

lődésének és a transznacionális közösségek kérdéseivel. Tesszük
mindezt a kortárs tánc és legfőképpen a fizikai színház segítségével úgy, hogy a közönség résztvevő közösséggé alakul, amelyben kiemelt szerepe van tapasztalt színész-drámatanárainknak.
A projekt során a színházi nevelési előadás létrehozása mellett
30 osztályközösség vehet részt a programban, amelyből legalább
40% földrajzi, gazdasági és/vagy szociálisan hátrányos helyzetű.

Projektgazda
Projekt Promoter

Nyitott Kör Egyesület

Program Operátor
Programme Operator

Miniszterelnökség - Társadalmi és Örökségvédelmi Ügyekért, valamint Kiemelt Kulturális Beruházásokért Felelős Helyettes Államtitkárság
Prime Minister’s Office, Deputy State Secretariat Responsible for Cultural
Heritage, Social Affairs and Major Cultural Investments

Megvalósítási időszak
Implementation period

2016. júl. 1.- 2017. ápr. 30.

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner

Tünet Együttes Nonprofit Kft.

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner

-

Összköltség
Total budget (EUR)

19 422 000 HUF
63 951,27 EUR

EGT támogatás összege
EEA Grant (EUR)

17 479 800 HUF
57 556,14 EUR

A közönség résztvevő
közösséggé alakul
Involving the participants
in the performance
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HU07-0257-B1-2016

32 517 000 HUF
107 068,48 EUR
__________________
Támogatás összege
EEA Grant

LUTTE - CREATION, PEDAGOGY AND AUDIENCE
DEVELOPMENT PROGRAM BY COMPAGNIE PAL
FRENAK AND FOUNDATION FOR CONTEMPORARY
DANCE AND SIGN THEATRE

A LUTTE című, 4 modulból - kutatási, kreációs, oktatási és menedzsment modulból
- álló komplex művészeti és oktatási programot az alapítvány 2017. április végére
megvalósította.

LUTTE, a complex art and educational program, consisting of 4 modules - research,
creation, education and management module –was implemented by the end of
April 2017.

Projektgazda
Projekt Promoter

Kortárs Táncért és Jelelő Színházért Alapítvány
Foundation For Contemporary Dance and Sign Theatre

Program Operátor
Programme Operator

Miniszterelnökség – Társadalmi és Örökségvédelmi Ügyekért, valamint Kiemelt Kulturális Beruházásokért Felelős Helyettes Államtitkárság
Prime Minister’s Office, Deputy State Secretariat Responsible for Cultural
Heritage, Social Affairs and Major Cultural Investments

Megvalósítási időszak
Implementation period

2016.05.02 - 2017.04.28.
02.05.2016 - 28.04.2017

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner

-

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner

-

Összköltség
Total budget (EUR)

36 136 201,08 HUF
118 986,5 EUR

EGT támogatás összege
EEA Grant (EUR)

32 517 000 HUF
107 068,48 EUR
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LUTTE - A FRENÁK PÁL TÁRSULAT ÉS A KORTÁRS
TÁNCÉRT ÉS JELELŐ SZÍNHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY
KOMPLEX MŰVÉSZETI
ÉS OKTATÁSI PROGRAMJA

A kutatási modul sikere a harcművészet-jelnyelv-táncművészet
terén megvalósult magas színvonalú képzések, workshopok és
nemzetközi együttműködések, a tapasztalatcsere, amely meghatározó és szemléletformáló volt a modulban résztvevő művészek
és szakemberek számára. Fontos eredmény az izlandi partnerekkel, kiemelten Dunajcsik Mátyás Reykjavíkban élő kultúrtörténeti
konzultánssal, dramaturg-íróval való együttműködést, amelynek
keretében a táncművészek és közreműködők betekintést nyerhettek a skandináv mitológia világába. A Reykjavík Dance Fesztivállal való együttműködést 2016. augusztusában rendezték meg,
amelyen a Kortárs Táncért és Jelelő Színházért Alapítvány művészei vettek részt a nemzetközi tapasztalatcsere jegyében.

The success of the research module was the high-quality training,
workshops and international co-operation in the field of martial arts
and sign language dance, furthermore the exchange of experience
was decisive and awareness raising for the artists and professionals
involved in the module. An important achievement was the collaboration with a cultural history consultant and dramaturge writer,
namely one of the Icelandic partners, Mátyás Dunajcsik, who lives
in Reykjavík, in the framework of which dance artists and contributors could gain insights into the world of Scandinavian mythology.
Cooperation with the Reykjavík Dance Festival was held in August
2016, where artists from the Contemporary Dance and Sign Theatre
Foundation participated in the international exchange of experiences.
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HU07-0184-B2-2016

LOLI ZUMI

A projekt célja az észak-szolnoki kistérségben megtalálható roma kulturális kincs
feltárása, a roma hagyományok, kulturális és művészeti értékek nagyközönség
számára történő bemutatása, közös alkotási tevékenységek megvalósítása,
ezáltal a társadalomban meglévő társadalmi feszültség csökkentése, a kulturális
termékekhez való hozzáférés biztosítása a hátrányos, leszakadó települések
lakossága számára is.

The purpose of the project was the exploration of Roma culture
found in the North-Szolnok micro-region. To make Roma traditions,
cultural and artistic values accessible to the public, to implement
joint creative activities, thereby reducing existing social tensions in
society, by providing access to cultural products to the population of
disadvantaged settlements.

Projektgazda
Projekt Promoter

Besenyszögért Alapítvány
Besenyszögért Foundation

Program Operátor
Programme Operator

Miniszterelnökség - Társadalmi és Örökségvédelmi Ügyekért, valamint Kiemelt Kulturális Beruházásokért Felelős Helyettes Államtitkárság
Prime Minister’s Office, Deputy State Secretariat Responsible for Cultural
Heritage, Social Affairs and Major Cultural Investments

Megvalósítási időszak
Implementation period

2016.06.01 - 2017.04.30.
01.06.2016 - 30.04.2017

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner

Roma Gasztronómiai Kulturális és Hagyományőrző Egyesület Tiszasülyért
Egyesület

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner

-

Összköltség
Total budget (EUR)

25 011 630 HUF
82 356,37 EUR

EGT támogatás összege
EEA Grant (EUR)

22 510 467 HUF
74 120,73 EUR
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LOLI ZUMI

További cél volt a helyi kulturális értékek megismertetése, roma
származású-, vagy kultúra iránt érdeklődő emberek és szervezetek az összegyűjtése, bevonása, együttműködések erősítése
közös, jövőbeni programokhoz.
Elkészült az alföldi cigány- és szegényételek gyűjteménye.
Elkészült a területre jellemző roma és magyar meséket, hiedelmeket, vizekhez, kutakhoz, keresztekhez, hidakhoz kapcsolódó közös vagy éppen a régebbi múltban gyökerező legendákat, meséket, hiedelmeket bemutató kiadvány 1.000 db
nyomtatott példányban magyar és online, letölthető változatban magyar, angol és cigány nyelven, hogy a roma és nem
roma lakosság közti kölcsönös elfogadást erősítsük, továbbörökítsük kulturális értékeinket. Megtörtént az alföldi hagyományok őrzése, közös értékek keresése. Összegyűjtésre
került és nyilvánossá tették a gyűjtések eredményei, amelyek
bárki számára elérhetővé váltak.

To make Roma traditions, cultural and artistic values accessible to the public, to implement joint creative activities, thereby reducing existing social tensions in society,
by providing access to cultural products to the population
of disadvantaged settlements. A further aim was to make
accessible local cultural values, to involve people of Roma
origin and cultural organizations, strengthening cooperation for future events.
One of the project results was the Roma and poors’ food
collection of the Great Plains. Another publication presented the typical Roma and Hungarian tales, beliefs, past
legends, tales and beliefs associated with waters, wells,
crosses, and bridges, of which 1,000 copies were printed in
Hungarian, and the online and downloadable versions have
been available in Hungarian, English and Romany in order
to strengthen mutual acceptance, to pass on the cultural

values. Guarding the traditions of the Great Plain has been
done, the search for common values. The results of the collections have been made public and available to everyone.

22 510 467 HUF
74 120,73 EUR

__________________
Támogatás összege
EEA Grant
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HU07-0187-B2-2016

ROMA MENTOR PROJEKT
A Roma Mentor Projekt alapvető célja pozitív változások előidézése a roma
gyerekek önértékelésében és jövőképében egy olyan közös tanulási folyamat
eredményeként, amelyet a kívülről érkező, sikeres roma mentor személyes példája
és tapasztalata motivál a csoport vezetőjével együttműködésben.
Projektgazda
Projekt Promoter

“Bhim Rao Social, Cultural and Educational Association for the Equal Opportunity of Vulnerable Youths (Roma and non-Roma) in Borsod-Abaúj-Zemplén
County)

Program Operátor
Programme Operator

Miniszterelnökség - Társadalmi és Örökségvédelmi Ügyekért, valamint Kiemelt Kulturális Beruházásokért Felelős Helyettes Államtitkárság
Prime Minister’s Office, Deputy State Secretariat Responsible for Cultural
Heritage, Social Affairs and Major Cultural Investments

Megvalósítási időszak
Implementation period

1 May 2016 - 29 April 2017

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner

Shajipe Lehetőség Foundation
Rimóc Szent István Primary School
Mikszáth Kálmán Member Institution
Igazgyöngy Foundation
Association of Nógrád County Roma Self-government Representatives and
Leaders
Dr Ambedkar HIgh School, Vocational Training School, Special Vocational
School and Primary School
Dr Mészáros Kálmán Primary School
Kerecsend Youth for Further Education Public Foundation
Szendrőlád Roma Ethnic Local Government
For the Children of Jászkisér Foundation
Galenos Foundation

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner

-

Összköltség
Total budget (EUR)

38 518 600 HUF
126 831,08 EUR

EGT támogatás összege
EEA Grant (EUR)

34 666 740 HUF
114 147,97 EUR
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Projektünk a szakmai megvalósítók és a közreműködő mentorok, illetve a kapcsolattartók tapasztalatainak köszönhetően a kitűzött célok mentén haladt, azaz országosan 10 együttműködő partnerintézményünkkel, 10 fő mentorral és 10 fő
kapcsolattartóval valósítottuk meg mentori foglalkozásokat
a kultúra eszközével és a művészeteken keresztül, összességében 163 tanuló részvételével 10 helyszínen összesen 185
alkalommal. Mind a foglalkozásokon, nyílt napokon, a kiállításon és a workshopon, mind a tréningeken megvalósult a
roma és nem roma párbeszéd. Az elért közönség, mint például a gyermekek családjai, a faluközösség, az iskolai közösség
büszkén tekintettek erre a programra. A Projekt ideje alatt
nyílt napokat szerveztünk, kirándulásokon vettek részt a gyerekek, az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalában Budapesten
egy kiállítást szerveztünk a diákok és a mentorok alkotásaiból, workshopot rendeztünk a Kugler Art Szalonban, valamint
színvonalas záró rendezvényt valósítottunk meg a projektben
résztvevő gyerekek részvételével, amelyen bemutathatták a
projekt ideje alatt alkotott kulturális termékeket.

ROMA MENTOR PROJECT

10 fő mentorral és 10 fő
kapcsolattartóval valósítottuk meg mentori foglalkozásokat.
We held a mentor activities
by integrating 10 mentors
and 10 contact persons

Engendering positive changes in the self-evaluation and vision of the future of Roma children through a
joint learning process motivated by the personal examples and experiences of successful external Roma
mentors in collaboration with the group leader is the fundamental objective of the Roma Mentor Project.
Our project proceeded in line with the targets set thanks to the experiences
of the professional implementers, collaborating mentors and contact persons, i.e., we held a mentor activities using culture and art as an instrument
by integrating 10 mentors and 10 contact persons in 10 collaborating institutions nationwide and a total of 163 participating students at 10 locations
on a total of 185 occasions. Roma and non-Roma intercultural dialogue was
achieved during the activities, on open days, at exhibitions and workshops
alike. The audience reached, such as the families of the children, the village

community or the school community were proud of the programme. We
organised open days, excursions for the children throughout the duration of
the project. We organised an exhibition of the works of art of the children
and the mentors in Budapest at the Office of the Commissioner for Fundamental Rights, a workshop at Kugler Art Salon, as well as an excellent final
event for the children taking part in the project where the cultural products
they created during the course of the project were on exhibit.
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HU07-0190-B2-2016

The main sites for the project are Szendrőlád,Martonyi and Pánd. 15 children & their
15 parents will be chosen from each of these
villages to participate in the program. In Szendrőlád and Martonyi the target group is almost 100% Roma.

ROMA NEM-ROMA NEMES AROMA
A programunk fő célja a roma és nem-roma emberek, csoportok közötti
interkulturális párbeszéd elősegítése, az előítéletek mérséklése, a társadalmi
feszültségek csökkentése.

Projektgazda
Projekt Promoter

Nem Adom Fel Alapítvány

Program Operátor
Programme Operator

Miniszterelnökség - Társadalmi és Örökségvédelmi Ügyekért, valamint Kiemelt Kulturális Beruházásokért Felelős Helyettes Államtitkárság
Prime Minister’s Office, Deputy State Secretariat Responsible for Cultural
Heritage, Social Affairs and Major Cultural Investments

Megvalósítási időszak
Implementation period

2016.05.01-2017.04.30

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner

Szendrőládi Népfőiskolai Egyesület
Szeretet a Válasz Közhasznú Egyesület

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner

Heilpedagogisches Zentrum des Fürstentums Liechtenstein

Összköltség
Total budget (EUR)

31 780 018 HUF
104 642,8 EUR

EGT támogatás összege
EEA Grant (EUR)

28 602 000 Ft
94 178,47 EUR

28 602 000 HUF
94 178 ,47 EUR
__________________
Támogatás összege
EEA Grant
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A projekt fő helyszíne Szendrőlád, következő helyszín
Martonyi és Pánd. Minden településről 15 gyermeket és a
gyermekek szülei közül 15 felnőttet vontunk be a programba. Szendrőládon és Martonyiban a célcsoport tagjai szinte
100%-ban roma származásúak.
A program résztvevőit olyan egymásra épülő, egymást kiegészítő tevékenységekbe vontuk be, amely elindította a fejlődési folyamatokat a család, a település közösségének szintjén
és társadalmi szinten is. A célcsoport létszáma összesen 90
fő volt, azonban az egy éves projektidőszak alatt ennél jóval

We involved the participants in such corresponding and complementary activities

which potentially can initiate development in
the lives of the individuals, the families, the
village communities and at the level of society as well. A total of 90 people was participate, but during the one-year project period
we were to reach out to many more people,
as we HU07-0190-B2-2016 want to promoted
co-operation between the Roma and non-Roma populations through joint activities.

több embert szólítottunk meg a közös tevékenységek révén,
illetve előmozdítottuk a roma és nem roma társadalmi csoportok közötti együttműködést.
A projekt főbb tevékenységei:
• drámapedagógiai foglalkozások rendszeresen heti
3 alkalommal a gyermekeknek
• drámapedagógiai foglalkozások a felnőttek számára
településenként havonta
• különböző társadalmi közegből érkező csoportok 3 napos
látogatása Szendrőládon hét turnusban
• integrált nyári tábor
• közösségerősítő rendezvények településenként
• külföldi utazás - Liechtenstein
• karácsonyi rendezvények településenként
• a Roma Kultúra Napja alkalmából zenés rendezvény
Budapesten a Budapest Bár közreműködésével.
A programokba nemcsak megvalósítóként, hanem szervezőként is bevontuk a roma embereket. Projektünket támogatták
a települési és a kisebbségi önkormányzatok, és a helyi civil
szervezetek. A projektben donor partnerként részt vett egy
olyan liechtensteini gyógypedagógiai intézmény is, amely
hátrányos helyzetű gyermekekkel és fiatalokkal foglalkozik.

Minden településről 15 gyermeket és a gyermekek
szülei közül 15 felnőttet vontunk be a programba.
15 children & their 15 parents will be chosen from each
of these villages to participate in the program.

GIPSY & NON GIPSY - GREAT
POSSIBILITY
Our program are to promote
intercultural dialogue between Roma
and non-Roma individuals and groups;
the mitigation of prejudiced attitudes;
and the reduction of social tensions.

The main activities:
- Drama Pedagogy sessions three
times a week for children groups
- Drama Pedagogy sessions once
a month for adult groups
- 3 days visit in Szendrőlád for people
of different social groups (total of
seven shifts)
- integrated summer camp
- events amplifying community life
- traveling opportunities to abroad Liechtenstein
- organised Christmas events in the villages

- Roma Culture Day music event in
Budapest with the participation
of the band ‘Budapest Bár’
The Roma people aren’t just participants in
the programs, but we also involved them
as organisers. Our project is supported by
the local municipalities, Gypsy Minority
Self-Governments, and NGOs. As a donor
and partner, a special education institution
from Liechtenstein – which deals with
disadvantaged children and young people – also participated in the program.
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HU07-0193-B2-2016

HOPE, EDUCATION,
ARTS, CREATION

SZÍNKEVERŐ - REMÉNYSÉG, OKTATÁS, MŰVÉSZET,
ALKOTÁS
27 173 763 HUF
89 475,68 EUR

__________________
Támogatás összege
EEA Grant

A projekt közvetlen célja, az Észak Bácska térségben a roma és nem-roma
emberek, közösségek közötti interkulturális párbeszéd mélyítése és szilárdítása,
valamint a hátrányos helyzetű térségek és hátrányos helyzetű célcsoportok
bevonása a tevékenységek megvalósításába, jó gyakorlatok adaptálása, a
többségében fiatalok számára szervezett művészeti programok rendszeres,
gyakori és minél hosszabb ideig történő megvalósításával.

Projektgazda
Projekt Promoter

Múzeumbarátok Köre Alapítvány

Program Operátor
Programme Operator

Miniszterelnökség - Társadalmi és Örökségvédelmi Ügyekért, valamint Kiemelt Kulturális Beruházásokért Felelős Helyettes Államtitkárság
Prime Minister’s Office, Deputy State Secretariat Responsible for Cultural
Heritage, Social Affairs and Major Cultural Investments

Megvalósítási időszak
Implementation period

2016. július-2017. április
July 2016 – April 2017

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner

Csácsé Rom Cigány Kulturális Egyesület
Dél-Bácskai Esély Egyesület

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner

-

Összköltség
Total budget (EUR)

30 193 070 HUF
99 417,42 EUR

EGT támogatás összege
EEA Grant (EUR)

27 173 763 HUF
89 475,68 EUR

A projektgazda: Múzeumbarátok Köre Alapítvány Partnerek: Csácsé Rom Cigány Kulturális Egyesület és Dél-Bácskai Esély Egyesület. Célcsoport: Bajai Kistérség hátrányos helyzetű lakossága,
elsődlegesen az általános iskolai nevelésben részt vevő gyermekek, és a körülöttük élő szociális mag, a család, iskola, barátok.
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The overall objectives of the
project are to facilitate Roma and
non-Roma intercultural dialogue
in North-Bacska region, also to
involve the underprivileged regions
and underprivileged target groups
during the implementation, to
adapt and spread of best practices
through regular, frequent and
long-running implementation of
artistic programmes and cultural
events organized mostly for young
generation.

Eredmények:
• 17 féle kulturális termékcsoport létrehozása
• 29 kulturális esemény megszervezése
• 248 tanulási alkalom 2 kommunikációs, tudásmegosztó platform
• Összesen 296 tevékenység, amely támogatja a
kulturális sokszínűséget
• 41 alkotót vonunk be a szakmai programokba.

Többségében fiatalok számára szervezett művészeti programok rendszeres, gyakori és minél
hosszabb ideig történő megvalósítása.
Frequent and long-running implementation
of artistic programmes and cultural events
organized mostly for young generation.
Project promoter: Foundation for Museum’s friends Partners: Csácsé Rom
Roma Cultural Society and Chance Society of South Bacska Target group:
underprivileged region and underprivileged inhabitant of Baja Small Region,
primarily the young people of elementary schools and their social core: family, school and friends.

Results:
• creation of 17 kinds of cultural objects
• organisation of 29 cultural events, programmes Altogether
• 248 occasions for learning. -creation of
• 2 new communication platforms for knowledge sharing Altogether
• 296 activities organized for promoting cultural diversity
in the region Involvement of
• 41 artists, educators into the regular programmes Huge amount of
voluntary work will help the successful implementation of the project.
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HU07-0200-B2-2016

21 301 011 HUF
70 138,33 EUR

__________________
Támogatás összege
EEA Grant

BRINGING-TAKING

„Hozunk-Viszünk!”

„Bringing-Taking!”

Jelen projekt célja az álmosdi és bagaméri roma fiatalok, illetve a Debreceni Egyetem hallgatóinak szemléletformálása, a roma közösségek
aktív részvétel melletti fejlesztése, a társadalmi szolidaritás növelése, valamint új párbeszéd-csatornák kialakítása és a hátrányos térség fejlesztése volt. A projekt keretében programunk két elsődleges
célcsoportja közötti interkulturális párbeszéd valósult meg, közösen
szervezett és megvalósított fejlesztő és szabadidős programokon keresztül, amely közös munka eredményei nagy látogatottsággal bíró
rendezvényeken jelentek meg a projekt során. A programelemek
többsége a fiatalok és civil szervezetek önkéntes együttműködése-

Projektgazda
Projekt Promoter

Hajdúsági Hallgatókért és Civilekért Egyesület
Association for Student and Civil Society in the county of Hajdú-Bihar

Program Operátor
Programme Operator

Miniszterelnökség - Társadalmi és Örökségvédelmi Ügyekért, valamint Kiemelt Kulturális Beruházásokért Felelős Helyettes Államtitkárság
Prime Minister’s Office, Deputy State Secretariat Responsible for Cultural
Heritage, Social Affairs and Major Cultural Investments

Megvalósítási időszak
Implementation period

2016.06.06-2017.03.31

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner

Roma Láng Egyesület
Roma Láng Association

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner

-

Összköltség
Total budget (EUR)

23 667 790 HUF
77 931,48 EUR

EGT támogatás összege
EEA Grant (EUR)

21 301 011 HUF
70 138,33 EUR
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HOZUNK-VISZÜNK

ként valósult meg, amely lehetőséget biztosit az aktív kapcsolatépítésre, ezáltal hozzájárul a projekt eredményeinek fenntartásához.
A projekt keretében létrejött a www.hozunkviszunk.hu honlap,
megvalósult 20 kulturális esemény (pl. tábor, Campus Fesztivál
roma sátor, 12 Példaképek előadássorozat, 3 kiállítás). Elindult
2 közösségfejlesztési folyamat, amelyek során általános és középiskolás fiatalok roma és magyar táncot tanultak, tréningeken vettek részt. A programelemek a kultúra, hagyományápolás mellett a résztvevők közösséggé kovácsolását is szolgálták.

The aim of this project was Álmosd and Bagamér of Roma
youth and students of the University of Debrecen shaping
the views, the development of a next active participation of
Roma communities, enhance social solidarity, creation and
development of disadvantaged regions and new dialogue
channels. Under the project, intercultural dialogue program
between two main target achieved, and jointly organized
and Development, Activities implemented through programs, results of which were published Credited events with
large attendance with a project Soran. Most of the programs
implemented elements of youth and civil society organizations as voluntary cooperation, Which provides an opportunity for active networking, thus contributing to maintaining
the project results.

Általános és középiskolás fiatalok roma
és magyar táncot tanultak.
Primary and secondary school students
studied the Roma and Hungarian dance.

Under the project created a website www.hozunkviszunk.hu,
completed 20 cultural events (eg. Camping, tent Campus
Festival Roma, 12 role models lectures, exhibit 3). Launched
two community development process, which Soran Primary
and secondary school students studied the Roma and Hungarian dance, participated in training. The program elements
of the culture, traditions Along the forging of community
participants are served.
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HU07-0207-B2-2016

7 600 000 HUF
25 024,7 EUR

__________________
Támogatás összege
EEA Grant

JÉGTÖRŐ

BREAK THE ICE

Projektünk célja Magyarország különböző földrajzi területein, különböző
helyszínen - közöttük leszakadással veszélyeztetett térségekben - élő roma- és
vegyes diák-, valamint felnőtt közösségek elérése.

The aim of the project was to reach Roma and intercultural communities of pupils
and adults living in different parts of Hungary (including territories at the risk of
marginalization and segregation)

A velük közösen megvalósítandó kulturális projekt által az előítéletek mérséklése, az emberek és csoportok közötti interkulturális párbeszéd elősegítése a fórumszínház technikájának segítségével, továbbá workshopok, kulturális irodalmi előadás és
képzőművészeti kiállítás keretében.

To reduce prejudice through the jointly implemented cultural
project, and to strengthen intercultural dialogue between people
and social groups by using the techniques of forum theatre, and
also through workshops, a cultural literary presentation, and an
exhibition of fine arts.

Projektgazda
Projekt Promoter

Szegedi Focus Műhely Kortárs Színházi és Összművészeti Alapítvány

Program Operátor
Programme Operator

Miniszterelnökség - Társadalmi és Örökségvédelmi Ügyekért, valamint Kiemelt Kulturális Beruházásokért Felelős Helyettes Államtitkárság
Prime Minister’s Office, Deputy State Secretariat Responsible for Cultural
Heritage, Social Affairs and Major Cultural Investments

Megvalósítási időszak
Implementation period

2016.04. 28-2017.04.30

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner

DARU Közhasznú egyesület

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner

-

Összköltség
Total budget (EUR)

8 460 962,24 HUF
27 859,61 EUR

EGT támogatás összege
EEA Grant (EUR)

7 600 000 HUF
25 024,7 EUR

A projekt teljes időtartama alatta a „Jégtörő” program összesen
21 településen, 33 alkalommal valósult meg.
Résztvevők száma:
Fórumszínház diákoknak: 648 fő
Fórumszínház felnőtteknek: 96 fő
Felnőttképzés: 49 fő
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A fórumszínház során a társulat a ráhangoló játékok után egy 15
perces antimodellt játszik el. Az előadást követően a diákoknak
lehetőségük van egy-egy szereplő helyére beállni, és így alakítani a történeten. A program nem csak érzékenyít, hanem magabiztosságot ad, hogy ha hasonló helyzettel (periféria-helyzet,
elnyomás, kiközösítés) találkoznak a résztvevők a valóságban,
képesek legyenek kiállni magukért vagy társaikért.
A képzés során a résztvevő pedagógusok a fórumszínház módszerével ismerkedhettek meg. Hogyan alkalmazhatják a módszert az osztályaikban zajló konfliktushelyzetek megoldására.
A projekt záróeseményére 2017. április 22-én került sor.
A záróesemény a roma kultúra széles és változatos szegmensét mutatta be, és reflektált a roma-magyar együttélés
sokszínűségére.

During project duration the programme ‚Break the Ice’ was presented altogether 33 times in 21 towns and villages.
Number of participants:
Forum theatre for pupils: 648
Forum theatre for adults: 96
Adult learning: 49

The project closing event occurred on 22nd April, 2017. Not only
did it present the Roma culture in its wide and varied form, but
it also reflected the cultural diversity of the coexistance of Roma
and non-Roma citizens.

A képzés során a résztvevő pedagógusok a fórumszínház módszerével ismerkedhettek meg.
During adult learning, participating teachers were
taught about the techniques of forum theatre.

During the forum theatre, the acting company presented a play
after a quick warm up activity. The play was replayed together
with the pupils: they had the freedom to modify the story by
replacing characters. The programme sensitizes, but it also helps
participants develop self-confidence: if they recognize similar
cases of mocking, rejection or discrimination, they will be able
to make an end of it.
During adult learning, participating teachers were taught about
the techniques of forum theatre. They learnt how to use the
method to solve conflict situations amongst their pupils.
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HU07-0205-B2-2016

42 693 021 HUF
140 576,3 EUR

__________________
Támogatás összege
EEA Grant

TÉRTÁNCKONCERT
Éljük át a toleranciát!
A TérTáncKoncert projekt célja a magyar társadalomban észlelhető feszültségek csökkentése roma és nem roma társadalmi
csoportok, különös tekintettel az iskoláskorú gyermekek és szüleik közötti megértés, párbeszéd, együttműködés előmozdítása
érdekében. Ezt egy közös kulturális projekt, a világhírű Budapesti

Projektgazda
Projekt Promoter

Budapesti Fesztiválzenekar
Budapest Festival Orchestra

Program Operátor
Programme Operator

Miniszterelnökség - Társadalmi és Örökségvédelmi Ügyekért, valamint Kiemelt Kulturális Beruházásokért Felelős Helyettes Államtitkárság
Prime Minister’s Office, Deputy State Secretariat Responsible for Cultural
Heritage, Social Affairs and Major Cultural Investments

Megvalósítási időszak
Implementation period

2016. május 1.-2017. április 30.

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner

Demokratikus Ifjúságért Alapítvány
Foundation for Democratic Youth

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner
Összköltség
Total budget (EUR)

57 233 529 HUF
188 454,16 EUR

EGT támogatás összege
EEA Grant (EUR)

42 693 021 HUF
140 576,3 EUR

Fesztiválzenekar (BFZ) által kezdeményezett TérTáncKoncert révén, valamint roma és nem roma emberek, közösségek kreatív folyamatokon keresztüli önkifejezésének elősegítése révén
kívántuk megvalósítani 5 térségben a Demokratikus Ifjúságért
Alapítvány segítségével. Elsődleges célcsoportunk 18 magyarországi település 23 iskolájának kb. 500 hátrányos helyzetű diák-
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ja, továbbá a kiválasztott térségekben a diákokkal kapcsolatban
álló, közösségszervező szerepre alkalmas fiatalok és felnőttek,
valamint a többségi társadalom tagjai.
A projekt főbb eredményei:
A projektben létrehoztunk egy közös művészeti alkotást, a TérTáncKoncertet, ahol mintegy 500 diák táncolt a Hősök terén a
Fesztiválzenekar kíséretében több ezres közönség előtt. A TérTáncKoncert sokarcú közösségi kulturális esemény: egyrészt a
bevont gyerekek részeseivé, sőt, táncuk révén társalkotóivá váltak egy világszínvonalú szimfonikus zenekar koncertjének. Erre
az élményre építve, ezt feldolgozva egy közös táborozást követően 5 színtéren segédkeztünk (Apátfalva, Berettyóújfalu, Budapest, Ózd, Salgótarján) kreatív kisközösségek létrehozásában. Az
ezek kialakításában közreműködő helyi „katalizátoroknak” képzést és mentorálást biztosítottunk, hogy a folyamat végén a mi
segítségünk nélkül is képesek legyenek közösségeket működtetni. A projekt 2. felében újabb táncpróba-sorozatot indítottunk,
melyek összegzéseként 5 regionális eseményen találkoztak, ismerkedtek, és léptek fel a gyerekek egymás, valamint a szülők,
családtagok, barátok előtt.
Ezeken felül a BFZ interaktív zenei programot szervezett a
résztvevő gyerekek számára Budapesten és a regionális találkozók színhelyein is.

DANCING
ON THE
SQUARE
Discover
tolarance!

The aim of the Dancing on the Square project was to diminish the
strong tension between social groups of Roma and non-Roma origins in Hungarian society, with a special attention to school children, their parents and their teachers. The project aimed at promoting understanding, dialogue and cooperation primarily through a
joint cultural project, the Dancing on the Square, initiated by one of
the world’s best orchestras, the Budapest Festival Orchestra (BFO),
and through a process of self-organizing and self-expression in 5
regions in cooperation with the Foundation for Democratic Youth.
The primary target groups of the project were 500 school aged
children from 23 schools from 18 local communities, and youths
and adults from 5 regions who were willing to participate in the
development process through various tools, as well as citizens of
Hungarian society.

Dancing on the Square concert was a very special cultural event
whereby the participating children became co-creators of the concert of a world famous orchestra and experienced what cooperation really means. Based on this exceptional experience, a summer
camp was organized for the children and their teachers and at 5
locations (Apátfalva, Berettyóújfalu, Budapest, Ózd, Salgótarján)
training and mentoring was secured for local champions ready to
be part of the development process.

The most important results of the project: a high quality artistic
event was produced by BFO and 500 children on Heroes’ Square
in Budapest performed to an audience of several thousands. The

In addition to that, BFO’s musicians offerred interactive musical programmes for the participating children in Budapest
and at the regional meeting site as well.

In the 2nd phase of the project a new rehearsal cycle started
in order to prepare for the next performance on Heroes’ square and 5 regional meetings were organized where the children
met, got to know each other and performed the dance to peers, and local adults.
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HU07-0209-B2-2016

37 264 023 HUF
119 480 EUR

__________________
Támogatás összege
EEA Grant

STRENGTHENING DIALOGUE IN ROMA
SETTLEMENTS WITH THE HELP OF
NEW TYPE OF ARTISTIC WORKSHOPS

Példa állítása arra, hogy a közösségi kulturális és művészeti foglalkozások képesek
reményt és lehetőséget adni olyan közösségekben, ahol már egymástól távol
kerültek egymástól romák és nem romák.

Setting an example that community cultural and artistic professions
are able to give hope and opportunity in communities where Roma
and non-Roma are already apart from each other. In 11 small villages,
launching new types of artistic initiatives that move communities,
bring people closer together and create new, participatory cultural
traditions, creating new horizons for members of the community.

A projekt célja:

Elért eredmények:

Példa állítása arra, hogy a közösségi kulturális és művészeti foglalkozások képesek reményt és lehetőséget adni olyan közösségekben,
ahol már egymástól távol kerültek egymástól romák és nem romák.
11 kis faluban olyan új típusú művészeti kezdeményezéseket indítása, melyek megmozgatják a közösségeket, közelebb hozzák egymáshoz az embereket és új, részvételi alapú kulturális hagyományok jönnek létre, új horizontok nyílnak a közösség tagjai számára.

A felkínált 12 foglalkozásból nyolc félét (zsonglőr, báb, természet
művészet, dokumentumfilm, slam poetry/rap és film, zeneműhely, szabad tánc, történetmesélés) választott ki a 11 település.
A felállt igények alapján dőlt el, hogy melyik településre melyik
foglalkozást valósult meg. A foglalkozások megvalósításába a
foglalkozásvezetőkön és a helyi koordinátorokon kívül helyi önkéntes segítőket is bevontunk, számukra képzést szerveztünk.

Projektgazda
Projekt Promoter

Autonómia Alapítvány
Autonomia Foundation

Program Operátor
Programme Operator

Miniszterelnökség - Társadalmi és Örökségvédelmi Ügyekért, valamint Kiemelt Kulturális Beruházásokért Felelős Helyettes Államtitkárság /
Prime Minister’s Office, Deputy State Secretariat Responsible for Cultural
Heritage, Social Affairs and Major Cultural Investments

Megvalósítási időszak
Implementation period

2016. július-2017. április
July 2016 – April 2017

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner

-

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner

-

Összköltség
Total budget (EUR)

41 384 024 HUF
132 690 EUR

EGT támogatás összege
EEA Grant (EUR)

37 264 023 HUF
119 480 EUR
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A HELYI PÁRBESZÉD ELŐSEGÍTÉSE ROMA LAKTA
FALVAKBA ÚJ TÍPUSÚ MŰVÉSZETI FOGLALKOZÁSOK
SEGÍTSÉGÉVEL

Objective of the project:
Setting an example that community cultural and artistic professions are able to give hope and opportunity in communities where Roma and non-Roma are
already apart from each other. In 11 small villages,
launching new types of artistic initiatives that move
communities, bring people closer together and create new, participatory cultural traditions, creating new
horizons for members of the community.

A művészeti foglalkozásokról és a helyi folyamatokról, fejlesztésekről készítettünk egy átfogó dokumentumfilmet:
https://www.youtube.com/watch?v=kJOrBLhB4wU&t=2s
Az elért célközönség/személyek száma jóval meghaladja a
tervezett 10 ezres számot. Csak a bolhási táncfoglalkozásról
készült filmünket több mint 4 500-an látták, a programról
szóló félórás film pedig több mint 13 ezerhez jutott el. A bevont alkotók, közreműködők száma is meghaladta a tervezettet. A nyolcféle foglakozást 16 állandó16 állandó és 10
eseti foglalkozásvezető segítette.

Results achieved

Megmozgatják a közösségeket, közelebb
hozzák egymáshoz az embereket
Move communities, bring people closer together

Of the 12 sessions offered, eight out of ten ( juggler,
puppet, land art, documentary film, slam poetry /
rap and film, music, free dance, story storytelling)
were selected by the 11 municipalities. Based on
the demands we decided which workshops goes

wehere. In addition to the professionals and the
local coordinators, local volunteer assistants were
in volved in the implementation of the workshops,
and training was also organised for them.
We have produced a comprehensive documentary about the project:
https://www.youtube.com/watch?v=kJOrBLhB4wU&t=2s
The number of target audience / persons reached is well above the planned 10,000. Only
the film about the dance workhop have been
seen by more than 4,500, and our half-hour
film reached more than 13,000.The number of
involved creators and contributors exceeded
the planned number. The eight types of occupations were assisted by 16 permanent and
10 ad hoc instructors.
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HU2-0225-B2-2016

56 552 365 HUF
186 211,28 EUR

__________________
Támogatás összege
EEA Grant

„EGYÜTT, KÖZÖSET.” INTERKULTURÁLIS
KAPCSOLATÉPÍTÉS HAT KISTELEPÜLÉSEN.
A projekt Heves megye északi és Borsod-Abaúj-Zemplén megye déli részén lévő 6
községben valósult meg.

Projektgazda
Projekt Promoter

SZETA Egri Alapítványa

Program Operátor
Programme Operator

Miniszterelnökség - Társadalmi és Örökségvédelmi Ügyekért, valamint Kiemelt Kulturális Beruházásokért Felelős Helyettes Államtitkárság
Prime Minister’s Office, Deputy State Secretariat Responsible for Cultural
Heritage, Social Affairs and Major Cultural Investments

Megvalósítási időszak
Implementation period

2016.05.01 - 2017.04.30.

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner

Szomolyai Magyar Roma Egyesület

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner

-

Összköltség
Total budget (EUR)

62 906 935 HUF
207 135,12 EUR

EGT támogatás összege
EEA Grant (EUR)

56 552 365 HUF
186 211,28 EUR

A települések lakóinak száma 300 és 1900 fő között változik, a
cigány lakosság becsült aránya 15-60 százalék.
Szakmai tevékenységünk a helyi roma civil szervezetek fejlesztését célozta, illetve a settlementházak működésén alapult. Célunk
az volt, hogy a helyi egyesületek hagyományaikra, saját ötleteikre építve alkotócsoportokat alakítsanak ki, és hozzák létre saját
„kulturális termékeiket”, amelyekkel a nyilvánosság elé lépnek.
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Az alkotócsoportok által létrehozott kulturális alkotások
településenként:
• Bükkszentmárton: vesszőből font kosarak, tálcák, kaspók,
textil-fonással készült lábtörlők, selyemfestéssel készült
sálak, kendők, képek.
• Egerbakta: Baktarom együttes (autentikus cigány etno zene),
70 műsorszámból álló 2 órás műsor.
• Hevesaranyos: Amaro Somnakaj táncegyüttes, 1 órás
táncműsor és 2 órás cigány táncház vezetése.
• Sirok: roma motívumok, színvilág felhasználásával szoknyák,
blúzok, kendők, táskák, nyakláncok, fülbevalók.
• Szajla: Titok c. közösségi színházi produkció.
• Szomolya: Phralenca együttes, 30 műsorszámból álló 1 órás
műsor. Street Art csoport, 22 db közösségi installáció.
A program során 37 kulturális programra és interaktív foglalkozásra került sor, amelyeken több száz roma és nem roma
ember került kapcsolatba egymással. Közösen vettek részt a
különböző alkotó és kulturális tevékenységekben.

“TOGETHER FOR
THE COMMON.”
INTERCULTURAL
CONNECTIONBUILDING IN SIX
SMALL SETTLEMENTS
We implemented the project
in 6 villages in Heves and in
Borsod-Abaúj-Zemplén counties.

The population of the villages changes between 300 –
1900 inhabitants, the ratio of Roma population moves
between 15 – 60%.
The project aimed to develop local Roma civil organisations and was based on settlement houses. Our
goal was to generate ‘creative groups’ established by
local organisations. The groups developed their own
‘cultural products’ based on their traditions and ideas
and presented in public several times.

‘Cultural products’ created by ‘creative groups’ by involved settlements:
• Bükkszentmárton: handcrafted (wattled) baskets,
trays, plant pots; mats, scarves, shawls, pictures
(with textile spinning, silk painting);
• Egerbakta: Baktarom Band (authentic Roma ethno
music); two-hour programme (with 70 songs);
• Hevesaranyos: Amaro Somnakaj (traditional Roma
dance band); one-hour dance repertoire and
two-hour Roma ’dance house’;
• Sirok: handcrafted clothes (skirts, blouses) and
accessories (cases, bags, necklaces, earrings) with
Roma motives, patterns;
• Szajla: community play / performance
(title: ‘Secret’); Szomolya: Phralenca Band
(authentic Roma ethno music);
one-hour programme (with 30 songs);
Street Art Group (22 community installations).
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HU07-0234-B2-2016

Our goal is to implement a unique program by
exploring and popularizing the values of the
local Roma and non-Roma culture and landscape in Nyírség. Roma and non-Roma young
people participated in the value-rescue work
who collected the ethnographic and landscape
values of their town with their mentors. They
met each other in the Hodász Creative House
each month. Also, the field trips forged the local youth. The media workshop presented the
program in Hodász and on road-shows promoting web radios in 10 towns.

„NAGYAPÁM KINCSE” PROGRAM A ROMA –
NEM ROMA INTERKULTURÁLIS ÚTVONAL ÉS
ATTRAKCIÓK ALAPJAINAK MEGTEREMTÉSÉÉRT
A Közművelődési és Vidékfejlesztési Programiroda Egyesület mintaértékű
programot hozott létre Szabolcs-Szatmár-Bereg megye hét településén Hodász
központtal.
Célunk: egyedi program megvalósítása a helyi roma és nem roma
kulturális, táji értékek feltárásával és azok népszerűsítésével a
Projektgazda
Projekt Promoter

Közművelődési és Vidékfejlesztési Programiroda Egyesület

Program Operátor
Programme Operator

Miniszterelnökség - Társadalmi és Örökségvédelmi Ügyekért, valamint Kiemelt Kulturális Beruházásokért Felelős Helyettes Államtitkárság
Prime Minister’s Office, Deputy State Secretariat Responsible for Cultural
Heritage, Social Affairs and Major Cultural Investments

Megvalósítási időszak
Implementation period

2016.05.02
2017.04.30

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner

Szabolcsi Fiatalok a Vidékért Egyesület

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner

-

Összköltség
Total budget (EUR)

33 936 661 HUF
111 744,03 EUR

EGT támogatás összege
EEA Grant (EUR)

30 537 654 HUF
100 552,04 EUR

Nyírségben. Az értékmentésben roma és nem roma fiatalok vettek részt, akik mentoraikkal gyűjtötték a településük néprajzi és
táji értékeit. Havi rendszerességgel találkoztak egymással a HodáZÁRÓKIADVÁNY 2017
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szi Alkotóházban. A tanulmányi kirándulások is összekovácsolták
a helyi fiatalokat. A média műhely Hodászon, és a webrádiózást
népszerűsítő roadshowkon keresztül 10 településen ismertette
meg a programot. A „pántlika” népi játszóház és művészetterápiai
műhelyen résztvevők innovatív módszerrel, kooperatív munkával
maradandó produktumokat hoztak létre, melyeket vándorkiállítással mutattunk meg a programtelepüléseken. Kidolgozásra és akkreditálásra került a roma népi játszóház foglalkozásvezető 60 órás
képzés. A múzeumpedagógiai foglalkozások és tárlatvezetések
közelebb hozták a látogatókhoz a roma népi kultúrát. A műhelyfoglalkozásokon a szakmai team számára folyamatosan biztosítva
volt a kölcsönös tapasztalatcsere, tudásátadás valamint lehetőség nyílott arra, hogy találkozzanak a témában elismert meghívott szakemberekkel. Szimpózium során találkoztak egymással
az ország különböző településein működő roma gyűjteménnyel
rendelkező múzeumok, kiállítóhelyek munkatársai. A falusi turizmus, a hely néprajzi és táji értékek népszerűsítése a programban érintett hét nyírségi településen kezdetét vette, amelynek
egy igen erős láncszemét adta a „Nagyapám Kincse Program”.

The participants of „pántlika” (ribbon) Folk Playhouse and Art Therapy Workshop created lasting products with innovative method and co-operative work, which were showed on travelling
exhibitions at the program sites. The Roma folk
playhouse instructor 60 hour-training has been
elaborated and accredited.

MY GRANDFATHER’S TREASURE
PROGRAM FOR THE BASES OF ROMA –
NON-ROMA INTERCULTURAL PATH AND
ATTRACTION
The Public Education and Rural Development Program Association
established a model program in seven towns of Szabolcs-SzatmárBereg County with Hodász as centre.

Museum pedagogy sessions and guided tours
brought the Roma folk culture closer to the visitors.
On the workshops, mutual exchange of experience, transfer of knowledge and opportunity to
meet recognized invited experts in the topic was
constantly provided for the professional team.
During the symposium, the colleagues of museums and exhibitions housing Roma collections in
different towns of Hungary have met.
The popularization of village tourism, the
local ethnographic and landscape values began in the seven towns of Nyírség affected by the program, and the „Grandfather’s
Treasure Program” was a very strong link.
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HU07-0242-B2-2016

KHAMORO PODURA-KELETI HIDAK
Roma and non-roma intercultural dialogue to promote announced
A projekt alapvető célkitűzése a roma és nem roma társadalmi
csoportok közötti megértés, párbeszéd, együttműködés előmozdítása kulturális tevékenységek megvalósításán keresztül, elsősorban hazánk hátrányos helyzetű kistérségeiben.
Projektgazda
Projekt Promoter

„Amenca”- Velünk Európába Szervezet

Program Operátor
Programme Operator

Miniszterelnökség - Társadalmi és Örökségvédelmi Ügyekért, valamint
Kiemelt Kulturális Beruházásokért Felelős Helyettes Államtitkárság Prime Minister’s Office, Deputy State Secretariat Responsible for Cultural Heritage, Social
Affairs and Major Cultural Investments

Megvalósítási időszak
Implementation period

2016.15.01.-2017.02.28

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner

Kertész László Hajdúsági Irodalmi Kör Közhasznú Egyesület

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner

non relevant

Összköltség
Total budget (EUR)

32 038 034 HUF
105 492,37 EUR

EGT támogatás összege
EEA Grant (EUR)

28 700 000 HUF
94 501,15 EUR

__________________
Támogatás összege
EEA Grant
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Létrejött kulturális események száma:
Célérték: 10 db, elért eredmény: 10 db
Létrejött/alkalmazott tanulási alkalmak száma:
Célérték: 11 db, elért eredmény: 17 db.
Létrejött kommunikációs, tudásmegosztó platformok száma:
Célérték: 12 db, elért eredmény: 12 db.
A kulturális sokszínűséget elősegítő kapacitásfejlesztő tevékenységek száma:
Célérték: 39 db, elért eredmény: 45 db.
Célközönség / elért személyek száma:
Célérték: 600 fő, elért eredmény: 682 fő

28 700 000 HUF
94 501,15 EUR
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Létrejött kulturális termékek száma:
Célérték: 6 db, elért eredmény: 6 db

Kulturális termékek:
• Azt hiszitek… - 40 perces film készítése a roma irodalomról
• Szívpiros dal - antológia kiadása 500 példányban magyarul
• Szívpiros dal -antológia kiadása 500 példányban angolul
• Kortárs roma és nemroma költők szerelmes versei
megzenésítve CD-lemezen
• Napkeleti hidak című kiadvány megjelentetése
• Országos középiskolai fotópályázat

KHAMORO
PODURA-EASTERN
BRIDGES
Roma and non-roma intercultural
dialogue to promote announced
The fundamental objective of the project is the facilitation
of understanding, dialogue and cooperation between Roma
and nonRoma ethni c groups through the implementation of
cultural activities, primarily in the disadvantaged mi cro-regions of Hungary.
Cultural Products:
• Production of a colourful publication in the spirit of Roma an
non-Roma cultural dialogue in 500 issues
• Production of a 40 min. film about Roma literature
• Publication of anthology of the love-poems of contemporary
Roma and non-Roma poets in Hungarian language
• Publication of anthology of the love-poems of contemporary
Roma and non-Roma poets in English
• Musical CD-rom of the love-poems of contemporary Roma
and non-Roma poets
• Nationwide photo- competition of secondary school’s
students
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HU07-0253-B2-2016

42 400 000 HUF
139 611,46 EUR
__________________
Támogatás összege
EEA Grant

PLATFORM-MŰVÉSZET:
RÉSZVÉTELI MŰVÉSZETI PROGRAM
A Platform-művészet: részvételi művészet program (SAJÁTSZÍNHÁZ.ORG
2016/17) célja volt, hogy művészeti foglalkozássorozatok megvalósításával új
részvételi színházi előadásokat hozzon létre romák és nem romák által lakott
kistelepüléseken.
hozzáférhetővé tegye és továbbfejlessze azt művészet alapú
társadalmi beavatkozási modellt, amelyen a megvalósító partnerek az utóbbi öt évben közösen dolgoztak.

Projektgazda
Projekt Promoter

Parforum Nonprofit Közhasznú Kft

Program Operátor
Programme Operator

Miniszterelnökség - Társadalmi és Örökségvédelmi Ügyekért, valamint Kiemelt Kulturális Beruházásokért Felelős Helyettes Államtitkárság
Prime Minister’s Office, Deputy State Secretariat Responsible for Cultural
Heritage, Social Affairs and Major Cultural Investments

Megvalósítási időszak
Implementation period

2016.06.01. - 2017.04.30.

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner

Káva Kulturális Műhely
Pécsi Szín-tér Egyesület
Szomolyai Magyar Roma Egyesület

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner

-

Összköltség
Total budget (EUR)

48 348 243 HUF
159 197,38 EUR

EGT támogatás összege
EEA Grant (EUR)

42 400 000 HUF
139 611,46 EUR
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A SajátSzínház projekt négy alprogramba szerveződött: Az első
alprogram (padTÁRS) roma fiatalokkal a szolidaritás témájáról szóló
részvételi színházi előadássorozatot tartott kelet-magyarországi városok roma közösségei és szociális munkásai számára. A második
alprogram (tudásTÁR) a beavatkozási modell módszertanát mutatta be a szakma és résztvevők számára (szakmai napok rendezése,
módszertani kötetek publikálása). A harmadik alprogram (szívHANG)
a digitális történetmesélés és a szociodráma módszerek segítségével
borsodi roma nők élettörténetéből hozott létre dokumentum-színházi előadást az egészségügyi ellátórendszerről. A negyedik alprogram
(jövőKÉP) a fotóhang és a közösségi festés segítségével baranyai
aprófalvakban hozott létre egy helyszín-specifikus színházat és dokumentumfilmet. Az őszi, téli és tavaszi nyilvános rendezvények
betekintést kínáltak a helyi műhelymunkába és az alprogramok
közötti összekapcsolódást biztosították. A 10 hónapos részvételi program folyamatos sajtófigyelemben részesült (több mint 60 tudósítás jelent meg) és több mint 1500 embert vont be a munkába.

PLATFORM ART:
PARTICIPATORY ART BASED
PROJECT
The goal of Platform Art: A Participatory
Arts Based Project, i.e. SELFTHEATRE
(SAJÁTSZÍNHÁZ.ORG), was to make a
model of arts based social intervention
accessible in both urban and rural
settlements where Roma and non-Roma
people live together.

Collaborating partners have launched a
series of art workshops with the aim
of developing new pieces of documentary theatre. Beyond presenting the
plays that were to ease the significance of ethnic boundaries in everyday
interaction, the project also succeeded
in introducing the given artistic methods to local stakeholders.
The project was organized into four parallel subprojects, two of them mobilising
and involving participants and stakeholders. No.1, entitled deskMATES (padTÁRS)
circulated a participatory theatre about
solidarity among the Roma communities
and social service professionals in urban
areas in Eastern Hungary. No.2, entitled
knowledgeBASE (tudasTAR) organized
trainings and published four new volumes
and an online webpage in arts based met-

hods for social intervention. The third and
the fourth subproject produced new participatory art pieces. No.3 entitled heartVOICES (szívHANGOK) used the methods
of digital storytelling and sociodrama in
order to develop a documentary theatre,
involving middle age Roma women, about
their personal experiences in the health
care system. No.4., entitled futurePICS
( jövőKÉP) used photo voice and community graffiti to develop a site specific
theatre and a documentary film about
how young Roma people can work out
their personal and collective future in
villages in Southern Hungary. Workshops
and regular public dissemination events
(including six theatrical presentations,
two films, four exhibitions) generated
intensive media attention (more than 60
report during a month period) and involved more than 1.500 participants directly.
ZÁRÓKIADVÁNY 2017
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EGT ÖSZTÖNDÍJ PROGRAM (HU08)
Programoperátor: Tempus Közalapítvány
Donorprogram Partnerek: • Norvég Felsőoktatási Nemzetközi Együttműködési Központ (SIU) (Vezető DPP)
		 • Izlandi Kutatóközpont (RANNIS)
		 • Nemzetközi Oktatási Ügyek Országos Ügynöksége, Liechtenstein (AIBA)
Célkitűzés: Humántőke- és tudásbázis bővítése a Kedvezményezett országban
Keretösszeg: 3 504 118 EUR / 1 061 747 754 HUF
Az Ösztöndíj programterület célja az volt, hogy elősegítse a
nemzetközi együttműködések és a kölcsönös mobilitási programok megvalósítását annak érdekében, hogy ezzel fokozza
Magyarország részvételét a lisszaboni / koppenhágai / bolognai
folyamatokban, valamint hozzájáruljon a magyar és a donor országok intézményei közötti hosszú távú kapcsolatok és szakmai
együttműködések kialakításához.
A program keretében köz- vagy felsőfokú oktatásban, valamint
képzésben érintett egyéb intézmények pályázhattak tanulási,
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tapasztalatszerzési célú hallgatói, oktatói, személyzeti mobilitások lebonyolítására, illetve felsőoktatási területen projekt alapú
nemzetközi együttműködések megvalósítására.
A program teljes ideje alatt 133 hallgató, valamint 415 oktató/
tanár és munkatárs külföldi mobilitása valósult meg Magyarország és a donor országok között . Ezen kívül 8 szakmai együttműködést megvalósító nemzetközi felsőoktatási projekt kapott
támogatást. A bilaterális kapcsolatok erősítése céljából várhatóan 270 résztvevővel 85 projekt valósul meg 2017 novemberéig.

EGT ALAP HU08 ÖSZTÖNDÍJAK ÖSSZESÍTŐ
Pályázattípus (Measure)

Megvalósult összes mobilitások száma

Megvalósult összes projekt száma

Jóváhagyott költségvetés (EUR)

M1 Előkészítő / Szakmai látogatások*

270*

85*

270 000,00*

M2 Felsőoktatási mobilitási pályázatok

409

20

743 169,64

M3 Személyzeti/oktatói mobilitás egyéb,
nem felsőoktatási, oktatási/képzési intézmények számára

139

14

126 395,00

M4 Felsőoktatási intézményközi együttműködési projektek

n/a

8

1 264 079,87

ÖSSZESEN

818

128

2 403 644,51

Mobilitások

Norvégia (M1, M2, M3)*

Izland (M1, M2, M3)*

Liechtenstein (M1, M2, M3)*

KIMENŐ

383

283

42

BEJÖVŐ

84

26

0

ÖSSZESEN

467

309

42

Mobilitások

Hallgatók (M2)

Oktatók (M2, M3)

KIMENŐ

123

337

BEJÖVŐ

10

78

ÖSSZESEN

133

415

*Nem végleges adatok, várható megvalósítás

A program megvalósítására vonatkozóan további adatok és információk találhatóak az
EGT Alap hivatalos honlapján – www.norvegalap.hu -, valamint a Tempus Közalapítvány
honlapján: http://www.tpf.hu/palyazatok/118/egt-alap
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EEA GRANTS SCHOLARSHIPS (HU08)

35 000 000 €

35 000 000 €

35 000 000 €

35 000 000 €

30 000 000 €

30 000 000 €
TOTAL ALLOCATION

TELJES KERET

EGT ÖSZTÖNDÍJ PROGRAM (HU08)

25 000 000 €

20 000 000 €

15 000 000 €

10 000 000 €

10 000 000 €

5 000 000 €

5 000 000 €

-€
HU02

HU03

HU04

HU05

HU07

HU08

PROGRAM
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ZÁRÓKIADVÁNY 2017

205

EEA GRANTS SCHOLARSHIPS (HU08)
Programme Operator: Tempus Foundation
Donor Programme Partners: • Norwegian Centre for International Cooperation in Education – SIU
		 (Lead Donor Programme Partner)
		 • Icelandic Centre for Research – RANNIS
		 • National Agency for International Education Affairs – AIBA
Objective: Enhanced human capital and knowledge base in the Beneficiary States
Total allocation: 3 504 118 EUR / 1 061 747 754 HUF
The aim of the Scholarship Programme was to facilitate the realisation of mutual mobility programmes in order to increase the participation of Hungary in the Lisbon / Copenhagen / Bologna processes
and to contribute to the creation of long term partnerships and professional cooperation between Hungary and the Donor Countries.
In the framework of the Programme institutions active in the
field of school education, higher education and training could
apply for the implementation of mobilities aiming at studies,
teaching assignments, job-shadowing, exchange of experien-
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EEA GRANTS HU08 SCHOLARHIPS STATISTICS
Measure

Completed mobilities

Number of completed projects

Eligible funding (EUR)

M1 Preparatory / Professional visits*

270*

85*

270 000,00*

M2 Mobility projects in higher education

409

20

743 169,64

M3 Mobility projects in education related
institutions (non HE)

139

14

126 395,00

M4 Inter-institutional cooperation projects
between higher education institutions

n/a

8

1 264 079,87

TOTAL

818

128

2 403 644,51

Mobilities

Norway (M1, M2, M3)*

Iceland (M1, M2, M3)*

Liechtenstein (M1, M2, M3)*

OUTGOING (from HU)

383

283

42

INCOMING (to HU)

84

26

0

TOTAL

467

309

42

Mobilities

Students (M2)

Teachers/Staff (M2, M3)

OUTGOING (from HU)

123

337

INCOMING (to HU)

10

78

TOTAL

133

415

*No final data available, expected data

ce or to realise Inter-institutional cooperation projects between
higher education institutions.
During the implementation period, 133 students’ and 415 teachers’ mobilities have been completed between Hungary and
the Donor Countries (Norway, Iceland and Liechtenstein) . 8
projects were granted to enhance international co-operations
and transnational partnerships. To strengthen bilateral relations, it is expected that with 270 participants, 85 projects
will be implemented by November 2017.

Regarding the programme implementation further data and information can be found
on the official website of the EEA Grants – www.eeagrants.hu - and on the website of
Tempus Foundation: http://www.tpf.hu/palyazatok/118/egt-alap
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ELŐKÉSZÍTŐ LÁTOGATÁSOK / SZAKMAI LÁTOGATÁSOK (M1)
A Tempus Közalapítvány, mint Programoperátor a bilaterális kapcsolatok
megerősítése céljából eleinte „Előkészítő látogatások”, majd 2016-tól „Szakmai
látogatásokra” írt ki pályázati felhívást.

Programoperátor
Programme Operator

Tempus Közalapítvány
Tempus Public Foundation

Megvalósítási időszak
Implementation period

2009-2014

M1 Pályázati keret (EUR)
Measure eligible cost (EUR)

349 399,00 EUR
109 012 488,00 HUF

Összköltség
Total budget (EUR)

270 000,00 EUR*
84 240 000,00 HUF

EGT támogatás összege
EEA Grant (EUR)

270.000 EUR
71 604 000,00 HUF (85%)*

A 2013. október 9-én megjelenő „Előkészítő látogatások” felhívása az alábbi pályázati akciók előkészítésére irányult:

71 604 000,00 HUF
270.000 EUR
__________________
Támogatás összege
EEA Grant

• felsőoktatási mobilitási pályázatok (M2);
• hallgatói mobilitás; külföldi szakmai gyakorlat hallgatóknak;
nyári egyetemen való részvétel;
• személyzeti, oktatói mobilitás;
• személyzeti/oktatói mobilitás egyéb nem felsőoktatási,
oktatási/képzési intézmény esetében (M3);
• felsőoktatási együttműködési projektek (M4);
• intenzív programok;
• partnerségek;
• felsőoktatási intézmények és vállalatok közti együttműködések.
A pályázattípus keretében az oktatás bármely szintjén működő
magyarországi, vagy donorországbeli székhellyel rendelkező
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intézmények pályázhattak 2-5 napos rövid látogatásokra. A támogatás mértéke maximum 2000 euró/pályázat (1000 euró/fő/
látogatás) volt (átalányköltség).
2013. november 29. és 2014. április 21. között meghirdetett négy
pályázati határidőre 12 intézmény pályázott sikeresen összesen
16 000 euró támogatási összeg elnyerésével.
A bilaterális kapcsolatok további erősítésének, valamint a
még szélesebb pályázói kör elérésének érdekében 2016. augusztus 5-én jelent meg a „Szakmai látogatások” pályázati
akció felhívása, amelynek keretén belül szintúgy az oktatás,
képzés területén működő magyarországi, illetve donorországbeli intézmények pályázhattak a következő, oktatáshoz
kötődő célok elérése érdekében:
• intézményi együttműködések kialakítása és közös projektek
tervezése;
• intézményközi kapcsolatok ápolása, fejlesztése futó vagy
már lezárult projektek esetében;
• már lezárult projektek értékelése, fenntarthatóságuk biztosítása;
• egyéb, a nemzetközi együttműködésekhez kapcsolódó
szakmai tevékenység.
A „Szakmai látogatások” fókuszában állhattak a már meg-

valósult projektek, vagy jövőbeni együttműködések is, amelyek elősegítik a
kétoldalú kapcsolatok erősítését Magyarország és a donorországok között. A
pályázatban foglalt szakmai tartalom megvalósítására minimum 2, maximum
5 szakmai nap állt rendelkezésre. Az elnyerhető támogatás mértéke maximum 5000 euró/pályázat (1000 euró/fő/látogatás) volt.
A pályázati akcióra 5 fordulóban volt lehetőség pályázatot benyújtani 2016. szeptember 29. és 2017. július 24. között.
Az „Előkészítő és Szakmai látogatások” során mindeddig 62 sikeresen pályázó
intézményt, szervezetet tartunk számon 189 résztvevővel. A megvalósító intézmények közül 29 pályázott Norvégiába 77 résztvevővel, 29 intézmény Izlandra
102 résztvevővel, 1 intézmény Liechtensteinbe 3 fő részvételével, valamint 3
donorországbeli intézmény Magyarországra, összesen 7 fő részvételével.
A meghirdetett határidők során 50 intézmény nyert el támogatást, összesen
173 000 euró értékben. A 2017 júliusában beérkezett pályázatokkal együtt a
bilaterális kapcsolatok erősítése céljából összesen 270 résztvevővel 85 projekt valósul meg 2017 novemberéig.
A megvalósítók között felsőoktatási intézmények, köznevelési, szakképzési intézmények, nonprofit, civil szervezetek egyaránt megtalálhatóak.
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71 604 000,00 HUF
270.000 EUR

PREPARATORY VISITS / PROFESSIONAL VISITS (M1)

__________________
Támogatás összege
EEA Grant

Tempus Public Foundation as Programme Operator with the objective to
strengthen bilateral relations, released at first calls for Preparatory Visits, and from
2016 Professional Visits.

Programoperátor
Programme Operator

Tempus Közalapítvány
Tempus Public Foundation

Megvalósítási időszak
Implementation period

2009-2014

M1 Pályázati keret (EUR)
Measure eligible cost (EUR)

349 399,00 EUR
109 012 488,00 HUF

Összköltség
Total budget (EUR)

270 000,00 EUR*
84 240 000,00 HUF

EGT támogatás összege
EEA Grant (EUR)

270.000 EUR
71 604 000,00 HUF (85%)*

The Call launched on 9 October 2013 aimed at preparing the following Measures:
• Mobility projects in higher education (M2)
• Student mobility, placement for students, summer
		university participation,
• Teacher, staff mobility;
• Teacher and staff mobility projects in other educational
		 institutions / education related institutions (M3);
• Inter-institutional cooperation projects between higher
		 education institutions (M4)
• Intensive Programmes,
• Partnerships,
• Cooperation projects between higher education
		 institutions and enterprises.
Institutions active in any level of the field of education in HunZÁRÓKIADVÁNY 2017
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gary and in the Donor States were eligible to apply in the framework of the Preparatory Visit action for 2-5 days short visits.
An application could have been awarded maximum 2000 euro
(1000 euro/visit/person – lump sum).
Between 29 November 2013 and 21 April 2014 in 4 technical
deadlines, 12 institutions applied successfully. They were granted
by 16 000 euro (total amount).
In favour of further strengthening bilateral cooperation and to attract a wider spectre of applicants, the call for Professional Visits was
published on 5 August 2016. During a Professional Visit participants
shall establish new partnerships or maintain their already existing
partnerships with relevant institutions of the Donor States in order
to achieve any of the objectives listed below in relation to education:
• developing institutional cooperation and planning joint projects;
• maintaining, developing inter-institutional partnerships re
		 lated to ongoing or closed projects;
• assessing closed projects, ensuring their sustainability;
• other professional activities related to international cooperation.
Professional Visits could focus on projects already implemented or future cooperation that enhance bilateral relations between Hungary and the Donor States. Professional Visits could
last at least 2 days, but not longer than 5 days excluding travel.

An application could have been awarded maximum 5000 euros (1000 euro/visit/
person – lump sum). There were 5 technical deadlines for submission between 29
29 September 2016 and 24 July 2017
During the Preparatory and Professional Visits until now 62 institutions applied successfully with 189 participants. Among the institutions 29 applied for visiting Norwegian partners with 77 participants, 29 applied for visiting Icelandic partners with
102 participants, 1 applied for visiting a partner from Liechtenstein, and 3 institutions
from the Donor States applied for visiting Hungarian partners with 7 participants.
By the time of the preparation of this publication, the applications for the deadline of
July 2017 have been under assessment by the Programme Operator (mobilities shall
be completed until 31 October 2017).
During the previous deadlines, 50 institutions received funding a total amount of
173 000 euros. To sum up, with the applications of round July it is expected that 85
projects with 270 participants will be implemented by November 2017 to strengthen
bilateral relations.
School education institutions, higher education institutions, institutions and bodies
involved in vocational education and training non-profit organisations, civil organisations could be found among the Project Promoters.
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197 088 588,53 HUF
631 694,19 EUR
__________________
Támogatás összege
EEA Grant

FELSŐOKTATÁSI MOBILITÁSI PÁLYÁZATOK (M2)

MOBILITY PROJECTS IN HIGHER EDUCATION (M2)

A felhívás keretében magyarországi székhelyű felsőoktatási intézmények
nyújthattak be pályázatot a következő tevékenységek megvalósítása céljából

With the present call Higher Education Institutions established in Hungary could
apply for the implementation of the following activities

Program Operátor
Programme Operator

Tempus Közalapítvány
Tempus Public Foundation

Megvalósítási időszak
Implementation period

2009-2014

M2 Pályázati keret (EUR)
Measure eligible cost (EUR)

1 422 000,00 EUR
443 664 000,00 HUF

Összköltség
Total budget (EUR / HUF)

743 169,64 EUR
231 868 927,68 HUF

EGT támogatás összege
EEA Grant (EUR / HUF)

631 694,19 EUR
197 088 588,53 HUF (85%)

• Hallgatói mobilitás: tanulmányi célú mobilitás; külföldi
szakmai gyakorlat; nyári egyetemen való részvétel.
• Személyzeti, oktatói, posztdoktori mobilitás: rövid távú
oktatói mobilitás, részvétel konferenciákon, szemináriumokon, „workshopokon” vagy egyéb tréningen,
„job shadowing”.
A pályázók legalább egy donor országbeli partnerrel működtek együtt. Partner lehetett bármely donor ország
Erasmus Charter for Higher Education tanúsítvánnyal rendelkező felsőoktatási intézménye, vagy a programban
támogatásra jogosult egyéb intézmény. Magánszemélyek a küldő intézményüknél pályázhattak ösztöndíjra.
Ebben a pályázattípusban két határidő (2014. május 5. és október 30.) állt az intézmények rendelkezésére. A megvalósítási időszak alatt összesen 13
felsőoktatási intézmény 20 projektje részesült támogatásban, így 133 hallgató és 276 oktató mobiliZÁRÓKIADVÁNY 2017
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tása valósulhatott meg.
A résztvevők többsége
(123 hallgató és 236 oktató)
Magyarországról
utazott valamelyik donorországba, a legtöbben
Norvégiába (74 hallgató
és 118 oktató). Ennek a
pályázattípusnak a jelentősége, hogy olyan mobilitási típusokat támogatott, amelyeket az Erasmus+ programban nem, vagy
csak kis mértékben lehet megvalósítani. A hallgatók
esetében lehetőség nyílt megismerkedni a fogadó
ország felsőoktatási rendszerével, az eltérő megkö-

lási módszerek megismerésére, amelyek elősegítik a
nemzetközi hallgatókkal történő foglalkozáshoz szükséges kommunikációs és interkulturális kompetenciák
fejlődését. Ezekre az intézmény nemzetköziesítése
folyamán mind nagyobb szükség mutatkozik. A tanult
technikákat „workshopok”, tanszéki megbeszélések
keretében adták át egymásnak az oktatók, amely a
személyes fejlődésen túl ösztönzően hatott a továbbképzések iránti motiváltság területén is. A visszajelzések alapján ezek az újszerű megközelítések, módszerek
nagyon hasznosnak bizonyultak a napi oktatói munkájuk, illetve az adminisztratív személyzet számára a
nemzetközi hallgatókkal való kapcsolattartás során.

zelítésekkel és módszertanokkal, nem utolsó sorban
pedig olyan kurzusokat tudtak abszolválni, amelyek
tartalmukban vagy lebonyolításukban különböztek a
küldő intézményben elérhetőktől.

A Soproni Egyetem intézménylátogatást szervezett
Norvégiába, amelynek során megismerkedtek a norvég óvodapedagógus-képzéssel, illetve a fogadó ország
kisgyermek-nevelési rendszerével. A résztvevők összehasonlító elemzéseket és mikrokutatásokat végeztek,
valamint interjúkat készítettek. A látogatás jó alkalmat
teremtett arra, hogy a két intézmény közötti további
kutatási, mobilitási és pályázati tevékenységről is egyeztessenek. Az oktatók a látottakat a jövőben jól fel tudják
használni az egyetem gyakorlóintézményeiben, továbbadva megszerzett tudásukat óvodapedagógus kollégáiknak, illetve hallgatóiknak. A projekt közvetlen eredménye
az is, hogy a hazai intézmény 2017 szeptemberétől első
alkalommal két norvég hallgatót is vendégül láthatott.

Az oktatók számára a vendégoktatás, konferenciákon,
szemináriumokon való részvétel jelentette a fő irányt,
ám ezek mellett a tapasztalatcsere, a külföldi kollégák
szakmai és módszertani megközelítéseinek megismerése jelentett hozzáadott értéket.
A legtöbb mobilitást megvalósító Szent István Egyetem
egyik mobilitási projektjében kiemelt hangsúlyt fektettek a strukturált és kreatív együttműködési és tanu-

• Student mobility: study periods, practical
placements, participation in summer universities
• Teacher and staff mobility: short teaching
assignment, participation in conferences,
seminars, workshops or other training events,
job shadowing

part in such courses that were complementary to
the ones in their home HEIs either content-wise or in
terms of methodology. In the case of teachers the
main objectives were teaching assignments, participation at conferences and seminars but job shadowing and visits of institutions were also popular.

Applicants were required to cooperate with at least one
partner institution in one of the Donor States: either
with Higher Education Institutions holding an Erasmus
University Charter or with other eligible organisations
active in the field of education. Individuals could apply
for a grant at their home institutions. Two calls were
published in this Measure: 5 May 2014 and 30 October
2014. During the implementation period 20 projects by
altogether 13 Higher Education Institutions have been
realised and mobilities of 133 students and 276 teachers
have been completed. An overwhelming majority of
the participants (123 students and 236 teachers) travel-

Szent István University has realised most of the mobilities in this Measure. In one of their projects they put significant emphasis on understanding structured and creative methods of cooperation and learning which could
facilitate the development of communication and intercultural skills needed for the acceptance of internatio-

led from Hungary to one of the Donor Countries, most
of them to Norway (74 students and 118 teachers).
The relevance of this measure was mainly that it supported such types of mobilities that were not eligible
or less supported in Erasmus+. Students had the opportunity to make themselves familiar with the higher education system of the host country, with the
different approaches and methodologies and to take

nal students. These skills are more and more needed in
the internationalisation process of the universities. The
acquired techniques were disseminated by teachers
during workshops and department meetings, which
has proven to have positive effect not only to the personal development but also to the openness towards
further training. According to feedbacks these new approaches and methods were very useful in daily work
of both teachers and administrative staff especially in
communication with international students. University
of Sopron has organised an institutional visit to Norway
during which participants have studied the Norwegian
system of training maternity school teachers and in general the system of early school education. Participants
have implemented comparative analysis and micro-re-

searches and made
interviews. The visit
has offered an excellent opportunity to discuss further research,
mobility opportunities
and possible projects.
The acquired knowledge has been further
disseminated to Hungarian colleagues and
students. One of the immediate results of the project
was that from September 2017 the first two Norwegian
students will start their study periods in Sopron.
University of Sopron has organised an institutional visit to Norway during which participants have studied
the Norwegian system of training maternity school
teachers and in general the system of early school
education. Participants have implemented comparative analysis and micro-researches and made interviews. The visit has offered an excellent opportunity
to discuss further research, mobility opportunities and
possible projects. The acquired knowledge has been
further disseminated to Hungarian colleagues and
students. One of the immediate results of the project
was that from September 2017 the first two Norwegian students will start their study periods in Sopron.
ZÁRÓKIADVÁNY 2017

213

33 519 954,00 HUF
107 435,75 EUR
__________________
Támogatás összege
EEA Grant

SZEMÉLYZETI/OKTATÓI MOBILITÁS EGYÉB, NEM
FELSŐOKTATÁSI, OKTATÁSI/KÉPZÉSI INTÉZMÉNYEK
SZÁMÁRA (M3)
A nem felsőoktatási intézmények oktatói számára kiírt pályázattípus hazánk
szakképzési, köznevelési és felnőtt tanulási intézményeinek donor országok
azonos intézményeivel történő nemzetközi együttműködéseit volt hivatott
előmozdítani kölcsönös oktatói mobilitási programok megvalósítása révén

Program Operátor
Programme Operator

Tempus Közalapítvány / Tempus Public Foundation

Megvalósítási időszak
Implementation period

2009-2014

M3 Pályázati keret (EUR)
Measure eligible cost (EUR)

202 445,00 EUR
63 162 840,00 HUF

Összköltség
Total budget (EUR/HUF)

126 395 EUR
39 435 240,00 HUF

EGT támogatás összege
EEA Grant (EUR/HUF)

107 435,75 EUR
33 519 954,00 HUF (85%)

Az Erasmus+ köznevelési és szakképzési mobilitási programjának mintájára felépített pályázattípusban összesen
139 fő mobilitása valósult meg, a következő megoszlás
szerint: Norvégiába 75 fő utazott ki, Norvégiából 33 fő
érkezett, Izlandra 26 fő tett látogatást és Izlandról 5 fő
látogatott hazánkba. Ebben a pályázati fordulóban liechtensteini mobilitás nem valósult meg.
A 14 támogatott intézmény döntő többsége szakképzé-

fokozva ezzel Magyarország részvételét a lisszaboni/koppenhágai/bolognai folyamatokban, egyúttal támogatva a
magyar intézmények nemzetköziesítési törekvéseit, hozzájárulva a donorországok intézményeivel való hosszú távú
kapcsolatok és szakmai együttműködések megerősítéséhez.
A pályázattípus keretében a köznevelési, szakképzési és
felnőtt tanulási szektor szereplői vehettek részt rövid távú
oktatói mobilitáson, szakmai rendezvényeken, képzéseken, illetve szakmai tanulmányúton, intézménylátogatáson. A kölcsönösség fontos értéke volt a programnak, azaz
nem csak magyar intézmények képviselői látogathattak a
donorországokba, hanem a norvég, izlandi és liechtensteini szakemberek is felkereshették magyar kollégáikat.
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si intézmény volt, ugyanakkor a megvalósított projektek
közel fele-fele volt köznevelési, illetve szakképzési témájú, illetve egy projekt volt felnőttképzési témájú.
Jó példaként emelhető ki a szakképzési témájú projektek
közül a Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestülete által megvalósított projekt, melyben szakmai gyakorlati képzésért felelős szakemberek kölcsönös cseréje valósult meg,
30 fő utazott Norvégiába, míg onnan 14 fő érkezett hazánkba szakmai tanulmányútra. A projekt kereskedelmi jellegű
szakmai eredményei is jelentősek, a két ország közötti
szakmai kapcsolatok több dimenzióban megerősödtek. A
kialakult jó partnerkapcsolatok nyomán a projekt érdekes

és közvetett hozadéka volt, hogy a norvég pék-cukrász ipartestület éves
konferenciájának helyszínéül a magyar fővárost választotta, a magyar
ipartestület aktív szervezői segítsége mellett.

teg-ellátás fejlesztéséhez is hozzájárult. A magyar és a norvég intézmények közötti szakmai kapcsolatokat sikerült igazán elmélyíteni, amelyek várhatóan a projekt
zárultával is élők maradnak, hozzájárulva ezzel a projekt hosszú távú hatásához.

Köznevelési területről a Jászsági Általános Iskola Bercsényi Miklós Általános Iskolai Tagintézménye érdemel kiemelést. Ők 15 mobilitásra pályáztak,
melyből az intézmény pedagógusai 12 kiutazást valósítottak meg, a maradék 3 utazás alatt a norvég partner pedagógusai látogattak el Jászberénybe.
A norvég és izlandi partnerintézményeknél tett látogatások során gazdagíthatták szakmai ismereteiket és jó gyakorlatokat tudtak azonosítani. A
beszámolóból az is kiderült, hogy a pályázatban tervezett tématerületek
(oktatás és képzés, idegen nyelvek oktatása, villamosság és energia, környezeti nevelés és vad élővilág, sport és egészségfejlesztés) mindegyikén
sikerült előrelépéseket tenni, és a tapasztalt jó gyakorlatok közül többet is
át tudtak ültetni a hazai gyakorlatba.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közegészségügyi, Narkomán Fiatalokat Gyógyító- Foglalkoztató Közalapítványának projektje bár egyedüli felnőtt tanulási témájú
pályázat volt, minősége miatt mégis kiemelésre érdemes. A nagyszámú magyar
szakember elérése révén a projekt jelentősen előmozdította az ún. mentalizáció
alapú terápia magyarországi meghonosítását, és ezzel a hazai szenvedélybe-

ZÁRÓKIADVÁNY 2017

215

33 519 954,00 HUF
107 435,75 EUR

MOBILITY PROJECTS IN OTHER EDUCATIONAL
INSTITUTIONS AND EDUCATION RELATED
INSTITUTIONS (M3)

__________________
Támogatás összege
EEA Grant

The type of application for teachers of non-tertiary education institutions was intended
to promote international co-operation with the same institutions of donor countries in
Hungary’s vocational education, school education and adult learning institutions through
the implementation of mutual educational mobility programs

Program Operátor
Programme Operator

Tempus Közalapítvány
Tempus Public Foundation

Megvalósítási időszak
Implementation period

2009-2014

M3 Pályázati keret (EUR)
Measure eligible cost (EUR)

202 445,00 EUR
63 162 840,00 HUF

Összköltség
Total budget (EUR/HUF)

126 395 EUR
39 435 240,00 HUF

EGT támogatás összege
EEA Grant (EUR/HUF)

107 435,75 EUR
33 519 954,00 HUF (85%)

Enhancing Hungary’s participation in the Lisbon / Copenhagen / Bologna processes, supporting the Hungarian institutions internationalization efforts, and contributing to
strengthening long-term relationships and professional
co-operation with donor countries’ institutions.
In the framework of this type of application, participants in
the school education, vocational education and adult learning sectors could take part in short-term teacher mobility,
professional events, trainings, professional study tours and
job shadowing activities. Mutuality was an important value
of the program, because not only representatives of Hungarian institutions could visit donor countries, but Norwegian,
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Icelandic and Liechtenstein specialists could also visit their
Hungarian colleagues.
A total of 139 people have been mobilized in the framework of
the Program, according to the following distribution: 75 people
travelled to Norway, and 33 came from Norway; 26 travelled
to Iceland and 5 came from Iceland. Unfortunately in this round
none of mobilities was realized in Liechtenstein.
The majority of the 14 supported institutions were linked to vocational field, however, almost 50-50% from the realized projects were in the field of school and vocational training and one
project has an adult training topic.
A good vocational training project example was implemented by
the Association of Hungarian Pastry Manufacturers, with a mutual exchange of professionals responsible for practical training,
30 people travelled to Norway, and 14 of them came to Hungary for a professional study trip. The professional results of the
project are significant, and the professional relations between
the two countries have strengthened in several dimensions. As a
result of good partnerships, the project’s indirect result was that

the body of Norwegian Bakeries’ Confectionery Industry choose as a conference
venue the Hungarian capital, Budapest, with the active help of the organizers of
the Hungarian association.

domestic addiction care. The professional relations between the Hungarian and
the Norwegian institutions have been really deepened, which are expected
to remain alive for years, contributing to the long-term impact of the project.

On the field of school education the Jászsági Bercsényi Miklós Primary
School deserves special emphasis for a good project example. They have
realized 12 mobilities to the donor countries, while 3 of the Norwegian partner’s teachers visited Jászberény. During the visits to the partner institutions in Norway and Iceland, the participants could enrich their professional
knowledge and could identify good practice examples. The project report
also revealed that the examined thematic areas (education and training,
foreign language education, electricity and energy, environmental education and wildlife, sport and health promotion) were all successful in making
progress and many of the good practices were also implemented is the
everyday practice of the sending institution.
The project of Baranya County Self-Governments Public Health and Narcotic Youth
Healing Foundation it’s the only one project on the adult learning area but it is
still worth highlighting because of its quality. Through the involvement of a large
number of Hungarian experts, the project has significantly promoted the so-called
mentalisation-based therapy in Hungary and contributed to the development of
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FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSI
PROJEKTEK (M4)
A Felsőoktatási intézményközi együttműködési projektek pályázattípus keretében
Intenzív programokra, Partnerségekre és Felsőoktatási intézmények és
vállalatok közti együttműködésekre lehetett pályázni.

Programoperátor
Programme Operator

Tempus Közalapítvány
Tempus Public Foundation

Megvalósítási időszak
Implementation period

2009-2014

M4 Pályázati keret (EUR)
Measure eligible cost (EUR)

1 178 718,00 EUR
367 760 016,00 HUF

Összköltség
Total budget (EUR/HUF) (100%)

1 129 017,53 EUR
352 253 469,36 HUF

Összes támogatás
Total grant (EUR/HUF) (90%)

1 129 017,53 EUR
394 392 919,44 HUF

EGT támogatás összege
EEA Grant (EUR/HUF) (85%)

959 664,90 EUR
299 415 448,96 HUF

299 415 448,96 HUF
959 664,90 EUR
__________________
Támogatás összege
EEA Grant
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Az EGT Alap Ösztöndíj Program keretében a Felsőoktatási intézményközi együttműködési projektek célja az volt, hogy elősegítse a projektalapú nemzetközi együttműködések létrejöttét annak
érdekében, hogy ezzel fokozza Magyarország részvételét a lis�szaboni/koppenhágai/bolognai folyamatokban, valamint hozzájáruljon Magyarország és donor országok intézményei közötti hos�szú távú kapcsolatok és szakmai együttműködések kialakításához.
Az Intenzív programok kisebb pályázati lehetőségek voltak,
amelyek valami újat kínáltak a tanulási lehetőségek, a készségfejlesztés, az információhoz való hozzáférés szempontjából,
fokozottan multidiszciplináris, innovatív megközelítést alkalmaztak, és a különböző tudományágak hallgatóinak együttműködését szorgalmazták. A 2 támogatott Intenzív program a

szerves kémia területén ért el jelentős eredményeket, magyar
és norvég partnerekkel kialakított szoros együttműködésben.
A Partnerségek tapasztalatcserén, közös gondolkodáson, jó
gyakorlatok megosztásán alapultak, melyek során a partnerintézmények egy adott témát együttesen dolgoztak fel. A következő témák álltak a partnerségek fókuszában például: közös
oktatási modulok, tananyagok, új oktatási eszközök, módszerek kidolgozása, karok, tanszékek közti hosszú távú együttműködések támogatása, valamint különböző képzési szinteken
működő egységek közötti együttműködések. A pályázattípus
keretében a 4 nagyobb, felsőoktatási intézmények által megvalósított projektben változatos projekteredmények születtek.
A projektek területei nagyon változatosak voltak: folyami hidromorfológia, mikrotörténelem, méréstechnika, valamint design.

vációs potenciált. Két projekt keretében valósult meg a felsőoktatási intézmény
és vállalat közti együttműködés, start-up és innováció-menedzsment, valamint
megváltozott munkaképességűek foglalkoztathatóságának növelése témákban.
A teljes pályázattípus kapcsán két projekt érdemel kiemelést. A Moholy-Nagy
Művészeti Egyetem projektje „A jövő tradíciói” címet viselte. A kutatást és
tananyagfejlesztést tartalmazó, valamint vizuálisan lenyűgöző termékekkel
büszkélkedő projekt valódi szemléletváltást és újításokat hozott a felsőoktatási partnerek életébe. A projekt újszerűsége abban rejlik, hogy ötvözi a régi
hagyományok revitalizációját a korszerű digitális technológiákkal. A másik
kiemelkedő projekt a Budapesti Corvinus Egyetem megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának támogatásával foglalkozó projektje, amelyet a
foglalkoztatók képzésén keresztül valósítottak meg. Mindkét projekt keretében magas színvonalú, nemzetközi szinten is hiánypótló projekttermékek jöttek létre, amelyeket Európa határain is átnyúló nemzetközi érdeklődés övez.

A Felsőoktatási intézmények és vállalatok közti együttműködések keretében olyan tevékenységeket lehetett megvalósítani, amelyek elősegítették a tantervek hozzáigazítását a
munkaerő-piaci igényekhez, erősítették a foglalkoztathatóságot, transzverzális készségeket fejlesztettek (különös tekintettel a vállalkozói készségre), kétoldalú tudásmegosztást
segítettek elő a felsőoktatási intézmények és a tudományos
életen kívüli partnerek között, valamint erősítették az innoZÁRÓKIADVÁNY 2017
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299 415 448,96 HUF
959 664,90 EUR
__________________
Támogatás összege
EEA Grant

INTER-INSTITUTIONAL COOPERATION PROJECTS
BETWEEN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS (M4)
In the frame of the Inter-institutional Cooperation Projects between Higher Education
Institutions the Intensive programmes, the Partnerships and the Cooperation between
enterprises and higher education institutions types were available for applicants.

Programoperátor
Programme Operator

Tempus Közalapítvány
Tempus Public Foundation

Megvalósítási időszak
Implementation period

2009-2014

M4 Pályázati keret (EUR)
Measure eligible cost (EUR)

1 178 718,00 EUR
367 760 016,00 HUF

Összköltség
Total budget (EUR/HUF) (100%)

1 129 017,53 EUR
352 253 469,36 HUF

Összes támogatás
Total grant (EUR/HUF) (90%)

1 129 017,53 EUR
394 392 919,44 HUF

EGT támogatás összege
EEA Grant (EUR/HUF) (85%)

959 664,90 EUR
299 415 448,96 HUF

In the frame of EEA Grants Scholarship Programme the aim
of the Inter-institutional Cooperation Projects between Higher Education Institutions (Measure 4) was to support project based international co-operations, transnational partnerships in order to enhance the Hungarian participation in
the Lisbon/Copenhagen/Bologna processes and to contribute to the establishment of long lasting institutional co-operations between Hungarian and Donor States institutions.
The Intensive programmes were short programmes of study offering something new related to learning opportunities,
skill development, access to information, took highly multidisciplinary, innovative approach and encouraged the cooperation of students from various disciplines. The two granted
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projects achieved significant results in organic chemistry, in
close cooperation with Hungarian and Norwegian partners.
The Partnerships based on joint ideas, exchange of experience
and good practices, institutions worked together on a specific
topic. Partnerships focused on the following topics: development of common modules and curriculum, new tools and methods for teaching, long term cooperation between faculties, departments and cooperation between units operating on different
levels of education. In this measure there were 4 granted, larger
projects, implemented by higher education institutions with various results. The areas of the projects are also various: hydromorphology, microhistory, measurement technology and design.
The Cooperation between enterprises and higher education institutions activities were implemented to promote
the adaption of curriculum to labour market needs, enhanced employability, developed transversal skills (especially
entrepreneurship), promoted cooperation between higher
education institutions and partners outside academia and
boosted innovation potential. 2 of the projects were higher
education-enterprise cooperation projects, in the field of
start-ups and innovation management and in the promotion
of the employment of people with reduced work capacity.

In the whole measure 2 projects were outstanding as a best practice.
The project of the Moholy-Nagy University of Art and Design with Future Traditions title contained research and curriculum development.
The new approach was fully embraced by the partners, and its integration into regular teaching activities at all levels of teaching makes significant changes at both HEIs. The project is innovative as it combines
the revitalisation of old traditions with up-to-date digital technologies.
As the theme of the project is very attractive and understandable
even to non-professionals and the project products are visually appealing. The other significant project, managed by the Corvinus University of Budapest dealt with the promotion of the employment of
people with reduced work capacity through employers’ training. Both
of the two projects had wide range of high quality project products
and the international interest in adapting results even out of Europe.
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ZÖLD IPARI INNOVÁCIÓ (HU09)
Programoperátor: Szent István Egyetem

A Zöld ipari innováció program keretében két alprogramban volt lehetőség projekt megvalósításra. Az 1. alprogram célja a hulladék mennyiségének és a levegő, víz, talaj szennyezésének csökkentése volt a következő területeken:

Donor Program Partner: Innovation Norway
Célkitűzés: Zöld vállalkozások versenyképességének erősítése, meglévő iparágak
		 zöldebbé tétele, zöld innovációk
Elvárt eredmények: • Hulladék mennyiségének és a levegő, víz, talaj szennyezésének csökkentése
		 • Környezetbarát technológiák használatának növelése, zöld innovációk
		 • Az európai gazdaságot zöldebbé tevő üzleti lehetőségek felkarolása
		 • Zöld munkahelyek teremtése
Keretösszeg: 26 917 647 EUR / 8 156 047 041 HUF
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A programban 36 projekt támogatására került sor. A rendelkezésre álló keretös�szeg felhasználása megközelítette a száz százalékot. Néhány adat a megvalósítással kapcsolatosan az alábbiakban olvasható.

1. alprogram

2. alprogram

A projektek számára elérhető teljes
támogatási összeg

4 884 112 362 Ft

2 101 577 525 Ft

1. pályázati felhívás támogatási összege

3 764 845 287 Ft

1 611 505 590 Ft

2. pályázati felhívás támogatási összege

1 119 267 074 Ft

490 071 934 Ft

Pályázati felhívás 1: 2013. június – november; döntéshozatal: 2014. május
Pályázati felhívás a 2009-2014 Norvég Finanszírozási Mechanizmus Zöld ipari innováció program (HU-09) „Hulladék mennyiségének és a levegő, víz, talaj
szennyezésének csökkentése (1. alprogram)” illetve „Környezetbarát termelési
technológiák fokozottabb használata (2. alprogram)”
Pályázati felhívás 2: 2016. január – március; döntéshozatal: 2016. április

• hulladékgazdálkodás és kármentesítés;
• vízminőség védelme;
• levegőszennyezés csökkentése.
A 2. alprogram célja a környezetbarát termelési technológiák fokozottabb használata volt, amelynek keretében nagyon sok területen volt mód projektek megvalósítására, mint például a nano-, foto-, biotechnológia, anyagtudomány.
A pályázatra jelentkezhettek gazdasági társaságok és szövetkezetek önállóan, költségvetési szervek és non-profit szervezetek pedig konzorciumi
tagként. Az egy projektre jutó támogatási összeg nagysága 50 – 500 millió
Ft között került meghatározásra. Néhány adat a megjelent pályázati felhívásokkal kapcsolatosan:
Pályázati felhívás a 2009-2014 Norvég Finanszírozási Mechanizmus Zöld ipari innováció Program (HU09) keretében „Kétoldalú kapcsolatok erősítése érdekében
a kapcsolatfelvétel támogatása” 2013

Pályázati felhívás a 2009-2014 Norvég Finanszírozási Mechanizmus Zöld ipari innováció program (HU-09) „Hulladék mennyiségének és a levegő, víz, talaj
szennyezésének csökkentése (1. alprogram)” illetve „Környezetbarát termelési
technológiák fokozottabb használata (2. alprogram)”
A projektek fizikai és pénzügyi zárását követően öt éves fenntartási periódus
következik.
Kétoldalú kapcsolatok
A program megvalósítása során a Program Operátor nagy hangsúlyt fektetett
mindvégig a kétoldalú kapcsolatok erősítésére a norvég partnerszervezetekkel,
amelyhez a Donor Program Partner is segítséget nyújtott. A 36 projektből 18
projektbe került norvég partner bevonásra (50%).
A programról további információk találhatók a Program Operátor honlapján:
http://norveg_alap.szie.hu/
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GREEN INDUSTRY INNOVATION (HU09)
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GREEN INDUSTRY INNOVATION (HU09)
Program Operator: Szent István University
Donor Programme Partner: Innovation Norway
Objective: Increase competitiveness of green enterprises, greening of existing industries
		 and green innovation
Outcomes: • Reduced production of waste and emissions to air, water and ground
		 • More use of environmentally friendly technologies
		 • The realisation of business opportunities of greening the European economy
		 • Increased green job creation and entrepreneurship
Total allocation: 26 917 647 EUR / 8 156 047 041 HUF
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Sub-programme 1

Sub-programme 2

Total available allocation for projects

16 970 000,00 EUR

7 300 000,00 EUR

The grant amount of the Call 1

13 284 563,47 EUR

5 686 328,83 EUR

The grant amount of the Call 2

3 685 436,53 EUR

1 613 671,17 EUR

In the programme 36 projects were granted and successfully completed.
The use of the available funding was close to one hundred percent. Some data
regarding the implementation can be found below.
Within the Green Industrial Innovation Programme two sub-programmes were
available for project implementation. The objective of Sub-programme 1 was to
reach reduced production of waste and emissions to air, water and ground in
the following areas:
• waste management and environmental remediation;
• water quality management;
• air quality.
The aim of the Sub-programme 2 was more use of environmentally friendly
technologies in many areas in which projects could be implemented, such as
nano-, photo-, and biotechnology, materials etc.
The following eligible applicants could apply: Corporation with legal entity and
cooperatives on its own, budgetary units and non-profit organisations as partners. The grant amount per project was between EUR 170.000 - 1.600.000.
Some data on the Calls for Proposals launched: CALL for „Strengthening bilateral relations through supporting matchmaking” 2013

CALL 1: open between June – November 2013; decision making: May 2014
Call for proposals of „Reduced production of waste and emissions to air, water and ground (Sub-programme 1)”and „More use of environmentally friendly
technologies (Sub-programme 2)” in the framework of Norwegian Financial
Mechanism 2009-2014
CALL 2: January – March 2016. decision making: April 2016.
Call for proposals of „Reduced production of waste and emissions to air, water and ground (Sub-programme 1)”and „More use of environmentally friendly
technologies (Sub-programme 2)” in the framework of Norwegian Financial
Mechanism 2009-2014
After the physical and financial closure of the projects 5 years maintenance is
required.
Bilateral relations
During the programme implementation period great emphasis was put on the
strengthening the bilateral relations with involvement of Norwegian partners,
which was supported by the Donor Programme Partner. Out of the 36 projects,
18 projects have been involved with Norwegian partners (50%).
Further information on the programme is available on the website of the Programme Operator: http://norway_grants.sziu.hu/
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HU09-0001-A1-2013

HULLADÉK MENNYISÉGÉNEK SZIGNIFIKÁNS
CSÖKKENTÉSE VÁLOGATÁSI ÉS MOSÁSI
TECHNOLÓGIA INNOVATÍV FEJLESZTÉSE RÉVÉN

SIGNIFICANTLY REDUCED PRODUCTION OF WASTE BY
INNOVATION REGARDING SORTING AND WASHING
TECHNOLOGY

A projekt célja a műanyag csomagolási hulladék feldolgozó termelési technológia
innovatív fejlesztése volt, amelynek eredményeként jelentősen csökken a
kibocsátott hulladék mennyisége, mivel hasznosításra kerülnek a termelés során
keletkező melléktermékek és hulladékok ezáltal hatékonyabbá válik a hulladékok
kezelése és feldolgozása, amelynek révén a környezeti terhelés jelentős
mértékben csökken.
Projektgazda
Project Promoter

ReMat Hulladékhasznosító Zártkörűen működő Részvénytársaság
ReMat Waste Recycling Inc.

Program Operátor
Programme Operator

Szent István Egyetem
Szent István University

Megvalósítási időszak
Implementation period

2014.10.01.-2015.10.30.

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner

-

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner

-

Összköltség
Total budget (EUR)

808 813 629,78 HUF
2 853 964,82 EUR

Norvég támogatás összege
Norway Grant (EUR)

404 325 934 HUF
1 426 697,01 EUR

A projekt során a mosási technológia vonatkozásában az innovációs cél a műanyag fólia feldolgozó rendszerben a mosás
során keletkező technológiai hulladék (az úgynevezett uszadék)
további feldolgozásra alkalmassá tétele, ennek megfelelően az
eredmény a hulladék feldolgozását biztosító innovatív technológiai folyamat által a korábban elégetésre kerülő hulladék
újrahasznosításának biztosítása. A szennyeződés összetétele
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The evolved result of the project:
an innovative plastic-packagingwaste processing technology,
through the significant reduction
of environmental pollution.

nagyon változó és a különböző anyagok nagyon hasonló fizikai
és kémiai tulajdonságúak, ezért egy olyan speciális technológia
került kifejlesztésre, ami a vállalat feldolgozó rendszerének szerves részeként megoldást nyújt a szeparálásra.
A technológia révén az évi 360 tonna hulladékból kb. 300 tonna
polietilén-darálékot kapunk, amelyből első osztályú regranulátum készíthető. A válogatási technológiai vonatkozásában az
eredmény a válogatási kapacitás jelentős növekedése, a válogatási hulladék mennyiségének csökkenése mellett. Éves szinten a projekt megvalósulását követően évi 3750 tonna többlet
csomagolási műanyag hulladék feldolgozást jelent.

Műanyag csomagolási hulladék
feldolgozó termelési technológia
Plastic-packaging-waste
processing technology

The aim of the innovation regarding the washing technology in the plastic processing system is to make the technological waste (arose during the
washing so called drift-material) ready for further processing, therefore the
result is the recycling of the technological waste, which earlier had to be
burned. The amount of drift-material is about 30 tons in a month and has a
high level of contamination, which do not permit of its economical processing in traditional systems. The mixture of the contamination is very alternate
and the different materials have very similar physical and chemical properties. These indicate the need of the innovating of a special technology which

as an elemental part of the current technology provides a solution for the
separation. By the technology the yearly 360 tons of the waste will result
300 tons of polyethylene grind that can be recycled and used for production
of first class quality regranulate. The result regarding the sorting technology
is the increase of the sorting capacity besides the decrease of the quantity
of the selection waste. This means after the project implementation an extra
3750 tons per year in the amount of the plastic waste procession. This besides the waste reduction because of the lowering of the production waste
also results the significant reduction of the environmental pollution.
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HU09-0015-A1-2013

ÉLELMISZERIPARI ZÖLD
IPARI INNOVÁCIÓS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA

IMPLEMENTATION OF GREEN
INNOVATION IN FOOD INDUSTRY

Körforgásos gazdálkodás alapjainak megteremtése a broiler csirke ágazatban

Establishment of the basics of the circular economic in the broiler chicken sector

Projektgazda
Project Promoter

Bátortrade Kft.

Program Operátor
Programme Operator

Szent István Egyetem
Szent István University

Megvalósítási időszak
Implementation period

2014.05.05-2016.04.30.

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner

Debreceni Egyetem (MÉK VKI)
Gastor Baromfi Kft.

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner

-

Összköltség
Total budget (EUR)

197 680 542,56 HUF
697 531,91 EUR

Norvég támogatás összege
Norway Grant (EUR)

140 492 554 HUF
495 739,43 EUR

A Bátortrade Kft., a Gastor Baromfi Kft. és a Debreceni Egyetem, Víz- és Környezetgazdálkodási Intézet együttműködésében valósult meg a HU09-0015-A1-2013 azonosító számú
projekt, amelynek célja a fenntartható agroökológiai potenciál növelése. Az életciklus alapú kutatás a broiler iparban a
körforgásos gazdálkodás alapjait teremtette meg. A kutatás
során kidolgozott eredményekkel a baromfiistállóban sikeresen csökkentették a speciális adalékanyagok kijuttatásával a
felszabaduló ammónia mennyiségét. A zeolittal és biocharral
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folytatott fejlesztéseik eredményeképpen egyaránt javult a
nyílt és zárt trágyatárolók levegőminősége. Ugyanakkor az
adszorbeált N tartalmú anyagok sikeresen javították a szervesanyag újrahasznosításának feltételeit.
A Gastor Baromfi Kft. baromfifeldolgozó telephelyén megterveztük az üzemi csapadékvíz-hasznosító rendszert, a
vállalat által kivitelezett beruházás eredményeként az
üzembe helyezett automatizált, vezérelhető rendszer részlegesen kiváltotta az tisztavíz minőségű hűtővíz fogyasztást (3767 m3/év), és ennek eredményeként a csökkentett
vízfelhasználással, valamint a hőcserélők élettartamának
növelésével javult a környezeti teljesítmény.
A kidolgozott spektrális anyagvizsgálatok alapján kalibrált indexeket határoztak meg, amely lehetővé teszi a
húsliszt, vértermék, toll-liszt laboratóriumi meghatározását és minőségének értékelését. Továbbá alapul szolgálnak, a kutatásban meghatározott hullámhosszokon
mérő és indexet képző, hordozható vagy akár gyártósorba integrált spektrális szenzorok kifejlesztésére is.

140 492 554 HUF
495 739,43 EUR
__________________
Támogatás összege
Norway Grant

Consortium members were Bátortrade Ltd., Gastor Poultry Ltd.
and University of Debrecen, Institute of Water and Enviromental
Management, in the frame of the implementation of the project under the registration number HU09-0015-A1-2013. The
aim of the project was to increase agro-ecological potential in
a sustainable way in poultry industry, where life cycle based researches resulted the basis of circular economic management
improvement close to zero emission.
As part of the researches, the use of special solid adsorbents were
reducing the ammonia emission of the air in broiler chicken houses.
Pre-treatment process of chicken manure resulted the improvement of air quality conditions at open and closed manure storages by optimized recipe of added zeolite and biochar. While the
applying of larger ratio of adsorbents, had begun to improve the
recyclable organic materials conditions.
A rain water collecting system was designed and optimized for
both quality and quantity, at the poultry slaughter house of Gastor Baromfi Ltd. After the newly designed installation, the au-

tomated controlled system provided alternative water resource
decreasing (3767 m3 / year) clean water use where appropriate, and the environmental performance was further improved
resulting from the increase in the lifetime of heat exchangers.
The calibrated EM spectral data evaluation methods were developed to determine the advanced quality assurance of meat
meal, blood product and feather meal. The results can also
provide a basis for the development of portable or fix spectral sensors that could measure moisture content at those
certain wavelengths which are specified in the research.
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HU09-0029-A1-2013

193 460 183,79 HUF
682 640,03 EUR
__________________
Támogatás összege
Norway Grant

„TERRA PRETA” TALAJOLTÓANYAG
ÉS BIOSZÉN KOMBINÁLT ALKALMAZÁSA
LEROMLOTT TALAJOKRA

COMBINED APPLICATION OF BIOCHAR
AND MICROBIAL INOCULANT FOR
DETERIORATED SOILS

Innovatív talajjavítás bioszénnel

Innovative land reclamation with biochar

A Terra Preta projekt Magyarország kedvezőtlen adottságú talajai
közül a könnyű mechanikai összetételű és a savanyú talajok javítását tűzte ki célul bioszén alkalmazásával, egyrészt talajadalékként,
valamint termésnövelő mikrobiális talajoltóanyag hordozójaként.
Projektgazda
Project Promoter

BioFil Mikrobiológiai, Géntechnológiai és Biokémiai Kft.
BioFil Microbiological, Biotechnological and Biochemical Ltd.

Program Operátor
Programme Operator

Szent István Egyetem
Szent István University

Megvalósítási időszak
Implementation period

2014.07.01 – 2016.10.31.

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Budapest University of Technology and Economics, Magyar Tudományos
Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont (Talajtani és Agrokémiai Intézet)
Centre for Agricultural Research, Hungarian Academy of Sciences

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner

NIBIO, Norvég Biogazdasági Kutatóintézet
NIBIO, Norwegian Institute of Bioeconomy Research

Összköltség
Total budget (EUR)

229 414 543,71 HUF
809 507,92 EUR

Norvég támogatás összege
Norway Grant (EUR)

193 460 183,79 HUF
682 640,03 EUR

ZÁRÓKIADVÁNY 2017

232

A technológiafejlesztés a teljes innovációs láncot lefedte, az ötlettől, a bioszenek alapos jellemzésétől, a léptéknövelt kísérleteken
keresztül az első szabadföldi demonstrációig és az alkalmazott
technológia hatékonyságának komplex bizonyításáig. Az első fázisban húsz bioszenet vizsgáltunk és jellemeztünk – fizikai-kémiai,
biológiai és ökotoxikológiai módszereket magában foglaló – integrált metodikával, majd egy – a projektben kidolgozott - multikritériumos értékelő rendszerrel rangsoroltunk ezeket a további technológiai kísérletekhez történő kiválasztás céljából. A szabadföldi
alkalmazást megalapozó mikrokozmosz és tenyészedényes kísérletek rámutattak arra, hogy a gabona maghéjból és papírgyártási
szennyvíziszapból előállított bioszén a legkedvezőbb hatású a savanyú homoktalajra.
A bioszén és oltóanyag kezelések különböző kombinációinak jótékony hatását homoktalajokon szabadföldi kísérletekben is demonstráltuk. A bioszén növelte a savanyú talaj pH- értékét, víztartó kapacitását, javította a talaj tápanyagszolgáltató-képességét
és biológiai aktivitását, valamint termőképességét is oltóanyaggal
együtt alkalmazva. A kifejlesztett innovatív technológia hatékonyságát a kidolgozott komplex technológia verifikáció is igazolta.

The aim of the Terra Preta project was development of a soil amelioration
technology to weak structured and degraded sandy and acidic soil applying
biochar as soil amendment and as carrier of soil microbial inoculant. Development of the soil amelioration technology with biochar covered the full innovation chain, starting from the idea and characterisation of the acquired
biochars, through the scale up experiments, to the first field demonstration
and assessment of the efficiency of the applied technology.

Az első fázisban húsz bioszenet
vizsgáltunk és jellemeztünk
In the first phase, twenty biochars
were studied

In the first phase, twenty biochars were studied by an integrated methodology including physical-chemical, biological and ecotoxicological methods, selecting the biochars for the technological experiments based on multicriteria
ranking system developed in the project. According to the microcosm and pot
experiments prior to field application the grain husk and paper sludge biochar
had the best effect on the acidic sandy soil.
The beneficial effects of various combinations of treatments by biochar and soil inoculant on sandy soils were also demonstrated in field
experiments. The biochar increased the pH, water holding capacity,
improved nutrient supply and microbial activity of acidic sandy soil,
as well as the productivity applied with soil microbial inoculant. The
efficiency of the innovative technology has been demonstrated by the
developed complex technology verification.
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HU09-0030-A1-2013

ULTRA NAGYNYOMÁSÚ VÍZSUGARAS ŐRLŐÜZEM
TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉSE

TECHNOLOGICAL
DEVELOPMENT OF
ULTRA-HIGH PRESSURE
WATER JET GRINDING
FACTORY

Hulladék mennyiségének és a levegő, víz és talaj szennyezésének csökkentése

Projektgazda
Project Promoter

AquaJet Zrt.
AquaJet Ltd.

Program Operátor
Programme Operator

Szent István Egyetem
Szent István University

Megvalósítási időszak
Implementation period

2014.05.05.
2017.04.30.

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner

-

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner

-

Összköltség
Total budget (EUR)

763 832 583,14 HUF
2 695 245,53 EUR

Norvég támogatás összege
Norway Grant (EUR)

405 857 122 HUF
1 432 099,94 EUR

405 857 122 HUF
1 432 099,94 EUR
__________________
Támogatás összege
Norway Grant
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A Norvég Alap által biztosított 1,45 M euró támogatás komoly fejlődési lehetőséget biztosított az AquaJet Zrt. számára. Büszkén jelenthetjük ki, hogy a pályázat benyújtásakor
kitűzött célokat sikeresen elértük.
Technológiai sorunk fejlesztésével megdupláztuk a kapacitást,
mindezt úgy, hogy az elektromos fogyasztás 30%-kal csökkent.
Az átalakítás további előnnyel is járt. A szemcseméret-eloszlás
eltolódott a kisebb frakciók irányába, növelve ezzel a magasabb áron értékesíthető gumipor mennyiségét. Ezek az eredmények hatékonyabbá és fenntarthatóbbá tették üzemünket.

Újonnan telepített K+F technológiai sorunkkal lehetőség
nyílik a személyabroncsok és nagyméretű abroncsok nagynyomású vizes őrlésének tesztelésére. Ehhez egy innovatív
kiszolgáló egységet választottunk, abból a célból, hogy az
üzemeltetési költségeket tovább csökkentsük.
2016 februárjában az AquaJet Zrt. technológiája elnyerte az
„Environmental Achievement of the Year” díjat a hannoveri
Tire Technology Expón.
Fejlesztéseink eredményeit összefoglalva két szabadalmi
bejelentést nyújtottunk be az Európai Szabadalmi Hivatalhoz.
Ezekből az első már szabadalmaztatás alatt van Ausztráliában, Brazíliában, Dél-Afrikában, Dél-Koreában, az Egyesült
Államokban, Európában, Eurázsiában, Japánban, Indiában,
Kanadában, Kínában, Malajziában és Thaiföldön.
Az AquaJet Zrt. és tulajdonos partnere, a Bonitás Kockázati Tőkealap célja az elkövetkező években a technológia
hatékonyságának növelése és a nemzetközi piacokon való
sikeres terjeszkedés.

Technológiai sorunk fejlesztésével
megdupláztuk a kapacitást
We improved the former technology
line which doubled the capacity

The 1.45 M EUR grant provided by Norway Grants helped AquaJet Ltd to make a
great progress in its history. We are very proud that the goals aimed in our application three years ago, have been successfully met.
We improved the former technology line which doubled the capacity meanwhile we managed to reduce electric energy consumption by 30%. Implementing the modification we reached an additional success. Distribution
of rubber particle sizes moved to smaller fractions, and the volume of our
higher priced rubber powder product increased. All these achievements
made our factory more efficient and sustainable.
New R&D technology line we installed, allows us to test the UHP water jet milling
of passenger car tires and oversize tires. We chose an innovative processing unit

Reduced production
of waste and emissions to air,
water and ground
for this new line in order to experiment for further reducement of operational costs.
In February 2016 technology of AquaJet Ltd was awarded Environmental Achievement of the Year at Tire Technology Expo in Hannover.
As a result of our developments two patent applications have been applied to
the European Patent Office. First patent is pending in several countries such as
Australia, Brazil, Canada, China, Japan, India, Malaysia, South Africa, South Korea,
Thailand, USA, and regions of Europe and Eurasia.
In the following years AquaJet Ltd and its joint partner Bonitas Venture Capital
Fund have two objectives. Further improvement of water jet milling technology
and expansion in the international market.
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HU09-0031-A1-2013

MEZŐGAZDASÁGI TISZTÍTÓ- ÉS SZÁRÍTÓÜZEM
KORSZERŰSÍTÉSE A POLY-FRUCT KFT.-NÉL

SEED CLEANING AND DRYING PLANT
MODERNIZATION AT POLY-FRUCT LLC

A Poly-Fruct Kft. projektjének célja, hogy a cég betakarítás utáni szolgáltató
tevékenységét végző tisztító- és szárító üzemét környezetbarát, fenntartható és
gazdaságos módon fejlessze, amely hozzájárul a helyi lakosság életminőségének
javulásához, az üzem és a helyi gazdasági terület környezetkímélőbbé válásához
és a vállalkozás gazdaságosabb működéséhez.

The project by the Poly-Fruct LLC’s aims was to develop the
company’s post-harvest service activities for a better cleaning and
drying method. As a result the plant is becoming more eco-friendly,
more sustainable and more economical. At the same time, this
innovation is improving the quality of life nearby the plant.

Projektgazda
Project Promoter

Poly-Fruct Kft.

Program Operátor
Programme Operator

Szent István Egyetem
Szent István University

Megvalósítási időszak
Implementation period

2014.05.13
2016.02.18

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner

-

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner

-

Összköltség
Total budget (EUR)

183 476 004 HUF
647 410,04 EUR

Norvég támogatás összege
Norway Grant (EUR)

128 433 203 HUF
453 187,03 EUR

A Poly-Fruct Kft. projektjének célja, hogy a cég betakarítás utáni
szolgáltató tevékenységét végző tisztító- és szárító üzemét környezetbarát, fenntartható és gazdaságos módon fejlessze, amely
hozzájárul a helyi lakosság életminőségének javulásához, az
üzem és a helyi gazdasági terület környezetkímélőbbé válásához
és a vállalkozás gazdaságosabb működéséhez.

128 433 203 HUF
453 187,03 EUR
__________________
Támogatás összege
Norway Grant
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A projekt megvalósításának szükségességét igazolta, hogy a korábbi technológia nem felelt meg a 21. század támasztotta környezetvédelmi elvárásoknak és a vállalkozás saját magával szemben
meghatározott fenntarthatósági céljainak. Emellett a beruházás
megvalósítását sürgette a helyi környezet megváltozása miatt is,
mivel az üzem építése óta eltelt évek során az üzem közvetlen
környezetében lakóházak épültek és az üzem működése révén
érintett lakosság száma jelentős mértékben megnőtt. A projekt
ezekre a problémákra komplex és hatékony választ jelent.
A megvalósult projekt eredményeképpen, a vállalkozás tevékenysége jelentősen környezetkímélőbb lett, azaz csökkent a levegőszennyezés, a hulladékkibocsátás, valamint a felhasznált villamosenergia és gáz mértéke, emellett a technológiai újításoknak
köszönhetően a megtermelt hulladék is újrahasznosítható.

The need for the implementation of this project was demonstrated by the fact that the former technology did not meet
the requirements of the environmental standards of the 21st
century, furthermore the sustainability objectives of the
company. Additionally the investment was necessary due
to the changes in the environment, because the surrounding area had become residential since the construction of
the plant, and the size of the affected population had grown
significantly. The project represents a complex and effective
solution to these problems.
As a result of the implemented project: the current activity
became significantly more environmentally-friendly, which
means less air pollution, waste production, electricity and
gas usage, moreover, through some technological innovation the produced waste became recyclable.
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HU09-0032-A1-2013

INNOVATÍV, ESEMÉNYVEZÉRELT MEGVILÁGÍTÁSI
RENDSZER FEJLESZTÉSE AZ ALFÖLDI TEJ KFT.-NÉL
Védjük a környezetet, védjük az embereket, védjük a természetet!
Projektgazda
Project Promoter

Alföldi Tej Kft.

Program Operátor
Programme Operator

Szent István Egyetem
Szent István University

Megvalósítási időszak
Implementation period

2014.11.01 - 2016.06.30

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner

-

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner

-

Összköltség
Total budget (EUR)

220 004 500 HUF
776 303,81 EUR

Norvég támogatás összege
Norway Grant (EUR)

84 701 125 HUF
298 874,82 EUR

A projekt során az Alföldi Tej Kft. működését megújuló
energiaforrások igénybevételével egészítettük ki, mindezt
összekapcsolva egy új, innovatív elemeket tartalmazó világítási rendszerrel. A projektben alkalmazott technológia révén 51,82%-kal csökkent a levegőbe jutó CO2, valamint az
NOx gázok kibocsátása. A projekt során kifejlesztésre került
eseményvezérelt világítási rendszert vezérlő szoftver kön�nyen alkalmazható egyéb tevékenységeket végző vállalatok
számára is. Pilotprojektünk Európában példa értékkel bírhat
azon országok és területek számára, ahol az innovatív in-

dukciós technológia és a kifejlesztett eseményvezérelt világítási rendszer előnyeit ki lehet használni. Ilyenek például
Európa északi területén fekvő államok, ahol a természetes
fénynek az év egy jelentős szakaszában hiányában vannak.
A projekt során igazolásra került az is, hogy a közel természetes fényt adó indukciós világítás kedvezően hat az abban
dolgozók lelkiállapotára.
Az üzem területén lecserélt 1344 db indukciós technológiára
épülő világítás alkalmazása révén a felhasznált éves elektromos
energia mennyisége átlagosan 49,09 %-kal csökkent az Alföldi
Tej Kft. székesfehérvári telephelyén.
A beruházás eredményeként hosszútávon csökkenthető a karbonlábnyom, ami az Alföldi Tej Kft. egyik fontos célkitűzése.

84 701 125 HUF
298 874,82 EUR
__________________
Támogatás összege
Norway Grant
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DEVELOPMENT OF AN
INNOVATIVE, OCCURRENCE
CONTROLLED LIGHTENING
SYSTEM AT ALFÖLDI TEJ LTD
Protect the environment,
protect people, protect
nature!
In the course of the project we supplemented the operation of Alföldi Tej Kft by utilizing renewable energy sources, connecting
all of this with a lighting system containing
new, innovative elements. As a result of
the technology applied in the project the
emission of CO2 and NOx gases into the
air was reduced by 51.82%. The software
controlling the occurrence controlled lightening system that was developed during
the project is easily applicable in the case
of companies involved in other activities
as well. Our Pilot program can serve as
an example in Europe for member states
and regions where the advantages of the
innovative induction technology and the
developed occurrence controlled lightening system can be exploited. Such are, for
example, the states situated in the northern part of Europe, where natural lighting

is insufficient in a significant portion of the
year. In the course of the project it was also
proven that induction lighting, which provides nearly natural light, has a favourable
effect on the state of mind of the people
working in it.
As a result of the replacement of 1344
light sources with ones designed to apply
induction technology, the annual electricity consumption of Alföldi Tej Kft’s
Székesfehérvár facility was reduced by
an average of 49.09%.
As a result of the investment carbon footprint can be reduced for the long term,
which is one of the important objectives
of Alföldi Tej Kft.
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HU09-0035-A1-2013

SECONDARY RAW MATERIAL RECYCLING PLANT
ESTABLISHMENT IN FADD

Termokatalitikus depolimerizáció

Thermocatalytic depolymerization

Projektgazda
Project Promoter

Felső-Bácska Tározós Szélpark
Felső-Bácska Storage Windpark Ltd.

Programoperátor
Programme Operator

Szent István Egyetem
Szent István University

Megvalósítási időszak
Implementation period

2015.09.15. – 2017.04.28.

Hazai Projektpartnerek
National Project Partner

-

Donorprojekt Partner
Donor Project Partner

-

Összköltség
Total budget (EUR)

1 261 716 500 HUF
4 452 069,51 EUR

Norvég támogatás összege
Norway Grant (EUR)

434 541 480 HUF
1 533 315,03 EUR
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FADDI HASZONANYAG-FELDOLGOZÓ
ÜZEM LÉTESÍTÉSE

A hulladékká váló ipari műanyag hasznosítása kiemelten fontos
feladat, egyrészt a környezeti terhelés csökkentése, másrészt a lerakásra kerülő hulladékban lévő nyersanyag kinyerése céljából is.

Recycling industrial plastic is a task of high priority to reduce environmental pollution on the one hand, and to extract raw material form the waste on the other

Projektünk egy haszonanyag-feldolgozó üzem építését eredményezte. A beruházás eredményeként egy új és innovatív hasznosítási eljárást magába foglaló technológia hazai telepítése történt meg. A tervezett beruházást a Felső-Bácska Tározós Szélpark Kft. valósította meg.

Our project resulted in establishing a secondary raw material recycling plant. The purpose of the investment was to install a new and
innovative technology including a salvage process. The investment
has been implemented by Felso-Bacska Storage Windpark Ltd.

Az alkalmazandó technológia egy kémiai hasznosításon alapuló
depolimerizációs eljárás. Ebben az anyag átalakulása, 280-340
°C körüli hőmérsékleten, zárt rendszeren belül, levegőtől hermetikusan elzárt környezetben játszódik le (nincs égési folyamat!).

The applied technology is a depolimerization process based on
chemical recycling. The transformation of the recyclable material
takes place at 280-340°C, within a hermetically closed environment (no combustion).

A feldolgozás során a haszonanyagot 5-10 cm-es darabokban
adagoljuk a reaktorba. A teljes informatikai és számítógépes
rendszer által vezérelt eljárás során keletkező olaj és hamu kerül
újrahasznosításra, és ez által a haszonanyag alternatív energiaforrássá válik: - olaj: szabvány szerinti (EN 590) olaj, energiatermelésre hasznosítható (pl. üzemanyagként); - hamu: energiatartalomban gazdag, továbbá hasznosítható (pl. együtt-égetéssel,
pelletálással). Ezzel az eljárással végzett hasznosítás során
nincs maradék, további hulladékképződés, hiszen minden egyes
bevitt alapanyagból, további termelési hulladékképződés nélkül
önállóan értékesíthető, hasznosítható végtermékeket kapunk.

The chopped waste is fed by portions of 5 to 10 centimeters
into the reactor. The salvage process runs continuously from recycling to delivery without any regressive actions, completely
computerized. The produced diesel oil and cinder get recycled,
thus waste becomes an alternative energy source. - oil: diesel
according to the standard (EN 590), it can be utilized as fuel as a
matter of energy recovery; - coke: rich in energy content, can be
utilized by co-incineration or creating pellets. At the end of this
process there is no residual waste as we get 100% economically
valuable products from the recyclable secondary raw materials.
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HU09-0044-A1-2013

ESTABLISHMENT OF HIGH
THROUGHPUT MOLECULAR
BIOLOGY CENTER FOR
SUPPORTING BIOREMEDIATION

NAGY ÁTERESZTŐ- KÉPESSÉGŰ BIOREMEDIÁCIÓS
KÖZPONT KIALAKÍTÁSA
123 137 138,09HUF
434 499,43 EUR
__________________
Támogatás összege
Norway Grant

Valamely szennyezett terület bioremediációja során döntenünk
kell arról, hogy szükséges-e inokulumot injektálnunk, továbbá
figyelembe kell vennünk, hogy a kezelendő területen található
xenobiotikumok milyen mértékben toxikusak az inokulumra.
Emellett nyomon kell tudnunk követni, hogy a bioremediáció
az általunk tervezett irányba folyik-e (ehhez lényeges a mikroközösségek összetételének változásának nyomonkövetése is).

Projektgazda
Project Promoter

Enviroinvest Zrt.

Program Operátor
Programme Operator

Szent István Egyetem
Szent István University

Megvalósítási időszak
Implementation period

2014.05.05. - 2016.09.30.

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner

MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner

-

Összköltség
Total budget (EUR)

175 003 094,99 HUF
617 512,69 EUR

EGT / Norvég támogatás
összege
EEA / Norway Grant (EUR)

123 137 138,09HUF
434 499,43 EUR
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Bioremediáció elősegítése molekuláris mikrobiológiai eszközökkel

Bioremediation subserving with molecular
microbiological techniques

Az Enviroinvest Zrt. és az MTA SZBK célul tűzte ki, hogy a molekuláris mikrobiológia eszközeivel segítsék a fenti kérdések
megválaszolását. Egy szennyezett talajú volt laktanya szolgált a projekt során tesztterületként. A projekt egyik eleme a
metagenom analízis volt, amely segítségével megismerhető
a nem tenyészthető mikroorganizmusok közössége is (laboratóriumi körülmények között a környezeti baktériumok kb.
1%-a tenyészthető csupán). Megfelelő előkezelés utáni qPCR
technikával vizsgáltuk az élő baktériumokban jelenlévő, a
TPH- szennyezés lebontásához szükséges enzimeket kódoló
gének relatív géngyakoriságát. Továbbá a mikrobiális üzemenyagcella elvén működő MFCDiagn készülékkel meghatároztuk a talaj és talajvíz toxikusságát a potenciális baktérium
inokulumokra. Eredményeink alapján a fejlesztett szolgáltatáscsomag alkalmasnak bizonyult arra, hogy elősegítse a bioremediáció stratégiai tervezését és monitorozását.
A projekt során beszerezésre került egy Illumina MiSeq újgenerációs DNS- szekvenáló berendezés, mely optimális metagenom vizsgálatok céljára.

Usage of inoculum injection had to be
decided in case of all contaminated soil
during the bioremediation of the area,
furthermore the toxicity effect on the
inoculum of the xenobioticums had to
be considered. In addition the whole
process of the bioremediation had to be
monitored. Change of microbe community had to be followed to implement
the process in the designed way.

A projekt egyik eleme
a metagenom analízis
One part of the project was
the metagenom analysis

The cooperation of Enviroinvest Co.
(Pécs) and Biological Research Center,
Hungarian Academy of Science (Szeged)
aimed the previously mentioned purposes using molecular biological tools.
The contaminated soil was originated
from a test area located on a non-used
army base. One part of the project was
the metagenom analysis suitable for the
detection of the non-culturable microbial

communities. (Only 1% of microbes can
be cultured under laboratory conditions.)
After the sample preparation qPCR technique were used for the detection of the
relative gene presence encoding TPH
disassembling enzymes. Furthermore
the MFCDiagn machine operating with
the microbial battery method was used
for the detection of the toxicity effect of
soil and underground water on the potential bacterial inoculum. Based on our
result the developed service pack was
suitable for strategically planning, monitoring and implementing of the bioremediation process.
An Illumina MiSeq new generation
sequencing (NGS) machine were
purchased, which is suitable for the
metagenom analysis.

ZÁRÓKIADVÁNY 2017

243

HU09-0057-A1-2013

179 451 438 HUF
633 209,03 EUR
__________________
Támogatás összege
Norway Grant

BIOGÁZ-ÜZEM MŰKÖDÉSÉNEK HATÉKONYSÁGÁT
NÖVELŐ ÉS KÁROSANYAG-KIBOCSÁJTÁSÁNAK
CSÖKKENTÉSÉT LEHETŐVÉ TEVŐ, INNOVATÍV
TECHNOLÓGIÁK KIFEJLESZTÉSE
A természet kosarából merítve, a természetet kímélve.
Az ökoinnovációs tevékenység a projekt gazda Pilze-Nagy Kft. biogáz üzemében hulladékhasznosítási hatékonyság növelését és az
energiaátalakítás során keletkező füstgázok tisztítását célozta meg.
A projekt során olyan komplex anyagtakarékos és a hulladékok csökkentését eredményező technológiát dolgoztunk ki és
vezettünk be, amelynek eredményeként 25%-kal csökkent a
biogáz üzem alapanyag igénye, 20%-kal növekedett a fermentációval elérhető szerves anyag lebontási hatásfok, 30%-kal
csökkent a hulladék státuszú maradékanyag mennyisége és
80%-kal csökkent a füstgázok szennyezőanyag mennyisége.

Projektgazda
Project Promoter

Pilze-Nagy Kft.

Program Operátor
Programme Operator

Szent István Egyetem
Szent István University

Megvalósítási időszak
Implementation period

2014.05.05. - 2016.12.31.

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner

Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner

Tel-Tek

Összköltség
Total budget (EUR)

209 321 138,04 HUF
738 606,7 EUR

Norvég támogatás összege
Norway Grant (EUR)

179 451 438 HUF
633 209,03 EUR
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A projekt során 1 db füstgáz tisztító rendszer, 1 db mechanikai roncsoló berendezés került beépítésre.
A kifejlesztett hulladékkezelési technológia újszerűsége annak
komplexitásában áll, hiszen ilyen több lépcsőben megvalósított
anyagkezelési technológia eddig egyáltalán nem létezett.
Ezzel növekedett a lignocelluózokban gazdag hulladékokat hasznosító biogáz üzem fenntarthatósága és versenyképessége.

Ökoinnovációs tevékenység a
Pilze-Nagy Kft. biogáz üzemében
Ecoinnovative activities at the
Pilze-Nagy Ltd’s biogas plant.

DEVELOPMENT OF INNOVATIVE
TECHNOLOGIES INCREASING THE
EFFICIENCY OF BIOGAS POWER
PLANTS AND ENABLING THE
REDUCTION OF POLLUTANT
EMISSION
Drawing on „the nature’s basket”,
sparing the diposition

The ecoinnovative activities at the Pilze-Nagy Ltd the project owner biogas
plant ,focused on improving the efficiency of waste recovery and and cleaning of flue gases resulting from energy conversation.
The project consortium developed and installed a complex, multi-stage,
material saving technology leading to waste reduction. That helped to reduce feedstock demand 25%, and increase the efficiency of fermentative
decompositionby 20%, and reduce the amount of fermentation residue (that
is categorized as waste) by 30%, and reduce the pollutant content of flue
gas by 80%.
In the course of the project one flue gas cleaning system and one mechanical-pre-treatment machine installed in to the biogas plant of Pilze-Nagy Ltd.
The novelty of waste management technology development lies in its complexity as similar technologies implemented in several stages do not existed
In this way we increased the efficiency, sustainability and competitiveness of
the aforementioned biogas plant which utilizes wastes rich in lignocelluose.
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HU09-0059-A2-2013

123 182 311 HUF
434 658,82 EUR
__________________
Támogatás összege
Norway Grant

ENVIRONMENTALLY SOUND UTILISATION OF
HIGH SALT CONTENT THERMAL WATER RICH
IN METHANE IN A ZERO EMISSION CLOSED
SYSTEM

A projekt a termálvíz, mint erőforrás felhasználását célozza, azonban a klasszikus egylépcsős,
csak a víz hőtartalmát hasznosító megoldás helyett egy komplexebb, így környezeti és
gazdaságossági szempontból egyaránt fenntarthatóbb rendszer kialakításával.

The project aims the utilisation the thermal water as resource, but, instead of
the conventional direct use it is based on the complex system which is more
sustainable in environmental and economic sense.

Projektgazda
Project Promoter

IntelliTerm Kft.

Program Operátor
Programme Operator

Szent István Egyetem
Szent István University

Megvalósítási időszak
Implementation period

2015. 05. 01. - 2017. 04. 30.

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner

Debreceni Egyetem

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner

-

Összköltség
Total budget (EUR)

168 159 964,92 HUF
593 366,14 EUR

Norvég támogatás összege
Norway Grant (EUR)

123 182 311 HUF
434 658,82 EUR
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METÁN TARTALMÚ ÉS MAGAS SÓKONCENTRÁCIÓJÚ
TERMÁLVÍZ INTEGRÁLT KÖRNYEZETKÍMÉLŐ
HASZNOSÍTÁSA ZÉRÓ EMISSZIÓS ZÁRT
RENDSZERBEN

Az alföldi termálkutak jellemzően jelentős mennyiségű gázt,
esetünkben metánt (CH4) tartalmaznak. Üvegházhatású gáz
lévén a környezetbe kerülését el kell kerülni, melynek praktikus módja, hogy gázmotorban villamos áram termelésére
hasznosítjuk. Ez a folyamat ugyancsak üvegházhatású füstgázok (elsősorban CO2, NOx, CO stb.) keletkezésével jár, melyeket azonban kiválóan lehet hasznosítani algatermelésre, így a
metán elégetésével nyert energia valóban „zöld”, azaz nem jár
emisszióval. A projekt eredményeként kialakításra került egy
„egységtechnológia”, amely modul rendszere miatt igény szerint többszörözhető. A projekt mintaértékű megoldást jelent,
megvalósításával lehetőség van a termálvíz (és az abban lévő
üvegházhatású gázok) integrált rendszerű környezetkímélő
hasznosítására, valamint a modellrendszerrel nyert tapasztalatok felhasználhatók lesznek más hasonló adottságú termál
kutak, vagy biogáz telepek esetében, mivel azok is hasonló
elven működnek (CH4 –> gázmotor –> CO2 –> hulladék hő).

A projekt a termálvíz, mint erőforrás felhasználását célozza
The project aims the utilisation
the thermal water as resource

Geothermal wells in the Great Plains contain significant amount of
natural gas, in our case methane (CH4). This is a greenhouse gas,
so it is important to avoid its release to the environment, and the
most effective way is to use it in a gas engine to produce electricity.
This process is also results in the production of combustion gases
having greenhouse effect (primarily CO2, NOX, CO, etc.) but these
can effectively be utilised in microalgae production. Consequently, the energy obtained from methane is really “green” i.e. it has
no disadvantageous emission.The main outcome of the project is a
“unit technology” which, due to its modular set-up, can be multiplied
upon request. The project serve a pilot example for the integrated,
environment friendly utilisation of thermal water (and the greenhouse gases in it), moreover, the experiences gained can be used in
the utilisation of other thermal wells or biogas plants because they
are also working on the same principle (CH4 –> gas engine –> CO2
–> waste heat).
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HU09-0063-A1-2013

159 004 951 HUF
561 061,93 EUR
__________________
Támogatás összege
Norway Grant

VESZÉLYES HULLADÉKOK ÉGETÉSSEL TÖRTÉNŐ
ÁRTALMATLANÍTÁSA UTÁN VISSZAMARADT
SALAKBÓL TÖRTÉNŐ VASFÉM- VISSZANYERÉS
MEGVALÓSÍTÁSA AZ ÉMK KFT.-BEN

An investment supported by Norway Grants was implemented, in which ferrous
materials are recovered from bottom ash of the hazardous waste incineration
plant of ÉMK Kft. (EMK North-Hungarian Environmental Protection Limited Liability Company) in SVIP Sajóbábony Industrial Park, Hungary, in order to decrease the amount of generated waste.

Ne pazaroljuk az energiát!
Projektgazda
Project Promoter

ÉMK Észak-Magyarországi Környezetvédelmi Kft.

Program Operátor
Programme Operator

Szent István Egyetem
Szent István University

Megvalósítási időszak
Implementation period

2014.03.01. - 2016.03.31.

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner

-

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner

-

Összköltség
Total budget (EUR)

253 808 251 HUF
895 583,1 EUR

Norvég támogatás összege
Norway Grant (EUR)

159 004 951 HUF
561 061,93 EUR

A Sajóbábonyi Vegyipari Parkban, az ÉMK Észak-Magyarországi Környezetvédelmi Kft.-nél a Norvég Alap támogatásával
valósult meg az a beruházás, amellyel a veszélyes hulladékok
égetéssel történő ártalmatlanítása után visszamaradt salakból vasfémeket nyernek vissza, így csökkentve a keletkező
hulladék mennyiségét.
A vállalkozás veszélyes és nem veszélyes hulladékok begyűjtését, szállítását, előkezelését, valamint ártalmatlanítását végzi.

ZÁRÓKIADVÁNY 2017

248

Az égetéssel történő veszélyeshulladék-ártalmatlanítás során a
hulladék fajtájától függően 2-30 %-ban salak keletkezik, amely
szintén veszélyes hulladék, ezért ezt veszélyeshulladék-lerakókban szükséges elhelyezni. A salakban azonban jelentős men�nyiségű újrahasznosítható vasfém is található. A projekt célja a
korábban nem hasznosított fémhulladék visszanyerési technológiájának kidolgozása és megvalósítása volt az ÉMK Kft.-nél. Az
új technológia segítségével kevesebb salakanyag kerül a vállalat
hulladéklerakójába, amelynek így az élettartalma növekszik, és
egyúttal csökken a környezet terhelése.
A projekt zárásával bevezetésre került egy új hulladék-/veszélyeshulladék-kezelési technológia az ÉMK Kft.-nél.
Az épületnek, az új eszközöknek és az elszívó berendezéseknek köszönhetően a technológiával közvetlenül érintkező
munkavállalók számára biztonságosabb, zöld munkahelyi körülmények kerültek kialakításra.
A projektben vállalt további indikátorok mérése a fenntartási
időszak első évének végén lesz lehetséges.

IMPLEMENTATION OF
THE FERROUS METAL
RECOVERY FROM THE
BOTTOM ASH IN THE
ÉMK LTD.’S HAZARDOUS
WASTE INCINERATION
PLANT
Do not waste energy!

EMK Ltd.’s core activities are waste management and waste water management
services. The enterprise carries out collection, transportation, pre-treatment and
disposal of hazardous waste. During the incineration of hazardous waste, 2-30
% of bottom ash is generated depending on the type of the incinerated waste.
This amount must be landfilled. However, in the bottom ash significant amount
of recyclable ferrous metals can be found. The aim of the project launched in
2014 was to elaborate and accomplish recovery technology of the up-to-now
non-utilized ferrous metal fraction of the bottom ash at EMK Ltd. With the help
of the introduced technology less amount of bottom ash is disposed to the landfill of EMK Ltd., therefore, its lifespan is lengthened while the environmental
impact is decreased.
Under the frame of this project new waste / hazardous waste separation technology has been installed at the EMK Ltd.
Due to the building, the new equipment and the air extraction system, safer and
green work environment has been created for the operational staff of bottom
ash treatment.
Measuring the indicators of this project will be possible from the end of first
year of maintenance period.
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HU09-0064-A1-2013

453 440 000 HUF
1 600 000 EUR
__________________

RESEARCH AND DEVELOPMENT,
REDUCING FOOD INDUSTRY
WASTE EMISSION, TECHNOLOGY
IMPROVEMENT, DOUBLING
CAPACITY, INCREASING ENERGY
EFFICIENCY

KUTATÁS-FEJLESZTÉS, ÉLELMISZERIPARI HULLADÉK
KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉSE, TECHNOLÓGIA
KORSZERŰSÍTÉSE, KAPACITÁSDUPLÁZÁS,
ENERGIAHATÉKONYSÁG NÖVELÉSE

Támogatás összege
Norway Grant

A projekt tárgya a paradicsom-feldolgozási technológia környezetbaráttá
tétele, korszerűsítése, a kapacitás megduplázása, a hulladék és ÜHG kibocsátás
mértékének lényeges csökkentése és az energiahatékonyság növelése.
Projektgazda
Project Promoter

Univer-Product Termelő és Kereskedelmi Zrt.

Program Operátor
Programme Operator

Szent István Egyetem
Szent István University

Megvalósítási időszak
Implementation period

2014.05.05-2014.10.31

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner

-

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner

TC Group AS

Összköltség
Total budget (EUR)

1 163 131 621,53 HUF
4 104 204,73 EUR

Norvég támogatás összege
Norway Grant (EUR)

453 440 000 HUF
1 600 000 EUR

Subjects of the project are the followings:
modernization and enviromentally friendly
tomato processing technology implementation,
doubling capacity, substantially reducing of waste
and greenhouse-gas emissions, increasing of
energy efficiency.

A projekt céljai:
• Paradicsom feldolgozó kapacitás duplázása, a napi 1000 t/nap
feldolgozó kapacitás növelése napi 2000 t/nap értékre.
• Technológiai víz felhasználás fajlagos mennyiségének
csökkentése.
• Hulladékok közül a leválasztható iszap és sár visszajuttatása
a termőföldre.
• Passzírhulladék mennyiségének és nedvességtartalmának
csökkentése.
• CO2-kibocsátás csökkentése a keletkező passzírozási
hulladék elégetésével biomassza kazánban.
• Csomagolóanyag-felhasználás csökkentése.
A projekt céljai megvalósultak, amelyekről évenként számot adunk.

Project goals:

Paradicsom feldolgozási
technológia korszerűsítése
Modernization of tomato
processing technology

• doubling of the tomato processing capacity from 1000 to /
day to 2000 to / day
• reducing of specific technology water usage
• deploying of sludge and mud waste back to the soil
• reducing ammount and moisture content of refining waste
• reducing greenhouse-gas emmisions with buring refining
waste in biomass boiler
• reducing usage of packaging material
The goals of the project have been achieved, from what we are
giving annually report.
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HU09-0071-A1-2013

183 468 815 HUF
647 384,67 EUR
__________________
Támogatás összege
Norway Grant

ELEKTRONIKAI ÜVEG- ÉS MŰANYAGHULLADÉK
HASZNOSÍTÁSA BETONELEM-TERMÉKEKBEN

ELECTRONIC WASTE PLASTIC AND GLASS
PRODUCTS CONCRETE BLOCK UTILIZATION

A projekt célja olyan technológia kidolgozása és a hozzá kapcsolódó gyártási
technológia kiépítése volt, amelynek segítségével a különböző típusú elektronikai
üveg- és műanyaghulladékokból (TV- és monitorképcsövek), piacképes
termékeket tudunk előállítani, ezzel csökkentve a bontóból a hulladéklerakókba
kerülő anyagok mennyiségét.

Our main goal was to develop a technology to utilize glass and plastic waste from
electronic devices (TV, CRT monitor etc.), making marketable new products, as a
result, which leads to decreasing amount of these sort of waste in the landfill.

A célunk az elektronikai hulladék bontása során keletkező
műanyag- és üveghulladékból környezetbarát technológiával a legmagasabb hozzáadott érték elérése volt. A helyi lehetőségeket figyelembe véve olyan irányt választottunk, ami a tervezési, kutatási know-how kialakítása után
a rendelkezésre álló alacsony képzettségű munkaerővel
Projektgazda
Project Promoter

Glia Kutatás-fejlesztési Innovációs Kft.

Program Operátor
Programme Operator

Szent István Egyetem
Szent István University

Megvalósítási időszak
Implementation period

2015.02.01 – 2017.04.30.

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner

Magyar Máltai Szeretetszolgálat "Befogadás" Szociális és Foglalkoztató
Nonprofit Kft.

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner

-

Összköltség
Total budget (EUR)

269 087 875,87 HUF
949 498,5 EUR

Norvég támogatás összege
Norway Grant (EUR)

183 468 815 HUF
647 384,67 EUR

ZÁRÓKIADVÁNY 2017

252

is gyártható termékeket eredményez, amely szempontok
szerint a betonelem-gyártást találtuk megfelelőnek. A projekt során megtörtént a betonelem-gyártó telep beruházás
részletes terveinek elkészítése, a terméktervezési munkálatok és az ahhoz szükséges kisebb anyagok beszerzése, a
végleges termék tanúsítás és a műszaki irányelv kidolgozása, elkészültek a végleges beton keveréktervek, kialakításra és beüzemelésre került a műanyag-válogató rendszer,
az alapanyag előkészítő, valamint az őrlő-aprító rendszer,
megtörtént a betonüzem kialakítása és használatbavételi
engedélyezése, végül kialakításra került egy késztermék
tároló. Fenti feladatok sikeres elvégzése révén egy innovatív, környezetbarát technológiát alkalmazó, elektronikai
üveg-és műanyaghulladék felhasználásával készült betonelem-termékeket gyártó üzem létesült Tarnabodon.

Our intention was to reach the
highest added value by decomposing the electronic waste using
environmentally responsible technology. Considering the regional
conditions, the appearently lower education level of the locally
available workforce, we chose the
concrete block production which is
well manegable with the available
labour after developing the knowhow. During development of the
project, the following achieved:
concrete-block factory detailed
investment and building plans,
works of product development and
purchasing the startup amount of
material for development works,

developing the final criterias and
testing and certification procedures of the final products, finished
plans for concrete blends, built and
installed the plastic-selecting system, the base material preparation equipments, the grinding
and chopping machine, built and
got licensed the concrete manufacturing building and the final
storage building. Completing all
the abovementioned tasks, a
new concrete-block factory got
established in Tarnabod, providing an innovative, environmentally advanced technology
for recycling glass and plastic
waste of electorinc devices.

Elektronikai üveg- és műanyag
hulladék felhasználás
Recycling glass and plastic
waste of electorinc devices.
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HU09-0072-A1-2013

HULLADÉK GUMIABRONCS INNOVATÍV
LOGISZTIKAI BEGYŰJTÉSI LÁNCOLATÁNAK
KIFEJLESZTÉSE ÉS 3000 TONNA ÉVES HULLADÉK
FELDOLGOZÁSI KAPACITÁS LÉTREHOZÁSA

617 730 233 HUF
1 980 486.22 EUR
__________________
Támogatás összege
Norway Grant

Zölden könnyebb
Projektgazda
Projekt Promoter

Oláh-Gumiszerviz Kft.

Program Operátor
Programme Operator

Szent István Egyetem
Szent István University

Megvalósítási időszak
Implementation period

2014.12.01 - 2017.04.29.

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner

Energotest Kft.
Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Nonprofit Közhasznú Kft.

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner

-

Összköltség
Total budget (EUR)

617 730 233 HUF
1 980 486.2 EUR

EGT / Norvég támogatás
összege
EEA / Norway Grant (EUR)

407 707 574,6 HUF
1 438 629,41 EUR

A projekt fő célja egy, a gumiabroncs piacon meglévő gumihulladék begyűjtési és hasznosítási probléma kezelése volt.
A Projekt gazda a magyarországi gumiabroncs piac egyik
meghatározó szereplőjeként tevékenysége során felismerte
azt a problémát, hogy azok az abroncs kereskedők, akik nem
állnak közvetlenül kapcsolatosan importőrökkel, és alacsony
darabszámú, vagy mezőgazdasági abroncsokat forgalmaznak, csak nagyon nehezen tudnak megszabadulni az általuk
termelt, illetve náluk hagyott gumiabroncs hulladéktól.
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A probléma oka elsősorban a drága szállítás, a másodsorban az, hogy a jelen jogi szabályozás nem támogatja a végfelhasználókat a hulladék hasznosításában. Harmadsorban
a mezőgazdasági abroncsok mérete, összetétele a jelenleg
általánosan alkalmazott abroncs hasznosítási technológia
szempontjából nem ideális. Ezekre a problémákra kerestünk megoldást a konzorciumi partnereinkkel.
A felsorolt problémák megoldására létrehoztunk egy olyan
logisztikai rendszert, ami a hulladékabroncsok visszagyűjtését, akár kis mennyiségben is tudja támogatni. Ki kellett
dolgoznunk egy olyan adminisztrációs felületet, ami a 30-50
db-os mennyiséget is tudja kezelni. Ehhez egyrészről komoly
informatikai fejlesztést kellett létrehozni, másrészről az általánosan alkalmazott hídmérlegeket kis kapacitású platform
mérlegekre, illetve mérőkonténerekre kellett cserélni. Ennek
a feladatnak a megvalósítását az Energotest Kft. vállalta fel.
A megfelelő és pontos adminisztráció kialakítását a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. végezte.
A logisztikai költségek alacsony szinten tartására visszfuvar rendszert alakítottunk ki, mely így nem jelent olyan

mértékű terhet a begyűjtés során. E mellett saját — kelet
Magyarország központjában található — területünkre új
gumiabroncs hasznosító üzemet létesítettünk, mely alkalmas lehet a mezőgazdasági és ipari abroncsok hasznosítására is. Az előállított végterméket úgy alakítottuk ki, hogy
mind a beruházási mind az üzemeltetési költségek alacsonyan tartása mellett a környezetünkben könnyen beilleszthető, hasznos termék legyen. A gyártási folyamatba
beépítettük azokat a mérés adatgyűjtő rendszereket, amik
mind az előállított termékeket, mind pedig az előállításhoz
szükséges erőforrások költségét jól dokumentálják.

zésével, újságcikkekkel, digitális média cikkekkel biztosította. Összességében elmondható, hogy konzorciumunk
minden területen az előzetesen elvártakhoz képest jobb
eredménnyel zárta a projektet, aminek eredménye valóban csökkenti a felhalmozott, és folyamatosan keletkező
gumiabroncs hulladék mennyiségét.

Ezeket a fejlesztéseket később, akár további K + F fejlesztésekhez is használhatjuk. Végtermék oldalon a Bay Zoltán
Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. anyagkutatási területe szabadalmazható új anyagösszetételű végtermék vonalat tárt fel, ami későbbi fejlesztések eredményével új lehetőségeket nyit meg a magas hozzáadott értékű
végtermék gyártáshoz.
A projekt célja volt továbbá a megvalósított fejlesztések
publikálása. Konzorciumunk ezt sok rendezvény szerveZÁRÓKIADVÁNY 2017
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HU09-0072-A1-2013

DEVELOPMENT OF AN INNOVATIVE LOGISTIC
COLLECTION PROCEDURE OF THE WASTE TIRES
AND TO CREATE AN ANNUAL PROCESSING
CAPACITY OF 3,000 TONS WASTE MATERIALS

617 730 233 HUF
1 980 486.22 EUR
__________________
Támogatás összege
Norway Grant

Green is easier
Projektgazda
Projekt Promoter

Oláh-Gumiszerviz Kft.

Program Operátor
Programme Operator

Szent István Egyetem
Szent István University

Megvalósítási időszak
Implementation period

2014.12.01 - 2017.04.29.

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner

Energotest Kft.
Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Nonprofit Közhasznú Kft.

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner

-

Összköltség
Total budget (EUR)

617 730 233 HUF
1 980 486.2 EUR

EGT / Norvég támogatás
összege
EEA / Norway Grant (EUR)

407 707 574,6 HUF
1 438 629,41 EUR
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port the end-users utilization of waste tires. Thirdly we can see that
the size of the agricultural tires and their composition is not ideal for
the currently used tire utilization technology. We were looking for a
solution to these problems with the consortium partners. To solve
the above mentioned problems we have created a logistics system
which can support the collection of waste tires, even in small quantities. We had to made such an administrative interface that could
handle 30-50 pieces quantity also. To create this, firstly we had to
made a serious IT development, on the other hand, the generally
used bridge scales had to be replaced by small capacity platforms
for scales and by measuring containers.

The main purpose of the project was to handle the problem of
collecting and recovering rubber waste on the tire market. The
Projekt Promoter as one of the key participant of the Hungarian
tire market, he recognized the problem in his activity, that very
difficult to handle/to take away the waste tires for companies
wich are not direct connection with tire manufaturers or not sales
tires in big quantities or selling tires for the agricultural field.

The implementation of this task was undertaken by Energotest Kft. The
Bay Zoltan Alkalmazott Kutatasi Kozhaszna Nonprofit Kft. has developed proper and accurate administration. To keep the logistical costs in
a low level we have set up a back-up system, which does not represent
an extra cost during the collection. In addition to this, we have built
up a new tire service factory in our area - located in the center of the
Hungary-, which can be used for agricultural and industrial tires as well.

The cause of the problem is mostly that to deliver the waste tires is
very expensive secondly, that the present regulations do not sup-

The final product was designed so that it possible to keeping the investment costs and operating costs in low level,

and this product is useful and possible easily to be integrated into the environment. In the manufacturing process
we have built-in a measurement-data collection systems
which documents the manufactured products and the cost
of resources which need for the production. These developments can be used later, even for additional R & D improvements. In the side of the final product, the Bay Zoltan
Alkalmazott Kutatasi Kozhasznu Nonprofit Kft. materials
research field has found a new possibility that final product is a new material composition and patentable, which
can give more opportunities in the future together with
the results of the further developments, possible to manufacture a final product with a high added value.
The further aim of the project was also to publish the realized developments. Our consortium has provided this with
organizing many events, newspaper articles and digital
media articles. Overall, we can say that our consortium
has achieved better results in all areas than we previously
expected, which can result the reduction in the amount of
accumulated and continuously generated tire waste.
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HU09-0078-A1-2013

141 068 098 HUF
497 770,28 EUR
__________________
Támogatás összege
Norway Grant

WATERSCOPE: EGY ÚJ MIKROBIOLÓGIAI
MÉRŐBERENDEZÉS ÉS ANNAK ZÖLDIPARI
HASZNOSÍTÁSA

WATERSCOPE: A NEW MICROBIOLOGICAL
MEASUREMENT DEVICE AND ITS GREEN
APPLICATION

Egy új Digitális Holografikus Mikroszkóp technológián alapuló berendezést
fejlesztettünk ki, amellyel az átfolyó folyadékmintában lévő objektumok
hologramját rögzítjük, majd ez alapján digitálisan rekonstruálni tudjuk őket.

Using principles of Digital Holographic Microscopy we developed a device that is
able to digitally reconstruct the objects from a recorded hologram.

Projektgazda
Project Promoter

Knot Kft.

Program Operátor
Programme Operator

Szent István Egyetem
Szent István University

Megvalósítási időszak
Implementation period

2014.06.05 -2016.04.30

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner

Baranyavíz Zrt., Eufund Kft., Controlsoft Kft., SZTAKI

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner
Összköltség
Total budget (EUR)

186 850 197,66 HUF
659 316,15 EUR

Norvég támogatás összege
Norway Grant (EUR)

141 068 098 HUF
497 770,28 EUR

Így a berendezésünk nagyságrendekkel (200x) nagyobb térfogat átvizsgálását teszi lehetővé, mint a hagyományos technológiák. A rekonstruált objektumokat a berendezés egy korábban rögzített adatbázis alapján alakjellemzői, színük, méretük
alapján osztályozza. Így képes algák, férgek, illetve egyéb
vízben úszó objektumok osztályozására. Konzorciumunk jelen
pályázat keretében ezt a hatékony mérőeszközt fejlesztette

tovább, egy moduláris, ipari mérőállomássá (továbbiakban
“WaterScope”). Az ivóvíz mikrobiológiai állapotát, automatikusan monitorozni képes WaterScope ipari bevezetésével komoly víz- és energiamegtakarítást lehet elérni, valamint a környezetszennyezés kockázatát is jelentősen csökkenteni lehet.
A projekt keretében kifejlesztett WaterScope-pal több mikrobiológiai vízvizsgálat automatizálhatóvá válik és a víz folyamatos monitorozása megalapozza az állapot alapú karbantartási
technológia megteremtését. A szűrők vizének mikrobiológiai
vizsgálata során talált élőlények száma jól jellemzi a szűrőrendszer állapotát és a tisztítási fázisok jobban ütemezhetővé,
ellenőrizhetővé válnak. A berendezéshez a fejlesztéseket követően több szenzor is kapcsolható.
Ezen kívül kifejlesztésre került egy élő-élettelen fluorescens
modul is ballasztvizek vizsgálatára.

This technology enables said device to monitor volumes with order of
magnitudes (200x) greater than with traditional microscopes. A bespoke
recognition algorithm enables the instrument to classify the images from
the reconstructed objects according to digital information using a previously
recorded object database. The process enables the user to identify different
kinds of algae, worms and other objects in the water.
Taking the above capabilities to the next level, our consortium developed
and tested the device into a modular industrial measurement system called
“WaterScope”. WaterScope can achieve large water and energy savings
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as well as considerably decrease the risk of environmental contamination.
Based on this automatic measurement capability, Waterscope introduces a
new, conditional based maintenance technology within the water filtering
process in drinking water production. The occurrence of higher order organisms (worms) that proliferate on the biofilm on a given filter surface,
- efficiently detected by WaterScope – is an indicator that the filter needs
cleaning. With Waterscope providing real time information on contamination
levels of the filter, the backwash cleaning of the filters can be reduced, thus
reducing water usage all the while maintaining water quality levels as prescribed by the Water Quality Directive.
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HU09-0079-A1-2013

SPECIÁLIS KÖRNYEZETVÉDELMI CÉLÚ RÉSFALÉPÍTŐ
GÉP FEJLESZTÉSE
Hulladék mennyiségének és a levegő, víz és talaj szennyezésének csökkentése

Projekt célja: olyan résfalépítő gép
kifejlesztése, amely alkalmazását
illetően az eddig a piacokon található technológiákkal szemben
jelentős előnyt biztosít környezeti káresemények, havária jellegű
szennyezettségének kezelésében, megakadályozva jelentősebb
területi elszennyezettséget. A
technológiát jellemzi a gyors beavatkozási időtartam, és ezáltal
mind közvetlenül, mind közvetve
jelentősen csökken a környezeti terhelés az adott helyszínen. A
résfalépítő gép két egymástól jól
elkülöníthető, de egymással szervesen összekapcsolódó egységből
áll. A húzó egység csörlő segítségével húzza a hasítékkal rendelkező húzott tagot, amelyen található
az a kifejlesztésre kerülő adapter,
amely segítségével lehelyezésre
kerül a HDPE vízzáró lemezrésfal.
A berendezés további előnye a kevés káros anyag kibocsátással járó
technológiai folyamat (nincs jeZÁRÓKIADVÁNY 2017
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lentős elő- utómunkálat), továbbá
bármilyen morfológiai adottságú
területen használható.
Projekt eredménye: olyan résfalépítő gép megépítése, amelynek a
használhatóságában rejlő szignifikánsan magas érték a gép kiszámíthatósága, gyorsasága. Környezeti haváriák, egyéb szennyezett
területek kárelhárításánál, kármentesítésénél figyelembe vett
beavatkozási időszakot jelentősen
csökkenteni tudjuk ezen technológia bevezetésével.
A résfal anyagából adódóan teljesen vízzáró tulajdonságú, mivel
a résbe HDPE fóliát fektetünk,
ezáltal a körbekerített területet
lokalizáljuk környezetétől. Így
mind a felszín alatti közeg transzportfolyamatait, mind a lokalizációs szakaszon belüli szennyezett
térrész beavatkozási lehetőségeit befolyásolni tudjuk.

Projektgazda
Project Promoter

Békés Drén Kft.

Program Operátor
Programme Operator

Szent István Egyetem
Szent István University

Megvalósítási időszak
Implementation period

2014.05.05. – 2016.04.30.

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner

-

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner

-

Összköltség
Total budget (EUR)

283 230 264,63 HUF
999 401,07 EUR

Norvég támogatás összege
Norway Grant (EUR)

135 428 874 HUF
477 871,82 EUR

DEVELOPMENT
OF A SPECIAL
ENVIRONMENTAL
DIAPHRAGM WALL
BUILDING MACHINE

Waste quantities and reduction of air and water pollution
Objective of the project: The development of a diaphragm wall building machine that provides significant advantages in terms of application in the treatment of environmental disasters and average-like cases of pollution, preventing greater territorial contamination.
The technology is characterised by a short period of intervention,
thereby significantly decreasing environmental load at the site both
directly and indirectly. The diaphragm wall building machine is built
up of two well distinguishable, but closely linked units. The pulling
unit, with the help of a winch, pulls the member with the slit that
contains the adapter to be developed, with the help of which the
HDPE watertight diaphragm wall is inserted. A further advantage
of the equipment is a low harmful emission technological process
(no significant preparatory and subsequent work phases), and its
applicability in areas of any morphological feature.

The diaphragm wall, resulting from its material, is absolutely
watertight, as the slit will contain a layer of HDPE film, localising the surrounded area from the environment. Therefore
influence can be practised over the transport processes of the
subsurface medium and the intervention possibilities into the
contaminated space within the localisation area.

Project result: the construction of a diaphragm wall building machine,
whose predictable and quick nature of application are significantly valuable features of its utility. The intervention time considered for relief and
remediation operations of environmental average and other contaminated areas has been significantly decreased by introducing this technology.
ZÁRÓKIADVÁNY 2017

261

HU09-0090-A1-2013

DMSO CONTAMINATED INDUSTRIAL WASTE WATER
RECYCLING BY DISTILLATION

„A hulladék létrehozása nem feltétlenül rossz dolog. Az a helytelen, ha nem
Mark Stevenson
kezdünk vele semmit.”

„The production of the waste is not necessary bad. It becomes bad if we do not
Mark Stevenson
start to work anything with It.”

Projektgazda
Project Promoter

S-Metalltech 98 Anyagtechnológiai Kutató-fejlesztő Kft.

Program Operátor
Programme Operator

Szent István Egyetem
Szent István University

Megvalósítási időszak
Implementation period

2015.03.11-2017.01.29.

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner

ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.
ÉMI Non-Profit Limited Liability Company for Quality Control and Innovation
in Building

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner

-

Összköltség
Total budget (EUR)

223 010 606,68 HUF
786 911,1 EUR

Norvég támogatás összege
Norway Grant (EUR)

173 539 322,69 HUF
612 347,65 EUR

173 539 322,69 HUF
612 347,65 EUR
__________________
Támogatás összege
Norway Grant
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DMSO-TARTALMÚ IPARI SZENNYVÍZ
ÚJRAHASZNOSÍTÁSA BEPÁRLÁSSAL

A Projektgazda S-Metalltech 98 Kft. ivóvizek és technológiai vizek arzén-, foszfor- és fluormentesítésére alkalmas szűrőanyagokat gyárt a Jászfényszaru Ipari Parkban található üzemében. A
gyártási folyamat során napi 1 m3 mennyiségű, dimetil-szulfoxid
(DMSO) tartalmú technológiai szennyvíz keletkezik, amely veszélyes hulladéknak minősül.
Az eddig alkalmazott eljárás szerint a technológiai szennyvizet az üzem területén gyűjtötték, tárolták, majd hulladékégetőben ártalmatlanították. Ez az eljárás – mind a szennyvíz
égetése, mind a DMSO, mint oldószer pótlása miatt – költséges, továbbá a környezetre is nagymértékű káros hatással

van, emiatt a Projektgazda korszerűsíteni kívánta a gyártási
technológiát.
A projekt keretében végrehajtott kísérleti fejlesztés illetve beruházás eredményeként a termelés során keletkező szennyezőanyagok kibocsátását csökkentették, a hulladékok kezelését
hatékonyabbá tették, környezetbarát (anyag-, víz- és energiatakarékos), és a szennyezés csökkentését célzó technológiát
valósítottak meg.
Az újonnan kifejlesztett bepárlási technológia eredménye desztillált víz és ipari tisztaságú DMSO.
A gyártás során keletkező veszélyes hulladék mennyisége
csökken a DMSO-oldószer bepárlásos visszanyerésével. Ezáltal
a gyártási technológia környezetterhelése is csökken a káros
széndioxid kibocsájtás csökkentésével, az alábbiak szerint:

Régi technológia

Új technológia

Veszélyes hulladék mennyisége

1000 kg / nap

21 kg / nap

CO2 kibocsátás mennyisége

238 kg / nap

3 kg / nap

The Project Promoter S-Metalltech 98 Ltd produces adsorbent
materials in its factory located at the Jászfényszaru Industrial
Park, for removing arsenic, boron, iodine and fluorine contaminations from the waters. The applied technology is capable to
produce 400 liter / day adsorber material. During the production
process 1 m3 / day hazardous waste water was produced containing cca. 20% dimetil-sulfoxide (DMSO) dissolvent.
These water / DMSO solution were collected at the factory and
shipped to the incineration plant to be burned. This process is expensive furthermore deplets the environment. The S-Metalltech
98 Ltd decided to improve its adsorber production technology.
As a result of the technological development and the installation of the properly designed and built equipment in the
frame of the project the quantity of the hazardous waste
waters were significantly decreased, treatment of the wastes became more effective and an environmental-friend
technology was realized. The hazardous DMSO–water solution is separated by distillation in two steps. The result of
distillation is industrial grade DMSO and clean water.
The newly developed process reduces the environmental impact of
the adsorbent production technology by reducing the amount of the
hazardous waste and the emissions of carbon dioxide, as follows:

Old technology

New technology

The amount of hazardous waste

1000 kg / day

21 kg / day

Volume of CO2 emissions

238 kg / day

3 kg / day
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HU09-0091-A1-2016

198 801 105 HUF
654 596,99 EUR
__________________
Támogatás összege
Norway Grant

HULLADÉKOK ÉS SZENNYVIZEK GENOMIKAI
MÓDSZEREKKEL IRÁNYÍTOTT ÉS KONTROLLÁLT
KÉTLÉPCSŐS BIODEGRADÁCIÓJA
A mikroorganizmusok mindent tudnak a szennyvíztisztításról
A projekt során nagyszámú szennyvíz és szennyezett víz mintákat dolgoztunk fel, rendszeresen vettünk mintákat a szennyvíztisztítás különböző fázisaiból (nyers szennyvíz, ülepített szen�nyvíz, aerob aktív iszapos kezelőmedence, anaerob kezelő-

Projektgazda
Project Promoter

SEQOMICS Biotechnológia Korlátolt Felelősségű Társaság

Program Operátor
Programme Operator

Szent István Egyetem
Szent István University

Megvalósítási időszak
Implementation period

2016.05.02. - 2017.04.28.

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner

SEQOMICS Biotechnológia Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyar Tudományos Akadémia, Szegedi Biológiai Kutatóközpont

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner

The Norwegian Institute of Bioeconomy Research

Összköltség
Total budget (EUR)

234 195 025 HUF
771 139,36 EUR

Norvég támogatás összege
Norway Grant (EUR)

198 801 105 HUF
654 596,99 EUR

medence, maradék szennyvíziszap stb.). Genomikai módszerekkel azonosítottuk az egyes minták bioenergia potenciálját
az azonosított mikroorganizmusok és abundanciájuk, illetve
metabolikus útvonalaik felmérése alapján. A szennyvízminták
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szelektív kezeléseinek hatását a folyadék és gázfázis folyamatos analízisével és összcsíraszám vizsgálatokkal ellenőriztük,
ezeket összevetettük a metagenom és metatranszkriptom
analízisek eredményeivel. A sötét fermentációs első szakaszt
követően egyértelműen láttuk, hogy még a tisztított szen�nyvíz is jelentős energiapotenciállal bír, azaz érdemes az általunk javasolt kétlépcsős rendszerben történő hasznosítást
alkalmazni. Az egyes paraméterek (hőmérséklet, szerves
széntartalom, kezdeti pH) fontosságának megállapítására
matematikai modelleket (centrális komponens-modellek) vezettünk be a szennyvíztisztítás folyamatába, majd teszteltük
a modelleket valós élelmiszeripari szennyvizeken. A tisztítás
második fázisában fotofermentációs kísérleteket végeztünk,
a sötét fermentációs biodegradáció maradék effluensén zöldalga törzseket tenyésztettünk fényen a maradék szerves
anyag-tartalom, N- és P-tartalom csökkentése, illetve biohidrogén termelése céljából. Fontos végeredmény, hogy a kiindulási alapanyag gyors analitikai tesztje alapján pontos fermentációs (sötét és fotofermentáció kombinációja) paramétereket
tudunk tervezetten megadni a maximális hidrogénmennyiség eléréséhez ipari és kommunális szennyvizek esetében.

TWO-STAGE BIODEGRADATION OF
CONTAMINATING WASTES LINKED
TO BIOENERGY GENERATION USING
GENOMIC APPROACHES
Microorganisms know all about sewage treatment
The municipal wastewater, wastes from industry and agriculture contain large amounts of
organic materials that are subjects of biological
degradation processes. Disposal of these waste
materials can be combined with the generation
of alternative energy sources. Biogas industry
uses organic waste-based alternative energy
generation, the anaerobic degradation process is performed by specific consortia of microorganisms, the final biogas product consists
of mainly methane and carbon dioxide. In the
proposed project, our general objective was
to engineer a novel two-stage hybrid waste
biodegradation technology and to transform
and control the microbial communities to produce various end-products of interest (especially biohydrogen instead of biomethane and
CO2). The directed evolution was achieved by
physical-chemical interventions. Cutting-edge

approaches were used to continuously monitor the microbial communities. We accurately
assessed the taxonomic composition and metabolic potential and even the active metabolic
functions in the aerobic and anaerobic decomposing communities using our metagenomic
and metatranscriptomic approaches. We determined and described the necessary waste
material-dependent interventions that could direct the decomposition process to result in the
desired biohydrogen as end product. The first
dark fermentation step was followed by a second photoheterotrophic stage, where green algae biomass was generated in the wastewater
effluents leading to further decontamination of
the wastewater (measeured as decrease in COD,
total nitrogen and phosphorous). The genomes
of the green algae strains showing the highest
efficiency were determined by sequencing.
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HU09-0094-A1-2013

ÚJSZERŰ GUMIHULLADÉK-HASZNOSÍTÓ ELJÁRÁST
ALKALMAZÓ MŰKÖDŐ ÜZEM BŐVÍTÉSE
226 591 000 HUF
746 101,42 EUR
__________________
Támogatás összege
Norway Grant

Magyar kutatók és feltalálók dolgozták ki azt az új, hazai, EU-s és részben
nemzetközi szabadalommal védett pirolízis technológiát, melyet az elmúlt 7 évben
ipari léptékben is sikeresen teszteltek a balatonfűzfői Ipari Parkban
működő pirolízis-üzemben.

Projektgazda
Project Promoter

Pannon Tyre Recycling Zrt.

Program Operátor
Programme Operator

Szent István Egyetem
Szent Istvan University

Megvalósítási időszak
Implementation period

2016.05.01. - 2017.04.30.
01. 05. 2016 – 30. 04. 2017

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner

-

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner

BOOST Global Innovation AS

Összköltség
Total budget (EUR)

456 466 580 HUF
1 503 018,04 EUR

Norvég támogatás összege
Norway Grant (EUR)

226 591 000 HUF
746 101,42 EUR

Az üzem hatékony és környezetbarát módon képes a gumihulladék hatékony újrafeldolgozására úgy, hogy az energiaipar, vegyi-, kozmetikai-, vagy gyógyszeripar számára felhasználható, vagy éppen a gumigyártásba visszaforgatható
alkotóelemeire (eladható termékekre) bontja. A rendszer
képes feldolgozni a szövetes, illetve acélszálat tartalmazó gumiabroncsot, más ipari gumihulladékot, ipari gyártási selejtet,
illetve ezek elegyét, tekintet nélkül a hulladék összetevőire.
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A Norvég Alap által támogatott kutatás-fejlesztési projekt
célja a korábbi kísérleti üzem bővítése és az ott alkalmazott
pirolízis technológia kutatással való továbbfejlesztése volt. A
beruházás eredményeként az üzem korábbi kapacitása megnégyszereződött, és alkalmassá vált magas minőségű olaj- és
széntermékek nagyipari méretekben történő előállítására.
A projekt legfőbb közvetlen környezeti hatása, hogy segítségével évente 5000 tonna, a környezetet tartósan terhelő
gumihulladék hasznosul, értékes anyag teremtődik az energiaszektor és a vegyipar, vagy – az aktív szén előállítása révén – akár a környezetipar számára. A technológia nagyüzemi
validálása is megtörtént, így a technológia-transzfer révén
további üzemek jöhetnek létre, és középtávon akár több százezer tonna hulladék is hasznosulhat a jövőben.

EXTENSION OF CAPACITY OF
EXISTING PIROLISIS PLANT USING
INNOVATIVE WASTE RUBBER
TECHNOLOGY
Hungarian innovators and researchers have worked
out an original, novel pirolisis technology, protected by
Hungarian, EU and partly international patent, which they
have been testing on industrial scale successfully at the
Industrial Park of Balatonfűzfő for the past seven years.
This plant is capable of recycling waste-rubber efficiently and in an environment-friendly way by decomposing it
and making the components adaptable
and vendible for the energy industry,
chemical industry, cosmetics or pharmaceutical industry, or recycling them into
tyre manufacturing. The technology can
process tyre with textile of steel threads,various industrial waste materials, production waste or the mixture of those
regardless the waste components.
The aim of the R&D project funded by the
Norway Grants was to implement the extension of the existing experimental pirolisis
plant and to conduct research to improve
the patented pirolisis technology further.

As a result of the project investment the
capacitiy of the plant is quadrupled and it
is capable of producing high-quality oil and
carbon products on large industrial scale.
The most important direct environmental output of the project is that every
year 5,000 tons of permanently polluting
waste-rubber can be recycled and made
into valuable ras material for the energy
industry, chemical industry or - by producing activated charcoal - even for the
environmental industry. The technology
has been validated on a large scale operation as well, so in the medium-term it is
now possible with the technology transfer to build further plants and reach even
100,000 tones / year waste recycling.
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HU09-0095-A1-2016

122 757 255 HUF
404 205,65 EUR
__________________
Támogatás összege
Norway Grant

INNOVATÍV VERMIKOMPOSZTÁLÁSI TECHNOLÓGIA
FEJLESZTÉSE KOMMUNÁLIS SZENNYVÍZISZAP
ÚJRAHASZNOSÍTÁSÁRA
A szennyvíziszapok konvencionális komposztálásának alternatív technológiája a
vermikomposztálás, amikor a kiindulási alapanyagba trágyagilisztákat juttatnak,
így a szerves anyag lebontásának és átalakulásának hatékonyságát giliszták
tevékenységével növelik.

Projektgazda
Project Promoter

Inno-Water Kutató és Környezetvédelmi Szolgáltató Zrt.

Program Operátor
Programme Operator

Szent István Egyetem
Szent István University

Megvalósítási időszak
Implementation period

2016.05.01. - 2017.04.30.

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner

Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati
Társulás, Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont
(Talajtani és Agrokémiai Intézet)

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner

Norsk Institutt for Bioøkonomi

Összköltség
Total budget (EUR)

130 579 255 HUF
429 961,33 EUR

Norvég támogatás összege
Norway Grant (EUR)

122 757 255 HUF
404 205,65 EUR

Vermikomposztálással, a konvencionális komposztáláshoz
képest agronómiai értékében magasabb színvonalú termék
állítható elő a kész anyag olyan tulajdonságai miatt, mint a
kedvező szemcseméret-eloszlás, növények számára kön�nyebben felvehető tápanyagok és növényi növekedés-serkentő vegyületek jelenléte, nagy metabolikus enzimakti-
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DEVELOPMENT OF
AN INNOVATIVE
VERMICOMPOST
TECHNOLOGY FOR
COMMUNAL SEWAGE
SLUDGE RECYCLING

vitás, jobb minőségű huminsav és humuszanyag tartalom.
Mindezek mellett bizonyos szervetlen szennyezőket a giliszták képesek a közegükből kivonni és szervezetükben
akkumulálni, és elősegítik a szerves szennyezők bontását is.
A projekt fő célkitűzése a szennyvíziszap vermikomposztálási technológiájának a fejlesztése volt, ami a konvencionális komposztálás alapjaira épült. A projekt során kis- és
félüzemi léptékű prizmás kísérletekben határoztuk meg a
vermikomposztálási folyamat lehetőségeit és korlátait.
A kísérletek eredményeként létrehozott eljárás az 50/2001
(IV.3) Kormányrendelet és a 36/2006 (V.18) FVM rendeletben előírt nevesített szennyezők (melyek közül a kiindulási anyag az ásványi olaj tartalom (TPH), réztartalom és
talajhigiéniai paraméterek tekintetében lépte túl a határértékeket) mindegyikénél a tervezett indikátorcéloknak
megfelelő csökkenést értünk el.

A szennyvíziszapok konvencionális komposztálásának alternatív technológiája
An alternative to conventional sewage sludge composting
technology is vermicomposting

Compared to conventional composting, higher-quality product can be produced with
vermicomposting concerning agronomical value because of the properties of the
finished material such as favourable particle size distribution, more easily available
nutrients for plants and presence of plant growth stimulating compounds, high metabolic enzyme activity, better quality humic acid and humic substance content. In
addition, worms are able to extract certain inorganic contaminants and accumulate
them in their bodies, as well as to promote the breakdown of organic pollutants.
The main goal of the project was the development of sewage sludge vermicompost-

An alternative to conventional sewage sludge
composting technology is vermicomposting,
when manure worms are placed into the
starting material, so the efficiency of
breakdown and transformation of organic
matter is increased by the activity of worms.
ing technologies based on conventional composting. The potentials
and limits of vermicomposting were observed in small- and pilot
scale prism experiments throughout the project. The method created in the project deemed successful in reducing all the contaminants specified in hungarian regulations Edict 50/2001 (IV.3) and
FVM decree 36/2006 (V.18) (the starting material exceeded the limit values set in those regulations in regard of mineral oil content
(TPH), copper content and soil hygiene parameters).
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HU09-0099-A1-2016

80 425 610 HUF
264 819,26 EUR
__________________
Támogatás összege
Norway Grant

AKKUMULÁTOR-REGENERÁCIÓS
ÉS -OPTIMALIZÁCIÓS ELJÁRÁS FEJLESZTÉSE

DEVELOPMENT OF BATTERY REGENERATION AND
OPTIMIZATION METHOD

Az akkumulátorok világában ma még mindig az ólomsavas akkumulátorok az
uralkodók. Azonban az ólomakkumulátorok egyik alapproblémája az, hogy
a gyártó által megadott, tervezett élettartamnál esetenként jóval rövidebb
élettartamot (ciklusszámot) bírnak ki.

In the world of batteries, the lead acid batteries still the most common ones.
However, one of the basic problems with lead-acid batteries is that sometimes
there is a shorter lifetime (cycle number) then the original life expectancy
specified by the designer.

Projektgazda
Project Promoter

Solver Unio Kft

Program Operátor
Programme Operator

Szent István Egyetem
Szent István University

Megvalósítási időszak
Implementation period

2016. 05.01 – 2017. 04.30.

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner

-

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner

-

Összköltség
Total budget (EUR)

130 312 146 HUF
429 081,81 EUR

Norvég támogatás összege
Norway Grant (EUR)

80 425 610 HUF
264 819,26 EUR

Ezen üzemeltetési hibák elkerülése érdekében olyan adatmonitoring és mikromenedzsment-szabályozási rendszert fejlesztettünk
ki (BMMR), amely az ólomakkumulátorok üzemeltetési felügyeletét ellátva, támogatja az ideális akkumulátor-üzemeltetési állapot, mint cél megvalósulását, így növeli a valós élettartamukat. A
végpontoknál létrehozott eszköz egy célhardver, amely a kapott
parancsnak és minimális lokális vezérlési szabálynak megfelelően
vizsgálja az akkumulátor állapotát, real time adatok alapján végrehajtja az akkuhasználat kapcsolását, összegyűjti azokat az állapot adatokat, amely a vezérlés központ számára használható lesz
a BMMR és regenerációs stratégia kidolgozásához.

Ennek egyik fő oka a nem megfelelő üzemeltetésben rejlik. Ez a
nem megfelelő üzemeltetés számos részletből tevődhet össze,
ezek közül a legjellemzőbbek:
• Nem ideális környezeti paraméterek közbeni üzemelés
(töltés/kisütés nem megfelelő hőmérsékleti és páratartalom
tartományban) Terhelési anomáliák (túlzottan nagy vagy
hosszú terhelés, mélykisülési állapot stb.)
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•
•
•
•

Nem a megfelelő töltési karakterisztika megválasztása
Töltési eljárások helytelen gyakorlata
Karbantartási/monitoring funkciók elmaradása
Szándékos rongálás (targoncaakkumulátorok esetében)

One of the main reasons for this, is the lack of proper operation.
This inadequate operation can be made up of several details,
the most typical ones being:
• Not ideal ambient conditions for the operation (charging /
discharging not in an appropriate temperature and humidity range)
• Load anomalies (excessive or long load, deep discharge, etc.)
• Incorrect charging characteristics
• Improper practice of charging procedures
• Failure to maintain and lack of monitoring functions
• Intentional damage (in case of truck batteries)
In order to avoid these operating errors, we have developed a
data monitoring and micromanagement control system (BMMR)
which providing monitoring functions of lead acid battery, supports the ideal battery operation thus increasing their lifetime.
The special hardware designed and created at the endpoints
tests the battery status based on the on the received command
and minimum local control rule, realizes battery usage based on
real-time data, collects all data that will be useful for the control
centre working out the BMMR and the regeneration strategy.

Real time adatok alapján végrehajtja az akkuhasználat kapcsolását
Realizes battery usage based on
real-time data
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HU09-0119-A1-2016

KÖRNYEZETTUDATOS KIKÖTŐ KIALAKÍTÁSA
ÉRZÉKENY ÖKOSZISZTÉMÁJÚ TAVAKON

ENVIRONMENTALLY CONSCIOUS HARBOR DESGIN
FOR LAKES WITH FRAGILE ECOSYSTEMS

A projekt eredménye egy olyan komplex rendszer és technológiai leírás, amely a
kikötői vízminőség védelmemnek jelentős eszközévé válhat.

The project result is a very complex system and a technological description that
might help to protect water quality in ports.

Projektgazda
Project Promoter

Balaton Dock Korlátolt Felelősségű Társaság

Program Operátor
Programme Operator

Szent István Egyetem
Szent István University

Megvalósítási időszak
Implementation period

2016.05.01. - 2017.04.30.

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner

-

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner

-

Összköltség
Total budget (EUR)

417 993 750 HUF
1 376 337,67 EUR

Norvég támogatás összege
Norway Grant (EUR)

256 769 584 HUF
845 471,14 EUR

Az eredmény két jól elkülönülő elemből áll:
• Az egyik egy világszínvonalú vízminőség monitoring és
beavatkozást támogató rendszer létrehozása.
• A másik a vízminőség megőrzését és javítását szolgáló
szűrési eljárások rendszerhez kapcsolását leíró technológiai
leírás. Illetve az ennek kapcsán létrehozott konkrét víztisztító
eljárás implementálása.
A projekt első elemeként kiépítésre kerül a felszíni víz főbb változóinak mérésére alkalmas egyedülálló és komplex mérőrendszer,
amelynek alkalmazásával detektálhatóvá válnak a befogadó természetes minőségét hátrányosan befolyásoló olyan körülmények,
amelyek károsak lehetnek az emberi egészségre, az élővilágra
vagy a környezet más elemeire, illetőleg károsíthatják az anyagi
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javakat. A passzív mintavevő technikákhoz képest az új, innovatív,
a határértékekhez köthető automatizált mintavevő technikák alkalmazásával gyorsabban és pontosabban lehet detektálni az esetleges szennyeződéseket. A kialakítandó rendszer képes arra, hogy
folyamatosan detektálja a kikötőbe érkező, valamint a kikötőben
tartózkodó víz állapotát illetve az egyes változókra beállított határértékek átlépése esetén automatizált mintavételt valósítson meg.
Az automata mintavevő eltárolja a mintát további vizsgálatok céljára. A kialakítandó rendszer képes lesz arra is, hogy a folyamatos
monitoring mérések kapcsán beavatkozási és tájékoztatási protokollokat indítson el, ezáltal felgyorsítva a vízminőség megőrzését
szolgáló komplex beavatkozások végrehajtását is.
A projekt második eleme a beavatkozási protokollokhoz kapcsolódó szűrési és aktív tisztítási eljárások leírása mellet egy a helyi sajátosságokra
kialakított folyamatos biológiai alapú víztisztító megoldást is telepít.
A konkrét tisztítási eljárást a projekt során a hidrobiológiai felmérés
és kiértékelést követően a projekt kutatói az eredményeknek megfelelően differenciálják. A megoldás alapja a csatornába (balatonfenyvesi megvalósulási helyszínen) és kikötő fenekére telepített biológiai
alapú passzív tisztító telepek (kagylótelepek és biológiai hordozókra
telepített élőbevonat, mely olyan élőlény-együttes, ahol szervetlen
tápanyagot hasznosító autotróf szervezetek élnek együtt, a velük
táplálkozó, vagy közöttük megbúvó heterotróf élőlényekkel). A megvalósuló víztisztító eljárás részletes leírása a kapcsolódó feladatoknál.

The result has two different elements:
• one of them is setting up a world standard water quality
monitoring and a support system in invervention
• the second one is a technological description related to the
protection and repair of water quality which is connected to
straining procedure. In this regard, implementing an
established, exact water cleaning system.

Due to the continuous monitoring the system will be able to start
interventions and information protocol which will make faster
the complex implementation of water protection.

As a first step of the project, a very special and unique measuring system is established to measure the most important parameters of surface water. With the usage of this system those
circumstances which influence badly the natural quality can be
demonstrated which may be harmful for human health, for our
surroundings, our animal world and lastly for material needs.

The exact cleaning procedure will be studied and evaluated first
than the researchers will make a differentation by the gained
reasults. The solution is a passive, biological cleaning settlement
in the channel and also in the bottom of the port located in Balatonfenyves. (where autotroph animals that are utilizing inorganic
nutrients for being alive, living together with other animals, such
as shell gathering, living coat on biological suppliers and with
lurking hetertroph animals that are eating them.

Comparing to the passive technology of sampling, the new, innovative, automated system operating with limits is very helpful
because the harmful pollution can be measured immediately.

The second element of the project besides it is connection to
filtration and cleaning protocol is establishing a local specialized
water cleaning technology based on biology.

256 769 584 HUF
845 471,14 EUR
__________________
Támogatás összege
Norway Grant

The detailed description of the establising water cleaning procedure is in the connected tasks.

This system is able to measure continuously the water state,
both permanent water and varying water. The system operation is based on variables for which there are determined
limits and above the limit the system will automatically take
a sample of the water. The automatic system will keep the
samples for future monitoring.
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HU09-0121-A1-2016

219 789 325 HUF
723 705,38 EUR
__________________
Támogatás összege
Norway Grant

SIGNIFICANTLY REDUCED PRODUCTION OF WASTE
AND AIR POLLUTION BY INNOVATIVE CROP DRYING
TECHNOLOGY WITHOUT USING FOSSILE OR OTHER
EXTERNAL ENERGY SOURCE

Terményszárítás innovációja a megújuló energiák jegyében

The innovation of the crop drying in the interest of renewable energies

Szervezetünk a térség meghatározó terményszárítással foglalkozó vállalkozása, jelentős infrastrukturális háttérrel és szakmai
tapasztalattal rendelkezünk a tevékenységet illetően. Évről évre
formálódott igényünk, hogy a hagyományos földgáz-alapú terményszárítási technológiát biomassza-alapú szárítási technológiával válthassuk ki. Olyan megújuló energiaforrásokon alapuló
rendszert kívántunk létrehozni, amely azonos hatékonyságú a
jelenleg elterjedt hagyományos rendszerekkel, azonban a felhasznált energiahordozók rendszerbe táplálása által a környezetterhelés mértéke minimálisra csökkenthető.

Our organization in the region plays a significant role in crop
drying, regarding this activity it has remarkable infrastructural
background and professional experience. The need of the replacement of the traditional crop drying technology based on
natural gas with crop drying technology based on biomass had
being formed year after year. We wanted to create a technology based on renewable energy sources, which has the same
efficiency as the currently widespread traditional systems, ne-

Projektgazda
Project Promoter

SZURO-TRADE Termelő Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű
Társaság

Program Operátor
Programme Operator

Szent István Egyetem
Szent István University

Megvalósítási időszak
Implementation period

2016.05.09-2017.04.28.

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner

-

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner

-

Összköltség
Total budget (EUR)

403 419 816,15 HUF
1 328 349,74 EUR

Norvég támogatás összege
Norway Grant (EUR)

219 789 325 HUF
723 705,38 EUR

ZÁRÓKIADVÁNY 2017

274

HULLADÉK MENNYISÉGÉNEK ÉS A LEVEGŐ
SZENNYEZÉSÉNEK CSÖKKENTÉSE FOSSZILIS
ÉS MÁS KÜLSŐ HŐENERGIA FORRÁS NÉLKÜLI
TERMÉNYSZÁRÍTÁSI TECHNOLÓGIA RÉVÉN

A 2009-2014 Norvég Finanszírozási Mechanizmus Zöld ipari innováció program 1. sz. alprogramjában nyertes projektünk lehetővé tette elképzelésünk gyakorlati megvalósítását.
Kísérleti fejlesztésünk során tudományos szervezet bevonásával, munkavállalóink fejlesztő munkájával kiegészülve megteremtettük az új alapelveken nyugvó komplex terményszárító
technológia alapjait, norvég partner együttműködésével az
energiatermelő egység komplex vezérléstechnikája is kialakításra került.
A körültekintő előkészítő folyamatokat követően beszerzésre
került az egyedi paraméterekkel rendelkező hőenergia ellátását
biztosító energiatermelő egység, az ezt követő működés finomhangolását célzó és vezérélés-optimalizálási folyamatok sikeresen zárultak.
Kísérleti fejlesztésünk eredményeképpen innovatív, új alapelveken nyugvó környezetbarát szárítási technológia került megalkotásra.

vertheless by the supply of the used energy sources the extent of exposure to the environment can be minimized.
Our project selected under the Norwegian Financial Mechanism
2009-2014 for the Green Industry Innovation Programme (HU09) made possible the practical implementation of our concept.
During our experimental development the fundamentals of the
complex crop drying technology based on new paradigm has
been developed by involving scientific organization together
with the development work or out employees. With the cooperation of the Norwegian Partner the complex control technology of the energy producing unit has also been developed.

Following the circumspect preparatory processes the heat
energy production unit with unique parameters was acquired,
the following fine-tuning and control optimization processes
were successfully completed.
As a result of our experimental development an innovative
environmentally friendly based on new paradigm crop drying
technology has been developed.
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HU09-0009-A2-2013

220 838 388 HUF
779 246,25 EUR
__________________
Támogatás összege
Norway Grant

TERMÉSZETES HATÓANYAG ALAPÚ TERMÉKEK
FEJLESZTÉSE ÉS ELŐÁLLÍTÁSA TORMA
NÖVÉNYI HULLADÉKBÓL KÖRNYEZETBARÁT
TECHNOLÓGIÁVAL
A projekt szakmai feladatait a tagok szoros együttműködésben végezték.
A torma-illóolaj stabilitási vizsgálatai, valamint az antifungális aktivitás kapcsán is
hasonló együttműködés valósult meg.

Projektgazda
Project Promoter

KELET PRODUCT ZRT

Program Operátor
Programme Operator

Szent István Egyetem
Szent István University

Megvalósítási időszak
Implementation period

2015.01.01. – 2016.04.30.

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner

Debreceni Egyetem

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner

NIVA

Összköltség
Total budget (EUR)

263 952 755 HUF
931 378,81 EUR

Norvég támogatás összege
Norway Grant (EUR)

220 838 388 HUF
779 246,25 EUR

A norvég partner torma-illóolaj felhasználásával végezte az algicid spektrumra vonatkozó kísérleteket.
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The partners carried out the technical tasks of the project in close cooperation.
The stability tests of the essential oil of horseradish as well as the examinations
of antifungal activity were performed in similar cooperation.

1., Torma-illóolaj torma mellékgyökérből való gyártásának technológiája. A torma mellékgyökerekből az illóolaj mellett igazoltan allil-izotiocianát-mentes tormapép és bioaktivitással rendelkező, torma-illóolajjal telített víz keletkezik, mint melléktermék.
Ezeken vizsgálatokat végezve potenicális felhasználásokat állapítottunk meg.

The partners carried out the technical tasks of the project in close cooperation. The stability tests of the essential oil of horseradish as well as the examinations of antifungal activity were
performed in similar cooperation. The Norwegian partner performed the experiments for the algaecide spectrum by using the
essential oil of horseradish.

A gyártástechnológia szabadalmi benyújtásra került.

1., Production technology of horseradish essential oil from the
secondary roots of horseradish. In addition to essential oil, horseradish paste, proven to be free of allyl isothiocyanate, and
water, saturated with horseradish essential oil and exerting bio-

2., Torma peroxidáz (HRPO) gyártástechnológiája. A kifejlesztett
technológiával mellékgyökérből – a főgyökérhez hasonló paraméterekkel – kinyerhető a gyári sztenderdekkel összevethető
tisztaságú torma peroxidáz.
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DEVELOPMENT AND PRODUCTION OF NATURAL
BIOACTIVE COMPOUND BASED PRODUCTS FROM
VEGETABLE WASTE OF HORSERADISH USING
ENVIRONMENTALLY FRIENDLY TECHNOLOGY

logical activity, are generated as by-products during the process.
The tests carried out on these substances showed potential applications of them.
A patent has been applied for the technology of production.
2., Production technology of horseradish peroxidase (HRPO).
Horseradish peroxidase with a purity complying with the factory
standards can be produced from secondary roots – with parameters similar as in the case of main roots – using this technology
developed by us.
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HU09-0034-A2-2013

„TERMÉSZETBŐL TERMÉSZETBE” – HATÉKONY
TECHNOLÓGIA, KÖRNYEZETBARÁT TERMÉK
Évente kb. tízezer tonna baromfitoll keletkezik csak Magyarországon.

235 564 772,5 HUF
831 209,5 EUR
__________________
Támogatás összege
Norway Grant

Projektgazda
Project Promoter

BERN ÉPÍTŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Program Operátor
Programme Operator

Szent István Egyetem
szent istván University

Megvalósítási időszak
Implementation period

2014. 08. 01. – 2017. 01. 31.

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner

ÉMI Nonprofit Kft., EU PCM Nonprofit Kft., Peter's Paplan Kft.

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner

ID Norway AS

Összköltség
Total budget (EUR)

274 791 307,79 HUF
969 623,53 EUR

Norvég támogatás összege
Norway Grant (EUR)

235 564 772,5 HUF
831 209,5 EUR
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Ennek az óriási mennyiségű, másra használhatatlan szerves mellékterméknek a sorsa 90%-ban az elégetés, amelynek költségessége
mellett környezetkárosító hatásai is vannak. Egy hazai kutatás eredményeként e veszélyes hulladékból környezetbarát hő-hangszigetelő anyag készül. A Bern Építő Zrt., mint projektgazda, karöltve három
másik magyar és egy norvég szervezettel, kutatási projektet indított
a veszélyesnek minősülő hulladék építőipari szigetelőanyagként történő újrahasznosítására. A projekttel kapcsolatos kutatások 2015-ben
indultak Kiskőrösön, több építész és zöld technológiákkal foglalkozó
szakember bevonásával. Projektpartnerek az ÉMI Nonprofit Kft., az
EU PCM Nonprofit Kft., a Peter’s Paplan Kft. és az ID Norway AS voltak.

A pályázati vállalás nem volt csekély: két különböző, minden vonatkozó építőipari követelménynek megfelelő prototípus termék
kifejlesztése, továbbá az ezek gyártásához szükséges manufakturális gyártósor létrehozása. Így született meg a tollcarton fantázianevű külső homlokzati hőszigetelő, és a tollfa nevű, belső
hő- és hangszigetelő anyag. Mindkét termék kiváló szigetelő
hatással bír és környezetvédelmi jelentőségük is óriási. Több
bejegyzett szabadalom létezik a világ különböző országaiban a
hulladéktoll újrahasznosítására. Ezek eredményeképp azonban
egészen idáig egyetlen, gazdaságosan gyártható, biztonságos
és a piacon is életképes termék sem született.
A feladat bonyolultságát mutatja, hogy a „Természetből a természetbe” projekt kísérletei során a panelek végleges szerkezetének kifejlesztéséhez nagyságrendileg 1500 különböző kísérlet végrehajtására volt szükség. A végtermék összetételét több
mint 90%-ban egész és darált baromfitoll képezi, 9 különbözőféle adalék pedig biztosítja az olyan további terméktulajdonságokat, mint a statikai szilárdság, a tűzállóság vagy a kártevők és
rovarok elleni védelem.

“NATURE TO NATURE”-EFFICIENT
TECHNOLOGY,
ECO-FRIENDLY PRODUCT
About ten thousand tons of poultry feather are
wasted in Hungary each year.
The fate of this unusable organic byproduct is mostly incineration, which is not
only costly, but has a harmful effect on
the environment as well. To deal with the
problem, a solution came from Hungary.
The Bern Építő Ltd, as the manager of the
project, has launched a research with three
Hungarian and another Norwegian organization in order to figure out how to exploit
the feather for the good of the building industry. Research started in Kiskőrös in 2015
with the contribution of numerous architects
and professionals of green technologies.
The partners of the project are the ÉMI Nonprofit Ltd., the EU PCM Nonprofit Ltd., the
Peter’s Paplan Ltd. and the ID Norway AS.
The undertaking of the tender was not
something easy or insignificant: the development of two different prototypes
that both satisfy the needs and qualifications of the construction industry, and the
implementation of a production line for

the manufacturing of the products. Thus
“feather-carton”, an outer Facade insulating material, and “feather-wood”, an inner
heat and noise insulating material, were
born. Both possess excellent insulating
qualities and have outstanding significance regarding environmental protection.
Numerous patents exist around the word
for the recycling of feather waste. However, there was not a single cost-efficient, secure and marketable solution –
until now. The complexity of the task is
shown by that, during the developmental phase of the „From nature to nature”
project, approximately 1500 individual
experiments were necessary to reach to
the final structure of the panels. 90% of
the end product is comprised of ground
and whole poultry feather, with 9 additional elements providing such product
qualities as static solidity, fire resistance
or the protection from insects and pests.

A tollcarton fantázianevű külső
homlokzati hőszigetelő
Thus “feather-carton”, an outer
Facade insulating material
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HU09-0046-A2-2013

86 167 165,1 HUF
304 047,87 EUR
__________________
Támogatás összege
Norway Grant

OLTÓKULTÚRA KIFEJLESZTÉSE, LÉPTÉKNÖVELT
PROTOTÍPUS ELŐÁLLÍTÁSA ÉS TESZTELÉSE
KLÓROZOTT RÖVID SZÉNLÁNCÚ SZÉNHIDROGÉNEK
KÁRMENTESÍTÉSÉRE
A Földet nem nagyapáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön

Projektgazda
Project Promoter

Fermentia Mikrobiológiai Kft.
FermentiaMicrobiological Ltd.

Program Operátor
Programme Operator

Szent István Egyetem
Szent István Universtiy

Megvalósítási időszak
Implementation period

2014.05.05-2016.10.31.
05.05.2014.-31.10.2016.

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner

ELTE TTK Mikrobiológiai Tanszék
ELTE, Faculty of Science, Department of Microbiology

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner

Dynea AS. Kft.
Dynea AS. LLC.

Összköltség
Total budget (EUR)

111 630 724,1 HUF
393 898,11 EUR

Norvég támogatás összege
Norway Grant (EUR)

86 167 165,1 HUF
304 047,87 EUR

Az aromás (kőolajszármazékok) és az alifás szénhidrogének
illetve ezek halogénezett származékai komoly környezetvédelmi károkat okoznak hazánkban és világszerte egyaránt. A
halogénezett alifás szénhidrogéneket az elmúlt évtizedekben
rendszeresen alkalmazták oldószerként és zsírtalanítóként az
iparban, a mezőgazdaságban, de a háztartásokban is. Szabálytalan és ellenőrizetlen kezelésük és tárolásuk miatt nagy
mennyiségű halogénezett szénhidrogén jutott be a talajba és
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a felszín alatti vizekbe, így felhalmozódva környezetünkben,
melynek kártalanítása egyre sürgetőbbé válik.Akut és krónikus
mérgezőképességük (a vinil-klorid például bizonyítottan rákkeltő anyag), a környezetben való felhalmozódásuk, nehézkes
lebomlásuk miatt fontos a kármentesítés mind a társadalom
(közegészségügy), mind pedig a környezetvédelem szempontjából (Puzder és mtsai, 2001). Ma már számos kármentesítési technológia ismert szennyezett területek megtisztítására,
amelyek közül a szennyezésnek és a helyi paramétereknek
megfelelőt kell kiválasztani. A klórozott alifás szénhidrogének
esetében azok fiziko-kémiai tulajdonságai (pl. víznél nagyobb
sűrűség, nagy adszorpciós képesség) miatt az ex situ remediációs technológiák alkalmazása nagyon költségigényes. Az
elmúlt évtizedekben felmerült a lehetősége a biológiai kármentesítésnek, melynek során a mikrobák enzimrendszerük
segítségével bontják le az életidegen anyagokat. Az in situ
biológiai remediáció helyben kivitelezhető, a környezet csak
minimálisan változik meg az eljárás során, a szállítási költségek
alacsonyak, a szennyeződés eliminálása folyamatos. Egy in situ
serkentett bioremediációs technológia (biostimuláció) alkalma-

zása során a lebontásban résztvevő mikrobák számára elérhető különböző szubsztrátok szennyezett területre való kijuttatásával
lehet megszabadulni a környezetben felhalmozódott szennyező anyagoktól (Anton és
Pálos, 2010). Azonban a rövidszénláncú halogénezett szénhidrogének esetében ez általában nem elegendő, mivel teljes lebontásukhoz speciális deklorináló mikrobaközösség
szükséges. Ezek a deklorinációban résztvevő
mikroorganizmusok (pl. Dehalococcoides sp.,
Desulfitobacterium dehalogenans, Desulfomonile tiedjei, Sulfurospirillum sp., Geobacter lovleyi, Dehalobacter restrictus, stb.) sok
esetben alulreprezentáltak, vagy egyszerűen hiányoznak a szennyezett területekről (Löffler és Edwards, 2006; Tas és mtsai,
2009). Ennek következtében legtöbbször nagyon lassan és csak részlegesen megy végbe
a többszörösen klórozott szénhidrogének (pl.

tetraklóretén – PCE illetve triklóretén – TCE)
deklórozása. Ebben az esetben a megfelelő
elektrondonorok adagolása mellett speciális
oltókultúrákat (bioaugmentáció) is érdemes
használni a deklorinációs folyamatok serkentésére. Az anaerob reduktív deklorináció
során a klórozott vegyületek elektron akceptorként szolgálnak, elektron donorként a
hidrogén vagy kis molekulatömegű szerves
vegyületek szerepelnek. Ahhoz, hogy a folyamat végbemenjen, a deklorináló baktériumoknak sikeresen felül kell kerekedniük
más, kompetítor mikrobákon, melyek szintén
hidrogént és más egyszerű szerves vegyületeket hasznosítanak (Kao és mtsai, 2003;
Sung és mtsai, 2003). Több speciális oltókultúra ismert, a leggyakrabban használtak
a KB-1 (Duhamel és mtsai, 2004), a DonnaII
(Hug és mtsai, 2012) és az ANAS (Holmes és
mtsai, 2006). Sajnos ezen bioaugmentációs

oltóanyagok sem hatékonyak minden szennyezett terület esetében. Talán a legjobb megoldás a területre specifikus oltókultúrák használata lenne a rövidszénláncú halogénezett szénhidrogének teljes, eténig, mint ártalmatlan végtermékig történő
bontásához. Jelen projektünk célja ilyen terület specifikus, teljes dehalogenációra képes oltókultúra létrehozása a szennyezett területről származó mikroorganizmusok felhasználásával.
Munkánk kiemelt része a laboratóriumi körülmények között
létrehozott kis térfogatú oltókultúra térfogatnövelése, és egy
speciális fermentációs technológia kidolgozása. Az anaerob
reduktív deklórozás kulcs szervezetei a Dehalococcoides nemzetség tagjai kizárólag kevert kultúrákban képesek növekedni
és szigorúan anaerob szervezetek. A laboratóriumi léptékben
hatékony lebontó konzorciumok (közösségek) méretnövelt felszaporítását egyutas anaerob tenyésztő rendszerekben, valamint obligát anaerob bakteriális konzorciumok felszaporítására
alkalmassá tett rendszerekben állítjuk elő. Kísérleti munkánk
során, ennek megfelelő technológiát és új fermentációs eljárást
dolgozunk ki a konzorciumok fenntartására, azok üzemi körülmények közötti átoltására, felszaporítására és a prototípusok
kiszerelésére is. A tenyészetek hatékony terepi működéséhez
elengedhetetlen, hogy a felhasználásig levegőtől (oxigéntől)
elzárt rendszerben valósuljanak meg az előállítás műveleti lépései. E fermentációs eljárás segítségével nagy mennyiségű
biológiai hatóanyag előállítható, amivel már lehetőségünk
adódik pilot tesztek elvégzésére, az oltókultúra hatékonyságának tényleges tesztelésére projekt partnerünk területén.
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86 167 165,1 HUF
304 047,87 EUR
__________________
Támogatás összege
Norway Grant

DEVELOPMENT OF STARTER CULTURE FOR
REMEDIATION OF CHLORINATED HYDROCARBONS,
PREPARATION AND TESTING OF THE SCALED-UP
PROTOTYPE
Aromatic (petroleum derivatives) and aliphatic hydrocarbons and their halogenated
derivatives could cause serious environmental damages all over the world.

Projektgazda
Project Promoter

Fermentia Mikrobiológiai Kft.
FermentiaMicrobiological Ltd.

Program Operátor
Programme Operator

Szent István Egyetem
Szent István Universtiy

Megvalósítási időszak
Implementation period

2014.05.05-2016.10.31.
05.05.2014.-31.10.2016.

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner

ELTE TTK Mikrobiológiai Tanszék
ELTE, Faculty of Science, Department of Microbiology

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner

Dynea AS. Kft.
Dynea AS. LLC.

Összköltség
Total budget (EUR)

111 630 724,1 HUF
393 898,11 EUR

Norvég támogatás összege
Norway Grant (EUR)

86 167 165,1 HUF
304 047,87 EUR

Halogenated aliphatic hydrocarbons were used as solvent
and degreasing agent in industry, agriculture and even in
household in the past few decades. Large amount of halogenated hydrocarbons penetrated to soils and groundwater
causing contamination and accumulated in the environment
due to irregular and uncontrolled treatment and storage.
Remediation of the contaminant areas are getting more
urgent due to the hazardous components endanger drinking water sources. Concerning social (public health) and
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environmental protection the remediation of these kind of
hydrocarbons are very important, because their acute and
chronic toxicity (e.g.: vinyl-chloride is carcinogenic), accumulation in the environment and difficulty to decompose
(Puzder et al., 2001). Numerous bioremediation techniques
are used for purification of contaminated soils. The selected remediation technique should be appropriate for the
pollutant and the local parameters as well. Physical-chemical characteristic of aliphatic chlorinated hydrocarbons
(e.g.: greater density than water, high adsorption capacity)
makes the ex situ remediation technologies cost intensive.
In the past few decades biological remediation was thought
to be an arisen possibility to degrade unnatural compounds
by microbial enzyme systems. In situ biological remediation
could be feasible on site, during the process the environment alteration is negligible, transportation costs are low,
and last but not least elimination of the contamination is
continuous. In situ enhanced bioremediation technologies
(biostimulation) stimulate microbes involved in decomposition process by spreading different substrate to the conta-

minated area (Anton and Pálos, 2010). To
Degrade short-chain halogenated hydrocarbons special dechlorinating consortium is required. Microorganisms involved
in dechlorination (e.g.:. Dehalococcoides
sp., Desulfitobacterium dehalogenans,
Desulfomonile tiedjei, Sulfurospirillum sp.,
Geobacter lovleyi, Dehalobacter restrictus,
etc.) are usually underrepresented or absent from the contaminated area (Löffler
and Edwards, 2006; Tas et al., 2009). Consequently the dechlorination of polychlorinated hydrocarbons (tetrachloroethene,
- PCE, trichloroethene – TCE) are usual�ly slow and partial. In this case, besides
the appropriate electron-donors, special
inoculums (bioaugmentaion) should be
used to enhance dechlorination process.
Chlorinated compounds serve as electron-donors and the electron-acceptors are

hydrogen or low molecular weight organic compounds for anaerobic, reductive
dechlorination process. In order for the
successfully completed process, dechlorinating bacteria should over grow other
competitor microbes using hydrogen and
other simple organic compounds (Kao et
al., 2003; Sung at al., 2003). Many inoculums are known, KB-1 (Duhamel et al.,
2004), DonnaII (Hug et al., 2012) and ANAS
(Holmes et al. 2006) are the commonly
used ones. Unfortunately the mentioned inoculums are not effective in every
contaminated area for bioaugmentation.
Using area specific inoculums for complete degradation of short-chain halogenated hydrocarbons to ethane as a harmless
end-product might be the best solution.
The aim of our project is to produce inoculums capable of complete dehalogenation

process and to apply microbes for inocula from the contaminated area. Featured part of our work is to increase
the volume of inoculums produced in laboratory conditions and to develop a special fermentation technology. The
key microorganisms of anaerobic, reductive dechlorination
belong to the genera Dehalococcoides, which are strictly
anaerobic and could grow solely in mixed culture. The efficient degrading consortium in laboratory scale would be
increased by one-way anaerobic culturing system and by
systems suitable for proliferate obligate anaerobic bacterial
consortia. In connection with experimental work, technology and a new fermentation method would be developed
to maintain, subcultivate and proliferate consortia in operational conditions and to pack prototypes. It’s crucial that
manufacturing and packaging of the inoculums must be
done in the absence of air (oxygen) in order to the efficient
degradation capacity of inoculums on site. Large amounts
of biologically active agent could be produced by applying
anaerobic fermentation technology, which arise opportunities to perform pilot test to check the actual effectiveness
of the inocula in the area belonging to our project partner.
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HU09-0065-A2-2013

191 373 647 HUF
675 277,51 EUR
__________________
Támogatás összege
Norway Grant

NYOMÁSOS RÉTEGCSÖKKENTÉS
ÉS KIEGÉSZÍTŐ TECHNOLÓGIA FEJLESZTÉSE AZ
AUTOMATÍV DÍSZÍTŐELEMEK TERÜLETÉN

LAYER REDUCTION IN PRESSING AND FINISHING
TECHNOLOGY FOR AUTOMOTIVE DECORATIVE
ELEMENTS

Az érzelmek és a mérnöki pontosság randevúja

Engineered emotions

A Mono-Ipolyfabric Kft. által megvalósított projekt célja olyan
„zöld ipari” autó belső díszítőelem-gyártási eljárás kifejlesztése volt, amelynek köszönhetően a korábbi technológiával
legyártott elemek rétegszerkezete a stabilitás és a tartósság
megőrzése mellett drasztikusan redukálódott olyan innovatív
módon, hogy a termékek továbbra is megfeleljenek a nagyon
szigorú autóipari teszteljárásoknak.

Projektgazda
Project Promoter

MONO-Ipolyfabric Kft.

Program Operátor
Programme Operator

Szent István Egyetem
Szent Istvan University

Megvalósítási időszak
Implementation period

2014.09.01. – 2016.03.31.
01. 09. 2014 – 31. 03. 2016.

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner

-

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner

-

Összköltség
Total budget (EUR)

465 150 378,91 HUF
61 641 321,03 EUR

Norvég támogatás összege
Norway Grant (EUR)

191 373 647 HUF
675 277,51 EUR

A cég kutatómérnökei elemezték és lefektetették a lehetséges
kockázatokat a rétegstruktúra változtatásával kapcsolatban,
véglegesítették az elemek lehetséges variációit és kiválasztották a tesztelések tárgyát jelentő termék darabokat.
A cég munkatársai megtervezték, legyártatták a kísérleti
gyártáshoz szükséges eszközöket (préselő eszközök, speciális fröccsöntő szerszámok, CNC marógépek, készülékek és
PUR injektáló szerszámok).
A kiválasztott dekorelemekből legyártott négy sorozat került
tesztelésre, utánállításra a kutatási tervek teljesítések érdekében. Végül az utolsó körös tesztelés és kiértékelés már a cég
aktuálisan gyártott termékein történt meg.
A kutatás-fejlesztésnek köszönhetően a MONO-Ipolyfabric Kft.
által gyártott prémium autó belső díszítőelemek rétegszerkezet
vastagsága 30%-kal, a gyártási folyamat gépideje 45%-kal, a
hulladékanyag termelődés fajlagosan 20%-kal, míg károsanyag
kibocsátás éves szinten mintegy 10%-kal csökkent.
A 1,5 éves kutatás eredményeként, a kifejlesztett technológiának köszönhetően a standardizálhatóbb és környezetbarát termékek gyártása a MONO-Ipolyfabric Kft-t olyan stratégiai előnyhöz juttatják, amellyel komoly versenyelőnyt jelent az autóipari
díszítőelemek beszállítói között.
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Mono-Ipolyfabric Ltd.’s project goal
was to develop a new „green industry” automotive technology for
decorative interior parts production that significantly decreases the
previous technological layer structures while preserving the stability
and durability of the products in
such an innovative way that would
comply with the very strict automotive industry testing process.

structure thickness of the premium car interior decorative
parts produced by Mono-Ipolyfabric Ltd has decreased by
30%, the machine hours for production by 45%, the scrap
and waste prodution by 20% and CO2 emission by 10%.
The outcome of the 1.5-year long research provides Mono
with a USP in sales and strategic advantage by developing a
product which is more standardized and more environmentally friendly than that of the competitors.

Mono research engineers analysed the potential risks of
changing the layer structure, finalized the potential variations and defined the decorative parts that was going to be
the object of experiments.
They designed and got manufactured special tooling (press
tools, back-injection tools, CNC milling jigs and PUR injection
tools) necessary for the experimental productions.
From the selected decorative part four rounds of samples
were produced, tested and readjusted in order to get the
research results. Eventually, the last round of tests and the
final evaluation were done on the current, running production models. As a result of this research project the layer
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HU09-0068-A2-2013

„ZÖLD ÚT A JÖVŐBE” KÖRNYEZETBARÁT TERMELÉSI
TECHNOLÓGIÁK LÉTREHOZÁSA KEMECSE
TELEPÜLÉSEN
A projektgazda, a Dream Way Global Kft. 2009-ben alakult, azóta
folyamatosan bővül, nyitott az innovatív fejlesztésekre. A megújuló energiák hasznosításában cégünk rengeteg potenciált lát,
régóta vártunk egy olyan pályázati lehetőségre, amely keretében komplex elképzelésünket meg tudjuk valósítani.
Projektgazda
Project Promoter

Dream Way Global Kft.

Program Operátor
Programme Operator

Szent István Egyetem

Megvalósítási időszak
Implementation period

2015.02.01-2016.03.30.

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner

ENEREA Észak Alföldi Energia Ügynökség Nonprofit Kft

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner

Norge AS

Összköltség
Total budget (EUR)

238 990 099 HUF
843 296,04 EUR

Norvég támogatás összege
Norway Grant (EUR)

171 193 099 HUF
604 068,8 EUR

Projektünk tárgya a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kemecse településen, környezetkímélő termelési technológiák használatával
működő biohulladék újrahasznosító üzem és napelemfarm létrehozása. Nemcsak technológia fejlesztésre, hanem kommunikációra, projektmenedzsmentre és hozzáértő szakemberekre, nemzet-

ZÁRÓKIADVÁNY 2017

286

közi együttműködésre is fordítottuk a támogatást. A biohulladék
újrahasznosító üzem segítségével fűtőanyagokat kívánunk előállítani, amelyek segítik a természetes anyagok felhasználásának
csökkentését. Beszereztünk egy egytengelyes darálót, amely a
nagy szilárdságú hulladékok, fa, mezőgazdasági hulladékok és
műanyag aprítására is alkalmas, ideális megoldás újrahasznosításra. A hazai zöldhulladék feldolgozó cégek többsége komposztálásra kívánják felhasználni az alapanyagot, míg a mi célunk brikett
előállítása. A brikett magas fűtőértékű, emellett könnyen tárolha-

A napelemfarm létrehozásának célja a hazánkban egyre inkább
elterjedni látszó napenergia hasznosítása. A 150KW-os rendszer
kiépítésének költségei gyorsan megtérülnek, hiszen Magyarországon magas a napsütéses órák száma. Segítségével áramot
termelünk, melyet a biohulladék feldolgozó üzem energiaszükségleteinek kielégítéséhez felhasználhatunk, csökkentve ezáltal a havonta felmerülő kiadásokat, melyet az áramszolgáltatás
hagyományos módon történő biztosítása okozna.

A projekt megvalósítását követő hatások:

tó, széles körben hasznosítható a háztartások és önkormányzatok
szintjén egyaránt. A mezőgazdasági földeken, a háztartásokban
felgyülemlett zöldhulladékot az emberek legtöbbször földjeiken,
kertjeikben elégetik. Kármentesítünk is, hiszen az égetés helyeinek talajszennyezettsége mentesül az elégetett hulladékoktól,
csökkennek a szabadban égetés veszélyei. Az üzem létrejöttével a gazdák az összegyűjtött zöldhulladékért cserébe a behozott mennyiség függvényében tüzelőanyagot kaphatnak brikett
formájában. Hazánkban ennek még nem alakult ki a kultúrája, a
skandináv országokban azonban az emberek jobban odafigyelnek
a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára, s az energia felét szemét újrahasznosításból nyerik. Norvég partnerünknek köszönhetően gyakorlati példák, szakmai tanácsok vannak segítségünkre.

A napelemfarm és biohulladék újrahasznosító üzem egy
mintagazdaságként is működik, együttműködünk a helyi
iskolákkal, ahonnan látogathatják a diákok a bemutatóparkot, megismerkedve annak működésével. Fontos, hogy a
jövő generációja előtt legyen egy minta azt illetően, hogyan lehet és kell a természetes alapanyagokat újrahasznosítani, és milyen módon lehet kiaknázni a természet
adta megújuló erőforrásokat (napenergia).

Az Önkormányzat büszkélkedhet egy olyan mintaprojekttel,
amely a településén valósult meg, emelkednek a helyi ingatlanárak, erősödik a fejlesztési morál.

Szeretnénk bemutatni, hogy az épületek energiafogyasztása jelentős mértékben csökkenthető, valamint azt is,
hogy milyen út vezet a megtakarításhoz, s jó példákkal
illusztrálni az energiahatékonysági megoldásokat.

Összességében megállapítható, hogy tárgyi projekt megvalósításával a térség környezetvédelmi szempontú megítélése
kedvezőbbé válik, a lakosság komfortérzetét növeli.

Vonzó településkép kialakítása, a fiatal generáció financiális és
szellemi tőkéjét szívesebben fekteti be az érintett településen.
A településen magas a munkanélküliség aránya, ezért fontos,
hogy a betelepülni vágyó vállalkozások elvárásainak megfelelőbb befektetési környezet alakuljon ki. Az EU-konform követése vonzóbb lehet a külhoni tőkének is.

A környezeti-ökológiai hatások:

171 193 099 HUF
604 068,8 EUR
__________________
Támogatás összege
Norway Grant

• A keletkező káros anyag kibocsátása jelentősen csökken.
• A felhasznált fosszilis tüzelőanyagok mennyisége is csökken.
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171 193 099 HUF
604 068,8 EUR
__________________
Támogatás összege
Norway Grant

“GREEN WAY TO THE FUTURE”
ESTABLISHING ECO-FRIENDLY
TECHNOLOGIES IN KEMECSE
The owner of the project, called Dream Way Global Ltd.
was found in 2009. Since then our company is in constant
development and open for new innovations. Our firm sees
huge potential in renewable energy, and we were waiting
for a suitable tender for long time to realise our complex
ideas. The aim of our project is to establish an organic waste plant and solar farm in periphery of Kemecse to wn in
Szabolcs- Szatmar- Bereg County, which uses sustainable
production technologies.
The amount of project’s support will be spent not just for
technological improvement but also for communication, project management, expert analysis and international relation
development. We manufacture bio fuels in the waste plant
in the aim of reducing natural fue l sources consumption.
It is excellent solution for recycling. Usually in Hungary the
organic waste plants use green refuse to compo st, instead
of that our aim is to produce bio – briquette.
The briquette has a high heating value, easy to store,
and is usable widely both in private houses or public institutes. Collecting the organic waste gives us opportunity
to save money, and to redu ce emission, because the
commodity lays on the lands, and farmers are happy to
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provide us in exchange for bio fuel. Our project focus
also on education, spreading the Scandinavian attitude,
teaching locals how recycling change their everyday life,
and keep the energy system sustainable. Our Norwegian partner is thankfully sharing good practices and best
studies with us. The aim of establishing solar farm is to
utilize solar energy, which is getting more and more popular. In Hungary the number of sunny hours is high so
the installation costs show a return very quickly if we set
up 150 KW, photovoltaic system. Using the solar energy
will guarantee the need of electricity for organic waste
plant, reducing the cost of utility bills. The solar farm and
organic waste plant would work as an education centre
too for schools in the region, showing to the youngster
how passive house technologies work in practice, focusing on lining solutions.

Effect of the project’s realization
• More attractive townscape
• More youngsters settle down and invest in the town
• More attractive business environment for potential firms
• More capital flows in the town
• Increase the property price and moral of development
• Less unemployment people
Effects for the environment and ecology
• Decrease the air pollution and the emission
• Decrease the quantity of fossil fuel
• Increase the comfort of the residents

Knowing that how important it is to give a traceable model for the new generation, we would teach them for
different recycle methods and the procedure of exploit of
renewable energy.
We’re eager to present energy safe new technology in the field of
building constructing, using best practice studies for this reason.
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HU09-0074-A2-2013

74 151 848 HUF
261 650,84 EUR
__________________

VÍZ- ÉS SZENNYVÍZKEZELÉSI VEGYSZEREK
GYÁRTÁSA SORÁN KELETKEZŐ VESZÉLYES HULLADÉK ÉS
ENERGIAIGÉNY CSÖKKENTÉSE A
REAKTORTÉR ÉS SZŰRÉSTECHNOLÓGIA FEJLESZTÉSÉVEL

Támogatás összege
Norway Grant
A VízTEC Zrt. a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014
Zöld Ipari Innovációs Program Környezetbarát termelési technológiák fokozottabb használata alprogramja keretében tudta
megvalósítani környezetbarát fejlesztését Balatonfűzfőn. A
beruházás által csökkenteni tudjuk a vegyszerek gyártása során keletkező veszélyes hulladékot és az energiaigényt.
Projektgazda
Project Promoter

VízTEC Zrt.

Program Operátor
Programme Operator

Szent Istvan Egyetem
Szent Istvan University

Megvalósítási időszak
Implementation period

2014.10.01-2016.03.31

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner

-

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner

-

Összköltség
Total budget (EUR)

123 628 300 HUF
436 232,53 EUR

Norvég támogatás összege
Norway Grant (EUR)

74 151 848 HUF
261 650,84 EUR

A projekt keretében kifejlesztésre került eredmény olyan
technológia, amely elsősorban gyártási hatékonyságjavulást
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és ebből eredően az energiaigény és képződő hulladék men�nyiségének csökkentését hozza magával. A beruházás a piacon létező vízkezelési vegyszer (vas III-klorid, Fe Cl 3) gyártási
technológiájának fejlesztését, illetve egyidejűleg az ún. lowenergy polialumínium-klorid gyártás létrehozását célozza.
A projekt keretében kísérleti fejlesztés és beruházás, valamint projektmenedzsment és kommunikációs tevékenység valósul meg,
amelyek célja a saját termelési technológia (vas III klorid) korszerűsítése, valamint a polialumínium-klorid esetében kialakítása.
Elért eredmények a környezetterhelés szempontjából: A
vas III-klorid esetében mintegy 8%-os hulladékcsökkenés
(az előállítás során keletkező ún. préselt iszap mennyisége
csökken). Ez a csökkenés az előállítási költségekben is jelentkezik természetesen. A projekt eredményeképpen tehát
jelentősen csökken a környezetterhelés e két termék előállításához kapcsolódó elérhető hulladékcsökkentésen, valamint energiamegtakarításon keresztül.

DECREASING THE QUANTITY
OF ACIDIC WASTE AND ENERGY
DEMAND ON WATER TREATMENT
CHEMICAL PRODUCTION BY
IMPROVING REACTOR DESIGN
AND FILTERING TECHNOLOGY
Decreasing the quantity of acidic waste and
energy demand on water treatment chemical
production by improving reactor design and filtering technology.
The goal of the current project is a technology
that brings with it energy efficiency and a decrease int he amount of waste generated in manufacturing. The project has two goals: i ) the development of the manfacturing technology of an
existing water treatment product (ferric chloride,
Fe Cl 3) and i i ) the so-called low-energy production technology of polialuminum chloride.
The activities of the project include experimental development and procurement of ma-

chinery as well as project management and
communication activities.
Ferric chloride: 8% decrease in waste production (s ludge) as the new technology enable chloric acid to „take up” more iron. That represents
an annual decrease of cca. 79,5 t or EUR 5,440.
Decrease in energy used compared to industry practice could reach 30% which will be apparent in the
production costs as energy used will represent 5%
of production costs of product As a summary, we
can see that as a result of the project the environmental burden will be s ignificantly decreased via
the decrease of the amount of waste produced and
energy used int he production of these two products.
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HU09-0075-A2-2013

369 781 208 HUF
1 304 803,13 EUR
__________________
Támogatás összege
Norway Grant

INNOVATÍV VILÁGSZÍNVONALÚ KÖRNYEZETBARÁT
ALUMÍNIUMHAB-TERMÉK GYÁRTÁSA ÉS
ÚJRAHASZNOSÍTÁSI TECHNOLÓGIÁJÁNAK
FEJLESZTÉSE
Az alumíniumhab a természet barátja
A támogatott projekt tárgya zöld gyártási kapacitás fejlesztése
volt a hátrányos helyzetű észak-magyarországi régió egyik ipari
területén a régió és a pályázati kiírás által egyaránt prioritási területként meghatározott anyagtudományi témában.

Projektgazda
Project Promoter

Aluinvent Zrt.

Program Operátor
Programme Operator

Szent István Egyetem
Szent István Universtiy

Megvalósítási időszak
Implementation period

2014.05.05.-2016.04.30.

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner

-

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner

Norwegian University of Science and Technology, Trondheim – Norway

Összköltség
Total budget (EUR)

664 074 494,95 HUF
2 343 240,98 EUR

Norvég támogatás összege
Norway Grant (EUR)

369 781 208 HUF
1 304 803,13 EUR

A projekt előzményeként az eddigi fejlesztések során a projektgazda önerőből kialakított egy műszakonként 30 t/év/műszak
alumínium kompozit és 60 t/év/műszak (200m m x 1200 mm x
50 mm³) alumíniumhab-tömb gyártási kapacitással rendelkező
egymodulos kísérleti üzemet.
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Az Aluinvent Zrt. alumínium habosítási technológiája alkalmas
különböző méretű, homogén cellaméret-eloszlással rendelkező
habok előállítására, amely megoldás egyedülállóvá teszi a cég
által előállított alumíniumhabokat a versenytársak termékei között. Ez az első olyan, megbízható és reprodukálható minőségű
alumíniumhab, ami szerkezeti anyagként is használható, és tulajdonságai a vevői igényeknek megfelelően tervezhetőek.
A projekt megvalósítása során – a kísérleti üzem pozitív eredményeire, a technológia és a termék iránti élénk nemzetközi,
ipari és tudományos érdeklődésre alapozva – az Aluinvent Zrt.
a meglévő TRL7 szintű technológiáját TRL9 szintre emelte egy
300t/év/műszak kapacitású, 600 mm x 1200 mm méretű, Designium elnevezésű építőipari alumíniumhab paneleket gyártó
üzem megvalósításával. Emellett a projektben kidolgozásra és
üzemesítésre került az alumíniumhab újrahasznosítási és hőkezelési technológiája is.

INNOVATIVE WORLDCLASS ENVIRONMENTAL
FRIENDLY ALUMINIUM
FOAM MANUFACTURING
AND DEVELOPMENT
OF THE RECYCLING
TECHNOLOGY
The aluminium
foam is the friend
of Nature

The aim of the project was the development of green capacities in the lagging behind
region of Northern Hungary at an industrial site, in topic of materials science which area
is defined both in the call for proposal and in the strategy of the region as a priority area.
The project promoter had previously established on his own resources a one module
type pilot plant with a production capacity of 30tons / year / shift of aluminium composite and a 60tons / year / shift (200mmx1200mmx50mm) of bulk aluminium foam.
The aluminium foaming technology of Aluinvent Zrt. is capable to produce aluminium foams in a wide range of cell size having uniform cell size distribution which
makes the Aluinvent foams unique among the products of the competitors. This is

the first reliable and reproducible quality aluminium foam which can be applied as
structural elements and its properties can be designed upon customer demands.
During the implementation of the project, based on the positive experiences
of the pilot plant operation and the lively interest arose from international
industrial and scientific sectors, Aluinvent Zrt. could scale up its technology
from TRL7 to a level of TRL9 by establishing a production plant to produce
600mmx1200mm size aluminium foam panels – called Designium – for the
building industry having a capacity of 300t / year / shift. Additionally, in
the frame of the project the heat treatment and recycling technologies
of aluminium foams were developed and adapted to the production line.
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HU09-0096-A2-2016

153 365 531 HUF
504 990,72 EUR
__________________
Támogatás összege
Norway Grant

ZÖLD, KOMPLEX INNOVÁCIÓ ORGANOMINERÁLIS TALAJERŐ-UTÁNPÓTLÓ KÉSZÍTMÉNY
KIFEJLESZTÉSÉRE ÉS PROTOTÍPUSBAN TÖRTÉNŐ
ELŐÁLLÍTÁSÁRA

DEVELOPMENT OF GREEN AND INNOVATIVE
ORGANO-MINERAL FERTILIZER PRODUCTS AND
PROTOTYPE EQUIPMENT FOR THEIR PRODUCTION

A projekt elsődleges célja a jelenleg nem veszélyes hulladék besorolásba tartozó biogáz üzemi fermentlevekből egy, a talaj multifunkcionalitását fenntartó/javító, a növények tápanyag-utánpótlására alkalmas termék létrehozása volt.

The main goal of the project was to prepare a product from
biogas digestate, a non-hazardous waste for sustaining /
increasing the multifunctionality of soils and the nutrient
supply of plants.

Projektgazda
Project Promoter

Inwatech Kft
Inwatech Ltd.

Program Operátor
Programme Operator

Szent István Egyetem
Szent István University

Megvalósítási időszak
Implementation period

2016.05.01 – 2017.04.30

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner

DE ATK Nyíregyházi Kutatóintéze
University of Debrecen, Centre for Agricultural Sciences, Research Institute of
Nyíregyháza

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner

Norsk Institutt for Bioøkonomi / Norwegian Institute of Bioeconomy Research
(NIBIO)

Összköltség
Total budget (EUR)

182 871 910 HUF
602 146,56 EUR

Norvég támogatás összege
Norway Grant (EUR)

153 365 531 HUF
504 990,72 EUR

A termék két alapanyaga a bentonit kőzet, mint ásványi anyag és
a biogáz üzemi fermentlé, mint szerves anyag. A bentonit, mint
hordozó közeg szerepel a rendszerben, melynek montmorillonit tartalma alkalmas a fermentlében lévő tápanyagok megkötésére (adszorpció). A fermentlé bentonittal történő, kontrollált
összedolgozása eredményeképpen egy olyan organo-minerális
komplex anyagot kapunk, amelynek révén:
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1) csökkenthető a fermentlé ammónia-tartalmának az elillanása;
2) a folyékony fermentlé helyett szilárd anyag tárolásáról,
szállításáról és termőföldekre történő kijuttatásáról kell
gondoskodni, amely olcsóbb és hatékonyabb, mint ezen
feladatok megvalósítása folyadék esetében;
3) az organo-minerális komplex segítségével a fermentlé
tápanyagtartalma a biogáz üzemtől nagyobb távolságban is
gazdaságosan hasznosítható;
4) a fermentlében lévő tápanyagok elnyújtott feltáródása biztosítható;

The raw materials used for product preparation was bentonite rock as a mineral and biogas digestate as an organic
matter. The bentonite was used as a bearer with its montmorillonite content being suitable to adsorb nutrients from
the digestate. Preparation of such material from digestate
and bentonite resulted an organo-mineral complex which:

1) decreases ammonia volatilization from the digestate;
2) is produced as solid material of which storage, transportation
and application in the land is cheaper and more efficient than
those of the liquid residues;
3) can be utilized in a more economic way even far from
the biogas plant;
4) provides the long-term release of nutrients from the product;
5) contributes to the improvement of soil structure by its
clay content;

5) a komplex anyag agyagtartalma hozzájárul a talajszerkezet javításához;
6) a talaj mikrobiológiai paraméterei is javulnak, és ezáltal
a talaj termékenysége is javul.
A projekt keretében létrehoztunk egy prototípus berendezést,
amely képes az organo-minerális komplex anyag előállítására.

6) improves soil fertility by enhancing soil microbiological
properties.
During the project a prototype equipment was developed for the
production of organo-mineral complex fertilizer.
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HU09-0101-A2-2016

ÚJGENERÁCIÓS, KÖRNYEZETBARÁT
NÖVÉNYVÉDELEM BAKTERIÁLIS
KÓROKOZÓK ELLEN
71 790 512 HUF
236 386,28 EUR
__________________
Támogatás összege
Norway Grant

Környezetbarát növényvédelem
A Xanthomonas oryzae pv. oryzae (XOO) baktérium a rizs
legsúlyosabb betegségének, a bakteriális levélfoltosságnak a
kórokozója, elsősorban Délkelet-Ázsiában tud akár 50 %-os
terméskiesést is okozni. E baktérium hazánkban karantén kórokozónak számít. Jelenleg nem áll rendelkezésre ellene hatásos növényvédő szer.

Projektgazda
Project Promoter

Enviroinvest Zrt.

Program Operátor
Programme Operator

Szent István Egyetem
Szent István University

Megvalósítási időszak
Implementation period

2016.07.01. – 2017.04.30.

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner

Szegedi Tudományegyetem

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner

-

Összköltség
Total budget (EUR)

94 026 989 HUF
309 604,84 EUR

Norvég támogatás összege
Norway Grant (EUR)

71 790 512 HUF
236 386,28 EUR

Az Enviroinvest Zrt – közösen a Szegedi Tudományegyetemmel egy olyan, XOO-ellenes növényvédő szer hatóanyag kifejlesztését
tűzte ki célul, mely amellett, hogy hatásosan gátolni tudja az XOO
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NEXT GENERATION,
ENVIRONMENTAL FRIENDLY PLANT
PROTECTION AGAINST BACTERIAL
PATHOGENS

terjedését, környezetbarát. A fejlesztés során megcélzott potenciális hatóanyagok a bakteriofágok, olyan vírusok, melyek kizárólag
a megcélzott baktériumfaj elpusztítására képesek, így alkalmazásuk csak minimális beavatkozást jelent a környezeti mikroflórába.
A projekt során -együttműködésben a Fülöp-szigeteki International Rice Research Institute-al- a Fülöp-szigetekről 9, míg
Vietnámból (a Mekong-deltából) további 3 bakteriofágot izoláltunk és jellemeztünk. Valamennyi általunk izolált fág genetikailag hasonló, és amint laboratóriumi és üvegházkísérletekben is
bizonyítottuk, nagy hatékonysággal képesek az XOO baktériumokat elpusztítani, ellenük rezisztencia a vizsgálat időtartama
alatt csak igen kismértékben lépett fel. E fágok XOO-ellenes
növényvédő szer hatóanyagként alkalmazhatóak.
A projekt során egy szonikátor és egy fluorometer beszerzése történt meg, melyek szükségesek voltak a bakteriofágok
genomjának megszekvenáláshoz (információtartalmának
megismeréséhez).

Environmental friendly plant protection
The plant pathogenic Xanthomonas oryzae pv. oryzae (shortly XOO) bacteria causing bacterial leaf blight (BLB) is one of the most destructive disease of rice. The bacterial infection is able to cause up to 50% crop loss.
XOO is a quarantine species on EPPO (European and Mediterranean Plant
Protection Organization) A2 list in Europe. There is no effective pesticide,
which would be suitable for the treatment of the disease caused by XOO.
The cooperation of Enviroinvest Co. (Pécs) and Biological Research Center, Hungarian Academy of Science (Szeged) aimed the development
of an environmental friendly pesticide agent, which could be suitable
against XOO. The active agent of the pesticide are that kind of special
bacteriophages (viruses), which are able to destroy only the targeted
(and host) bacterial species, so the usage of these bacteriophages has
a minimal effect to the natural microflora and bacterial community.

All together 9 bacteriophages (3 phages from samples collected in Vietnam,
6 phages from samples collected in Philippines) were isolated during the
project cooperating with International Rice Research Institute. However all
the isolated bacteriophages show high genetically similarities, they are able
to effectively destroy XOO bacterial strains, which was confirmed laboratory and green house trials. Furthermore, there was low level of resistance
detected during the research project, so these bacteriophages could be suitable for the effective agent against XOO.
During the research project a sonicator and a fluorometer machine
were purchased, which were needed for the whole genome sequencing of the bacteriophages.

ZÁRÓKIADVÁNY 2017

297

HU09-0109-A2-2016

NAPELEM FARM- TISZTÍTÓ
ROBOT TERMÉK FEJLESZTÉSE
Víztakarékos napelem farm- tisztítás
Célunk az ismert napelem-tisztítási megoldások hiányosságainak kiküszöbölése volt olyan berendezés létrehozásával
és a hozzá tartozó tisztítási eljárás kidolgozásával, amelyeknek segítségével napelemekből összeállított napelem-telepek tisztítása hatékonyan, minimális vízfogyasztással, környezetbarát vegyszert tartalmazó mosószeres vízpermettel
és a nedvesített felület törlőanyaggal történő törlésével,
mindig tiszta törlőanyag felhasználásával végzett tisztítással, belső forrásból történő energia- és folyadékellátással,
előre felszerelt rendszer nélküli mozgatással, egyszerű felépítéssel, gazdaságos előállítással valósítható meg.
Projektgazda
Projekt Promoter

ProDSP Technologies Mérnökiroda Fejlesztő és Gyártó Kft.

Program Operátor
Programme Operator

Szent István Egyetem
Szent István University

Megvalósítási időszak
Implementation period

2016.05.01. – 2017.04.30.
1st May 2016 – 30th April 2017

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner

-

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner

SINTEF
Foundation SINTEF; SINTEF Materials and Chemitry

Összköltség
Total budget (EUR)

101 622 601 HUF
334 615,08 EUR

Norvég támogatás összege
Norway Grant (EUR)

73 494 433 HUF
241 996,82 EUR

A projekt megvalósulásnak két fő hivatalos indikátora: a fenti
leírásnak megfelelő napelem-tisztító robot kifejlesztése; a moZÁRÓKIADVÁNY 2017
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sási eljárás alkalmazásával elért zöldenergia-termelés mértéke.
A projekt keretein belül létrehozott berendezés előnyei és újdonságtartalma:
1. Az energia- és folyadékellátás belső forrásból, autonóm
módon történik. 2. A berendezés mozgatása, mozgatóelemmel, valamint motorokkal van biztosítva. 3. A tisztítás
nem vizes mosással, hanem víztakarékosan, hatékonyan,
a szennyeződésnek környezetbarát vegyszert tartalmazó
mosófolyadékkal történő fellazításával és a saját fejlesztésű
törlőhenger használatával valósul meg. 4. A tisztítás mindig
tiszta, könnyen cserélhető és mosható törlőanyaggal történik, a vízfogyasztás igen kedvező, kb. 0,015 l /m2. 5. A tisztítás gyorsan, hatékonyan és gazdaságosan történik (0,5-1
MW/ 8 óra). 6. Az autonómiának köszönhetően, nehezen
elérhető, vízhozzáféréssel nem rendelkező területeken is
használható. 7. Kis helyigényű, könnyen szállítható és kevés
energiával működtethető. 8. Egyszerű felépítésű, gazdaságos előállítású. 9. A robot egymáshoz közel telepített napelem-sorok esetén is működik (a napelemeken halad végig).
A robot alkalmazásával évi 2 MW korábban nem tisztított napelem esetén átlagosan legalább 10 %-kal, azaz 176 MWh-val
nő a zöldenergia-termelés mértéke (tipikus magyarországi
napelem-szennyeződési és besugárzási viszonyok között).

SOLAR FARM CLEANING
ROBOT
PRODUCT
DEVELOPMENT

73 494 433 HUF
241 996,82 EUR
__________________
Támogatás összege
Norway Grant

Water saving
solar farm cleaning
Our aim was to get around the shortcomings of known solar cell
cleaning solutions by creating an appliance and elaborating its
adequate cleaning methodology that together facilitate the cleaning of solar farms efficiently, with minimal water consumption, by sprinkling watery dilution of an environment-friendly
detergent and by wiping the thus wetted surface with microfiber wiping sheets, always using clean wiping material, with
energy- and water provision from inner source and moving the
appliance without a pre-mounted system, feasible with simple
construction and with economical production.
The two main official indicators of project completion were: developing a solar cell-cleaning robot that corresponds to the above description; the quantity of green energy produced as a result
of applying the cleaning procedure. Advantages and novelties of
the appliance created within the project:
1. Energy- and liquid provision is carried out from an inner
source, in an autonomous manner. 2. Movement of the instrument is assured by moving elements and by an engine. 3. Cle-

aning is not realized by a watery washing process but by softening the pollution with an environment-friendly detergent
solution and removing it with a wiping cylinder developed
in-house, in a water-saving and efficient process. 4. Cleaning
is always done with clean, easily replaceable and washable
wiping material, water consumption rate is rather favorable,
approx. 0,015 l / m2. 5. Cleaning is carried out quickly, efficiently and economically (0,5-1 MW / 8 hours). 6. Thanks to its
autonomy, the robot can also be used at locations that are
hardly reachable or that have no water resource. 7. The robot requires little space, it is easily transportable and it can
be operated with low energy consumption. 8. The robot is of
simple construction and it can be fabricated economically.9.
The robot works even on solar panel rows planted closely to
each other (it moves along on the surface of the solar cells).
By using the robot, in case of 2 MW solar cells not cleaned before, average green energy production grows by a minimum of 10
%, that is, 176 MWh (under conditions of solar cell pollution and
of irradiation that are typical in Hungary).
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HU09-0114-A2-2016

GREEN INDUSTRIAL TECHNOLOGY
FOR PRODUCTION OF SOLID STATE
FERMENTED HIGH PHOSPHORUS
CONTENT BONECHAR

ÚJ ZÖLD IPARI TECHNOLÓGIA
ALKALMAZÁSA ÉS PIACI BEVEZETÉSE
MELLÉKTERMÉKEKBŐL ELŐÁLLÍTOTT
MAGAS FOSZFORTARTALMÚ CSONTSZÉN
SZILÁRD FERMENTÁCIÓJÁVAL
Projektgazda
Projekt Promoter

Terra Humana Tiszta Technológiákat Tervező, Fejlesztő és Kivitelező Kft.

Program Operátor
Programme Operator

Szent István Egyetem
Szent István University

Megvalósítási időszak
Implementation period

2016.05.01-2017.04.30

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner

Magyar Tudományos Akadémia, Természettudományi Kutatóközpont

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner

-

Összköltség
Total budget (EUR)

110 261 602,16 HUF
363 060,92 EUR

EGT / Norvég támogatás
összege
EEA / Norway Grant (EUR)

64 760 927 HUF
231 239,8 EUR

A foszfát a mezőgazdaság stratégiai jelentőségű alapanyaga,
amelyet az EU >95%-ban importál. Magyarország viszont teljes
mértékben kitett, nem rendelkezik saját foszfát alapanyaggal.
Az EU a foszfátot kritikus fontosságú nyersanyagnak minősítette 2014-ben, mivel a mezőgazdaságban használt alacsony
kadmium és alacsony urántartalmú foszfát ellátásában rövidesen kritikusan kockázatos fennakadás várható, mely jelentős
árnövekedést eredményez. A projekt fő célkitűzése új zöld ipari
technológia alkalmazása és piaci bevezetése melléktermékekből előállított magas foszfortartalmú csontszén szilárd fermentációjával foszfor és nitrogén tápanyagok újrahasznosítása.
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A projekt eredménye a szilárd hordozókhoz kötött mikrobiális készítmény előállítására szolgáló folyadék és szilárd fázisú
fermentációs prototípusának és kísérleti modelljének kidolgozása, megvalósítása és kiállítása Kajászón. A kifejlesztésre
került magas foszfor tartalmú csontszén szilárd hordozóhoz
kötött Trichoderma mikrogomba készítmény alkalmazása jelentős mértékben hozzájárul a talaj- és vízminőség védelméhez, mezőgazdasági eredetű talaj- és vízszennyezés mérsékléséhez. A kísérleti fejlesztés projekt fontos eleme volt az EU
EK2003/2003 Műtrágyákról szóló rendeletének felülvizsgálata
és több más jogharmonizáció teljes körű és hatékony gyakorlati alkalmazása Magyarországon; célzottan a kis, közepes
és családi gazdaságok technikai, gazdasági, jogi és piacképes
termelés megvalósításának a támogatására.

3R innovation EVOLUTION for green technology REVOLUTION
Phosphate is a critical raw material which having strategic importance in agriculture. As Europe has no significant phosphate mines, it is highly dependent on the import of phosphate. Hungary is
totally depending on imported phosphate. EU declared phosphate
rock as a critical raw material in 2014 as the low cadmium and uranium content phosphorus, which is used in agriculture, is expected
to be run out, and will shortly result in a significant price increase.
The main objective of the project is application and market introduction of new green industrial recovery technology for production
of solid state fermentation of high phosphorus content bonechar.

The developed solid state fermented Trichoderma fungi and
high Phosphorus content bone char composition provides
significant contribution to the protection of agricultural soil
and water and mitigation of pollutions as well. An important
element of the project development project was the effective and practical application of the EC 2003 / 2003 Fertilizers
Regulation revision and other law harmonization in Hungary;
objective driven towards small, medium and family farms
to address implementation of technical, economic, legal and
marketable productions.

64 760 927 HUF
231 239,8 EUR
__________________
Támogatás összege
Norway Grant

The result of the project is the development and implementation
of liquid and solid-state fermentation and prototype for the microbial preparation of solid carriers in Kajaszo, Hungary.
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HU09-0118-A2-2016

72 572 696 HUF
238 961,79 EUR
__________________

KÖRNYEZETBARÁT ELJÁRÁS KIFEJLESZTÉSE ARANY
NANORÉSZECSKÉK ELŐÁLLÍTÁSÁRA ÉS AZOK
ALKALMAZÁSA BIOSZENZOR ÉRZÉKENYÍTÉSÉRE

DEVELOPMENT OF AN ENVIRONMENT-FRIENDLY
PROCESS FOR THE PRODUCTION OF GOLD
NANOPARTICLES AND THEIR USE FOR BIOSENSOR
SIGNAL AMPLIFICATION

„A mikrobák már megelőztek minket a nanotechnológia felfedezésében és
alkalmazásában is, most nem kell mást tennünk, mint megérteni őket, hogy
utánuk csinálhassuk.” - Fermentia

Microbes preceded us in the discovery and the application of nanotechnology, all
we have to do is understand and imitate them.

Támogatás összege
Norway Grant

Projektgazda
Project Promoter

Fermentia Mikrobiológiai Kft.

Program Operátor
Programme Operator

Szent István Egyetem
Szent István University

Megvalósítási időszak
Implementation period

2016.05.01. - 2017.04.30
01.05.2016. -30.04.2017.

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner

NAIK
National Agricultural Research and Innovation Centre
BME, Természettudományi kar
BME Faculty of Natural Sciences

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner

HSN College of Southeast NorwayDepartment of Micro- and Nanosystem
Technology

Összköltség
Total budget (EUR)

81 254 829 HUF
267 549,65 EUR

Norvég támogatás összege
Norway Grant (EUR)

72 572 696 HUF
238 961,79 EUR

Napjainkban számos kémiai és fizikai módszer létezik az arany nanorészecskék (AuNP) előállításra, azonban ezek sok esetben nagy energiaigénnyel és környezetterheléssel járnak. Ezzel
szemben a biotechnológiai úton – mikroorganizmusokkal történő előállítása – egy hatékony,
finomhangolható, „zöld” eljárásnak is tekinthető. Projektünk során eljárást dolgoztunk ki termofil fonalas gombák segítségével történő bioAuNP előállítására, valamint a NP-k tisztítására.
Analitikai módszerekkel karakterizáltuk az előállított kolloidokat (UV-VIS spektroszkópia,
dinamikus fényszórás mérés (DLS), transzmissziós elektronmikroszkópos vizsgálat (TEM).
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A bioAuNP-k alkalmazásának igazolására mérési módszert dolgoztunk ki BSA – anti-BSA-modell molekulapárral, majd nagyérzékenységű, szelektív, gyors mérési eljárást fejlesztettünk aflatoxin
B1 mikotoxin kimutatására élelmiszermintákból. A QCM-I (kvarckristály-mikromérleg) mérőrendszerrel kialakított immunszenzor
dinamikus méréstartománya fűszerpaprika mátrixban 2-100 ng/
mL AFB1 koncentráció tartományban van (IC50 65,6±0,005 ng/
mL), míg a kimutatási határ 1 ng/mL. Az OWLS (optikai hullámvezető fénymódus spektroszkópia) detektálással kialakított immunszenzor dinamikus méréstartománya 0,001-1,000 ng/mL,
IC50 0,035±0,005 ng/mL, mely a AuNP nélkül kialakított
szenzor érzékenységéhez képest (1,000-20,000 ng/mL, IC50
8,000±0,460 ng/mL) jelentős javulást jelent.
Eredményeink alapján bebizonyosodott, hogy a bioAuNP
használata igen előnyös, a QCM-I és OWLS immunszenzor
bioAuNP-vel történő érzékenyítése aflatoxin B1 mikotoxin
kimutatására gyors, olcsó és a korábbiaknál érzékenyebb
mérést tesz lehetővé.

There are several chemical and physical methods to produce AuNPs, but these have a high energy demand and can be harmful on
the environment. On the other side, production of BioAuNPs by
microorganisms can be considered a „green” process.During our
project we have developed a process for synthesising of AuNPs
by thermophilic fungi, and the following purification steps.
The produced colloid solutions have been characterized by several analytical methods (UV-VIS spectrophotometry, dynamic light
scattering (DLS), transmission electron microscopy (TEM)).
The efficiency of the bioAuNPs was verified by the developed
measurement method for the BSA – anti-BSA model molecule
pair. Then with the application of bioAuNPs a highly sensitive,
selective, rapid measurement procedure was elaborated on the
detection of aflatoxin B1 mycotoxin from food samples.
The process for QCM-I (Quartz Crystal Microbalance) was capable
of detecting aflatoxin B1 from spiced paprika matrix in the concentration range of 2-100 ng / ml (IC50=65,6±0,005 ng / mL), with
a detection limit of 1 ng / ml. The developed immunosensor for
OWLS (Optical Waveguide Lightmode Spectroscopy) system functioned successfully in the concentration range of 0,001-1,000 ng /

mL (IC50 0,035±0,005 ng / mL), whereas the sensitivity without AuNP was
only 1,000-20,000 ng / mL, which is a
remarkable improvement.
Based on our results it can be
confirmed, that the application
of bioAuNPs is a potential alternative to chemically synthetised nanoparticles. Furthermore,
sensitization of QCM-I and OWLS
immunosensors with BioAuNPs
resulted in a rapid and cheap method for the detection of aflatoxin
B1 mycotoxin, more sensitive than
other previously used methods.
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HU09-0133-A2-2016

54 087 834 HUF
178 096,26 EUR

KÖRNYEZETBARÁT TECHNOLÓGIÁK BEVEZETÉSE A
HERCULES KFT.-NÉL

__________________
Támogatás összege
Norway Grant

Projektünk a környezetterhelés csökkentését, az energiafelhasználás hatékonyabbá tételét célozta a soproni Palatinus Hotelben elvégzett környezetbarát technológiák bevezetésével.

Projektgazda
Project Promoter

Hercules Investment Korlátolt Felelősségű Társaság

Program Operátor
Programme Operator

Szent Istvan Egyetem
Szent Istvan University

Megvalósítási időszak
Implementation period

2016.05.02-2017.04.30.

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner

-

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner

International Development Norway AS

Összköltség
Total budget (EUR)

112 339 631 HUF
369 903,3 EUR

Norvég támogatás összege
Norway Grant (EUR)

54 087 834 HUF
178 096,26 EUR

A beruházás eredményeként gáz helyett áramot használunk,
amelyet környezetbarát módon, a szintén a beruházás során
telepítendő napelemek által megtermelt, megújuló energiából táplálunk, jelentősen csökkentve ezzel a szén-dioxid kibocsátást. Az energetikai korszerűsítésnek köszönhetően, a
szolgáltatásunk nyújtása során felhasznált gáz mennyisége
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nullára csökkent. A radiátorokat fan coil-okra cseréltük, valamint az energetikai korszerűsítés részeként megvalósult a
nyílászárók cseréje, homlokzati hőszigetelés, hőszivattyú és
puffer tartályok telepítése.
A napelemek telepítéséhez kapcsolódóan megvalósult a
tetőszerkezet megújítása. A megújuló energiaforrásból
termelt áram felhasználásának hatékonyságát növeli a
LED-fényforrások beszerzése is. A mosodai szolgáltatások korszerűsítése érdekében beszerzésre került egy ipari
hőszivattyús szárítógép beszerzése 3 kW napelem teleppel,
maradék víz és esővíz gyűjtő tartállyal, mosodai rendszerbe visszatápláló szivattyúval, amellyel a víz ismét felhasználhatóvá válik.
Norvég partnerünk, az International Development Norway AS
tapasztalata a projektmenedzsment és kommunikáció területén nagyban hozzájárult a projekt sikeres megvalósításhoz.

The main goal of our project was the
energy efficient modernization of Hotel
Palatinus in Sopron.

UTILISATION OF
ENVIRONMENTALLY
FRIENDLY
TECHNOLOGIES AT
HERCULES LTD.

One of the major challenges of the project was to use of environmentally friendly technologies and protect the environment by reducing the emission of
pollutants into the atmosphere.
With the support of Green Industry Innovation Programme, we implemented
green technologies. We replaced gas
heating to electronic heating system,
using renewable enerrgy by implementing roof based solar panels. Also we
executed the insulation of facades and
the replacement of windows to improve the energy efficiency of the building
and prepare the premises for electic heating and hot water production. Our goal

was that the heat demand in its entirety
would be supplied by renewable energy
and the CO2 emissions would be reduced 100%. To be able to install solar
panels, we had to renew the roof. To
reach our goal being a „green hotel” we
installed LED light sources throughout
the hotel. The effectivness of electricity, using renewable energy sources
increased significantly. We installed an
industrial heat pump tumble dryer with
3 kw solar battery, residual water and
rainwater collecting tank, and pump regenerating into laundry system, which
can make water reusable.
We have carried out the project with our
Norwegian partner, International Development Norway AS, whose significant
project experience was used in project
managment and communication.
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KAPACITÁSFEJLESZTÉS ÉS
INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS (HU11)
Program Operátor: Miniszterelnökség - Nemzetközi Helyettes Államtitkárság
Donor Program Partner: Helyi és Regionális Hatóságok Norvég Szövetsége (KS)
Célkitűzés: Intézményi kapacitás és humán-erőforrás fejlesztés megerősítése a
		 közintézményeknél, valamint a helyi és regionális hatóságoknál
Elvárt eredmények: • Megnövekedett intézményi kapacitás és humán-erőforrás fejlesztés a
		 Kedvezményezett Államok közintézményeinél, helyi és regionális hatóságainál
		 • A közintézmények, valamint a helyi és regionális hatóságok által nyújtott
		 szolgáltatások minőségének megnövekedett kapacitása, a megnövekedett
		 intézményi kapacitás és humán-erőforrás fejlesztés jóvoltából
Keretösszeg: 12 724 706 EUR / 3 855 585 918 HUF

A Norvég Alap keretében támogatott, Intézményfejlesztés és
intézményközi együttműködés a magyar és norvég közintézmények, helyi és regionális hatóságok között elnevezésű program
általános célja volt, hogy erősítse Magyarországon az intézményi kapacitást és a humán erőforrás-fejlesztést az állami intézményeknél, valamint a helyi és regionális önkormányzatoknál.
A programterületen különösen hangsúlyos volt a Norvégiában
működő hasonló intézményekkel történő együttműködés.
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A hazai és donor országbeli intézmények közötti tudásés tapasztalatátadás hozzájárult az állampolgároknak
nyújtandó jobb minőségű közszolgáltatások megteremtéséhez, az intézményi kapacitások megerősítéséhez, valamint az emberi erőforrások fejlesztéséhez. A
program speciális figyelmet igénylő, horizontális céljai
az élethosszig tartó tanulás és a nemek közötti egyenlőség érvényesítéséh ez va ló h ozzá já ru lá s volt a k .

A program keretében két fő célkitűzés valósult meg:
1) Az intézményi kapacitás megerősítése és az emberi erőforrások fejlesztése
a közintézményeknél valamint helyi és regionális hatóságoknál három, nevesített projekt keretében, több mint 3,3 millió euró támogatás kihelyezésével
történt meg.

2) A közintézmények, helyi és regionális hatóságok által nyújtott közszolgáltatások kapacitásának és minőségének javítása érdekében, nyílt felhívásos eljárás során nyolc önkormányzat pályázott sikeresen és közel 7,9
millió euró támogatásban részesültek.

Projektgazdák:

Projektgazdák:

• Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ)
• Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága
(BM- OKF)
• Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ, majd
Miniszterelnökség

•
•
•
•
•
•
•
•

A TÖOSZ által végrehajtott nevesített projekt keretében került sor az Önkormányzati Információs és Koordinációs Központ kialakítására, mely azóta önkormányzati
rendezvények lebonyolításának ingyenes helyszínéül szolgál. Emellett több mint
3500 fő képzése valósult meg a projekt keretei között.
A BM-OKF projektje a katasztrófavédelmi feladatok megszervezésével, a településekkel, a civil szervezetekkel és a lakossággal való együttműködés és párbeszéd javításával célozta a helyi szintű katasztrófavédelmi egységek megerősítését, fejlesztését.
A Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ,
majd a Miniszterelnökség által végrehajtott projekt a kulturális örökség gazdasági és társadalmi hatásainak feltárására irányult: a kutatási projekt keretén belül, annak gyakorlati elemeként, megújult a balatoncsicsói katolikus
plébánia műemléképülete is.

Törökbálint Város Önkormányzata
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Hajdúböszörmény Város Önkormányzata
Budapest Főváros XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata
Alsómocsolád Község Önkormányzata
Rácalmás Város Önkormányzata
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Mórahalom Városi Önkormányzat

A sikeresen végrehajtott projekteknek köszönhetően számos időskori jóléti szolgáltatás kialakítására, szociális szolgáltatás fejlesztésére került sor. Egyes projektek keretében az önkormányzati feladatok ellátásának megkönnyítését szolgáló
közösségi tereket hoztak létre. Több projekt kapcsán került sor energiahatékonysági felújításra, új munkaerő-piaci szolgáltatás kialakítására, képzési központ
létrehozatalára és ehhez kapcsolódóan felnőttképzési sorozat lebonyolítására.
Program szinten több mint hetven stratégiai dokumentum (megvalósíthatósági
tanulmány, fejlesztési stratégia, cselekvési terv stb.) készült el.
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Kétoldalú kapcsolatok:
A program megvalósítása során általános célkitűzés volt a kétoldalú kapcsolatok
erősítése Norvégia és Magyarország között. A program Donor Program Partnerével - Helyi és Regionális Hatóságok Norvég Szövetsége (KS) - folytatott közös
munka, a projektgazdák és donor projekt partnereik közötti ismeretek átadása,
valamint az együtt elért eredmények mind hozzájárultak ezen célkitűzés megvalósításához és jó alapot teremtettek a jövőbeni együttműködéshez.
E területen külön fontos megemlíteni a 2016 novemberében, Budapesten szervezett bilaterális konferenciát, melyen a Donor Program Partner mellett, egy kivételével valamennyi donor projekt partner részt vett. Az esemény rávilágított a
tudástranszfer kétirányúságának fontosságára: a norvég tapasztalatok mellett a
magyar gyakorlatok bemutatása is kíváncsi fülekre talált.

szakmai szervek, valamint a közszolgálati képzés képviselői két norvégiai tanulmányút keretében, szakmai programokon keresztül ismerhették meg a donor
ország jó gyakorlatait.
A programterülethez kapcsolódóan a kétoldalú kapcsolatok erősítésének céljából
közzétett pályázati felhíváson 7 pályázó nyert támogatást. A felhívás célcsoportjaként nevesített 30.000 főnél kisebb lélekszámú települések a norvég partnerintézményekkel együttműködve, tapasztalatcserére alapozva a közszolgáltatások
jobb minőségű nyújtásának megoldásait kutatják különböző területeken (pl. önkormányzati idősgondozás, energiatakarékossági megoldások).
A projektekre vonatkozó információk megtalálhatóak a projektgazdák honlapján
és a Norvég Alap hivatalos honlapján (www.norvegalap.hu) is.

Következtetésként elmondható, hogy a résztvevők egyöntetűen szorgalmazták
további bilaterális találkozók szervezését.
Az őszi eseményre építve, a Program Operátor 2017 tavaszán szervezett donor
projektpartner-kereső rendezvényt. A visegrádi találkozó eredményeként több
magyar önkormányzat talált norvég partnert a jövőbeni együttműködéshez.
Egyes önkormányzatok, alapozva az eddigi munkára, testvérvárosi szövetséget
terveznek a projekt-megvalósítás során partnerként közreműködő norvég önkormányzattal. Elmondható, hogy program szinten több mint félszáz olyan esemény
(workshop, tanulmányút, konferencia, stb.) került megrendezésre, melyen egyaránt részt vettek norvég és magyar döntéshozók.
A program keretében 2017 őszén - a Program Operátor és a Donor Program
Partner szervezésében - hazai önkormányzati szövetségek, minisztériumi szintű
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CAPACITY BUILDING AND
INSTITUTIONAL CO-OPERATION (HU11)
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CAPACITY BUILDING AND INSTITUTIONAL
CO-OPERATION (HU11)
Programme Operator: Prime Minister’s Office - Deputy State Secretariat for International Affairs
Donor Programme Partner: Norwegian Association of Local and Regional Authorities (KS)
Objective: to strengthen the institutional capacity and human resource development at the
		 public institutions as well as the local and regional authorities
Outcomes: • Enhanced institutional capacity and human resources development in public
		 institutions, local and regional authorities in the Beneficiary States
		 • Enhanced capacity and quality of the services provided by public institutions,
		 local and regional authorities through enhanced institutional capacity and human
		 resources development
Total allocation: 12 724 706 EUR / 3 855 585 918 HUF

The general purpose of the Capacity-building and Institutional
Cooperation between Beneficiary State and Norwegian Public Institutions, Local and Regional Authorities programme
- funded in the framework of the Norway Grants - was to
strengthen the institutional capacity and human resource development at the public institutions as well as the local and
regional authorities.Co-operation with similar institutions in
Norway was particularly emphasized in the programme area.
ZÁRÓKIADVÁNY 2017

312

The knowledge- and experience-transfer between the
beneficiary and donor institutions contributed to providing
better public services to citizens, strengthening institutional capacity and improving human resources. The specific concerns and horizontal issues of the programme were
the contribution to lifelong learning and gender equality.

The programme had two main objectives:
1) Enhancement of institutional capacity and the development of human resources in public institutions, local and regional authorities in the Beneficiary State took
place in the framework of three pre-defined projects with the allocation of more
than € 3.3 million.

2) For the enhanced capacity and quality of the services provided by
public institutions, local and regional authorities, eight municipalities
applied successfully through open call proposal and they were granted
nearly € 7.9 million.

Project promoters:

Project promoters:

• Hungarian National Association of Local Authorities (TÖOSZ)
• Ministry of Interior - National Directorate General for Disaster Management
(BM-OKF)
• Gyula Forster National Centre for Cultural Heritage Management and Prime
Minister’s Office

•
•
•
•
•
•
•
•

In the framework of the pre-defined project implemented by TÖOSZ an Informational and Coordination Centre of Municipalities was established. Since its opening
it has been used as free venue for local government events. In addition, more
than 3.500 people have been trained within the framework of the project.
BM-OKF’s project aimed at reinforcing and developing local disaster protection
units through the organization of disaster protection tasks, enhancing cooperation and dialogue with settlements, civil organizations and the population.
The project implemented by Gyula Forster National Centre for Cultural Heritage
Management (and then Prime Minister’s Office) aimed at exploring the economic
and social impacts of the cultural heritage: within the framework of the research
project, - as a practical element of the implementation - the monumental building
of the Catholic Parish of Balatoncsicsó was renewed.

Municipality of Törökbálint City
Local Government & Municipality of District 11th of Budapest, Újbuda
Municipality of Hajdúböszörmény
Municipality of 18th District of Budapest, Pestszentlőrinc-Pestszentimre
Local Government of Alsómocsolád
Local Government of Rácalmás City
Municipality of Pécs
Municipality of Mórahalom

Thanks to the successful projects, many elderly-care services and social services
were developed. In the framework of some projects, community spaces were
created to facilitate the provision of local government tasks. There have been
projects for renewing energy efficiency, creating new labour market services,
creating training centre and conducting adult training series.
At the programme level, more than seventy strategic documents (feasibility studies, development strategies, action plans, etc.) were elaborated.
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Bilateral relations:
During the implementation of the programme, the general objective was to
strengthen bilateral relations between Norway and Hungary. The joint work with
the Donor Programme Partner – the Norwegian Association of Local and Regional
Authorities (KS) – the transfer of knowledge between the project promoters and
donor project partners, as well as the results achieved together, contribute to
achieving this objective and provide a good basis for future cooperation.
In this area, it is important to mention the bilateral conference organized in Budapest in November 2016, with the participation of almost all the donor project
partners and the Donor Programme Partner. The event highlighted the importance of two-way transfer of knowledge: beside the Norwegian experiences, the
Hungarian practices were also shown to curious ears.
As a conclusion, the participants have unanimously urged the organization of further bilateral meetings.

representatives of public service training could learn the good practices of the donor country through two study visits in Norway. The study visits were organized
by the Programme Operator and the Donor Programme Partner.
Related to the programme area, in the call for proposals for strengthening bilateral relations 7 applicants received funding. The target group of the call were
municipalities with a population of less than 30.000 people. In cooperation with
Norwegian partner institutions they seek to find solutions for better quality public
services in different areas (e.g.: solutions for better local governmental elderly
care systems, energy saving solutions, etc.).
Information of the projects and their results are available on the websites of the
Project Promoters as well as on the official website of the Grants.
(www.norvegalap.hu).

Building on the autumn event, the Programme Operator organized a “Match-making” event in the spring of 2017. As a result of this event, several Hungarian municipalities have found Norwegian partners for future cooperation.
Some of the municipalities, based on their work so far, are planning twin-city
partnership with the Norwegian municipality involved in project implementation.
It can be said, that at programme level more than 50 events (workshops, study
tours, conferences, etc.) were organized with the participation of Norwegian and
Hungarian stakeholders.
In the autumn of 2017, within the framework of the programme, representatives
of local governments, professional representatives of ministerial bodies and
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HU11-0001-A1-2013

247 662 976,6 HUF
873 899 EUR
__________________
Támogatás összege
Norway Grant

HELYI ÉS KISTÉRSÉGI GAZDASÁGFEJLESZTÉS
ALAPJAINAK LERAKÁSA ÖNKORMÁNYZATI
KAPACITÁSFEJLESZTÉSSEL ÉS TUDÁSTRANSZFERREL

FOUNDATION OF LOCAL AND MICROREGIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT BY LOCAL
GOVERNMENTS CAPACITY-BUILDING AND
KNOWLEDGE TRANSFER

Önkormányzati tudástranszfer 2017

Municipal knowledge transfer 2017

Projektgazda
Project Promoter

Törökbálint Város Önkormányzata

Program Operátor
Programme Operator

Miniszterelnökség, Nemzetközi Együttműködési Programok Végrehajtási Főosztálya
Prime Minister’s Office, Department for Implementation of International Co-operation Programmes

Megvalósítási időszak
Implementation period

2016.06.01. – 2017.04.30.
1 / 6 / 2016 – 30 / 4 / 2017

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner

Magyar Térinformatikai Társaság
Hungarian Association for Geo-Information
Telenor Magyarország Zrt.
Telenor Hungary Corporation
Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara
Chamber of Commerce and Industry of Pest County and Érd County Town

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner

Lillehammeri Egyetem
Lillehammer University College

Összköltség
Total budget (EUR)

260 725 319,04 HUF
919 990,54 EUR

Norvég támogatás összege
Norway Grant (EUR)

247 662 976,6 HUF
873 899 EUR

A NORMA projekt fő célkitűzése a gazdaságfejlesztés alapjainak lerakása önkormányzati kapacitásfejlesztéssel és tudástranszferrel, valamint az élethosszig tartó tanulás, a távoktatás és
a nemek közötti egyenlőség támogatása volt a résztvevő önkormányzatoknál. A megvalósítás partneri együttműködésben Törökbálint önkormányzatának gesztori szerepvállalásával
történt, és kiterjedt a Diósd, Pusztazámor, Sóskút, Tárnok önkormányzataiból álló kistérségre.
A donorpartner a Lillehammeri Egyetem volt.

A fő tevékenységek és azok eredményei:
1. Gazdaságfejlesztés alapjainak lerakása: kistérségi gazdaságfejlesztési stratégiai modellt megalapozó tanulmány és modell; a város településfejlesztési koncepciója és stratégiája; kistérségi befektetés-támogatási információs rendszer; e-learning modulok KKV-k részére.
2. Önkormányzati kapacitásfejlesztés infrastruktúrafejlesztéssel: önkormányzati épületek átalakítása Törökbálinton informatikai infrastruktúra kiépítéssel; önkormányzati döntéselőkészítő és támogató információs rendszer, kommunikációs, ill. oktatási rendszer telepítése az önkormányzatnál.
3. Önkormányzati kapacitásfejlesztés HR-fejlesztéssel: e-learning
modulok polgármesteri hivatali munkatársak részére; e-tananyagok oktatása 5 település köztisztviselői részére; távmunka pilot 4
polgármesteri hivatalban; LLL-kampány 5 település lakossága felé;
nemi esélyegyenlőség kézikönyv önkormányzati vezetők részére.
4. Tudástranszfer: tanulmányút Lillehammeri Egyetemen és önkormányzatnál; regionális és nemzetközi konferencia, workshopok.
5. Nyilvánosság tevékenység: projektnyitó- és záró sajtótájékoztató, regionális, ill. nemzetközi konferencia, projekthonlap:
(http://www.normaproject.hu), publikációk.
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The main goal of the NORMA project was the foundation of
micro-regional economic development through capacity-building and knowledge transfer, as well as the encouragement
of Life Long Learning, e-learning and gender equality at local
governments. The Municipality of Törökbálint coordinated the
implementation of the project in strong partnership with the
settlements from the micro-region: Diósd, Pusztazámor, Sóskút,
Tárnok. The donor partner was the University of Lillehammer.
The main activities and their results were the following:
1. Foundation of economic development: preparatory study and
strategy for micro-regional economic development; integrated
urban development strategy and concept for the City of Törökbálint; investment supporting information system for the micro-region; e-learning modules for SMEs.
2. Capacity-building of local governments through infrastructure
development: reconstruction of the municipal building in Törökbálint with IT infrastructure development; installation of local governmental decision preparatory & supporting information system,
communication system and educational server at Törökbálint.
3. Capacity-building of local governments through HR development: e-learning modules for municipal co-workers and leaders

developed by the Lillehammer University; training of e-learning
modules for public servants of 5 mayor’s offices; telework pilot in
4 partner municipalities; LLL campaign for citizens in the 5 settlements; gender equality hand book for the municipal leaders.
4. Knowledge transfer: study tour to Lillehammer and visiting
the University and the local government; regional and international conference & workshops.
5. Publicity activity: project opening & closing press conference; regional and international conference, project website:
(http:// www.normaproject.hu), publications.
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HU11-0002-A1-2013

EGÉSZSÉGES ÉS AKTÍV IDŐSKOR
299 364 772,2 HUF
1 056 333 EUR

„Idősen is aktívan”

__________________

Az Európai Unió más tagállamaihoz és Norvégiához hasonlóan a magyarországi önkormányzatok számára is nagy kihívást
jelent a lakosság elöregedése, amelynek következtében egyre növekszik a szociális és az egészségügyi ellátást biztosító
intézményrendszer leterheltsége.
Projektgazda
Project Promoter

Budapest Főváros XI. került Újbuda Önkormányzata
Local Government & Municipality of District 11th of Budapest, Újbuda

Program Operátor
Programme Operator

Miniszterelnökség, Nemzetközi Együttműködési Programok Végrehajtási Főosztálya
Prime Minister’s Office, Department for Implementation of International Co-operation Programmes

Megvalósítási időszak
Implementation period

2016. május 01. – 2017. április 30.
01st May 2016 – 30th April 2017

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Municipality of the City of Debrecen
Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó
(EVP Egészségfejlesztési Iroda) / Csongrád County Health Provider Centre
Hódmezővásárhely-Makó (The Vásárhely Health Programme)
Önkéntes Központ Alapítvány
National Volunteer Centre

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner

Øvre-Eiker Önkormányzata
Municipality of Øvre-Eiker

Összköltség
Total budget (EUR)

315 120 811,8 HUF
1 111 929,47 EUR

Norvég támogatás összege
Norway Grant (EUR)

299 364 772,2 HUF
1 056 333 EUR

Az „Egészséges és Aktív Időskor” című projekt erre dolgozott ki
egy lehetséges választ az önkéntesek által az időskorúak számára
nyújtott segítő tevékenységeket szervező, koordináló és felügyelő intézményközi együttműködés megvalósításával, amely hozzájárulhat az idősek otthoni életvitele feltételeinek javításához.
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Támogatás összege
Norway Grant

A három projektpartner városban – Újbudán, Debrecenben
és Hódmezővásárhelyen – több mint 200 fő időskorú részére
nyújtottak segítséget a program megvalósítása során kiválasztott és felkészített önkéntesek. A leggyakrabban társalgáshoz, kíséret biztosításához, a háztartási és házkörüli
tevékenységek végzéséhez igényeltek segítséget az idősek, de számos alkalommal a közösséghez tartozást erősítő
programokon is részt vehettek, mint pl. az önkéntesek által
tartott egészséges életmódot, betegségmegelőzést elősegítő, vagy informatikai ismereteket biztosító előadások.
A szervezési és koordinációs tevékenység hatékonyságát – az
intézményközi együttműködés részeként – a helyi önkormányzat, az egészségügyi és szociális intézmények, valamint időskorú tagsággal rendelkező szervezetek által delegált tagokból
létrehozott ún. Helyi Támogató Csoportok biztosították, akik a
munkájuk során a norvégiai partnerszervezet, Øvre-Eiker önkormányzatának tapasztalatait is hasznosították (pl. az önkéntesek
felkészítésében, motiválásában).

HEALTHY AND
ACTIVE AGEING
Age is no matter until
you are active!
Similar to the EU Member States and Norway,
the local municipalities in the Hungarian cities are also going to be confronted with the
challenges linked to the population ageing. As
result, it is expected in the future that the health
and social service providers could not ensure all
the needs coming from the clients.
The “Healthy and Active Ageing” project has
delivered a possible answer to this challenge
by creating an inter-institutional cooperation
in charge of organising, coordinating and supervising volunteers who are providing hel-

ping activities to the elderly. The aim of the
cooperation is to contribute to improvement
of the conditions of active and independent
life at home for the elderly.
In the project cities – Újbuda, Debrecen and Hódmezővásárhely -, more than 200 elderly have
received helping activities ranging from accompanying to doctor visit to reading newspapers
or housework from the volunteers selected and
trained in the programme. In several cases volunteers have held thematic days on healthy
lifestyle and disease prevention for the elderly.

The organisation and coordination have been
ensured by the so-called Local Supporting
Groups consisting of professionals and members delegated by the local municipalities,
healthy and social service provider institutions, and elderly’s communities. During their
work, they have capitalised on the experience
of our donor state partner Øvre-Eiker Kommune (for example: the best ways to motivate
and prepare the volunteers).
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HU11-0003-A1-2013

HAJDÚSÁGI NÉPI MESTERSÉGEK HÁZA ÉS KÉPZÉSI
KÖZPONT KIALAKÍTÁSA
238 320 695,6 HUF
840 934 EUR
__________________
Támogatás összege
Norway Grant

A projekt célja Hajdúböszörmény város kapacitásfejlesztése volt a közszolgáltatások
hatékonyabb ellátása és a helyi gazdaságfejlesztés segítése érdekében,
együttműködésben a város, a helyi civil szervezetek és vállalkozások között.
A helyi fenntartható gazdasági fejlődés mellett fontos eredményei a projektnek a társadalmi kapacitások fejlesztése, a helyi és
regionális együttműködések és gazdaság fejlesztése-erősítése,
európai jó gyakorlatok elterjesztése és átvétele.

Projektgazda
Project Promoter

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata

Program Operátor
Programme Operator

Miniszterelnökség, Nemzetközi Együttműködési Programok Végrehajtási Főosztálya
Prime Minister’s Office, Department for Implementation of International Co-operation Programmes

Megvalósítási időszak
Implementation period

2016.06.01. – 2017.04.30.

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner

Rissa kommune (Rissa Község Önkormányzata, Norvégia)

Összköltség
Total budget (EUR)

250 588 282,41 HUF
884 221,18 EUR

Norvég támogatás összege
Norway Grant (EUR)

238 320 695,6 HUF
840 934 EUR
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Civilek a Lakóhelyért Egyesület
“Szabadhajdú” Közművelődési Média és Rendezvényszervező Közhasznú
Nonprofit Kft.
Zöld Kör – a Föld Barátai Magyarország tagja
Association of Civilians for Home
“Szabadhajdú” Public Media and Event Organizer Public Nonprofit Ltd.
Green Group – member of the Friends of the Earth Hungary

A Hajdúsági Népi Mesterségek Háza és Képzési Központ épületének kialakítása az egyik fő célja volt a projektnek. A projekt
egy másik fő célja felnőttképzési programok fejlesztése és működtetése, amelyek új, helyi vagy regionális vállalkozások indítását segíthetik elő, így növelve a túlnyomóan rurális célterület
foglalkoztatottságát. A képzési modulok a népi kézművességhez kötődnek, kiemelve, hogy a népművészet remekei nemcsak
helyi termékek, de magukban hordozzák a célterület kulturális
örökségét is. A helyileg jelentős kézművesismeretek megszerzésén túl a résztvevők vállalkozási, marketing, PR/kommunikációs és nyelvi kompetenciákra is szert tehettek.
A projektnek szintén célja volt az önkormányzati alkalmazottak
fejlesztése sajátos képzési programokkal, javítva a közszolgáltatások színvonalát. A norvég partnerrel, Rissa-val való tapasztalatcsere segített új fejlesztési lehetőségekre lelni és új irányokat
mutatni, hogy hogyan lehet a hajdúhagyományokra építeni a
jövőbeli turisztikai fejlesztések során.

ESTABLISHMENT OF
THE HAJDÚ FOLK
HANDICRAFT AND
TRAINING CENTRE
(FOLKCRAFT)
The goal of the project was the
capacity-building of the Municipality
of Hajdúböszörmény for enhancing
quality of public services and
for promoting local economic
development, along with the
elaboration of cooperation between
the local NGOs and enterprises.
Besides realizing local economic sustainability, the enhancement of social capacities, the strengthening of local and regional
cooperation and economic development, and transfer of good
practices are also considered as important results of the project.

employment in the target area of mainly rural features. The modules are related to folk handicraft,
highlighting that works of folk art are not only local products but part of the cultural heritage. Besides basics of locally peculiar folk handicrafts, the attendees of the training programme get familiar
with basic knowledge of entrepreneurship, marketing, PR and develop language competencies.

Establishing the building of Hajdú Folk Handicraft and Training Centre was
one of the specific goal of the project. Another specific goal of the project
was the elaboration and operation of an adult education programme,
which aims the launching of new, local enterprises, thus the increase of

The project intended to develop the municipal staff members, provided specific
training programmes for a better service provision. The exchange of experience
activities with the Norwegian partner, Rissa helped to identify new opportunities
to capitalize Hajdú traditions in future tourism development.
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HU11-0004-A1-2013

295 746 585,8 HUF
916 537 EUR
__________________
Támogatás összege
Norway Grant

A BUDAPESTI NEMZETKÖZI REPÜLŐTÉRRE ÉPÜLVE
A HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS ÖSZTÖNZÉSE ÚJ
MUNKAERŐPIACI SZOLGÁLTATÁSOKKAL BP. 18.
KERÜLETÉBEN ÉS VECSÉSEN
A tudásod a jövőd!
A projekt a reptéri gazdasághoz kötődő helyi foglalkoztatás ösztönzését célozza meg új és innovatív szolgáltatások bevezetésével: a projekt
azt kívánja elősegíteni, hogy a lakosok képzettségükhöz és képessé-

Projektgazda
Project Promoter

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre ÖnkormányzataMunicipality of 18th District Budapest

Program Operátor
Programme Operator

Miniszterelnökség, Nemzetközi Együttműködési Programok Végrehajtási Főosztálya
Prime Minister’s Office, Department for Implementation of International Co-operation Programmes

Megvalósítási időszak
Implementation period

01.05.2016. – 30.04.2017.

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner

Vecsés Város Önkormányzata / Municipality of Vecsés Town
Budapest Főváros Kormányhivatala / Government Office of the Capital City
Budapest
Budapest Airport Zrt. / Budapest Airport
Zsigmond Király Főiskola ( jelenleg: Zsigmond Király Egyetem) / King Sigismund Business School (currently: King Sigismund University)
Felnőttképzők Szövetsége / Association of Adult Education Providers

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner

Lillehammeri Egyetem ( jelenlegi elnevezés: Inland Norway University of
Applied Sciences) /

Összköltség
Total budget (EUR)

273 417 427,71 HUF
964 775,68 EUR

Norvég támogatás összege
Norway Grant (EUR)

295 746 585,8 HUF
916 537 EUR

geikhez illő, lakóhelyükhöz minél közelebbi munkalehetőségeket találhassanak, elhelyezkedési lehetőségeik javuljanak. Ennek fontos eszköze a folyamatos tanulás és önképzés lehetőségének megteremtése
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a helyi lakosok részére, a legmodernebb technológiai színvonalon, az
esélyegyenlőség biztosítása mellett. A projekt legfőbb eredménye egy
akár 45 fő befogadására is alkalmas képzéskoordinációs iroda létrehozása egy önkormányzati tulajdonú épület földszinti helyiségének felújításával és átalakításával, Samsung Smart School interaktív oktatási
technológiával felszerelve. A projekt során az épület – több előkészítő
tanulmány és felmérés eredményeire építve – több kompetenciafejlesztő (IT-készségek, vezetői kompetenciák, projektmenedzsment,
konfliktus- és stressz-kezelés, ügyfélkezelési technikák) és szakmai
(targoncavezető) képzésnek is otthont adott, melyekre a résztvevők
online felületen keresztül jelentkezhettek a tud18.hu honlapon.
A projekt során létrejött az ún. Helyi Munkaerőpiaci Bizottság, amely egyfajta tanácsadó szervezetként és szervezetközi
egyeztető fórumként a hosszútávú együttműködés és a projekt
hosszútávú fenntarthatóságának egyik záloga. A norvég-magyar együttműködés eredményeként kettő norvégiai és egy
magyarországi tanulmányútra is sor került, a norvég szakemberek pedig a magyar köztisztviselők részére kettő napos innovációs tréninget tartottak 2017 januárjában. A projekt során kialakult
gyümölcsöző együttműködés és tapasztalatcsere elsősorban az
élethosszig tartó tanulás és esélyegyenlőség, a munkaügyi igazgatás, valamint a reptéri HR- politika területén valósult meg.

The project’s aim is to promote local employment related to airport economy by introducing novel, innovative services: by this, the project wishes to help local
residents find job opportunities closer to their homes
and fitting their actual skills and qualifications, i.e., to
improve their position on the job market. As a means,
the project creates the opportunity for constant learning and development by offering cutting-edge educational technology and various courses to local residents,
in line with equality and equal opportunity principles.
As the main success of the project, a training coordination office was created by refurbishing and transforming
the first floor of a municipality-owned building to a training facility suitable for up to 45 persons, equipped with
Samsung’s Smart School interactive educational technology. Throughout the project, the office hosted various competency development (e.g., IT skills, leadership
competencies, project management, conflict and stress
management, client management) and professional

(e.g., forklift driver) trainings, based on and developed
via needs assessment and various surveys. Participants
could apply for the courses online, at tud18.hu.
During the project, a Local Labour Committee was established as a consulting board and an interorganisational consultation forum to guarantee the long-term
cooperation between partners and the sustainability of
the project’s results.
As a result of the Norwegian-Hungarian cooperation,
one Hungarian and two Norwegian study visits were
organised. In addition, the Norwegian experts held a
two-days innovation training in January 2017 for Hungarian participants working in the public sector. The
fruitful cooperation developed throughout the project
and the vivid exchange of experiences happened mainly in areas such as lifelong learning and gender equality,
best practices of local employment offices in helping
job seekers, and HR policies of the two airports.

PROMOTION OF
LOCAL ECONOMIC
DEVELOPMENT
BUILDING ON THE
BUDAPEST AIRPORT
THROUGH NEW
LABOUR MARKET
SERVICES OF
BUDAPEST DISTRICT
18 AND VECSÉS
Your knowledge: your future!
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HU11-0005-A1-2013

366 738 363,91 HUF
1 294 066,21 EUR

MINTAPROGRAM A MINŐSÉGI IDŐSKORÉRT

__________________
Támogatás összege
Norway Grant

Projektünk legfőbb célja az idősgondozás színvonalának emelése a vidéki
aprófalvas településeken.

Projektgazda
Project Promoter

Alsómocsolád Község Önkormányzata

Program Operátor
Programme Operator

Miniszterelnökség, Nemzetközi Együttműködési Programok Végrehajtási Főosztálya
Prime Minister’s Office, Department for Implementation of International Co-operation Programmes

Megvalósítási időszak
Implementation period

01. 05. 2016 – 30. 04. 2017.

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner

Lillehammeri Egyetem ( jelenlegi elnevezés: Inland Norway University of
Applied Sciences) /

Összköltség
Total budget (EUR)

386 040 111,6 HUF
1 362 174 EUR

Norvég támogatás összege
Norway Grant (EUR)

366 738 363,91 HUF
1 294 066,21 EUR
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Vecsés Város Önkormányzata / Municipality of Vecsés Town
Budapest Főváros Kormányhivatala / Government Office of the Capital City
Budapest
Budapest Airport Zrt. / Budapest Airport
Zsigmond Király Főiskola ( jelenleg: Zsigmond Király Egyetem) / King Sigismund Business School (currently: King Sigismund University)
Felnőttképzők Szövetsége / Association of Adult Education Providers

PILOT PROJECT FOR
QUALITY AGEING

Első közvetlen célunk humán kapacitásfejlesztés volt a közszférában
és az idősgondozásban, amely új szemléletet és tudatos cselekvést
hoz és bevonja a kistelepüléseken lakó időseket a helyi közösségi
életbe. A cél elérését kilenc tevékenységcsoport szolgálta. Többek
között 19 féle tréning, 4 tananyag, 3 konferencia, 1 kreatív műhelymunka, 3 kutatás, 1 intenzív angol nyelvtanfolyam, 3 tanulmányút
Norvégiába és 2-2 idősgondozó cserelátogatása. A fiatalok és idősek
kapcsolatának fejlesztésére is hangsúlyt helyeztünk. A projekt egyik
eredményeként magas színvonalú szakmai együttműködés indult
a dél-dunántúli idősgondozással foglalkozó intézmények között.
Második közvetlen célunk a helyi idősgondozás színvonalának emelése volt, melyet a projekt eredményeként létrejött
jól képzett humán erőforrás és a projekt során felújított és új
szolgáltatások biztosítanak Őszi Fény Idősotthonban. Többek
között 6 db háromágyas szobát 2 ágyas szobává alakítottunk,
berendeztünk egy szobát egyéni és csoportos terápiás célokra,
létrehoztunk egy idősek számára tervezett tornatermet és egy
menedzsment szobát. A kibővített konyha és étterem alkalmas
speciális diéták elkészítésére. A projektnek köszönhetően a
képzett helyi szakemberek és a felújított intézmény lehetővé
teszik Alsómocsoládon magasabb szintű szolgáltatás biztosítását, az elsajátított új módszerek és nemzetközi tapasztalatok
alkalmazását. A projekt eredményeként más településeken
is elindulnak az aktív időskort támogató helyi intézkedések.

The overall objective of the project
was to raise the standard of care for
the elderly in the small-village areas of
the rural territories in Hungary.
The overall objective of the project was to raise the standard of care for
the elderly in the small-village areas of the rural territories in Hungary.
Our first direct objective was the human capacity building in the public sector and in elderly care. We also wanted to help bring new attitudes and to involve older people living in small settlements in the
local community. Nine groups of activities contributed to attain the
first direct objective. Among others there were 19 different types
of training sessions and the preparation of five new curriculum. We
implemented three conferences as well as a creative workshop. We
created three field researches and an intensive English language
course. The project included 3 study trips to Norway with 15 participants each and an exchange visits of two nurses from both Hunga-

ry and Norway. Special attention was given to the relationship between the young and the elderly. As a result of the project a high level
of professional cooperation started among elderly care institutions
in South Transdanubia. Our second direct objecive was to establish
quality services in the local elderly care through well trained personell and the improved service facilities of the Autumn Light Elderly
Home. Among others 6 three bedded rooms were rearranged into
double bedded ones, a particular room was furnished for therapeutic
purposes and a gym was designed for elderly people. The kitchen
and the restaurant of the Elderly Home were expanded and equipped with or preparing special menues for elderly. Due to the project
the service level of the Eldery Home is much higher, new methods
and international experiences are implemented in the daily work.
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HU11-0005-HU11-PP1-2013

ÖNKORMÁNYZATI KAPACITÁSÉPÍTÉS NORVÉGMAGYAR EGYÜTTMŰKÖDÉSSEL CÍMŰ PROJEKT
A helyi önkormányzatok a demokrácia alapkövei.
A helyi önkormányzatok a demokrácia alapkövei: a polgárokhoz legközelebbi közigazgatási szint jelentős közösségfejleszProjektgazda
Project Promoter

Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége
Hungarian National Association of Local Authorities

Program Operátor
Programme Operator

Miniszterelnökség, Nemzetközi Együttműködési Programok Végrehajtási Főosztálya
Prime Minister’s Office, Department for Implementation of International Co-operation Programmes

Megvalósítási időszak
Implementation period

2013. szeptember 25. – 2016. április 30.
25th of September 2013 – 30th of April 2016

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner

Belügyminisztérium –Ministry of Interior (BM)
Emberi Erőforrások Minisztériuma – Ministry of Human Resources (EMMI)
Miniszterelnökség– Prime Minister’ Office (ME)
Magyar Faluszövetség - Hungarian Village Association (MFSZ)
Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége – National Association
of Small Cities (KÖOÉSZ)
Szövetség az Életen át tartó Tanulásért – Association for Life Long Learning
(SZETT)
Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete -Trade Union of Hungarian Civil Servants and Public Employees
(MKKSZ)

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner

Norvég Helyi és Regionális Önkormányzatok Szövetsége – Norwegian Association of Local and Regional Authorities (KS)
Életen át tartó tanulásért Ügynökség Norvégiában – Norwegian Agency for
Lifelong Learning– VOX

Összköltség
Total budget (EUR)

399 299 981 HUF
1 408 962,53 EUR

Norvég támogatás összege
Norway Grant (EUR)

392 680 471,17 HUF
1 385 605,05 EUR

tési, közszolgáltatás-nyújtási szereppel bír. A projekt a helyi
demokrácia fejlesztését célozta az önkormányzati szövetségek
norvég-magyar tapasztalatcseréje által; a nők szerepvállalásának erősítését a közéletben, a munka és magánélet egyen-
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súlyának elősegítését; az önkormányzati és járási hivatalok
együttműködésének segítését a közigazgatási reform során;
az önkormányzati érdekképviselet hatékonyságának növelését, és a szakmai párbeszéd intézményrendszerének megújítását a kormányzat és az önkormányzatok között. Eredményeink a kitűzött indikátorokat túlszárnyalták. Projektünkkel a
norvég-magyar helyi kapcsolatokat fejlesztettük, e cél elérését
több sikeres közös pályázat bizonyítja magyar és norvég önkormányzatokkal. Továbbfejlesztettük a Képviselők Képzése
programot, új módszert fejlesztettünk ki a járások és önkormányzatok együttműködésének javítására, amit 101 járásba
vittünk el. Az életen át tartó tanulás terén képzetük az önkormányzati vezetőket. Az idősellátás és a falvak helyzetének
javítása témában bilaterális és hazai tapasztalatcserére került
sor. Összesen 3626 fő vett részt képzésen; több mint 700 intézményt képviselve. Tíz tanulmányútra került sor Norvégiában,
norvég partnereink az összes fontos projekteseményre eljöttek hazánkba. Létrehoztuk az Önkormányzati Információs és
Koordinációs Központot, amely ingyenes rendezvényhelyszínt
biztosít az önkormányzatoknak Budapesten. A partnerség,
együttműködés és párbeszéd kultúráját erősítve célcsoportunk, a magyar önkormányzatok képviselői többször is kifejezették a norvég-magyar együttműködés folytatásának igényét.

CAPACITY-BUILDING IN MUNICIPALITIES
THROUGH NORWEGIAN-HUNGARIAN
COOPERATION PROJECT
Local governments are the cornerstones of local democracy
The administrative level closest to the
citizens have communal-development
and public-service-providing roles. The
project aimed at developing local democracy through strengthening the experience exchange of Hungarian-Norwegian
local government associations, the role
of women in public life; the promotion
of work-life balance; the support of the
cooperation of local government and
township offices through the public administrative reform; increasing the efficiency of local government interest-representation, the renewal of the system of
professional dialogue between the state
and the local governments. Our results
that extended in many cases the indicators. We supported local governments
with the aim to make better use of development sources, the attaining of this

goal is proved by the many successful
applications of Hungarian-Norwegian
local governments. We further developed the Councilor Training Program, we
developed a new method for the improvement of the cooperation of township
and local government offices, cooperation was started in 101 townships in the
framework of trainings. We trained local
government leaders and experts to incite
lifelong learning activities. Bilateral and
national experience-exchange programs
were undertaken to improve elderly care
and the situation of villages. In total, 3626
people representing more than 700 organizations participated in trainings and
experience-exchanges in the project. 10
study-trips to Norway took place and our
Norwegian partners participated in every
important project-events in Hungary.
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HU11-0006-A1-2013

COOPERATION-BASED INNOVATIVE SERVICE
DEVELOPMENT TO ENHANCE ENERGY
CONSUMPTION CONSCIOUSNESS AND TO SPREAD
THE USE OF RENEWABLE ENERGY SOURCES

A Greening Regions projektet Rácalmás Város Önkormányzata hívta életre
azzal a céllal, hogy növelje az energiatudatosságot és ösztönözze a megújuló
energiaforrások használatát a térségben.

The Greening Regions project was initiated by the Municipality of Rácalmás in
order to enhance energy consumption consciousness and to spread the use of
renewable energy sources in the region.

Ennek érdekében példaértékű partnerség jött létre, melynek
magyar és norvég helyi önkormányzatok, vállalkozások és a
civil szféra egyaránt aktív részesei.

For this purpose an excellent partnership has been established
with Hungarian and Norwegian municipalities, local businesses
and NGOs. The project having a budget of 855.000 Euro is supported by the Norway Grants, and will facilitate the development of innovative services in Rácalmás, taking into consideration best practices of their Norwegian counterparts.

Projektgazda
Project Promoter

Rácalmás Város Önkormányzata

Program Operátor
Programme Operator

Miniszterelnökség, Nemzetközi Együttműködési Programok Végrehajtási Főosztálya
Prime Minister’s Office, Department for Implementation of International Co-operation Programmes

Megvalósítási időszak
Implementation period

2016. 04.06.-2017. 04. 30.

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata /Municipality of Mezőfalva
Duna-Via Építőipari Kft. / Duna-Via Industrial Ltd.
Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ Egyesület /Energy
Club Policy Institute and Methodology Center Association

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner

Municipality of Stor-Elvdal
Municipality of Elverum

Összköltség
Total budget (EUR)

245 181 721,75 HUF
865 143,69 EUR

Norvég támogatás összege
Norway Grant (EUR)

230 381 528 HUF
812 900 EUR
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„EGYÜTTMŰKÖDÉSEN ALAPULÓ
INNOVATÍV SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉS AZ
ENERGIATUDATOSSÁG NÖVELÉSE ÉS A MEGÚJULÓ
ENERGIÁK ELTERJESZTÉSE ÉRDEKÉBEN”

A Norvég Alap támogatásával megvalósuló, mintegy 855.000 Euró költségvetésű projekt keretében Rácalmás új, innovatív szolgáltatásokat alakít ki norvég önkormányzatok legjobb gyakorlatait is figyelembe véve.
Egyrészt felállításra kerül egy energiamenedzsment ügynökség, mely a helyi lakosság, vállalkozások és térségbeli önkormányzatok részére nyújt széleskörű információt az energiatudatos megoldások kapcsán.
Másrészt megvalósul egy mintaberuházás: hőszivattyú rendszert építenek ki egy helyi óvoda és bölcsőde geotermikus energiával való fűtése érdekében.
Mindezeken túl képzések és gyakorlati kézikönyvek teszik lehetővé, hogy a projektből származó eredmények minél szélesebb
célközönséghez jussanak el. Bízunk benne, hogy eredményeink
példaként és ösztönzésként szolgálhatnak más térségek lakosai,
vállalkozásai és önkormányzatai számára is!

230 381 528 HUF
812 900 EUR
__________________
Támogatás összege
Norway Grant

First, an energy management agency will be set-up to increase
the knowledge of the local population, local SMEs and other municipalities regarding energy conscious solutions.
Second, as a pilot investment, a geothermal heat pump will be
installed in a local kindergarten, in order to supply the heating
system with renewable energy.
Beyond these actions, trainings and practical handbooks will be
delivered to ensure wide-scale dissemination of project results.
We hope that our project will show example and give incentive for
people, companies and local governments in other regions as well!
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HU11-0006-PP3-2013

A KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZMÉNYRENDSZER
HELYI SZINTŰ KAPACITÁSFEJLESZTÉSE
275 772 456,21 HUF
973 085,59 EUR
__________________
Támogatás összege
Norway Grant

„A katasztrófavédelmi intézményrendszer helyi szintű kapacitásfejlesztése” című
projekt a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 Kapacitásfejlesztési
és Intézményközi Együttműködési programjának támogatásával, a
Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (BM OKF)
vezetésével valósult meg 2013 és 2017 között.
A program célja a magyar közintézmények kapacitásainak megerősítése, a humán erőforrásainak fejlesztése volt, hasonló feladatokat
ellátó norvég intézményekkel és hatóságokkal való együttműködés és tudástranszfer által. A program keretében minden projekt
egy vagy több norvég intézménnyel partnerségben valósult meg.

Projektgazda
Project Promoter

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
National Directorate General for Disaster Management of the Ministry of Interior

Program Operátor
Programme Operator

Miniszterelnökség, Nemzetközi Együttműködési Programok Végrehajtási Főosztálya
Prime Minister’s Office, Department for Implementation of International Co-operation Programmes

Megvalósítási időszak
Implementation period

2013.09.15.-2017.04.30.

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner

BM Vezetőképzési, Továbbképzési és Tudományszervezési Főosztály
Department of Management Training, Development Training, and Science
Administration of the Ministry of Interior
Magyar Polgári Védelmi Szövetség
Hungarian Civil Protection Association (HCPA)

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner

Norvég Királyság Polgári Védelmi Igazgatósága
Norwegian Directorate for Civil Protection (DSB)
Norvég Vízforrások és Energetikai Igazgatóság
Norwegian Water Resources and Energy Directorate (NVE)

Összköltség
Total budget (EUR)

291 144 607,83 HUF
1 027 327,48 EUR

Norvég támogatás összege
Norway Grant (EUR)

275 772 456,21 HUF
973 085,59 EUR
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„A katasztrófavédelmi intézményrendszer helyi szintű kapacitásfejlesztése” elnevezésű projekt alapvetően a katasztrófavédelmi őrsök kialakítását hivatott támogatni. Ennek érdekében
szakmai, nemi esélyegyenlőségi, helyi együttműködési képzések, valamint norvég partnerekkel folytatott tapasztalatcserék
és az ezeket kiegészítő tevékenységek zajlottak.
A projekt fókusza és fejlesztési pillérei
• a BM OKF szervezetfejlesztése: a helyi beavatkozó erők
kapacitásainak fejlesztése, a személyi állomány továbbképzése;
• a bilaterális kapcsolatok fejlesztése;
• gender mainstreaming, a BM OKF nemi esélyegyenlőségi
fejlesztése;
• a helyi beavatkozó erők és a lakosság közti együttműködési
kapacitások fejlesztése és a helyi érdekelt felek
együttműködésének fejlesztése.

Tapasztalatcsere
A nemzetközi tapasztalatok átültetése és a norvég-magyar kétoldalú tudáscsere érdekében a BM OKF szakmai együttműködést valósított meg a
Norvég Királyság Polgári Védelmi Igazgatóságával és a Norvég Vízforrások
és Energetikai Igazgatóságával. A bilaterális kapcsolatok tartós fejlesztését is szolgálta, hogy a felek kölcsönös szakmai tanulmányutat szerveztek
egymás országába. A két ország eltérő földrajzi adottságai ellenére a norvég és magyar szakemberek hamar megtalálták a hasonlóságokat és az
átültethető tapasztalatokat.
Képzések
A BM OKF vezető partnerként felel a saját állományának szakmai képzéséről és továbbképzéséről. Az új helyi szervezeti egységek miatt megnövekedtek a létszámbeli és szakmai igények. A szervezet erre reagálva
150 fő részvételével tűzoltó alapképzést, több mint ezer fő részvételével
e-learning formában zajló tűzoltó továbbképzést és 253 fő részvételével
veszélyes üzemek kockázatelemzése és veszélyesáru-szállítás témákban
szakmai továbbképzéseket tervezett. A képzések műszaki igényeinek
megfelelő mennyiségű különböző típusú védőfelszerelések és eszközök
beszerzése is megtörtént a projekt keretében. Az új szervezeti szint és
egységek létrehozása szükségessé tette az új szervezeti működés kereteinek kidolgozását, illetve a tűzoltók szolgálatszervezési informatikai kapacitásainak bővítését is. Ezek és a projekthez kapcsolódó előzetes és utólagos
értékelési folyamat is a projekt részét képezték.

reaming (nemi esélyegyenlőség) fejlesztéséért felelt. A főosztály feladata
volt, hogy elkészítse a katasztrófavédelem kompetenciatérképét, lebonyolítsa a gender mainstreaming képzéseket (amelyek célcsoportjai a BM
OKF központi, illetve új helyi állománya, továbbá a helyi érdekelt szereplők, például az önkormányzati közbiztonsági referensek – összesen 454 fő)
és felelt a BM OKF nemi esélyegyenlőségi stratégiájának és akciótervének
kidolgozásáért.
A helyi szereplőkkel, érdekelt felekkel és a lakossággal jó kapcsolatot ápol a
Magyar Polgári Védelmi Szövetség (MPVSZ), hidat képezve a hivatásosok és
a civilek között. Projektpartnerként a szövetség feladata volt, hogy felkészítse
a lakosságot és az új helyi szervezeti egységeket a mindennapi és veszélyhelyzeti hatékony együttműködésre. Ezt szolgálták a szövetség helyi együttműködési tréningjei és lakosságfelkészítési kampányai. A projekt végén egy
zárógyakorlat valósult meg, demonstrálva az új egységek felkészültségét.

Konzorciumi partnereink
A BM OKF szervezeti és humán fejlesztését szorosan támogatták a magyarországi projektpartnerek.
A BM Vezetőképzési, Továbbképzési és Tudományszervezési Főosztály
a felhalmozott szakmai tapasztalatait hasznosította és a gender mainst-
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CAPACITY BUILDING OF THE DISASTER
MANAGEMENT SYSTEM AT LOCAL LEVEL
275 772 456,21 HUF
973 085,59 EUR
__________________
Támogatás összege
Norway Grant

Implementation of the project titled “Local capacity development of disaster
management institutions” is funded by the Norwegian Financial Mechanism 20092014 Programme for Capacity Building and Institutional Cooperation, led by the
National Directorate General for Disaster Management of the Ministry of Interior
(NDGDM), and realized between 2013 and 2017.
Project focus and pillars of development
Organizational development of NDGDM: capacity development
of local operational crews; staff development training Development of bilateral relations Gender mainstreaming, gender
equality developments at NDGDM

long-term development of bilateral relations is also enhanced
by the fact that the parties organized mutual study trips to each
other’s countries. In spite of the dissimilar geographic nature of
the two countries, the Norwegian and Hungarian experts soon
found similarities and experience to be transposed.
Training courses

Development of cooperation capacities between local operational crews and residents; development of cooperation between local operational crews and local stakeholders
Exchange of experiences
In order to adopt international experience and in the interest of
bilateral Norwegian-Hungarian knowledge exchange, the National Directorate General for Disaster Management of the Ministry of Interior (NDGDM) made professional cooperation arrangements with the Norwegian Directorate for Civil Protection and
the Norwegian Water Management and Energy Directorate. The

ZÁRÓKIADVÁNY 2017

332

As a lead partner, NDGDM is responsible for the professional and
continuous development training of its staff. Demands in terms
of headcount and professional skills have increased due to the
establishment of new local units. In response to this, NDGDM
provided fire fighter basic training for 150 people, an e-learning training course for fire fighters with more than 1,000 participants, and professional development training courses on the risk
analysis of hazardous operations and dangerous goods transport
with 253 attendees. In line with the technical demands of these
trainings, the project also involved procurements of various
types of personnel protection equipment and tools. The creation

of a new organizational level and the corresponding units necessitates the
elaboration of a new framework of operation for the organization, and
capacity extensions in the IT based duty service arrangements of fire fighters. These also form part of this project, together with the ex-ante and
ex-post evaluation processes associated with the project.
Consortium partners
Organizational and human resources development at NDGDM is closely
supported by Hungarian project partners.
The Department of Management Training, Development Training,
and Science Administration of the Ministry of Interior made use of
its professional experience accumulated and was responsible for the
development of gender mainstreaming and gender equality. The Department was in charge of completing the competence map of the
disaster management organization and the provision of courses on
gender mainstreaming (target groups of which include the central
staff and new local personnel at NDGDM, as well as local stakeholders such as local municipality public safety officers – 454 people in
total), and is also responsible for developing the gender equality
strategy and action plan of NDGDM.
The Hungarian Civil Protection Association (HCPA) maintains
good relations with local players, stakeholders and residents,
serving as a bridge between professionals and civil society. As a
project partner, the Association was in charge of preparing the
population and the new local organizational units for efficient
everyday and emergency cooperation. The training courses for
local cooperation and the campaigns to prepare residents by
the Association were intended for this purpose. At the end of
the project , a closing practice session was organized in order
to demon strate th e level of prepa redn e ss of th e n ew un its .
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HU11-0008-PP4-2013

282 215 671,4 HUF
995 821 EUR
__________________
Támogatás összege
Norway Grant

Az épített örökség jelentősen hozzájárul a nemzetgazdasági termeléshez és a
munkahelyteremtéshez

Projektgazda
Project Promoter

Miniszterelnökség - KÖHÁT
Prime Minister’s Office - Department for Cultural Heritage

Program Operátor
Programme Operator

Miniszterelnökség, Nemzetközi Együttműködési Programok Végrehajtási Főosztálya
Prime Minister’s Office, Department for Implementation of International Co-operation Programmes

Megvalósítási időszak
Implementation period

2014.01.01. – 2017.03.31.

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner

Balatoncsicsói Római Katolikus Plébánia / Balatoncsicsó Roman Catholic
Parish
Nivegy-Völgyi Borút Egyesület / Wine path Association of Nivegy Valley
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. / Hungarian National Asset Management
Inc.
Pannon Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Turizmus Intézeti Tanszék / Pannon University, Economics Department, Institute of Tourism
Norvég Környezetvédelmi Minisztérium, Kulturális Örökség Menedzsment
Főosztály / Norwegian Ministry of Environment, Department for Cultural
Heritage
Management
Emberi Erőforrások Minisztériuma / Ministry of Human Resources
Nemzetgazdasági Minisztérium / Ministry of Natioonal Economy

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner

Riksantikvaren Kulturális Örökség Igazgatósága / Riksantikvaren Directorate
for Cultural Heritage

Összköltség
Total budget (EUR)

282 215 671,4 HUF
995 821 EUR

Norvég támogatás összege
Norway Grant (EUR)

282 215 671,4 HUF
995 821 EUR
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A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG GAZDASÁGI ÉS
TÁRSADALMI HATÁSAINAK FELTÁRÁSA

• Elemzésünk szerint, a hazai épített örökség 3,64%-kal járul
hozzá Magyarország GDP-jének megtermeléséhez
Az épített örökség négy fő területen járul hozzá a nemzetgazdasági
termeléshez: turizmus, ingatlanpiac, építőipar, kulturális és kreatív ipar.
• A becslések szerint 2012-ben az épített örökség
875,73 milliárd forinttal járul hozzá a nemzetgazdasági termeléshez
• Az épített örökség és történeti környezet pénzügyi
támogatása kimutatható pozitív hatással van a helyi
gazdaságra és az ott élők helyzetére.
Az emberek szeretnek történeti környezetben élni és dolgozni,
és ezért hajlandók magasabb árat fizetni
• Ingatlanpiaci kutatásaink szerint az örökségi épületekben és
műemléki környezetekben levő ingatlanok drágábban kelnek el
a lakáspiacon.

• Az örökségi épületek a szálláshelyek piacán is árprémiumot hordoznak.
• A műemlék épületek időben értéktartóbbak a nem műemlék épületeknél.
• Az elemzés kimutatta, hogy a történelmi városközpontokban
magasabbak az ingatlanárak.
• Egy felmérés szerint a Budapestre látogató külföldiek utazásának fő
motivációja a városnézés és a kultúra.
• Egy Balatonfüreden végzett felmérés kimutatta, hogy a lakosok
fontosnak tartják a történeti épületek jelenlétét és gondozását és erre
hajlandók is költeni.
A helyi közösség bevonása és az integrált megközelítés kulcsfontosságú
egy örökség-alapú fejlesztés hosszú távú sikeréhez

készült, ami hasonló helyzetű közösségeket készít fel épített örökségük
hosszú távú megőrzésére és fenntartható működtetésére. A projekt célja
egy egykori műemlék plébániaépület közösségi központtá való felújítása
közösségfejlesztésen keresztül. A megújulás lehetőségeit a helyi lakossággal együtt alakítottuk ki közösségi tervezés során. Az új funkciók és az épülethez kötődő társadalmi vállalkozás szakértők, helyi vállalkozók, civil szerveztek, polgármesterek és lakosok aktív részvételével kristályosodott ki.
A folyamatot egy képzéssorozat kísérte, elsősorban az épület fenntartását
biztosító helyi szereplők és vállalkozók tudásának, képességének fejlesztésével. A cél egy vállalkozói közösség kialakítása volt, akik aktív szerepet
vállalnak a megújult plébániaépület működtetésében és fenntartásában.
Megéri az épített örökségbe fektetni!

Esettanulmányaink feltárták, hogy az épített örökség és az örökségi beruházások hatásai megsokszorozódnak, ha a folyamatba a kulcsszereplők és
a helyi közösség bevonásra kerülnek.
• A Nivegy-völgyi pilot projekt során egy olyan módszertani útmutató
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282 215 671,4 HUF
995 821 EUR
__________________
Támogatás összege
Norway Grant

REVEALING THE ECONOMIC AND SOCIAL IMPACTS
OF CULTURAL HERITAGE
Built heritage significantly contributes to GDP and creates jobs

Projektgazda
Project Promoter

Miniszterelnökség - KÖHÁT
Prime Minister’s Office - Department for Cultural Heritage

Program Operátor
Programme Operator

Miniszterelnökség, Nemzetközi Együttműködési Programok Végrehajtási Főosztálya
Prime Minister’s Office, Department for Implementation of International Co-operation Programmes

Megvalósítási időszak
Implementation period

2014.01.01. – 2017.03.31.

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner

Balatoncsicsói Római Katolikus Plébánia / Balatoncsicsó Roman Catholic
Parish
Nivegy-Völgyi Borút Egyesület / Wine path Association of Nivegy Valley
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. / Hungarian National Asset Management
Inc.
Pannon Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Turizmus Intézeti Tanszék / Pannon University, Economics Department, Institute of Tourism
Norvég Környezetvédelmi Minisztérium, Kulturális Örökség Menedzsment
Főosztály / Norwegian Ministry of Environment, Department for Cultural
Heritage
Management
Emberi Erőforrások Minisztériuma / Ministry of Human Resources
Nemzetgazdasági Minisztérium / Ministry of Natioonal Economy

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner

Riksantikvaren Kulturális Örökség Igazgatósága / Riksantikvaren Directorate
for Cultural Heritage

Összköltség
Total budget (EUR)

282 215 671,4 HUF
995 821 EUR

Norvég támogatás összege
Norway Grant (EUR)

282 215 671,4 HUF
995 821 EUR

• Our research has shown that historic buildings contribute to
Hungary’s gross domestic production (GDP) by 3.64%.
The four main areas in which built heritage contributes to domestic production are tourism, real estate, construction industry, cultural and creative industries.
• It is estimated that historic buildings accounted for
875.73 billion HUF (2.91 billion EUR) of gross value added to
domestic production in 2012.
• Calculations show that in 2012
• historic buildings contributed to tourism production by
186.36 billion HUF
• real estate transactions related to historic buildings produced
407.81billion HUF
• repair and maintenance of historic buildings contributed to
the construction industry by 192.62 billion HUF
• the contribution of historic buildings to cultural and creative
industries was 88.94 billion HUF

• Considering the four impact sectors, listed historic buildings provided
85.51 thousand jobs in 2012
• Public investment in built heritage and heritage environments have
positive impact on the local economy and contribute to the
strengthening of the social fabric.

Engaging the local community and an integrated approach are key factors for the long-term success of heritage-led regeneration projects

People want to visit, live and work in historic areas and are willing to pay
a higher price to do so

• Through the pilot project in the Nivegy-valley in upper lake Balaton a
methodological guide was produced that will help similar communities prepare for the long-term protection and sustainable management of their built
heritage. The goal of the pilot project was to revitalize a former parish building
into a community centre through a wider community development approach.
The revitalization concept of the derelict national monument has been formulated together with the local inhabitants through community planning.
The new functions and the social enterprise linked to the building were designed during planning workshops with the active participation of experts,
local entrepreneurs, civil organizations, mayors and inhabitants. This process
was accompanied by a series of capacity building trainings, providing local
stakeholders with all the necessary knowledge to sustain the building and
their own businesses. The goal was to establish an entrepreneur community,
who would actively take part in the operation and upkeep of the parish house.

• Our research has shown that properties found in historic environments
and heritage buildings carry a price premium on the residential market.
• Heritage buildings also carry a price premium on the hotel
accommodation market.
• Listed historic buildings hold their value in time more than non-listed buildings.
• We have demonstrated that historic town centres have higher property values.
• A survey found that sightseeing and culture are the main motivation of
travel for foreign visitors to Budapest.
• A survey in Balatonfüred has shown that people consider the existence
and maintenance of historic buildings important and are willing to pay for it.

Our case studies have shown that the impacts of built heritage and restoration
projects are multiplied if key stakeholders and the community are involved.

It is worth investing in heritage!
ZÁRÓKIADVÁNY 2017

336

ZÁRÓKIADVÁNY 2017

337

HU11-0009-A1-2013

PEER GYNT PROJEKT

THE PEER GYNT PROJECT

„Silány, vagy szép – ez a hely kedves nekem.
Szabad itt a szél, és szabad a lélegzetem.”
H. Ibsen: Peer Gynt
				

„Mean or splendid — this spot suits me well.
So easy to breathe in brisk winds from the fell.”
H. Ibsen: Peer Gynt
					

A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉS
FENNTARTHATÓ MÓDSZEREINEK KÍSÉRLETE PÉCSETT

264 600 661 HUF
933 665 EUR
__________________
Támogatás összege
Norway Grant

Projektgazda
Project Promoter

Pécs MJV Önkormányzata
Municipality of Pécs

Program Operátor
Programme Operator

Miniszterelnökség, Nemzetközi Együttműködési Programok Végrehajtási Főosztálya
Prime Minister’s Office, Department for Implementation of International Co-operation Programmes

Megvalósítási időszak
Implementation period

2016.04.15 – 2017.04.30.
15.04.2016 – 30.04.2017.

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner

TÁMASZ Alapítvány Pécs
TÁMASZ Foundation Pécs
Fonavita NKft.
Fonavita Nonprofit Ltd.
Nevelők Háza Egyesület
Educators’ Centre Association

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner

Oslo és Akershus Alkalmazott Tudományok Egyetem
Oslo & Akershus University College of Applied Sciences

Összköltség
Total budget (EUR)

278 527 013,52 HUF
982 805,27 EUR

Norvég támogatás összege
Norway Grant (EUR)

264 600 661 HUF
933 665 EUR

ZÁRÓKIADVÁNY 2017

338

A Peer Gynt Projekt a városrészi civil szervezetek és az önkormányzati intézmények között létrejött olyan, a szociális és közösségi problémák egészét komplex módon érintő
tudatos együttműködés-fejlesztés révén valósulhatott meg
Pécs városában, amely a helyi közösség aktivizálásán keresztül közvetlenül épített a közösségi kezdeményezések
önfenntartó képességére. A humán fejlesztés célja volt,
hogy innovatív, a közösségi tervezés módszerét alkalmazó

humán szolgáltatásfejlesztési programot valósítson meg a
célterületen, amelynek eredményeként a célterület humán
szolgáltató intézményeivel, szervezeteivel és a helyi lakossággal kialakított, élő együttműködések bázisán, a városrész szolgáltató szervezetei, intézményei és a lakossági
csoportok aktív módon tudjanak reagálni az aktuális helyi
szolgáltatási hiányokra, igényekre, szükségletekre.
A folyamat eredményeként:
• aktív együttműködések jöttek létre a célterület humán
szolgáltató intézményeivel, szervezeteivel (20 megállapodás);
• a norvég partner szakmai hozzájárulásával hazai és norvég
tanulmányutak során jó gyakorlatok kerültek bemutatásra a
fejlesztett szolgáltatások tartalmába integrált módon;
• a fejlesztés eredményeként 27 humán szolgáltatás
(14 közösségi, 7 szociális és 6 kompetencia és kapacitásfejlesztő) került kidolgozásra, melyek kipróbálása a konzorciumi partnerek együttműködésében, immár az új közösségi
terek működtetése érdekében kialakított szakmai teamek
koordinációja mellett történt;
• 3 közösségi tér újult meg összesen több mint 650 m²-en.

PILOTING SUSTAINABLE METHODS FOR
THE DEVELOPMENT OF SOCIAL SERVICES IN PÉCS

In the course of Peer Gynt Project a conscious, long-term cooperation has been achieved between the NGOs of the target area and
municipal authorities in the city of Pécs. This cooperation was able
to handle social and community problems in a complex way. The
aim of the development was to implement an innovative human
service development program based on community planning in
the target area. A development that will result in the active involvement of determined local groups in addressing local needs
and shortcoming of services based on a cooperation between
service-provider organizations and institutions of the district.

• As a result of the development 27 human services
(14 community, 7 social and 6 competence and capacity
buliding) were outlined, the piloting of which was realized by
the cooperation of the consortium partners and coordinated
by the professional teams formed to manage the new
community centers;
• 3 community spaces were renewed on more than 650 sqare meters.

The desired outcome of the experimental project was to generate and pilot human service packages built on various cooperations that will continue to exist in the community centers established as results of infrastructural developments of this program.
As a result of the process:
• an active cooperation was achieved between human service
institutions, organizations of the target area (20 cooperations);
• With the professional cooperation of our Norwegian partner
good practices were observed and adopted in the course of
national and Norwegian study tours;
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HU11-0016-A1-2013

KAPACITÁSFEJLESZTÉS AZ IDŐSKORI
ELLÁTÁSBIZTONSÁG NÖVELÉSE ÉRDEKÉBEN
MÓRAHALMON
A projekt legfőbb célja az időskori ellátórendszer kapacitásainak
növelése volt Mórahalmon.
320 866 610,77 HUF
1 132 203,99 EUR
__________________
Támogatás összege
Norway Grant

Projektgazda
Projekt Promoter

Mórahalom Városi Önkormányzat
Municipality of Morahalom

Program Operátor
Programme Operator

Miniszterelnökség, Nemzetközi Együttműködési Programok Végrehajtási Főosztálya
Prime Minister’s Office, Department for Implementation of International Co-operation Programmes

Megvalósítási időszak
Implementation period

2016.05.01. – 2017.04.30.

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner

Geonardo Környezetvédelmi, Térinformatikai és Regionális Projektfejlesztő Kft. /
Geonardo Environmental, Geoinformatics and Regional Project Development Ltd.

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner

SINTEF

Összköltség
Total budget (EUR)

342 565 619,21 HUF
1 208 770,71 EUR

Norvég támogatás összege
Norway Grant (EUR)

320 866 610,77 HUF
1 132 203,99 EUR
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Az önkormányzat az alapszolgáltatások megszervezésével ugyan
létfontosságú segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és tágabb lakókörnyezetükben az önálló életvitel
fenntartásához, valamint biztos hátteret nyújt egészségi állapotukból, mentális helyzetükből vagy más okból származó problémáik megoldásában, de a sajátos, a térségre jellemző, szórt-tanyás
településszerkezet komoly kihívások elé állítja a helyi szociális- és
idősgondozói hálózatot kötelező feladatai elvégzésében.

A helyi szociális ellátó központ a projekt kezdetén már teljesítőképessége határán volt. Kapacitásuk igény szerinti bővítésének
anyagi korlátok mellett a kiterjedt, szórt tanyás térség által generált nagy igény szabott határt.
A projekt keretében felépült egy közösségi ház, amely nem csak
nappali elfoglaltságraellátást (étkezés, orvosi felüg biztosít teret a
célcsoport számára, hanem közösség teremtő és megtartó funkcióval is bír elsősorban a külterületeken, többnyire magányosan élő
idős emberek társasági kapcsolatainak erősítése révén.
Két tanulmányút során először a mórahalmi ellátórendszer
képviselői ismerkedtek norvég idősellátási jó gyakorlatokkal a
Trondheimben és a térség településein működő tagintézmények
példáin keresztül. Továbbá előadások keretében tájékozódtak
a szociális ellátás helyi működéséről, a mindennapi gyakorlatok helyszínen való bemutatása révén pedig kézzelfogható ismeretekkel gazdagodtak a résztvevők a norvég ellátórendszer
működéséről. Ezt követően a norvég szakemberek látogattak el
Mórahalomra, hogy közelebbről tanulmányozzák a magyar ellátórendszer jelenlegi, elméleti és gyakorlati működését főként
a tanyagondnoki szolgálatot, ezáltal kölcsönös helyzetfelmérés
valósult meg, amely alapjául szolgált a projekt partnerek által,
közösen kidolgozott tanulmány elkészítésének.

Az elkészült tanulmányok révén
nemcsak tisztább képet kapott
a város az szociális és időskori
ellátás aktuális helyzetéről, hanem egy cselekvési terv kidolgozásával célzottan tudja majd
az elkövetkező időszakban orvosolni a feltárt hiányosságokat.
A tanulmányok kidolgozásának
legfőbb célja az volt, hogy a helyzetfelmérésen, esettanulmányok
bemutatásán keresztül és ezek
alapján, továbbá a norvég példát
megismerve, a hazai szociális ellátórendszer fejlesztési irányainak
elméleti koncepcióját felvázolja.
A közös tanulmány kidolgozása egyben a norvég és a magyar
intézmények közötti együttműködés elmélyítésére is megfelelő
alapul szolgált, illetve az intézményi együttműködés keretei között
a norvég jó tapasztalatok átadása
érdekében képzés megszervezése
is célszerűnek mutatkozott. A tanulmány elkészítése, a tapasztalat csere, és a szakember képzés
révén – a magyar jogszabályok
adta keretek között – egy norvég mintán alapuló „pilot action”
alkalmazására is lehetőség nyílt
az újonnan átadott épület keretei között. Ezek a tényezők mind
hozzájárultak a helyi önkormányzat által a szociális ellátórendszer
alapszolgáltatásainak kereteiben

nyújtott szolgáltatás portfólió fejlesztéséhez is, illetve a szolgáltatások körének bővítéséhez is ebben a témakörben.
A projekt kiemelt figyelmet fordított különféle képzésekre, amelyek nem csak a hajlott korúak
számára nyújtottak érdekes, új
ismereteket (vízitorna, keringésfrissítő gyakorlatok, táplálkozás)
hanem a helyi szakemberek továbbképzését is szolgálták elsősorban az idősekkel való kommunikáció terén. Ezen felül az
önkéntesség, mint időskori aktivitási forma, valamint a férfi ápolók
számának növelésére tett erőfeszítések témája is önálló alkalmakat töltött meg magas színvonalú
tartalommal.
A projekt révén felhalmozott tudás és tapasztalat révénMórahalom nagyot lépett előre, hogy
átgondoltabb és egy magasabb
színvonalú szolgáltatást nyújtására nyílhat lehetőség Mórahalmonson a helyi idős lakosság számára.
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CAPACITY BUILDING MEASURES IMPROVING THE
ELDERLY CARE POTENTIAL IN THE RURAL AREAS OF
MORAHALOM
The main objective of the project was to improve the various capacities of the
local social- and elderly care infrastructure in Mórahalom.
320 866 610,77 HUF
1 132 203,99 EUR
__________________
Támogatás összege
Norway Grant

Projektgazda
Projekt Promoter

Mórahalom Városi Önkormányzat
Municipality of Morahalom

Program Operátor
Programme Operator

Miniszterelnökség, Nemzetközi Együttműködési Programok Végrehajtási Főosztálya
Prime Minister’s Office, Department for Implementation of International Co-operation Programmes

Megvalósítási időszak
Implementation period

2016.05.01. – 2017.04.30.

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner

Geonardo Környezetvédelmi, Térinformatikai
és Regionális Projektfejlesztő Kft.

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner

The SINTEF Foundation

Összköltség
Total budget (EUR)

342 565 619,21 HUF
1 208 770,71 EUR

Norvég támogatás összege
Norway Grant (EUR)

320 866 610,77 HUF
1 132 203,99 EUR
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Even though the local government provides essential assistance
by delivering certain services to those with a social impairment aiding them to conduct a reasonably independent life at their homes
as well as granting a solid background to deal with their various
isssues (social mental, health), but such capacities are finite and
the unique structure of the settlement, with a huge area dominated by scattered farms present significant challenges to the local
social care network to carry out these mandatory and vital tasks

The primary institute coordinating these efforts had already
been at and over its full operational capacity when the current
project commenced. Improving their HR and other relevant capacities were constrained in the past not only by financial factors
but they couldn’t be hoped to meet the demand presented by
the population of the vast areas ruled by the above mentioned
scattered farmsteads.
To ease these issues the project delivered a community building, that not only will serve as a day-care facility for the elderly
target group, but also will promote social engagement for those
who predominantly live isolated in the outskirts, with minimal or
virtually no interaction with others.
There were two study tours organised during the project. The
first one saw Hungarian experts familiarising themselves with
the Norwegian best practices in the field of elderly care by visiting relevant facilities in and around Trondheim. In addition, there
were a series of presentations covering the local aspects of social and elderly care practices to put the visited infrastructure into
context. The second study tour was organised by the project promoter in Hungary and it hosted Norwegian experts to introduce
them to the relevant Hungarian practices with special attention to
the farm care-taker service and the many facets of its activities.

The primary objective of the studies
was to draft a theoretical pathway
for future development strategies
to be implemented in the Hungarian social and elderly care system
that are based on actual Norwegian
examples and best practices. As a
result of these studies the Municipality not only gained a much clearer picture about the actual and local
status of its social and elderly care
capacities and related infrastructure, but as a direct result of the action plan it will be able to manage
and resolve the identified issues
in a targeted and focused manner.
These mutually conceived studies
also facilitated bilateral and inter
institutional cooperation between
partners and institutions both from
the donor country and from Hungary. As a direct result of these activities the Hungarian partners could
draft a pilot action that is hoped
to be successfully implemented in
other municipalities throughout the
region and potentially the country.

and interesting skills and knowledge by attending these trainings
covering the topics of dietetics,
PE for elderly etc. Also, the local
professionals were instructed by
certified coaches primarily on the
topics related to the field of communication with the elderly. In addition, two seminars were conducted
covering the topics of volunteering as a potential realm of distinct
types of activities for the seniors
and discussing the issues on how
to make healthcare sector carriers
more attractive for male workers,
that happens to be a major issue all
over Europe including Norway too.
In short, the acquired knowledge
and experience that were gained
by the various activities of this project had opened a new opportunity
to Morahalom to deliver a much
higher level and better organised service to its senior citizens.

Additional priorities within this
current action were focusing on a
series of training activities that targeted not only the elderly target
group but also the experts of the
corresponding local institutional
framework. The elderly managed
to acquire a wide range of new
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NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KEZDEMÉNYEZÉSEK
(HU12)
Program Operátor: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Donor Program Partner: Norvég Népegészségügyi Intézet
Célkitűzés: Javuló népegészségügyi állapot és csökkenő egészségügyi egyenlőtlenségek
Elvárt eredmények: • Csökkenő egyenlőtlenségek a felhasználói csoportok között
		 • Az egészségügyi ellátások minőségének és hozzáférhetőségének javulása,
		 beleértve a reproduktív és preventív gyermek-egészségügyi szolgáltatásokat
		 • Helytelen életmód okozta betegségek megelőzése és visszaszorítása
		 • Mentális egészségügyi szolgáltatások fejlesztése
Keretösszeg: 19 576 470,58 EUR / 5 939 501 176 HUF
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A Népegészségügyi kezdeményezések programterület célja a hazai népegészségügyi állapot javítása és az egészségügyi egyenlőtlenségek csökkentése a felhasználói csoportok
között, az egészségügyi ellátások minőségének és hozzáférhetőségének javítása, beleértve a reproduktív és preventív
gyermek-egészségügyi szolgáltatásokat, valamint a helytelen
életmód okozta betegségek megelőzését és visszaszorítását.
Figyelembe véve a rövidebb végrehajtási időszakot, a program
átdolgozott tartalommal valósult meg. A relatíve rövid megvalósítási határidőkre tekintettel a két nevesített projekt megvalósítását támogatta a Program Operátor:
1) A roma közösségekben dolgozó védőnők munkafeltételeinek javítása:
A projekthátterében a védőnői szolgálat hálózata és működése, mint magyar sajátosság állt. A védőnők az alapellátásban
elsősorban a megelőzés területén dolgozó szakemberek, akik
egészségnevelési, közegészségügyi feladatokat látnak el, a
gyermek születését követően folyamatosan figyelemmel kísérik őket a tankötelezettségük végéig. Működési területük a
családok otthona, iskolák, kórházak, közösségi terek, védőnői
tanácsadók. Jelenleg a védőnői munkát végző 5300 védőnő közül 4005 a területi és 1007 az iskolavédőnői státusz.

2) Módszertani, strukturális és kapacitásfejlesztés a népegészségügyi intézményrendszerhez illeszkedően a mentális problémáknak kitett és a mentális problémákkal terhelt lakosság támogatása érdekében:
A létrehozott Lelki Egészségközpontok minden tevékenysége
arra irányul, hogy a helyi közösség tagjai jobban megismerjék a
lelki egészség elérésének és fenntartásának útjait, valamint felismerjék a mentális betegségek jeleit, a megelőzés, támogatás
és segítségkérés fontosságát és lehetőségeit.
A végrehajtási időszak végéhez közeledve mindkét projekt jelentős mértékű szervezeti kockázatot hordozott magában. A
2017-es kormányzati átalakítás eredményeképpen a projektgazda (Országos Tisztifőorvosi Hivatal) megszűnt, és egy hónappal a hivatalos lezárást megelőzően beolvadásos különválás
útján jogutódlással működik tovább 3 intézmény keretében. A
jogszabályok értelmében a projektek végrehajtás az Országos
Közegészségügyi Intézethez került.
A Programterülettel és a projektekkel kapcsolatos további
információk a Program Operátor honlapján (www.norvegalap.aeek.hu), valamint a Norvég Alap hivatalos oldalán
(www.norvegalap.hu) érhetőek el.
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PUBLIC HEALTH
INITIATIVES (HU12)
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PUBLIC HEALTH
INITIATIVES (HU12)
Programme Operator: National Healthcare Sevices Center
Donor Programme Partner: Norwegian Institute of Public Health
Objective: Improved public health and reduced health inequalities.
Outcomes: • Reduced inequalities between user groups.
		 • Improved access to and quality of health services, including reproductive and
		 preventive child health care.
		 • Life-style-related diseases prevented or reduced.
		 • Improved mental health services
Total allocation: 19 576 470,58 EUR / 5 939 501 176 HUF
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Objective of the Public Health Initiatives programme is to
improve domestic public health and, similarly, to reduce
health inequalities between target user groups. This involves the improvement of access to and quality of health
care services including reproductive and preventive child
care as well as prevention and reduction of diseases stemming from lifestyle.
Considering the shorter implementation period, the programme was executed with an elaborated content. With regard to the relatively short deadline, the amended Programme
has supported the two following pre-defined projects:
1) Improving Labour Conditions of Health Care Visitor Nurses
Working in Roma Communities:
Health care visitor nurses are professionals working in primary care, performing public health and education related tasks.
They are present from the post-natal period till school leaving
age in children’s lives. As the name stipulates, they visit family
homes, schools and communal places. They not only monitor
the biological development of children, but advise parents
how to keep on the right track. Currently, there are 5300 health
care visitor nurses working in Hungary, out of whom 4005
allocated to respective service districts and 1007 to schools.

2) Methodological and Structural Assistance and Capacity Building to Improve Interventions Promoting General
Mental Health:
The Mental Health Centres’ activities will be targeted at
local user groups to be familiarised with ways of achieving, restoring and preserving mental health as well as to
be able to recognise the symptoms of mental diseases, to
learn giving priority to prevention and asking for professional assistance on time.
Both projects, however, carry a significant inherent risk of
organisational nature. As a result of the governmental restructuring in 2017, the project promoter was to cease to
exist and merge with three separate entities one month
prior to the official closure. Legal arrangements were already in place to ensure succession, and by virtue of law
the projects was be inherited, thus completed by the National Public Health Institute.
Further information on the programme and projects are
available on the webpage of the Programme Operator (https://norvegalap.aeek.hu) and the Norway Grants
(www.norvegalap.hu).
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HU12-0001-PP1-2016

A ROMA KÖZÖSSÉGEKBEN DOLGOZÓ VÉDŐNŐK
MUNKAFELTÉTELEINEK JAVÍTÁSA
A projekthátterében a védőnői szolgálat hálózata és működése, mint magyar
sajátosság állt.
Projektgazda
Project Promoter

Országos Tisztifőorvosi Hivatal
National Medical Officer Service

Program Operátor
Programme Operator

Állami Egészségügyi Ellátó Központ
National Healthcare Services Center

Megvalósítási időszak
Implementation period

2016.05.01-2017.04.30.

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner

-

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner

-

Összköltség
Total budget (EUR)

794 648 900 HUF
2 616 558,78 EUR

Norvég támogatás összege
Norway Grant (EUR)

794 648 90 HUF
2 616 558,78 EUR

794 648 90 HUF
2 616 558,78 EUR
__________________
Támogatás összege
Norway Grant
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A védőnők az alapellátásban elsősorban a megelőzés területén dolgozó szakemberek, akik egészségnevelési, közegészségügyi feladatokat látnak el, a gyermek születését
követően folyamatosan figyelemmel kísérik őket a tankötelezettségük végéig. Működési területük a családok otthona, iskolák, kórházak, közösségi terek, védőnői tanácsadók. Jelenleg a védőnői munkát végző 5300 védőnő közül
4005 a területi és 1007 az iskolavédőnői státusz. A védőnők
a hátrányos helyzetű településeken sokszor egyedül, szakmai vezetés és segítség nélkül végzik tevékenységüket.
Egyedül foglalkoznak a kliensekkel, küzdenek meg a nehezebb esetekkel; különösen érvényes ez a leszakadó térségekben dolgozó védőnőkre. A családlátogatások mellett

a napi adminisztrációs tevékenységeket is ellátják, amely
munkafolyamatot sok esetben megnehezíti a védőnői tanácsadók nem megfelelő informatikai felszereltsége; jellemzőek az elavult gépparkok, nem megfelelő mennyiségben rendelkezésre álló számítógépek.
A projekt céljai, tevékenysége
• Az ország egész területén a védőnők – akik jelenleg még
nem megfelelő informatikai eszközökkel végzik mindennapi
munkájukat - modern informatikai eszközökkel való támogatása, ellátása.
• Informatikai és szakmai támogatás nyújtása hosszú távon
(projekt lezárását követően is) egy – védőnői szakmai, módszertani, informatikai tudásbázisra épülő – információs
központon keresztül (Contact Centre).
• Rajzokkal, piktogramokkal ellátott oktatási anyag készítése,
melyet a védőnő az olvasni nem vagy nehezen tudó nők
körében alkalmazhat területi munkája során.
• Kisfilm és egyéb oktatási anyagok készítése a védőnők
egészségnevelési munkájának támogatása céljából.

• Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves megyében „jó gyakorlatok” verseny hirdetése a védőnő, a helyi önkormányzat és a roma közösségekkel foglalkozó civil szervezetek közötti partnerségre és az együttműködésre építve.
A kiválasztott, nyertes „Jó gyakorlatok” a védőnők közreműködésével a projektzáró konferencia keretében, majd további
szakmai rendezvényeken és a projektweboldalon bemutatásra
és publikálásra kerülnek. A projektelem megvalósulása érdekében a projekt keretében foglalkoztatott közösségfejlesztő
szakemberek keresik fel a védőnőket, és egyeztetnek az területen megvalósuló sikeres kezdeményezésekről, a verseny részleteiről, részvételi feltételekről, valamint segítséget nyújtanak a
közösségi együttműködés megalapozásában.
• Egy kiválasztott Borsod-Abaúj-Zemplén megyei településen,
Farkaslyukon – pilot program keretében – életvezetéssel kapcsolatos, egészségtudatosságot erősítő klubszerű közösségi
program szervezése hátrányos helyzetű, főként roma családok r
észére, amelyet a helyi területi védőnő vezet más, segítő sza-

kmában dolgozó szakemberek közreműködésével. Az egészségklub célja, hogy olyan kísérlet valósuljon meg a településen,
amely mintául szolgálhat más települések számára is, és ahol a
különböző szakemberek együttműködése mellett a helyi közösség is aktívan részt vesz a projektelem megvalósításában.
• Borsod-Abaúj-Zemplén megyében kutatás megvalósítása a
roma nők egészségtudatosságáról és azokról a motivációkról,
amelyek részvételi szándékukat gátolják a népegészségügyi
szűréseken.
• Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Heves megyében dolgozó védőnők számára szupervíziós tevékenységek (egyéni és csoportos szupervízió, csoportos esetmegbeszélés, továbbá vezető védőnők részére egyéni coaching) szervezése a védőnők szakmai személyiségfejlesztése, támogatása,
stresszterhelésük csökkentése a kiégés elkerülésének érdekében. A védőnői szakma új méhnyakszűrési kompetenciájának
kihívására fókuszálva a szűrésben jártas védőnők egy kompetenciaerősítő tréningen is részt vehetnek.
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IMPROVEMENT OF THE WORKING CONDITIONS OF
HEALTH VISITORS ACTIVE IN ROMA COMMUNITIES
Health care visitor nurses are professionals working in primary care, performing
public health and education related tasks.
Projektgazda
Project Promoter

Országos Tisztifőorvosi Hivatal
National Medical Officer Service

Program Operátor
Programme Operator

Állami Egészségügyi Ellátó Központ
National Healthcare Services Center

Megvalósítási időszak
Implementation period

2016.05.01-2017.04.30.

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner

-

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner

-

Összköltség
Total budget (EUR)

794 648 900 HUF
2 616 558,78 EUR

Norvég támogatás összege
Norway Grant (EUR)

794 648 90 HUF
2 616 558,78 EUR

of administrating their own work, causing further difficulties.
The equipment they can use, are predominantly outdated, and
they are short of efficient IT tools.
Objectives and activities of the project
• Providing up-to-date IT equipment to visitor nurses, who
work with inadequate ones.
• Setting up a Contact Centre, which will keep operating on the
long run even after the closure of project, to provide continual
•

794 648 90 HUF
2 616 558,78 EUR
__________________
Támogatás összege
Norway Grant
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They are present from the post-natal period till school leaving
age in children’s lives. As the name stipulates, they visit family
homes, schools and communal places. They not only monitor
the biological development of children, but advise parents how
to keep on the right track. Currently, there are 5300 health care
visitor nurses working in Hungary, out of whom 4005 allocated
to respective service districts and 1007 to schools.
In most disadvantageous areas they work alone without guidance, support or technical supervision. In extreme cases, they
even undertake confrontation in conflicts without any help. The
latter particularly stands for visitor nurses working in extremely
depressed areas. In addition, they also have to carry the burden

•
•

•

- methodological, IT and knowledge-based - support to their work.
Production of illustrated education materials for the illiterate
of functionally illiterate to assist the visitor nurses in preforming
their tasks more efficiently.
Production of audiovisual education materials.
Regional „Good practices” competition in three counties of
north-eastern Hungary involving local authorities and civil
society organisations to facilitate cooperation and partnership.
Winners will be assisted to disseminate their own good practices
nation-wide, and asked to be key-note speakers at the closing
conference event of the project.
Pilot health club in a pre-selected village, Farkaslyuk, in
norther Hungary to host educational interactive programmes
on health conscience way of life with the local Roma population
being the target beneficiary group. The club builds on the

active involvement and participation of the local community,
and ideally will serve as a model for other settlements.
• Survey on health conscienceness of Roma women in
Borsod-Abaúj-Zemplén County (northern Hungary) with special
focus on the barriers of their participation in public health
screenings.
• Organising complementary supervision, individual coaching,
group training and discussion in the three aforementioned
counties, primarily to prevent burnout and help reducing
work-related stress, to strengthen and develop personal
competences.
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HU12-0001-PP3-2016

MÓDSZERTANI, STRUKTURÁLIS ÉS
KAPACITÁSFEJLESZTÉS A LAKOSSÁG MENTÁLIS
EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSÉRE IRÁNYULÓ
BEAVATKOZÁSOK TÁMOGATÁSÁRA
1 187 392 311 HUF
3 909 754,07 EUR
__________________
Támogatás összege
Norway Grant

„Legáltalánosabb elv, hogy a tanult tehetetlenség […], ’segítségnélküliség’ helyett
a tanult leleményesség, sikeresség, tanult erőforrás-gazdagság […] élményét
kell elsajátítani már gyermekkorban, aminek alapfeltétele a bizalom és az
együttműködés élménye és képessége. […] Ezek a megbirkózási képességek a
pozitív életminőség alapfeltételei, egyben jelentős egészségvédő tényezők. Az
együttműködés, a bizalom, a kölcsönösség, az önkéntes szerveződés, azaz az ún.
társadalmi tőke erősítése alapvető cél kell legyen, hiszen a modern társadalomban
ez mind az életminőség, mind az egészség javításának alapvető feltétele.”
Kopp Mária

A projektmenedzsment és a projekt szakmai vezetése felállítja a projekt támogató módszertani központot (MK), illetve az azt támogató külső szakértői
hálózatot, és együttesen felelnek a hat Egészségfejlesztési Iroda Lelki Egészségközpont funkciókkal történő bővítésének szakmai és módszertani háttértámogatásáért, illetve elkészítik a LEK működését támogató módszertani anyagokat, eljárásrendeket, kutatásokat, felméréseket és képzési anyagokat. Ezzel
párhuzamosan pilot jelleggel a 6 db egészségfejlesztési iroda (EFI) lelki egészségközpont (LEK) funkciókkal történő bővítése is megvalósul. A lelki egészség
központok a lakosság széles rétegei felé közvetítik azt a szemléletet, hogy a
lelki egészség érték, melynek megőrzéséhez minden társadalmi szereplő aktívan hozzájárul. Aki pedig támogatásra szorul, nincs egyedül, mert mindenki
számára elérhető a személyére szabott, szakmailag megalapozott és kölcsönös együttműködésre épülő segítség.
A központ minden tevékenysége arra irányul, hogy a helyi közösség tagjai
jobban megismerjék a lelki egészség elérésének és fenntartásának útjait,
valamint felismerjék a mentális betegségek jeleit, a megelőzés, támogatás és segítségkérés fontosságát és lehetőségeit.
A pilot program keretében megvalósuló fő tevékenységek a következők:

Projektgazda
Project Promoter

Országos Tisztifőorvosi Hivatal
National Medical Officer Service

Program Operátor
Programme Operator

Állami Egészségügyi Ellátó Központ
National Healthcare Services Center

Megvalósítási időszak
Implementation period

2016.05.01-2017.04.30.

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner
Donor Projekt Partner
Donor Project Partner
Összköltség
Total budget (EUR)

1 187 392 311 HUF
3 909 754,07 EUR

Norvég támogatás összege
Norway Grant (EUR)

1 187 392 311 HUF
3 909 754,07 EUR
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A projektidőszak célkitűzései a következő 5 pontban foglalhatóak össze:
1. Projekt támogató módszertani központ (MK) felállítása.
2. 6 db egészségfejlesztési iroda (EFI) lelki egészségközpont
(LEK) funkciókkal történő bővítése pilot jelleggel.
3. Tevékenységekről (1. és 2. célkitűzés) pilot analízis készítése.
4. Országos kiterjesztéshez szükséges módszertani fejlesztések
megvalósítása, működési modellek kidolgozása.
5. Az „egészséget minden szakmapolitikában” szellemében
interszektoriális munkacsoportok létrehozása.

• A hat EFI / LEK elkészíti a célzott terület / járás mentális egészségmutatóiból
álló problématérképet a működési területükön található, mentális
egészségszempontból releváns humán szolgáltatási kapacitások feltérképezése
céljából, valamint a terület hálótérképét is. Ezt követően az adatokat átadják
a MK részére az adatbázis továbbgondozása céljából.
• Az EFI / LEK azonosítja a területén zajló jó gyakorlatokat. A jó gyakorlatokat
speciális, erre készített eljárásrendek segítségével értékeli, előmozdítja azok
elterjesztését, többek között azzal, hogy a befutó helyi adatokból a MK
jó gyakorlattárat épít.

• A hat EFI / LEK – a probléma- és kapacitástérkép elkészítését követően –
megkezdi a rendszerelemzést, a helyi szinergiák feltárását, a hálózatépítést,
szükséges oktatások és képzések lebonyolítását.
• A releváns EFI / LEK megvizsgálja a személyre szabott (gyógyító-megelőző)
egészségügyi szolgáltatások illeszkedését, szinergiáját a helyi egészségügyi
szolgáltatási rendszerekkel.
• A LEK munkatársak részt vesznek az EFI releváns egészségfejlesztési
tevékenységeiben, lakossági kommunikációs események szervezésében,
 ezáltal biztosítva a meglévő programok komplexitását és megvalósításukat.
A projekt zárása előtt a hat különböző EFI / LEK-ben, MK-ban lezajlott
programról, tevékenységekről részletes elemzés, pilotanalízis készül.
Az EFI-LEK munkatársak számára a pilot program figyelembevételével
támogató módszertani anyagok készülnek, melyek egyfelől segítik a szakmai
tevékenységek egységes szakmai színvonalon történő megvalósulását,
másfelől összekötik az EFI-k meglévő tevékenységeit az újonnan bevezetésre
kerülő lelki-egészséghez kapcsolódó tevékenységekkel, így biztosítva
a komplex és egységes tevékenység-portfóliót.
Az „Egészséget minden szakmapolitikában” szellemében interszektoriális,
10 témaspecifikus munkacsoport – Köznevelési, Szociális ágazat, Ifjúságés családvédelmi, Társadalmi felzárkózási, Egészségügyi, Környezeti, Média és kommunikációs, Jogi, Munkahelyi / gazdasági, Idősügyi – működik
a projekt időszaka alatt. Az egyes munkacsoportok feladata a saját területükre vonatkozó szakmai / szakmapolitikai ajánlások megfogalmazása
arra vonatkozóan, hogy milyen beavatkozásokkal, szervezeti, finanszírozási és jogi módosításokkal érhető el, hogy az adott terület hozzájáruljon
a lelki egészség fenntartás javításához, a lelki jóllét eléréséhez.
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METHODOLOGICAL, STRUCTURAL AND CAPACITY
ENHANCEMENT TO SUPPORT INTERVENTIONS
AIMING TO PROMOTE THE MENTAL HEALTH OF THE
POPULATION
1 187 392 311 HUF
3 909 754,07 EUR
__________________
Támogatás összege
Norway Grant

„Legáltalánosabb elv, hogy a tanult tehetetlenség […], ’segítségnélküliség’ helyett
a tanult leleményesség, sikeresség, tanult erőforrás-gazdagság […] élményét
kell elsajátítani már gyermekkorban, aminek alapfeltétele a bizalom és az
együttműködés élménye és képessége. […] Ezek a megbirkózási képességek a
pozitív életminőség alapfeltételei, egyben jelentős egészségvédő tényezők. Az
együttműködés, a bizalom, a kölcsönösség, az önkéntes szerveződés, azaz az ún.
társadalmi tőke erősítése alapvető cél kell legyen, hiszen a modern társadalomban
ez mind az életminőség, mind az egészség javításának alapvető feltétele.”
Kopp Mária

Projektgazda
Project Promoter

Országos Tisztifőorvosi Hivatal
National Medical Officer Service

Program Operátor
Programme Operator

Állami Egészségügyi Ellátó Központ
National Healthcare Services Center

Megvalósítási időszak
Implementation period

2016.05.01-2017.04.30.

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner
Donor Projekt Partner
Donor Project Partner
Összköltség
Total budget (EUR)

1 187 392 311 HUF
3 909 754,07 EUR

Norvég támogatás összege
Norway Grant (EUR)

1 187 392 311 HUF
3 909 754,07 EUR
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This project seeks to achieve 5 objectives:
1. Setting up a Methodological Support Centre (MC),
2. Profile extension of 6 Health Promotion Centres (HPC) with
mental health care functions – pilot component,
3. Pilot analysis of activities pertaining to objectives 1 and 2,
4. Implementation of methodological development and
elaboration of functional models to spread nation-wide,
5. Setting up „health in all policies” cross-sectoral working
groups.

The MC and its network of external experts will be responsible for providing methodological support to the profile extension of 6 HPCs including methodological textbooks,
protocols, research surveys and education materials. These centres, hence, will be capable of further operating as comprehensive Mental Health Centres (MHC). The functional MHCs will uphold the value of preservation of mental health, and promote this
approach all across the board. Those in need of mental support will be given customised and evidence-based professional assistance in the form of mutual cooperation.

Prior to the closure of project a detailed pilot analysis will be made to introduce and summerise the extended operation of the MHCs.

The MHC activities will be targeted at local user groups to be familiarised with
ways of achieving, restoring and preserving mental health as well as to be
able to recognise the symptoms of mental diseases, to learn giving priority to
prevention and asking for professional assistance on time.

Under the aegis of „health in all policies”, 10 thematic cross-sectoral working groups will operate parallel to the duration of project in the following
areas: education, social services sector, youth and family protection, social
inclusion, health care, environment, media and communication, legal and
economic affairs, senior citizens. The working groups will formulate policy recommendations in their respective scope of area, which will have to
include specific recommendations for intervention, or if needed, restructuring and re-organisation of financing. Recommendations will have to serve
the objective of upholding mental health and preservation of mental health.

Main activities of the pilot component:
• 6 HPCs / MHCs will carry out a mapping exercise of local health services
capacity relevant to mental health in their respective vicinities, including
a network map. Collected data will used by the MC for database management.
• HPCs / MHCs will identify local good practices, which will be analysed and
further used for the development of protocols. In addition, the MC will
compile good practices to set up a reference toolkit thereof.
• Subsequent to the local capacity mapping, the HPCs / MHCs will commence
system analysis, looking for synergies, networking and organising
education modules.
• MHCs where relevant, will scrutinise the compliance of customised
curative-preventive mental health services with the general local system of
health services.
• MHC workers will participate in all relevant health promotion activities and
organising information events, ensuring comprehensive implementation of
exisiting mental health programmes already running.

Based on the pilot results, a comprehensive methodology will be developed,
which will facilitate the standardisation of delivering high quality and efficient mental health services in the one hand, and will guarantee the unified
structure of the extended mental health services portfolio of MHCs.
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MÉLTÁNYOS MUNKA ÉS HÁROMOLDALÚ
PÁRBESZÉD (IN22)
Programoperátor: Innovation Norway

1. A szociális párbeszéd erősítése különböző szinteken
Projektgazda
Project Promoter

LIGA Szakszervezetek

Norvég Partnerek
Norwegian Partners

LO-Norvégia, EL&IT (Electrician and IT Workers’ Union)

Összköltség
Total budget (EUR)

200 000 EUR

Partnerek
Partners

Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége, (MSZOSZ)
www.mszosz.hu; Villamosenergia-ipari Szakszervezetek
Szövetsége (EDDSZ) www.vd.hu; Munkavállalók Országos
Szövetsége (MOSZ) www.munkastanacsok.hu; A bánya-,
energia- és ipari dolgozók szakszervezete www.banyasz.
hu; Vízszolgáltatói szakszervezetek www.vkdszsz.hu;
Olajipari Szakszervezet www.olajipariszakszervezet.hu;
Magyar Olaj- és Gázipari Bányász Szakszervezet www.
molbanyasz.hu; Vállalkozók és Munkaadók Országos
Szövetsége (VOSZ)

Célkitűzés: Méltányos munka támogatása és a háromoldalú
		 együttműködések erősítse a munkáltatók szervezeti,
		 a szakszervezetek és az állami hatóságok között, az igazságos
		 és fenntartható gazdasági és társadalmi fejlődés érdekében.
Keretösszeg: 832 000 EUR / 252 096 000 HUF

A „Méltányos munka és a háromoldalú párbeszéd”
program végrehajtása során számos jó gyakorlat született meg a magyar és a donorfél, valamint a projektek
partnerei között. Ez volt az első program, amely a Norvég
Alap 2009-2014-es támogatási időszakában megkezdte
működését. A norvég állam támogatja a Nemzetközi
Munkaügyi Szervezet (International Labor Organization)
méltányos munkára vonatkozó stratégiáját, és külön
kormányzati stratégiát is létrehozott, amely lehetővé
teszi a kezdeményezések nyomon követését. Norvégia
kulcsfontosságú szempontnak tartja a szegénységcsökZÁRÓKIADVÁNY 2017
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kentést a fejlődő országokban. Azokat az erőfeszítéseket
is, amelyek a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok
teljes lakossághoz viszonyított arányának csökkentésére irányulnak. Magyarországon 5 projekt valósult meg a
fenti célok figyelembe vételével, amelyek közül mindegyik rendelkezett norvég projektpartnerrel is.
A projektek részletes leírása a továbbiakban olvasható.
A programról további információk találhatóak az Innovation Norway honlapján is (http://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/).

Honlap
Webpage

http://www.szocialisparbeszed.hu

A projekt keretében a szakszervezetek és a munkáltatói szervezetek képviselői számára képzéseket szerveztek, illetve hálózatok és ágazati szintű információs pontok jöttek létre a munkavállalók számára. A projekt elemezte
az ágazati és a nemzeti szintű szociális párbeszédet a norvég tapasztalatok
felhasználásával. A projekt célja volt a társadalmi párbeszéd javítása mind
nemzeti, mind ágazati szinten, valamint a szakértelem és a kapacitásépítés
erősítése az érdekegyeztető fórumok számára. A társadalmi szervezetektől
450 ember képzésére került sor Magyarország minden megyéjében. A végrehajtás során 16 szemináriumot szerveztek annak érdekében, hogy a vállalatok, valamint a szakszervezetek képviselői közös tárgyalóasztalnál ülve találjanak megoldást problémáikra. 250 vállalati és szakszervezeti képviselő vett
részt a szociális párbeszédet célzó találkozókon és közös szemináriumokon.
Hét információs pont felállítására került sor az energiaipari vállalatoknál. A
projektgazda 5 ismertető kiadványt készített ágazati, illetve nemzeti szinten,
többek között a norvég modellről, valamint a projektről szóló jelentés is publikálásra került. 300 szakszervezeti képviselő vett részt a szervezett kilenc szemináriumon. A projekt eredményeként kiemelhető, hogy az energetikai terü-

leten tevékenykedő szakszervezetek között az ágazati szintű együttműködés
elmélyült. A szakszervezetek számos, a norvég partnerektől átvett módszert
alkalmaztak a hálózat minél célszerűbb megszervezésének és felépítésének
érdekében. A projektgazda honlapot (http://www.szocialisparbeszed.hu) hozott létre, amely eredetileg nem volt a projekt céljai között, azonban a partnerek hatékonyabb együttműködésének érdekében szükségesnek látták ennek
megvalósítását is. A megvalósítás során három konferencia megszervezésére került sor, amelyek közül az egyiket Osloban tartották. A projektpartnerek a
kormánnyal a minimálbérek és bérjuttatások témájában új megállapodásokat
is kötöttek nemzeti szinten. A vízügyi és az energia szektorban a projektpartnerek között ágazati kollektív szerződések megkötésére is sor került.
2. A kétoldalú megállapodás - Méltányos munka – Magyarország
Projektgazda
Project Promoter

Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége
(MGYOSZ-Business Hungary)

Norvég Partnerek
Norwegian Partners

Norvég Vállalkozások Szövetsége (NHO)

Összköltség
Total budget (EUR)

188 055 EUR

Partner
Partner

Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége (MSZOSZ)

Honlap
Webpage

www.decentwork.hu

A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége az MSZOSZ-szel és a
norvég NHO-val együttműködve minőségi megállapodások elérését célozták és felkészítették a MGYOSZ tagjait – az ágazati munkavállalói szövetségeket és vállalatokat – és az MSZOSZ tagjait az új Munka Törvénykönyve
hatékony használatára. További hozzáadott érték a norvég jó példák és jó
gyakorlatok a rugalmas biztonsági modellek végrehajtásában.
Eredmények:
• a www.decentwork.hu honlapon szakmai online tanácsadó felület
elindítása: ennek keretében az érdeklődők 3 munkaügyi és szociális
joggal foglalkozó szakértőtől kérdezhetnek;
• 3 munkajogi témájú workshop szervezése;
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• 2 workshop szervezése a tárgyalási technikáról;
• 5 összefoglaló elkészítése a munkaügyi kódex számos aspektusáról
a tárgyaló felek munkájának megkönnyítése céljából;
• e-learning keretrendszer létrehozása a konferenciákon, illetve a képzési
műhelyeken elért eredmények bemutatására
3. A munkavállalók kapacitásfejlesztése európai és nemzeti szintű képzéseken keresztül (DECENT)
Projektgazda
Project Promoter

Szakszervezetek Együttműködési Fóruma - SZEF

Norvég Partnerek
Norwegian Partners

UNIO (The Confederation of Unions for Professionals)

Összköltség
Total budget (EUR)

50 000 EUR

Honlap
Webpage

www.decentprojekt.hu

Főbb eredmények:
• Tanulmányút 5 tagú küldöttséggel Norvégiában
• Honlap ( jelenleg kb. 13 628 látogató) - www.decentprojekt.hu
• Facebook oldal (98 „like” + mintegy 3000 elérés) https://www.facebook.com/DecentProjekt
• 4 tanfolyam 114 résztvevővel
• Plakát-kampány 10 különböző szakma képviseletével (budapesti „city
light” helyszíneken elhelyezve több ezer ember elérése)
• Média megjelenések
• Kézikönyv, amely tartalmazza a kurzusok képzési anyagait és a tanulmányi
látogatások tapasztalatait (400 példány)
• UNIO - SZEF partnerhajó építése
• Záró konferencia 78 résztvevővel, beleértve a Confederation of Unions
for Professionals norvég oktatóit, valamint a partnerszervezeteket
4. A harmadik félnek okozott sérelem megelőzése helyi szinten

A projekt fő célkitűzése:
1. A helyi szintű szociális párbeszéd erősítése a területi irodákban
dolgozó fiatalok részére szervezett képzési programon keresztül,
amely a munkavállalók társadalmi párbeszédének megerősítésére és
sikerességére irányul ( jogi keret, tárgyalási technikák, kollektív tárgyalási módszerek), valamint a munkahelyeken történő méltányos
munka előmozdítására fókuszál (minőségi munkahelyek, egyenlő fizetés, nemek közötti egyenlőség stb.)
2. A méltányos munka programterve fejlesztésének és tudatosításának érdekében egy plakátkampány szervezése a különböző
szakmák képviseletében a méltányos munka világnapja alkalmából, annak érdekében, hogy hangsúlyozzák a munkahely és a magánélet egyensúlyának fontosságát, a munkajogokat, illetve a társadalmi értékeket.
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Projektgazda
Project Promoter

Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ)

Norvég Partnerek
Norwegian Partners

A Helyi és Regionális Önkormányzatok Norvég
Szövetsége (KS) és a Norvég Közszolgálati Szövetség
(Fagforbundet)

Partnerek
Partners

Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ)

Összköltség
Total budget (EUR)

259 400 EUR

Honlap
Webpage

http://www.toosz.hu/digitalcity/projects/tooszproject/
homepage.jsp?dom=AAAAZJWX & fmn = BAAFLQLA & prt
= BAAFKZOG & men = BAAFLQLB

A projekt fő célja az volt, hogy az önkormányzatok, mint munkáltatók megértsék a méltányos munkakörülmények fontosságát, és felkészüljenek a harmadik
félnek okozott sérelem elkövetésének megelőzésére. Országos felmérés alapján tanulmány készült a magyarországi önkormányzatoknál a harmadik félnek
okozott sérelmek jellegéről és kezelésének lehetőségeiről. A kutatással párhuzamosan a minisztériumok, az önkormányzati vezetők és a munkavállalók kép-

viselői Norvégiában tanulmányozták a méltányos munkakörülmények nemzeti
és helyi szintű szabályozását és a szükséges helyi intézkedések gyakorlati lépéseit. Hat különböző nagyságú és típusú önkormányzatot választottak ki, amelyek a projekt megvalósítása során részt vettek a koncepció bevezetésében
(Budapest XVI. kerület, Berhida, Alsóörs, Pápa, Kisújszállás és Törökbálint). A
projektet 19 megyei polgármesteri fórumon mutatták be, így azzal 879 polgármestert, jegyzőt, köztisztviselőt értek el. A 2014 júniusában megtartott nemzetközi konferencián 170 ember vett részt. A kiadott összefoglalókat, a megjelentetett híreket publikálták, és ezzel mintegy 3000 önkormányzatot sikerült
elérni. A hat „kísérleti” település közös munkájának eredményeként stratégiai
kézikönyv kiadására került sor azon önkormányzatok számára, amelyek a harmadik félnek okozott sérelem megelőzésére, illetve kezelésére tettek intézkedéseket. A projektnek köszönhetően a KS, a Fagforbundet, a TÖOSZ és az
MKKSZ között egy nagyon erős hálózatépítési folyamat kezdődött meg, amely
lehetővé tette mind a munkaadók, mind a munkavállalók számára, hogy tanulmányozhassák a méltányos munka nemzeti és nemzetközi szintű környezetét.
Folyamatos igény merült fel arra is, hogy a projektben elért eredményeket az
önkormányzatokon kívülre, önkormányzati intézmények számára is elérhetővé
kellene tenni. Ebből a célból 60 fős záróműhely megszervezésére került sor
2014. október 30-án. A program sikerét az is bizonyítja, hogy a MANORKA című
projektben a települési és az önkormányzati hivatalok együttműködésének
megerősítésében külön elem bevezetésére kerül sor a harmadik félnek okozott
sérelem kezelésének témájában.
5. A szociális párbeszéd javítása a munkahelyi egészségügy és a biztonság területén

Projektgazda
Project Promoter

Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége (MSZOSZ)

Norvég Partnerek
Norwegian Partners

LO Norvégia

Partnerek
Partners

MGYOSZ - Business-Magyarország

Összköltség
Total budget (EUR)

200 000 EUR

Honlap
Webpage

http://www.mszosz.hu/hu/projekt-nyitooldal

A projekt általános célja a társadalmi párbeszéd ösztönzése volt, különös tekintettel az egészségügyre és a biztonság területére. Hat megye és egy régió
egészségügyi és biztonsági koordinátorait választották ki és alkalmazták a
projekt megvalósításának során. A projekt a helyi egészségügyi és biztonsági
képviselők feltérképezésével indult, így egy mintegy 700 fős adatbázis jött
létre. A megyei koordinátorok az önkormányzati hivatalokban és a munkáltatói szervezetekben is kapcsolatot létesítettek a munkahelyi biztonságért és
egészségügyért felelős személyekkel. Az így létrejött, közel 600 résztvevős
egészségügyi és biztonsági hálózat tagjai rendszeresen részesültek szakmai
információkban, programokban (havi OSH hírlevelek, OSH-klub rendezvények,
szakmai kerekasztal beszélgetések)., Az első másfél évben kb. 50 klub megszervezését teljesítették. A projekt során 155 ember képzésére került sor (23%
nő, 66% férfi arányában). Az oktatásban a projekt partner (MGYOSZ), illetve
az egészségügyi és biztonsági hatóság is szakmai támogató volt. A résztvevők
a kezdeményezést hasznosnak, értékesnek, és jó minőségűnek ítélték meg.
A projekt eredménye a norvégiai szociális párbeszédben és más országokban támogatott, jó gyakorlatokból, valamint a speciális munkaerőpiaci-képzési
anyagokból és a biztonsági hatóság, valamint a szakszervezetek (alkalmazottak) anyagaiból összeállított projekteszköz-készlet. A tananyagok e-learning
tanfolyam formájában is elérhetőek. Megjelent „A méltányos munka és szociális párbeszéd támogatása az egészséggel és a biztonsággal” című füzet,
valamint a munkahelyi stressz témakörét tartalmazó tájékoztató is. A projekt
eredményeként a megyei koordinátorok 15 helyi és vállalati szintű szociális
partnerrel megállapodást kötöttek, amelyek közül hat a szociális párbeszéd
előmozdítását célozza, különös tekintettel az egészségre és biztonságra.
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DECENT WORK AND TRIPARTITE
DIALOGUE (IN22)
Programme Operator: Innovation Norway

1. Enhancing social dialogue at various levels
Projektgazda
Project Promoter

LIGA Szakszervezetek

Norvég Partnerek
Norwegian Partners

LO-Norvégia, EL&IT (Electrician and IT Workers’ Union)

Összköltség
Total budget (EUR)

200 000 EUR

Partnerek
Partners

Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége, (MSZOSZ)
www.mszosz.hu; Villamosenergia-ipari Szakszervezetek
Szövetsége (EDDSZ) www.vd.hu; Munkavállalók Országos
Szövetsége (MOSZ) www.munkastanacsok.hu; A bánya-,
energia- és ipari dolgozók szakszervezete www.banyasz.
hu; Vízszolgáltatói szakszervezetek www.vkdszsz.hu;
Olajipari Szakszervezet www.olajipariszakszervezet.hu;
Magyar Olaj- és Gázipari Bányász Szakszervezet www.
molbanyasz.hu; Vállalkozók és Munkaadók Országos
Szövetsége (VOSZ)

Objective: Decent work promoted and tripartite cooperation improved
		 between employers’ organisations, trade unions and public
		 authorities in supporting
		 equitable and sustainable economic and social development
Total allocation: 832 000 EUR / 252 096 000 HUF

The Fund for Decent Work and Tripartite Dialogue is into the last months of implementation and a lot of good work has taken place in
Hungary and between the promoters and their
Norwegian partners. This was the first program
to start implementation under the present Norway Grants period. Norway supports the ILO’s
Decent Work Agenda and has developed a separate Government strategy to ensure a coherent follow up to such initiatives. It is a crucial
aspect in Norway’s efforts to alleviate poverty
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in developing countries. In Hungary we have 5
projects, all with Norwegian partners. These
are as follows:
Detailed description of projects can be found below. Further information can be found on the webpage of Innovation Norway: http://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/.

Honlap
Webpage

http://www.szocialisparbeszed.hu

In the framework of the project trainings were offered for representatives
of trade unions and employers’ organization, networks were established
and branch level information points were set up for employees. The project
has analysed branch and national level social dialogue by using Norwegian experiences. The project improved social dialogue at the national and
sectorial level by strengthening expertise and 1 building capacity for their
interest reconciliation forums. 450 people from social organizations were
trained in every county of Hungary. Until now 16 joint seminars were organized in order to sit representatives of companies and trade unions at the
common negotiation table. 250 companies and trade union representatives
were involved in meetings and joint seminars discussing social dialogue and
seven info points were set up at energy companies. The project promoter
issued 5 booklets on social dialogue (SD) at branch level, on SD at national level, on the Norwegian model, on the SD dedicated to employers and
one Report from the project. 300 trade union representatives from energy
industry took part in nine seminars. As a result of the project the branch

level cooperation has deepened between trade unions in the energy sector.
Trade unions used several methods learnt from the Norwegian partners in
order to organize and build up a network. The project promoter has created
a website http://www.szocialisparbeszed.hu/ which was not planned in the
framework of the project, however it was decided on by the partners to
strengthen the cooperation. The promoter organized three conferences, out
of which one was held in Oslo. The project partners concluded new agreements, for example last year at national level an agreement was concluded
with the government on minimal wages and wage proposals. Project partners also concluded a branch level collective agreement in water supply
companies and electric energy companies.
2. The world of labour in bilateral agreements – Decent Work – Hungary
Projektgazda
Project Promoter

Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége
(MGYOSZ-Business Hungary)

Norvég Partnerek
Norwegian Partners

Norvég Vállalkozások Szövetsége (NHO)

Összköltség
Total budget (EUR)

188 055 EUR

Partner
Partner

Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége (MSZOSZ)

Honlap
Webpage

www.decentwork.hu

Within the framework of the project Confederation of Hungarian Employers and Industrialist in cooperation with Confederation of 2 Norwegian Enterprise (NHO) and National
Confederation of Hungarian Trade Unions (MSZOSZ) aimed to promote high quality agreements and prepare MGYOSZ’s members – sectorial employers’ federations and companies
– and MSZOSZ’s members for using the new Labour Code effectively. More added values
were the Norwegian good examples and practices for implementing flexicurity patterns.
Results:
• professional online advisory surface launched on the project website
www.decentwork.hu, where visitors -each and every Hungarian employee
and employer- can ask 3 experts on labour and social law.
• 3 training workshops were organized on labour law
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• 2 training workshops on negotiation technique
• 5 curriculas were prepared about the several aspects of the labour code
in order to ease parties preparation for collective bargaining..
• an e-Learning framework was created with complete e-Learning materials
based upon the outcome of the conferences and the training workshops.
3. Developing Employees Capacity through European and National level
Trainings (DECENT)
Projektgazda
Project Promoter

Szakszervezetek Együttműködési Fóruma - SZEF

Norvég Partnerek
Norwegian Partners

UNIO (The Confederation of Unions for Professionals)

Összköltség
Total budget (EUR)

50 000 EUR

Honlap
Webpage

www.decentprojekt.hu

Main results:
• Study visit with 5 members – delegation to Norway
• Homepage (currently about 13628 visitors) – www.decentprojekt.hu
• Facebook page (98 likes + about 3000 reached)
https://www.facebook.com/DecentProjekt
• 4 training courses with 114 participants
• Poster campaign with 10 different profession (on city light platforms in
Budapest reaching thousands of people)
• Media appearance
• Handbook including the training materials of the courses and the
experiences of the study visits (400 copies)
• Building UNIO – SZEF partner ship
• Closing conference with 78 participants, including Norwegian lecturers
from UNIO, our partner organization
4) Prevention of Third Party Violence on a local level

The project aimed:
1. to strengthen the social dialogue at local levels by empowering our young
representatives at the field offices through a very complex training program about how to encourage participation of workers in the social dialogue
structures (recruitment and organising) and how to operate successfully
within this structures (legal framework, negotiation techniques, collective
bargaining methodology) and promote decent work at the workplaces (quality jobs, equal pay, gender equality, etc.).
2. to develop the understanding and awareness of the decent work agenda
with a special poster campaign at the occasion of the World Day for Decent
Work at 2013 about the representatives of different professions at work to
promote the importance of working life and private life balance, rights at
work and social values, etc.
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Projektgazda
Project Promoter

Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ)

Norvég Partnerek
Norwegian Partners

A Helyi és Regionális Önkormányzatok Norvég
Szövetsége (KS) és a Norvég Közszolgálati Szövetség
(Fagforbundet)

Partnerek
Partners

Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ)

Összköltség
Total budget (EUR)

259 400 EUR

Honlap
Webpage

http://www.toosz.hu/digitalcity/projects/tooszproject/
homepage.jsp?dom=AAAAZJWX & fmn = BAAFLQLA & prt
= BAAFKZOG & men = BAAFLQLB

The aim with the project was that local government offices as employers would
understand the benefits of the creation of decent working conditions, develop a 4
result-oriented approach in strategic planning; they should be prepared to prevent
and treat third-party violence cases. Based on a nationwide survey a study was
prepared to describe the nature, status and treatment of third-party violence in
Hungarian local government offices. In parallel to the research, representatives of

ministries, municipal leaders and employees studied in Norway the national and
local legal regulation of decent working conditions and the practical steps of necessary local measures to create safe and decent working conditions for municipal
employees. Six local governments of differing sizes and types were selected to
participate in the introduction of pilot steps in the course of the project (Budapest
XVI. district; Berhida, Alsóörs, Pápa, Kisújszállás and Törökbálint). We presented
our project in 19 TÖOSZ county mayors’ forums, in this way 879 mayors, notaries,
civil servants were informed of our project. At the international conference held
in June, 2014 170 people participated. We have provided summaries, news in our
own media organs, we therefore reached around 3000 local governments with
our results. As a result of the joint work of the six pilot municipalities a Strategic
handbook was prepared for those local governments that wish to make efforts
towards the prevention and treatment of third-party violence. Thanks to the project a very strong networking process began between KS, Fagforbundet, TÖOSZ
and MKKSZ, that made it possible for the employers’ and employees’ side to discuss the national and international context of decent work from a unique perspective. A continuous need arose that the results attained in this project should be
extended beyond the borders of the municipal offices to municipally maintained
institutions. The closing workshop with 60 participants took place on 30 October,
2014 with this aim. The success of the programme is proved by the fact that in the
our MANORKA project, in the module strengthening the cooperation of township
and municipal offices, a separate element will be introduced into the thematic of
the training with the focus on the treatment of third-party violence.
5) Improving social dialogue in health and safety

Projektgazda
Project Promoter

Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége (MSZOSZ)

Norvég Partnerek
Norwegian Partners

LO Norvégia

Partnerek
Partners

MGYOSZ - Business-Magyarország

Összköltség
Total budget (EUR)

200 000 EUR

Honlap
Webpage

http://www.mszosz.hu/hu/projekt-nyitooldal

The aim of project has been to stimulating social dialogue – including also territorial - by promoting it in a very special but important field that is health and safety.
In six counties and one region health and safety coordinators were selected and
employed during the project. We started the project with the mapping of the local
health and safety representatives, so a database of around 700 persons can be
found at the website. County coordinators established contacts also with persons
responsible for occupational safety and health in the local Government offices
and employers’ organization. The members of health and safety network receive
regularly professional content, like the monthly OSH Newsletters. County coordinators organize regular local OSH clubs, professional roundtables for information
and/or best practice exchanges (in the first one and a half year there were around
50 clubs). During the project training 155 persons were trained (23% women, 66%
men. Among the trainers were present also the project partner (MGYOSZ) and the
health and safety authority as professional supporter. The participants evaluated
the curriculum of great value, high quality and useful. The specially elaborated
project tool kit consists of good practices on social dialogue in Norway – supported by LO Norway – and other countries and the special training curricula which
includes training material from employer’s side occupational health and safety
authority and trade unions (employees’) side. It is also available in form of e-learning course for further and wide use. A booklet with the title “Supporting decent
work and social dialogue with health and safety” and a leaflet on the specific topic
of stress in work was edited and available in printed and electronic version. As
outcome of the project the county coordinators reached to negotiate 15 local and
company level social partners’ agreements which were concluded 6 with the aim
to promote social dialogue, particularly in the terrain of health and safety.
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