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Támogatás 
megnevezése

A fenntartható életmódot és az ehhez 
kapcsolódó viselkedésmintákat 

ösztönző kampányok - 
szemléletformálás, informálás, képzés 

(KEOP 6.1.0.A)

A fenntartható életmódot és az ehhez 
kapcsolódó viselkedésmintákat 

ösztönző kampányok - 
szemléletformálás, informálás, képzés 

(KEOP 6.1.0.B)

A fenntartható életmódot és az ehhez 
kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző 

kampányok - szemléletformálás, informálás, 
képzés (KEOP 6.1.0.C)

A fenntarthatóbb életmódot és a fogyasztási 
lehetőségeket népszerűsítő,terjedésüket 
elősegítő mintaprojektek (KEOP 6.2.0.A)

A fenntarthatóbb életmódot és a fogyasztási 
lehetőségeket népszerűsítő,terjedésüket elősegítő 

mintaprojektek (KEOP 6.2.0.B)

Pályázási forma
könnyített, nyílt, egyfordulós 

kiválasztási eljárás
könnyített, nyílt, egyfordulós kiválasztási 

eljárás
standard, nyílt, egyfordulós kiválasztási eljárás

Támogatás formája
Forrás 2011 315 M HUF 915 M HUF 400 M HUF 500 M HUF 1,1 mrd HUF
Beadási határidő

Indulási feltételek Minden régió.

Kedvezményezettek 
köre

Költségvetési szerv; jogi személyiségű 
és nélküli nonprofit szervezet

költségvetési szerv; köztestület; egyház; 
alapítvány; 

költségvetési szerv; köztestület; egyház; 
alapítvány; 

Támogatható 
tevékenységek köre

Iskolai rendezvények:

1, Filmvetítés;
2, Előadás, beszélgetés a filmhez 
kapcsolódóan;
3, Csoportfoglalkozás;
4, Internetes oldalak bemutatása;
4, vetélkedő;
5, helyi média bevonása;

1, Térségi komplex kampányok 
megtervezése és lebonyolítása;

2, Fenntarthatósági tematikájú 
rendezvény/rendezvénysorozat 
szervezése és lebonyolítása;

3, Lakossági tanácsadó iroda fejlesztése;

4, Projekt előkészítés.

1, Országos komplex kampányok 
megtervezése és lebonyolítása;

2, Projekt előkészítés;

1, A hivatásforgalmú kerékpáros közlekedés 
infrastrukturális feltételeinek javítása;

2, Házi és közösségi komposztálást 
népszerűsítő mintaprojekt; 

3, Kommunikáció;

4, projekt-előkészítés .

1, Középületek komplex környezetbarát 
(hulladékmegelőző, víztakarékos, 
energiatakarékos) átalakítása;
2, Fenntartható életmóddal kapcsolatos non profit 
információs központok fejlesztése;
3, Környezetbarát, helyi élelmiszerek piacának 
fejlesztése;
4, Biotermékek, ill. környezetbarát termékek és 
szolgáltatások minősítő vagy hitelesítő 
rendszerének fejlesztése, a rendszerek 
népszerűsítése;
5, Kommunikáció;
6, Projekt-előkészítés.

Tám. min. összege: 3 000 000.- HUF 10 000 000.- HUF 100 000 000.- HUF 3 000 000.- HUF 20 000 000.- HUF
Tám. max. összege: 5 000 000,- HUF 50 000 000,- HUF 200 000 000.- HUF 10 000 000.- HUF 150 000 000.- HUF

Támogatás mértéke % 95% 95-100%

Az ország teljes területe a Közép-Magyarországi régió kivételével.

standard, nyílt, egyfordulós kiválasztási eljárás

jogi személyiségű és nélküli gazdasági társaság; költségvetési szerv; nonprofit szervezet

KKV-k-nál minimum 1 lezárt üzleti év; Az ország teljes területe a Közép-Magyarországi régió 
kivételével.

vissza nem térítendő
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