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I S M É T E L T  P Á L Y Á Z A T I  F E L H Í V Á S  
 

AZ IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 

ISMÉTELTEN PÁLYÁZATOT HIRDET A HARMADIK ORSZÁGOK 

ÁLLAMPOLGÁRAINAK BEILLESZKEDÉSÉT SEGÍTŐ EURÓPAI ALAP 

(EURÓPAI INTEGRÁCIÓS ALAP) 2008. ÉVI PROGRAMJÁNAK KERETÉBEN 

 
1. Közzététel hivatkozási száma: IRM/TKFO/1-161/2009. 

 

2. Célzott területek és pályázati témakörök, megvalósítás területi hatálya és a program 

időtartama: 
 

Az Európai Integrációs Alapból származó pénzeszközök az alábbi prioritáson belüli tevékenységekre 

használhatók fel: 

 

a) Az Európai Unió bevándorlók beilleszkedésére vonatkozó politikája közös alapelveinek 

megvalósításával kapcsolatos intézkedések gyakorlati végrehajtása 

E prioritáson belül az alábbi tevékenységre lehet pályázni: 

a) Kultúrák közötti párbeszédet elősegítő tevékenységek 

b) A harmadik országbeli állampolgár gyermekek és fiatal felnőttek oktatásának 

fejlesztése 

c) A harmadik országbeli állampolgárok társadalmi és politikai életben való részvételének 

elősegítése 

 

Területi hatály: a 2008/457/EK bizottsági határozat XI. melléklet I.6. pontja. 

 

A projektek lehetséges kezdő időpontja 2010. január 01., lehetséges végső időpontja 2010. június 30. 

 

3. A pályázat benyújtása, beérkezési határideje: 

A pályázók önállóan, de mással társulva is nyújthatnak be pályázatot. Egy szervezet több projektre 

vonatkozó pályázati dokumentációt is benyújthat, illetve egy projekt megvalósításában többen 

partnerként vehetnek részt, azonban a projektek között átfedés nem lehetséges. 

 

Személyes kézbesítés esetén (lezárt borítékban/csomagban/dobozban): 

Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 

Támogatás-koordinációs Főosztály 

1051 Budapest, József Attila u. 2-4. 

(Roosevelt téri főbejárat) 

 

Postai küldemény esetén (lezárt borítékban/csomagban/dobozban): 

Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 

Támogatás-koordinációs Főosztály 

Tóth Judit főosztályvezető 

1051 Budapest, József Attila u. 2-4. 
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A pályázatok beérkezésének végső határideje: 2009. október 09. 12.00. óra. A pályázati 

dokumentációt személyes kézbesítés esetén Paulovits Katalin részére kell leadni. (Tel.: 441-1131, 15-

844). 

 

A határidő után személyes kézbesítés útján beérkező pályázatok nem kerülnek átvételre és a 

határidő után postai úton beérkező pályázatok nem kerülnek felbontásra abban az esetben sem, ha a 

postabélyegzőn határidő előtti időpont szerepel vagy a késés vis maiornak tulajdonítható. 

 

4. További információ: 

A nyertes pályázatok várható kihirdetése: 2009. november 

A támogatás folyósítása előfinanszírozással történik. 

 

A pályázattal kapcsolatos további részletek a Pályázati Útmutatóban találhatók, amely a jelen pályázati 

felhívás szövegével és a pályázati űrlapokkal együtt az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 

honlapján (www.irm.gov.hu/Európai Uniós pályázatok/Európai Integrációs Alap/Pályázatok/Aktuális 

információk) olvasható és tölthető le. A pályázatok elkészítésével/benyújtásával kapcsolatban 

tájékoztató kerül megtartásra 2009. szeptember 16-án (részletesebb információ a honlapon). 

 

További felvilágosítás az alábbi email címen kérhető:  

integracio@irm.gov.hu  
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