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

 

AZ IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 

ZÁRTKÖRŰ PÁLYÁZATOT HIRDET MEG 

 AZ EURÓPAI VISSZATÉRÉSI ALAP  

2010. ÉVI PROGRAMJÁNAK KERETÉBEN 

 

 

1. Közzététel hivatkozási száma: IRM/TKFO/203-5/2009. 

 

2. Az Európai Visszatérési Alapból származó pénzeszközök a 2007/575/EK európai 

parlamenti és tanácsi határozatban foglalt támogatható tevékenységek, továbbá a 

2007/837/EK bizottsági határozatban foglaltak alapján az alábbi prioritások 

megvalósítására használhatóak fel: 

 

I. prioritás: Stratégiai megközelítés kidolgozásának támogatása a tagállamok általi 

visszatérés-igazgatáshoz. 

 

II. prioritás: A tagállamok közötti együttműködés támogatása a visszatérések 

igazgatása terén. 

 

III. prioritás: Különleges, innovatív nemzet(köz)i eszközök támogatása a visszatérés 

igazgatásának terén. 

 

 

A 2010. évi programból finanszírozott projektek 2011. január 01. és 2011. december 31. 

között valósíthatóak meg. 

 

3. A pályázható forrás: 

 

A megpályázható forrás összege megközelítőleg 140 millió Forint (a feltüntetett bruttó összeg 

tartalmazza az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium által biztosított 25%-os önrész 

mértékét). 

 

4. A pályázat benyújtása 

 

A pályázók önállóan, de mással társulva is nyújthatnak be pályázatot az előzetes projekt 

adatlap kitöltésével. Egy szervezet több pályázatot is benyújthat, illetve több projektben is 

részt vehet partnerként, azonban a projektek között átfedés nem lehetséges. Prioritások között 

egy pályázaton belül átfedés nem lehet. 

 

5. A pályázatok beérkezési határideje 

 

2009. szeptember 18. 12.00 óra 

A pályázatok benyújtásának helye: 

Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 

Támogatás-koordinációs Főosztály 

1051 Budapest, Roosevelt tér 1-3. 213. iroda 
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A határidő után beérkező pályázatok nem kerülnek átvételre. 

 

6. További információ 

 

A támogatás folyósítása előfinanszírozással történik. 

A pályáztatással kapcsolatos információk az IRM honlapján közzétételre, valamint a 

lehetséges pályázóknak közvetlenül megküldésre kerülnek. 

A pályázattal kapcsolatos további részletek a Pályázati Útmutatóban találhatók. 

 

További felvilágosítás az alábbi e-mail címen kérhető: visszateres@irm.gov.hu  
 

A projektjavaslat befogadása, pozitív elbírálása nem minősül kötelezettségvállalásnak, 

ugyanakkor előfeltétele a projektjavaslat Európai Visszatérési Alap 2010. évi 

programjába történő beemelésének. Az éves program Európai Bizottság általi 

jóváhagyását, majd a részletes projektdokumentáció kidolgozását és pozitív elbírálását 

követően kerülhet sor a támogatási/együttműködési megállapodás megkötésére. 
 

 

 

 

Budapest, 2009. augusztus 
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