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1. Közzététel hivatkozási száma: BM/12224-1/2013. 

 

2. Célzott területek és pályázati témakörök, földrajzi terület és a program időtartama 
 

A Külső Határok Alapból származó pénzeszközök az Európai Parlament és a Tanács 

2007/574/EK határozata alapján, az Európai Bizottság 12/11/2008/C(2008)6683. számú 

határozatával jóváhagyott Magyar Köztársaság Külső Határok Alap Többéves Programjában, 

valamint a Magyar Köztársaság Külső Határok Nemzeti Programjáról szóló 1102/2007. (XII. 

23.) kormányhatározatban meghatározott célkitűzések megvalósítására tervezett 

programtervek alapján használhatók fel az alábbiak szerint: 

 

I. A közös integrált határigazgatási rendszer továbbfejlesztése, különös tekintettel a 

személyek ellenőrzésére és együttműködésre a külső határokon; 

II. EU tagállamainak külső határain kiépítésre kerülő európai határőrizeti rendszer 

nemzeti elemei kiépítésének, továbbfejlesztésének támogatása; 

III. A vízumkiadás és az illegális bevándorlás elleni küzdelem támogatása, beleértve a 

hamis vagy hamisított dokumentumok felismerését, a tagállamok harmadik 

országokban szervezett konzuli és más szolgálatai tevékenységeinek bővítése 

útján; 

IV. A külső határok és vízumok terén elfogadott közösségi jogi eszközök 

végrehajtásához szükséges informatikai rendszerek létrehozásának támogatása; 

V. A Schengeni határ-ellenőrzési kódex és az Európai vízumkódex hatékony 

alkalmazásának támogatása. 

 

A 2012. évi programból finanszírozott projektek 2012. január 1. és 2014. június 30. között 

valósíthatók meg, a költségek 2012. január 1. és 2014. június 30. között merülhetnek fel. 

Pályázatot benyújtani olyan projekt esetén is lehet, melynek megvalósítása megkezdődött. 

 

 

A program területi hatálya: 2008/456/EK bizottsági határozat XI. melléklet I.6 pontja alapján. 

 

3. A pályázható források (Ft): 

 

Külső Határok Alap Társfinanszírozás
1 Összesen 

464 806 377 Ft 154 935 459 Ft 619 741 836 Ft 
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4. A pályázat benyújtása 

 

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

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

részt vehet partnerként, azonban a pályázatok között átfedés nem lehetséges.  

 

Prioritások, célkitűzések között egy pályázaton belül átfedés nem lehet. Többéves pályázat 

nem nyújtható be. 

 

A pályázatok sikere, az értékelési folyamat elhúzódásának megelőzése érdekében a Felelős 

Hatóság a Pályázók részére konzultációt, pályázói tájékoztatót szervez. A konzultáción a 

pályázat összeállításában résztvevő személyek (menedzsment, pénzügyi, műszaki, 

informatikai, rendészeti szakértők) részvétele javasolt.  

 

A konzultációk kezdő időpontja várhatóan: 2013. szeptember 30-tól. 

 

5. A pályázatok beérkezési határideje, benyújtás módja 

 

A pályázóknak az előzetes projekt adatlapot 2013. október 28-án 10.00 óráig személyesen 

zárt borítékban kell az alábbi címre eljuttatniuk: 

 

Belügyminisztérium 

Támogatás-koordinációs Főosztály titkársága 

1051 Budapest, József Attila u. 2-4., 2.13 iroda 

 

A pályázatokat munkaidőben lehet benyújtani (H-CS: 08.00-16:30, P: 08:00-14:00).  

A határidő után beérkező pályázatok érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek. 

 

6. További információ 

 

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

pályázati felhívással és az előzetes projekt adatlappal együtt a http://www.solidalapok.hu 

honlapján közzétételre kerül.  

 

További felvilágosítás az alábbi e-mail címen kérhető: kha@bm.gov.hu 

 

A részletes projektdokumentáció kidolgozását és pozitív elbírálását követően kerülhet sor a 

közvetlen támogatási szerződés megkötésére. 

 

 

 

http://solidalapok.hu/

