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Sor-
sz. Benyújtó szervezet neve Projekt címe 

Eredeti + 
másolati 

pld. 
száma 
(1+6) 

Összes példány 
bonthatatlan 

 kötés. 

Egy pályázati do-
kumentáció 

Igényelt támogatás össze-
ge (uniós+hazai társfinan-

szírozás, Ft) 
Megjegyzés 

1. Pósa Utcai Óvoda, Debrecen ,,Segítők és Barátok között” √ √ √ 6.572.400 ------ 

2. Református Missziói Központ 
,,Iskolai Integrációs Prog-

ram” 
√ √ √ 32.992.800 ------ 

3. Református Missziói Központ ,,Lakhatási program 2010” √ √ √ 23.135.400 ------ 

4. Református Missziói Központ ,,Szakképzési program” √ √ √ 29.000.800 ------ 

5. 
CORDELIA Alapítvány a Szerve-

zett Erőszak Áldozataiért 
,,A traumatizált menedék-

kérők gyógyításáért” 
√ √ √ 14.040.000 ------ 

6. 
CORDELIA Alapítvány a Szerve-

zett Erőszak Áldozataiért 

,,A traumatizált menekültek 
és oltalmazottak gyógyítá-

sáért” 
√ √ √ 30.352.080 ------ 

7. 
Magyar Ökumenikus Segély-

szervezet 
,,Kísérő Nélküli Kiskorúak 

Otthona” 
√ √ √ 31.682.612 ------ 

8. 
Magyar Ökumenikus Segély-

szervezet 
,,Fiatal Menekültek Ottho-

na” 
√ √ √ 39.840.412 ------ 

9. 
Magyar Ökumenikus Segély-

szervezet 
,,Kisvárosi nagyvilág” √ √ √ 9.198.900 ------ 

10. 
Campfilm Produkciós és Szolgál-

tató Kft. 
,,Disco Tranzit” √ √ √ 33.143.600 ------ 

11. 
Bevándorlási és Állampolgársági 

Hivatal 
,,Menekültügyi Szakember-

képzés” 
√ √ √ 3.759.000 ------ 

12. 
Bevándorlási és Állampolgársági 

Hivatal 
,,Menekültügyi Szemle” √ √ √ 485.000 ------ 



 

BORÍTÉKBONTÁS 2009-06-08 – Európai  Menekültügyi Alap, 2009 évi allokáció nyílt pályáztatás 
(Pályázati Felhívás száma: IRM/TKFO/113-7/2009.) 

 

 Benyújtó szervezet neve Projekt címe 

Eredeti + 
másolati 

pld. 
száma 
(1+6) 

Összes példány 
bonthatatlan 

 kötés 

Egy pályázati do-
kumentáció 

Igényelt támogatás ösz-
szege (uniós+hazai társfi-

nanszírozás, Ft) 
Megjegyzés 

13. 
Bevándorlási és Állampolgársági 

Hivatal 
,,Országinformáció felsőfo-

kon” 
√ √ √ 2.965.400 ------ 

14. 
Bevándorlási és Állampolgársági 

Hivatal 
Távtolmácsolási Rendszer 

Kiépítése” 
√ √ √ 8.562.400 ------ 

15. 
Bevándorlási és Állampolgársági 

Hivatal 
,,Menekültügyi Nyilvántar-

tás Fejlesztése” 
√ √ √ 39.881.000 ------ 

16. Szubjektív Értékek Alapítvány 
,,Digitális történetmesélés 
az integráció eszközeként” 

√ ------ √ 12.983.000 

A pályázati dokumentáció nem 
felelt meg a Pályázati Útmutató 
III.1.1. pontjában foglalt követel-
ményeknek: ,,A pályázati doku-

mentációt (a mellékletekkel 
együtt) roncsolásmentes, nem 
bontható spirálkötésben, lepe-
csételt szalaggal összefűzve, 1 
aláírt eredeti és 6 másolati pél-
dányban kell beadni.” A fentiek-
kel ellentétben a pályázó nem 

,,roncsolásmentes, nem bontha-
tó spirálkötésben” nyújtotta be a 

pályázati dokumentációt. 

17. 

Észak-Kelet Magyarországi 
Szenvedélybetegségeket Meg-

előző Egyesület 
,,Zebi az idegen” √ √ √ 32.232.800 ------ 

18. BÁH Befogadó Állomás, Bicske 
,,Integrációt támogató fel-

lépések” 
√ √ √ 8.310.800 ------ 

19. BÁH Befogadó Állomás, Bicske 
,,Tanköteles menedékkérők 

felzárkóztató oktatása” 
√ √ √ 3.483.300 ------ 
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Megjegyzés: minden pályázó szervezet a Pályázati Útmutatóban megjelölt beadási határidőben nyújtotta be a pályázati dokumentációját. 

20. 
Eötvös Loránd Tudományegye-

tem 
,,Terepmunka menekültek 
és oltalmazottak között” 

√ √ √ 19.500.000 ------ 

 Benyújtó szervezet neve Projekt címe 

Eredeti + 
másolati 

pld. 
száma 
(1+6) 

Összes példány 
bonthatatlan 

 kötés 

Egy pályázati do-
kumentáció 

Igényelt támogatás ösz-
szege (uniós+hazai társfi-

nanszírozás, Ft) 
Megjegyzés 

21. Magyar Helsinki Bizottság 
,,Menedékkérők hatékony 
jogvédelme – menedékjogi 

továbbképzés” 
√ √ √ 39.244.612 ------ 

22. 
IDResearch Kutatási és Képzési 

Kft. 
,,StART” √ √ √ 10.990.215 ------ 

23. ILS Debrecen Nyelviskola Kft. 
,,Menedékkérőknek ma-

gyarul” 
√ √ √ 15.916.800 ------ 

24. 
Székesfehérvári Regionális Kép-

ző Központ 
,,Tanulj, élj, tervezz! Tét – 

Magyarországon” 
√ √ √ 17.192.846 ------ 

25. 
Menedék-Migránsokat Segítő 

Egyesület 
,,Helló Magyarország” √ √ √ 28.825.000 ------ 

26. 
Menedék-Migránsokat Segítő 

Egyesület 
,,Egyedül megint nem 

megy” 
√ √ √ 36.423.000 ------ 

27. 
BÁH Befogadó Állomás, Békés-

csaba 
,,Békés Újrakezdés Csa-

bán” 
√ √ √ 20.463.090 ------ 

28. 
BÁH Befogadó Állomás, Debre-

cen 
,,Tábori hétköznapok” √ √ √ 27.619.300 ------ 

29. Miskolci Egyetem 
,,Nyelvoktatási segédanyag 
közoktatásban tanuló me-

nekülteknek” 
√ √ √ 24.650.800 ------ 

30. 
Lakásotthonok Országos Szak-
mai Egyesülete a Gyermekekért 

,,Multikulturális gyermek-
védelem” 

√ √ √ 14.585.850 ------ 


