
Közérdekű adatszolgáltatás címe: 

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések 

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által működtetett intézmények az alábbi táblázatban található, az Európai Unió támogatásával megvalósuló 

intézkedésekben érdekelt. 

Az intézkedésekkel kapcsolatos közérdekű információk a https://www.palyazat.gov.hu honlapon elérhetőek a belinkelt oldalakon (listából kell kiválasztani). 

Intézkedés neve: 

2003-2007 programozási időszak 

Intézményi projektek 

Dél-Alföldi Operatív Program 

DAOP-4.1. Egészségügyi és szociális szolgáltatások korszerűsítése, fejlesztése 

DAOP-4.3. Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz 

Észak-Alföldi Operatív Program 

ÉAOP-4.1. Humán infrastruktúra fejlesztés 

Észak-Magyarországi Operatív Program 

ÉMOP-4.2. Szociális infrastruktúra fejlesztése és utólagos akadálymentesítés 

ÉMOP-4.3. Közoktatás térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastruktúrájának 
fejlesztése 

Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) 

KEOP-3.3. Erdei iskola hálozatfejlesztés 

KEOP-4.2. Helyi hő- és hűtési energiaigény kielégítése megújuló energiaforrásokból 

KEOP-5.3. Épületenergetikai fejlesztések 

KEOP-6.1. A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző 
kampányok 

KEOP-6.2. Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket 
elősegítő mintaprojektek 

KEOP-7.3. Természeti értékeink jó kezelése 

Közép-Magyarországi Operatív Program (KMOP) 

KMOP-3.3. Környezetvédelmi szolgáltató rendszer fejlesztése 

KMOP-4.1. A munkaerő-piaci részvételt támogató infrastruktúra fejlesztése 

https://www.palyazat.gov.hu/
https://emir.palyazat.gov.hu/nd/eupalyazat/index.php?tip=1000028&opid=28#login_jelzo
https://emir.palyazat.gov.hu/nd/eupalyazat/index.php?tip=1000023&opid=23#login_jelzo
https://emir.palyazat.gov.hu/nd/eupalyazat/index.php?tip=1000054&opid=54#login_jelzo
https://emir.palyazat.gov.hu/nd/eupalyazat/index.php?tip=1000010&opid=10#login_jelzo


KMOP-4.6. Közoktatási intézmények infrastruktúra fejlesztés 

Nyugat-Dunántúli Operatív Program (NYDOP) 

NYDOP-5.3. Közoktatási infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése 

Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP)  

TÁMOP-1.1. A foglalkoztatási szolgálat fejlesztése, integrált munkaügyi és szociális rendszer 
kialakítása 

TÁMOP-1.4. Szociális gazdaság, innovatív és helyi foglalkoztatási kezdeményezések és 
megállapodások 

TÁMOP-2.2. A szervezetek alkalmazkodóképességének fejlesztése 

TÁMOP-2.2.3-07  A TISZK rendszer továbbfejlesztése 

TÁMOP-2.2.5.12/1 – Szakképző intézmények felkészülésének támogatása a rövidebb képzési idejű 
szakképzés bevezetésére 

TÁMOP-2.2.6-13/1 – Szakképző intézmények szakmai tanárai és gyakorlati oktatói pedagógiai 
képzése, továbbképzése 

TÁMOP-3.1. A kompetencia alapú oktatás elterjedésének támogatása 

TÁMOP-3.1.4/08/1. – Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben 

TÁMOP-3.1.4.C Innovatív iskolák fejlesztése 

TÁMOP-3.2. A közoktatási rendszer hatékonyságának javítása, újszerű megoldások és 
együttműködések kialakítása 

TÁMOP-3.3. A halmozottan hátrányos helyzetű és a roma tanulók szegregációjának csökkentése, 
esélyegyenlőségük megteremtése a közoktatásban 

TÁMOP-3.4. Az eltérő oktatási igényű csoportok oktatásának és a sajátos nevelési igényű tanulók 
integrációjának támogatása, az interkulturális oktatás 

TÁMOP-5.1. A kiemelt leghátrányosabb helyzetű térségek, valamint a településen belüli 
szegregáció csökkentését célzó komplex fejlesztések támogatása 

TÁMOP-5.2. Beruházás a jövőnkbe: gyermek és ifjúsági programok 

TÁMOP-5.3. A halmozottan hátrányos helyzetű csoportok szociális ellátórendszerhez és 
szolgáltatásokhoz való hozzáférésének javítása munkaerő-piaci integrációjuk el 

TÁMOP-5.4. A szociális ellátórendszer fejlesztése, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása 

TÁMOP-6.1. Egészségfejlesztés és egészségtudatos magatartásra ösztönzés 

TÁMOP-6.2. Egészségügyi szerkezetátalakítást támogató humánerőforrás- és szolgáltatásfejlesztés 

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) 

TIOP-1.1. Az iskolarendszerű oktatás informatikai fejlesztése – az ’Intelligens iskola’ 

https://emir.palyazat.gov.hu/nd/eupalyazat/index.php?tip=1000030&opid=30#login_jelzo
https://emir.palyazat.gov.hu/nd/eupalyazat/index.php?tip=1000011&opid=11#login_jelzo
https://emir.palyazat.gov.hu/nd/eupalyazat/index.php?tip=1000032&opid=32#login_jelzo


TIOP-1.2. Az oktatási és a kulturális intézmények együttműködését támogató infrastruktúra 
fejlesztése 

TIOP-3.1. Szakképzés és felnőttképzés infrastruktúrájának fejlesztése 

TIOP-3.4. Bentlakásos szociális intézmények modernizációja 

Kiemelt projektek 

TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001 „Köznevelés az iskolában”  

TÁMOP-3.3.15-13/1-2014-0001 TE IS program 

TÁMOP-6.1.2.A-14/1-2014-0001 TIE program 

TÁMOP-7.2.1-11/K-2013-0001 „Fejlesztési rendszer megerősítése a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központban” 

TÁMOP-7.2.1-11/K-2014-0001 „Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program tervezésének és 
szakmai módszertani megalapozásának támogatása a program eredményességének növelése 
érdekében” 

TÁMOP-3.3.17-15/1-2015-0002 „Egészség – fenntarthatóság – öngondoskodás kertpedagógiai 
alapokon” 

TÁMOP-3.3.18-15/1-2015-0001 

Társadalmi Megújulás Operatív Program „Az Arany János Tehetséggondozó Program projektjeinek 
támogatása TÁMOP-3.3.18-15/1” 

Energiahatékonysági fejlesztések  

KEOP-5.6.0/12-2013-0033  

KEOP-5.6.0/12-2013-0034 

KEOP-5.6.0/12-2013-0035 

KEOP-5.7.0 

Informatikai fejlesztések az iskolákban 

TIOP-1.1.1.A-15/1-2015-0001  

 

2014-2020 programozási időszak 

Kiemelt projektek 

EFOP-3.1.4-VEKOP-15 - Ösztöndíj és mentorálási támogatás hátrányos helyzetű tanulóknak 
Útravaló ösztöndíjprogram 

 

http://klik.gov.hu/kozneveles-az-iskolaban
http://klik.gov.hu/tobb-tizezer-diakot-mozgatott
http://projektek.egeszseg.hu/web/tie
http://klik.gov.hu/elkeszult-a-klik-egyseges-fejlesztesi-koordinacios-rendszere-a-tamop-7-2-1-11-k-2013-0001-azonositoszamu-projekt-kereteben
http://klik.gov.hu/kornyezettudatossag-es-egeszseges-eletmodra-neveles-iskolakertek-kialakitasa-reven
http://klik.gov.hu/tamop-3-3-18-15-1-2015-0001
http://klik.gov.hu/energiahatekonysag
http://klik.gov.hu/energiahatekonysag
http://klik.gov.hu/energiahatekonysag
http://klik.gov.hu/energiahatenykonysagot-tamogato-beruhazasokkal-korszerusitik-az-iskolakat
http://klik.gov.hu/informatikai-fejlesztesek-kozel-12-5-milliard-forint-ertekben-a-koznevelesi-intezmenyekben
https://www.palyazat.gov.hu/doc/4527
https://www.palyazat.gov.hu/doc/4527

