GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2017. június 22-i ülésére

Tárgy: Javaslat pályázati beszámoló elfogadására
Előterjesztő:

Dr. Gémesi György polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
Gödöllő Város Önkormányzata a település fejlesztése,

legnagyobb

mértékű

fejlődése

település

fejlődése érdekében a lehetséges

többletforrás bevonására törekszik. Minden pályázati

lehetőséget

kihasznál a

érdekében. Pályázatfigyelés eredményeként a tudomásunlaa jutó pályázati

felhívásokra benyújtjuk a projekt javaslatainkat.
A pályázati tevékenységről szóló beszámoló az
megjegyezni az általunl<: megpályázott
melyekre

különböző

előterjesztés

lehetőségeken

mellékeltét képezi, azonban szükséges

felül sok egyéb felhívás is megjelenik,

okok miatt nem pályázhatunk. Ezek leginkább a települések jelentős részének

rendelkezésére álló TOP-os, azaz Terület és településfejlesztési Operatív Programok keretében
megjelenő

elhelyezkedő

felhívások, melyekre a Közép-Magyarországi Régióban

önkormányzatok

nem pályázhatnak. Ezen operatív program ún. tükörprogramja a VEKOP, azaz a Versenyképes
Közép-magyarország Operatív Program, mely kifejezetten a mi régiónkra vonatkozik. A VEKOP
keretében kevesebb felhívás jelenik meg, valamint az eddigiekben megjelent

VEKOP-os

pályázatok nagyobb része nem az önlmrmányzati szektor részére kerül kiírásra, hanem egyéb
szereplők

(vállalkozások, civil szervezetek„ „stb.) számára. Vannak olyan kiírások, melyek

esetében ugyan jogosultak lennénk pályázni, megvizsgáljuk
alapján nem tudunk részt venni (pl.
kötelező

távhő fűtéses

őket,

de valamely szakmai feltétel

intézmény esetében az energetikai pályázatok

megtérülési mutatói az alapdíj miatt sok esetben nem teljesülnének)

A nem önkormányzati szektorra kiírt pályázati felhívásokat 1s figyelemmel kísérjük. A
beszámolóban is szerepelnek olyan pályázatok, melyeket nem az önkormányzat nyújtott be
jogosultság hiányában, hanem valamely más szervezet (pl. civil szervezet), de a pályázat
elkészítésében és lebonyolításában jelentősebb szerepet vállaltunk.

A pályázatok elkészítése vonatkozásában a költséghatékonyság az
speciális szakértelmet
pályázatokat a

Gödöllői

igénylő

(energetikai, közbeszerzési„. stb.)

elsődleges

szempont, így - a

előkészítéseket

kivéve - a

Polgármesteri Hivatal készíti el. A pályázatokat megírását a Polgármesteri

Kabinet Fejlesztési csoportja végzi a hivatal szakirodáinak

(főépítészi,

bevonásával, team munkában. A fejlesztési csoport két munkatársa

városüzemeltetési)

(csoportvezető

projekt

menedzser és egy fő pályázati asszisztens) készítette - és bonyolította le - a beszámolóban szereplő
pályázatokat, így látható, hogy az

előkészítés

során is a költséghatékonyság jellemző.

A beszámoló a 2013-2017.
Uniós ciklusra és annak
jelentősebb

időszakra

vonatkozik, mely

előkészítő időszakára

időszak alapvetően

a jelenlegi Európai

vonatkozik. A pályázatok darabszámát tekintve

részben hazai pályázatok, összértékét tekintve pedig az Európai Unió által

finanszírozott pályázatok szerepelnek.

Kérem, hogy a fentiek figyelembe vételével támogassák az

előterjesztés

mellékletét

képező

pályázati beszámoló elfogadását!

Gödöllő,

2017. június „

"

Dr. Gémesl
György
1
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Határozati javaslat

Gödöllő

Város Képviselő-testülete elfogadja a pályázati tevékenységről szóló beszámolót.

Határidő: folyamatos
Felelős:

Dr. Gémesi György polgármester

BESZÁMOLÓ
GÖDÖLLŐVÁROSÖNKORMÁNYZATPÁLYÁZATTEVÉKENYSÉGÉRŐL

2013-2017

Nyertes folyamatban

lévő

pályázatok

2017 júniusában 11 darab folyamatban lévő pályázattal rendelkezik Gödöllő Város
Önkormányzata. Két közel 250- 250 millió forint összköltségű pályázat is folyamatban van.
KEHOP-5.2.9-16-2016-00033 projekt keretében kettő középület energetikai felújítása valósulhat
meg. A Művészetek Háza Gödöllő felújítása keretében az emeleti nyílászárók cseréje, a kupola és a
lapostető hőszigetelése. A nem önkormányzati fenntartású intézmény a Petőfi Sándor Általános
Iskola energetikai felújítását is biztosítja az önkormányzat a projekt keretében. Az iskolának a
külső hőszigetelése és a nyílászárók cseréje valósulhat meg.
VEKOP-5.3.2-15-2016-00048 azonosítószámú projekt keretében Gödöllő város kerékpáros
hálózata bővülhet. A projekt tartalma Gödöllő Észak-dél irányú kerékpáros nyomvonalának
kiépítése.
A tervezett nyomvonal: Gödöllőn, a Dózsa György úton a városközpont (Szabadság tér) és a
Haraszti út között, továbbá a Haraszti úton egészen a LEAR Corporation bejáratáig tart. A Teghze
L. utcán a Tesco mellett átkötés történik az Ádám utcáig, valamint a Rákos patakon egy új
kerékpáros híd épül.
A projekt részét képezik még kerékpártámaszok, valamint napenergiával működő köztéri
világítótestek. A projekt keretében elkészül az egész településre érvényes Kerékpárforgalmi
Hálózati Terv, valamint szemléletformáló kampány valósul meg.
A pályázat keretében az előkészítés és a szükséges tervdokumentáció elkészítése 2017 évben
történik, míg a kivitelezés 2018-2019 években történik.
KÖFOP-l.2.l-VEKOP-16 pályázati konstrukció keretében közel 9 millió forintos támogatást
elnyerve az önkormányzat ASP rendszerhez történő csatlakozás előkésztése zajlik. Az adatmigráció
előkészítése és lebonyolítása, a szükséges szabályzatok elkészítése, és eszközök beszerzése történik
meg a pályázat keretében a jogszabályban meghatározott határidőig.
Nemzeti Kulturális Alap támogatásának köszönhetően valósulhat meg
mellszobra a Városi Múzeum előtti területen.

Gödöllőn

Remsey

Jenő

A Gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola tornatermének részleges megújítása is pályázat keretében
valósulhat meg. A Kézilabdaszövetség által kiírt pályázati konstrukció keretében a tornaterem
tetőhéjazata és padlózata kerül kicserélésre, valamint a világítás korszerűsítése fog megtörténni. Az
, önkormányzat biztosítja a beruházás 30 százalékos önrészét. A kivitelezés a tervek szerint a nyári
szünetben fog megtörténni.

A MOL Zrt. Zöldövezeti programjának keretében valósulhat meg a Rönkvár játszótér részben
megújulása, elsősorban növényesítése. A pályázatot a Gödöllői Értékvédő Egyesület
nyújthatta/nyújtotta be. A megvalósítás is civil aktivitással valóul meg az önkormányzat teljes körű
segítsége, közreműködése kapcsán.
A Hadtörténeti Intézet gondozásában I. világháborús sírok újulhatnak meg. Gödöllőn 4 db hősi
halált hallt katona síremlékének felújítása történhet meg. A felújításhoz 400 ezer forint támogatást
nyert el az Önkormányzat, melyet ugyanennyi önerővel, valamint a projekt ÁFA tartalmának
biztosításával egészít ki az Önkormányzat.
2016 őszén került benyújtásra az Elektromos töltőoszlop létesítése Gödöllőn elnevezésű pályázat. A
program keretében Gödöllőn a Művészetek Háza parkolójában egy darab töltőoszlop telepítése
történhet meg a tervek szerint 2017 őszén a teljes parkoló rekonstrukciójának keretében.
Koronázási hétvége rendezvényre a
forint támogatást elnyerni.

Művészetek

Házával

közreműködve

sikerült nettó 450 OOO

Szintén a Művészetek Házával együttműködve a III. GödöllŐSZ Fesztivál megszervezésére
vonatkozóan 2 millió forint támogatást nyertünk el.
A 2017. májusi képviselő-testületi ülésen hozott döntés alapján benyújtásra került egy Polgárőr
Város elnevezésű pályázat, melyet az Országos Polgárőr Szövetség támogatásra érdemesnek ítélt,
így a helyi polgárőr szövetség működési támogatásban részesülhetett.

Nvertes. lezárt pá/vázat
A folyamatban lévő pályázatok mellett szintén 10 elnyert, de már projektzáráson túli pályázattal is
rendelkezünk az elmúlt időszakban. A pályázatok között különböző jellegű és támogatási összegű
projektek szerepelnek. A pályázati projektek előkészítése sok esetben nem egyenesen arányos az
elnyerhető támogatási összeggel. Csekélyebb mértékű támogatások sok esetben többlet
adminisztrációval járnak, melynek részben az is lehet az oka, hogy az összegben jelentősebb
projektek közreműködő szervezeti jobb háttérrel rendelkezik.
Közbiztonság növelése érdekében 2014.évben sikerültelnyerni támogatást a Belügyminisztériumtól
térfigyelő rendszer bővítésére közel 10 millió forint értékben.
József Attila Altató című verse Kis Balázs alakjának bemutatására 5 millió forint támogatást nyert
el az Önkormányzat a Nemzeti Kulturális Alaptól.
Nemzet Kulturális Alapból k~ttő elnyert pályázattal is rendelkezik az Önkormányzat a Várkapitányi
lak felújítása kapcsán.
A fiatalok szemléletének formálására kettő elnyert támogatással is rendelkezünk. Ez kiemelt
szempont az egész település jövője szempontjából. A település által minden évben megrendezésre
kerülő - a Bethlen Alap által 2015-ben támogatott- nemzetközi ifjúsági tábor a nemzetközi

szemléletet, valamint a határon túli magyar gyerekek találkozása által az összetartozást erősíti a
gyermekeinkben.
Az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség által kezelt pályázati
konstrukció keretében közel 5 millió forint támogatást nyertünk el szelektív hulladékgyűjtés
népszerűsítésére és szemléletformálásra. A projekt keretében számos rendezvény, program (családi
napok, gyerek-rajzverseny„stb.) került megszervezése, valamint tájékoztató kiadvány és naptár is
készült, mely ingyenes jutott el minden gödöllői háztartásba.
100 ezer forint támogatás is hasznos az önkormányzati működés szempontjából, mint az Európai
Mobilitási Hét keretében megszervezett kerékpáros rendezvény segítésére elnyert forrás, melyből
kerékpáros kulacsok készítése történhetett meg.
Vannak nem anyagi támogatással járó pályázatok is, melyek egy-egy cím, vagy elismerés
elnyerésére irányulnak. Pályázati formában nyert el a település 2016-ban a Kerékpáros Barát
Település díjat, valamint 2017-ben a Település Közlekedésbiztonsági Díjat,melyhez kapsolódva
közlekedésbiztonsági szakmai fórum, valamint gyerekek részére közlekedésbiztonsági nap került
megszervezésre.
Beadott. elbírálás alatt lévő pályázatok

A pályázatok elbírálása sok esetben húzódik el különböző okok miatt, melyek a megvalósítás esetén
okozhat problémákat. Több hónapos, akár egy év eltelte után a kivitelezési költségek jelentősen
megemelkedhetnek a pályázat elkészítésekor aktuális áraktól. A 2016. tavaszán előkészített
VEKOP-os kerékpárút pályázat kapcsán is figyelembe véve a 2017. tavaszi kedvező elbírálást, a
2017.évi tervezést és engedélyeztetést a várhatóan 2018-2019-en folyó kivitelezési költségek is
jelentősen meghaladhatják a benyújtáskor tervezői költségbecsléseket. Jelenleg több mint 120
millió forintos támogatást remélve vannak pályázataink elbírálás alatt.
2016 augusztusában került beadásra a Gödöllői Sportpark Fejlesztési Program, melynek keretében 7
db sportpark telepítésére pályáztunk, de a pályázat elbírálásáról még nem kaptunk értesítést.
További pályázataink vannak bírálat alatt, melyek között nemzetközi és hazai pályázat is van.
Visegrádi Alap támogatására nyújtottunk be pályázatot a nemzetközi ifjúsági tábor forrásának
megteremtésére.
A Gödöllői Mesék Háza Óvoda II. épületének 201 7 évben tervezett felújítására is pályázatot
nyújtottunk be az önkormányzati feladatellátást szolgáló intézmények fejlesztésére vonatkozó
kiírásra.
Pest Megye Önkormányzata által kezelt pályázati program keretében a Fürdő utca és a Szent
Györgyi Albert utca felújítására benyújtott pályázatunk jelenleg szakmailag megfelelt státuszban a
bírálatot várj a.
Nemzeti Kulturális Alaphoz egy darab benyújtott projektünk vár támogatásra, a Várkapitányi lak
falképeinek restaurálására vonatkozik, melyről azt az értesítést kaptuk, hogy a pályázatról
„halasztott döntés" született, mely se nem pozitív se nem elutasító döntés.

Nem nyertes pályázatok

folyamatosan készülnek pályázatok. A nem nyertes pályázatok jelentősebb részét a
közreműködő szervezetek befogadták, formailag még fontosabb szakmailag megfelelőek voltak,
tehát szakmai hiba, direkt elutasításra okot adó probléma nem volt. A pályázatok esetében előre
meghatározott keretösszeg áll rendelkezésre, így bár szakmailag megfelelő, forráshiány miatt
elutasított pályázatunk is akad. Azon kevés pályázatok között, melyek valamely konkrét ok miatt
kerültek elutasításra elsősorban jogosultsági problémák álltak fenn. Nemzetközi pályázatok
esetében fordultak elő (pl. Visegrádi Alap) mely esetekben indoklás nélkül került elutasításra a
beadott projekttervünk.
2013.

évtől

Fenntartási időszakos pályázatok
Bár az előző tervezési ciklus projektjei közé tartozó pályázatok eseték a projekt időszak már
lezárult, több olyan projektünk van, melyeknek a fenntartási időszaka jelenleg is tart, így a
kapacitásokat lekötik az éves projekt fenntartási jelentések, beszámolók, elszámolások elkészítése.
Összegzés
Nyertes pályázatok száma:
Jelenleg futó pályázatok száma
Adott időszakban már lezárt nyertes projektek száma:

Elbírálás alatt lévő pályázatok:
Szakmailag megfelelő,
de forráshiány miatt elutasított pályázatok:
Elutasított pályázatok száma:
Adott időszak összes benyújtott pályázata:
Adott időszakban elnyert pályázati összeg:
Adott időszakban megvalósított projekt összköltsége:

21 db
11 db.
10 db
6 db
13 db
7 db
47 db
640 917 080 Ft
771 050 954 Ft

Pályázatok megoszlása státusz szerint
Elutasított
pályázatok:; 7 db;
13%
Szakmailag

Nyertes
pályázatok;

21db;40%

megfelelő,

forráshiány miatt
elutasított
pályázatok; 13 db;
25%

Fenntartási időszak
alatt lévő
pályázatok; 6 db;
11%

Elbírálás alatt lévő
pályázatok; 6 db;
11%

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT -POLGÁRMESTERI HIVATAL- FEJLESZTÉSI CSOPORT PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉGE 2013-2017

Benyújtás éve

Pályázati konstrukció

2016

KEHOP-5.2.9-16-201600033 Pályázatos
épületenergetikai felhívás a
KMRRégió
Önkormányzatai számára

Gödöllő közpületeinek
felújítása a KHOP-5.2.9
ódszámú pályázat
keretében (Petőfi S Ált
Iskola és Művészetek
Háza energetikai
fejlesztése)

2016

VEKOP-5.3.2-15-201600048 Fenntartható
Közelekdésfejlesztés Pest
megyében

Gödöllő fenntartható
közlekedésének
fejlesztése: Észak-déli
irányú főhálózat I ütem.

3

2017

KÖFOP-l.2.l-VEKOP-16,
Csatakozási konstrukció az
önkormányzati ASP
rendszer országos
kiterjesztéséhez

Város
Önkormányzat ASP
központhoz való
csatlakozása

4

2016

Nemzeti Kultúráli Alap:
Köztéri alkotások
támogatására

Remsey Jenő
mellszobrának
elkészítése

2016

Kézilabda szövetség Tornaterem felújítási
pályázat

Hajós Sportcsarnok
felújítása

1

2

5

Pályázat neve

Támogatás

Projekt
összköltség

0

249 999 924

249 999 924

Nyertes,
folyamatban lévő pályázat

0

248 336 OOO

248 336 OOO

Nyertes,
folyamatban lévő pályázat

0

8 995 713

8 995 713

Nyertes,
folyamatban lévő pályázat

5 677 300

3 500 OOO

9 177 300

Nyertes,
folyamatban lévő pályázat

37 669
476

87 895 443

125 564 919

Nyertes,
folyamatban lévő pályázat

Önerő

STÁTUSZ

Gödöllő

6

2016

MOL Zöld övezet program

"Rönkvár-zöldítés"
pályázat

222 609

686 OOO

908 609

Nyertes,
folyamatban lévő pályázat

7

2016

Hadtörténeti Intézet

I. Világháborús
hadisirok felújítása

616 OOO

400 OOO

1 016 OOO

Nyertes,
folyamatban lévő pályázat

8

2016

Nemzetgazdasági
Elektromos töltőpontok
Mininsztérium: Elektromos
telepítése Gödöllőn
töltőállomás alprogram

155 520

2 476 OOO

2 631 520

Nyertes,
folyamatban lévő pályázat

9

2017

Nemzet Kulturális alapKözművelődési Kollégiuma

Koronázási hétvége
Gödöllőn ( Művészetek
Háza közös pályázat)

0

450 OOO

450 OOO

Nyertes,
folyamatban lévő pályázat

2017

Nemzeti Kulturális Alap:
Kulturális Fesztiválok
Kollégiuma

III. Gödöll Ősz fesztivál

Országos Polgárőr
Szövetség

Polgárőr

10

11

2017

Nyertes,
500 OOO

2 OOO OOO

2 500 OOO

szerződéskötés
lévő

Város

0

100 OOO

100 OOO

alatt
pályázat

Nyertes,
folyamatban lévő pályázat

12

2014

Önkormányzati
fejlesztések támogatása

Közbiztonsági pályázatTérfigyelő kamerák

2 701
9 900 OOO
332

12 601 332

Nyertes, lezárt pályázat

3 764
5 OOO OOO
409

8 764 409

Nyertes, lezárt pályázat

36 702
8 OOO OOO
139

44 702 139

Nyertes, lezárt pályázat

800 OOO

800 OOO

Nyertes, lezárt pályázat

0 4 988 OOO

4 988 OOO

Nyertes, lezárt pályázat

41 702
3 OOO OOO
139

44 702 139

Nyertes, lezárt pályázat

MUZA felújítás

0 2 290 OOO

2 290 OOO

Nyertes, lezárt pályázat

"Kerékpárosbarát település
2016"

0

0

Nyertes, lezárt pályázat

bővítése

2014

Nemzeti Kultúrális AlapVizuális Művészetek
Kollégiuma

Szobor megvalósítása
Gödöllő Főterén, József
Attila: Altató című
versének Kis Balázs
alakjával

14

2015

Nemzeti Kulturális Alap Örökségvédelmi Kollégium

Várkapitányi lak részleges
felújítása (Födémszerkezet)

15

2015

Bethlen AlapTestvértelepülési
programok

"A közös jövő" (Ifjúsági
tábor-pál yázt)

16

2015

OKTFNHI-LSZF/2015-01, "Mikor,mit ,hogyan
Országos Környezetvédelmi szelektáljunk Gödöllőn?"
(szemléletformáló
és Természetvédelmi
kampány)
Főfelü2Velőség

17

2016

Nemzeti Kulturális Alap Örökségvédelmi Kollégium

18

2016

19

2016

13

Közművelődési
érdekeltségnövelő

pályázat

Kerékpáros barát település
cím pályázat

Várkapitányi lak részleges
felújítása- Tetőfelújítás

0

0

20

2016

Nemzeti Fejlesztési
Miniszztérium Európai
mobilitási hét

Kerékpáros rendezvény
támogatása

21

2016

Nemzeti Kulturális Alap
Kulturális Fesztiválok
Kollégiuma

II. GödöllÖsz fesztivál

2 OOO

100 OOO

102 OOO

Nyertes, lezárt pályázat

520
950

2 OOO OOO

2 520 950

Nyertes, lezárt pályázat

Gödöllői

Sportpark
Fejlesztési Program (7 db
park, BMSK Zrt a
lebonyolító)

22

2016

Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium- Egészség
Sportpart Program

23

2017

Nemzeti Kulturális Alap

Várkapitányi lak díszítő
falképeinek restaurálása

24

2017

Bethlen Gábor Alap
Testvérvárosi pályázat
(TTP.KP-1-2017-1)

"Összetartozunk"
(Testvérvárosi nyári tábor
szervezése)

25

2017

Pest Megye Önkormányzat

26

2017

Visegrádi Alap

27

2017

Önkormányzati feladat
ellátást szolgáló
intézmények fejlesztésére

Belső utak felújítása,
javítása, Szent-Györgyi
Albert utca és a Fürdő utca
felújítása
Nyári ifjúsági tábor
testvértelepülések részére
kb. 2 219 520 Ft (7 398,4
EUR)

Mesék Háza Óvoda II. sz
épületének felújítása

0

0

0

Beadott pályázat,
elbírálás alatt

16 051
250

13 OOO
OOO

29 051 250

Beadott pályázat,
"halasztott döntés"

0 2 320 766

2 320 766

Beadott pályázat,
elbírálás alatt

53 811
222

63 307 320

Beadott pályázat,
elbírálás alatt

0 2 219 520

2 219 520

Beadott pályázat,
elbírálás alatt

30 OOO
OOO

67 969 952

Beadott pályázat,
elbírálás alatt

9 496
098

37 969
952

28

29

30

31

32

33

34

2013

Önkormányzati
fejlesztések támogatása

Közbiztonsági pályázatTérfigyelő kamerák
bővítése

3 169
900

10 OOO
OOO

ROM-ISK-15-2015-00040
Roma lányok korai
iskolaelhagyásának

Látogató- és kulturális
központ kialakítása a
65 502
295 100
OOO
gödöllői Várkapitányi lak
149
helyreállításával
"Család és karrier együtt?"
Gödöllői roma lányok korai
0 9 393 787
iskolalehagyásának

megelőzése

megelőzése

Nemzeti Kulturális Alap Örökségvédelmi Kollégium

Várkapitányi lak részleges
felújítása: Tartószerkezeti
beavatkozások

2015

Miniszteri támogatási
kérelem

A gödöllői várkapitányi lak
részleges felújítására:
tartószerkezeti
beavatkozások és kétszintes
fa loggia helyreállítása

2015

Önkormányzati
feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatása

2015

Önkormányzati
feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatása

2014

2015

2015

HU07-0123-Al-2013
Norvég Alap

13 169 900

Pályázat szakmailag
megfelelt, de forráshiány
miatt elutasítva

360 602 149

Pályázat szakmailag
megfelelt, de forráshiány
miatt elutasítva

9 393 787

Pályázat szakmailag
megfelelt, de forráshiány
miatt elutasítva

5 445
241

7 OOO OOO

12 445 241

Pályázat szakmailag
megfelelt, de forráshiány
miatt elutasítva

0

68 111
744

68 111 744

Pályázat szakmailag
megfelelt, de forráshiány
miatt elutasítva

Tormay Rendelőíntézet II.
számú épüet energetkai
felújítása

30 OOO
OOO

29 945
025

59 945 025

Pályázat szakmailag
megfelelt, de forráshiány
miatt elutasítva

Sió utca burkolatának
felújítása

10 372
366

10 372
365

20 744 731

Pályázat szakmailag
megfelelt, de forráshiány
miatt elutasítva

9 295 604

Pályázat szakmailag
megfelelt, de forráshiány
miatt elutasítva

200
2 OOO OOO
OOO

2 200 OOO

Pályázat szakmailag
megfelelt, de forráshiány
miatt elutasítva

1 540
5 810 OOO
500

7 350 500

Pályázat szakmailag
megfelelt, de forráshiány
miatt elutasítva

12 559
936

25 119 871

Pályázat szakmailag
megfelelt, de forráshiány
miatt elutasítva

29 473
577

58 947 155

Pályázat szakmailag
megfelelt, de forráshiány
miatt elutasítva

0 6 207 760

6 207 760

Pályázat szakmailag
megfelelt, de forráshiány
miatt elutasítva

0

621 362

621 362

Labdarugó műfüves pálya
felújítása

44 862
750

104 679
750

149 542 500

Intemational Y outh Camp
in Baltonlelle

0

14500
EUR

"Együttműködő

2015

BM-Nemzeti Bűnmegelőzési
Tanács

36

2016

Bethlen Gábor Alap:
Testvérvárosi pályázat

Moldvai és Kárpátaljai ált.
iskolás gyerekek
nyaraltatása

37

2016

Nemzeti Kulturális Alap
Turisztikai fesztiválok
Kollégiuma

Az 1. Gödöllői piknik
szarvasgombával

38

2016

Önkormányzati
feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatása

Mesék Háza óvoda
energetikai felújítás

12 559
935

39

2016

Önkormányzati
feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatása

Széchenyi utca burklatának
felújítása

29 473
578

40

2016

Decatlon-Tízpróba Kft.
Pályázata: Sportból a
legtöbbet

Isaszegi úti sportpálya
felújítása

41

2015

TESCOZrt

Rönkvár játszótéren
növényzet telepítése
(Érdekvédő Egyesület)

42

2016

Magyar Labdarugó
Szövetség

35

43

2016

EU Európa a polgárokért
program testvérvárosi
pályázat, Nemzetközi
Ifjúsági tábor

bűnmegelőzés Gödöllőn"

0 9 295 604

Vásárlói szavazatok
alapján 2. helyezett.
Elutasítva: felújításra nem
nyújt támogatást

14501 EUR Indoklás nélkül elutasítva

2016

Visegrádi alap, Nemzetközi Intemational Y outh Camp
in Baltonlelle
Ifjúsági Tábor

45

2016

INTERREG Ili

Energetikai
szemléletformáló program
Spanyol gesztorsággal,
Gödöllő partneri szerep

5 OOO
OOO

27 949
OOO

46

2016

BM pályázat
Önkormányzati étkeztetési
fejlesztések támogatása

Mesék Háza Óvoda konyha 19 735
felújítása
602

19 735
602

47

2017

EU Európa a polgárokért
program-testvérvárosi
pályázat,

Nemzetközi Ifjúsági tábor

14 500
EUR

44

1629,4
6237EUR
EUR

0

7 866,4 EUR Indoklás nélkül elutasítva

32 949 OOO Indoklás nélkül elutasítva

39 471 204

Elutasítva, csak
intézményi pályázat
támogatható

14 500 EUR Indoklás nélkül elutasítva

Gödöllő

48

2013

KEOP-1.2.0-09-11-20110005

Város
szennyvíztisztító
telepének
korszerűsítése

49

50

51

2013

Parkolók és csomópontok
fejlesztése

2010

Pest megyei
településközpontok
fejlesztése, integrált
településfejlesztés Pest
megyében

2011

Bentlakásos intézmények
korszerűsítése

P+R és B+R parkoló
kialakítása Gödöllőn, a
MÁV állomás melletti
rakodótéren
Gödöllő ökovárossá
válásának első lépése:
A város-központ
arculatának és
infrastruktúrájának
integrált fejlesztése
Gödöllő Város
Egyesített Szociális
Intézményének

Nyertes lezárt pályázat, de
fenntartási időszak alatt van,
1 381727241 projekt fenntartási jelentések
készítése folyamatos.

129 944 006

Nyertes lezárt pályázat, de
fenntartási időszak alatt van,
projekt fenntartási jelentések
készítése folyamatos.

1217724 888

Nyertes lezárt pályázat, de
fenntartási időszak alatt van,
projekt fenntartási jelentések
készítése folyamatos.

59 988 114

Nyertes lezárt pályázat, de
fenntartási időszak alatt van,
projekt fenntartási jelentések
készítése folyamatos.

73 104 640

Nyertes lezárt pályázat, de
fenntartási időszak alatt van,
projekt fenntartási jelentések
készítése folyamatos.

516716850

Nyertes lezárt pályázat, de
fenntartási időszak alatt van,
projekt fenntartási jelentések
készítése folyamatos.

korszerűsítése

52

53

2011

2011

Belterületi csapadékvízelvezetés és gyűjtés

Ipari Park csapadékvíz
elvezetés

Norvég Finanszírozási
Mechanizmusok

Várostörténeti és
kulturális szempontból
jelentős helyszínek
rehabilitációja,
többcélú hasznosítása

