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SAJTÓKÖZLEMÉNY 
 
KEOP-8.1.1-11/K-2015-0006 pályázat

„A kormányhivatalok által a KEOP projektek megvalósítása során végzett hatékony 

feladatok finanszírozásának biztosítása”

 

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal 50 millió forint európai uniós támogatást nyert a „A 

kormányhivatalok által a KEOP projektek megvalósítása során végzett hatékony hatósági ellen

feladatok finanszírozásának biztosítása” cím

 

A KEOP-8.1.1-11/K-2015-0006 projekt célja a Környezet és Energia Operatív Program keretén belül 

megvalósuló projektek számára kötelez

ellátása. Ezen hatósági engedélyeket a f

szerzik be a Kedvezményezettek. A 2007

forrásvesztés elkerüléséhez fontos a pr

állása. A fővárosi és megyei kormányhivatalok a minden területre kiterjed

ellenőrzései nagyban elősegítették

kapcsolatos feladatait. 

 

A projekt megvalósítási időszaka: 2015. január 1

A Kohéziós Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosí

megvalósításához szükséges összeget.

 

 

 

További információ kérhető: 

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal

2800 Tatabánya, Bárdos László u. 2.

Telefon: +36 34 515-121  

E-mail: hivatal@kemkh.hu 

Web: www.kormanyhivatal.hu/hu/komarom

Esztergom Megyei Kormányhivatal 

 

0006 pályázat 

„A kormányhivatalok által a KEOP projektek megvalósítása során végzett hatékony 

feladatok finanszírozásának biztosítása” 

Esztergom Megyei Kormányhivatal 50 millió forint európai uniós támogatást nyert a „A 

kormányhivatalok által a KEOP projektek megvalósítása során végzett hatékony hatósági ellen

feladatok finanszírozásának biztosítása” című projekt finanszírozására.  

0006 projekt célja a Környezet és Energia Operatív Program keretén belül 

megvalósuló projektek számára kötelező különböző hatósági engedélyekkel kapcsolatos 

ellátása. Ezen hatósági engedélyeket a fővárosi és megyei kormányhivatalok, illetve más hatóságoktól 

szerzik be a Kedvezményezettek. A 2007-2013-as programozási időszak projektjeinek zárása során a 

forrásvesztés elkerüléséhez fontos a projektekhez szükséges hatósági engedélyek hiánytalan rendelkezésre 

városi és megyei kormányhivatalok a minden területre kiterjedő és hatékony

ették a Környezetvédelmi Operatív Program Irányító Hatóság záráss

szaka: 2015. január 1. - 2015. december 31.  

A Kohéziós Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosí

megvalósításához szükséges összeget. 

Esztergom Megyei Kormányhivatal 

2800 Tatabánya, Bárdos László u. 2. 

Web: www.kormanyhivatal.hu/hu/komarom-esztergom 

„A kormányhivatalok által a KEOP projektek megvalósítása során végzett hatékony hatósági ellenőrzési 

Esztergom Megyei Kormányhivatal 50 millió forint európai uniós támogatást nyert a „A 

kormányhivatalok által a KEOP projektek megvalósítása során végzett hatékony hatósági ellenőrzési 

0006 projekt célja a Környezet és Energia Operatív Program keretén belül 

 hatósági engedélyekkel kapcsolatos feladatok hatékony 

városi és megyei kormányhivatalok, illetve más hatóságoktól 

szak projektjeinek zárása során a 

ojektekhez szükséges hatósági engedélyek hiánytalan rendelkezésre 

ő és hatékony hatósági 

a Környezetvédelmi Operatív Program Irányító Hatóság zárással 

A Kohéziós Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosította a projekt 


