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A Széchenyi 2020, az Új Széchenyi Terv és a Nemzeti Együttműködési Alap összefoglaló táblázata vállalkozások költségvetési szervek és nonprofit 

szervezetek részére 
 

 

KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 

 

Operatív Program 

neve: 
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 

Pályázati kiírás címe Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése 

Pályázati 

konstrukció kódja: 
GINOP-7.1.3–2015 

Támogatást igénylők 

köre 

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be: Helyi önkormányzatok (GFO 321); ahol az ÁNTSZ Országos Tisztiorvosi 

Hivatala által nyilvántartásba vett gyógyhelyek vannak. 

Önállóan nem, konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet az alábbi szervezetek:  

 Központi költségvetési szerv (GFO 311; GFO 312), illetve olyan non-profit gazdasági társaságok, amelyekben többségi 

tulajdonrésszel rendelkezik a költségvetési szerv (GFO 572);  

 Non-profit szervezetek közül: kizárólag GFO 521, 528, 529, 551, 552, 555, 559, 572, 573,  

Pályázati kiírás 

célja: 

Egyedi turisztikai adottságunk meghatározó helyszínei a gyógyhelyek, melyek kiemelt fogadóterületként kezelendők, többségük az 

igen komoly hazai ismertség mellett jelentős számú külföldi turistát fogad. A magyarországi gyógyhelyeken a korábbi 

egészségturizmus-fejlesztési programok keretében a központi attrakció (pl. fürdő, klimatikus gyógybarlang, gyógyiszap) fejlesztése 

megvalósult. Ugyanakkor a település szolgáltatásai, infrastruktúrája elmarad az attrakció színvonalától. 

A gyógyhelyi jelleg eléréséhez szükséges az adott település arculatának koncepcionális fejlesztése. Olyan összehangolt, egységes 

szemléleten alapuló fejlesztések ösztönzése szükséges, amelyek során az önkormányzat és a vállalkozások együttes tervezésén 

alapulva valósulnak meg a gyógyhelyi kínálat hiányzó elemeinek létrehozását célzó beruházások. A fejlesztések eredményeként nő a 

látogatók száma a gyógyhelyeken és emelkedik a turisztikai költés összege. 

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

1. Önállóan támogatható főtevékenységek 

 a természetes gyógytényezőt (gyógyvíz, gyógybarlang, gyógyiszap, klimatikus gyógyhely, mofetta) kiegészítő, a 

turisztikai szezont meghosszabbító, egész évben működő turisztikai termékek (kulturális, aktív, ökoturisztikai), 

szolgáltatások fejlesztése  

2. Önállóan nem támogatható, kapcsolódó tevékenységek 
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 vonzó városkép kialakítása  

 az attrakció megközelítése és a parkolás kezelése érdekében szükséges közlekedési kapcsolatok átszervezéséhez 

kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések, településfejlesztési jellegű beruházások (kiszolgáló-, szerviz-, bekötő utak, 

parkolók, kerékpártárolók és -támaszok).  

 a fő tevékenységekhez kapcsolódó, egyéb infrastrukturális fejlesztések  

 fogyatékos emberek fogadása érdekében a fogyatékosság típusához igazodó sajátos igényeknek megfelelő 

szolgáltatások kialakítása  

3. Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek 

 Marketing tevékenység  

 Nyilvánosság biztosítása 

Beadás határideje: A támogatási kérelmek benyújtása 2016. január 5-tól 2018. január 5-ig folyamatosan lehetséges. 

Támogatás mértéke 

és összege: 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 300 millió Ft, maximum 1000 millió Ft.  

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a. (Akkor lehet, ha nem tartalmaz a regionális beruházási 

támogatás alá tartozó tevékenységet.) 

Amennyiben a tevékenység(ek) csekély összegű támogatás alá esnek, úgy a támogatás maximális mértéke az összes elszámolható 

költség maximum 100%-a.  

Amennyiben a tevékenység(ek) regionális beruházási támogatás alá tartoznak, akkor legfeljebb – beleértve a projekthez más 

forrásból igénybe vett állami támogatást - az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról 

és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 25. §-a szerint meghatározott mérték az alábbiak szerint:  

 az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld, a Dél-Dunántúl régiókban megvalósuló projektek esetében a projekt 

összes elszámolható költségének maximum 50%-a;  

 a Közép-Dunántúl régióban megvalósuló projektek esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 35%-a;  

 a Nyugat-Dunántúl régióban megvalósuló projektek esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 25%-a. 

Rendelkezésre álló 

forrás: 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 6,9 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek 

várható száma: 8-12 db. 

 

SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEKNEK 

 

Operatív Program 

neve: 
Társadalmi Megújulás Operatív Program 
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Pályázati kiírás címe Modellprogram a szociális szövetkezetek hálózatosodása érdekében 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
TÁMOP-5.5.8-15/1 

Pályázati kiírás célja: 
A pályázati felhívás célja olyan szakmai hálózatok és együttműködési csatornák kialakítása, melyek elősegítik a fenntarthatóságot, a 

szociális gazdaság fejlesztését célzó beavatkozások eredményeinek rendszerszerű hasznosulását. 

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

I. Projekt előkészítő tevékenység  
4. Megvalósíthatósági tanulmány (beleértve kommunikációs terv, cselekvési terv) és Gantt-diagram elkészítése  

5. Közbeszerzési terv összeállítsa, a projekt tevékenységeihez kötődő (feltételes) közbeszerzési eljárások 

lefolytatása/közbeszerzés előkészítése  

II. Projekt megvalósítás szakasz  

1. Képzések és szemléletformálás  

a. Szövetkezeti tagok, szövetkezeti munkavállalók képzése, felkészítése 

b. A szövetkezetek tagjai és munkavállalói részére közösségfejlesztő tevékenység  

c. Társadalmi kohézió megteremtése érdekében végzett szemléletformáló tevékenység  

2. Hálózatosodás és együttműködések erősítése  

a. Szövetkezetek együttműködésének továbbfejlesztése üzletviteli és szervezetfejlesztési tanácsadással, kapcsolódó 

tréningekkel 

b. Üzleti tervek megalapozásául szolgáló közös stratégiai tervek elkészítéséhez tanácsadói segítség nyújtása a hálózatba 

csatlakozott szövetkezetek részére 

c. Közös stratégiák kialakítása a helyi igényekhez igazítottan 

d. Működési és munkaszervezési modellek (koncepciók) tekintetében jó gyakorlatok beazonosítása és elterjesztése 

e. Szövetkezetek kompetenciafejlesztése tréningek, tanácsadás, workshopok lebonyolításával 

f. A szociális gazdaság sikertényezőinek népszerűsítését célzó előadások, workshop-ok szervezése, lebonyolítása  

III. Tudásmegosztás, tapasztalatcsere  

a. A projektben elkészült háttéranyagok, tanulmányok, segédanyagok, jó gyakorlatok közzététele online felületen 

b. A projekt feladatainak ellátásához kapcsolódó rendezvények szervezése, lebonyolítása  

IV. Eszközbeszerzések, beruházások  

a. A hálózatos működést elősegítő tréningek, workshopok tartására alkalmas szolgáltató tér, tanácsadó iroda kialakítása  

b. A szakmai tevékenységek megvalósításához, képzésekhez szükséges eszközök beszerzése 

V. Egyéb tevékenységek  
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a. Kötelező projektmenedzsment tevékenység 

b. Kötelező nyilvánosság tevékenységei 

c. Egyszeri, a projekt zárásakor elvégzendő kötelező könyvvizsgálat  

 

Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések 

 

I. Tájékoztatás, nyilvánosság 

II. Könyvvizsgálat 

III. Horizontális elvekre vonatkozó előírások  
a. Esélyegyenlőség 

b. Fenntarthatóság 

Beadás határideje: 
A projektjavaslatok benyújtása 2015. október 22. napig lehetséges. A projektjavaslatok benyújtása és elbírálása egy szakaszban 

történik. 

Támogatás mértéke 

és összege: 

Egy pályázó/konzorcium minimum 35.000.000 Ft és maximum 80.000.000 Ft-ra pályázhat. A projekt elszámolható összes 

költségének legfeljebb 100 %-a. 

Rendelkezésre álló 

forrás: 
Rendelkezésre álló keretösszeg 500 millió forint. 

 

CIVIL SZERVEZETEKNEK 

 

Kiíró:  Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 

Projekt címe: Civil szervezetek infrastruktúra támogatása 2014 

Kódszáma: IST-14 

Megvalósítandó cél: A felhívás célja a civil társadalom erősítése, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése, a befogadó szervezetek 

időlegesen rendelkezésre álló szabad infrastrukturális erőforrásainak igénybevétele révén. 

Benyújtás időpontja: folyamatos 

Támogatás mértéke 

és összege: 
- 
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NON PROFIT SZERVEZETEK 

 

Operatív Program 

neve: 
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 

Pályázati kiírás címe Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
GINOP-1.3.4-15 

Támogatást igénylők 

köre 

Jelen felhívás keretében az NGM Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztályának nyilvántartásában szereplő TDM szervezetek 

nyújthatnak be támogatási kérelmet:  

 Non-profit szervezetek (GFO kód: Egyéb egyesület 529; Nonprofit korlátolt felelősségű társaság 572). 

Pályázati kiírás célja: 

Jelen felhívás a regisztrált helyi, a kiemelt jelentőségű helyi és a térségi TDM szervezetek fejlesztését támogatja.  

A felhívás célja a fogadóterület versenyképességének javítása a meglévő turisztikai kínálati elemek szolgáltatási csomaggá 

alakításával, a desztináció vonzerejének javításával, a jól meghatározott célcsoportok igényeinek megfelelő szolgáltatási választék 

és színvonal kialakításával. További cél, hogy a turisztikai szolgáltatók közötti együttműködés erősödjék, a közösen meghatározott 

célok érdekében tartós partnerség alakuljon ki az érdekeltek (köz- és magánszféra) szereplők között. Ennek érdekében az életképes 

és fenntartható helyi szervezetek valamint a térségi együttműködések ösztönzése áll a program középpontjában. A térségi TDM 

szervezetek feladata piacképes kínálat kialakítása és belföldi piacra vitele. A komplex szolgáltatáscsomagok kialakítását segítheti a 

térségi szervezetek működési területének bővítése, amiben a helyi együttműködésekben még részt nem vevő turisztikai szereplők 

közreműködésével újonnan megalakuló és regisztrált helyi TDM szervezetek is partnerek lehetnek. Fontos szempont, hogy a 

projektek eredményeként a látogatószám és a költés növekedjen, a vendégforgalom szezonális ingadozása csökkenjen, további 

vállalkozások kerüljenek bevonásra a TDM szervezetbe, valamint új vállalkozási lehetőségek nyíljanak a TDM szervezet 

projektjének hatására. 

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

A. Önállóan támogatható tevékenységek  

1. Helyi TDM szervezet fejlesztése: 

 Termékfejlesztés – kötelező tevékenység 

 Szemléletformálás, oktatás és képzés – kötelező tevékenység 

 Marketing tevékenység – kötelező tevékenység 

 Monitoring – kötelező tevékenység 

2. Térségi TDM szervezet fejlesztése 

 Termékfejlesztés – kötelező tevékenység 
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 Marketing tevékenység – kötelező tevékenység 

 Szemléletformálás, oktatás és képzés - kötelező tevékenység 

 Monitoring – kötelező tevékenység 

B. Önállóan nem támogatható, kötelező kapcsolódó tevékenységek 

C. Önállóan nem támogatható, választható kapcsolódó tevékenységek 

D. Különösen nem támogatható tevékenységek 

Beadás határideje: A támogatási kérelmek benyújtása 2016. január 4-től 2018. január 4-ig folyamatosan lehetséges. 

Támogatás mértéke 

és összege: 

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2 milliárd forint. 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege a támogatási kérelmet benyújtó szervezet típusától függően eltérő:  

 helyi TDM szervezetek esetén minimum 10, maximum 20 millió Ft,  

 kiemelt jelentőségű helyi TDM szervezetek valamint térségi TDM szervezetek esetén minimum 30, maximum 65 millió Ft,  

 a támogatási kérelem beadását megelőző egy éven belül regisztrált helyi TDM szervezettel megalakuló vagy bővülő térségi 

TDM szervezetek esetén minimum 30, maximum 85 millió Ft.  

A támogatás maximális mértéke a támogatási kérelmet benyújtó szervezet típusától függően eltérő:  

 helyi TDM szervezetek esetén az összes elszámolható költség 75%-a,  

 kiemelt jelentőségű helyi TDM szervezetek valamint térségi TDM szervezetek esetén az összes elszámolható költség 85%-a. 

 

VÁLLALKOZÁSOK 

 

Operatív Program 

neve: 
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 

Pályázati kiírás címe Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
GINOP-2.1.7-15 

Pályázati kiírás célja: A Felhívás célja, hogy a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégiában (a továbbiakban: S3) megfogalmazott intelligens gyártás 
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specializációt támogassa azzal, hogy a KKV-k széles körének jelentős szellemi értéket tartalmazó, műszaki, technológiai 

fejlesztéseihez kiszámítható forrást nyújt. Az S3 a teljes innovációs folyamatból a termékfejlesztés és piaci bevezetés megfelelő 

támogatásának szükségességét is nevesíti. A Felhívás az előzőekhez igazodva a fejlesztések két, piaci alapon nehezen 

finanszírozható fázisára koncentrál, a KKV-k házon belüli prototípusfejlesztésére és az ezek eredményeként létrejövő innovatív 

termékek, szolgáltatások és eljárások forgalomba hozatalára. A támogatások révén a tudományos eredményekből piacképes 

termékek, termékcsoportok és szolgáltatások jönnek létre, amelyek hozzájárulnak a KKV-k versenyképességének, innovációs 

tevékenységének fokozásához, új nemzeti K+F+I képességek megjelenéséhez. 

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

I. Önállóan támogatható tevékenységek: 

1. Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás keretében (minimum a projekt összes elszámolható költségének 40%-a) 

a) Kísérleti fejlesztés: 

II. Önállóan nem támogatható tevékenységek: 

1. Csekély összegű (de minimis) támogatás keretében 

a) Projekt előkészítési tevékenység 

b) Projektmenedzsment tevékenység 

c) Iparjogvédelmi tevékenység 

d) Hazai vagy külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel, valamint piacra jutás tevékenység 

e) Kötelező nyilvánosság biztosítása tevékenység  

2. Regionális beruházás keretében 

a) Eszközbeszerzés  

b) Immateriális javak beszerzése  

3. A kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás keretében (maximum a projekt összes elszámolható 

költségének 20%-a) 

a) Kis- és középvállalkozás részére nyújtott tanácsadási tevékenység:  

Beadás határideje: 

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. január 11-től 2018. január 11-ig lehetséges. 

 

Az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:  

 2016. február 29.  

 2016. május 16.  

 2016. szeptember 12. 
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 2016. december 12 

 2017. március 13. 

 2017. június 27. 

 2017. december 14. 

A támogatási kérelmek standard eljárásban, egy alkalommal, ugyanabban az időben kerülnek elbírálásra. Tehát a hivatkozott 

jogszabálynak megfelelően, döntéshozatalkor az ugyanazon szakaszban beérkezett támogatási kérelmek nem a beérkezés dátuma 

alapján, hanem a szakmai kiválóság, a pontszám alapján lesznek sorba rendezve 

Támogatás mértéke 

és összege: 

a) Azon támogatást igénylők esetében, amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), 

teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele) az igényelhető 

vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 10 millió forint, maximum 130 millió forint.  

b) Azon támogatást igénylők esetében, amelyek nem rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámoló/SZJA bevallással 

alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele) a 

támogatás összege: minimum 10 millió forint, maximum 50 millió forint. 

 

Operatív Program 

neve: 
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 

Pályázati kiírás címe Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
GINOP-3.4.1-2015 

Pályázati kiírás célja: 

A konstrukció célja a kevésbé fejlett régiókban az újgenerációs szélessávú (NGA) hozzáférési hálózattal le nem fedett igényhelyek 

lefedése annak érdekében, hogy a hazai újgenerációs hálózatok, azok kapacitásai az ország településein alkalmasak legyenek a 

növekvő használati intenzitás és sávszélességigény kielégítésére, ezáltal tegyék lehetővé a digitális szolgáltatások terjedését az 

állampolgárok és a vállalkozások körében. Cél továbbá a korábbi évek fejlesztéseit követően még optikai felhordó hálózattal el nem 

látott települések nagy sebességű hálózati infrastruktúrába történő bekötése. 

Beadás határideje: 
A támogatási kérelmek beadására mindaddig nem kerülhet sor, amíg a kapcsolódó GINOP ex ante feltételek az EU 

Bizottság részéről elfogadásra nem kerülnek. 
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Támogatás mértéke 

és összege: 

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg vissza nem térítendő támogatás esetében 68 milliárd forint, a kapcsolódó 

GINOP 8.2.1 pénzügyi eszköz (beruházási hitel) esetében 10 milliárd forint. 

 

Operatív Program 

neve: 
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 

Projekt címe: 
Támogatott beruházási hitel az Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése című (GINOP-3.4.1-2015 kódszámú) 

vissza nem térítendő támogatáshoz 

Kódszáma: GINOP-8.2.1-2015 

Megvalósítandó cél: 

A GINOP 3.4. Újgenerációs szélessávú hálózatok és hozzáférés biztosítása alfejezete keretében megvalósuló egyedi célkitűzések 

az újgenerációs NGA fehér foltok csökkentését, az újgenerációs szélessávú hálózatok kiépítésének ösztönzését, valamint az 

állami és önkormányzati intézményeknél a nagy sávszélességű kapcsolat biztosítását célozzák. A GINOP programdokumentum 

alapján az infokommunikációs technológiai (IKT) célok elérése érdekében felhasznált visszatérítendő források vissza nem 

térítendő forrásokkal együtt kerülnek felhasználásra. Ennek megfelelően jelen konstrukció kizárólag a GINOP 3.4.1-2015 

kódszámú Felhíváshoz kapcsolódó vissza nem térítendő támogatáshoz szabadon kombinálható beruházási hitel. A konstrukció 

célja – összhangban az IKT prioritás céljaival - a kevésbé fejlett régiókban az újgenerációs szélessávú (NGA) hozzáférési 

hálózattal le nem fedett végpontok lefedése annak érdekében, hogy a hazai újgenerációs hálózatok, azok kapacitásai az ország 

településein alkalmasak legyenek a növekvő használati intenzitás és sávszélesség-igény kielégítésére, ezáltal tegyék lehetővé a 

digitális szolgáltatások terjedését az állampolgárok és a vállalkozások körében. Cél továbbá a korábbi évek fejlesztéseit követően 

még optikai felhordó hálózattal el nem látott települések nagy sebességű hálózati infrastruktúrába történő bekötése.  
 

Benyújtás időpontja: 

A hitelkérelmet a csatolandó mellékletekkel együtt kinyomtatva (aláírva) és elektronikus adathordozón (CD/DVD lemezen) be kell 

nyújtani legkésőbb a GINOP 3.4.1-2015 Felhíváshoz kapcsolódó vissza nem térítendő támogatásra vonatkozó támogatási döntés 

dátumától számított 30 naptári napon belül személyesen: Magyar Fejlesztési Bank Zrt. 1051 Budapest, Nádor utca 31. cím alatt. 

Hitel összege: Ügyletenként legalább 10 millió forint, legfeljebb 1.500 millió forint. 

 

Operatív Program 

neve: 
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 

Pályázati kiírás címe Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
GINOP-2.1.1-15 
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Pályázati kiírás célja: 

Jelen Felhívás célja a hazai vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének növelése olyan hazai kutatás-fejlesztési 

és innovációs tevékenységek támogatásával, amelyek jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó, új, piacképes termékek, 

szolgáltatások, technológiák, továbbá ezek prototípusainak kifejlesztését eredményezik. 

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

Kutatási-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás keretében  

a. Ipari kutatás (maximum a kutatás-fejlesztési projektek elszámolható költségeinek 50%-a) 
Ipari kutatás tevékenységre az a vállalkozás nyújthat be támogatási kérelmet, amelynek minimum 3 fő a projekt 

szakterületéhez kapcsolódó, legalább Ma/Msc fokozatú diplomával rendelkező, minimum 4 órában, a támogatási kérelem 

benyújtásakor is foglalkoztatott alkalmazottja van. 

Alkalmazott ipari kutatás: tervezett kutatás vagy kritikus vizsgálat, amelynek célja új ismeretek és szakértelem 

megszerzése új termékek, eljárások vagy szolgáltatások kifejlesztéséhez, vagy a létező termékek, eljárások vagy 

szolgáltatások jelentős mértékű fejlesztésének elősegítéséhez. Magában foglalja komplex rendszerek összetevőinek 

létrehozását, és beletartozhat a prototípusok laboratóriumi környezetben vagy létező rendszerekhez szimulált interfésszel 

rendelkező környezetben történő megépítése, valamint kísérleti sorozatok gyártása, amennyiben ez az alkalmazott 

kutatáshoz és különösen a generikus technológiák ellenőrzéséhez szükséges. 

 

Amennyiben a vállalkozás a saját alkalmazásában lévő (vagy felvételre tervezett) munkavállalója révén végez ipari kutatási 

feladatokat, úgy a támogatási kérelemben kell megadni a munkavállaló nevét, végzettségét/fokozatát, és csatolni szükséges a 

szakmai önéletrajzát. Igénybe vett szolgáltatás esetén a szolgáltatást nyújtónak kell megfelelnie a fenti feltételnek úgy, hogy 

a csatolt piacfelmérésben részt vevő által kiállított tájékoztatás (a továbbiakban: tájékoztatás) vagy ajánlat mellékletét kell, 

hogy képezze az alkalmazott(ak) neve, végzettsége/fokozata és a kutató(k) szakmai önéletrajza. 

 

b. Kísérleti fejlesztés: a meglévő tudományos, technológiai, üzleti és egyéb, vonatkozó ismeretek és szakértelem megszerzése, 

összesítése, alakítása és felhasználása új vagy javított termékek, eljárások vagy szolgáltatások kidolgozása céljából. Ide 

tartozhatnak például az új termékek, eljárások vagy szolgáltatások fogalmi meghatározását, megtervezését és 

dokumentálását célzó tevékenységek is. 

 

A kísérleti fejlesztéshez tartozhat az új vagy javított termékek, eljárások és szolgáltatások prototípusainak és kísérleti 

modelljeinek kidolgozása, illetve kiállítása, az ilyen termékeknek a tényleges működési körülményeket reprezentáló 

környezetben történő tesztelése és jóváhagyása abban az esetben, ha e tevékenységek elsődleges célja a véglegesnek még 

nem tekinthető termék, eljárás vagy szolgáltatás továbbfejlesztése. Ide tartozhat a kereskedelmileg felhasználható olyan 

prototípusok és kísérleti modellek kifejlesztése, amelyek kereskedelmi végterméknek minősülnek, mert előállításuk 
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túlságosan költséges ahhoz, hogy az kizárólag demonstrációs és hitelesítési céllal történjen. 

A kísérleti fejlesztésbe még akkor sem tartoznak bele azok a szokásos vagy időszakos változtatások, amelyeket meglévő 

termékeken, gyártósorokon, előállítási eljárásokon, szolgáltatásokon és egyéb folyamatban lévő műveleteken végeznek, ha e 

változtatások fejlesztésnek minősülnek. 

 

Csekély összegű (de minimis) támogatás keretében 

(Kizárólag azon vállalkozások esetében támogatható, amelyek a támogatást nem elsődleges mezőgazdasági termeléshez 

veszik igénybe) 

Elsődleges mezőgazdasági termelés a termőföld és az állattenyésztés a Szerződés I. mellékletében felsorolt termékeinek termelése 

az ilyen termékek jellegét megváltoztató további műveletek végrehajtása nélkül. 

a. Projekt előkészítési tevékenység: a tevékenység önállóan nem támogatható. 

b. Projektmenedzsment tevékenység: a tevékenység önállóan nem támogatható. 

c. A projekt megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele: a tevékenység önállóan nem támogatható. 

 

Kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás keretében  

Kutatási infrastruktúra: kutatási infrastruktúra olyan létesítmények, erőforrások és kapcsolódó szolgáltatások, amelyeket a 

tudományos közösség az adott területtel kapcsolatos kutatásához használ; beleértve a tudományos felszerelést és eszközöket, a 

tudásalapú erőforrásokat - például gyűjteményeket, archívumokat vagy strukturált tudományos információkat -, olyan 

infokommunikációs technológiai infrastruktúrákat, mint a hálózat, a számítástechnikai eszközök, a szoftverek és a távközlési 

eszközök, valamint a kutatáshoz szükséges bármilyen más egyedi eszközt. E kutatási infrastruktúrák lehetnek egy helyszínre 

telepítettek vagy szétszórtak. 

 

a. Eszközbeszerzés 

Technológiai fejlesztést eredményező új eszköz beszerzése. A tevékenység önállóan nem támogatható. 

b. A projekt céljához feltétlenül szükséges épület építése, bővítése, átalakítása, korszerűsítése, és a szükséges alap 

infrastrukturális fejlesztések. A tevékenység önállóan nem támogatható. 

c. Immateriális javak beszerzése 

Harmadik féltől piaci áron megvásárolt szabadalmak és egyéb immateriális javak (pl. licenc, oltalom), valamint ezen 

immateriális javakhoz (szellemi termékekhez) kapcsolódó hasznosítási jogok bekerülési értéke, amennyiben a tranzakcióra a 

piaci feltételeknek megfelelően kerül sor. A tevékenység önállóan nem támogatható. 

Olyan tárgyi eszközök vagy immateriális javak beszerzésére irányuló beruházás támogatható, amely új létesítmény 
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létrehozatalát, meglévő létesítmény kapacitásának bővítését, létesítmény termékkínálatának a létesítményben addig nem 

gyártott termékekkel történő bővítését vagy egy meglévő létesítmény teljes termelési folyamatának alapvető 

megváltoztatását eredményezi, valamint a részesedésszerzés kivételével olyan létesítmény eszközeinek az eladótól független 

harmadik fél beruházó általi felvásárlása, amely létesítmény bezárásra került vagy bezárásra került volna. 

d. A beruházásra aktivált szolgáltatási tevékenységek. 
 

Regionális beruházási támogatás keretében 

(Kizárólag azon vállalkozások esetében támogatható, amelyek a támogatást nem elsődleges mezőgazdasági termeléshez 

veszik igénybe) 

a. Eszközbeszerzés 

Technológiai fejlesztést eredményező új eszköz beszerzése. A tevékenység önállóan nem támogatható. 

b. A projekt céljához feltétlenül szükséges épület építése, bővítése, átalakítása, korszerűsítése, és a szükséges alap 

infrastrukturális fejlesztések - A tevékenység önállóan nem támogatható. 

c. Immateriális javak beszerzése 

Harmadik féltől piaci áron megvásárolt szabadalmak és egyéb immateriális javak (pl. licenc, oltalom), valamint ezen 

immateriális javakhoz (szellemi termékekhez) kapcsolódó hasznosítási jogok bekerülési értéke, amennyiben a tranzakcióra a 

piaci feltételeknek megfelelően kerül sor. A tevékenység önállóan nem támogatható. 

Olyan tárgyi eszközök vagy immateriális javak beszerzésére irányuló beruházás támogatható, amely új létesítmény 

létrehozatalát, meglévő létesítmény kapacitásának bővítését, létesítmény termékkínálatának a létesítményben addig nem 

gyártott termékekkel történő bővítését vagy egy meglévő létesítmény teljes termelési folyamatának alapvető 

megváltoztatását eredményezi, valamint a részesedésszerzés kivételével olyan létesítmény eszközeinek az eladótól független 

harmadik fél beruházó általi felvásárlása, amely létesítmény bezárásra került vagy bezárásra került volna. 

d. A beruházásra aktivált szolgáltatási tevékenységek 
 

Immateriális javakra, tárgyi eszközökre, infrastrukturális beruházásra és a beruházásra aktivált szolgáltatásra irányuló 

tevékenység kizárólag vagy kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás vagy regionális beruházási támogatás 

keretében végezhető. E két állami támogatási kategóriából projekt szinten egy választható. 

 

A szolgáltatások területén az eljárási innovációhoz nyújtott támogatás keretében: 
a. Eljárás-innováció: új, vagy jelentős mértékben javított termelési vagy szolgáltatási módszer alkalmazása (ideértve a 

technikában, felszerelésekben, vagy szoftverekben eszközölt jelentős változásokat). 
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A KKV-k vásárokon való részvételéhez nyújtott támogatás (ezen tevékenység keretében elszámolni kívánt összköltség nem 

haladhatja meg a 40 millió Ft-ot): 

a. A vállalkozásnak valamely kiállításon vagy vásáron való első három részvétele támogatható a projekt keretében kifejlesztett 

K+F eredmény bemutatása céljából. A tevékenység önállóan nem támogatható. 

 

Jelen felhívás keretében önállóan kizárólag kísérleti fejlesztés, vagy eljárási innováció tevékenység, vagy kísérleti fejlesztés 

és eljárási innováció tevékenységek támogatható(k). Maximum 500 millió Ft összköltségű projekt esetén a kísérleti fejlesztés 

és az eljárási innováció tevékenységek keretében elszámolható költségek együttesen el kell, hogy érjék a projekt 

elszámolható költségeinek legalább 5%-át. Az 500 millió Ft-ot meghaladó összköltségű projekt esetén a kísérleti fejlesztés és 

az eljárási innováció tevékenységek keretében elszámolható költségek együttesen el kell, hogy érjék a legalább 25 millió Ft 

összeget. 

Beadás határideje: A támogatási kérelmek benyújtása 2015. október 30-tól 2017. október 30-ig lehetséges. 

Támogatás mértéke 

és összege: 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 50 millió forint, maximum 1000 millió forint. Konzorcium 

esetén az egyes Konzorciumi tagok vonatkozásában a minimum igénybe vehető támogatási összeg 50 millió Ft. A Konzorcium 

vonatkozásában az igényelhető támogatás összege minimum 100 millió Ft, maximum 1000 millió Ft. Konzorcium esetén az igényelt 

támogatás legalább 50%-át a konzorciumvezetőnek kell igényelnie. 

Rendelkezésre álló 

forrás: 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 50 milliárd Ft. A támogatott támogatási 

kérelmek várható száma: 50-1000 db. 

 

Operatív Program 

neve: 
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 

Pályázati kiírás címe Iparjog 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
GINOP-2.1.3-15 

Pályázati kiírás célja: 

A tervezett iparjogvédelmi tevékenység eredményeként nő a benyújtott hazai, valamint a külföldi iparjogvédelmi bejelentések és a 

megadott oltalmak száma, amely előmozdítja a magyar szellemi alkotások hasznosulásának sikerességét. A szellemi vagyon 

értékelés és audit tevékenységek révén a vállalkozások szellemi javai feltárásra, validálásra és rendszerezésre kerülnek, és ezáltal 

lehetőség van ágazatok szerinti szellemitulajdon-portfóliók létrehozására, és ezek versenyképességet erősítő hasznosítására, a tudás 

alapú termékek és szolgáltatások piaci megjelenésének fokozására. 
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Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

I. Újdonságkutatási és egyéb iparjogvédelmi kutatási szolgáltatások (önállóan nem támogatható):  

Az iparjogvédelmi oltalmazási lehetőségek érdekében újdonságkutatási és egyéb iparjogvédelmi kutatási szolgáltatások 

(jogérvényességi kutatás, szabadalomtisztasági kutatás) igénybevétele, amelyek megalapozhatják a jogszerzéssel összefüggő 

döntéseket.  

II. Iparjogvédelmi oltalomszerzéssel és fenntartással kapcsolatos tevékenységek:  

a. Iparjogvédelmi oltalomhoz kapcsolódó újdonságkutatási és egyéb iparjogvédelmi kutatási szolgáltatások 

(jogérvényességi kutatás, szabadalomtisztasági kutatás) igénybevétele, amelyek megalapozhatják a jogszerzéssel 

összefüggő döntéseket. 

b. Hazai iparjogvédelmi bejelentés (szabadalom, növényfajta-oltalom, használati vagy formatervezési mintaoltalom) 

megtétele;  

c. Külföldi iparjogvédelmi bejelentés (szabadalom, növényfajta-oltalom, használati vagy formatervezési mintaoltalom) 

megtétele; 

d. A Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) szerinti nemzeti eljárások megindítása; 

e. Európai szabadalom hatályosítása; 

f. A támogatási igény benyújtásától számított maximum 3 éve megadott szabadalom, növényfajta-oltalom, használati 

vagy formatervezési mintaoltalom esetén a fenntartással kapcsolatos tevékenységek. 

III. Szellemi vagyon értékelési és/vagy szellemi vagyon audit szolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenységek:  

a. A szellemi vagyon értékelése egy adott innovatív megoldás kvantitatív és kvalitatív eszközökkel való értékelése annak 

érdekében, hogy számszerűsíteni lehessen a megoldás értékét és a fejlesztésre fordított befektetés megtérülését.  

b. A szellemi vagyon audit igénybe vétele, amely során átvilágításra kerül a vállalkozás tulajdonában lévő szellemivagyon-

portfólió, és beazonosításra kerülnek a szellemitulajdon-védelem szempontjából szükséges lépések. 

Beadás határideje: A támogatási kérelmek benyújtása 2015. szeptember 24-től 2017. szeptember 25-ig lehetséges. 
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Támogatás mértéke 

és összege: 

1. Újdonságkutatási és egyéb iparjogvédelmi kutatási szolgáltatások esetében maximum 200.000 Ft 

2. Iparjogvédelmi oltalomszerzéssel és fenntartással kapcsolatos tevékenységek esetében – a választott tevékenységek számától 

függetlenül – hazai oltalomszerzés esetén maximum 1 millió forint, külföldi oltalomszerzés esetén maximum 3 millió Ft; 

3. Szellemi vagyonértékelés és/vagy audit tevékenységekkel kapcsolatosan maximum 2 millió Ft igényelhető. 

 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1 millió forint, maximum 6 millió forint. A támogatás mértéke 

nem haladhatja meg az összes elszámolható költség 100%-át. 

Rendelkezésre álló 

forrás: 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek 

várható száma: 200-1000 db. 

 

Operatív Program 

neve: 
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 

Pályázati kiírás címe Kutatási infrastruktúra megerősítése – nemzetköziesedés, hálózatosodás 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
GINOP-2.3.3-15 

Pályázati kiírás célja: 

Jelen Felhívás indításának indokoltsága a hazai kutatási infrastruktúra nemzetközi versenyképességének erősítése, a nemzetközileg 

versenyképes tudás-centrumok létrejöttének támogatása, segítve ezzel a sikeres nemzetközi kutatási együttműködések kialakítását, 

elmélyítését. 

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

a) A tárgyi eszközökre és immateriális javakra irányuló beruházási tevékenységek, 

b) A kutatási eszközhöz feltétlenül szükséges épület építése, korszerűsítése, és a szükséges alap infrastrukturális fejlesztések 

c) Projekt előkészítési tevékenység - A tevékenység önállóan nem támogatható 

d) Projektmenedzsment tevékenység - A tevékenység önállóan nem támogatható. 

e) Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításával kapcsolatos szolgáltatás igénybevétele - A tevékenység önállóan nem 

támogatható. 

f) Szolgáltatás igénybevétele tevékenység - A tevékenység önállóan nem támogatható.  

Beadás határideje: A támogatási kérelmek benyújtása 2015. november 16-tól 2017. október 15-ig lehetséges. 
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Támogatás mértéke 

és összege: 

1. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 50 millió Ft, maximum 1.000 millió Ft. 

2. Konzorcium esetén az egyes Konzorciumi tagok vonatkozásában a minimum igénybe vehető támogatási összeg 50 millió Ft. 

3. A kutató-tudásközvetítő szervezet támogatandó tevékenysége nem minősülhet gazdasági tevékenységnek, ezért az általa 

elszámolható minden költség támogatási mértéke legfeljebb 100%. 

Rendelkezésre álló 

forrás: 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 20 milliárd Ft. A támogatott támogatási 

kérelmek várható száma: 20-200 db. 

 

Operatív Program 

neve: 
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 

Pályázati kiírás címe Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
GINOP-1.2.2-15 

Pályázati kiírás célja: 

A hazai gazdaság hosszú távú fenntartható növekedésének biztosítása érdekében kiemelten fontos a vállalkozások növekedési és 

foglalkoztatási potenciáljának javítása, gazdasági teljesítményének erősítése, amelyet azonban hátráltat a KKV szektor 

hagyományos tőkehiánya, valamint az ebből adódó elavult eszköz- és infrastrukturális ellátottsága. A Felhívás célja a KKV-k 

fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, munkahelyek megtartását eredményező beruházások 

támogatása, a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősítése. 

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

a) Új eszköz beszerzése – kötelező projektelem 

b) Az anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése - önállóan nem 

támogatható projektelem 

c) Az új eszköz működtetéséhez szükséges infrastrukturális és ingatlan beruházás – önállóan nem támogatható projektelem 

d) Információs technológia-fejlesztés: kizárólag az új berendezéshez kapcsolódó új informatikai eszközök és szoftverek – 

önállóan nem támogatható projektelem 

e) Online megjelenés: domain név regisztráció és hozzá tartozó webtárhely, honlapkészítés – önállóan nem támogatható 

projektelem 

f) Az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések – önállóan nem támogatható 
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projektelem  

 

Amennyiben a beruházás révén megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatására kerül sor, a Felhívás keretében 

támogathatóak az alábbi tevékenységek is: 

 

a) a megváltozott munkaképességű munkavállalók munkakörülményeit, a minőségi munkavégzés feltételeinek megteremtését 

segítő eszközök beszerzése – önállóan nem támogatható projektelem, 

b) a termelő létesítmények akadálymentesítése, a megváltozott munkaképességű személyek munkakörülményeinek javítását 

célzó infrastrukturális és ingatlan beruházás és átalakítás – önállóan nem támogatható projektelem, 

c) az akadálymentes munkavégzést szolgáló információs technológiafejlesztés – önállóan nem támogatható projektelem. 

 

Önállóan kizárólag az a) pontban meghatározott tevékenység támogatható a b), c), d), e), f), g), h) pontokban felsorolt 

tevékenységek csak az a) ponthoz kapcsolódóan támogathatók. 

Beadás határideje: A támogatási kérelmek benyújtása 2015. július 9-től 2017. július 10-ig lehetséges. 

Támogatás mértéke 

és összege: 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg a 27/2013 (II.12.) Korm. rendelet alapján szabad 

vállalkozási zónának minősülő településen megvalósuló fejlesztések esetén 10 milliárd Ft, a szabad vállalkozási zónán, valamint a 

Közép-magyarországi régión kívül megvalósuló fejlesztések esetén szintén 10 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek 

várható száma: 1000-2000 db. 

 

Operatív Program 

neve: 
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 

Pályázati kiírás címe K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
GINOP-2.2.1-15 

Pályázati kiírás célja: 

Jelen Felhívás célja a hazai vállalkozások, kutatóhelyek és felsőoktatási intézmények között hosszú távon fenntartható, stratégiai 

jelentőségű együttműködések ösztönzése üzletileg is hasznosítható tudományos eredmények létrejötte céljából. A Felhívás a nagy 

jelentőségű és összetett feladatok megoldását, több szakterületet érintő kutatás-fejlesztési és innovációs eredmények elérését 

támogatja a szakterület legkiválóbb szereplőinek együttműködésében. A támogatás révén a kutatási eredmények a gazdaságban és a 

társadalmi élet egyéb területein hasznosulva létező, fontos társadalmi jelentőségű problémák megoldásához járulnak hozzá. A 
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Felhívás a térségek tudásalapú gazdasági fejlődését elősegítve hozzájárul az ország gazdasági versenyképességének növekedéséhez, 

valamint a hazai K+F+I humánkapacitás és kompetencia fejlődéséhez. 

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás keretében (minimum a projekt elszámolható költségeinek 25%-a):  

a) Alapkutatás 

b) Ipari kutatás 

c) Kísérleti fejlesztés  

 

Csekély összegű (de minimis) támogatás keretében (kizárólag azon vállalkozások esetében támogatható, amelyek a 

támogatást nem elsődleges mezőgazdasági termeléshez veszik igénybe)  

a) Projekt előkészítési tevékenység - A tevékenység önállóan nem támogatható 

b) Projektmenedzsment tevékenység - A tevékenység önállóan nem támogatható. 

c) Piacra jutás támogatása a projekt keretében kifejlesztett K+F+I eredmény kapcsán - A tevékenység önállóan nem 

támogatható.  

d) A projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele - A tevékenység önállóan nem támogatható  

 

Kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás keretében  

a) Eszközbeszerzés  

Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése. A tevékenység önállóan nem támogatható.  

 

b) A kutatási infrastruktúrához feltétlenül szükséges épület építése, korszerűsítése, és a szükséges alap infrastrukturális 

fejlesztések. A tevékenység önállóan nem támogatható.  

c) Immateriális javak beszerzése:  

Harmadik féltől piaci áron megvásárolt szabadalmak és egyéb immateriális javak (pl. licenc, oltalom), valamint ezen 

immateriális javakhoz (szellemi termékekhez) kapcsolódó hasznosítási jogok bekerülési értéke, amennyiben a tranzakcióra a 

piaci feltételeknek megfelelően került sor. A tevékenység önállóan nem támogatható. 

 

Regionális beruházási támogatás keretében (kizárólag azon vállalkozások esetében támogatható, amelyek a támogatást nem 

elsődleges mezőgazdasági termeléshez veszik igénybe)  

a) Eszközbeszerzés  

Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése. A tevékenység önállóan nem támogatható.  
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b) A projekt céljához feltétlenül szükséges épület építése, korszerűsítése, bővítése, átalakítása és a szükséges alap 

infrastrukturális fejlesztések. A tevékenység önállóan nem támogatható.  

c) Immateriális javak beszerzése:  

Harmadik féltől piaci áron megvásárolt szabadalmak és egyéb immateriális javak (pl. licenc, oltalom), valamint ezen 

immateriális javakhoz (szellemi termékekhez) kapcsolódó hasznosítási jogok bekerülési értéke, amennyiben a tranzakcióra a 

piaci feltételeknek megfelelően került sor. A tevékenység önállóan nem támogatható. 

Beadás határideje: 

A támogatási kérelmek benyújtása 2015. november 30-tól 2017. november 30-ig lehetséges. 

 

Az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:  

 2016. március 7. 

 2016. október 31. 

 2017. április 24. 

 2017. november 30. 

Támogatás mértéke 

és összege: 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 500 millió Ft, maximum 4 milliárd Ft. 

 

Az egyes konzorciumi tagoknak legalább 50 millió forint, vagy a projekt teljes elszámolható költségének 5%-át kitevő elszámolható 

költséggel kell rendelkeznie.  

 

A támogatás maximális mértéke:  

1. Amennyiben non-profit gazdasági társaság kutatóhely, egyházi felsőoktatási intézmény kutatóhely vagy költségvetési 

kutatóhely támogatandó tevékenysége nem minősül gazdasági tevékenységnek, úgy az általa elszámolható minden költség 

támogatási intenzitása 100%. 

2. Egyéb esetekben a támogatási intenzitás a támogatási kategóriáktól függ, az alábbiak szerint:  

- Kutatás-fejlesztési projektekhez nyújtott támogatás esetén:  

a) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg:  

(i) alapkutatás esetén az elszámolható költségek 100%-át,  
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(ii) ipari kutatás esetén az elszámolható költségek 50%-át,  

(iii) kísérleti fejlesztés esetén az elszámolható költségek 25%-át,  

b) Ipari kutatás és kísérleti fejlesztés esetén a támogatási intenzitás legfeljebb az elszámolható költségek 80%-áig 

növelhető:  

(i) 10 százalékponttal növelhető középvállalkozás, 20 százalékponttal növelhető mikro- és kisvállalkozás esetén,  

(ii) 15 százalékponttal növelhető, ha a projekt hatékony együttműködést foglal magában, és legalább egy olyan 

kutatási és tudásközvetítő szervezet bevonásával zajlik, amely egymagában vagy más hasonló szervezetekkel 

közösen az elszámolható költségek legalább 10%-át viseli, és jogosult közzétenni saját kutatási eredményeit.  

A támogatási intenzitás minden konzorciumi tagra külön kerül megállapításra 

- Csekély összegű támogatás  

A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 100%-át.  

- Kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás  

A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.  

- Regionális beruházási támogatás  

a) Vas, Zala, és Győr-Moson-Sopron megyék: mikro- és kisvállalkozás: 45%, középvállalkozás: 35%, 

nagyvállalkozás 25% 

b) Veszprém, Fejér, és Komárom-Esztergom megyék: mikro- és kisvállalkozás 55%, középvállalkozás 45%, 

nagyvállalkozás: 35% 

c) Somogy, Baranya, Tolna, Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar, 

Szabolcs-Szatmár-Bereg, Bács-Kiskun, Csongrád, Békés megyék: mikro- és kisvállalkozás 70%, 

középvállalkozás: 60%, nagyvállalkozás 50%  

 

Operatív Program 

neve: 
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 

Pályázati kiírás címe Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
GINOP-1.3.1-15 
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Pályázati kiírás célja: 

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program prioritásainak kiemelt célja a vállalkozások nemzetközi 

versenyképességének javítása. Felismerve a vállalkozások számára szűkösen rendelkezésre álló pénzügyi-, humán- és információs 

erőforrásokat a mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenését támogató Felhívás a vállalkozások külpiacra lépését kívánja 

elősegíteni a hatékony külpiaci marketingtevékenység támogatása, kiállításokon, vásárokon való megjelenés elősegítése, illetve a 

piaci versenyben való eredményes részvételhez szükséges tudás biztosítása által. 

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

a) Külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel – önállóan támogatható tevékenység 

b) Külföldi árubemutató szervezése – önállóan támogatható tevékenység 

c) Piacra jutás támogatása - önállóan nem támogatható 

d) Információs technológia-fejlesztés – önállóan nem támogatható 

e) Tanácsadás igénybevétele – önállóan nem támogatható 

f) Piackutatás elkészítésének költsége – önállóan nem támogatható 

g) Szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége – önállóan nem 

támogatható 

h) Innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatás költsége – önállóan nem támogatható 

Beadás határideje: A támogatási kérelmek benyújtása 2015. június 22-től 2017. június 22-ig lehetséges. 

Támogatás mértéke 

és összege: 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5 Mrd forint. A támogatott támogatási kérelmek 

várható száma 550 - 600 db. 

  

VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 

  

Operatív Program 

neve: 
Vidékfejlesztési Program 

Pályázati kiírás címe Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
VP-4-10.1.1-15 



                                                                                 

 22 

Pályázati kiírás célja: 

 

 

 

 

 

 

A támogatás fő céljai a vidéki területek fenntartható fejlődésének támogatása, a környezet állapotának megőrzése és javítása, a 

mezőgazdasági eredetű környezeti terhelés csökkentése, környezetvédelmi szolgáltatások biztosítása, a természeti erőforrások 

fenntartható használatán alapuló mezőgazdasági gyakorlat erősítése. Kiemelten kívánja továbbá támogatni a biodiverzitás 

megőrzését a természetes életkörülményeik között (a gazdaságban), a természet, a víz, és a talaj védelmét a termőhelyi 

adottságoknak megfelelő termelési szerkezet kialakításával, a környezettudatos gazdálkodás és fenntartható tájhasználat 

kialakításával.  

 

A támogatás fő céljai a következők:  

 a vidéki területek fenntartható fejlődésének támogatása, 

 a környezet (talaj és víz) állapotának megőrzése és javítása a termőhelyi adottságoknak megfelelő termelési szerkezet 

kialakításával, 

 a mezőgazdasági eredetű környezeti terhelés kiküszöbölése, megelőzése,  

 a természeti erőforrások fenntartható használatán alapuló mezőgazdasági gyakorlat erősítése,  

 a biodiverzitás megőrzése a természetes életkörülményeik között,  

 a környezettudatos gazdálkodás és fenntartható tájhasználat, tájgazdálkodás kialakításával,  

 az agrobiodiverzitás javítása,  

 az állattenyésztés és a növénytermesztés arányainak javítása, a külterjes állattartás ösztönzésével, 

 a minőségi élelmiszerelőállítás elősegítése környezetkímélő gazdálkodási módszerek ösztönzésével,  

 a kedvezőtlen klímaváltozás elleni küzdelem és alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz, megfelelő termelési szerkezet, 

földhasználat váltás révén. 

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

Az agrár-környezetgazdálkodási kifizetések támogatás olyan önkéntes alapon működő kifizetési rendszer, amelyben a résztvevők az 

agrár-környezetgazdálkodási célok elérésének érdekében a gazdálkodásuk során többlet tevékenységek elvégzését vállalják. 

Beadás határideje: A támogatási kérelmek benyújtására 2015. november 7. és 2015. december 31. között van lehetőség. 

Támogatás mértéke 

és összege: 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 158 666 709 293 forint. A támogatott támogatási 

kérelmek várható száma: 11.000 db. 

 

Operatív Program 

neve: 
Vidékfejlesztési Program 

Pályázati kiírás címe Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása 
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Pályázati konstrukció 

kódja: 
VP-4-11.1.-11.2.-15 

Pályázati kiírás célja: 

A környezet megóvása, a termelők és fogyasztók egészségének védelme érdekében jelen Felhívás célja a biológiai sokféleség 

fenntartása és növelése, a természetes önszabályozó folyamatok erősítése, a talaj biológiai állapotának védelme és javítása, a 

növényvédőszerek szakszerűtlen használatából és a helytelen tápanyag-gazdálkodásból eredő kedvezőtlen környezeti hatások 

csökkentése, és az élelmiszerbiztonság garantálása. 

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

A támogatás célja egyrészt a konvencionális területek ökológiai művelés alá vonásának ösztönzése, másrészt az ökológiai 

művelésbe vont területeken a gazdálkodási mód fenntartása.  

Az ökológiai gazdálkodási támogatás olyan önkéntes alapon működő kifizetési rendszer, amelyben a résztvevők az ökológiai 

gazdálkodási célok elérésének érdekében a gazdálkodásuk során többlet tevékenységek elvégzését vállalják.  

A támogatás konkrét, ellenőrizhető előírásokra épít, amelyek közvetett, vagy közvetlen hatásuk által érik el a támogatás által 

meghatározott célokat. A támogatás alapját a területhasználat adja. 

A támogatás feltétele az ökológiai gazdálkodás minősítési előírásainak megfelelő gazdálkodás folytatása a kötelezettségvállalás 5 

éves időtartama alatt az átállás alatt levő és az átállt területeknél egyaránt. 

Beadás határideje: A támogatási kérelmek benyújtására 2015. november 7. és 2015. december 31. között van lehetőség. 

Támogatás mértéke 

és összege: 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 51.567.075.768 Ft. A támogatott támogatási 

kérelmek várható száma: 5000 db. 

 

Operatív Program 

neve: 
Vidékfejlesztési Program 

Pályázati kiírás címe Helyi Fejlesztési Stratégiák elkészítése 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
VP-19.1-15 

Pályázati kiírás célja: 

A támogatás fő céljai:  

 helyi szintű kapacitásfejlesztés, bevonás, aktivizálás, képzések, szemléletformálás közösségi akciók szervezésén keresztül;  

 megalapozott, a partnerséget és a helyi sajátosságokat tükröző, helyi igényeken alapuló, innovatív és reálisan megvalósítható 

Helyi Fejlesztési Stratégia elkészítésének elősegítése; 

 reálisan megvalósítható helyi fejlesztési stratégia kiválasztása és a megvalósításban részt vevő szervezet LEADER fejlesztési 

források helyi koordinálására és a működéshez szükséges kiadásokra vonatkozó támogatási jogosultságának megállapítása a 
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2014-2020 közötti tervezési időszakra végleges LEADER HACS elismeréssel; 

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

Felhívás keretében a Helyi Fejlesztési Stratégia elkészítéséhez kapcsolódó tevékenységek támogathatók.  

 

 Képzés szervezése, megtartása a helyiek számára; 

 Helyi Fejlesztési Stratégiát alátámasztó elemzések, tanulmányok készítése; 

 Konzultációs tevékenység, fórumok szervezése, lebonyolítása; 

 Adminisztrációs és Igazgatási tevékenység;  

Beadás határideje: 
A támogatási kérelmek elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül történő benyújtására 2015. december 10. és 2015. december 21. 

között van lehetőség. 

Támogatás mértéke 

és összege: 
A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1 milliárd forint. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 104 db. 

 

Operatív Program 

neve: 
Vidékfejlesztési Program 

Pályázati kiírás címe Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
VP-5-4.1.1.6-15 

Támogatást igénylők 

köre: 

 Mezőgazdasági termelő  

 Fiatal mezőgazdasági termelő  

 Mezőgazdasági termelők egy csoportja  

Pályázati kiírás célja: 

A felhívás alapvető célja, hogy az állattartó telepek megfeleljenek a trágyaelhelyezéssel kapcsolatos előírásoknak. A felhívás 

keretében támogatást kaphatnak azok a mezőgazdasági termelők, akik a jogszabályi határidő lejártáig nem tudták megvalósítani az 

előírásoknak megfelelő trágyatárolóikat. Ugyanakkor nem csak a jogszabályi előírások biztosítása miatt fontos, hogy valamennyi 

állattartó rendelkezzen a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő, lehetőség szerint fedett trágyatárolóval, hanem az üvegházhatású 

gázok, valamint az ammónia kibocsátásának csökkentése miatt is. A trágyaelhelyezés problémájának megoldása továbbá 

hozzájárulhat a mezőgazdasági eredetű, pontszerű nitrát szennyezések csökkentéséhez, ezáltal a felszín alatti vizek minőségének 

javításához, valamint a tápanyag-körforgási folyamatok és az agrotechnológiai igények összehangolásához is. 
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Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

1. Kötelezően megvalósítandó tevékenység-csoport: 

 Trágyatárolók kialakítása 

2. Kapcsolódó, választható tevékenység-csoportok 

 A trágya kezelésére vonatkozó beruházások 

 A csapadék trágyarendszertől való elvezetése 

 A trágyatároláshoz kapcsolódó monitoring rendszer kialakítása 

 A trágyatároláshoz, feldolgozáshoz, mozgatáshoz szükséges erő és munkagépek beszerzése 

Beadás határideje: 

A Felhívásra beérkező támogatási kérelmek a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján standard kiválasztási eljárásrendben, 

szakaszos elbírálás alapján kerülnek elbírálásra, a következő támogatási kérelem benyújtási időszakok szerint ütemezve:  

 2016. január 11. – 2016. február 12. 

 2016. május 9. - 2016. június 10. 

 2016. szeptember 12. - 2016. október 12. 

 2017. január 9. – 2017. február 10. 

 2017. május 8. – 2017. június 9. 

 2017. szeptember 11. – 2017. október 11. 

Támogatás mértéke 

és összege: 

 Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni beruházás esetén maximum 50 millió Ft, kollektív beruházás 

esetén maximum 100 millió Ft. 

 A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-

magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a. 

 A fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak. 

 A fiatal gazdák által kollektív módon végrehajtott projektek összesen 20 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra 

jogosultak. 

Rendelkezésre álló A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5,6 milliárd forint. Az Irányító Hatóság (IH) a végrehajtás során a források 
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forrás: legalább 80%-át kizárólag a legfeljebb 1 275 000 euró STÉ üzemmérettel rendelkező mezőgazdasági termelők számára biztosítja. A 

támogatott támogatási kérelmek várható száma: 250 db. 

  

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 

  

Operatív Program 

neve: 
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 

Pályázati kiírás címe Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
TOP-6.6.1-15 

Támogatást igénylők 

köre: 

Jelen Felhívás keretében önállóan a megyei jogú város önkormányzata (GFO 321) nyújthat be támogatási kérelmet. Jelen adatok 

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROSra vonatkoznak. 

Pályázati kiírás célja: 

Az egészségügyi alapellátó-rendszer infrastrukturális fejlesztése az intézmények szolgáltatásainak és infrastrukturális feltételeinek 

korszerűsítését, a hozzáférés egyenlőtlenségeinek mérséklését célozza, különös tekintettel az alábbi célcsoportokra: várandósok, 

nők, gyerekek és fiatalkorúak, fogyatékkal élők és idősek. 

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

Önállóan támogatható tevékenységek 

A. Egészségügyi alapellátás infrastruktúra fejlesztése, ezen belül támogatható  

a) Közfinanszírozott és területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosi és házi gyermekorvosi rendelőnek, 

fogorvosi rendelőnek, védőnői tanácsadónak, alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és 

fogorvosi ügyeleti ellátásnak helyt adó helyiségek felújítása, átépítése, bővítése, meglévő – jelenleg más funkciót 

betöltő – épületben történő kialakítása, valamint új helyiség/épület építése. Kizárólag meglévő, működő 

praxisok/védőnői szolgálatok fejlesztése támogatható. 

b) Hajléktalanok ellátására létrehozott, területi ellátási kötelezettség nélküli háziorvosi szolgálatnak helyt adó 

helyiségek építése, felújítása, átépítése, bővítése 

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek  

A. Eszközbeszerzés 

B. Iskola-egészségügyi ellátás végzéséhez szükséges helyiség (iskolaorvosi, iskola-fogorvosi rendelő) kialakítása és 

eszközbeszerzés 
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C. Mozgó szakorvosi szolgálat részére helyiség biztosítása, kialakítása. 

D. Megújuló energiaforrások használata (pl.: napkollektorok, fotovoltaikus napelemek) az épületek gazdaságosabb, 

korszerűbb üzemeltetése érdekében. 

E. Egészségfejlesztési feladatok ellátására, megelőző ellátások nyújtására (pl.: várandóstorna, szülőszerepre felkészítő 

csoportfoglalkozások, kismamáknak, csecsemőknek, gyermekeknek szóló csoportos egészségfejlesztő programok, 

szűrővizsgálatok) alkalmas és nélkülözhetetlen, multifunkcionális helyiség kialakítása.  

F. A hatályos jogszabályoknak megfelelő, kötelezően (minimálisan) előírt számú parkoló-férőhely és akadálymentes 

parkoló-férőhely létesítése, valamint kerékpártároló és babakocsi tároló kialakítása. Indokolt esetben, a hatályos 

jogszabályokban minimálisan előírt szám feletti parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely létesítése is 

támogatható, melyet a megalapozó dokumentumban szükséges bemutatni. 

G. Udvarfelújítás, telekhatáron belüli terület-rendezés, parkosítás. 

H. Járműbeszerzés: személygépkocsi, segédmotor-kerékpár, kerékpár beszerzése. 

I. A projekt keretében beszerzésre kerülő vagy már korábban beszerzett, az egészségügyi alapellátáshoz használt 

(gép)járművek tárolására garázs/tároló építése, kialakítása, felújítása. 

J. Családbarát funkciók elhelyezését, kialakítását megvalósító fejlesztések, pl.: gyerek játszósarok kialakítása a váróteremben.  

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek 

A. Akadálymentesítés 

B. Szórt azbeszt mentesítése 

C. Energiahatékonysági intézkedések 

D. Nyilvánosság biztosítása 

Beadás határideje: A támogatási kérelmek benyújtása 2016. február 1-től 2016. május 16-ig lehetséges. 

Támogatás mértéke 

és összege: 

 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 10 millió Ft, maximum 400 millió Ft.  

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a. 

Rendelkezésre álló 

forrás: 
Teljes rendelkezésre álló keretösszeg, összes elszámolható költség alapon: 466.000.000 forint 
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Operatív Program 

neve: 
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 

Pályázati kiírás címe Fenntartható városi közlekedésfejlesztés 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
TOP-6.4.1-15 

Támogatást igénylők 

köre: 

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására önállóan a megyei önkormányzatok (GFO 321), illetve konzorciumi 

partnerként közösségi közlekedést közszolgáltatási szerződés alapján ellátó gazdasági társaságok, NIF Zrt, Magyar Közút NZrt, 

központi költségvetési szervek és intézményeik és többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok jogosultak. 

Pályázati kiírás célja: 

A felhívás célja, hogy olyan fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és erősítő közlekedésfejlesztési intézkedések 

valósuljanak meg a megyei jogú városok területén, melyek hozzájárulnak az éghajlatváltozás mérsékléséhez, a szén-dioxid 

kibocsátás csökkentéséhez, az élhető városi környezet kialakulásához, valamint az EU2020 és a Nemzeti Közlekedési 

Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia fenntartható fejlődésre és közlekedésre vonatkozó céljainak a teljesüléséhez. 

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

Önállóan támogatható tevékenységek 

A. Kerékpárosbarát fejlesztés 

a) Teljes település vagy településrész közlekedési úthálózatának kerékpárosbaráttá alakítása kerékpárforgalmi létesítmények 

kijelölésével, építésével. 

b) Települések, vagy településközpont és lakott területen kívül elérhető lakott településrész közötti kerékpárforgalmi útvonal 

kialakítása. 

c) Lakott területen kívül elhelyezkedő munkahelyek és a település belterülete közötti kerékpárforgalmi útvonal kialakítása. 

d) Közbringa-rendszer kiépítése, bővítése:  

B. Forgalomcsillapítás, közlekedésbiztonság, akadálymentesítés 

a) Közlekedésbiztonsági beruházás 

b) Forgalomcsillapítás a fenntartható települési közlekedés, valamint az élhetőbb városi, települési környezet megteremtése 

érdekében.  

c) Közterületi közlekedési felületek akadálymentesítése a fogyatékossággal élők vagy bármilyen probléma miatt nehezen 

közlekedők mobilitásának, foglalkoztatottságának a segítése érdekében 

d) Fenntartható közlekedési vagy mobilitási terv elkészítése 
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Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek 

A. Közúti közösségi közlekedés  

a. Forgalmi épületek, forgalmi pálya fejlesztése 

b. Forgalomirányítás, utastájékoztatás, elektronikus jegyrendszer fejlesztése: 

c. Közösségi közlekedés szolgáltatási színvonalának az erősítése 

B. Kapcsolódó tevékenységcsoport 

 

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek 

A. Akadálymentesítés 

B. Szórt azbeszt mentesítése 

C. Energiahatékonysági intézkedések 

D. Nyilvánosság biztosítása 

E. A projekt részeként kötelező kerékpáros közlekedést népszerűsítő és/vagy közlekedésbiztonsági célú szemléletformáló kampány 

megvalósítása. 

Beadás határideje: A támogatási kérelmek benyújtása 2016. január 19-től 2016. július 6-ig lehetséges. 

Támogatás mértéke 

és összege: 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 50 millió Ft, maximum 1480 millió Ft. 

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a. 

Rendelkezésre álló 

forrás: 
Teljes rendelkezésre álló keretösszeg, összes elszámolható költség alapon: 1.480.000.000 Ft 

 

Operatív Program 

neve: 
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 

Pályázati kiírás címe A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok 
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Pályázati konstrukció 

kódja: 
TOP-6.9.1-15 

Támogatást igénylők 

köre: 

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kizárólag konzorciumi formában van lehetőség, a konzorcium vezetője 

kizárólag megyei jogú város önkormányzata (GFO 321) lehet. 

Pályázati kiírás célja: 

A felhívás célja a leszakadó és leszakadással veszélyeztetett városi területeken élők közösségi és egyéni szintű társadalmi 

integrációja. A tevékenységek eredményeként a hátrányos helyzetű emberek életlehetőségei javulnak, elérhetővé válnak a 

foglalkoztatást, társadalmi integrációt, közösségfejlesztést, oktatást, iskolai felzárkózást, családsegítést, gyermekjóléti szolgáltatást, 

életvezetési tanácsadást, egyéni fejlesztést és szociális munkát biztosító programok. Az infrastrukturális beavatkozásokat a 

társadalmi hátrányok kompenzálását célzó szociális, oktatási, mentálhigiénés, kompetenciafejlesztő, foglalkoztatási, egészségügyi, 

antidiszkriminációs és közbiztonsági programok egészítik ki. Amennyiben a leszakadás mértéke indokolja, a projektnek része kell, 

hogy legyen a folyamatos szociális munka, a nagyarányú hátrányos helyzetű népességgel rendelkező területek esetében kötelező 

jelleggel. 

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

Önállóan támogatható tevékenységek 

A. Együttműködés a közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció feltételeinek megteremtése céljából: 

B. Folyamatos szociális munka megteremtése: 

C. Törekvés a foglalkoztatás elősegítésére 

D. Törekvés a kora-gyermekkori, gyermekkori és formális oktatáson kívüli fejlesztésre és oktatás fejlesztésére: 

E. Törekvés az egészség fejlesztésére: 

F. Szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása 

G. Bűnmegelőzést, a közbiztonság javítását elősegítő programok 

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek 

a) a fenti programok megvalósításához szükséges eszközbeszerzés 

b) a programokhoz, eseményekhez kapcsolódó tudásmegosztó, kommunikációs platformok (nyomtatott és online felületek) 

kialakítása és fenntartása 

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek 

a) nyilvánosság biztosítása; 
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b) közösségfejlesztő program végrehajtása; 

c) amennyiben a projekthez kapcsolódóan az akcióterületről kiköltöztetési is tervezett a TOP-4.3.1 felhívás keretében, úgy 

elvárás, hogy a költözők mellett a beavatkozási területen (a költözéssel érintett ingatlanok környezetében) élők felkészítése 

is megtörténjen, amelyre az alábbi tevékenységek használhatók:  

 mentorálás 

 mediátor biztosítása 

 attitűdformáló tréningek 

 előzetes találkozási alkalmak biztosítása a lakók és az odaköltözők között, melyek moderátor, facilitátor bevonásával 

zajlanak 

 lakossági fórumok szervezése. 

Rendelkezésre álló 

forrás: 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg teljes költség alapon a TOP beavatkozási 

területén: 1.867 millió Ft. 

  

Operatív Program 

neve: 
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 

Pályázati kiírás címe Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
TOP-6.6.2-15 

Támogatást igénylők 

köre: 

Jelen adatok Szeged Megyei Jogú Város területspecifikus adatait tartalmazzák. 

 

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be, az intézmények fenntartói vagy az ingatlanok tulajdonosai: 

 Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 311; 312); 

 Helyi önkormányzatok és társulásaik (GFO 321; 327); 

 Helyi és országos nemzetiségi önkormányzatok és társulásai (GFO 351; GFO 353; GFO 371; GFO 373); 

 Önkormányzat többségi tulajdonában lévő vállalkozások (GFO 11); 
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 Egyházi jogi személy (továbbiakban: egyház) (GFO 55); 

 Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű civil szervezetek a 2011. évi CLXXV. 

törvény alapján (GFO 529, 563, 565, 569); 

 Nonprofit gazdasági társaság, szervezet (GFO 57, GFO 599). 

Pályázati kiírás célja: 

A felhívás célja, a Szociális törvényben és Gyermekvédelmi törvényben nevesített szolgáltatások elérhetővé tétele a 

szolgáltatáshiányos településeken élők számára új szolgáltatások infrastruktúrájának megteremtésével, új férőhelyek kialakításával 

és már működő ellátások infrastrukturális fejlesztésével. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése, feltétele 

annak, hogy elsősorban a társadalmi leszakadással veszélyeztetett csoportok helyzetének javítására irányuló programok 

végrehajtásához biztosított legyen a megfelelő intézményi háttér, másrészről a foglalkoztatottsági szint növeléséhez csökkenthetők 

legyenek a családi terhek, és az életminőséget javító új szolgáltatások induljanak. 

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

Önállóan támogatható tevékenységek 

A. A szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése, ezen belül támogatható: 

a) férőhely bővítése, 

b) átalakítás, felújítás (beleértve az épületgépészetet is), 

c) új szolgáltatás létrehozása, 

d) étkeztetéshez szükséges konyha kialakítása, fejlesztése, 

e) az alapszolgáltatásokhoz kapcsolódó IKT infrastruktúra fejlesztése, hálózati rendszerek kiépítése, 

f) az épülethez tartozó, telekhatáron belüli külső terek (udvar, zöld terület) kialakítása, átalakítása, felújítása. 

B. Eszközbeszerzés, ezen belül támogatható: 

a) eszközök, bútorok és berendezési, felszerelési tárgyak beszerzése,  

b) külső terekhez kapcsolódó tárgyi eszközök beszerzése, 

c) járműbeszerzés. 

 

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek 
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A. a megvalósuló tevékenységek részeként családbarát funkciók elhelyezése, kialakítása (pl.: játszósarok), 

B. a hatályos jogszabályokban minimálisan előírt számú parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely fejlesztése. 

Indokolt esetben a hatályos jogszabályokban minimálisan előírt szám feletti parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-

férőhely létesítése is támogatható, melyet a megalapozó dokumentumban szükséges bemutatni. 

C. megújuló energiaforrások alkalmazása. 

 

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek 

A. Akadálymentesítés 

B. Szórt azbeszt mentesítése 

C. Energiahatékonysági intézkedések 

D. Nyilvánosság biztosítása 

Beadás határideje: A támogatási kérelmek benyújtása 2016. január 15-től 2016. április 8-ig lehetséges 

Támogatás mértéke 

és összege: 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 3 millió Ft, maximum 350 millió Ft. A támogatás maximális 

mértéke az összes elszámolható költség 100%-a. 

Rendelkezésre álló 

forrás: 
Teljes rendelkezésre álló keretösszeg, összes elszámolható költség alapon: 388.000.000 Ft 

  

Operatív Program 

neve: 
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 

Pályázati kiírás címe Megyei jogú városok leromlott városi területeinek rehabilitációja 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
TOP-6.7.1-15 

Támogatást igénylők 

köre: 
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására a megyei jogú városok önkormányzatai (GFO 321) jogosultak. 

Pályázati kiírás célja: 
A felhívás célja a leszakadó vagy leszakadással veszélyeztetett városrészeken koncentráltan megnyilvánuló társadalmi-fizikai-

gazdasági problémák komplex módon való kezelése a területen élők társadalmi integrációjának elősegítése érdekében. A 
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beavatkozások alapját az érintett városrészek lakófunkciójának erősítése, meglévő funkcióinak bővítése, fejlesztése, szociális, 

közösségi és közterületi funkciók kialakítása képezi. Integrált szociális jellegű rehabilitációt azokban a városrészekben kell 

megvalósítani, ahol a kedvezőtlen demográfiai helyzet, az alacsony iskolázottság, a tartós munkanélküliség magas szintje, az 

alacsony társadalmi státusz és az erősen leromlott környezet ezt indokolja. 

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

Önállóan támogatható tevékenységek 

A. Lakófunkciót erősítő tevékenységek 

B. Maximum 1 db önkormányzati bérlakás biztosítása szolgálati lakásként (vásárlás, felújítás, komfortosítás, átalakítás, 

korszerűsítés, bútor beszerzés), amennyiben a folyamatos segítő munkát az erre szerződtetett szakember életvitelszerű ott 

tartózkodással tudja biztosítani a program időtartamára és fenntartási időszakára. Új építés nem támogatható.  

C. Önkormányzati (ide értve a 100%-os tulajdonú önkormányzati gazdasági társaságot is) vagy nonprofit szolgáltató 

kizárólagos tulajdonába kerülő, a fejlesztés eredményeként szociális bérlakásként funkcionáló lakások és ahhoz tartozó 

melléképületek:  

- vásárlása,  

- építése,  

- komfortosítása, felújítása,  

- bútorzat beszerzése az alábbi funkciók biztosításához: alvás, tárolás, tanulás, étkezés, valamint műszaki cikkek 

esetében élelmiszerek főzésére, sütésére, hűtésére és ruhatisztításra alkalmas berendezése.  

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek 

A. Közösségi és szociális funkciót szolgáló tevékenységek, célzottan az alacsony társadalmi státuszú lakosság felzárkózása, 

beilleszkedésének elősegítése, készségfejlesztése  

B. Közbiztonsági funkció, a közbiztonság javítását, a fejlesztés eredményeinek megőrzését szolgáló tevékenységek  

C. Foglalkoztatást elősegítő funkciók 

D. Egyéb kapcsolódó fejlesztések  

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek 

E. Akadálymentesítés 

F. Szórt azbeszt mentesítése 

G. Energiahatékonysági intézkedések 
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H. Nyilvánosság biztosítása 

Beadás határideje: - 

Támogatás mértéke 

és összege: 
A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a. 

Rendelkezésre álló 

forrás: 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg teljes költség alapon a TOP beavatkozási 

területén: 3.239 millió Ft. 

  

Operatív Program 

neve: 
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 

Pályázati kiírás címe Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
TOP-6.3.3-15 

Támogatást igénylők 

köre: 

Jelen adatok Szeged Megyei Jogú Város területspecifikus adatait tartalmazzák. 

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kizárólag a megyei jogú városok önkormányzatai (GFO 321) 

jogosultak. 

Pályázati kiírás célja: 

A felhívás célja a megyei jogú városok belterületi csapadékvíz elvezetési, - gazdálkodási rendszerének fejlesztése, 

környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása, az ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettség csökkentése, a 

felszíni vizek minőségének javítása, a további környezeti káresemények megelőzése. A fejlesztések esetében a cél a belterületre 

hullott csapadékvizek és felszín alól előtörő fakadó vizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése, a belterületen áthúzódó 

vízfolyások és belvízcsatornák, belvíz elvezető rendszerek rendezése és a települések belterületének védelme a külterületeken 

keletkezett vizek káros hatásaitól. A fejlesztések tervezése során fontos a vizek helyben tartásának - lehetőség szerinti - biztosítása 

olyan tározók építésével, amelyek alkalmasak mind a rendkívüli áradások, felhőszakadások kártételei elleni védekezésre, mind a 

lokális vízvisszatartásra, jóléti és ökológiai célokat hasznosításokat is támogatva, amennyiben azok nem szorítják háttérbe a tározók 

alapvető funkcióját. 

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

Önállóan támogatható tevékenységek 

A. Belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója a csapadékvíz-gazdálkodás céljainak 

figyelembe vételével.  

B. Belterület védelmét szolgáló vízkár elhárítási és vízvisszatartási célú tározók fejlesztése, rekonstrukciója. 

C. Belterületet veszélyeztető vízfolyások lokális vízkár elhárítási fejlesztései (belterületen áthúzódó vízfolyások és csatornák, 
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valamint a belterületről elvezetett csapadékvizeket befogadó vízfolyások és belvízelvezető csatornák) 

D. Belterület védelmét szolgáló csapadékvíz elvezető rendszerek védelmi töltéseinek lokális fejlesztése, rekonstrukciója   

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek 

A. Felszíni vízelvezetést kiegészítő, a vízszintet szabályozó rendszer kialakítása, kizárólag a magas talajvízállású ill. karsztvíz 

fakadóvizes területeken. 

B. Csapadékcsatorna-hálózat építéssel közvetlenül érintett, a beruházás során sérült közúthálózat burkolat, járda, kapubejáró, 

parkoló felület a beruházás előttivel azonos típusú burkolattal történő helyreállítása (teljes útburkolat felújítása kizárólag 

indokolt esetben lehetséges), átereszek átépítése, bővítése. 

C. Szennyező források kizárása (szűrőmezők szennyezett csapadékvizet tisztító berendezések és hordalékfogók létesítése). 

D. Töltéskorona burkolat építése kőzúzalékos kivitelben – kizárólag a 3.1.1 D) fejezet Belterület védelmét szolgáló csapadékvíz 

elvezető rendszerek védelmi töltéseinek lokális fejlesztése, rekonstrukciója főtevékenységében felsorolt tevékenységekhez 

kapcsolódva. 

E. Növényzet telepítése, helyreállítása a létesítményekhez tartozó területen beleértve az előírások szerinti parti sávot is 

(természeti védelem alatt álló területen a telepítendő fajok kiválasztásánál a táji, természeti jellemzőket is figyelembe kell 

venni).  

F. Keresztező műtárgyak kiépítése, átépítése, felújítása, rekonstrukciója, amennyiben indokolt.  

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek 

A. Az infrastrukturális beavatkozásokat kiegészítő szemléletformáló, tájékoztató akció  

B. Kötelező tájékoztatás és Nyilvánosság. 

Beadás határideje: A támogatási kérelmek benyújtása 2016. január 15-től 2016. április 8-ig lehetséges 

Támogatás mértéke 

és összege: 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum és maximum összege a Felhívás területi egységre vonatkozó 

terület-specifikus mellékletében kerül szabályozásra. A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.  

Rendelkezésre álló 

forrás: 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg teljes költség alapon a TOP beavatkozási 

területén: 8.008 millió Ft. 

  

Operatív Program 

neve: 
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 

Pályázati kiírás címe Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
TOP-6.8.2-15 
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Támogatást igénylők 

köre: 

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kizárólag konzorciumi formában van lehetőség, konzorcium vezetőként 

kizárólag a megyei jogú város önkormányzata (GFO 321) jelölhető meg, azzal, hogy a konzorciumba kötelező bevonni az állami 

foglalkoztatási szervként eljáró megyei kormányhivatalt (GFO 312). 

Pályázati kiírás célja: 

A Felhívás célja, hogy a megyei jogú város önkormányzatának vezetésével, a megyei jogú város, vagy annak vonzáskörzetére 

kiterjedően létrejövő és, vagy már működő foglalkoztatási együttműködések, partnerségek (paktumok) hozzájussanak azon 

forrásokhoz, melyek segítségével - a kialakított stratégiájuk mentén - képzési és foglalkoztatási programjaikat megvalósíthatják. 

Ezen intézkedésével a Kormány támogatja az együttműködések, partnerségek azon tevékenységeit, melyek munkaerő-piacuk 

bővítéséhez, célcsoportjaik képzéséhez, elhelyezkedéséhez és a szereplők együttműködésének erősítéséhez szükségesek. 

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

Önállóan támogatható tevékenységek 

A. Foglalkoztatási megállapodások (paktumok) programrészéhez (1. főtevékenység) kapcsolódóan  

B. Munkaerőpiaci programokhoz, a célcsoport képzéséhez, foglalkoztatásához kapcsolódó programrészhez (2. 

főtevékenység) kapcsolódóan  
E. Belterületet veszélyeztető vízfolyások lokális vízkár elhárítási fejlesztései (belterületen áthúzódó vízfolyások és csatornák, 

valamint a belterületről elvezetett csapadékvizeket befogadó vízfolyások és belvízelvezető csatornák) 

F. Belterület védelmét szolgáló csapadékvíz elvezető rendszerek védelmi töltéseinek lokális fejlesztése, rekonstrukciója   

Önállóan támogatható és kötelezően megvalósítható tevékenységek 

A. Foglalkoztatási megállapodások (paktumok) programrészéhez (1. főtevékenység) kapcsolódóan  

B. Munkaerőpiaci programokhoz, a célcsoport képzéséhez, foglalkoztatásához kapcsolódó programrészhez (2. 

főtevékenység) kapcsolódóan 

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek 

A. Kötelező kitérni az adott területi szinten a gyermekellátási szolgáltatások (helyzetelemzésben, stratégiában, megvalósításra 

kerülő akciótervben külön fejezetben taglalva) helyzetére, azzal, hogy a TOP TC8 ERFA forrásaiból (TOP 6.2. intézkedés) 

fejlesztett új gyermekellátási kapacitások humánerőforrás szükségleteinek támogatására munkaerőpiaci szolgáltatások 

(képzési és foglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatások) nyújthatóak a paktum keretein belül.  

C. Nyilvánosság biztosítása, 

D. Projektmenedzsmenttel szembeni elvárások:  
A támogatást igénylőknek vállalniuk kell, hogy a projekt menedzsmentjének ellátása érdekében az alábbi személyeket a 

projekt teljes időtartama alatt biztosítja:  

- 1 fő projektmenedzser,  

- 1 fő pénzügyi vezető. 

Önállóan nem támogatható, választható, kiegészítő tevékenységek 
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A. Helyi termék- vagy szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó kiegészítő ESZA tevékenységek – 1. kiegészítő tevékenység  

B. A Vidékfejlesztési Programmal való átfedés-mentesség biztosítása érdekében kizárólag nem mezőgazdasági vagy elsődleges 

feldolgozású élelmiszer-termékek esetében alkalmazható tevékenységek – 2. kiegészítő tevékenység  

C. Befektetés-ösztönzéshez, ágazati gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó tevékenységek – 3. kiegészítő tevékenység  

Beadás határideje: A támogatási kérelmek benyújtása 2016. január 29-től 2016. március 17-ig lehetséges. 

Támogatás mértéke 

és összege: 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 300 millió Ft, maximum 1 000 millió Ft. A támogatás maximális 

mértéke az összes elszámolható költség 100%-a. 

Rendelkezésre álló 

forrás: 
Teljes rendelkezésre álló keretösszeg, összes elszámolható költség alapon: 1.000.000.000 forint. 

  

Operatív Program 

neve: 
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 

Pályázati kiírás címe Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
TOP-6.1.5-15 

Támogatást igénylők 

köre: 

Jelen adatok Szeged Megyei Jogú Város területspecifikus adatait tartalmazzák. 

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására önállóan a megyei jogú városok önkormányzatai (GFO 321), illetve 

konzorciumi partnerként az állami építtetők, Magyar Közút Nonprofit Zrt, NIF Zrt. jogosultak. 

Pályázati kiírás célja: 

A felhívás célja a megyei jogú városok TEN-T hálózaton kívüli, jellemzően alacsonyabb rendű útjainak a felújítása és fejlesztése 

annak érdekében, hogy a megyei jogú városok gazdasági területei jól megközelíthetők legyenek a vállalkozások és a munkavállalók 

számára. A fejlesztéseknek a térségi adottságokra és speciális igényekre kell épülniük, kapcsolódniuk kell közvetve vagy 

közvetlenül a helyi gazdaságfejlesztés elemeihez, és a támogatott fejlesztéseknek közvetetten a kis- és középvállalkozások 

működéséhez (is) szükséges (közlekedési) infrastruktúra fejlesztésére kell irányuljanak. 

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

Önállóan támogatható tevékenységek 

A. 4 és 5 számjegyű vagy TEN-T hálózaton kívüli utak fejlesztése, felújítása  

B. Helyi, önkormányzati tulajdonú, gazdasági övezetet feltáró, gazdasági területek felé vezető, és/vagy összekötő, vagy elkerülő 

utak, hidak építése, fejlesztése a munkaerő mobilitás javítása érdekében.  

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek  

A. TEN-T hálózaton kívüli alacsonyabb rendű utak csomópontjainak a fenntartható közlekedés előnyben részesítésével és a 
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közlekedésbiztonság érdekében történő átalakítása. 

B. Olyan önkormányzati tulajdonú, helyi gyűjtőutak vagy csomópontok építése, felújítása, fejlesztése, átépítése vagy 

megerősítése, melyek a településeket összekötő állami tulajdonú utak gazdasági területek irányába tartó közvetlen vagy 

közvetett útvonali folytatását és/vagy a munkahelyek irányába tartó forgalom útvonalát képezik. 

C. 1 és 3 számjegyű közutakon közúti csomópont(ok) átalakítása, korszerűsítése, kiépítése, amennyiben a csomópont(ok) 

építési munkái a helyi útépítés, vagy útfejlesztés megvalósításához elengedhetetlen(ek). 

D. Kiegészítő infrastrukturális elemek fejlesztése:  

a. Kerékpár támaszok, kerékpár parkolók és B+R kerékpár tárolók/rekeszek építése, és egyéb kerékpárosbarát 

kiegészítők beszerzése és elhelyezése. Kerékpártámaszokat, parkolókat vagy tárolókat csak mindenki számára 

hozzáférhetően lehet elhelyezni.  

b. Beruházáshoz kapcsolódó gépjárműparkolók és biztonsági sávok kialakítása, felújítása, áthelyezése.  

E. A támogatható tevékenységek megvalósításához szükséges infrastrukturális munkák (utak alatt, felett és mellett található 

infrastrukturális elemek (pl.: közművek, stb.) korszerűsítése, védelembe helyezése), csapadékvízelvezetés kiépítése, 

átépítése, forgalomtechnikai tevékenységek, műtárgyépítés és felújítás, komplex terület-előkészítési munkák (bontás, 

tereprendezés, kármentesítés, lőszermentesítés, régészet, stb.), szakhatósági engedélyben előírt munkák elvégzése.  

F. Zöldterület-építési, átalakítási munkák a tevékenységek helyrajzi számain (növénytelepítés és árnyékolástechnika, stb). 

G. Autóbuszöblök, autóbusz megállók, autóbusz fordulók, autóbusz peronok, váróhelységek, leszállóperonok felújítása, 

kialakítása, fejlesztése, akadálymentesítése.  

H. Közlekedésbiztonságot szolgáló fejlesztések:  

a. A közlekedésbiztonság növelését szolgáló elemek építése, felújítása (pl.: biztonsági berendezések, 

forgalomtechnikai jelzések és eszközök, sebesség- és forgalomcsillapító településkapuk és/vagy szigetek kiépítése, 

gyalogátkelőhelyek, gyalogos védő szigetek létesítése, akusztikai és/vagy optikai fék a település bejárata előtt, 

forgalomvonzó létesítményekhez, az úthoz közvetlenül kapcsolódó parkolóhelyek kialakítása az átkelési szakaszok 

esetén, stb.), csomópontok átépítése, felújítása, korszerűsítése.  

b. Balesetveszélyes közútszakaszok közlekedésbiztonsági fejlesztése, balesetveszélyes ívek korrekciója.  

c. Kerékpáros átvezetések kialakítása.  

d. Lakott területen belül, önkormányzati tulajdonban lévő közvilágítás közlekedésbiztonság érdekében történő 

kialakítása, korszerűsítése az utak nyomvonala mentén. 

I. Beruházással érintett útszakaszok mentén a hiányzó járdaszakaszok kiépítése, vagy meglévő járdaszakaszok 

akadálymentesítése. A beruházással érintett útszakaszokon található vagy létesülő gyalogátkelőhelyek megközelítése 

érdekében gyalogjárdák kiépítése vagy akadálymentesítése. 
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J. Közút szegélyén belül kiépítésre vagy kijelölésre kerülő kerékpárforgalmi létesítmény (pl.: kerékpársáv, vagy koppenhágai 

típusú kerékpársáv, stb.) kialakítása. Amennyiben a kerékpárforgalmi létesítmény nyomvonalvezetése szükségessé teszi, a 

kialakításra kerülő kerékpáros útvonal az indokolt részeken (pl.: ívek, keresztezések, keresztmetszeti vonalvezetési 

adottságok, stb. okok miatt) közúttól elválasztott kerékpárforgalmi létesítményként is kiépülhet.  

K. Automata forgalomszámláló eszközök telepítése a gépjármű és/vagy a kerékpáros forgalom számlálása érdekében.  

L. Beruházás részeként hidak, nem szintbeli kereszteződések felújítása, korszerűsítése, építése.  

M. Gazdasági területet feltáró út építése, vagy gazdasági, ipari terület megközelítését javító útberuházás részeként közmű-

infrastruktúra (pl.: szennyvízelvezetés, ivóvízrendszer, gáz, elektromos hálózat, távhő, stb.) kiépítése, fejlesztése, felújítása.  

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek  

A. Akadálymentesítés – amennyiben releváns  

B. Energiahatékonysági intézkedések – amennyiben releváns  

C. Nyilvánosság biztosítása 

Beadás határideje: - 

Támogatás mértéke 

és összege: 
A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a. 

Rendelkezésre álló 

forrás: 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg teljes költség alapon a TOP beavatkozási 

területén: 19.329 millió Ft. 

 


