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GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM 
 

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 
 

Operatív Program neve: Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 

Pályázati kiírás címe GINOP-2.1.3-15 - Iparjog 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
GINOP-2.1.3-15 

Pályázati kiírás célja: 

Magyarországon a hazai és nemzetközi iparjogvédelmi bejelentések száma nemzetközi vonatkozásban alacsony. A vállalati K+F 

kiadások aránya a GDP-hez képest még a fejlettebb régiókban is alacsony, ennek egyik oka az alacsony vállalati K+F+I aktivitás. A 

beavatkozás előmozdítja a szellemitulajdon-védelem eszköztárának tudatos, versenyképességet fokozó, minél szélesebb körű 

alkalmazását, így biztosítva a hazai vállalkozások és kutatóintézetek piaci érvényesülését és K+F+I tevékenységre fordított 

forrásainak megtérülését. 

A „Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások 

hasznosulásának előmozdítása érdekében 2015” Felhívás célja a szellemi alkotások hazai, és/vagy nemzetközi iparjogvédelmi 

oltalmát szolgáló újdonságkutatási, oltalomszerzési és oltalom-fenntartási, valamint a szellemi vagyon értékelés és audit 

tevékenységek támogatása. 

Támogatást igénylők köre:  

 a) Magyarországon székhellyel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások, illetve az Európai Gazdasági Térség területén 

székhellyel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások esetében annak magyarországi (kivéve KMR terület) fióktelepei, 

telephelyei. 

 Azon induló vállalkozások, amelyek nem rendelkeznek egy lezárt, teljes, jóváhagyott üzleti évvel, akkor részesíthetők 

támogatásban, amennyiben a támogatási kérelemben részletesen bemutatják az ügyvezető, vagy a projekt szakmai 

vezetőjének a támogatási igény benyújtását megelőző legalább 3 évben végzett releváns tudományos, innovációs 

tevékenységeit és kompetenciáját. 

 b) Költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei. 
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 c) Jogi személyiséggel rendelkező non-profit gazdasági társaság. 

Támogatható 

tevékenységek felsorolása: 

A Kedvezményezett egy támogatási kérelem keretében az alábbi támogatható tevékenységeket valósíthat meg: 

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) Jelen Felhívás keretében a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 47. § (2) bekezdése alapján a támogatási kérelmek benyújtására a 

Felhívás közzétételét követő 24 hónapig van lehetőség. 

Ezen időszak alatt az első szakaszban a támogatási kérelmek benyújtása 2015. szeptember 24-től 2017. szeptember 25-ig 

lehetséges. 

A támogatási kérelem benyújtásának módja: Online benyújtás elektronikus kitöltőprogramon keresztül. 

Támogatás mértéke és 

összege: 

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: 

I. Újdonságkutatási és egyéb iparjogvédelmi kutatási szolgáltatások esetében maximum 200.000 Ft; 

II. 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; 

III. Szellemi vagyonértékelés és/vagy audit tevékenységekkel kapcsolatosan maximum 2 millió Ft igényelhető. 
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b) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1 millió forint, maximum 6 millió forint. 

c) 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 GINOP-2.3.2-15 - Stratégiai K+F műhelyek kiválósága 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
GINOP-2.3.2-15 

Pályázati kiírás célja: 

A Felhívás indokoltságát a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program „Kiválóságot szolgáló K+I kapacitások 

megteremtése” intézkedése jelenti (lásd még: „1.3 A támogatás háttere” fejezetben). 

A Felhívás célja a hazai, állami fenntartású tudásbázisok K+F kapacitásának erősítése, annak érdekében, hogy nemzetközileg 

jegyzett, magas színvonalú kutatási eredmények születhessenek meg. 

A Felhívás keretéből azon projektek kaphatnak támogatást, amelyek közvetett, vagy közvetlen módon illeszkednek a Nemzeti 

Intelligens Szakosodási Stratégia (továbbiakban Nemzeti S3)3 céljaihoz és szakosodási irányaihoz. 

Támogatható 

tevékenységek felsorolása: 

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak: 

Önállóan támogatható tevékenységek: 

a) Kutatási tevékenység jelen Felhívás 5.5. és 5.7. pontja szerint. 

Önállóan nem támogatható tevékenységek: 

a) Tárgyi eszközökre és immateriális javakra irányuló beruházási tevékenységek, amelyek a kutatási tevékenységhez kapcsolódnak 

jelen Felhívás 5.5. és 5.7. pontja szerint. 

b) Projekt előkészítési tevékenység jelen Felhívás 5.5. és 5.7. pontja szerint. 

c) Projektmenedzsment tevékenység jelen Felhívás 5.5. és 5.7. pontja szerint. 

d) Szolgáltatás igénybevétele tevékenység jelen Felhívás 5.5. és 5.7. pontja szerint. 

Beadás határideje: a) Jelen felhívás keretében a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 47. § (2) bekezdése alapján a támogatási kérelmek benyújtására a 
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felhívás közzétételét követő 24 hónapig van lehetőség. A támogatási kérelmek benyújtása 2015. november 16-tól 2017. november 

15-ig lehetséges. 
Az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra: 

2016. március 7. 

2016. augusztus 8. 

2017. április 18. 

2017. november 15. 

Támogatás mértéke és 

összege: 

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 500 millió Ft, maximum 2000 millió Ft. 

b) Konzorcium esetén az egyes Konzorciumi tagok vonatkozásában a minimum igénybe vehető támogatási összeg 200 millió Ft. 

c) A kutató-tudásközvetítő szervezet támogatandó tevékenysége nem minősülhet gazdasági tevékenységnek, ezért az általa 

elszámolható minden költség támogatási mértéke legfeljebb 100%. 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 40 milliárd Ft. A támogatott támogatási 

kérelmek várható száma: 20 – 80 db. 

  

 

Operatív Program 

neve: 
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 

Pályázati kiírás címe GINOP-7.1.3–2015 - 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; 

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség. A konzorciumi tagok száma a 

konzorcium vezetőjével együtt nem lehet több, mint 8 darab. A projekt elszámolása a projektvezető partneren keresztül történik. 

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 Egyedi turisztikai adottságunk meghatározó helyszínei a gyógyhelyek, melyek kiemelt fogadóterületként kezelendők, többségük az igen 
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célja: 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. 

Az egyes gyógyhelyek turisztikai teljesítménye eltérő, a fejlesztési lehetőségeket és irányokat erre alapozva kell megvalósítani 2014-2020-

as programozási időszakban. A gyógyhelyi szolgáltatások minőségének fejlesztésével a megcélzott vendégkör igényeit magasabb 

színvonalon lehet kielégíteni. 

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: 

Önállóan támogatható főtevékenységek 

Az ÁNTSZ Országos Tisztiorvosi Hivatal által gyógyhelyként nyilvántartásba vett településeken, településrészeken a gyógyhelyfejlesztési 

stratégia akcióterületén megvalósuló alábbi fejlesztések. A megvalósítandó legfontosabb tevékenység a gyógyhely profiljának megfelelő 

célcsoportok számára nyújtandó attrakciók és szolgáltatások kialakítása és fejlesztése, az alábbiak szerint: 

 

1. a természetes gyógytényezőt (gyógyvíz, gyógybarlang, gyógyiszap, klimatikus gyógyhely, mofetta) kiegészítő, a turisztikai szezont 

meghosszabbító, egész évben működő turisztikai termékek (kulturális, aktív, ökoturisztikai), szolgáltatások fejlesztése, különös tekintettel 

az alábbi szempontokra illetve példákra: 

a) a helyszín egyediségére építő, a turisztikai élmény alapjául szolgáló innovatív attrakciófejlesztés, 

b) a turistafogadás látogatóbarát feltételeinek létrehozása, vendégfogadó terek kialakítása, élményelemeket jelentő technikai fejlesztések, 

interaktív bemutatási formák, 

c) nemzetközi vonzerővel rendelkező, a helyszín történelméhez, hagyományaihoz kapcsolódóan rendszeresen megrendezésre kerülő 

kulturális, művészeti rendezvények, fesztiválok lebonyolítására alkalmas infrastrukturális feltételek fejlesztése, (a projektelem költsége a 

teljes projekt költségvetésén belül nem haladhatja meg a 20%-ot), 

d) a célcsoport igényeinek megfelelő aktív kikapcsolódást célzó szolgáltatások, 

e) a gyógyhely jellegéhez, gyógyászati profiljához igazodó garantált programok szervezése. 

Az 1. ponthoz tartozó fejlesztésekre fordított összeg el kell, hogy érje a projekt elszámolható összköltségének legalább 40%-át! 

Önállóan nem támogatható, kapcsolódó tevékenységek 
A gyógyhelyfejlesztési stratégiában kijelölt akcióterületen megvalósuló fejlesztések, különös tekintettel az alábbiakra: 

1. vonzó városkép kialakítása, ezen belül: 

a) parkosítás: sétautak felújítása, nyomvonal rekonstrukciója, a park jellegzetes stílusjegyeit, egyéb szerkezeti elemeit megőrző, 
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helyreállító rekonstrukció, zöldfelület növelése (növények telepítése), növényállomány rekonstrukciója, épületek, parkok díszkivilágítása, 

b) információs táblák, 

c) egyedi adottságokra alapozott fejlesztések, pl. zenepavilonok, ivókutak; 

2. 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). Ennek költsége a teljes projekt költségvetésén belül nem haladhatja meg a 20%-ot. 

3. a fő tevékenységekhez kapcsolódó, egyéb infrastrukturális fejlesztések 

a) A projekt keretén belül fejlesztendő épület, eszköz energia-hatékony működését javító beruházások, illetve megújuló energiaforrások 

felhasználása. Az újonnan létesülő, valamint jelentős átépítéssel járó létesítmények esetében előnyben részesül a fűtési energia 100%-ának 

megújuló energiaforrással való biztosítása. 

b) Előnyben részesül az a projekt, amely a jogszabály alapján 40-nél több parkolóhely létesítésére kötelezett helyszíneken legalább két 

parkolóhelyen biztosítja az elektromos kerékpár/gépkocsi-töltési lehetőség későbbi, burkolatbontás nélkül történő kialakítását. 

c) A desztináció kínálatához, arculatához illeszkedő ajándéktárgyak kereskedelméhez szükséges helyi jelentőségű infrastruktúra (pl. 

bolthelyiség), vendéglátó egységek (pl.: kávézó, étterem, büfé helyiség stb.) kialakítása, fejlesztése. A szolgáltató létesítmények 

berendezését, üzemeltetését vállalkozó bevonásával szükséges biztosítani. Ezen fejlesztések csak abban az esetben támogathatóak, 

amennyiben a turisztikai attrakció területén valósulnak meg. Ennek költsége a teljes projekt költségvetésén belül nem haladhatja meg a 

10%-ot. (projekten kívüli forrásból is megvalósítható) 

4. fogyatékos emberek fogadása érdekében a fogyatékosság típusához igazodó sajátos igényeknek megfelelő szolgáltatások kialakítása. 

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek 

A gyógyhelyfejlesztési stratégiában kijelölt akcióterületen megvalósuló fejlesztések, különös tekintettel az alábbiakra: 

1. Marketing tevékenység - A tevékenységre legfeljebb a projekt teljes költségvetésének 8%-a, de legfeljebb 60 millió forint fordítható. 

2. Nyilvánosság biztosítása (a Felhívás 3.2-es, és 5.7-es pontjában részletesebben). 

Beadás határideje: 

a) A támogatási kérelmek benyújtása 2016. január 5-tól 2018. január 5-ig folyamatosan lehetséges. A támogatási kérelmek elbírálása 

szakaszosan történik úgy, hogy az értékelések kezdő dátumai az adott napig beérkezett támogatási kérelmek esetén az alábbi időpontok: 

2016.03.15. 

2016.06.15. 

2016.09.15. 

2016.12.15. 

2017.03.15. 

2017.06.15. 

2017.09.25. 
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2018.01.05. 

 b) A támogatási kérelem benyújtásának módja: Online benyújtás elektronikus kitöltőprogramon keresztül. 

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 13,9 milliárd Ft. Jelen felhívás forrását az Európai 

Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A támogatott támogatási kérelmek 

várható száma: 8-12 db. 

 

Operatív Program neve: Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 

Pályázati kiírás címe GINOP-2.3.3-15 - 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. 

A konstrukció keretében kizárólag olyan kutatási eszköz, illetve infrastruktúra-beszerzés, építés vagy korszerűsítés támogatható 

(különös tekintettel az S3 (Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia) infrastruktúra dokumentumában megjelenő kutatási 

infrastruktúrákra), amely nemzetközi kutatási infrastruktúrákban – így például az ESFRI Roadmap-ban szereplő kutatási 

infrastruktúrákban – való magyar részvételt, illetve azokhoz való csatlakozást tesz lehetővé, valamint hozzájárul a Horizont 2020 

program keretében támogatott programokhoz, elősegítve a nemzetközi és a hazai hálózatosodást és kutatási együttműködéseket, a 
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hazai tudásközpontok nemzetközi versenyképességének megszerzése, illetve megőrzése érdekében. Ennek révén erősíthető a 

különböző nemzetközi kutatói hálózatokban való sikeres magyar részvétel és pozíció, különös tekintettel a H2020 különböző 

kezdeményezéseiben és programjaiban való hazai részvétel növelésére. 

Támogatható 

tevékenységek felsorolása: 

Önállóan támogatható tevékenységek: 

a) A tárgyi eszközökre és immateriális javakra irányuló beruházási tevékenységek jelen Felhívás 5.5. és 5.7. pontja szerint 

Önállóan nem támogatható tevékenységek: 

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

Felhívás 5.5. és 5.7. pontja szerint. 

b) Projekt előkészítési tevékenység jelen Felhívás 5.5. és 5.7. pontja szerint.. 

c) Projektmenedzsment tevékenység jelen Felhívás 5.5. és 5.7. pontja szerint. 

d) Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításával kapcsolatos szolgáltatás igénybevétele jelen Felhívás 5.5. és 5.7. pontja szerint. 

e) Szolgáltatás igénybevétele tevékenység jelen Felhívás 5.5. és 5.7. pontja szerint. 

Beadás határideje: 

a) Jelen Felhívás keretében a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 47. § (2) bekezdése alapján a támogatási kérelmek benyújtására a 

Felhívás közzétételét követő 24 hónapig van lehetőség. A támogatási kérelmek benyújtása 2015. november 16-tól 2017. november 

15-ig lehetséges. 

Az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra: 

· 2016. január 25. 

· 2016. október 10. 

· 2017. március 27. 

· 2017. november 15. 

Támogatás mértéke és 

összege: 

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 50 millió Ft, maximum 1000 millió Ft. 

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

c) 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. 
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Operatív Program neve: Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 

Pályázati kiírás címe GINOP-2.3.4-15 - Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ - Kutatási infrastruktúra fejlesztése 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
GINOP-2.3.4-15 

Pályázati kiírás célja: 

A Felhívás indokoltságát a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program „K+I infrastruktúra és kapacitás megerősítése a 

nemzetközi kiválóság érdekében” illetve „Stratégiai K+I együttműködések és kezdeményezések támogatása” intézkedése jelenti. 

A Felhívás szerinti keretösszegből azon projektek kaphatnak támogatást, amelyek illeszkednek a Nemzeti Intelligens Szakosodási 

Stratégia (továbbiakban Nemzeti S3)4 céljaihoz és szakosodási irányaihoz. 

A Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ5 (a továbbiakban: FIEK) céljai olyan ipari-felsőoktatási együttműködési 

szervezeti forma kialakítása, amely alkalmas: 

- az ipari partnerek igényeinek megfelelő K+F+I kapacitás létrehozására, 

- versenyképes termékek és szolgáltatások fejlesztésére, 

- termékek versenyképes gyártásának fejlesztésére, 

melynek eredményeként az érintett termékek piacképesek maradnak vagy piacképesekké válnak a partnercégeknél. 

Támogatható 

tevékenységek felsorolása: 

Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás keretében (a projekt összes elszámolható költségének maximum 80%-a): 

a) Alapkutatás 

b) Ipari kutatás 

c) Kísérleti fejlesztés 

Önállóan nem támogatható tevékenységek: 

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

elsődleges mezőgazdasági termeléshez veszik igénybe6) 

a) Projekt előkészítési tevékenység jelen Felhívás 5.5. és 5.7. pontja szerint. 

b) Projektmenedzsment tevékenység jelen Felhívás 5.5. és 5.7. pontja szerint. 
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c) Kötelező nyilvánosság biztosítása tevékenység jelen Felhívás 5.5 és 5.7 pontja szerint. 

Kutatási infrastruktúrához7 nyújtott beruházási támogatás keretében (a projekt elszámolható költségeinek maximum 40%-a): 

a) Eszközbeszerzés 

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

A tevékenység önállóan nem támogatható. 

c) Immateriális javak beszerzése: 

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

elsődleges mezőgazdasági termeléshez veszik igénybe; a projekt elszámolható költségeinek maximum 40%-a): 

a) Eszközbeszerzés 

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: 

A szolgáltatások területén az eljárási innovációhoz nyújtott támogatás keretében (a projekt elszámolható költségeinek maximum 

5%-a): 

a) Eljárás-innováció: 

Beadás határideje: 

a) Jelen Felhívás keretében a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 47. § (2) bekezdése alapján a támogatási kérelmek benyújtására a 

Felhívás közzétételét követő 24 hónapig van lehetőség. A támogatási kérelmek benyújtása 2016. április 4-től 2018. április 4-ig 

lehetséges. 

Ezen időszak alatt az első szakaszban a támogatási kérelmek benyújtása 2016. április 4-től 2016. május 23-ig lehetséges. 

 

Támogatás mértéke és 

összege: 

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 4 milliárd Ft, maximum 8 milliárd Ft. 

b) Az egyes konzorciumi tagoknak legalább 500 millió forint támogatást kell igényelnie. 

c) A támogatás maximális mértéke: 

Amennyiben non-profit gazdasági társaság kutatóhely, egyházi, illetve magán felsőoktatási intézmény kutatóhely vagy költségvetési 
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kutatóhely támogatandó tevékenysége nem minősül gazdasági tevékenységnek, úgy az általa elszámolható minden költség 

támogatási intenzitása 100%. 

Egyéb esetekben a támogatási intenzitás a támogatási kategóriáktól függ. 

Rendelkezésre álló forrás: 
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 25 milliárd Ft. A támogatott támogatási 

kérelmek várható száma: 3-6 db. 

 

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM 
 

VÁLLALKOZÁSOK 
 

Operatív Program neve: Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 

Pályázati kiírás címe GINOP-1.2.1-15 - Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
GINOP-1.2.1-15 

Pályázati kiírás célja: Kiemelt iparágakban (feldolgozóipar) fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési kapacitásainak bővítése 

Támogatható 

tevékenységek felsorolása: 

 A Felhívás keretében az alábbi, kizárólag a Felhívás 1. számú szakmai mellékletében felsorolt TEÁOR besorolás szerinti 

fejlesztésekhez kapcsolódó tevékenységek támogathatóak: 

a) Gyártáshoz kapcsolódó, új termelő eszköz beszerzése – kötelező projektelem 

b) Az új gyártási folyamat során az anyagmozgatáshoz és/vagy a raktározáshoz és/vagy a csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz 

beszerzése - önállóan nem támogatható projektelem 

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

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

önállóan nem támogatható projektelem 

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

projektelem 

Amennyiben a beruházás révén megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatására kerül sor, a Felhívás keretében 
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támogathatóak az alábbi tevékenységek is: 

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

eszközök beszerzése – önállóan nem támogatható projektelem 

g) a termelő létesítmények akadálymentesítése, a megváltozott munkaképességű személyek munkakörülményeinek javítását célzó 

infrastrukturális és ingatlan beruházás és átalakítás – önállóan nem támogatható projektelem 

h) 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. 

Az a) pontban meghatározott tevékenységhez kapcsolódó költségeknek legalább a projekt összköltségének 50%-át el kell érniük. 

A b) és a c) pontban meghatározott, anyagmozgatáshoz és/vagy csomagoláshoz és raktározáshoz, valamint az infrastrukturális és 

ingatlan beruházáshoz kapcsolódó tevékenységhez kötődő költségek a projekt összköltségének legfeljebb 25%-át, a raktározáshoz 

kapcsolódó tevékenység keretében felmerült költségek a projekt összköltségének legfeljebb 10%-át érhetik el. 

Az f), g), h) pontokban szereplő támogatható tevékenységek elszámolható költségének maximális összege összesen 1.000.000 Ft 

lehet a felvételre kerülő megváltozott munkaképességű munkavállalónként 

Beadás határideje: 

Jelen felhívás keretében a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 47. § (2) bekezdése alapján a támogatási kérelmek benyújtására a 

felhívás közzétételét követő 24 hónapig van lehetőség. 

a) A támogatási kérelmek benyújtása 2015. július 9-től 2017. július 10-ig lehetséges. 

b) A támogatási kérelem benyújtásának módja: Online benyújtás elektronikus kitöltőprogramon keresztül. 

Támogatás mértéke és 

összege: 

1. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 50.000.000 Ft, maximum 500.000.000 Ft. 

2. A támogatás maximális mértéke: 

2.1. Regionális beruházási támogatás esetén: 

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 50%-a, de 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 

mikro-, kis- és középvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 50%-a; 
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2.2. Megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás esetén: 

A támogatás maximális mértéke az elszámolható költség: 

a) 45%-a, de legfeljebb a regionális beruházási támogatás keretében igénybe vehető támogatás maximális mértéke18: 

 

 

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 

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: 

Önállóan támogatható tevékenységek: 

Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás keretében 

(minimum a projekt összes elszámolható költségének 40%-a) 

a) Kísérleti fejlesztés: 

Jelen Felhívás keretében kísérleti fejlesztés tevékenységet kötelező végezni, önállóan kizárólag ez a tevékenység támogatható. 

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. 
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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 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. 

Önállóan nem támogatható tevékenységek: 

Csekély összegű (de minimis) támogatás keretében 

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

igénybe5) 

a) Projekt előkészítési tevékenység jelen Felhívás 5.5. és 5.7. pontja szerint. 

b) Projektmenedzsment tevékenység jelen Felhívás 5.5. és 5.7. pontja szerint. 

c) Iparjogvédelmi tevékenység jelen Felhívás 5.5. és 5.7. pontja szerint. 

d) Hazai vagy külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel, valamint piacra jutás tevékenység jelen Felhívás 5.5. és 5.7. pontja 

szerint. 

e) Kötelező nyilvánosság biztosítása tevékenység jelen Felhívás 5.5 és 5.7 pontja szerint. 

Beadás határideje: 

a) Jelen Felhívás keretében a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 47. § (2) bekezdése alapján a támogatási kérelmek benyújtására a 

Felhívás közzétételét követő 24 hónapig van lehetőség. 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. 

• 2016. december 12 

• 2017. március 13. 

• 2017. június 27. 

• 2017. december 14. 
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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. 

Támogatás mértéke projektfüggő (50-70%) 

 

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 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. 

Támogatást igénylők köre: 

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azok az infokommunikációs ágazatban működő (TEÁOR 60-63. alá besorolt 

főtevékenységű), kettős könyvvitelt vezető mikro-, kis-, közép- és nagyvállalkozások, amelyek megfelelnek az alábbi 

feltételeknek: 

a) melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti 

évben minimum 2 fő volt, 

b) amely, vagy amelynek 100%-os tulajdonrésszel rendelkező anyavállalata rendelkezik legalább három lezárt (beszámoló/SZJA 

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

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség a fentiekben nevesített 
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feltételeket egyaránt teljesítő tagok esetén. A konzorcium maximum 3 tagból állhat. 

Beadás határideje: 

Jelen felhívás keretében a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 47. § (2) bekezdése alapján a támogatási kérelmek benyújtására a 

felhívás közzétételét követő 24 hónapig van lehetőség. Ezen időszak alatt a támogatási kérelmek benyújtása 2015.12.07-től 

2017.12.07-ig lehetséges. 

a) Az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra: 

· 2016. január 28. jelen Felhívás 2./a sz. mellékletében szereplő járások esetében, 

· 2016. február 23. jelen Felhívás 2./b sz. mellékletében szereplő járások esetében. 

Támogatás mértéke és 

összege: 

a) A felhívás feltételeinek megfelelő projekteket egy járásra (területi egységre) vonatkozóan 20 millió Ft- 1500 millió Ft közötti 

vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig. 

A járások négy sávba vannak besorolva a fejlettség, gazdasági potenciál és a várható növekedés figyelembevételével a következők 

szerint: 

Járás fejlettségi szintje: 

FEJLETLEN  Maximális vissza nem térítendő támogatás aránya 90% 

KEVÉSSÉ FEJLETT  Maximális vissza nem térítendő támogatás aránya 70% 

ÁTLAGOS FEJLETTSÉGŰ  Maximális vissza nem térítendő támogatás aránya 50% 

ÁTLAGOSNÁL JOBBAN FEJLETT  Maximális vissza nem térítendő támogatás aránya 30% 

 

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 
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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 

 
A beérkezett támogatási kérelmek nagy számára és a rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret valószínűsíthető 

kimerülésére tekintettel 2016. január 11-i határnappal felfüggesztésre kerül! 

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 
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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 

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. 
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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 

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 
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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). 

 

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. 
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Beadás határideje: 

A támogatási kérelmek benyújtása 2015. november 2-tól 2017. november 2-ig lehetséges. 

 

Az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra: 

• 2016. január 11. 

• 2016. április 25. 

• 2016. augusztus 29. 

• 2017. február 6. 

• 2017. november 2. 

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 GINOP-2.1.3-15 - Iparjog 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
GINOP-2.1.3-15 

Pályázati kiírás célja: 

Magyarországon a hazai és nemzetközi iparjogvédelmi bejelentések száma nemzetközi vonatkozásban alacsony. A vállalati K+F 

kiadások aránya a GDP-hez képest még a fejlettebb régiókban is alacsony, ennek egyik oka az alacsony vállalati K+F+I aktivitás. A 

beavatkozás előmozdítja a szellemitulajdon-védelem eszköztárának tudatos, versenyképességet fokozó, minél szélesebb körű 

alkalmazását, így biztosítva a hazai vállalkozások és kutatóintézetek piaci érvényesülését és K+F+I tevékenységre fordított 

forrásainak megtérülését. 

A „Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások 

hasznosulásának előmozdítása érdekében 2015” Felhívás célja a szellemi alkotások hazai, és/vagy nemzetközi iparjogvédelmi 

oltalmát szolgáló újdonságkutatási, oltalomszerzési és oltalom-fenntartási, valamint a szellemi vagyon értékelés és audit 

tevékenységek támogatása. 

Támogatást igénylők köre:   a) Magyarországon székhellyel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások, illetve az Európai Gazdasági Térség területén 
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székhellyel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások esetében annak magyarországi (kivéve KMR terület) fióktelepei, 

telephelyei. 

 Azon induló vállalkozások, amelyek nem rendelkeznek egy lezárt, teljes, jóváhagyott üzleti évvel, akkor részesíthetők 

támogatásban, amennyiben a támogatási kérelemben részletesen bemutatják az ügyvezető, vagy a projekt szakmai 

vezetőjének a támogatási igény benyújtását megelőző legalább 3 évben végzett releváns tudományos, innovációs 

tevékenységeit és kompetenciáját. 

 b) Költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei. 

 c) Jogi személyiséggel rendelkező non-profit gazdasági társaság. 

Támogatható 

tevékenységek felsorolása: 

A Kedvezményezett egy támogatási kérelem keretében az alábbi támogatható tevékenységeket valósíthat meg: 

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) Jelen Felhívás keretében a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 47. § (2) bekezdése alapján a támogatási kérelmek benyújtására a 

Felhívás közzétételét követő 24 hónapig van lehetőség. 

Ezen időszak alatt az első szakaszban a támogatási kérelmek benyújtása 2015. szeptember 24-től 2017. szeptember 25-ig 
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lehetséges. 

A támogatási kérelem benyújtásának módja: Online benyújtás elektronikus kitöltőprogramon keresztül. 

Támogatás mértéke és 

összege: 

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: 

I. Újdonságkutatási és egyéb iparjogvédelmi kutatási szolgáltatások esetében maximum 200.000 Ft; 

II. 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; 

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

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

c) 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 GINOP-2.1.4 - Innovációs voucher 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
GINOP-2.1.4-15 

Pályázati kiírás célja: 

A Felhívás célja egyrészt a mikro-, kis- és közepes vállalkozások bevonása az innovációs láncba, másrészt a voucher segítségével 

igénybe vett K+F+I szolgáltatások révén a vállalkozások K+F+I tevékenységének intenzitása fokozódjék. A szakosodási irányokban 

megjelölt területen egyrészt innovatív megoldásokkal (ún. követő innovációval) és korszerű fejlesztésekkel a tradicionális ágazatok 

megújulnak, élénkebb K+F+I tevékenység alakul ki, ezáltal munkahelyek jöhetnek létre. 

Támogatható 

tevékenységek felsorolása: 

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak: 

A kis- és középvállalkozásnak nyújtott innovációs támogatás 

a) Innovációs tanácsadás5 és innovációs támogató szolgáltatások6 igénybevétele tevékenység 

Külső szakértő szervezet által nyújtott innovációs tanácsadás és kutatás-fejlesztési és innovációs támogató szolgáltatás 

igénybevétele, amely nem lehet időszakos vagy folyamatosan visszatérő tevékenység, illetve nem kapcsolódhat a vállalkozás 

szokásos működési tevékenységéhez (pl. folyamatos adótanácsadáshoz, rendszeres jogi szolgáltatáshoz). 

Beadás határideje: 

a) Jelen Felhívás keretében a 272/2014. (XI.547. § (2) bekezdése alapján a támogatási kérelmek benyújtására a Felhívás közzétételét 

követő 24 hónapig van lehetőség. Ezen időszak alatt a támogatási kérelmek benyújtása 2016. március 21-től 2018. március 20-ig 

lehetséges. A támogatási kérelem benyújtásának módja: Online benyújtás elektronikus kitöltőprogramon keresztül. 

Támogatás mértéke és Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 3 millió forint, maximum 20 millió forint. 



                                                                                 

 25 

összege: A támogatás mértéke: 

- A kis- és középvállalkozásoknak nyújtott innovációs támogatás 

Az innovációs tanácsadásra és innovációs támogató szolgáltatásokra nyújtott támogatás esetében a támogatási intenzitás az 

elszámolható költségek 75%-ára növelhető, feltéve, hogy bármely hároméves időszak alatt az innovációs tanácsadásra és támogató 

szolgáltatásokra nyújtott támogatás teljes összege nem haladja meg vállalkozásonként a 200 000 EUR-t. Amennyiben a 200.000 

EUR-t meghaladja, akkor a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át. 

Rendelkezésre álló forrás: 
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 3 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek 

várható száma: 150-1000 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 (IDŐSZAKOSAN FELFÜGGESZTÉSRE KERÜLT) 

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 projektelem 

Amennyiben a beruházás révén megváltozott munkaképességű3 személy foglalkoztatására kerül sor, a Felhívás keretében 

támogathatóak az alábbi tevékenységek is: 

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

segítő új eszközök beszerzése – önállóan nem támogatható projektelem 
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h) A létesítmények akadálymentesítése, a megváltozott munkaképességű személyek munkakörülményeinek javítását célzó 

infrastrukturális és ingatlan beruházás és átalakítás – önállóan nem támogatható projektelem 

i) 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), i) pontokban felsorolt 

tevékenységek csak az a) ponthoz kapcsolódóan támogathatók. 

Az a) pontban meghatározott tevékenységhez kapcsolódó költségeknek legalább a projekt összköltségének 50%-át el kell érniük. 

A b) és a c) pontban meghatározott tevékenységhez kapcsolódó költségek a projekt összköltségének legfeljebb 25%-át, a 

raktározáshoz kapcsolódó tevékenység keretében felmerült költségek a projekt összköltségének legfeljebb 10%-át érhetik el. A d) 

pontban meghatározott tevékenységhez kapcsolódó költségeken belül a szoftver költsége a projekt összköltségének legfeljebb 10%-

át érhetik el, de maximális összege 3.000.000 Ft lehet. Az f) pontban meghatározott tevékenységhez kapcsolódó költségek a projekt 

összköltségének legfeljebb 10%-át érhetik el. 

Domain név regisztráció és hozzá tartozó webtárhely egyszeri díja maximum 30.000 Ft értékben, a domain név regisztrációhoz 

kapcsolódó honlapfejlesztés költsége maximum 200.000 Ft értékben számolható el. 

Az g), h), i) pontokban szereplő támogatható tevékenységek elszámolható költségének maximális összege összesen 1.000.000 Ft 

lehet a felvételre kerülő megváltozott munkaképességű munkavállalónként. 

Beadás határideje: 

Jelen felhívás keretében a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 47. § (2) bekezdése alapján a támogatási kérelmek benyújtására a 

felhívás közzétételét követő 24 hónapig van lehetőség. 

a) A támogatási kérelmek benyújtása 2015. július 09-től 2017. július 10-ig lehetséges. 2015. augusztus 27-én 11.00 órától jelen 

Felhívás keretében nem nyújtható támogatás a Felhívás 6. számú szakmai mellékletben felsorolt, a szabad vállalkozási zónának nem 

minősülő településen megvalósuló beruházásokhoz. 

b) A támogatási kérelem benyújtásának módja: Online benyújtás elektronikus kitöltőprogramon keresztül. 

Támogatás mértéke és 

összege: 

1. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5.000.000 Ft, maximum 50.000.000 Ft. Az egy teljes (365 

napos), lezárt üzleti évvel nem rendelkező vállalkozások esetén16 az igényelhető támogatás összege legfeljebb 10.000.000 Ft lehet. 

A támogatás maximális mértéke: 

2.1. Regionális beruházási támogatás esetén: 

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 50%-a, de 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 mikro-, kis- 

és középvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 50%-a; 

A fentiektől eltérően a Felhívás 1. számú mellékletében foglalt TEÁOR szám besorolás szerinti feldolgozóipari tevékenység 
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fejlesztését célzó, és a Felhívás 5. számú szakmai mellékletében szereplő szabad vállalkozási zónában megvalósuló projekt esetén, 

amennyiben a projekt elszámolható összköltsége nem haladja meg az 55.000.000 Ft-ot, akkor az összes elszámolható költség 

maximum 70%-a ítélhető meg, 

 

Operatív Program neve: Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 

Pályázati kiírás címe GINOP-2.2.1-15 - 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 

Felhívás a térségek tudásalapú gazdasági fejlődését elősegítve hozzájárul az ország gazdasági versenyképességének növekedéséhez, 

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

Támogatást igénylők köre 

a)  mikro-, kis-, és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok, amelyek legalább 2 lezárt, jóváhagyott, teljes üzleti évvel 

rendelkeznek, vagy 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása(i), vagy magánszemély 

tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása legalább 2 lezárt, jóváhagyott, teljes üzleti évvel rendelkezik, 

b) főtevékenységként kutatás-fejlesztést végző nem állami többségi tulajdonú non-profit gazdasági társaságok, amelyek 

megfelelnek az a) pontban részletezett négy feltételnek ÉS a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt társasági 

adóbevallásukban szereplő K+F ráfordításainak összege eléri a tagi szinten igényelt támogatás legalább 25%-át; 

c)  állami többségi tulajdonú non-profit gazdasági társaságok.  

d) költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, amennyiben azok a tudományos 

kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. LXXVI. törvény szerinti kutatóhelynek minősülnek;  

e)  2011. évi CCIV. törvény hatálya alá tartozó egyházi, illetve magán felsőoktatási intézmények. 

 

Támogatható 

tevékenységek felsorolása: 

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

a) Alapkutatás 

b) Iparikutatás 

c) Kísérleti fejlesztés  
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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.  

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 
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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,  

(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,  
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(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: Logisztikai szolgáltató központok fejlesztéseinek támogatása  

Pályázati konstrukció 

kódja 
GINOP-1.2.5-15 (IDŐSZAKOSAN FELFÜGGESZTÉSRE KERÜLT) 

Pályázati kiírás célja 

A Felhívás célcsoportjába azon logisztikai vállalkozások tartoznak, amelyek hozzáadott érték-növekedési potenciállal bírnak, a 

fejlesztésük eredményeként a már meglévő üzleti infrastrukturális kapacitásaikat továbbfejlesztik, ezáltal növelve logisztikai 

szolgáltatásainak minőségét és nyújtott szolgáltatások körét. Az ilyen fejlesztések közvetlen hatást gyakorolnak a kkv-kat kiszolgáló 

beszállítói és áru-elosztási hálózatok szolgáltatási minőségére, ezen keresztül versenyképességükre. 

Támogatható 

tevékenységek felsorolása 

A Felhívás keretében az alábbi, kizárólag a Felhívás 1. számú szakmai mellékletében felsorolt TEÁOR besorolás szerinti 

fejlesztésekhez kapcsolódó tevékenységek támogathatóak: 

a) Logisztikai szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó telekhatáron belüli alapinfrastruktúra bővítés, korszerűsítés és ingatlan 
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beruházás, 

b) Logisztikai szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó új eszköz beszerzése, 

c) Információs technológia-fejlesztés, kizárólag logisztikai szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó új informatikai eszközök és 

szoftverek, 

d) Logisztikai szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how 

beszerzések, 

Önállóan kizárólag az b) és c) pontban meghatározott tevékenység támogathatóak. 

Az a) pontban meghatározott tevékenységhez kapcsolódó költségek a projekt összköltségének legfeljebb 25%-át érhetik el. 

Beadás határideje 

a) A támogatási kérelmek benyújtása 2016. február 29-től 2018. február 28-ig lehetséges. 

b) Jelen felhívás keretében a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 47. § (2) bekezdése alapján a támogatási kérelmek benyújtására a 

felhívás közzétételét követő 24 hónapig van lehetőség. 

c) A támogatási kérelem benyújtásának módja: Online benyújtás elektronikus kitöltőprogramon keresztül. 

Támogatás mértéke és 

összege 

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 25 000 000 Ft, maximum 100 000 000 Ft. 

b) Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatása esetén a támogatás összege nem haladhatja meg az 

elszámolható költségek és a működési eredmény, azaz a projekt nettó jelenértéke közötti különbséget. 

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 50%-a lehet. 

  

Operatív Program neve Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 

Pályázati kiírás címe GINOP-1.3.2-15 - Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatásnyújtásának támogatása 

Pályázati konstrukció 

kódja 
GINOP-1.3.2-15 

Pályázati kiírás célja 

A GINOP stratégiai célként fogalmazza meg a gazdasági együttműködések erősítését, az alacsony méretgazdaságossági 

adottságokból fakadó hátrányok mérséklését közös fejlesztési, termelési és piacra jutási tevékenységek, valamint tudástranszfer 

támogatásával. 

Az együttműködés illetve az arra való hajlandóság javítása érdekében szükséges, hogy támogatásban részesülhessenek olyan, alulról 

építkező, önszerveződően együttműködő hálózatok, klaszterek, amelyek tartósan egyesítik a jelenleg egymástól elszigetelten 

működő gazdasági szereplők erőforrásait. 

A klaszter tagjai - önállóságukat megtartva - az üzleti szükségszerűség miatt bizonyos termékek (termékportfolió) közös (tovább) 

fejlesztésére, technologizálására, gyártására és piaci bevezetésére egyesítik erejüket, s ezáltal képesek a nemzetközi piacon 

fennmaradni, az üres piaci réseket betölteni. 
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Jelen felhívás célja a stabil szakmai és gazdálkodási múlttal rendelkező, fejlődőképes klaszterek támogatása, a klasztermenedzsment 

szervezetek által a klasztertagoknak nyújtott szolgáltatások minőségi színvonalának emelésével és ezáltal a nemzetközi piacra jutás 

elősegítésével. 

Támogatható 

tevékenységek felsorolása 

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatók: 

a) Információs technológia-fejlesztés (klasztertagoknak nyújtott klasztermenedzsment szolgáltatások minőségi színvonalának 

javítása érdekében); 

b) A klasztertagoknak nyújtott klasztermenedzsment szolgáltatások minőségi színvonalának javítása érdekében történő licenc, 

adatbázis beszerzése; 

c) Képzés: 

c.a) Klaszter tagvállalatok igényei alapján felmerült képzés, 

c.b) Klaszter menedzsment szervezet képességfejlesztése érdekében igénybe vett képzés; 

d) Nemzetközi piacra jutáshoz kapcsolódó klaszter menedzsment szolgáltatások támogatása: 

d.a) Külföldi kiállításon, szakmai rendezvényen, üzletember találkozón, nemzetközi projekt előkészítő találkozón a klaszter nevében 

történő megjelenés, az érintett tagvállalatokkal együtt; 

d.b) Klaszterként történő megjelenés érdekében Magyarországon szervezett nemzetközi szakmai rendezvény/ konferencia 

szervezése; 

d.c) Nemzetközi piackutatás; 

d.d) Nemzetközi klasztermenedzsment cím megszerzése (European Secretariat for Cluster Analysis által elvégzett klaszterminősítés 

szerint); 

d.e) Nemzetközi piacra jutáshoz szükséges közös marketing tevékenység, közös arculat kialakítása: 

(i) Külföldi célpiacra irányuló marketing akciók, 

(ii) Idegen nyelvű marketing eszközök elkészítése (grafika, formatervezés, kivitelezés), 

(iii) Arculati frissítés, amennyiben az idegen nyelvű megjelenítés érdekében történik; 

e) Klasztermenedzsment tevékenységhez kapcsolódó szervezési, adminisztrációs feladatok; 

f) Közbeszerzési tevékenységhez kapcsolódó tanácsadás. 

A d) pontban meghatározott tevékenységhez kapcsolódó költségeknek legalább a projekt összköltségének 40%-át el kell érniük. 

Az a) és a b) pontban meghatározott tevékenységekhez kapcsolódó költségek a projekt összköltségének legfeljebb 40%-át érhetik el. 

Az c) pontban meghatározott tevékenységhez kapcsolódó költségek a projekt összköltségének legfeljebb 5%-át érhetik el. 

Az f) pontban meghatározott tevékenységhez kapcsolódó költségek a projekt összköltségének legfeljebb 1%-át érhetik el. 

Önállóan kizárólag a d) pontban meghatározott tevékenységekhez kapcsolódó költségek támogathatók. 

Beadás határideje a) A támogatási kérelmek benyújtása 2016. február 15-től 2018. február 15-ig lehetséges. 
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b) A támogatási kérelem benyújtásának módja: Online benyújtás elektronikus kitöltőprogramon keresztül. 

Az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra: 

2016. május 31. 

2016. szeptember 30. 

2017. január 31. 

2017. május 31. 

2017. szeptember 30. 

2018. január 15. 

Támogatás mértéke és 

összege 

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5.000.000 Ft, maximum 50.000.000 Ft. 

b) A támogatás maximális mértéke a Felhívás 3.1.a), b), c), d) és f) pontjában szereplő támogatható tevékenységekhez 

kapcsolódóan az összes elszámolható költség legfeljebb 75%-a, a Felhívás 3.1.e) pontban szereplő tevékenységhez 

kapcsolódóan az összes elszámolható költség legfeljebb 50%-a. 

  

Operatív Program neve Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 

Pályázati kiírás címe GINOP-2.1.5-15 - Innovációs ökoszisztéma (start-up és spin-off) 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
GINOP-2.1.5-15 

Pályázati kiírás célja: 

A Felhívás célja, hogy az ötlet fázistól, a validáción, prototípusfejlesztésen át támogassa az innovatív startup vállalkozásokat a 

piacra vitelben, a fenntartható üzleti modell kialakításában, valamint a befektetésre való alkalmasság elérésében. A kutatás-

fejlesztési és innovációs (továbbiakban: KFI) eredményeken alapuló projektötletekből olyan gyorsan növekedő vállalkozások 

kifejlődése a cél, melyek a kutatási eredmények piaci hasznosulásával, exportpiaci pozíciók elfoglalásával, tudás-intenzív 

foglalkoztatás hazai növelésével, valamint az üzlet- és termékfejlesztési tudás felhalmozásával a versenyképes, innovatív KKV 

szektort erősítik meg, hozzájárulva a magyar gazdaság hosszú távú növekedéséhez. Az ilyen, startup vállalkozások fejlődéséhez, 

sikeréhez, nemzetközi piacra lépéséhez elengedhetetlen az a szakmai támogató környezet, kapcsolati háló, céges infrastruktúra 

kialakításához szükséges segítség, melyet az inkubátorok nyújthatnak számukra. 

Jelen Felhívás ezért célul tűzi ki a startupok fejlődését lehetővé tevő ökoszisztéma kialakítását és megerősítését, a kezdeti, 

inkubációs fázis támogatása, új inkubátorok létrehozásának ösztönzése révén. A Felhívás célja, hogy az inkubációs tapasztalattal 

rendelkező szereplők tudását felhasználva olyan régiós startup központok jöjjenek létre, melyek lehetőséget biztosítanak az 

innovatív ötletek felszínre kerülésének és megvalósításának. 

Támogatható  Első Projekt Elem keretében (az alábbi tevékenységek start-up részére történő nyújtásáért az inkubátor a startuptól 
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tevékenységek felsorolása: ellenszolgáltatást nem kérhet): 

 

1) A továbbutalandó támogatásokhoz kapcsolódó projektkoordinációs tevékenység 

a) start-up kiválasztási folyamat kidolgozása, 

b) startupok részéről beérkező projektek vizsgálata és befektetői döntés meghozatala 

c) inkubációs megállapodás megkötése, 

d) a startupok számára biztosított, a fejlesztéséhez, üzletfejlesztéshez és piacra jutáshoz szükséges támogatási összeg kifizetése, 

e) megvalósítás és a startup támogatással történő elszámolásának nyomon követése, 

f) a projektmegvalósítás dokumentálása, 

g) jelentéstétel az Irányító Hatóság felé. 

2) Inkubációhoz kapcsolódó tevékenység 

a) Technológiai és üzletfejlesztési tudás fejlesztése érdekében nemzetközi tapasztalattal rendelkező magyar és külföldi szakértők, 

oktatók bevonása, 

b) tudás- és kapcsolatbővítés érdekében nemzetközi startup rendezvényeken való részvétel (pl.: konferencia, kurzus, vásár), 

c) startup rendezvények szervezése, 

d) általános technológiai háttér kialakítása, (kizárólag olyan eszközök/szoftverek melyek minden start-up számára elérhetők) 

- speciális műszerek, eszközök, laborfelszerelések vásárlása/bérlése, 

- inkubációs tevékenységhez kapcsolódó szoftverek; immateriális javak beszerzése. 

e) Az inkubátor saját tevékenységéhez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások igénybevétele a következő területeken: jog, könyvelés, 

adózás, innováció-menedzsment, pénzügy, közbeszerzés 

f) Kötelező nyilvánosság biztosítása 

g) Inkubátor saját működését szolgáló PR és kommunikációs tevékenységek (az első projektelem keretében elszámolható összes 

költség maximum 5%-a) 

Az Első Projekt Elem keretében teljes körűen kötelező végezni az 

 1) pontban meghatározott tevékenységet és 2) pontban meghatározottakból legalább három tevékenységelemet 

 

Beadás határideje: 

Jelen Felhívás keretében a 272/2014. (XI.547. § (2) bekezdése alapján a támogatási kérelmek benyújtására a Felhívás közzétételét 

követő 24 hónapig van lehetőség. A támogatási kérelmek benyújtása 2016. április 25-től 2018. április 25-ig lehetséges. 

Első Projekt Elem esetén az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra: 

 2016. május 30. 

 2016. október 24. 
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 2017. május 29. 

 2017. október 9. 

 2018. április 25. 

Támogatás mértéke és 

összege: 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek 

várható száma: 8-10 db. 

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 300 millió Ft maximum 600 millió Ft. 

Egy kedvezményezett legfeljebb összesen 600 millió Ft keretösszeghez kap hozzáférést. Ez a keretösszeg két részből tevődik össze: 

- az inkubátor részére közvetlenül kifizethető működési támogatás, amely maximum a keretösszeg 20%-a lehet, de legfeljebb 100 

millió Ft. (Első Projekt Elem) 

  

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 (IDŐSZAKOSAN FELFÜGGESZTÉSRE KERÜLT) 

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 Felhívás támogatja a külpiacra jutást elősegítő szolgáltatások igénybevételét, marketingtevékenységeket, idegen nyelvű honlap 

létrehozását és piackutatás elvégzését. A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatók: 

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

b) Külföldi árubemutató szervezése – önállóan támogatható tevékenység 

A 3.1. a) és 3.1. b) pontokhoz kapcsolódóan az alábbi tevékenységek támogathatók: 

c) Piacra jutás támogatása - önállóan nem támogatható 

d) Információs technológia-fejlesztés – önállóan nem támogatható 
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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) A támogatási kérelmek benyújtása 2015. június 22-től 2017. június 22-ig lehetséges. 

b) A támogatási kérelem benyújtásának módja: Online benyújtás elektronikus kitöltőprogramon keresztül. 

Támogatás mértéke és 

összege: 

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1 500 000 Ft, maximum 20 000 000 Ft. 

b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 50%-a. 

c) Az igényelhető támogatási összeg nem haladhatja meg a támogatási kérelem beadását megelőző teljes lezárt üzleti év éves átlagos 

statisztikai állományi létszámának 1 000 000 Ft-tal szorzott összegét. 

  

Operatív Program neve: Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 

Pályázati kiírás címe GINOP-2.3.4-15 - Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ - Kutatási infrastruktúra fejlesztése 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
GINOP-2.3.4-15 

Pályázati kiírás célja: 

A Felhívás indokoltságát a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program „K+I infrastruktúra és kapacitás megerősítése a 

nemzetközi kiválóság érdekében” illetve „Stratégiai K+I együttműködések és kezdeményezések támogatása” intézkedése jelenti. 

A Felhívás szerinti keretösszegből azon projektek kaphatnak támogatást, amelyek illeszkednek a Nemzeti Intelligens Szakosodási 

Stratégia (továbbiakban Nemzeti S3)4 céljaihoz és szakosodási irányaihoz. 

A Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ5 (a továbbiakban: FIEK) céljai olyan ipari-felsőoktatási együttműködési 

szervezeti forma kialakítása, amely alkalmas: 

- az ipari partnerek igényeinek megfelelő K+F+I kapacitás létrehozására, 

- versenyképes termékek és szolgáltatások fejlesztésére, 

- termékek versenyképes gyártásának fejlesztésére, 

melynek eredményeként az érintett termékek piacképesek maradnak vagy piacképesekké válnak a partnercégeknél. 

Támogatható 

tevékenységek felsorolása: 
Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás keretében (a projekt összes elszámolható költségének maximum 80%-a): 
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a) Alapkutatás 

b) Ipari kutatás 

c) Kísérleti fejlesztés 

Önállóan nem támogatható tevékenységek: 

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

elsődleges mezőgazdasági termeléshez veszik igénybe6) 

a) Projekt előkészítési tevékenység jelen Felhívás 5.5. és 5.7. pontja szerint. 

b) Projektmenedzsment tevékenység jelen Felhívás 5.5. és 5.7. pontja szerint. 

c) Kötelező nyilvánosság biztosítása tevékenység jelen Felhívás 5.5 és 5.7 pontja szerint. 

Kutatási infrastruktúrához7 nyújtott beruházási támogatás keretében (a projekt elszámolható költségeinek maximum 40%-a): 

a) Eszközbeszerzés 

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

A tevékenység önállóan nem támogatható. 

c) Immateriális javak beszerzése: 

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

elsődleges mezőgazdasági termeléshez veszik igénybe; a projekt elszámolható költségeinek maximum 40%-a): 

a) Eszközbeszerzés 

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: 

A szolgáltatások területén az eljárási innovációhoz nyújtott támogatás keretében (a projekt elszámolható költségeinek maximum 
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5%-a): 

a) Eljárás-innováció: 

Beadás határideje: 

a) Jelen Felhívás keretében a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 47. § (2) bekezdése alapján a támogatási kérelmek benyújtására a 

Felhívás közzétételét követő 24 hónapig van lehetőség. A támogatási kérelmek benyújtása 2016. április 4-től 2018. április 4-ig 

lehetséges. 

Ezen időszak alatt az első szakaszban a támogatási kérelmek benyújtása 2016. április 4-től 2016. május 23-ig lehetséges. 

 

Támogatás mértéke és 

összege: 

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 4 milliárd Ft, maximum 8 milliárd Ft. 

b) Az egyes konzorciumi tagoknak legalább 500 millió forint támogatást kell igényelnie. 

c) A támogatás maximális mértéke: 

Amennyiben non-profit gazdasági társaság kutatóhely, egyházi, illetve magán felsőoktatási intézmény kutatóhely vagy költségvetési 

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

támogatási intenzitása 100%. 

Egyéb esetekben a támogatási intenzitás a támogatási kategóriáktól függ. 

Rendelkezésre álló forrás: 
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 25 milliárd Ft. A támogatott támogatási 

kérelmek várható száma: 3-6 db. 

  

Operatív Program neve: Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 

Pályázati kiírás címe GINOP-5.2.4 - Gyakornoki program pályakezdők támogatására 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
GINOP-5.2.4 

Pályázati kiírás célja: 

A program elsődleges célja a fentiekkel összhangban a közvetlen munkahelyteremtés elősegítésén túl az iskolai rendszerű 

képzésben, felnőttoktatásban4 vagy felnőttképzésben megszerzett szakképesítés hasznosulásának elősegítése, a fiatalok korai 

munkahelyi tapasztalathoz segítése, ezzel a későbbi foglalkoztathatóságuk növelése. 

A gyakornoki program a vállalkozás statisztikai létszámának növelésével együtt járó, azaz új státusz betöltését eredményező 

foglalkoztatás esetén egyrészt bér- és járuléktámogatást nyújt a vállalkozások számára a gyakornok foglalkoztatásához 

kapcsolódóan kilenc hónapon keresztül, másrészt lehetőséget teremt segítő vállalati gyakornoki kapcsolattartó tevékenység 

ellátására és szükség esetén az új munkahely tárgyi és infrastrukturális feltételeinek kialakítására is. 
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Támogatható 

tevékenységek felsorolása: 

a) Gyakornokok foglalkoztatása: 

A jelen felhívás 3.4.1.1. a) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő célcsoporttag foglalkoztatása a támogatási kérelemben 

meghatározott munkakörben. 

Megváltozott munkaképességű gyakornok jelen felhívás 3.1.2.2.a) alapján történő foglalkoztatásával is teljesül a tevékenység. 

b) Vállalati gyakornoki kapcsolattartói tevékenység: 

A projekt megvalósítása során egy szakember kijelölése és foglalkoztatásának támogatása (aki lehet maga a vállalkozó vagy az 

alkalmazottja), aki vállalati gyakornoki kapcsolattartóként szakmai, segítő, értékelő, utógondozó, a GINOP-5.2.5-16 kiemelt 

projektet megvalósító kijelölt szakképzési centrummal kapcsolatot tartó, a gyakornoki foglalkoztatást dokumentáló (beszámoló, 

előrehaladási napló) és teljesítményértékelői szerepkört tölt be a fiatal mellett. 

c) Adminisztrációs tevékenység : gyakornok(ok) foglalkoztatásával összefüggő adminisztratív feladatok ellátása. 

d) Kötelezően előírt nyilvánosság, tájékoztatás. 

A 3.1.2.1 a)-d) pontokban meghatározott tevékenységek csak együttesen támogathatóak. 

3.1.2.2 Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek 

a) Jelen felhívás 3.4.1.1. a) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő megváltozott munkaképességű gyakornok 

foglalkoztatása a támogatási kérelemben meghatározott munkakörben. 

b) A gyakornoki munkahely(ek) kialakításához, a munkavégzéshez szükséges eszközök, immateriális javak beszerzése, megfelelő 

gyakornoki munkafeltételek biztosításához szükséges beszerzések, beleértve a megváltozott munkaképességű gyakornok esetében 

az átalakított vagy segítség nyújtására alkalmas technológiai felszerelések beszerzése, az átalakítása. 

c) A gyakornoki munkahely(ek) kialakításához, a gyakornoki munkavégzés ellátásához szükséges és indokolt mértékű, nem 

engedélyköteles, vagy építési engedéllyel rendelkező infrastrukturális és ingatlan beruházás. A megváltozott munkaképességű 

gyakornok általi használatra alkalmassá tétel érdekében infrastruktúra szükséges átalakítása (infrastruktúra átalakítás esetén nem 

engedélyköteles, vagy építési engedéllyel rendelkező infrastrukturális és ingatlan beruházás). 

d) Megváltozott munkaképességű munkavállaló gyakornoki foglalkoztatása esetében - amennyiben azt a munkavállaló egészségi 
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állapota vonatkozó minősítő határozat vagy kezelő orvos vélemény alapján indokolja - a munkába járás vagy a munkavégzés 

segítésével foglalkozó személy foglalkoztatása kizárólag a dokumentált segítés ideje alatt. 

A 3.1.2.1 a) - d) tevékenységhez kapcsolódóan támogatható a 3.1.2.2 b) és/vagy a 3.1.2.2. c) tevékenység. 

Megváltozott munkaképességű gyakornok foglalkoztatása esetén a 3.1.2.1 b) – d) tevékenységhez kapcsolódóan támogatható a 

3.1.2.2. a) és/vagy b) és/vagy c) és/vagy d) tevékenység. 

Beadás határideje: 
a) A támogatási kérelmek benyújtása 2016. augusztus 1. és 2018. július 31. között lehetséges. 

b) A támogatási kérelem benyújtásának módja: online benyújtás elektronikus kitöltő programon keresztül. 

Támogatás mértéke és 

összege: 

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 1 900 000 Ft maximum 30 000 000 Ft. 

b) A támogatás maximális mértéke támogatási kategóriától függően az összes elszámolható költség 100 %-a a Felhívás 3.2. 

pontjában foglaltak figyelembe vételével. 

Rendelkezésre álló forrás: 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 15 milliárd forint. A támogatási kérelmet az 

Európai Szociális Alap társfinanszírozza. 

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 500 - 4 500 db. 

  

Operatív Program neve: Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 

Pályázati kiírás címe 
GINOP-5.3.2-16 - A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban - Rugalmas, családbarát foglalkoztatási 

módszerek bevezetése a munkáltatóknál 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
GINOP-5.3.2-16 

Pályázati kiírás célja: 

Jelen felhívás keretében a GINOP-5.3.1.-14 projekt során már átvilágított vállalkozások igényelhetnek támogatást az átszervezési 

terv alapján a rugalmas foglalkoztatást elősegítő szervezeti, személyügyi és egyéb intézkedések megvalósítására és ehhez 

kapcsolódóan tanácsadás igénybevételére. 

A következő rugalmas, a munka törvénykönyvében szabályozott foglalkoztatási formákba történő átalakításra van lehetőség az 

átszervezési terv alapján: részmunkaidő, távmunka, munkakör megosztása (job-sharing), rugalmas munkaidő (flexi-time), 

munkaidőkeret, osztott munkaidő, kötetlen munkarend. A projekt keretében az átvilágításkor már meglévő, fent megnevezett 

rugalmas foglalkoztatási formákban lévő munkakörök további rugalmas foglalkoztatási formákba történő átalakítására nincs 

lehetőség. 

Támogatható 3.1.2.1 Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek 
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tevékenységek felsorolása: a) munkakör átszervezéséhez, rugalmas foglalkoztatási forma bevezetéséhez kapcsolódó munkajogi, pénzügyi, szervezetfejlesztési 

és humán erőforrás-fejlesztési tanácsadás, a munkafolyamatok, munkakörök, munkaszervezés átalakítása, átszervezése, 

személyügyi politika átalakítása, fejlesztése, kultúraváltást támogató tevékenységek az alábbiak szerint: 

aa) szervezeti szabályzatok kialakítása, átalakítása; 

ab) HR dokumentumok kialakítása, átalakítása; 

ac) HR-tevékenységhez, szervezeti fejlesztéshez alátámasztottan indokolt IT fejlesztésekhez tanácsadás; 

ad) munka-magánélet összehangolását segítő és a rugalmas átszervezés feltételeként megjelenő egyéb jogi, pénzügyi, munkaügyi 

tanácsadás; 

b) munkakörök átalakításához, rugalmas foglalkoztatási forma bevezetéséhez kapcsolódó vezetői képzés, egyéni és csoportos 

coaching, valamint műhelymunkák; 

c) munkakörök átalakításához, rugalmas foglalkoztatási forma bevezetéséhez kapcsolódó munkavállalói képzés, valamint 

műhelymunkák; 

d) munkahelyi mentor foglalkoztatása; 

e) kötelezően előírt nyilvánosság, tájékoztatás biztosítása. 

3.1.2.2 Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek: 

Az alábbi tevékenységek a felhívás 3.1.2.1 a) b) c) és d) pontjában részletezett tevékenységekkel együtt támogathatók: 

a) új munkavállalók foglalkoztatása (bérköltség támogatás minimum 3, maximum 6 hónapra); 

b) új munkavállalók esetében a munkakör betöltéséhez szükséges munkavállalói képzések; 

c) rugalmas foglalkoztatási forma bevezetéséhez szükséges eszközök, immateriális javak beszerzése: 

ca) távmunka, távelérés bevezetéséhez kapcsolódó beszerzés munkavállaló számára; 

cb) a távmunkában végzett tevékenység felügyeletének kialakítása: támogató alkalmazás, irodai szoftver beszerzése, munkaállomás 
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kialakítása, belső 

vállalati információáramlás biztosítását támogató egyéb kis értékű eszköz beszerzése; 

cc) új munkavállaló felvételéhez kapcsolódó munkaállomás kialakítása, munkaeszköz beszerzése; 

d) a rugalmas foglalkoztatás bevezetését támogató kisebb infrastrukturális és ingatlan beruházás, amely nem építési engedélyköteles 

vagy amennyiben építési engedélyköteles a tevékenység, abban az esetben a támogatási kérelem benyújtásakor már jogerőre 

emelkedett építési engedéllyel rendelkezik. A fejlesztés kizárólag a támogatás megvalósítását biztosító telephelyen történhet; 

e) a megváltozott munkaképességű új munkavállaló esetében: 

ea) új munkavállalók foglalkoztatása (minimum 3, maximum 6 hónapra); 

eb) új munkavállalók felvételéhez kapcsolódó, a munkakör betöltéséhez szükséges munkavállalói képzések; 

ec) megváltozott munkaképességű munkavállaló esetében az átalakított vagy segítség nyújtására alkalmas technológiai felszerelések 

beszerzése; 

ed) munkahely akadálymentesítéséhez szükséges kisebb, nem építési engedélyköteles, vagy a támogatási kérelem benyújtásakor 

jogerős építési engedéllyel rendelkező infrastrukturális és ingatlan beruházás; 

ee) rehabilitációs szakmérnöki tanácsadás. 

Beadás határideje: 
a) Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2016. december 1. – 2018. november 30. között lehetséges. 

a) A támogatási kérelem benyújtásának módja: online benyújtás elektronikus kitöltő programon keresztül. 

Támogatás mértéke és 

összege: 

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 3,1 millió Ft és maximum 15 millió Ft. 

c) A támogatás maximális mértéke a támogatás jogcímétől függően 50-100% 

Rendelkezésre álló forrás: 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5 milliárd Ft. 

Jelen Felhívás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. 

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 300 -1600 db. 
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VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 
 

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, ha: 

1. igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik 

adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben, fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben legalább 

6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkezik (Az üzemméret megállapítása szempontjából a 275,25 forint/euró árfolyammal 

számolt 2010. évi STÉ adatok az irányadók): 

 a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évének egységes területalapú támogatási kérelme (a 

továbbiakban: TERA kérelem) alapján számolt, mezőgazdasági tevékenységből származó üzemméret. Ha a 

mezőgazdasági termelő a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti év TERA kérelme alapján 

nem tudja az előírt minimális üzemméretet igazolni, abban az esetben a támogatási kérelem benyújtását megelőző 

teljes lezárt üzleti év vonatkozásában a mezőgazdasági tevékenységére vonatkozóan rendelkeznie kell a támogatást 

igénylő székhelye/lakhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal által földművelésügyi igazgatási jogkörben 

kiállított igazolással, amely tartalmazza az üzemméret számításánál figyelembe vett terület nagyságát és hasznosítási 

kódját. 

 állattartással összefüggő üzemméret számítás alapja a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: 

NÉBIH) által nyilvántartásba vett állattartó telepen tartott állat lehet. Ha az üzemméret számítás alapját képező állat 

az érintett állatfajra vonatkozó Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerben (a továbbiakban: ENAR) 

bejelentésre kötelezett, akkor a teljes lezárt üzleti év vonatkozásában az ENAR nyilvántartásba bejelentett éves 

átlagos állatlétszámot kell az üzemméret számításánál figyelembe venni. Abban az esetben, ha az érintett állatfaj 

nem ENAR bejelentésre kötelezett, az üzemméret nagyságát az állatállomány tartási helye szerint illetékes megyei 

kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály hatósági állatorvosa által kiállított igazolás 

alapján kell a teljes lezárt üzleti év vonatkozásában az éves átlagos állatlétszám alapján kiszámolni; 

2. Igazolja a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az 
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ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben –fiatal mezőgazdasági termelő és szociális szövetkezet esetében lezárt üzleti 

évben - árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott; 

3. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) által nyilvántartásba vett állattartó telepet működtet; 

 kollektív beruházás keretében is van lehetőség: 

Kollektív projektnek minősül a legalább öt – jogilag és gazdaságilag egymástól független - kedvezményezett által 

közösen végrehajtott projekt (konzorcium). Kollektív projektnek minősül továbbá a termelői csoport, a termelői 

értékesítő szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által 

végrehajtott projekt. 

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. 

Támogatható 

tevékenységek felsorolása: 

1. Kötelezően megvalósítandó tevékenység-csoport: 

 Trágyatárolók kialakítása 

o Szigetelt, beton almostrágya tárolótér kialakítása oldalfalakkal, valamint trágyalé/csurgalékvíz gyűjtővel; 

o Síkbeton karámterület kialakítása; 

o Almos trágya átmeneti tároló szigetelt, beton tálca kialakítása; 

o Szigetelt, istállóhoz, illetve kifutóhoz kapcsolódó, trágya átmeneti tároló beton tálca, illetve akna kialakítása; 

o Monolit- és elemes hígtrágya tároló a beszerelt gépészeti eszközökkel (be- és kitároló szivattyúk, kocsitöltő 

állás, keverő-homogenizáló szivattyúk); 

o Fémlemezes, műanyag vagy üvegszálas szerkezetű hígtrágya tároló tartály a beszerelt gépészeti eszközökkel 

(be- és kitároló szivattyúk, kocsitöltő állás, keverő-homogenizáló szivattyúk); 

o Szivárgásmentes, szivárgásjelzővel ellátott trágyatároló földmedence létesítése a beszerelt gépészeti 

eszközökkel (be- és kitároló szivattyúk, kocsitöltő állás, keverő-homogenizáló szivattyúk); 

o Szigetelt beton aljzatú, fedett trágyatároló szín létesítése; 

o Zárt, műanyag tömlős hígtrágya tároló létesítése a be- és kitárolás, a keverés és homogenizálás gépi 

berendezéseivel. 
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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. 

 

Amennyiben a kedvezményezett fiatal mezőgazdasági termelőnek minősül a fentieken kívül az alábbi időszakokban is benyújthat 

támogatási kérelmet: 

 

 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 kollektív módon végrehajtott projektek összesen 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak. 
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Rendelkezésre álló forrás: 

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5,6 milliárd forint. Az Irányító Hatóság (IH) a végrehajtás során a források 

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. 

  

Operatív Program neve: Vidékfejlesztési Operatív Program 

Pályázati kiírás címe Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban  

Pályázati konstrukció 

kódja: 
VP-3-4.2.1-15  

Támogatást igénylők köre: 

1. Mezőgazdasági termelő abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:  
 a. az utolsó teljes lezárt üzleti évi - vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes  

 lezárt üzleti évi -, árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik;  

            b. tevékenysége Annex I. termék feldolgozására irányul.  

 

2. Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:  
 a. utolsó teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik;  

 b. tevékenysége Annex I. termék eldolgozására irányul;  

 c. a támogatott tevékenységgel kizárólag Annex I. terméket állít elő.  

 

3. Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség.  
Kollektív projektnek minősül a legalább öt – jogilag és gazdaságilag egymástól független - kedvezményezett által közösen 

végrehajtott projekt (konzorcium). Kollektív projektnek minősül továbbá a termelői csoport, a termelői értékesítő szervezet, a 

mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott projekt.  

 

Pályázati kiírás célja: 

A Felhívás célja, hogy lehetőséget biztosítson a gazdálkodók számára olyan fejlesztések végrehajtására, amelyek hozzásegítik 

őket tevékenységük gazdaságos folytatásához, továbbá a saját, illetve az alkalmazotti foglalkoztatás fenntartásához. A Felhívás 

további célja az ágazati szereplők versenyképességének javítása a legkorszerűbb, innovatív technológiák megvalósításával. Különös 

hangsúlyt kapnak a magasabb minőségű, speciális igényeket kielégítő termékek előállítására irányuló, valamint az erőforrás-

hatékonyságot elősegítő beruházások.  

Támogatható 

tevékenységek felsorolása: 

 A) A mezőgazdasági termékek értéknövelése, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést célzó beruházások 

támogatása az élelmiszer-feldolgozás vállalati hatékonyságának növelése érdekében.  
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A célterülethez azok a tevékenységek tartoznak, amelyek során a fejlesztések a következő célok megvalósulását szolgálják:  

 - magasabb hozzáadott értékű termékek előállítása;  

 - versenyképesebb vállalati, termelési és termékstruktúra kialakítása, optimalizálása, valamint a piacra jutás    

   elősegítése;  

 - piaci keresletre és/vagy termékpálya együttműködésre alapozott kapacitásbővítés.  

 

Támogatható tevékenységek:  

  Termeléshez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása;  

  Az anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése;  

 A termeléshez, a vállalatirányításhoz, a belső nyilvántartási-, és a vállalati infokommunikációs rendszerekhez   

kapcsolódó informatikai eszközök és szoftverek beszerzése;  

  A célterülethez tartozó tevékenységet szolgáló épületek, építmények kivitelezése.  

 

B) A mezőgazdasági termékek értéknövelésével összefüggő, a környezeti erőforrás- hatékonyságot célzó fejlesztések 

támogatása.  
 

B.1) Anyag-, energia- víztakarékos, valamint a környezetterhelést egyéb módon csökkentő feldolgozási technológiák és 

működési módszerek bevezetése. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek, megújuló energiával működő 

technológiák.  
A célterülethez azok a tevékenységek tartoznak, melyek elsődleges célja az energia-, illetve az egyéb inputhatékonyság fokozása.  

B.1) /1 Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek.  

  Épületek, építmények hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése (Utólagos külső hőszigetelés, 

külső nyílászáró-csere / korszerűsítés, hővisszanyerő szellőzés korszerűsítése, létesítése stb.);  

  Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése (Fűtési, hűtési és használati melegvíz 

rendszerek korszerűsítése, hőtermelők cseréje korszerű, nagyhatásfokú berendezésekre, hűtési rendszerek 

energiatakarékos korszerűsítése, hulladékhő hasznosítási lehetőségek kiaknázása stb.);  

  Világítási rendszerek korszerűsítése (Fényforrások, világítótestek cseréje. Kül- és beltéri világítási rendszerek 
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korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások kialakítása, 

amennyiben energia-megtakarítást eredményeznek stb.);  

  Berendezések, gépek, rendszerek energetikai felújítása. Épületgépészeti fejlesztések, új, energiatakarékos technológiák, 

berendezések beszerzése.  

 

B.1) /2 Egyéb környezetterhelést csökkentő tevékenységek.  

 Üzemi infrastruktúra és működés anyag- és víztakarékosságát, valamint emisszió-csökkentését célzó korszerűsítések,   

új módszerek bevezetése (pl. melléktermékek és hulladékok fokozottabb hasznosítása, csomagolás korszerűsítése,  

 szennyvízkezelés fejlesztése, technológiai veszteségek minimumra való csökkentése stb.);  

 Az erőforrásokkal való hatékonyabb gazdálkodáshoz szükséges mérő-, ellenőrző és regisztráló rendszerek kiépítése, 

fejlesztése.  

B.2) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.  

 Fűtési/hűtési energiaigény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból (napkollektor-, szilárd biomassza 

alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése stb.);  

 Használati melegvíz igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból (napkollektor-, szilárd biomassza 

alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése stb.);  

  Gazdasági-termelési folyamat közvetlen hőigényének részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból 

(napkollektor-, szilárd biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése stb.);  

  Villamosenergia termelés (biogáz termelés, napelemes rendszer kialakítása).  

 

Beadás határideje: 

A támogatási kérelmek benyújtására 2016. február 15. naptól 2018. február 15. napjáig van lehetőség.  

Értékelési határnapok: 

  2016. április 15.  

  2016. július 15.  

  2016. október 15.  
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  2017. január 15.  

  2017. április 15.  

  2017. július 15.  

  2017. október 15.  

  2017.február 15.  

Támogatás mértéke és 

összege: 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni beruházás esetén maximum 500 millió Ft, kollektív beruházás 

esetén maximum 1,5 milliárd Ft. A támogatási intenzitás régióktól függően max. 50%. 

 

Rendelkezésre álló forrás: A rendelkezésre álló forrás 151 mrd Ft. 

  

Operatív Program neve: Vidékfejlesztési Operatív Program 

Pályázati kiírás címe A védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának in situ megőrzése  

Pályázati konstrukció 

kódja: 
VP4-10.2.1.-15  

Támogatást igénylők köre: 

A pályázatban felsorolt védett őshonos és veszélyeztetett, mezőgazdasági célra hasznosított állatfajták nőivarú egyedeit, 

baromfifélék esetében vegyes ivarú állományokat tartó, a génmegőrzésből származó többletköltségeket viselő, a nyilvántartási 

rendszerekben az állatok tartójaként bejegyzett állattartó.  

Családi gazdálkodás estében támogatási kérelem benyújtására a családi gazdaság vezetője azon állatok vonatkozásában jogosult, 

amelyekre vonatkozóan a nyilvántartási rendszerekben az állatok tartójaként ő a bejegyzett állattartó.  

 

Pályázati kiírás célja: 

A felhívás célja az alacsony létszámmal rendelkező védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták nőivarú - 

baromfifélék esetén vegyes ivarú - állományának a fajták eredeti tartási-, takarmányozási körülményekhez hasonló, in situ feltételek 

közötti, tenyésztésben történő életképes populációjának fenntartása a genetikai állomány megőrzéséről és az adott állatfajták 

fennmaradását biztosító tenyésztési programokról szóló jogszabályok keretein belül.  

 

Támogatható A védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták fenntartásáért felelős tenyésztőszervezet által törzskönyvezett 
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tevékenységek felsorolása: nőivarú egyedek, baromfifélék esetében vegyes ivarú állományok tartása.  

A támogatás feltétele a Felhívás 3.2. pontjában vállalt tevékenységek betartása a kötelezettségvállalás 5 éves időtartama alatt.  

 

Beadás határideje: 

2016. február 1. és 2016. február 28. között  

2017. február 1. és 2017. február 28. között  

a forrás kimerüléséig. 

 

Rendelkezésre álló forrás 
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 14 milliárd Ft. Várható támogatottak száma: 700 

db. 

  

Operatív Program neve: Vidékfejlesztési Operatív Program  

Pályázati kiírás címe Ritka és veszélyeztetett növényfajták genetikai erőforrásainak és mikroorganizmusok ex situ megőrzése  

Pályázati konstrukció 

kódja: 
VP-4-10.2.2-15 

Támogatást igénylők köre: 

Kérelmet nyújthat be a veszélyeztetett kategóriába sorolandó mezőgazdasági- és élelmezési célú növényfajok tájfajtái, termesztésből 

kiszorult fajtái, régi fajtái, illetve az egyéb haszonnövények ökotípusai, továbbá ezek vad- és rokonfajai, valamint 

mikroorganizmusok fenntartásával és megőrzésével foglalkozó:  

 aktív mezőgazdasági termelő 

 génmegőrző tevékenységet végző szervezet 

 

Pályázati kiírás célja: 

Hazánkban a ritka és veszélyeztetett növényfajták genetikai erőforrásainak és a mikroorganizmusok megőrzése rendkívül 

fontos, ugyanis a mezőgazdasági- és élelmezési célú növényfajok tájfajtái, termesztésből kiszorult fajtái, régi fajtái, illetve az egyéb 

haszonnövények ökotípusai, továbbá ezek vad- és rokonfajai, valamint a mikroorganizmusok kivétel nélkül veszélyeztetett 

kategóriába sorolandók, mivel fenntartás és megőrzés nélkül eltűnnek.  

A génerózió, a genetikai sebezhetőség káros hatásainak csökkentése, valamint a növénynemesítés, növénytermesztés, 

tájtermesztés, ökológiai gazdálkodás, mezőgazdasági, biológiai alapkutatás és oktatás alapanyagokkal történő ellátása, valamint a 

genetikai anyagok fenntartható hasznosítása érdekében a haszonnövények és rokonfajaik genetikai változatait, valamint a 

mikroorganizmusokat fel kell kutatni, és meg kell őrizni.  
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Támogatható 

tevékenységek felsorolása: 

A Felhívás értelmében az alábbi tevékenységekre vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe a mezőgazdasági genetikai 

erőforrások ex situ megőrzése keretében  

 a pályázatban felsorolt növényfajok, illetve– fajtáik, valamint azok vad- és rokon fajai és fajtái  

a) megőrzéséhez,  

b) felszaporításához, és  

a mezőgazdaság területén hasznos vagy káros tevékenységet végző mikroorganizmusok megőrzéséhez.  

Beadás határideje: 
2016. április 1 - 2016. május 2. között 

2017. április 1 - 2017. május 2. között.  

Rendelkezésre álló forrás 
Támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 3,8 milliárd Ft.  

Várható támogatott projektek száma: 30 db. 

  

Operatív Program neve: Vidékfejlesztési Operatív Program  

Pályázati kiírás címe 
VP-2-4.1.3.1.-16 - Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus 

energia felhasználásának lehetőségével 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
VP-2-4.1.3.1.-16 

Támogatást igénylők köre: 

1. Mezőgazdasági termelő abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben: 

 

a) igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt 

megelőző teljes lezárt üzleti évben - fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben - mezőgazdasági tevékenységből 

származó legalább 6 000 euró STÉ üzemmérettel rendelkezik (az üzemméret megállapítása szempontjából a 275,25 forint/euró 

árfolyammal számolt 2010. évi STÉ adatok az irányadók); 

 

- a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évének egységes területalapú támogatási kérelme (a továbbiakban: 

TERA kérelem) alapján számolt, mezőgazdasági tevékenységből származó üzemméret. Ha a mezőgazdasági termelő a támogatási 

kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti év TERA kérelme alapján nem tudja az előírt minimális üzemméretet igazolni, 

abban az esetben a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti év vonatkozásában a mezőgazdasági tevékenységére 

vonatkozóan rendelkeznie kell a támogatást igénylő székhelye/lakhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal által 

földművelésügyi igazgatási jogkörben kiállított igazolással, amely tartalmazza az üzemméret számításánál figyelembe vett terület 
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nagyságát és hasznosítási kódját. 

 

- állattartással összefüggő üzemméret számítás alapja a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) által 

nyilvántartásba vett állattartó telepen tartott állat lehet. Ha az üzemméret számítás alapját képező állat az érintett állatfajra 

vonatkozó Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerben (a továbbiakban: ENAR) bejelentésre kötelezett, akkor a teljes 

lezárt üzleti év vonatkozásában az ENAR nyilvántartásba bejelentett éves átlagos állatlétszámot kell az üzemméret számításánál 

figyelembe venni. Abban az esetben, ha az érintett állatfaj nem ENAR bejelentésre kötelezett, ez esetben az üzemméret nagyságát 

az állatállomány tartási helye szerint illetékes megyei kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály 

hatósági állatorvosa által kiállított igazolás alapján kell a teljes lezárt üzleti év vonatkozásában az éves átlagos állatlétszám alapján 

az üzemméretet számolni; 

 

b) és, igazolja a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt 

megelőző teljes lezárt üzleti évben - fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben - árbevételének legalább 50%-a 

mezőgazdasági tevékenységből származott; 

 

2. Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi10 formában is van lehetőség. 

 

3. Termelői csoport, termelői szervezet abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben: 

 

a) minden egyes tagja külön-külön megfelel a 4.1.1. pontban meghatározott jogosultsági feltételeknek. 

Pályázati kiírás célja: 

A jelen felhívás célja a kertészeti ágazatok versenyképességének, hozzáadott érték termelésének növelése az új, innovatív és 

környezetbarát kertészeti technológiák és termesztési módok elterjesztésének támogatása révén. A nagy kézimunka igényű ágazatok 

technológiai fejlesztése a foglalkoztatotti létszám növelése útján hozzájárul az Európa 2020 Stratégia és Magyarország azon 

célkitűzéséhez, amely a foglalkoztatottsági ráta 75%-ra növelését határozta el. A művelet továbbá kiterjed a kertészeti 

gazdaságokban az energiafelhasználás hatékonyságának javítására az ágazat által okozott környezetterhelés csökkentése érdekében. 

A művelet a kertészeti termesztő berendezések esetében az épületenergetikai, épületgépészeti és energiaellátást érintő 

korszerűsítések, felújítások, valamint a megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása által elősegíti a kertészeti 

gazdaságok energiahatékonyságának javulását. 

 

Támogatható 

tevékenységek felsorolása: 

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységcsoportok támogathatóak: 
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I. A kertészeti termelőtevékenységet szolgáló létesítmények építése: 

 

a) új üvegházak (üvegborítású növényházak) építése; 

b) új, fóliaborítású, nagy légterű, blokkrendszerű növényházak (blokkfóliaházak) építése; 

c) új, nagylégterű, egyhajós hideg hajtató fóliasátrak építése; 

d) blokkrendszerű hideg hajtató fóliaházak építése; 

e) telepi infrastruktúra fejlesztése (kerítés, tűzivíztározó kialakítása, szociális és kiszolgáló helyiségek építése, közművek kiépítése), 

f) meglévő fóliaházak vagy üvegborítású növényházak technológiai korszerűsítése (a Felhívás 1. számú melléklet 5.1.- 5.19 sorában 

szereplő tevékenységek). 

A támogatási egységek (tevékenységek) kötelező építészeti-műszaki tartalom előírásait az a) – d) pontok vonatkozásában az 1. 

számú melléklet 1- 4 sora -, az f) pont esetében az 1. számú melléklet 5.1-5.19 sora tartalmazza. 

Az e) ponthoz tartozó építészeti-műszaki tartalom előírásait az 1. melléklet 6. sora tartalmazza. 

Az e) pontba tartozó létesítmények kialakítása kizárólag az I. tevékenység-csoport a) - d) pontjaihoz kapcsolódó projektként 

valósíthatók meg, önállóan nem. 

 

II. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek: 
 

a) Meglévő fóliaházak vagy üvegborítású növényházak hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése 

(Utólagos külső hőszigetelés, külső nyílászáró-csere / korszerűsítés, hővisszanyerő szellőzés korszerűsítése, létesítése stb.); 

b) Meglévő fóliaházak vagy üvegborítású növényházak fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése 

(Fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszerek korszerűsítése, hőtermelők cseréje korszerű, nagyhatásfokú berendezésekre, hűtési 

rendszerek energiatakarékos korszerűsítése, hulladékhő hasznosítási lehetőségek kiaknázása stb.); 

c) Meglévő fóliaházak vagy üvegborítású növényházak világítási rendszerek korszerűsítése. (Fényforrások, világítótestek cseréje. 

Kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki 

megoldások kialakítása, amennyiben energia-megtakarítást eredményeznek stb.), 

d) Meglévő fóliaházak vagy üvegborítású növényházak technológiai korszerűsítése (a Felhívás 1. számú melléklet 5.20 sorában 

meghatározott tevékenység), 

e) Meglévő fóliaházak vagy üvegborítású növényházakhoz kapcsolódóan temperált levegőjű létesítményeinek (válogató, csomagoló 

tér, terem, közlekedők, kiszolgáló terek (göngyölegtároló, géptároló, fedett és nyitott rámpák)) technológiai rendszereinek 

energetikai korszerűsítése. 

A termesztő berendezésben a technológiai korszerűsítés eredményeképpen elérendő a legalább 10% egységnyi energiahatékonyság 
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javulás teljesítésére. 

A d) ponthoz tartozó építészeti-műszaki tartalom előírásait az 1. melléklet 5.20 sora tartalmazza. 

 

III. Új vagy meglévő fóliaházak vagy üvegborítású növényházak esetében megújuló energiaforrást hasznosító technológiák 

alkalmazása: 

a) Geotermikus energia hasznosítása 

b) Egyéb megújuló energia hasznosítása 

 

Beadás határideje: 

A támogatási kérelmek benyújtására a 2016. március 7. napjától 2018. március 6. napjáig van lehetőség. 

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra: 

- 2016. április 15. 

- 2016. július 31. 

- 2016. október 31. 

- 2017. január 31. 

- 2017. április 30. 

- 2017. július 31. 

- 2017. október 31. 

- 2018. március 6. 

Rendelkezésre álló forrás 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg, azaz 22,5 milliárd forint, egy összegben kerül 

megnyitásra. 

A támogatott projektek várható száma: 350 db. 

A támogatás mértéke, 

összege 

1. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 500 millió Ft, kollektív projekt 

esetén maximum 1 milliárd Ft. 

2. A támogatás maximális mértéke 

3. A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-
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magyarországi régióban az összes elszámolható költség 50%-a. 

4. Fiatal mezőgazdasági termelő számára 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitás jár. 

5. A kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.  

  

Operatív Program neve: Vidékfejlesztési Operatív Program  

Pályázati kiírás címe Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
VP-2-4.1.3.2.-16 

Támogatást igénylők köre: 

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be: 

 

1. Mezőgazdasági termelő abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben: 

 

a) igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az 

ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben - fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben - mezőgazdasági 

tevékenységből származó legalább 6 000 euró STÉ üzemmérettel rendelkezik (az üzemméret megállapítása szempontjából a 

275,25 forint/euró árfolyammal számolt 2010. évi STÉ adatok az irányadók); 

 

- a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évének egységes területalapú támogatási kérelme (a továbbiakban: 

TERA kérelem) alapján számolt, mezőgazdasági tevékenységből származó üzemméret. Ha a mezőgazdasági termelő a támogatási 

kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti év TERA kérelme alapján nem tudja az előírt minimális üzemméretet igazolni, 

abban az esetben a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti év vonatkozásában a mezőgazdasági tevékenységére 

vonatkozóan rendelkeznie kell a támogatást igénylő székhelye/lakhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal által 

földművelésügyi igazgatási jogkörben kiállított igazolással, amely tartalmazza az üzemméret számításánál figyelembe vett terület 

nagyságát és hasznosítási kódját. 

 

- állattartással összefüggő üzemméret számítás alapja a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) által 

nyilvántartásba vett állattartó telepen tartott állat lehet. Ha az üzemméret számítás alapját képező állat az érintett állatfajra 

vonatkozó Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerben (a továbbiakban: ENAR) bejelentésre kötelezett, akkor a teljes 

lezárt üzleti év vonatkozásában az ENAR nyilvántartásba bejelentett éves átlagos állatlétszámot kell az üzemméret számításánál 
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figyelembe venni. Abban az esetben, ha az érintett állatfaj nem ENAR bejelentésre kötelezett, ez esetben az üzemméret nagyságát 

az állatállomány tartási helye szerint illetékes megyei kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály 

hatósági állatorvosa által kiállított igazolás alapján kell a teljes lezárt üzleti év vonatkozásában az éves átlagos állatlétszám alapján 

az üzemméretet számolni; 

 

b) és, igazolja a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, 

az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben - fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben - árbevételének legalább 

50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott; 

 

2. Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi10 formában is van lehetőség. 

 

Termelői csoport, termelői szervezet abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben: 

a) minden egyes tagja külön-külön megfelel a 4.1.1. pontban meghatározott jogosultsági feltételeknek. 

Pályázati kiírás célja: 

Magyarország földrajzi és természeti adottságai kiváló lehetőséget biztosítanak a minőségi gyümölcs termesztésére, valamint 

kereskedelemre. A gyümölcstermesztési ágazat az egyéb mezőgazdasági ágazatokhoz képest egységnyi területen kedvezőbb 

termelési érték termelő képességgel, ezzel együtt – a betakarítás, áru-előkészítés magas élőmunka igénye miatt - kedvezőbb 

foglalkoztató- és eltartó képességgel rendelkezik. 

 

Az ágazat további fejlesztésének feltétele a jelenleginél korszerűbb technológiák alkalmazása, korszerű ültetvények kialakítása, 

fajtaválaszték korszerűsítése, termésátlagok és minőség javítása, öntözés korszerűsítése, így jelen felhívás célja a kertészeti 

ágazaton belül a gyümölcstermesztés versenyképességének, hozzáadott érték termelésének fokozása az új, innovatív és 

környezetbarát termesztési technológiák és termesztési módok elterjesztésének támogatása révén. 

 

A nagy kézimunka igényű ágazatok technológiai fejlesztése a foglalkoztatotti létszám növelése útján hozzájárul az Európa 2020 

Stratégia és Magyarország azon célkitűzéséhez, amely a foglalkoztatottsági ráta 75%-ra növelését határozta el. A művelet továbbá 

kiterjed a kertészeti gazdaságokban az energiafelhasználás hatékonyságának javítására az ágazat által okozott környezetterhelés 

csökkentése érdekében. 

 

Támogatható 

tevékenységek felsorolása: 

Támogatható tevékenységek bemutatása 

 

I. Ültetvény telepítése és korszerűsítése: új ültetvények telepítése, valamint a meglévő ültetvények felújítása, korszerűsítése, 
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fajtaváltás, művelésmód-váltás. 

 

A legkisebb támogatható ültetvényméretnek el kell érni az 1 ha-t, a legkisebb támogatható táblaméretnek a 0,5 ha területnagyságot, 

kivéve szamóca és spárga telepítése esetén, ahol a legkisebb támogatható ültetvényméret 0,5 ha, a legkisebb támogatható táblaméret 

0,5 ha. 

a) az 1. melléklet I. és II. táblázatában meghatározott követelményszintű hagyományos, korszerű vagy versenyképes új ültetvény 

telepítéséhez, és az ültetvényhez tartozó kerítés kiépítéséhez; 

b) meglévő, a telepítéstől számított, a pályázat benyújtásának időpontjáig 12 évnél nem öregebb ültetvénynek, az 1. melléklet I. és 

II. táblázatában meghatározott követelményeknek való megfelelés érdekében:  

b.a). területének növeléséhez, amennyiben a beruházással a támogatást igénylő 

művelésében levő ültetvény mérete az adott fajból eléri az 1 ha legkisebb 

támogatható ültetvényméretet; 

b.b). támrendszerének kialakításához, átalakításához; 

c) meglévő, a termőre fordulástól számított, a pályázat benyújtásának időpontjáig 12 évnél 

öregebb ültetvény faj- vagy fajtaszerkezetének korszerűsítéséhez vagy 

megváltoztatásához, amely eredményeként létrejön az 1. melléklet I. és II. táblázatában 

meghatározott követelményeknek megfelelő ültetvény (ültetvénycsere): 

c.a). ha a cserélt ültetvény életkora meghaladja a termőrefordulástól számított, a pályázat 

benyújtásának időpontjáig a 20 évet, abban az esetben az 1. vagy 3. mellékletben 

megjelölt, ültetvénykivágásra elszámolható maximum költség elszámolható. 

 

II. Az I. pontban meghatározott területnagyságot elérő, a pályázat benyújtásának időpontjáig a telepítéstől számított 12 

évnél nem öregebb (meglévő öntözőrendszerrel nem rendelkező), vagy új, vagy cserélt ültetvényekben kiépített 

öntözőrendszer vízellátását biztosító a vízvisszatartás létesítményeinek támogatása fenntartható vízkészlet-gazdálkodás 

biztosításával, ezen belül víztározók létesítésének támogatása közepes nagyságú tározók kialakítása révén, amelyek mérete 

már megengedi, hogy öntözővíz kivétel is lehetséges legyen. 

a) geotextíliák elhelyezése, 

b) tározók kialakítása, 

c) tározó terek vízzáró szigetelése, 

d) tábla szintű vízkormányzási művek kialakítása: a táblán kialakítandó víztározóba gyűjtendő víz útjának kialakítása (csatorna, 

vizes árkok), amelynek segítségével a területre hulló csapadék összegyűjthető a kialakított tározóba. 
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III. Az I. pontban meghatározott területnagyságot elérő, a pályázat benyújtásának időpontjáig a telepítéstől számított 12 

évnél nem öregebb (meglévő öntözőrendszerrel nem rendelkező), vagy új, vagy cserélt ültetvényekben kiépített 

öntözőrendszer vízellátását biztosító öntözővíz-szolgáltató művek létrehozása. 

a) vízi létesítményekhez kapcsolódó építmények építése, 

b) vízkivételi művek kialakítása, 

c) új korszerű (víz - és energiatakarékos) gépek, berendezések és szerelvények telepítése, 

 

IV. Az I. pontban meghatározott területnagyságot elérő, a pályázat benyújtásának időpontjáig a telepítéstől számított 12 

évnél nem öregebb(meglévő öntözőrendszerrel nem rendelkező) , vagy új, vagy cserélt ültetvények víztakarékos öntözési 

infrastruktúrájának és kapcsolódó műtárgyainak kiépítése. 

 

a) vízi létesítményekhez kapcsolódó építmények kialakítása, 

b) új rendszer kiépítése, korszerű (víz - és energiatakarékos) gépek, berendezések és szerelvények telepítése, 

c) vízfogyasztásmérő berendezések telepítése, 

d) korszerű távvezérelt/automatizált rendszerek kiépítéséhez kapcsolódó számítógépes szoftverek, IKT fejlesztések vásárlása, 

e) tápanyag-utánpótlás rendszerének kialakítása. 

 

V. Az I. pontban meghatározott területnagyságot elérő, a pályázat benyújtásának időpontjáig a telepítéstől számított 12 

évnél nem öregebb (meglévő öntözőrendszerrel nem rendelkező), vagy új. vagy cserélt ültetvények energiatakarékos öntözési 

technológiák beszerzésének támogatása, öntözőberendezések energiafelhasználás hatékonyságának javítása. 

 

a) meglévő, alacsony hatásfokú szivattyúk cseréje, amely által legalább 10% egységnyi 

energiahatékonyság javulás teljesítése az elvárás, 

b) öntözőberendezések energiaellátásának biztosítása megújuló energiaforrásból (szél-és 

napenergia felhasználása). 

Beadás határideje: 

A támogatási kérelmek benyújtására 2016. március 9. napjától 2018. március 8. napjáig van lehetőség. 

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra: 

- 2016. április 30. 

- 2016. július 31. 
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- 2016. október 31. 

- 2017. január 31. 

- 2017. április 30. 

- 2017. július 31. 

- 2017. október 31. 

- 2018. március 8. 

Rendelkezésre álló forrás 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg, azaz 19 milliárd forint, egy összegben kerül 

megnyitásra. 

A támogatott projektek várható száma: 300 db. 

A támogatás mértéke, 

összege 

1. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 75 millió Ft, kollektív projekt 

esetén maximum 150 millió Ft. 

2. A támogatás maximális mértéke: 

3. A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-

magyarországi régióban az összes elszámolható költség 50%-a. 

4. Fiatal mezőgazdasági termelő számára 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitás jár. 

5. A kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak. 

  

Operatív Program neve: Vidékfejlesztési Operatív Program  

Pályázati kiírás címe Kertészet korszerűsítése – gombaházak - hűtőházak létrehozására, meglévő gombaházak - hűtőházak korszerűsítése 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
VP5-4.1.3.4-16 

Támogatást igénylők köre: 

1. Mezőgazdasági termelő abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben: 

 

a) igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az 
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ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben - fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben - mezőgazdasági 

tevékenységből származó legalább 6 000 euró STÉ üzemmérettel rendelkezik (az üzemméret megállapítása szempontjából a 

275,25 forint/euró árfolyammal számolt 2010. évi STÉ adatok az irányadók); 

 

- a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évének egységes területalapú támogatási kérelme (a továbbiakban: 

TERA kérelem) alapján számolt, mezőgazdasági tevékenységből származó üzemméret. Ha a mezőgazdasági termelő a támogatási 

kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti év TERA kérelme alapján nem tudja az előírt minimális üzemméretet igazolni, 

abban az esetben a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti év vonatkozásában a mezőgazdasági tevékenységére 

vonatkozóan rendelkeznie kell a támogatást igénylő székhelye/lakhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal által 

földművelésügyi igazgatási jogkörben kiállított igazolással, amely tartalmazza az üzemméret számításánál figyelembe vett terület 

nagyságát és hasznosítási kódját. 

 

- állattartással összefüggő üzemméret számítás alapja a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) által 

nyilvántartásba vett állattartó telepen tartott állat lehet. Ha az üzemméret számítás alapját képező állat az érintett állatfajra 

vonatkozó Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerben (a továbbiakban: ENAR) bejelentésre kötelezett, akkor a teljes 

lezárt üzleti év vonatkozásában az ENAR nyilvántartásba bejelentett éves átlagos állatlétszámot kell az üzemméret számításánál 

figyelembe venni. Abban az esetben, ha az érintettállatfaj nem ENAR bejelentésre kötelezett, ez esetben az üzemméret nagyságát az 

állatállomány tartási helye szerint illetékes megyei kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály 

hatósági állatorvosa által kiállított igazolás alapján kell a teljes lezárt üzleti év vonatkozásában az éves átlagos állatlétszám alapján 

az üzemméretet számolni; 

 

b) és, igazolja a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, 

az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben - fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben - árbevételének legalább 

50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott; 

 

2. Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi10 formában is van lehetőség. 

 

3. Termelői csoport, termelői szervezet, abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben: 

a) minden egyes tagja külön-külön megfelel a 4.1.1. pontban meghatározott jogosultsági feltételeknek. 

Pályázati kiírás célja: 
A kertészeti ágazat a mezőgazdaságon belül az egyik legmunkaigényesebb, így a legtöbb embert foglalkoztató terület. 
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A gombatermesztés szezonális hatásoktól függetlenül folyamatosan bevételt biztosít a vállalkozásoknak. Minőségi frissgombát 

kizárólag kézi szedéssel lehet biztosítani, így a vidéki térségekben történő munkahelyteremtésben is jelentős szerepet tölthet be. 

 

A hűtőipar által előállított feldolgozott zöldség- gyümölcs termékek iránt egyre fokozódó igény mutatkozik a hazai és a nemzetközi 

piacokon is. A termelés bővítéséhez nélkülözhetetlen az alapanyag ellátás biztosítása, amelyre alapozva a korszerű hűtőházi 

feldolgozó technológia alkalmazásával biztosítható a vásárlói igények folyamatos kielégítése. További elérendő cél a feldolgozott 

kertészeti termékek választékának bővítése, növelve a zöldség-gyümölcsféleségek arányát. 

 

Az ágazatok további fejlesztésének feltétele a jelenleginél korszerűbb technológiák alkalmazása, így jelen felhívás egyik célja a 

kertészeti ágazaton belül a gombatermesztés és a hűtőházak versenyképességének, hozzáadott érték termelésének fokozása az új, 

innovatív és környezetbarát termesztési technológiák és termesztési módok elterjesztésének támogatása révén. 

 

A jelen felhívás célja a kertészeti ágazatok versenyképességének, hozzáadott érték termelésének növelése az új, innovatív és 

környezetbarát kertészeti technológiák és termesztési módok elterjesztésének támogatása révén. A nagy kézimunka igényű ágazatok 

technológiai fejlesztése a foglalkoztatotti létszám növelése útján hozzájárul az Európa 2020 Stratégia és Magyarország azon 

célkitűzéséhez, amely a foglalkoztatottsági ráta 75%-ra növelését határozta el. A művelet továbbá kiterjed a kertészeti 

gazdaságokban az energiafelhasználás hatékonyságának javítására az ágazat által okozott környezetterhelés csökkentése érdekében.  

 

A művelet a kertészeti termesztő berendezések esetében az épületenergetikai, épületgépészeti és energiaellátást érintő 

korszerűsítések, felújítások, valamint a megújuló energiatermelést biztosító technológiák alkalmazása által elősegíti a kertészeti 

gazdaságok energiafelhasználásának csökkentését. 

Támogatható 

tevékenységek felsorolása: 

I. A kertészeti termelőtevékenységet szolgáló létesítmények építése. 

 

a) új építésű hűtőházak, hűtőtárolók létesítése 

b) új gombatermesztő létesítmények építése, 

c) új, gombakomposzt előállítására alkalmas komposztüzem létesítése, 

d) telepi infrastruktúra fejlesztése (kerítés, tűzivíztározó kialakítása, szociális és kiszolgáló helyiségek, hűtőtó építése, közművek 

kiépítése) 

A támogatási egységek (tevékenységek) kötelező építészeti-műszaki tartalom előírásait az 1. számú melléklet tartalmazza. 

A d) pontba tartozó létesítmények kialakítása kizárólag az I. pont szerinti tevékenységcsoport a) - c) pontjaihoz kapcsolódó 

projektként valósítható meg. 
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II. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek. 

a) Meglévő hűtőházak, hűtőtárolók, gombatermesztő létesítmények, komposztüzemek temperált levegőjű létesítményeinek 

hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése. 

(Utólagos külső hőszigetelés, külső nyílászáró-csere / korszerűsítés, hővisszanyerő szellőzés korszerűsítése, létesítése stb.) 

b) Meglévő hűtőházak, hűtőtárolók, gombatermesztő létesítmények, komposztüzemek fűtési, hűtési és használati melegvíz 

rendszereinek korszerűsítése. 

(Fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszerek korszerűsítése, hőtermelők cseréje korszerű, nagyhatásfokú berendezésekre, hűtési 

rendszerek energiatakarékos korszerűsítése, hulladékhő hasznosítási lehetőségek kiaknázása stb.) 

c) Meglévő hűtőházak, hűtőtárolók, gombatermesztő létesítmények, komposztüzemek temperált levegőjű létesítményeinek 

világítási rendszereinek korszerűsítése. 

(Fényforrások, világítótestek cseréje, kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó az igényekhez 

térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások kialakítása, amennyiben energia-megtakarítást eredményeznek stb.) 

d) Meglévő hűtőházak, hűtőtárolók, gombatermesztő létesítmények, komposztüzemek temperált levegőjű létesítményeinek 

(válogató, csomagoló tér, terem, közlekedők, kiszolgáló terek (göngyölegtároló, géptároló, fedett és nyitott rámpák)) technológiai 

rendszereinek energetikai korszerűsítése 

e) Meglévő hűtőházak, hűtőtárolók, szabályozott légterű tárolóként való hasznosítását lehetővé tevő korszerűsítése (gáztömör 

szigetelés, tárolóterek ajtóinak cseréje, szabályozott légterű tárolás technológiai berendezéseinek beszerzése/cseréje (Nitrogén 

generátor, CO2 abszorber, vezérlés, tágulási tartályok, szelepek, összekötő elemek, egyéb) 

 

III. Hűtőházak, hűtőtárolók, gombatermesztő létesítmények, komposztüzemek esetében megújuló energiaforrást hasznosító 

technológiák alkalmazása. 

a) Geotermikus energia hasznosítása 

b) Egyéb megújuló energia hasznosítása 

Beadás határideje: 

A támogatási kérelmek benyújtására a 2016. március 4. napjától 2018. március 3. napjáig van lehetőség. 

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra: 

- 2016. április 11. 

- 2016. július 15. 

- 2016. október 14. 
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- 2017. január 16. 

- 2017. április 14. 

- 2017. július 14. 

- 2017. október 16. 

- 2018. március 3. 

Rendelkezésre álló forrás 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg, azaz 22 milliárd forint egy összegben kerül 

megnyitásra. 

A támogatott projektek várható száma: 250 db 

A támogatás mértéke, 

összege 

1. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 500 millió Ft, kollektív projekt 

esetén maximum 1milliárd Ft. 

2. A támogatás maximális mértéke: 

3. A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-

magyarországi régióban az összes elszámolható költség 50%-a. 

4. Fiatal mezőgazdasági termelő számára 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitás jár. 

5. A kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak. 

  

Operatív Program neve: Vidékfejlesztési Operatív Program  

Pályázati kiírás címe Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
VP2-6.3.1-16 

Támogatást igénylők köre: 

2004. évi XXXIV. törvény alapján legfeljebb mikro vagy kisvállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelő, aki/amely a pályázat 

benyújtásának időpontjában: 

 

1. főállású őstermelő, vagy mikrovállalkozásnak és mezőgazdasági termelőnek minősülő főállású egyéni vállalkozó, vagy 

szociális szövetkezet, amennyiben: igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző naptári évben az Standard 
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Termelési Érték (STÉ) módszertan alapján mezőgazdasági tevékenységből származó mezőgazdasági termelés értéke eléri a 

3000 euro STÉ értéket, de nem haladja meg a 6000 euro STÉ értéket vagy ezzel megegyező nettó árbevételt ért el 

mezőgazdasági termelésből vagy mezőgazdasági termelésből és Annex 1 termék feldolgozásból az előző naptári évben, vagy 

a megelőző három év átlagában. Amennyiben a pályázónak, nincs megelőző három év átlagában árbevétele, úgy csak az 

előző naptári év árbevételét kell feltűntetni. A projekt lezárásáig a kedvezményezett köteles főállású őstermelő, vagy 

mikrovállalkozásnak és mezőgazdasági termelőnek minősülő főállású egyéni vállalkozó, vagy szociális szövetkezet 

minősítését fenntartani. 

 

1. a) a mezőgazdasági termelő tevékenységből származó üzemméret nagysága a támogatási kérelem benyújtását megelőző 

naptári évének: - egységes területalapú támogatási kérelme (a továbbiakban: TERA kérelem) alapján számolt, 

mezőgazdasági tevékenységből származó üzemméret. 

 

- ha a mezőgazdasági termelő a támogatási kérelem benyújtását megelőző naptári évének TERA területen kívüli más földterülete, 

ahol mezőgazdasági tevékenységet folytat, abban az esetben a támogatási kérelem benyújtását megelőző naptári év vonatkozásában 

a mezőgazdasági tevékenységére vonatkozóan rendelkeznie kell a támogatást igénylő székhelye/lakhelye szerint illetékes megyei 

kormányhivatal által földművelésügyi igazgatási jogkörben kiállított igazolással, amely tartalmazza az üzemméret számításánál 

figyelembe vett terület nagyságát és hasznosítási kódját. 

 

- állattartással összefüggő üzemméret számítás alapja kizárólag a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: 

NÉBIH) által nyilvántartásba vett állattartó telepen tartott állat lehet. Ha az üzemméret számítás alapját képező állat az érintett 

állatfajra vonatkozó Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerben (a továbbiakban: ENAR) bejelentésre kötelezett, akkor az 

ENAR nyilvántartásba bejelentett létszámot kell az üzemméret számításban figyelembe venni, és ez alapján kerül meghatározásra az 

éves átlaglétszám. Csak az az állatállomány vehető figyelembe, amely a Tenyészet Információs Rendszerben be van jelentve. 

 

- abban az esetben, ha az érintett állatfaj nem ENAR bejelentésre kötelezett, ez esetben az üzemméret nagyságát az állatállomány 

tartási helye szerint illetékes megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságának hatósági 

állatorvosa által kiállított igazolás alapján kell az éves átlaglétszám alapján az üzemméretet figyelembe venni. 

 

1. b) Mezőgazdasági termelésből és Annex 1 termék feldolgozásból származó nettó árbevétel nagysága, amely: 

- az előző naptári évben értékesített termékek értéke forintban, osztva a megelőző év január elsején az Európai Központi 

Bank (EKB) hivatalos euró/forint árfolyamával, 



                                                                                 

 65 

 

- megelőző három évben értékesített termékek értékének átlaga, osztva a megelőző három év január elsején érvényes EKB 

euró/forint árfolyam átlagával. (lásd 4. számú melléklet) 

 

A felhívásra pályázni konzorcium formájában nincs lehetőség, a projekt kedvezményezettje nem lehet konzorcium. 

Pályázati kiírás célja: 

A kertészeti ágazat a mezőgazdaságon belül az egyik legmunkaigényesebb, így a legtöbb embert foglalkoztató terület. 

 

Jelen felhívás célja a mezőgazdasági kisüzemek fejlesztését célzó tevékenységek támogatása. A támogatás különösen az adottságaik 

és ambícióik alapján fejlődőképes kis méretű mezőgazdasági termelők jövedelemszerzését és stabilitását segíti elő. 

Támogatható 

tevékenységek felsorolása: 

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak: 

1.1. A támogatást igénylő az üzleti tervben vállalja, hogy, legfeljebb négy éves időszak elteltével a mezőgazdasági termelő 

tevékenységből származó üzemmérete meghaladja a 6000 eurót, vagy a mezőgazdasági termelésből és Annex 1 termék 

feldolgozási tevékenységből származó értékesítés nettó árbevétele meghaladja a 6000 eurót. 

Beadás határideje: 

A támogatási kérelmek benyújtása 2016.03.21-től - 2018. 03. 20-ig lehetséges. Ezen időszak alatt az alábbi értékelési 

határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra: 

Az első szakasz zárása: 2016.04.22 

A második szakasz zárása: 2016.09.23 

A harmadik szakasz zárása: 2017.03.03 

A negyedik szakasz zárása: 2018.03.19 

Rendelkezésre álló forrás 
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 14 milliárd forint. 

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 3017 db. 

A támogatás mértéke, 

összege 

1) Egyösszegű átalány formájában, két részletben, nyújtható támogatás. 

2) Igényelhető támogatás: 15 000 eurónak megfelelő forintösszeg 5 évre. 

3) Az első kifizetési kérelem benyújtás alkalmával a támogatás a teljes összeg 75%-a. 

4) A fennmaradó 25% támogatási összeg igénylés az üzleti terv teljesítése előrehaladásának függvényében, legkorábban az 

első igényléstől számított 36 hónap elteltével tervezhető és igényelhető. 
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Operatív Program neve: Vidékfejlesztési Operatív Program  

Pályázati kiírás címe Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
VP3-17.1.1-16 

Támogatást igénylők köre: 

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be a mezőgazdasági termelők részére nyújtandó közvetlen támogatás igénybevételére 

vonatkozó szabályokról szóló 8/2015. (III.13.) FM rendeletben foglaltaknak megfelelően közvetlen támogatás igénybevételére 

jogosult mezőgazdasági termelő, aki a szerződés biztosítottja. 

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség. 

Pályázati kiírás célja: 

A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti események miatti kockázatok hatásának enyhítése érdekében a 

korábbi években folyamatosan kialakított kockázatközösségi rendszer fenntartása szükséges. A mezőgazdasági termelők 

öngondoskodáson alapuló felelősségének megerősítése, az állami segítség hatékonyabbá tétele, valamint az érintettek arányos 

felelősségvállalása jellemzi a több pillére épülő struktúrát. 

 

Az intézkedés célja, hogy azon termelők, akik a nemzeti kárenyhítési alap nyújtotta védelemnél nagyobb mértékben kívánják 

kezelni az időjárási jelenségekből adódó termelési kockázataikat speciális, piaci biztosítással egészíthetik ki. A kialakított biztosítási 

portfólió a hazai igényekhez, tapasztalatokhoz igazodva a korábban hagyományos mezőgazdasági biztosításokat kibővítette, 

átstrukturálta. Az intézkedés bevezetésével kibővül a biztosított növénykultúrák, illetve káresemények palettája és növekszik a 

biztosítással lefedett területek aránya is. Az intézkedés által a termelők gazdálkodása kiszámíthatóbbá válik, amely jelentősen 

ösztönzi a biztosítás megkötésére irányuló szándékot. 

Támogatható 

tevékenységek felsorolása: 

Jelen Felhívás keretében, olyan mezőgazdasági biztosítások díjához nyújtható támogatás, amelyek a mezőgazdasági 

termelők azon veszteségeire nyújtanak fedezetet, amelyeket üzemi szinten a növénykultúrában 30%-ot meghaladó mértékű 

hozamcsökkenést eredményező kedvezőtlen éghajlati jelenségek okoznak. 

 

A mezőgazdasági termelő a használatában lévő termőföldje vonatkozásában megkötött, az Mkk. tv.-ben, valamint az e Felhívásban 

szereplő feltételeknek megfelelő mezőgazdasági biztosítási szerződés (a továbbiakban: biztosítási szerződés) díjához – mint 

megvalósulás során felmerülő költség – nyújtott támogatás. 

A támogatásban részesíthető mezőgazdasági biztosítások: 

 

Az „A” típusú mezőgazdasági biztosítás- csomagbiztosítás 
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Az „A” típusú mezőgazdasági biztosítás keretében a biztosított növénykultúra vonatkozásában értelmezhető alábbi biztosítási 

események mindegyikére együttesen köthető mezőgazdasági biztosítás: 

 

a) jégesőkár, b) aszálykár, c) mezőgazdasági árvízkár, d) téli fagykár, e) tavaszi fagykár, f) őszi fagykár g) felhőszakadás kár, h) 

viharkár, i) tűzkár. 

A módozatban releváns kultúrák jegyzékét a 2. számú Melléklet tartalmazza. 

 

A „B” típusú mezőgazdasági biztosítás 

 

A „B” típusú mezőgazdasági biztosítás keretében a 2. számú Mellékletben meghatározott növénykultúrákra köthető biztosítási 

szerződés, az alábbi biztosítási eseményekre: 

 

a) jégesőkár, b) téli fagykár, c) őszi fagykár d) viharkár, e) tűzkár. 

 

A „C” típusú mezőgazdasági biztosítás 

 

A „C” típusú mezőgazdasági biztosítás az „A” típusú és a „B” típusú mezőgazdasági biztosítási konstrukcióban nem szereplő 

biztosítási konstrukciókat tartalmazza, melynek keretében a következő biztosítási eseményekre köthető mezőgazdasági biztosítás: 

 

a) jégesőkár, b) aszálykár, c) mezőgazdasági árvízkár, d) téli fagykár, e) őszi fagykár f) tavaszi fagykár, g) felhőszakadás kár, h) 

viharkár, i) tűzkár. 

Beadás határideje: 

A benyújtási határidő az első évben 2016. március 16-tól június 9-ig tart. 

Támogatást igénylő a Felhívásban meghatározott feltételek alapján évente jogosult, az Egységes kérelem felületén keresztül 

támogatási kérelem – mely egyúttal kifizetési igénylés – benyújtására. 

A támogatási kérelmek benyújtására a tárgyévi egységes kérelemről szóló rendeletben meghatározott, az Egységes kérelem 

benyújtására nyitva álló időszakban van lehetőség. 

A Támogatást igénylő 2016. január 1. és 2020. december 31. közötti időszakban – 272/2014. Korm. rendelet 57/C. § (1) 

bekezdésében meghatározottaktól eltérően – minden évben jogosult az Egységes Kérelem keretében támogatási kérelem 

benyújtására. Évente egy alkalommal, az alábbi szakaszok szerint igényelhető támogatás: 
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Határidő 2016. évi egységes kérelem benyújtási időszaka Előírás Egységes kérelem keretében támogatás igénylése 

Határidő 2017. évi egységes kérelem benyújtási időszaka Előírás Egységes kérelem keretében támogatás igénylése 

Határidő 2018. évi egységes kérelem benyújtási időszaka Előírás Egységes kérelem keretében támogatás igénylése 

Határidő 2019. évi egységes kérelem benyújtási időszaka Előírás Egységes kérelem keretében támogatás igénylése 

Határidő 2020. évi egységes kérelem benyújtási időszaka Előírás Egységes kérelem keretében támogatás igénylése 

Rendelkezésre álló forrás 

A Felhívás az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (a továbbiakban: EMVA) felhasználását célzó 3-as vidékfejlesztési 

prioritáshoz3, illetve az abból képzett alábbi fókuszterületi célhoz kapcsolódik a Vidékfejlesztési Programban rögzített módon: 

3B: a mezőgazdasági üzemekben megvalósuló kockázatmegelőzés és -kezelés támogatása – keretösszege a Vidékfejlesztési 

Program 17.1.1. számú, a Mezőgazdasági biztosítások díjához nyújtott támogatás című műveletéhez 23,7 Mrd Ft. 

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: szakaszonként 7000 db. 

A támogatás mértéke, 

összege 

A támogatási összeg a tárgyév július 31-ig az egységes kérelemben bejelentett, illetve szeptember 30-ig, a biztosító által 

megküldött díjelőírási adatok alapján és a biztosító, illetve a szerződő fél díjigazolásában foglaltak figyelembevételével kerül 

megállapításra. 

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség (megfizetett éves nettó biztosítási díj) 65 %-a. 

Amennyiben a támogatási igény meghaladja a rendelkezésre álló forrásokat, a támogatás arányosan csökkentésre kerül 

azzal, hogy a rendelkezésre álló források függvényében a támogatás csökkentése az alábbi sorrendben történik: 

1. ”C” típusú biztosítási szerződések támogatásának csökkentése az elszámolható költségek 40%-áig, 

2. “B” típusú biztosítási szerződések támogatásának csökkentése az elszámolható költségek 40%-áig, 

3. “A” típusú biztosítási szerződések támogatásának csökkentése az elszámolható költségek 55%-áig, 

4. Mindhárom biztosítási szerződés 1-3. pont szerint csökkentett támogatási intenzitásának további csökkentése, egymáshoz 

képest azonos mértékben, az „A” típusú biztosítási szerződések esetében az elszámolható költségek 41,25%-áig, a „B” és „C” 

típusú biztosítási szerződések esetében az elszámolható költségek 30%-ig. 

  

Operatív Program neve: Vidékfejlesztési Operatív Program  
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Pályázati kiírás címe VP4-12.1.1-16. - Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
VP4-12.1.1-16. 

Támogatást igénylők köre: 

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be: 

Az aktív mezőgazdasági termelők. 

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség. 

Pályázati kiírás célja: 

A Natura 2000 hálózat az Európai Unió által létrehozott európai ökológiai hálózat, amely a közösségi jelentőségű 

természetes élőhelytípusok, vadon élő állat- és növényfajok védelmén keresztül biztosítja a biológiai sokféleség megóvását és 

hozzájárul kedvező természetvédelmi helyzetük fenntartásához, illetve helyreállításához. Hazánkban a Natura hálózat gyep 

hasznosítású területeire a 269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet a Natura 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól 

(a továbbiakban: Natura földhasználati rendelet) értelmében speciális földhasználati előírások vonatkoznak, melyek betartása 

többletköltséget, illetve bevételkiesést jelentenek a gazdálkodók számára. 

A támogatás célja fenti jogszabályi előírások betartásából származó többletköltség, valamint bevételkiesés kompenzációja a 

gazdálkodók számára. 

Jelen konstrukció keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek. 

Támogatható 

tevékenységek felsorolása: 

A Felhívás értelmében vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe a Natura 2000 gyep hasznosítású területekre a Natura 

2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések keretében. 

Beadás határideje: 

1. Támogatást igénylő a Felhívásban meghatározott feltételek alapján minden évben egységes kérelmet nyújthat be. A támogatási 

kérelem egyúttal kifizetési igénylésnek is minősül. A benyújtási határidő az első évben 2016. március 16-tól június 9-ig tart. 

a) A támogatási kérelem az egységes kérelem benyújtására nyitva álló határidőn belül nyújtható be, mely határidő jogvesztő 

hatályú. 

b) A támogatási kérelem a mindenkori egységes kérelem rendelet szerinti szankciómentes benyújtási határnapját követően 

benyújtható a jogvesztő határnapig azzal, hogy a támogatási összeg munkanaponként 1%-kal csökkentésre kerül. 

2. A támogatási kérelem benyújtására és elbírálására az Európai Parlament 1306/2013/EU rendelete, a Bizottság 640/2014/EU 

rendelete, a Bizottság 809/2014/EU rendelete és a mindenkori egységes kérelemre vonatkozó hazai rendelet vonatkozó 

rendelkezései alkalmazandók. 

3. Az (1) bekezdés szerinti határidő elmulasztása jogvesztő hatályú. 

4. Egy támogatást igénylő a 2016. január 1. és 2020. december 31. közötti időszakban minden évben, évente egy támogatási 
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kérelmet nyújthat be. 

5. Egységes kérelmet kizárólag az ügyfél-nyilvántartási rendszerben kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél-azonosítóval rendelkező 

támogatást igénylő nyújthat be, az MVH www.mvh.gov.hu elektronikus felületén, ügyfélkapun keresztül. 

6. A benyújtott egységes kérelemben módosításokat a tárgyévben meghirdetett benyújtási határidőig lehet megtenni. Az egységes 

kérelem a benyújtási időszak alatt tett utolsó változtatás szerinti adattartalom szerint kerül elbírálásra. Változtatás benyújtása esetén 

az egységes kérelem benyújtási idejének az utolsó változtatás benyújtásának napja minősül. 

7. Az egységes kérelem benyújtási időszaka után támogatást igénylő legfeljebb pontosíthat a benyújtott kérelmén. 

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására az alábbi táblázat szerint van lehetőség. 

Határidő 2016. évi egységes kérelem benyújtási időszaka Előírás támogatási kérelem és egyúttal kifizetés igénylés benyújtása 

Határidő 2017. évi egységes kérelem benyújtási időszaka Előírás támogatási kérelem és egyúttal kifizetés igénylés benyújtása 

Határidő 2018. évi egységes kérelem benyújtási időszaka Előírás támogatási kérelem és egyúttal kifizetés igénylés benyújtása 

Határidő 2019. évi egységes kérelem benyújtási időszaka Előírás támogatási kérelem és egyúttal kifizetés igénylés benyújtása 

Határidő 2020. évi egységes kérelem benyújtási időszaka Előírás támogatási kérelem és egyúttal kifizetés igénylés benyújtása 

 

Rendelkezésre álló forrás 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 25,8 milliárd Ft. 

Jelen Felhívás forrását az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap (EMVA) és Magyarország költségvetése 

társfinanszírozásban biztosítja. 

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 4 000 db. 

A támogatás mértéke, 

összege 

Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás normatív, területalapú, vissza nem térítendő támogatásnak minősül. 

1. A kompenzációs támogatás minden évben évente kerül odaítélésre, vissza nem térítendő támogatás formájában. 

2. A támogatás intenzitása 100%, a támogatási összegek az ország teljes területére egységesen kerülnek kiszámításra. 

3. A támogatás a támogatási kérelem, mely egyúttal a kifizetési igénylés is keresztellenőrzése, illetve a helyszíni ellenőrzési 

eredmények kiértékelése után – a keresztellenőrzést követő 30 nap – egy összegben kerül folyósításra. 

4. A támogatás forintban kerül kifizetésre, az euró/forint átváltási arány a kifizetési kérelem benyújtás évének január 1-jén 
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fennálló Európai Központi Bank középárfolyam szerint kerül meghatározásra. 

5. A támogatás folyósítása a 2007. évi XVII. törvény 28/A. § (2) bekezdése alapján a támogatást igénylő ügyfél-nyilvántartási 

rendszerben rögzített fizetési számlájára történik 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: 69 eurónak megfelelő forint összeg/hektár/év. 

  

Operatív Program neve: Vidékfejlesztési Operatív Program  

Pályázati kiírás címe VP4-12.2.1-16 - Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs kifizetések 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
VP4-12.2.1-16 

Támogatást igénylők köre: 

Az az erdőgazdálkodó, aki megfelel a Felhívás 3.4.1. I. pontjában foglalt előírásainak. 

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem – egyúttal kifizetési igénylés benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség. 

 

1. A támogatásra az az erdőgazdálkodó jogosult, aki a MePAR adatbázisban az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi 

rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 275/2004. Korm. rendelet) szerint és az Országos 

Erdőállomány Adattárban Natura 2000 területként lehatárolásra került területen folytat erdőgazdálkodási tevékenységet. 

 

2. Támogatás igénybevételére az adott erdőrészlet vonatkozásában az az erdészeti hatóság által az Evt. alapján jogerősen 

nyilvántartásba vett erdőgazdálkodó jogosult, aki rendelkezik az adott erdőrészletre vonatkozó, az erdészeti hatóság által 

jóváhagyott jogerős erdőtervvel, vagy jóváhagyott jogerős erdőtelepítési kivitelezési tervvel. 

 

3. A minimális támogatható erdőterület mérete: 1,0 hektár, amely megállapítása során az egy kérelemben elfogadott erdőrészletek 

összterületet veszik figyelembe. 

 

4. Csak teljes erdőrészlet támogatható azzal, hogy a 0,25 hektár nagyságot el nem érő erdőrészletre nem vehető igénybe támogatás. 

 

5. Támogatás igénybevételére nem jogosult önkormányzat, költségvetési szerv, valamint az a gazdálkodó szervezet, amelyben a 

Magyar Állam tulajdoni hányada eléri vagy meghaladja az 50%-ot. 

 

6. Nem támogatható olyan erdőrészlet, amely 50% vagy azt meghaladó állami, vagy önkormányzati tulajdonban van. 
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7. Nem támogatható az az erdőrészlet, amelyet érintően a támogatási időszakra vonatkozóan jogerős erdőgazdálkodási bírságot 

állapított meg az erdészeti hatóság, és a bírságolt cselekmény, illetve tevékenység az erdőrészlet állapotát megváltoztatta. 

 

8. Nem támogatható az az erdőrészlet, amelyet érintően természetvédelmi bírság kiszabásával kapcsolatos szabályokról szóló 

33/1997.(II.20.) Korm. rendelet 2. § (1) ab) és e) pontja alapján jogerősen szabott ki bírságot az illetékes természetvédelmi hatóság 

az erdőgazdálkodóra, és a határozat indokolásában a közösségi jelentőségű fajok tömeges pusztulását, vagy a Natura 2000 terület 

helyreállíthatatlan károsodását nevezi meg 

 

9. Nem igényelhető támogatás az Evt. 13. § szerinti erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületre. 

Pályázati kiírás célja: 

A Natura 2000 hálózat az Európai Unió által létrehozott európai ökológiai hálózat, amely a közösségi jelentőségű természetes 

élőhelytípusok, vadon élő állat- és növényfajok védelmén keresztül biztosítja a biológiai sokféleség megóvását és hozzájárul 

kedvező természetvédelmi helyzetük fenntartásához, illetve helyreállításához. Hazánkban a Natura hálózat erdő hasznosítású 

területeire az Evt. vonatkozó előírásai értelmében speciális, a közösségi jelentőségű élőhelytípusok kedvező szerkezeti és 

funkcionális elemeinek, valamint az erdőkhöz kötődő közösségi jelentőségű fajok életfeltételeinek biztosítását szolgáló 

erdőgazdálkodási kötelezettségek vonatkoznak, melyek betartása többletköltséget, illetve bevételkiesést jelentenek a gazdálkodók 

számára. 

A támogatás célja fenti jogszabályi előírások betartásából származó többletköltség, valamint bevételkiesés kompenzációja a 

gazdálkodók számára. 

Támogatható 

tevékenységek felsorolása: 

A Felhívás értelmében vissza nem térítendő kompenzációs támogatás vehető igénybe a Natura 2000 irányelveket érvényre 

juttató jogszabályok végrehajtásával érintett, az Országos Erdőállomány Adattárban nyilvántartott erdőrészlet területén 

felmerülő költségek és bevétel kiesés ellentételezése céljából. 

Beadás határideje: A benyújtási határidő az első évben 2016. március 16-tól június 9-ig tart. 

Rendelkezésre álló forrás 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 25,5 milliárd Ft. 

Jelen Felhívás forrását az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap (EMVA) és Magyarország költségvetése 

társfinanszírozásban biztosítja. 

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 3 500 db. 

A támogatás mértéke, 

összege 
Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás normatív, területalapú, vissza nem térítendő támogatásnak minősül. 
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1. A kompenzációs támogatás minden évben évente kerül odaítélésre, vissza nem térítendő támogatás formájában. 

2. A támogatás intenzitása 100%, a támogatási összegek az ország teljes területére korcsoportonként és faállománytípus 

csoportonként egységesen kerülnek kiszámításra. 

3. A támogatás a támogatási kérelem – egyúttal kifizetési igénylés keresztellenőrzése, a helyszíni ellenőrzési eredmények 

kiértékelése után – a keresztellenőrzést követő 30 nap – egy összegben kerül folyósításra. 

4. A támogatás forintban kerül kifizetésre, az euró/forint átváltási arány a támogatói okirat meghozatalának évének január 

1-jén fennálló Európai Központi Bank középárfolyam szerint kerül meghatározásra. 

5. A támogatás folyósítása a 2007. évi XVII. törvény 28/A. § (2) bekezdése alapján a támogatást igénylő ügyfél-nyilvántartási 

rendszerben rögzített fizetési számlájára történik. 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: korcsoporttól és faállománytípus csoporttól függően legalább 41, de 

legfeljebb 237 eurónak megfelelő forint összeg/hektár/év (3. melléklet). 

  

Operatív Program neve: Vidékfejlesztési Operatív Program  

Pályázati kiírás címe VP4-13.2.1.-16 - Kompenzációs kifizetések természeti hátránnyal érintett területeken 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
VP4-13.2.1.-16 

Támogatást igénylők köre: 

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be a jogszerű földhasználattal rendelkező mezőgazdasági termelők (természetes 

vagy jogi személy), akik legalább 1 hektár, az 1257/1999/ EU rendelet 19. cikke szerinti területen mezőgazdasági tevékenységet 

folytatnak. 

Pályázati kiírás célja: 

A támogatás fő céljai a termőhelyi adottságoknak megfelelő termelési szerkezet kialakítása, a környezettudatos gazdálkodás 

és fenntartható tájhasználat erősítése. 

- A támogatás hozzájárul a gyepterületek és takarmánytermő területek megőrzéséhez, jövedelem-kiegészítést biztosít a 

hátrányos természeti adottságokkal rendelkező területeken a mezőgazdasági tevékenységet fenntartó gazdálkodók részére. 

- Közvetve ösztönzi a hátrányos természeti adottságokhoz alkalmazkodó, piaci jelentőséggel bíró és a különleges jellegű 

(gyakran veszélyeztetett állatfajokhoz tartozó) élőállatok tartását. 

- A kompenzációs kifizetések az érintett területeken hozzájárulnak a gazdálkodási tevékenység fenntartásához, a gazdaságok 

életképességének, helyzetének javulásához. 

- A támogatás hozzájárul a Víz Keretirányelv célkitűzéseinek megvalósulásához is. 



                                                                                 

 74 

Támogatható 

tevékenységek felsorolása: 

A Felhívás értelmében normatív, területalapú, vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az 1257/1999/EK tanácsi 

rendelet 19. cikke szerint, a MePAR-ban lehatárolt területekre. 

Beadás határideje: A benyújtási határidő az első évben 2016. március 16-tól június 9-ig tart. 

Rendelkezésre álló forrás 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 23,62 milliárd Ft. 

Jelen Felhívás forrását az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) és Magyarország költségvetése 

társfinanszírozásban biztosítja. 

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 2.000 db. 

A támogatás mértéke, 

összege 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: 85,9 euró/ha. 

A támogatási összeg hektár alapra van vetítve. 

A támogatás mértékét az alapösszeg alkalmazásával a támogatást igénylő gazdaságában az összes szántó, gyep és ültetvény 

hasznosítású terület méretétől függően az alábbiak szerint kell megállapítani: 

Gazdaság területe (ha) 1,00 – 50,99 ha 

A támogatás mértéke (A degresszivitás figyelembevétele alapján az 1 hektárra adható maximális támogatási összegnek a 

hektáronkénti mértéke) 100 % 

Gazdaság területe (ha) 51,00 – 100,99 ha 

A támogatás mértéke (A degresszivitás figyelembevétele alapján az 1 hektárra adható maximális támogatási összegnek a 

hektáronkénti mértéke) 90 % 

Gazdaság területe (ha) 101,00 – 300,99 ha 

A támogatás mértéke (A degresszivitás figyelembevétele alapján az 1 hektárra adható maximális támogatási összegnek a 

hektáronkénti mértéke) 80 % 

Gazdaság területe (ha)  301,00 – 500,99 ha 

A támogatás mértéke (A degresszivitás figyelembevétele alapján az 1 hektárra adható maximális támogatási összegnek a 

hektáronkénti mértéke) 70 % 

Gazdaság területe (ha)  501,00 ha felett 
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A támogatás mértéke (A degresszivitás figyelembevétele alapján az 1 hektárra adható maximális támogatási összegnek a 

hektáronkénti mértéke) 50 % 

  

Operatív Program neve: Vidékfejlesztési Operatív Program  

Pályázati kiírás címe VP5-8.4.1.-16 - Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítására nyújtandó támogatások 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
VP5-8.4.1.-16 

Támogatást igénylők köre: Jelen támogatást az erdészeti hatóság által az Evt. alapján nyilvántartásba vett erdőgazdálkodók vehetik igénybe. 

Pályázati kiírás célja: 

A támogatás célja az erdőtüzek vagy egyéb természeti katasztrófák – az éghajlatváltozással összefüggő eseményeket is 

beleértve – és a katasztrófaesemények által károsított erdőgazdálkodási potenciál helyreállítása. 

 

Az erdőtüzek vagy egyéb abiotikus károsítások által károsodott erdőpotenciál helyreállítása jelentős költséggel terheli az 

erdőgazdálkodót. Csak olyan káresemények esetén nyújtható be a támogatás, ahol korábban a gazdálkodó vagy a szakszemélyzet 

eleget tett a 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet 37 § szerint előírt bejelentési kötelezettségének, és a károsodás mértéke az illetékes 

fővárosi és megyei kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztálya (a továbbiakban: erdészeti hatóság) által 

igazoltan eléri a meghatározott mértéket.- A támogatás hozzájárul a Víz Keretirányelv célkitűzéseinek megvalósulásához is. 

Támogatható 

tevékenységek felsorolása: 

Jelen felhívás alapján vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe, az 1305/2013 EU rendelet 24. cikkében foglaltak 

szerint. 

 

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak: 

 

A támogatás az Evt. hatálya alá tartozó a 16. § (6) bekezdésében meghatározott területeken vehető igénybe a felhívásban 

meghatározott részletes szakmai feltételek szerint. 

 

1.)A támogatás az erdőgazdálkodási potenciál 

a.helyreállítási alaptámogatásból, 

b.kiegészítő támogatásból áll. 

 

Az Országos Erdőállomány Adattár adatai alapján kiegészítő támogatás adható a következő tevékenységek elvégzésére: 
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- 10 fokot meghaladó lejtésű területen padka létesítése; vagy 

- 15 fokot meghaladó lejtésű területen rőzsefonat vagy talajfogó gát létesítése. 

 

A kiegészítő támogatás önállóan nem, csak az alaptámogatással együtt vehető igénybe 

Beadás határideje: 
1. Támogatást igénylő a Felhívásban meghatározott feltételek alapján a káresemény bekövetkeztét követő két naptári éven belül 

jogosult - egységes kérelem keretén belül – a támogatási kérelem - egyúttal kifizetési igénylés benyújtására, a tevékenység 

maradéktalan megvalósítását követően. 

Rendelkezésre álló forrás 
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 

6 783 558 439 Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 650 db. 

A támogatás mértéke, 

összege 

1.)A helyreállítás alaptámogatás esetén az egységköltségek 4 célállomány-típus csoport szerinti bontásban kerültek 

megadásra. 

2.)Az egyes célállomány-típus csoportokba tartozó célállomány-típusokat az 5. számú melléklet tartalmazza: tölgy-bükk és 

egyéb keménylomb (1-53), egyéb lágylomb és fenyő (66-101), akác (54-58), nemesnyár (59-65). 

3.)Amennyiben a károsodott terület rész-erdőrészletként lehatárolható, és a faállomány károsodása 50% fölötti, vagy az 

egész erdőrészlet faállományát ért károsítás a 70%-ot meghaladja, a támogatási összegek az alábbi táblázat szerint kerülnek 

megállapításra: 

Tölgy-Bükk és Egyéb keménylomb célállomány-típus csoport 2103 eurónak megfelelő forintösszeg/ha 

Egyéb lágylomb és fenyő célállomány-típus csoport 1924 eurónak megfelelő forintösszeg/ha 

Akác célállomány-típus csoport 1587 eurónak megfelelő forintösszeg/ha 

Nemesnyár célállomány-típus csoport 1561 eurónak megfelelő forintösszeg/ha 

 

4.)Teljes erdőrészleten a faállomány 50-70% közötti károsodásakor kizárólag kézi ültetéssel történő pótlás esetén a 

támogatási összegek az alábbi táblázat szerint kerülnek megállapításra: 

Tölgy-Bükk és Egyéb keménylomb célállomány-típus csoport 1619 eurónak megfelelő forintösszeg/ha 

Egyéb lágylomb és fenyő célállomány-típus csoport 1307 eurónak megfelelő forintösszeg/ha 
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Akác célállomány-típus csoport 1139 eurónak megfelelő forintösszeg/ha 

Nemesnyár célállomány-típus csoport 1097 eurónak megfelelő forintösszeg/ha 

 

5.)Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása keretében elszámolható kiegészítő költségek: 

Kiegészítő támogatás: 10 fokot meghaladó területen padka létesítése  Támogatás összege (eurónak megfelelő forintösszeg/m): 0,13 

Kiegészítő támogatás: 15 fokot meghaladó területen padka létesítése  Támogatás összege (eurónak megfelelő forintösszeg/m): 1 

 

VIDÉKFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 
 

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 
  

Operatív Program neve: Vidékfejlesztési Operatív Program  

Pályázati kiírás címe VP6-7.2.1.2-16 - Egyedi szennyvízkezelés 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
VP6-7.2.1.2-16 

Támogatást igénylők köre: 

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be: 

 

A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és –tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002 (II.27.) Korm. rendelet 2. 

számú mellékletében meghatározott agglomerációs településlistákon nem szereplő 2000 lakosegyenérték alatti 

szennyvízkibocsátással jellemezhető települések, településcsoportok körében: 

 

- a 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (továbbiakban: Mötv.) 3. § (2) bekezdése szerinti 

települési önkormányzatok és 
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- a Mötv. 87. § szerinti társulásaik nyújthatnak be támogatási kérelmet. 

 

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában van is van lehetőség. 

 

Támogatási kérelmet az a szervezet nyújthat be, amely rendelkezik az MVH eljárási törvény (2007. évi XVII. törvény) 28.§-a 

szerint ügyfél-azonosítóval, tehát a törvény 9/B.§ c) pontja szerinti kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél. 

Konzorcium esetében a konzorcium összes tagjának rendelkeznie kell a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati 

támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló MVH eljárási törvény (2007. évi XVII. 

törvény) 28. § szerinti ügyfél-azonosítóval, tehát a törvény 9/B. § c) pontja szerinti kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél. 

Pályázati kiírás célja: 

Az intézkedés átfogó célja a vidéki települések épített infrastrukturális eszközeinek kisléptékű fejlesztése. Jelen pályázati 

felhívás lehetőséget nyújt a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és –tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002 

(II.27.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében meghatározott agglomerációs településlistákon nem szereplő 2000 

lakosegyenérték alatti szennyvízkibocsátással jellemezhető települések, településcsoportok számára, a 2000 lakosegyenérték 

alatti vidéki településeknek, valamint a 2000 lakosegyenérték alatti településrészek esetében az autonóm természetközeli, 

illetve egyedi szennyvíztisztítási megoldások létesítésre. Az intézkedés célja, hogy a szennyvízkezelés megfelelő 

megválasztásával a vidéki települések környezetterhelése csökkenjen, valamint jelentősen hozzájárul a vidéki életminőség 

javításához. 

 

A Vidékfejlesztési Program lehatárolása értelmében nem támogathatóak Budapest és a fővárosi agglomerációhoz tartozó 

településeken végrehajtott beruházások. Az érintett településeket a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. 

évi LXIV. törvény 1/1. számú melléklete tartalmazza. 

Támogatható 

tevékenységek felsorolása: 

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan: 

 

a) Kisebb kapacitású, egyedi szennyvízkezelő berendezések beszerzésének segítségével a tisztított szennyvíz felszíni vízbe 

vagy elszikkasztás után talajba vezetése; 

 

b) Nagyobb kapacitású, több lakóingatlant kiszolgáló, egyedi szennyvízkezelő berendezések beszerzése 50 lakosegyenértékig, 

a hozzá kapcsolódó gyűjtőhálózat kialakítása; 

 

c) Egyedi, zárt szennyvíztárolók létesítése, az azokból nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz meglévő szabad 
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kapacitással és fogadó műtárggyal rendelkező művi szennyvíztisztító telepre szállítása; 

 

d) A vízügyi és vízvédelmi hatóság által a szennyvíztisztító telepre határozattal megállapított bírság, vagy szintén 

határozattal a szennyezéscsökkentési ütemtervben megfogalmazott kötelezés alapján, továbbá a befogadó jó állapotának 

elérése érdekében a már meglévő, üzemelő 2000 lakosegyenérték alatti biológiai szennyvíztisztító telepek tisztított 

szennyvizének utótisztítása természetközeli szennyvíztisztítási eljárással; 

 

e) Decentralizált szennyvízkezelés: gyűjtőrendszer és egyedi szennyvízkezelő berendezések a tisztított szennyvíz helyben 

tartásával, természetközeli tisztított szennyvíz hasznosítással (pl. nyárfás öntözés), vagy utótisztításával, felszíni víz, vagy 

talaj befogadóval; 

 

f) Gyűjtőrendszer és elé kapcsolt biológiával rendelkező természetközeli szennyvíztisztító telep kiépítése a tisztított szennyvíz 

felszíni vízbe vezetésével, vagy helyben tartásával, illetve a tisztított szennyvíz részbeni vagy teljes hasznosításával. 

 

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak a támogatható tevékenységekkel együtt támogathatóak: 

- Előkészítési tevékenységek 

(pl. kötelezően előírt előzetes tanulmányok, engedélyezési-, műszaki-, tender és kiviteli tervek készítése); 

- Projektmenedzsment tevékenységek; 

- Próbaüzem; 

- Monitoring rendszer kiépítése (amennyiben jogszabályi előírás alapján kötelező); 

- Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállító gépjármű beszerzése; 

- Az egyedi szennyvízkezelő berendezésekből kikerülő szennyvíziszap szállításához szükséges jármű vásárlása; 

- Az üzemeltetéssel kapcsolatos képzés, szemléletformálás, üzemelő berendezések bemutatóján részvétel, amennyiben releváns; 

- A Települési Szennyvízkezelési Program készítése, vagy felülvizsgálata; 

- A támogatásból létrehozandó létesítmények megközelítéséhez elengedhetetlenül szükséges és indokolt infrastrukturális 

beruházások megvalósítása; 

- A projekt keretében létrehozott szennyvíz-csatornahálózat építésével közvetlenül érintett, a beruházás során sérült közúthálózati 

sáv, járda, kapubejáró, parkoló felület eredetivel azonos minőségi és mennyiségi paraméterekkel történő helyreállítása, szakmai 

indokoltság alapján. Teljes forgalmi sáv felújítása kizárólag indokolt esetben, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által kiadott, a projekt 

által érintett útszakaszra vonatkozó kötelezés alapján lehetséges. 

Beadás határideje: A támogatási kérelmek benyújtása 2016.04.15-től - 2018.04.16-ig lehetséges. Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig 
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benyújtott projektek kerülnek együttesen elbírálásra: 

Az első szakasz zárása: 2016.06.15. 

A második szakasz zárása: 2016.10.14. 

A harmadik szakasz zárása: 2017.03.14. 

A negyedik szakasz zárása: 2017.10.13. 

Az ötödik szakasz zárása: 2018.04.16. 

Rendelkezésre álló forrás 
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 12 milliárd forint. A támogatott 

támogatási kérelmek várható száma: 70-80 db. 

A támogatás mértéke, 

összege 

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: maximum 155 millió Ft. 

b) A támogatás maximális mértéke az alábbiak szerint alakul: 

A 290/2014 (XI. 26.) Korm. rendelet szerinti kategóriába tartozó járásban lévő település 

Maximális támogatási intenzitás: 

nem besorolt: 75% 

kedvezményezett: 85% 

fejlesztendő: 90% 

komplex programmal fejlesztendő: 95% 

 

  

Operatív Program neve: Vidékfejlesztési Operatív Program  

Pályázati kiírás címe 

A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére 

 

Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai 

korszerűsítés 

Pályázati konstrukció VP-6-7.4.1.1-16 
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kódja: 

Támogatást igénylők köre: 

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be: 

 

1. célterület esetében: 

a. vidéki térségben működő települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati társulás, nonprofit 

szervezet, egyházi jogi személy; 

b. vidéki térségben ingatlantulajdonnal vagy székhellyel, vagy telephellyel rendelkező nonprofit szervezet, egyházi jogi személy. 

 

2. célterület esetében: 

a. vidéki térségben működő települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati társulás, nonprofit 

szervezet, egyházi jogi személy; 

b. vidéki térségben ingatlantulajdonnal vagy székhellyel, vagy telephellyel rendelkező nonprofit szervezet, egyházi jogi személy. 

 

3. célterület esetében: 

c. vidéki térségben működő települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati társulás, nonprofit 

szervezet, egyházi jogi személy; 

d. vidéki térségben ingatlantulajdonnal vagy székhellyel, vagy telephellyel rendelkező nonprofit szervezet, egyházi jogi személy. 

 

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség. 

 

Támogatási kérelmet az az ügyfél nyújthat be, aki/amely rendelkezik a a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati 

támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (továbbiakban: MVH 

eljárási törvény) 28.§-a szerint ügyfél-azonosítóval, tehát a törvény 9/B.§ c) pontja szerinti kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél. 

Konzorcium esetében a konzorcium összes tagjának rendelkeznie kell az MVH eljárási törvény 28. § szerinti ügyfél-azonosítóval, 

tehát a törvény 9/B. § c) pontja szerinti kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél. 

Pályázati kiírás célja: 

A felhívás célja a vidéki térségekben élők életminőségének a javítása, a vidéki települések vonzóbbá tétele olyan, a fenntarthatóság 

növelését és a társadalmi felzárkózást és az egész életen át tartó tanulást elősegítő fejlesztések által, melyek a helyi szükségletek 

mértékéhez igazítva tényleges közösségi jellegű funkciókkal és használattal bírnak. Kiemelt célkitűzés az energia- és erőforrás 

hatékonyság növelése, illetve az alapvető szolgáltatásokhoz és a közösségi élet feltételeihez való hozzáférés javítása a 

közösségi terek létrehozásával és fejlesztésével. 

A klímaváltozás alapvető okainak nagy része a városias térségekhez köthető, a széndioxid-kibocsátás csökkentés és az erőforrás-
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hatékonyság megvalósítása azonban valamennyi településen kihívást jelent, így a rurális térségeknek is fontos szerepük van az 

energiahatékonysági célkitűzések megvalósításában. A beavatkozások hozzájárulnak a 2012/27/EU irányelv szerinti 

energiahatékonysági, illetve a 2009/28/EK irányelv szerinti megújuló energia részarányra vonatkozó kötelezettségek tagállami 

teljesítéséhez. A támogatásban részesülő projektek megvalósulása elősegíti a Nemzeti Reform Programban kitűzött 92 PJ 2020-ra 

elérhető primerenergia-megtakarítási célérték, illetve a Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Tervében 2020-ra 

kitűzött 14,65%-os megújuló energia részarány elérését. 

Támogatható 

tevékenységek felsorolása: 

Önállóan támogatható tevékenységek 

1. célterület esetében: 

 

az állami vagy önkormányzati funkciót nem magában foglaló közösségi funkciókat ellátó létesítmények energetikai 

korszerűsítése, illetve a megújuló energia hasznosítását célzó fejlesztése az alábbiak szerint: 

 

a. a fejlesztéssel érintett épület energetikai korszerűsítését szolgáló külső és belső felújítás, korszerűsítés, átalakítás 

 

- épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése (fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nem nyílászáró 

szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek hőszigetelése, fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő 

épülethatároló szerkezetek cseréje / energia-megtakarítást eredményező korszerűsítése, épületek nyári hővédelmének javítása, 

árnyékoló- vagy árnyékvető szerkezetek beépítése); 

- épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése (fűtési- és/vagy használati melegvíz-rendszerek 

korszerűsítése, központi szellőző-, hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése, kialakítása, kisléptékű, helyi kogeneráció, 

vagy trigeneráció kiépítése egy vagy több épület ellátására kizárólag saját felhasználásra, villamos és hőenergia értékesítése nélkül); 

- meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása (fényforrások, világítótestek és előtétek cseréje, meglévő 

kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki 

megoldások (pl. szakaszolások, mozgásérzékelők) kialakítása, amennyiben energia-megtakarítást eredményeznek). 

 

b. megújuló energia hasznosítását célzó fejlesztés 

 

- napkollektorok alkalmazása használati melegvíz igény részbeni vagy teljes kielégítése céljából és/vagy fűtésrásegítésre; 

- hőszivattyú alkalmazása alapfűtésre és/vagy használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre; 

- geotermikus energia hasznosítása fűtésre, vagy fűtésrásegítésre és/vagy használati melegvíz-termelésre; 

- napelemek alkalmazása hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a 
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fejlesztésben érintett épület villamosenergia-ellátásához; 

- brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület fűtési és HMV igényének részbeni 

vagy teljes kielégítése céljából. 

 

2. célterület esetében: 

- Településképet meghatározó épületek külső felújítása: a fejlesztéssel érintett épület, épületek, épületrészek külső felújítása. 

 

3. célterület esetében: 

- Többfunkciós közösségi tér/szolgáltató központ létrehozása, fejlesztése: 

a. a fejlesztéssel érintett épület külső és belső felújítása, korszerűsítése, bővítése; 

b. a fejlesztéssel érintett szolgáltatáshoz kapcsolódó eszközbeszerzés maximum 3 millió forint bekerülési értékig. 

Beadás határideje: 

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016. március 28. naptól 2018. év 03. hó 27. napig van lehetőség. 

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra: 

2016. év 07. hó 31. nap 

2017. év 01. hó 31. nap 

2017. év 06. hó 30. nap 

2017. év 11. hó 30. nap 

2018. év 03. hó 27. nap 

Rendelkezésre álló forrás 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 

6/B fókuszterület: 26,9 milliárd Ft. 

Jelen Felhívás forrását az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban 

biztosítja. 

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 670 db. 

A támogatás mértéke, 

összege 

Az igényelhető, vissza nem térítendő támogatás összege és mértéke a felhívás célterületeit tekintve a vidéki térségek 

településeire vonatkozóan a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet járási 

kategóriáinak megfelelő besorolás alapján az alábbiak szerint került megállapításra: 
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A támogatás maximális összege  

1. célterület: 50 millió Ft 

2. célterület: 50 millió Ft 

3. célterület: 50 millió Ft 

Maximális támogatási intenzitás 1. célterület, 2. célterület, 3. célterület esetén: 

nem besorolt: 75% 

kedvezményezett: 85% 

fejlesztendő: 90% 

komplex programmal fejlesztendő: 95% 

 

 

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 
 

KIZÁRÓLAG MEGYEI JOGÚ VÁROSOKNAK (GFO 321) 
 

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 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. 
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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 

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, 
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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. 

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: 

A támogatási kérelmek benyújtása  

 Békéscsaba: 2016. január 19-től 2016. július 29-ig  

 Hódmezővásárhely: 2016. január 19-től 2016. április 1-ig  

 Kecskemét: 2016. január 19-től 2016. április 1-ig  

 Szeged: - 
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Támogatás mértéke és 

összege: 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:  

 Békéscsaba: minimum 50 millió Ft, maximum 250 millió Ft. 

 Hódmezővásárhely: minimum 100 millió Ft, maximum 1 420 millió Ft. 

 Kecskemét: minimum 100 millió Ft, maximum 650 millió Ft. 

  

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. 

 

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 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. 
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C. Belterületet veszélyeztető vízfolyások lokális vízkár elhárítási fejlesztései (belterületen áthúzódó vízfolyások és csatornák, 

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 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: 

 Békéscsaba: - 

 Hódmezővásárhely: 2016. február 1-től 2016. május 2-ig 

 Kecskemét: - 

 Szeged: 2016. február 1-től 2016. május 2-ig 

Támogatás mértéke és 

összege: 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: 

 Hódmezővásárhely: minimum 10 millió Ft, maximum 400 millió Ft.  

 Szeged: minimum 10 millió Ft, maximum 400 millió Ft.  

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. 
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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.  

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 

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, 
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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  

 Békéscsaba: 2016. február 1-től 2016. augusztus 8-ig  

 Hódmezővásárhely: 2016. február 1-től 2016. április 20-ig  

 Kecskemét: 2016. február 1-től 2016. szeptember 30-ig  

 Szeged: 2016. február 1-től 2016. május 16-ig. 

Támogatás mértéke és 

összege: 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:  

 Békéscsaba: minimum 10 millió Ft, maximum 350 millió Ft.  

 Hódmezővásárhely: minimum 10 millió Ft, maximum 352 millió Ft.  

 Kecskemét: minimum 10 millió Ft, maximum 300 millió Ft.  

 Szeged: minimum 10 millió Ft, maximum 400 millió Ft.  

 

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a. 
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Rendelkezésre álló forrás: Teljes rendelkezésre álló keretösszeg, összes elszámolható költség alapon: 466.000.000 forint 

 

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 

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, 
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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 

A. Akadálymentesítés 

B. Szórt azbeszt mentesítése 

C. Energiahatékonysági intézkedések 

D. Nyilvánosság biztosítása 

Beadás határideje: 

A támogatási kérelmek benyújtása: 

 Békéscsaba: - 

 Hódmezővásárhely: 2016. május 30-tól 2016. augusztus 29-ig. 

 Kecskemét: - 

 Szeged: - 

Támogatás mértéke és 

összege: 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:  

 Hódmezővásárhely: minimum 100 millió Ft, maximum 233 millió Ft.  

 

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. 

 

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 
 

NEM KIZÁRÓLAG MEGYEI JOGÚ VÁROSOKNAK 
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Operatív Program neve: Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 

Pályázati kiírás címe: 
TOP-1.1.1-15 - Ipari parkok, iparterületek fejlesztése 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
TOP-1.1.1-15 

Támogatást igénylők köre: 

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be: 

 Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 32) 

 Nem kkv kategóriába tartozó, önkormányzati tulajdonú jogi személyiségű vállalkozások (GFO 1) 

 Nem kkv kategóriába tartozó, önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaságok (GFO 57) 

 Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására (a fenti kedvezményezettek által alkotott) konzorcium formájában is   

van lehetőség. 

Pályázati kiírás célja: 

Jelen támogatási konstrukció a vállalkozói környezet és az üzleti infrastruktúra fejlesztése érdekében az önkormányzati tulajdonú 

iparterületek, ipari parkok, tudományos és technológiai parkok (a 651/2014-es EU rendelet előírásainak figyelembe vételével, 

egyedi alapon meghatározva) fejlesztésére, iparterületek kialakítására, alapinfrastruktúra kiépítésére, bővítésére, az iparterületek 

elérhetőségét és feltárását segítő vonalas infrastruktúrák fejlesztésére fókuszál. Ipari parkok esetében az Ipari Park cím hatálya alá 

eső területnek önkormányzati, vagy az önkormányzati gazdasági társaság többségi tulajdonában kell lennie. A konstrukcióval 

szemben támasztott alapvető elvárás új munkalehetőségek megteremtése, a foglalkoztatás növelése a kevésbé versenyképes 

térségekben működő, betelepült vállalkozások működési helyszínének infrastruktúra fejlesztésén, a működési feltételeik 

kedvezőbbé tételén keresztül. 

Támogatható tevékenységek 

felsorolása: 

Önállóan támogatható tevékenységek 

A) Ipari parkok, tudományos és technológiai parkok fejlesztése (meglévő, címmel rendelkező parkok esetében) 

A főtevékenységen belül támogatható: 

a) Meglévő ipari parkok telekhatáron belüli alapinfrastruktúra (gáz, víz, csatorna, út, iparvágány, parkoló, elektromos 

vezetékrendszer, energia hálózat, távközlési és kommunikációs hálózat, hulladékkezelő létesítmények) kiépítése, átalakítása, 

felújítása, bővítése, korszerűsítése, közlekedőfelület kialakítása, illetve telekhatáron kívüli alapinfrastrukturális beruházás a 

Felhívás 3.2. pontja szerint. 
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b) A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, létesítése, a szükséges épületgépészeti beruházások 

végrehajtása. 

c) A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, 

felújítása, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása. 

d) Ipari parkok, tudományos és technológiai parkok elérhetőségét megteremtő vagy erősítő önkormányzati tulajdonú, helyi utak 

vagy csomópontok felújítása, fejlesztése, átépítése vagy megerősítése. 

B) Iparterületek kialakítása és meglévők fejlesztése, barnamezős, illetve zöldmezős beruházások 

A főtevékenységen belül támogatható: 

a) Az iparterületek alapinfrastruktúrájának (gáz, víz, csatorna, út, iparvágány, parkoló, elektromos vezetékrendszer, energia hálózat, 

távközlési és kommunikációs hálózat, hulladékkezelő létesítmények) kiépítése, átalakítása, felújítása, bővítése, korszerűsítése, 

közlekedőfelület kialakítása, illetve telekhatáron kívüli alapinfrastrukturális beruházás a Felhívás 3.2. pontja szerint. 

b) A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, létesítése, a szükséges épületgépészeti beruházások 

végrehajtása. 

c) A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, 

felújítása, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása. 

d) Iparterületek elérhetőségét megteremtő vagy erősítő önkormányzati tulajdonú, helyi utak vagy csomópontok felújítása, 

fejlesztése, átépítése vagy megerősítése. 

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek 

A felhívás keretében önállóan nem, csak a 3.1.1. fejezetben felsorolt tevékenységekkel együtt támogathatók az alábbi 

tevékenységek: 

a) Új épületek kialakítása, ill. meglévő épületek energetikai korszerűsítése során a megújuló energiaforrások részarány-növelése, 
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amelyet a 3.2. pontban szereplő energiahatékonysági elvárások mentén kell megoldani (kivéve raktárak, üzemcsarnokok): 

b) Az ipari park, tudományos és technológiai park, iparterület működtetéséhez és a betelepülő vállalkozások számára nyújtott 

működést és termelést elősegítő szolgáltatási funkciók ellátásához szükséges eszközök, berendezések beszerzése. 

c) Barnamezős területek kármentesítése. 

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek 

A felhívás keretében önállóan nem, csak a 3.1.1. fejezetben felsorolt tevékenységekkel együtt támogatható, kötelezően 

megvalósítandó tevékenységek: 

a) Akadálymentesítés – amennyiben releváns, jelen felhívás 3.2 fejezetében az akadálymentesítésre vonatkozó feltételek alapján. 

b) Szórt azbeszt mentesítése – amennyiben releváns, jelen felhívás 3.2 fejezetében az azbesztmentesítésre vonatkozó feltételek 

alapján. 

c) Energiahatékonysági intézkedések – amennyiben releváns, jelen felhívás 3.2 fejezetében az energiahatékonysági intézkedésekre 

vonatkozó feltételek alapján. 

d) Nyilvánosság biztosítása – az ÁÚF c. dokumentum 10 fejezete alapján. 

Beadás határideje: 

A támogatási kérelmek benyújtása: 

• Bács-Kiskun megye: 2016. február 29-től 2016. május 23-ig 

• Békés megye: 2016. február 29-től 2016. május 23-ig 

• Csongrád megye: 2016. február 29-től 2016. május 23-ig 

Támogatás mértéke és 

összege: 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:  

• Bács-Kiskun megye: minimum 50 millió Ft, maximum 2 000 millió Ft.  

• Békés megye: minimum 100 millió Ft, maximum 2 000 millió Ft.  

o egyéb megyei szereplő számára minimum 100 millió Ft, maximum 1450 millió Ft. 

o a mezőkovácsházi járás számára minimum 100 millió Ft, maximum 900 millió Ft. 
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• Csongrád megye: minimum 50 millió Ft, maximum 1 000 millió Ft.  

o az A. fejlesztési cél esetében max. 800 millió Ft,  

o a B fejlesztési cél esetében max. 200 millió Ft.  

 

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

Rendelkezésre álló forrás: 

• Bács-Kiskun megye: 2 018 millió Ft 

• Békés megye: 2 350 millió Ft 

• Csongrád megye: 1 000 millió Ft 

o iparterület- és ipartelep-fejlesztéshez kapcsolódó agrárlogisztikai fejlesztések 800 millió Ft 

o egyéb megyei szereplő számára elkülönített indikatív keretösszeg 200 millió Ft 

 

Operatív Program neve: Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 

Pályázati kiírás címe: TOP-1.1.3-15 - Helyi gazdaságfejlesztés 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
TOP-1.1.3-15 

Támogatást igénylők köre: 

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be: 

Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 32) 

Nem kkv kategóriába tartozó, önkormányzati tulajdonú jogi személyiségű vállalkozások (GFO 1) 

Nem kkv kategóriába tartozó, önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaságok (GFO 57) 

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség. 

Pályázati kiírás célja: 

A felhívás kiemelt célja az önkormányzatok és az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások kisléptékű termék-előállításhoz, 

rövid ellátási láncokhoz kötődő logisztikai fejlesztései, melyek eredményeként a helyi mezőgazdasági termékek helyi piacokra való 

hatékony eljuttatását, a helyi termékek értékesítési csatornáinak infrastrukturális támogatását szolgáló agrárlogisztikai beruházások 

valósulhatnak meg. A fejlesztések a termelést követő műveletekhez, kezeléshez kapcsolódnak (ún. „post harvest manipuláció” 

jellegű tevékenységek, pl. tárolás, hűtés, válogatás, osztályozás, mosás, csomagolás, mérés). 

A fejlesztések által javul a helyi vállalkozások működési környezete, amely középtávon munkahelymegőrzést, illetve -teremtést 

eredményezhet, és hozzájárul a város-vidék együttműködés erősítéséhez. 

Támogatható tevékenységek 

felsorolása: 

Önállóan támogatható tevékenységek 

A) Helyi termelők, helyi piacra jutásának támogatása 
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A főtevékenységen belül támogatható: 

a) Piaci terület (vásárcsarnok, kültéri elárusítóhely, ideiglenes kitelepülés, termelői piac, stb.), üzlethelyiség vagy szövetkezeti bolt 

kialakításához kapcsolódó infrastruktúra kiépítése. 

b) Meglévő piaci terület (vásár, kültéri elárusítóhely, ideiglenes kitelepülés, termelői piac, stb.), üzlethelyiség vagy szövetkezeti 

bolt átalakítása, felújítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása. 

B) Önkormányzati, saját közétkeztetési célokat szolgáló fejlesztések támogatása, (iskola, önkormányzati intézmények konyhája) 

A főtevékenységen belül támogatható: 

a) Új épület építése, létesítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása. 

b) Meglévő épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, a szükséges épületgépészeti beruházások 

végrehajtása. 

c) Konyha és konyhai előkészítő fejlesztéséhez kapcsolódó infrastruktúra kialakítása, bővítése. 

C) Helyi termékek piacra jutását segítő agrár-logisztikai fejlesztések támogatása gyűjtőpont (hub) jelleggel 

A főtevékenységen belül támogatható: 

a) A termelést követő műveletekhez (tárolás, hűtés, válogatás, mosás, csomagolás), kezeléséhez kapcsolódó infrastruktúra kiépítése 

(pl. raktár, hűtőházak kialakítása), szolgáltatásként történő biztosítása. 

b) Meglévő épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, a szükséges épületgépészeti beruházások 

végrehajtása (pl. raktár kapacitások bővítése). 

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek 

A Felhívás keretében önállóan nem, csak a 3.1.1. pontban felsorolt tevékenységekkel együtt támogathatók az alábbi tevékenységek: 
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a) A fejlesztéshez nélkülözhetetlen, a helyi termékek piacra jutását segítő, ill. közétkeztetéshez kapcsolódó eszközbeszerzés. 

b) Megújuló energiaforrások részarány-növelése. 

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek 

A Felhívás keretében önállóan nem, csak a 3.1.1. pontban felsorolt tevékenységekkel együtt támogatható, kötelezően 

megvalósítandó tevékenységek: 

a) Akadálymentesítés – amennyiben releváns, jelen felhívás 3.2 fejezetében az akadálymentesítésre vonatkozó feltételek alapján. 

b) Szórt azbeszt mentesítése – amennyiben releváns, jelen felhívás 3.2 fejezetében az azbesztmentesítésre vonatkozó feltételek 

alapján. 

c) Energiahatékonysági intézkedések – amennyiben releváns, jelen felhívás 3.2 fejezetében az energiahatékonysági intézkedésekre 

vonatkozó feltételek alapján. 

d) Nyilvánosság biztosítása – az ÁÚF c. dokumentum 10 fejezete alapján. 

Beadás határideje: 

A támogatási kérelmek benyújtása: 

• Bács-Kiskun megye: - 

• Békés megye: 2016. február 29-től 2016. április 25-ig 

• Csongrád megye: 2016. február 29-től 2016. április 25-ig 

Támogatás mértéke és 

összege: 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:  

• Bács-Kiskun megye: - 

• Békés megye: minimum 25 millió Ft, maximum 500 millió Ft. 

• Csongrád megye: minimum 25 millió Ft, maximum 250 millió Ft. 

 

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

Rendelkezésre álló forrás: 

• Bács-Kiskun megye: - 

• Békés megye: 1 650 millió Ft 

• Csongrád megye: 500 millió Ft 
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o agrárlogisztikai fejlesztések számára elkülönített indikatív keretösszeg 400 millió Ft 

o egyéb megyei szereplő számára elkülönített indikatív keretösszeg 100 millió Ft 

 

Operatív Program neve: Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 

Pályázati kiírás címe: 
Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés  

 

Pályázati konstrukció 

kódja: 

TOP-1.3.1-15  

 

Támogatást igénylők köre: 

 Magyar Közút Nonprofit Zrt (57)  

 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt, (71, 72)  

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.  

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

 települési önkormányzatok (321)  

Pályázati kiírás célja: 

A munkanélküliek 50%-a kistelepülésen él, ahol a közlekedési hálózat leromlott állapota a munkaerő mobilitását is nehezíti, ezért a 

beavatkozás célja a jellemzően alacsonyabb rendű, országos közutak felújítása és fejlesztése annak érdekében, hogy a kisebb 

települések munkavállalói számára a betelepülő vállalkozások és a fejlesztett üzleti infrastruktúra elérhetősége javuljon. 

A beavatkozások nem pontszerűen, hanem a térségek integrált gazdaság- és foglakoztatás fejlesztését szolgáló fejlesztési 

csomagjainak a részeként valósulhatnak meg. 

Tárgyi felhívás a területi szereplők Kormány által elfogadott integrált területi programjainak a megvalósítását szolgálja. 

Támogatható 

tevékenységek felsorolása: 

Önállóan támogatható tevékenységek 

 

A Felhívás keretében kizárólag állami támogatásnak nem minősülű közcélú közútfejlesztések támogathatók. 

 

A) 4 és 5 számjegyű utak fejlesztése, felújítása 

 

4 és 5 számjegyű kül- és belterületi utak burkolatának és alépítményeinek felújítása, fejlesztése, útburkolatának szélesítése, 

korszerűsítése, amelybe beleértendő az útberuházáshoz kapcsolódóan a nyitott és zárt csapadékvíz-elvezető rendszer szükséges 

mértékben történő helyreállítása, korszerűsítése, egyéb szükséges közműkiváltás, közmű védelembe helyezés, támfal építése, 
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érintett műtárgy felújítása, rézsű megtámasztása, mederkorrekció, ívkorrekció, forgalomtechnikai kialakítás, tengelysúly mérő 

állomás kiépítése, nyomvonalas (közmű-)infrastruktúra helyreállítása, korszerűsítése, szükség szerint ideiglenes terelőút építése, 

meglévő út terelőútként való használata utáni helyreállítása. 

 

B) Országhatárhoz vezető alsóbbrendű utak fejlesztése, felújítása, építése 

 

Országhatárhoz vagy határátkelőhelyhez vezető 4 és 5 számjegyű út kialakítása, fejlesztése meglévő útszakaszok burkolatának és 

alépítményeinek felújítása, útburkolatának szélesítése, korszerűsítése, szilárd burkolattal történő kiépítése, amelybe beleértendő az 

útberuházáshoz kapcsolódóan a csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítése, szükséges mértékben történő helyreállítása, korszerűsítése, 

határátkelőhely akadálymentesítése, egyéb szükséges közműkiváltás, közmű védelembe helyezés, támfal építése, érintett műtárgy 

felújítása, rézsű megtámasztása, mederkorrekció, ívkorrekció nyomvonalas infrastruktúra helyreállítása, korszerűsítése, csomópont 

fejlesztése, szükség szerint ideiglenes terelőút építése, meglévő út terelőútként való használata utáni helyreállítása 

 

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek 

A felhívás keretében önállóan nem, csak a 3.1.1 fejezetben felsorolt tevékenységekkel együtt támogathatók az alábbi 

tevékenységek: 

1) 4 és 5 számjegyű utak csomópontjainak a fenntartható közlekedés előnyben részesítésével és a közlekedésbiztonság érdekében 

történő átalakítása. 

2) Olyan önkormányzati tulajdonú, helyi gyűjtőutak vagy csomópontok építése, felújítása, fejlesztése, átépítése vagy megerősítése, 

melyek a településeket összekötő állami tulajdonú 4 és 5 számjegyű utak gazdasági területek irányába tartó közvetlen vagy 

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

3) Kiegészítő infrastrukturális elemek fejlesztése: 

4) Szükséges infrastrukturális munkák, az útberuházásához kapcsolódó (utak alatt, felett és mellett található) infrastrukturális 

elemek, forgalomtechnika korszerűsítése, műtárgyépítés és felújítás, komplex terület-előkészítési munkák (bontás, tereprendezés, 

kármentesítés, lőszermentesítés, régészet, stb.). 

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

6) Autóbuszöblök, autóbusz megállók, autóbusz fordulók, autóbusz peronok, váróhelységek, leszállóperonok felújítása, kialakítása, 

fejlesztése, akadálymentesítése. 

7) Közlekedésbiztonságot szolgáló fejlesztések: 

8) Beruházással érintett útszakaszok mentén a hiányzó járdaszakaszok kiépítése, vagy meglévő járdaszakaszok akadálymentesítése. 

A beruházással érintett útszakaszokon található vagy létesülő gyalogátkelőhelyek megközelítése érdekében gyalogjárdák kiépítése 
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vagy akadálymentesítése. 

9) 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. 

10) Automata forgalomszámláló eszközök telepítése a gépjármű és, vagy a kerékpáros forgalom számlálása érdekében. 

11) Beruházás részeként hidak, nem szintbeli kereszteződések felújítása, korszerűsítése, építése. 

12) A beruházás megvalósításához szükséges idegen területek megvásárlása/kisajátítása. 

13) Balesetveszélyes közútszakaszok ívkorrekciója. 

Beadás határideje: 

A támogatási kérelmek benyújtása: 

 Bács-Kiskun megye: 2016. január 18-tól 2016. április 4-ig 

 Békés megye: 2016. január 18-tól 2016. április 4-ig 

 Csongrád megye: 2016. január 18-tól 2016. március 1-ig  

Támogatás mértéke és 

összege: 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:  

 Bács-Kiskun megye: minimum 100 millió Ft, maximum 2 047 millió Ft.  

 Békés megye: minimum 100 millió Ft, maximum 3 484 millió Ft.  

 Csongrád megye: minimum 100 millió Ft, maximum 1 000 millió Ft.  

 

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

Rendelkezésre álló forrás: 

Bács-Kiskun megye: Teljes rendelkezésre álló keretösszeg, összes elszámolható költség alapon 2 047 millió Ft 

Ebből, amennyiben a területi szereplő elkülönít földrajzi célterület számára forrást: 

A Homokhátság és a szabad vállalkozási zóna területek számára elkülönített indikatív keretösszeg 1 500 milli Ft 

Minden megyén belüli jogosult számára elkülönített indikatív keretösszeg 547 millió Ft 

Békés megye: Teljes rendelkezésre álló keretösszeg, összes elszámolható költség alapon 3 484 millió Ft 

Ebből, amennyiben a területi szereplő elkülönít földrajzi célterület1 számára forrást: 

A mezőkovácsházi járás számára elkülönített indikatív keretösszeg 700 millió Ft 

A sarkadi járás számára elkülönített indikatív keretösszeg 500 millió Ft 

Minden megyén belüli jogosult szereplő számára elkülönített indikatív keretösszeg 2 284 millió Ft 

Csongrád megye: Teljes rendelkezésre álló keretösszeg, összes elszámolható költség alapon 1 000 millió Ft 

Ebből, amennyiben a területi szereplő elkülönít fejlesztési cél számára forrást: 

Az iparterület- és ipartelep-fejlesztéshez kapcsolódó közlekedésfejlesztés számára elkülönített indikatív keretösszeg 500 millió Ft 
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Minden megyén belüli jogosultszámára elkülönített indikatív keretösszeg 500 millió Ft 

 

Operatív Program neve: Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 

Pályázati kiírás címe: A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
TOP-1.4.1-15 

Támogatást igénylők köre: 

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

a) Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 31); 

b) Helyi önkormányzatok és társulásaik (GFO 321, 327); 

c) Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok és társulásaik (GFO 351, 353, 371, 373); 

d) Egyházi jogi személy (továbbiakban: egyház) (GFO 55); 

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

alapján (GFO 529, 563, 565, 569); 

f) Közalapítvány (GFO 561); 

g) Nonprofit gazdasági társaság, szervezet (GFO 57; GFO 599); 

h) Önkormányzat többségi tulajdonában lévő vállalkozások (GFO 119). 

 

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség. 

 

Önállóan nem, konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet az alábbi szervezetek a 272/2014 (XI.5.) Korm. 

rendelet 5. melléklete, A nemzeti szabályozás az elszámolható költségekről 2014-2020 programozási időszak 3.8.2.5 pontjában 

meghatározott tevékenységek megvalósítására: 

- Helyi önkormányzatok és társulásaik (GFO 321; 327); 

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

- Nonprofit gazdasági társaság, szervezet (GFO 57; GFO 599), amelyben az állam vagy önkormányzat – együttesen vagy külön, 

közvetve vagy közvetlenül – 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik. 

- Vállalkozás (GFO 11), amelyben az állam vagy önkormányzat – együttesen vagy külön, közvetve vagy közvetlenül – 100%-os 

tulajdoni részesedéssel rendelkezik. 

Pályázati kiírás célja: A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói 



                                                                                 

 103 

mobilitás támogatását, többek között a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítését a gyermekellátási 

szolgáltatások fejlesztése által. 

 

Az Európai Bizottság ország-specifikus ajánlásaival összhangban Magyarország továbbfejleszti a kisgyermekek számára a 

napközbeni elhelyezést biztosító intézmények kapacitásait és az általuk nyújtott szolgáltatások minőségét a nők munkaerő-piaci 

részvételének elősegítése érdekében. A cél, hogy a TOP-1.4. intézkedés eredményindikátora „A 25-40 éves női népességen belül a 

foglalkoztatásban lévő nők aránya” 62%-ról 2023-ra 65%-ra növekedjen. 

 

A gyermekjóléti alapellátásokhoz (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde), valamint az óvodai ellátáshoz való hozzáférés 

javítását és a szolgáltatások minőségének fejlesztését szolgáló felhívás fő célja a kisgyermeket nevelők munkavállalásának 

támogatása, a családok segítése, különösen a leghátrányosabb helyzetű térségekben lévő gyermekek minél korábbi életkorban 

történő megsegítése. 

 

A felhívás a 3 éves kor alatti gyermekek napközbeni elhelyezését és a 3-6 éves gyerekek óvodai elhelyezését támogatja. A felhívás 

lehetőséget biztosít arra is, hogy az intézményes fejlesztéseken túlmenően (bölcsőde, mini bölcsőde, óvoda-bölcsőde, mint többcélú 

intézmény4) támogatja a rugalmasabb és egyszerűbb működési feltételekkel létrehozható bölcsődei ellátási formákat, így a családi 

bölcsődét is, annak érdekében, hogy a helyi igényeken alapuló leghatékonyabb megoldást lehessen kialakítani az adott térségben, 

illetve a településen. 

Támogatható 

tevékenységek felsorolása: 

 Önállóan támogatható tevékenységek 

A) Intézmény/szolgáltatás infrastrukturális fejlesztése, ezen belül támogatható: 

a) férőhely bővítése, átalakítása, felújítása (beleértve az épületgépészetet, a főzőkonyha vagy a melegítőkonyha fejlesztését is); 

b) új telephely/szolgáltatás létesítése; 

c) udvar, játszóudvar felújítása (pl.: kerékpártároló/babakocsi tároló létesítése; kerítés építése, javítása; zöldterület-fejlesztése, 

növelése; ivókút építése); 

d) bezárt telephely újranyitása; 

e) szocializációt, mozgásfejlesztést, fejlesztést segítő helyiségek, szabadidős programoknak lehetőséget biztosító terek fejlesztése; 

f) tornaszoba, orvosi szoba, elkülönítő helyiség létesítése, felújítása. 

B) Eszközbeszerzés, beleértve: 

a) a bútorok és egyéb berendezési tárgyak (pl.: konyhai berendezések; udvari játékok; utcabútorok; játéktároló), eszközök (pl.: 

konyhai eszközök; fejlesztő eszközök) beszerzését közvetlenül a szolgáltatáshoz kapcsolódóan; 

b) az informatikai eszközök, berendezések, IKT-eszközök, vezeték nélküli (ún. wireless) technológiák beszerzését. 
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Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek 

A felhívás keretében önállóan nem, csak a 3.1.1. fejezetben felsorolt tevékenységekkel együtt támogathatók az alábbi 

tevékenységek: 

a) tanmedence felújítása, bővítése; 

b) gyermekpancsoló, szabadtéri zuhany létesítése, fejlesztése; 

c) 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. 

d) a bölcsőde alapfeladatain túli szolgáltatás (kizárólag játszócsoport és időszakos gyermekfelügyelet); 

e) járműbeszerzés (legfeljebb 15 fős kisbusz beszerzése, kizárólag társulás esetében és bölcsődei kapacitásbővítéshez 

kapcsolódóan); 

f) megújuló energiaforrások alkalmazása. 

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek 

A felhívás keretében önállóan nem, csak a 3.1.1. fejezetben felsorolt tevékenységekkel együtt támogatható, kötelezően 

megvalósítandó tevékenységek: 

a) akadálymentesítés – amennyiben releváns, jelen felhívás 3.2 fejezetében feltüntetett akadálymentesítésre vonatkozó feltételek 

alapján; 

b) szórt azbeszt mentesítése – amennyiben releváns, jelen felhívás 3.2 fejezetében feltüntetett azbesztmentesítésre vonatkozó 

feltételek alapján; 

c) energiahatékonysági intézkedések – amennyiben releváns, jelen felhívás 3.2 fejezetében feltüntetett energiahatékonysági 

intézkedésekre vonatkozó feltételek alapján; 

d) nyilvánosság biztosítása – ÁÚF c. dokumentum 10. fejezete alapján. 

Beadás határideje: 

A támogatási kérelmek benyújtása: 

 Bács-Kiskun megye: 2016. március 21-től 2016. május 23-ig 

 Békés megye: 2016. március 21-től 2016. május 23-ig 

 Csongrád megye: 2016. március 21-től 2016. május 23-ig 

Támogatás mértéke és 

összege: 

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

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:  

 Bács-Kiskun megye: minimum 1 millió Ft, maximum 400 millió Ft. 

 Békés megye: Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéb megyei szereplő számára minimum 1 millió Ft, 

maximum 300 millió Ft; mezőkovácsházi járás számára minimum 1 millió Ft, maximum 50 millió Ft 
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 Csongrád megye: minimum 1 millió Ft, maximum 300 millió Ft. 

Rendelkezésre álló forrás: 

Teljes rendelkezésre álló keretösszeg, összes elszámolható költség alapon: 

 Bács-Kiskun megye: 2 587 millió Ft 

 Békés megye: 2 600 Ft Mezőkovácsházi járás számára elkülönített indikatív keretösszeg 600 millió Ft, Minden megyei szereplő 

számára elkülönített indikatív keretösszeg 2 000 millió Ft 

 Csongrád megye: 2 237 Ft 

- A 10 000 fő alatti népességszámú1 települések önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervei számára 

elkülönített indikatív keretösszeg: 1 565,9 millió Ft 

- Egyéb kedvezményezettek számára elkülönített indikatív keretösszeg: 671,1 millió Ft 

 

Operatív Program neve: Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 

Pályázati kiírás címe: Barnamezős területek rehabilitációja 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
TOP-2.1.1-15 

Támogatást igénylők köre: 

Városi jogállású település helyi önkormányzata (GFO 321) – kivéve: megyei jogú város 

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

- helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 32); 

- helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 37); 

- önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaság (GFO 1, 2, 57); 

- egyesület (GFO 516, 517, 519, 521, 525, 526, 528, 529); 

- egyházi jogi személy (GFO 55); 

- alapítvány (GFO 563, 565, 569); 

- közalapítvány (GFO 561); 

- többségi önkormányzati tulajdonban lévő nonprofit gazdasági társaság (GFO 11, 57); 

- egyéb, többségi önkormányzati tulajdonban lévő, jogi személyiségű nonprofit szervezet (GFO 59); 

- egyéb, többségi önkormányzati tulajdonban lévő, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet (GFO 69). 

Pályázati kiírás célja: 

A felhívás legfőbb célja a vállalkozások és befektetők, valamint a lakosság számára vonzó, ugyanakkor környezetileg fenntartható 

városi környezet, települési arculat kialakítása. Az intézkedés elsősorban olyan infrastruktúra-fejlesztéseket támogat, amelyek 

javítják a települések általános környezeti állapotát, segítik a település fenntartható fejlődési pályára állítását, a beruházások során 

olyan technológiák, módszerek kerülnek alkalmazásra, amelyek környezet- és természetvédő módon biztosítják a megépített 
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infrastruktúra és a település működését, elősegítik a fenntartható fejlődést a település 314/2012. (IX. 8.) Korm. rendelet szerint 

kidolgozott Településfejlesztési Koncepciójának és Integrált Településfejlesztési Stratégiájának megfelelően, továbbá 

hozzájárulnak a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) gazdaságfejlesztési céljaihoz, ezzel pedig a települések 

lakosságának megtartásához. A gazdasági szereplőket célzó, a vonzó üzleti környezetet biztosító, a városok térségi-gazdasági 

központi szerepét erősítő, a helyi gazdaságot ösztönző beruházások közül is a TOP kiemelt területe a barnamezős területek, 

rozsdaövezetek rehabilitációja. 

Támogatható tevékenységek 

felsorolása: 

Önállóan támogatható tevékenységek 

Önkormányzati tulajdonban, önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaság tulajdonában lévő, vagy legkésőbb a 

vonatkozó mérföldkő teljesítéséig legalább többségi önkormányzati tulajdonba kerülő barnamezős terület és 

épületállomány klímatudatos, energiahatékony üzemeltetést biztosító módon történő rehabilitációja, nem épület jellegű 

építmények, létesítmények fenntartható, energiahatékony üzemeltetését biztosító megújítása, melynek keretében 

támogatható: a terület hasznosítását célzó beruházások megvalósítása gazdaságélénkítési, közösségi tevékenységek kiszolgálására. 

 

A fejlesztéssel érintett terület vonatkozásában a főtevékenységen belül támogatható a barnamezős terület szükséges esetben 

kármentesítéssel egybekötött rekonstrukciója: 

A. Főtevékenység: közterületek kialakítása végleges és átmeneti hasznosítás céljából egyaránt, a bar-namezős terület 

hasznosítható szabadtereinek komplex rehabilitálása, a település városi zöld infrastruktúra hálózatába történő 

integrálása a terület rekonstrukciójával vagy új zöldterület kialakításával az alábbi tevékenységeken keresztül: 

- növényfelület, élőhelyek és biodiverzitás növelése, a zöldfelület növényállományának rekonstrukciója, 

- talajerózió-védelmi (szél- és víz, hófúvás) talajtakarás, védő fasorok, erdősávok telepítése, 

- városklíma, hősziget-hatás ellen árnyékoló lombhullató, klímatűrő fasorok, cserjesávok, több szintes 

zöldfelületek létesítése, 

- városi aktív rekreációs zöldterületek (városi tanösvény, tanpálya, futópálya, kutyafuttató, ját-szótér, szabadtéri 

tornapálya stb.) kialakítása, 

- városi aktív közösségi gazdálkodást segítő új zöldfelületek (városi farm, közösségi kert, iskolakert stb.) 

kialakítása. 

- a településre hulló csapadékvíz hasznosítására alkalmas infrastruktúra kiépítése, 

- a csapadékvíz közvetlen hasznosítása a fejlesztésre kerülő zöldterületen, önfenntartó-képességének fokozása 

érdekében 
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B. Főtevékenység: a szükséges kármentesítési tevékenységen túl a meglévő épületállomány teljes elbontását követően 

a barnamezős terület hasznosítása gazdaságélénkítési, közösségi céllal,  

Gazdaságélénkítő tevékenységként megvalósulhat: 

- helyi termékek számára piaci terület (városi, helyi piac, piactér, vásárcsarnok) kialakítása és az alapműködéshez 

szükséges tárgyi eszközbeszerzés, a kapcsolódó területek revitalizálása a barnamezős területen belül; 

- közösségi céllal megvalósuló beruházás keretében kialakításra kerülő, vállalkozási tevékenységnek helyet 

biztosító fejlesztés; 

- profitorientált módon üzemeltetett sport- és szabadidős létesítmény kialakítása és az alapműködéshez szükséges 

tárgyi eszközbeszerzés; 

- profitorientált módon üzemeltetett rendezvény- és konferenciaközpont kialakítása és az alapműködéshez 

szükséges tárgyi eszközbeszerzés. 

Alulhasznosított vagy használaton kívüli önkormányzati tulajdonban lévő barnamezős terület megújítása, 

hasznosítása közösségi céllal az alábbi tevékenységek szerint valósulhat meg: 

- kulturális központ, közművelődési intézmény kialakítása és az alapműködéshez szükséges tárgyi 

eszközbeszerzés; 

- közcélokat szolgáló sport- és szabadidős létesítmények kialakítása és az alapműködéshez szükséges tárgyi 

eszközbeszerzés; 

- nonprofit szolgáltatóház kialakítása, amely térítésmentesen nyújt közcélú szolgáltatásokat és az alapműködéshez 

szükséges tárgyi eszközbeszerzés; 

olyan parkolási infrastruktúra kialakítása és az alapműködéshez szükséges tárgyi eszköz-beszerzés, amelynek 

megvalósításával egyben növekszik a közösség által igény bevehető tér, ill. a zöldfelület (pl.: zöldtetővel 

kialakított parkolólemez, mélygarázs), 

- közszféra funkció kialakítása. 

C. Főtevékenység: a barnamezős terület hasznosítható épületállományának energiahatékony üzemeltetést biztosító 

módon történő felújítása, átépítése, feltétlenül szükséges részleges bontása, bővítése, illetve rehabilitálása 

(energiahatéknysági beruházások, megújuló energiaforrások alkalmazása az épület üzemeltetése során) 

gazdaságélénkítési, közösségi céllal, különös tekintettel a történelmi és kulturális örökség megőrzésére és az 

újrahasznosításra. 
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Gazdaságélénkítő tevékenységként megvalósulhat: 

- kereskedelmi és/vagy szolgáltató terek infrastrukturális feltételeinek kialakítása és az alapműködéshez szükséges 

tárgyi eszközbeszerzés; 

- helyi termékek számára piaci terület (városi, helyi piac) kialakítása és az alapműködéshez szükséges tárgyi 

eszközbeszerzés, a kapcsolódó területek revitalizálása a barnamezős területen belül; 

- profitorientált módon üzemeltetett sport- és szabadidős létesítmény kialakítása és az alapműködéshez szükséges 

tárgyi eszközbeszerzés; 

- profitorientált módon üzemeltetett rendezvény- és konferenciaközpont kialakítása és az alapműködéshez 

szükséges tárgyi eszközbeszerzés. 

Alulhasznosított vagy használaton kívüli önkormányzati tulajdonban lévő épület, terület megújítása, hasznosítása 

közösségi céllal az alábbi tevékenységek szerint valósulhat meg: 

- kulturális központ, közművelődési intézmény kialakítása és az alapműködéshez szükséges tárgyi 

eszközbeszerzés; 

- közcélokat szolgáló sport- és szabadidős létesítmények kialakítása és az alapműködéshez szükséges tárgyi 

eszközbeszerzés; 

- nonprofit szolgáltatóház kialakítása, amely térítésmentesen nyújt közcélú szolgáltatásokat és az alapműködéshez 

szükséges tárgyi eszközbeszerzés; 

- olyan parkolási infrastruktúra kialakítása és az alapműködéshez szükséges tárgyi eszköz-beszerzés, amelynek 

megvalósításával egyben növekszik a közösség által igény bevehető tér, ill. a zöldfelület (pl.: zöldtetővel 

kialakított parkolólemez, mélygarázs), 

- közszféra funkció kialakítása. 

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek 

 Az A) főtevékenység, zöld infrastruktúra hálózat rekonstrukciója / kialakítása az alábbi választható tevékenységekkel 

egészíthető ki: 

o a zöld infrastruktúra hálózat rekonstrukcióját, kialakítását megalapozó települési zöld infrastruktúra hálózat 

felmérése, térképezése, fejlesztési- és fenntartási akcióterv készítése – amennyiben annak készítése más felhívás 

terhére még nem indult meg; 

o bűnmegelőzés a környezettervezés segítségével; 
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o a terület szerkezetét, funkcióját, összképét zavaró vagy általában leromlott fizikai állapotban lévő és jellemzően 

környezetszennyezéssel terhelt építmények, műtárgyak elbontása és a szennyezett területek, degradált felületek 

rekultivációja; 

o közlekedési és üzemterületek takarása, zajvédelme, porvédelme, pollenterhelés csökkentése terepalakítással és/vagy 

növénytelepítéssel; 

o folytonosság, hálózatiság növelése, zöld és kék infrastruktúra (gyalogos és lovas útvonalak, erdősávok, 

kisvízfolyások stb.) összekapcsolása; 

o f) teljes rétegrendjében vízáteresztő burkolatú (pl.: gyöngykavics, murva, mulcs-borítású, stb.) sétautak 

nyomvonalának kialakítása (murva, stabilizált zúzottkő vagy mulcs-borítással, egyéb víz-áteresztő burkolatokkal), 

teljes rétegrendjében vízáteresztő burkolatú sétautak létesítése, kialakítása nem vízáteresztő burkolat cseréje vagy 

kiváltása céljából, burkolatjavítás; 

o komposztáló létesítése az érintett zöldterületen képződött zöldhulladék hasznosítására; 

o a terület rendeltetésszerű használathoz szükséges eszközbeszerzés (környezetbe illő, minőségi utcabútorok 

elhelyezése stb.); 

o városi zöldtetők, extenzív zöldfalak, vízfelületek kialakítása a barnamezős területen; 

o a kialakításra kerülő zöldterületen kiszolgáló épületek (nyilvános mosdók, pelenkázó, esőbeálló, szabadtéri 

rekreációt segítő építmények, napvédelmi funkciót ellátó építmények, eszközök telepítése, gazdasági funkció 

befogadására alkalmas építmények, stb.), kialakítása, meglévő épület átalakítása; 

o teljes rétegrendjében nem vízáteresztő burkolatú sétautak nyomvonal rekonstrukciója, felújítása geotechnikai 

indokkal alátámasztott esetekben, vagy akadálymentesítési indokkal alátámasztott esetekben a csapadékvíz helyben 

történő hasznosításának megoldásával. 

 Valamennyi főtevékenység esetében támogatható tevékenységek: 

o A barnamezős területre eső, ill. azt körülvevő belterületi csapadék és belvízvédelmi létesítmények a települési 

zöldinfrastruktúra-fejlesztés integráns részét képező rekonstrukciója vagy ki-építése. 

o Az önkormányzati tulajdonban lévő, vagy önkormányzati tulajdonba kerülő, továbbá önkormányzati többségi 

tulajdonú gazdasági társaság tulajdonában lévő vagy tulajdonába kerülő terület és épület gazdaságélénkítési, 

közösségi céllal történő megújítása kapcsán, a barnamezős területen – függetlenül a hasznosítás jellegétől – 

megújíthatóak, ill. kialakíthatóak a jogszabály alapján kötelezően előírt felszíni, nyílt, valamint felszín alatti 

parkolóhelyek, amennyiben a beavatkozás nem zöldterület felhasználásával, átalakításával történik. 

A barnamezős területen belüli infrastruktúra (gáz, víz, csatorna, út, parkoló, elektromos vezeték-rendszer, energia 

hálózat, távközlési és kommunikációs hálózat, hulladékkezelő létesítmények, térvilágítás stb.), valamint a területet 
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körülvevő kerítés kialakítása, fejlesztése és korszerűsítése. 

o A fejlesztés vonatkozásában sor kerülhet a barnamezős területet magában foglaló telektömb körüli önkormányzati 

belterületi közúthálózat zöldterület-használatot segítő felújítására, szilárd burkolattal történő ellátására, valamint a 

fejlesztésre kerülő úthoz kapcsolódóan az alábbi, a zöldterület használatát segítő, a zöld infrastruktúra hálózatba 

integrálódó közlekedési fejlesztésekre: 

 járdák, gyaloghidak, kizárólag gyalogos és kerékpáros közlekedésre alkalmas nagyműtárgyak felújítása, 

kialakítása; 

 meglévő parkolóhelyek felújítása; 

 buszöblök és buszvárók (kivéve buszpályaudvar épületei) felújítása, kialakítása; 

 a zöldfelület elérhetőségét és átjárhatóságát biztosító közlekedőfelület kialakítása; 

 meglévő gyalogos zónák, terek, sétálóutcák, forgalomcsillapított közlekedési övezetek meg-újítása 

biológiailag aktív felületek növelésén keresztül a városklíma kiegyenlítése érdekében, a hősziget-hatás ellen 

növényfelületek telepítésével; 

 kerékpárforgalmi létesítmények építése, kijelölése vagy felújítása; 

 kerékpártárolók, kerékpárparkolók kiépítése, kialakítása. 

o Önkormányzati tulajdonú vagy tulajdonba kerülő, korszerű, energiatakarékos közvilágítás kialakítása, 

korszerűsítése, elektromos hálózat és távközlési légvezetékek rendezett terepszint alá he-lyezése a barnamezős 

terület megújítása vonatkozásában. 

o A barnamezős területen a közbiztonság javítását, a fejlesztés eredményeinek megőrzését, fenn-tartását szolgáló 

infrastrukturális fejlesztések. 

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek 

 Akadálymentesítés 

 Szórt azbeszt mentesítése 

 Energiahatékonysági intézkedések 

 Nyilvánosság biztosítása az ÁÚF c. dokumentum 10 fejezete alapján 

 Partnerségi tervezés 

 Infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő „soft” elemek (akciók, programok, képzések, tájékoztatók, 

participatív tervezési gyakorlatok megvalósítása, szemináriumok, workshopok, partnertalálkozók, konferenciák fórumok, 

stratégiák, cselekvési tervek készítése, prevenciós tevékenységek. Támogatható továbbá a „soft” elemek sikeres 
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végrehajtásához / megvalósítá-sához közvetlenül kapcsolódó, nélkülözhetetlen forgóeszközök beszerzése. 

Beadás határideje: 

A támogatási kérelmek benyújtása  

 Bács-Kiskun megye: - 

 Békés megye: 2016. február 25-től 2016. május 17-ig  

 Csongrád megye: 2016. február 25-től 2016. május 17-ig lehetséges. 

Támogatás mértéke és 

összege: 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás elérhető összege:  

Békés megye: 50 millió Ft, maximum 1 100 millió Ft. 

Csongrád megye: minimum 50 millió Ft, maximum 1 000 millió Ft. 

 

Operatív Program neve: Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 

Pályázati kiírás címe: Zöld város kialakítása 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
TOP-2.1.2-15 

Támogatást igénylők köre: 

Önállóan városi jogállású település helyi önkormányzata (GFO 321) – kivéve megyei jogú városok 

 

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

- helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 32); 

- helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 37); 

- önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaság (GFO 1, 2, 57); 

- egyesület (GFO 516, 517, 519, 521, 525, 526, 528, 529); 

- egyházi jogi személy (GFO 55); 

- alapítvány (GFO 563, 565, 569); 

- közalapítvány (GFO 561); 

- többségi önkormányzati tulajdonban lévő nonprofit gazdasági társaság (GFO 11, 57); 

- egyéb, többségi önkormányzati tulajdonban lévő, jogi személyiségű nonprofit szervezet (GFO 59); 

- egyéb, többségi önkormányzati tulajdonban lévő, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet (GFO 69). 

Pályázati kiírás célja: 

Az intézkedés elsősorban olyan infrastruktúra-fejlesztéseket támogat, amelyek javítják a települések általános környezeti állapotát, 

segítik a település fenntartható fejlődési pályára állítását, a beruházások során olyan technológiák, módszerek kerülnek 

alkalmazásra, amelyek környezet- és természetvédő módon biztosítják a megépített infrastruktúra és a település működését, 

elősegítik a fenntartható fejlődést, a település 314/2012. (IX. 8.) Korm. rendelet szerint kidolgozott Településfejlesztési 
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Koncepciójának és Integrált Településfejlesztési Stratégiájának megfelelően, továbbá hozzájárulnak a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program (TOP) gazdaságfejlesztési céljaihoz, ezzel pedig a települések lakosságának megtartásához. 

A gazdasági szereplőket célzó, a vonzó üzleti környezetet biztosító, a városok térségi gazdasági központi szerepét erősítő, a helyi 

gazdaságot ösztönző beruházások vonatkozásában cél a kijelölt akcióterületen található zöldfelületek és a hozzájuk kapcsolódó 

önkormányzati tulajdonban lévő, sokszor használaton kívüli, de akár jövedelemtermelésre alkalmas infrastruktúraelemek 

megújítása. 

Támogatható tevékenységek 

felsorolása: 

Önállóan támogatható tevékenységek 

A. Főtevékenység – zöld város kialakítása 

A főtevékenységen belül a kijelölt akcióterületen támogatható a városi zöld infrastruktúra hálózat rekonstrukciója / kialakítása 

közterületeken, ill. a konzorciumi partner tulajdonában lévő területeken. 

 növényfelület, élőhelyek és biodiverzitás növelése, a zöldfelület növényállományának rekonstrukciója, egyszeri 

beavatkozásként gyomirtás/beteg fák eltávolítása, valamint ápolási munkák; 

 talajerózió-védelmi (szél- és víz, hófúvás) talajtakarás, védő fasorok, erdősávok telepítése; 

 városklíma, hősziget-hatás ellen árnyékoló lombhullató, klímatűrő fasorok, cserjesávok, több szintes zöldfelületek 

létesítése; 

 városi aktív rekreációs zöldterületek (városi tanösvény, tanpálya, futópálya, kutyafuttató, játszótér, szabadtéri tornapálya 

stb.) kialakítása; 

 városi aktív közösségi gazdálkodást segítő új zöldfelületek (városi farm, közösségi kert, iskolakert stb.) kialakítása; 

 a településre hulló csapadékvíz fejlesztésre kerülő zöldfelületen történő hasznosítására alkalmas infrastruktúra kiépítése; 

 a csapadékvíz közvetlen hasznosítása a fejlesztésre kerülő zöldterületen, önfenntartó-képességének fokozása érdekében. 

B. Főtevékenység: az akcióterületre eső, többségi önkormányzati tulajdonban, vagy önkormányzati többségi tulajdonú 

gazdasági társaság tulajdonában lévő, illetve legkésőbb a vonatkozó mérföldkő teljesítéséig legalább többségi 

önkormányzati tulajdonba kerülő, továbbá a konzorciumi partner tulajdonában lévő területek és épületek 

klímatudatos, energiahatékony üzemeltetést biztosító módon történő megújítása, azok fenntartható üzemeltetése 

érdekében, nem épület jellegű építmények, létesítmények fenntartható, energiahatékony üzemeltetését biztosító 

megújítása. 

 Gazdaságélénkítő tevékenységként megvalósulhat: 

o önkormányzat vagy a konzorciumi partner tulajdonában lévő kereskedelmi és/vagy szolgáltató terek megújítása, 

átalakítása (közszolgáltatás, nonprofit módon üzemeltetett szolgáltatás közösségi célú funkciónak számít és nem 

tekinthető gazdaságélénkítésnek);  

o helyi termékek számára piaci terület (városi, helyi piac, vásárcsarnok) megújítása, a kapcsolódó területek 
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revitalizálása és az alapműködéshez szükséges tárgyi eszközbeszerzés; 

o alulhasznosított vagy használaton kívüli többségi önkormányzati tulajdonban lévő épület megújítása, hasznosítása 

gazdaságélénkítési céllal: 

 kereskedelmi és / vagy szolgáltató terek kialakítása és az alapműködéshez szükséges tárgyi eszközbeszerzés, 

 profittermelő módon üzemeltetett sport- és szabadidős létesítmény kialakítása és az alapműködéshez 

szükséges tárgyi eszközbeszerzés, 

 profittermelő módon üzemeltetett rendezvény- és konferenciaközpont és az alapműködéshez szükséges tárgyi 

eszközbeszerzés. 

 Közösségi céllal megvalósulhat: 

o kulturális tevékenységet magában foglaló, a támogatási kérelem benyújtását megelőzően is üzemelő, önkormányzati 

tulajdonban vagy a konzorciumi partner tulajdonában lévő épület megújítása és az alapműködéshez szükséges tárgyi 

eszközbeszerzés, kivéve a jelen felhívás 3.1.4. pontjában foglalt tevékenységeket; 

o alulhasznosított vagy használaton kívüli önkormányzati tulajdonban vagy a konzorciumi partner tulajdonában lévő 

épület megújítása, hasznosítása közösségi céllal: 

 közcélokat szolgáló sport- és szabadidős létesítmények és az alapműködéshez szükséges tárgyi 

eszközbeszerzés, 

 2. nonprofit szolgáltatóház és az alapműködéshez szükséges tárgyi eszközbeszerzés, amely térítésmentesen 

nyújt közcélú szolgáltatásokat. 

C. Főtevékenység: az akcióterületen önkormányzat vagy önkormányzati többségi tulajdonban lévő gazdasági társaság 

tulajdonába kerülő szolgáltató épület kialakítása 

 Gazdaságélénkítő tevékenységként megvalósulhat: 

o helyi termékek számára piaci terület (városi, helyi piac, vásárcsarnok) kialakítása és az alapműködéshez szükséges 

tárgyi eszközbeszerzés; 

o önkormányzat vagy a konzorciumi partner tulajdonában lévő kereskedelmi és / vagy szolgáltató terek kialakítása és 

az alapműködéshez szükséges tárgyi eszközbeszerzés; 

o olyan díjfizetés ellenében használható parkolási infrastruktúra kialakítása és az alapműködéshez szükséges tárgyi 

eszközbeszerzés, amelynek megvalósításával egyben növekszik a közösség által igény bevehető tér, ill. a zöldfelület 

(pl.: zöldtetővel kialakított parkolólemez, mélygarázs). 

 Közösségi céllal megvalósulhat: olyan ingyenesen használható parkolási infrastruktúra kialakítása és az alapműködéshez 

szükséges tárgyi eszközbeszerzés, amelynek megvalósításával egyben növekszik a közösség által igény bevehető tér, ill. a 

zöldfelület (pl.: zöldtetővel kialakított parkolólemez, mélygarázs). 
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Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek 

 

 Az A) főtevékenység, zöld infrastruktúra hálózat rekonstrukciója / kialakítása az alábbi választható tevékenységekkel 

egészíthető ki: 

o a zöld infrastruktúra hálózat rekonstrukcióját, kialakítását megalapozó települési zöld infrastruktúra hálózat 

felmérése, térképezése, fejlesztési- és fenntartási akcióterv készítése – amennyiben annak készítése más felhívás 

terhére még nem indult meg; 

o bűnmegelőzés a környezettervezés segítségével; 

o a zöldterület jellegzetes stílusjegyeit hordozó, az építészeti örökség részét képező műtárgyak, táj- és kertépítészeti 

alkotások megőrző, helyreállító rekonstrukciója; 

o a zöldterület szerkezetét, funkcióját, összképét zavaró építmények, műtárgyak elbontása és a degradált felületek 

rekultivációja; 

o közlekedési és üzemterületek takarása, zajvédelme, porvédelme, pollenterhelés csökkentése terepalakítással és/vagy 

növénytelepítéssel; 

o folytonosság, hálózatiság növelése, zöld és kék infrastruktúra (gyalogos és lovas útvonalak, erdősávok, 

kisvízfolyások stb.) összekapcsolása; 

o teljes rétegrendjében vízáteresztő burkolatú (pl.: gyöngykavics, murva, mulcs-borítású, stb.) sétautak nyomvonal 

rekonstrukciója, felújítása (murva, stabilizált zúzottkő vagy mulcs-borítással, egyéb vízáteresztő burkolatokkal), 

teljes rétegrendjében vízáteresztő burkolatú sétautak létesítése, kialakítása nem vízáteresztő burkolat cseréje vagy 

kiváltása céljából, burkolatjavítás; 

o komposztáló létesítése az érintett zöldterületen képződött zöldhulladék hasznosítására; 

o a terület rendeltetésszerű használathoz szükséges eszközbeszerzés (környezetbe illő minőségi utcabútorok 

elhelyezése stb.); 

o nem a zöldfelület kiváltását célzó városi zöldtetők, extenzív zöldfalak, vízfelületek kialakítása; 

o a fejlesztésre kerülő zöldterület hasznosítható épületállományának (nyilvános mosdók, pelenkázó, esőbeálló, 

szabadtéri rekreációt segítő építmények, napvédelmi funkciót ellátó építmények, eszközök telepítése, gazdasági 

funkció befogadására alkalmas építmények, stb.) felújítása, kialakítása; 

o teljes rétegrendjében nem vízáteresztő burkolatú sétautak nyomvonal rekonstrukciója, felújítása geotechnikai 

indokkal alátámasztott esetekben, vagy akadálymentesítési indokkal alátámasztott esetekben a csapadékvíz helyben 

történő hasznosításának megoldásával. 
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 Valamennyi főtevékenység esetében támogatható tevékenységek: 

1. Az akcióterületre eső belterületi csapadék és belvízvédelmi létesítmények a települési zöldinfrastruktúra-fejlesztés 

integráns részét képező rekonstrukciója vagy kiépítése. 

2. Az önkormányzati tulajdonban, vagy önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaság tulajdonában lévő terület és 

épület megújítása kapcsán– függetlenül a hasznosítás jellegétől – megújíthatóak, ill. kialakíthatóak a jogszabály alapján 

kötelezően előírt felszíni, nyílt, valamint felszín alatti parkolóhelyek, amennyiben a beavatkozás nem zöldterület 

felhasználásával, átalakításával történik. 

3. Az akcióterületi zöldterület megújítása vonatkozásában sor kerülhet a zöldterülethez közvetlenül kapcsolódóan a 

zöldterületet körülvevő, vagy a zöldterületet magában foglaló telektömb körüli, akcióterületen belüli önkormányzati 

belterületi közúthálózat zöldterület-használatot segítő felújítására, szilárd burkolattal történő ellátására, valamint a 

fejlesztésre kerülő úthoz kapcsolódóan az alábbi, a zöldterület használatát segítő, a zöld infrastruktúra hálózatba 

integrálódó közlekedési fejlesztésekre: 

 járdák, gyaloghidak, kizárólag gyalogos és kerékpáros közlekedésre alkalmas nagyműtárgyak felújítása, 

kialakítása; 

 meglévő parkolóhelyek felújítása; 

 buszöblök és buszvárók (kivéve buszpályaudvar épületei) felújítása, kialakítása; 

 a zöldfelület elérhetőségét és átjárhatóságát biztosító közlekedőfelület felújítása, kialakítása; 

 meglévő gyalogos zónák, terek, sétálóutcák, forgalomcsillapított közlekedési övezetek megújítása 

biológiailag aktív felületek növelésén keresztül a városklíma kiegyenlítése érdekében, a hősziget-hatás ellen 

növényfelületek telepítésével; 

 kerékpárforgalmi létesítmények építése, kijelölése vagy felújítása; 

 kerékpártárolók, kerékpárparkolók kiépítése, kialakítása. 

4. Önkormányzati tulajdonú vagy tulajdonba kerülő, korszerű, energiatakarékos közvilágítás kialakítása, korszerűsítése, 

elektromos hálózat és távközlési légvezetékek rendezett terepszint alá helyezése az akcióterületi zöldterület megújítása 

vonatkozásában. 

5. A közbiztonság javítását, a fejlesztés eredményeinek megőrzését, fenntartását szolgáló infrastrukturális fejlesztések. 

 

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek 

 

 Energiahatékonysági intézkedések 

 Szórt azbeszt mentesítése  
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 Akadálymentesítés 

 Nyilvánosság biztosítása az ÁÚF c. dokumentum 10 fejezete alapján. 

 Partnerségi tervezés 

 f) Infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő „soft” elemek (akciók, programok, képzések, tájékoztatók, 

participatív tervezési gyakorlatok megvalósítása, szemináriumok, workshopok, partnertalálkozók, konferenciák fórumok, 

stratégiák, cselekvési tervek készítése, prevenciós tevékenységek). Támogatható továbbá a „soft” elemek sikeres 

végrehajtásához / megvalósításához közvetlenül kapcsolódó, nélkülözhetetlen forgóeszközök beszerzése. 

Beadás határideje: 

A támogatási kérelmek benyújtása  

• Bács-Kiskun megye: 2016. április 22-től 2016. július 22-ig 

• Békés megye: 2016. február 25-től 2016. május 17-ig  

 Csongrád megye: 2016. február 25-től 2016. május 17-ig lehetséges. 

Támogatás mértéke és 

összege: 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás elérhető összege:  

• Bács-Kiskun megye: minimum 100 millió Ft, maximum 1 998 millió Ft. 

• Békés megye: 

o mezőkovácsházi járás számára minimum 100 millió Ft, maximum 220 millió Ft;  

o egyéb megyei szereplő számára minimum 100 millió Ft, maximum 500 millió Ft. 

• Csongrád megye: 50 millió Ft, maximum 500 millió Ft. 

 

Operatív Program neve: Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 

Pályázati kiírás címe: 
Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések  

 

Pályázati konstrukció 

kódja: 

TOP-2.1.3-15  

 

Támogatást igénylők köre: 

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be: 

- helyi önkormányzatok (GFO 321), 

- helyi önkormányzatok társulásai (GFO 327) 

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség. Konzorciumvezető kizárólag 

települési önkormányzat lehet. 

Önállóan nem, konzorciumi partnerként nyújthat be támogatási kérelmet az alábbi szervezet: 

- Magyar Közút Nonprofit Zrt (GFO 57) 
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Önállóan nem, konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet az alábbi szervezetek a 272/2014 (XI.5.) 

Korm. rendelet 5. melléklete, A nemzeti szabályozás az elszámolható költségekről 2014-2020 programozási időszak 3.8.2.5 

pontjában meghatározott tevékenységek megvalósítására: 

- Megyei önkormányzat; 

- Nonprofit gazdasági társaság, szervezet (GFO 57; GFO 599), amelyben az állam vagy önkormányzat - együttesen vagy külön, 

közvetve vagy közvetlenül - 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik; 

Vállalkozás (GFO 11[2]), amelyben az önkormányzat vagy önkormányzatok, közvetve vagy közvetlenül - 100%-os tulajdoni 

részesedéssel rendelkeznek. 

Pályázati kiírás célja: 

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 megvalósítása 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. 

Az intézkedés keretében kizárólag a települések belterületének védelmét szolgáló művek bel- és külterületi művek rekonstrukciójára 

és fejlesztésére – a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban: TOP) céljaihoz illeszkedő módon – van 

lehetőség. A megyei jogú városok belterületi csapadékvíz elvezetési, - gazdálkodási rendszerének kialakítására, fejlesztésére a TOP-

6.3.3-15 j. felhívás keretében van lehetőség. 

Támogatható 

tevékenységek felsorolása: 

 Önállóan támogatható tevékenységek 

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

vételével. 

a) Belterületet védő övárok-rendszer, szivárgó (drén) rendszerek, gyűjtőakna, víztelenítő árkok és egyéb, a belterület védelme 

szempontjából indokolt, a vízelvezető rendszer részét képező műtárgyak, átemelők felújítása, átépítése, kiépítése (ideértve a 

szennyezett csapadékvizet tisztító berendezést is). 

b) Elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítése, felújítása, fejlesztése, ezen belül: nyílt csapadékvíz elvezető 

rendszer, illetve belvíz elvezető hálózat építése mederkialakítással, helyreállítással, a műtárgyak átépítésével és helyreállításával 

együtt, valamint kizárólag indokolt esetben zárt csapadékvíz elvezető rendszer építése (pl. helyhiány miatt annak bemutatásával), 

felújítása, indokolt esetben vápás vízelvezető út építése. 

c) A csapadék hasznosítását/hasznosulását lehetővé tevő olyan részrendszerek kiépítése, amelyek csökkentik az egyesített rendszerű 
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csatornahálózatok és a kapcsolódó szennyvíztisztító telepek csapadékvíz terhelését. (pl.: beszivárgó cella, ideiglenes elöntési 

területek, esőkert, állandó vízborítású területek, áteresztő szilárd burkolatok, beszivárogtató kavics drének, a lefolyási pálya 

megszakítása, füvesített árkok). 

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

a) Tározó, záportározó, árvízcsúcs csökkentő tározó fejlesztése (töltések, műtárgyak, csatornák építése, partrendezés, támfalak 

felújítása, meder kotrása, megkerülő csatorna), 

medertározáshoz szükséges műszaki beavatkozások elvégzése és a szükséges létesítmények kiépítése. 

b) Csapadékvíz-gazdálkodási létesítmények rekonstrukciója, fejlesztése: áteresztő burkolat alkalmazása, beszivárogtató, 

szivárogtató drén és szűrőmező létesítmények, zöld infrastruktúrák építése. 

c) Összegyűjtött csapadékvizeket befogadó tározó kialakítása, rekonstrukciója. 

C) Belterületet veszélyeztető vízfolyások lokális vízkár elhárítási fejlesztései (belterületen áthúzódó vízfolyások és csatornák, 

valamint a belterületről elvezetett csapadékvizeket befogadó vízfolyások és belvízelvezető csatornák) 

a) Mederkotrás, holtágak belvízvédelemhez kapcsolódó fejlesztései, depónia- vagy töltésépítés, töltésmagasítás; hullámtérbővítés, 

vízkormányzó-, keresztező, be és leeresztő műtárgyak, hordalékfogó műtárgyak, mederburkolatok építése és felújítása, 

partrendezés. 

b) Bel- és külterületen belvíz és csapadékvíz elvezető vízfolyások és főművi csatornák, azok depóniái, műtárgyak, átemelő-telepek 

felújítása, korszerűsítése méretezés és állapot miatti átépítése, szükség esetén építése; vízmosáskötések építése, felújítása. 

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

a) Az altalaj-állékonyság növelésére irányuló beavatkozások, a nem kellő biztonságú szakaszok megerősítése. 

b) Magassági és keresztmetszeti hiányok megszüntetése. 

c) Hullámtéren a lefolyást akadályozó létesítmények elbontása, amennyiben az indokolt. 

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek 

A Felhívás keretében önállóan nem, csak a 3.1.1. fejezetben felsorolt tevékenységekkel együtt támogathatók az alábbi 

tevékenységek: 

a) Felszíni vízelvezetést kiegészítő, a vízszintet szabályozó rendszer kialakítása, kizárólag a magas talajvízállású ill. karsztvíz 
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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 fejezet D) pontban meghatározott „Belterület védelmét 

szolgáló csapadékvíz elvezető rendszerek védelmi töltéseinek lokális fejlesztése, rekonstrukciója” pontban 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. 

3.1.3 Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek 

A Felhívás keretében önállóan nem, csak a 3.1.1. fejezetben felsorolt tevékenységekkel együtt támogatható, kötelezően 

megvalósítandó tevékenységek: 

a) Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság. 

b) Az infrastrukturális beavatkozásokat kiegészítő szemléletformáló, tájékoztató akció. 

Beadás határideje: 

A támogatási kérelmek benyújtás: 

 Bács-Kiskun megye: 2016. április 16-tól 2016. július 29-ig 

 Békés megye: 2016. február 18-tól 2016. április 18-ig 

 Csongrád megye: 2016. február 18-tól 2016. április 18-ig  

Támogatás mértéke és 

összege: 

 Bács-Kiskun megye: minimum 10 millió Ft, maximum 750 millió Ft.  

 Békés megye:  

o egyéb megyei szereplő számára: minimum 10 millió Ft, maximum 400 millió Ft. 

o mezőkovácsházi járás számára: minimum 10 millió Ft, maximum 150 millió Ft.  

 Csongrád megye: minimum 10 millió Ft, maximum 400 millió Ft. 
 

Támogatási intenzitása 100%, a mérték területi egységeként eltérő 
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Rendelkezésre álló forrás: 

Bács-Kiskun megye: Teljes rendelkezésre álló keretösszeg, összes elszámolható költség alapon 3 000 millió Ft 

Békés megye: Teljes rendelkezésre álló keretösszeg, összes elszámolható költség alapon 1 920 millió Ft 

Csongrád megye: Teljes rendelkezésre álló keretösszeg, összes elszámolható költség alapon 1 500 millió Ft 

 

Operatív Program neve: Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 

Pályázati kiírás címe: 
Fenntartható települési közlekedésfejlesztés 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
TOP-3.1.1-15 

Támogatást igénylők köre: 

 helyi önkormányzatok (321) 

 többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok (57,71,72) 

 

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

 közösségi közlekedést közszolgáltatási szerződés alapján ellátó gazdasági társaságok (pl.: helyi közlekedési társaságok, 

helyközi társaságok, MÁV Zrt.); (57, 71, 72, 11) 

 jogszabály alapján meghatározott kizárólagos építtetők (pl.: NIF Zrt, MK NZrt); (57, 71, 72, 11) 

 központi költségvetési szervek és intézményeik (38) 

 

Amennyiben a beruházás során tervezik állami tulajdonú országos közút szegélyen belüli részén is tevékenység megvalósítását – 

pl.: átkelési szakaszon közlekedésbiztonsági tevékenységet -, úgy a projekt előkészítésekor egyeztetni szükséges a vagyonkezelő 

Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központtal (KKK) a támogatást igénylői kör meghatározása érdekében, és amennyiben 

a KKK előírja, konzorciumi partnerként kell bevonni az országos közutak jogszabályban meghatározott (Magyar Közút 

NZrt. vagy Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő) építtetőjét. 

Pályázati kiírás célja: 

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

valósuljanak meg településeken és települések között, melyek hozzájárulnak az éghajlatváltozás mérsékléséhez, a szén-dioxid 

kibocsátás csökkentéséhez, az élhető városi és települési 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 
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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) Országos közút teljes átkelési szakasza vagy annak egy funkcionális egysége mentén (pl. településközpont és a település 

szélén egy lakóterület közötti szakasza) létesül kerékpáros útvonal. 

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

e) Közbringa-rendszer kiépítése, bővítése: 

- a kötött gyűjtőhelyek, azaz a gyűjtőállomások kiépítése, meglévő rendszer bővítése; 

- a közcélú kerékpárok beszerzése; 

- a szükséges informatikai szolgáltatások beszerzése; 

- bevezető és népszerűsítő kampány megvalósítása (közbringa kiépítése, fejlesztése esetén a résztevékenység tervezése 

kötelező!); 

- igény szerint a gyűjtőállomásokhoz kapcsolódó térfigyelő rendszer kiépítése; 

- az üzemeltetéshez és karbantartáshoz szükséges infrastruktúra (pl.: ügyfélszolgálati iroda, karbantartó műhely) 

kialakítása; 

- a rendszer működtetéséhez szükséges logisztikai feladatot ellátó (alternatív meghajtású vagy legalább Euro 6 

besorolású) szállítójárművek beszerzése; 

- Gyűjtőállomás(ok) környezetének kerékpárosbaráttá alakítása a gyűjtőállomás(ok) akadálymentes és biztonságos 

kerékpáros és gyalogos megközelítése és elhagyása érdekében (pl.: forgalomcsillapítás, kisebb építések, kijelölések, 

forgalomtechnikai beavatkozások, szegélyek akadálymentesítése, stb.). 

- A tevékenység kizárólag a beavatkozási területre vonatkozó A)a) tevékenység, azaz a kerékpárosbarát település vagy 

településrész megvalósításával együtt támogatható a kerékpáros közlekedés feltételeinek a megteremtésével. 

 

B. Forgalomcsillapítás, közlekedésbiztonság, akadálymentesítés 
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a) Közlekedésbiztonsági beruházás: 

o Pl.: gyalogátkelőhelyek és kerékpáros átvezetések kialakítása, kivilágítása, fejlesztése, csomópontok 

forgalomlassító és csillapító átépítése, fejlesztése, kialakítása, települési kapuk kiépítése, közlekedésbiztonsági 

intézkedések megvalósítása egyéb eszközökkel, forgalmi sávok újraosztása, szűkítése, stb. 

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

megteremtése érdekében. 

o Építések, átépítések, bontások, forgalomtechnikai beavatkozások, zöldterület-fejlesztés, forgalmi rend 

átalakítása, stb. 

o Intelligens fenntartható városi, települési közlekedést elősegítő informatikai, forgalomirányítási rendszerek 

fejlesztése, kialakítása. 

o Települési parkolási rendszer infrastrukturális és/vagy informatikai korszerűsítése, fejlesztése, kiépítése, 

amennyiben a beruházás hozzájárul a városközponti területeken áthaladó meglévő gépjárműforgalom 

mértékének és sebességének a csökkentéséhez (parkolóházak, mélygarázsok, parkolóhelyek, B+R-ek létesítése, 

kialakítása). 

o Alternatív, elkerülő útvonalak létesítése. 

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

nehezen közlekedők mobilitásának, foglalkoztatottságának a segítése érdekében 

o Pl.: közösségi vagy egyéni közlekedésben, ahhoz kapcsolódóan, a mozgáskorlátozott vagy problémás 

közlekedésű csoportok munkába jutásához és mindennapi közlekedéshez használt infrastruktúra akadálymentes 

ki- és átalakításával. 

b) Fenntartható közlekedési vagy mobilitási terv elkészítése. 

 

Önállóan nem támogatható tevékenységek  

 

A felhívás keretében önállóan nem, csak a felsorolt tevékenységekkel együtt támogathatók az alábbi tevékenységek. 

Az alábbi tevékenységek azért önállóan nem támogathatók, mert a projekteknek elsőként az önállóan támogatható tevékenységek 
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megvalósításával kell hozzájárulniuk az OP indikátorok, különösen a teljesítményindikátor teljesüléséhez. 

C. Közúti közösségi közlekedés 

a) Forgalmi épületek, forgalmi pálya fejlesztése: 

- Autóbusz-állomások, közúti közösségi közlekedési decentrumok és kapcsolódó kiszolgáló létesítmények építése, 

bővítése, fejlesztése, felújítása. 

- Közúti közösségi közlekedés részére elkülönített, vagy közös kerékpáros és közösségi közlekedés számára egyaránt 

használható buszsávok kialakítása. 

- Az autóbusz-közlekedés alap-infrastrukturális feltételeinek a fejlesztése buszöblök, megállóhelyek, váróhelyiségek, 

esőbeállók, autóbusz fordulók kialakításával, felújításával, fejlesztésével, fizikai állapotának javításával, melyhez az 

utasok leszállítását szolgáló előírás szerinti autóbusz megálló, peron felújítása, kiépítése, továbbá a szükséges 

akadálymentes járdakapcsolatok kiépítése is kapcsolódhat. 

- A közúti közösségi közlekedéshez kapcsolódó intermodális kapcsolatok, decentrumok, átszállási pontok fejlesztése, az 

utazási láncok egyes elemeinek a kiépítése. Pl.: B+R, K+R parkolók, tárolók, rekeszek kiépítésével, kihelyezésével, 

P+R parkolók létesítésével, közúti közösségi közlekedési szolgáltatás esetében is funkcióval rendelkező – adott esetben 

a kötöttpályás közösségi közlekedéssel közös - infrastrukturális elemek felújítása, korszerűsítése, kiépítése (pl.: közös 

megállók, utaskiszolgáló, utasváró területek, meglévő kerékpárparkolók kapacitásbővítése stb. elemek esetében). 

Az intermodális fejlesztés kizárólag a közforgalmú, közszolgáltatás nyújtásához szükséges infrastrukturális és IKT 

elemek fejlesztésére terjedhet ki. 

b) Forgalomirányítás, utastájékoztatás, elektronikus jegyrendszer fejlesztése: 

- Az autóbusz közlekedéshez kapcsolódó forgalomirányítási központok, rendszerek, a közösségi közlekedés előnyben 

részesítését segítő forgalomtechnikai eszközök fejlesztése, kiépítése. Autóbusz közlekedéshez kapcsolódó informatikai 

rendszerek és kapcsolódó infrastruktúrájának a fejlesztése. Jelzőlámpás előnyben részesítés kialakítása, az ehhez 

szükséges eszközök és infrastruktúra kialakítása, beszerzése. 

- Autóbusz közlekedéshez kapcsolódóan valós idejű adatokon alapuló utastájékoztató rendszer kialakítása, fejlesztése Az 

utastájékoztatási rendszer részben a kötöttpályás és a vízi úti közösségi közlekedés utastájékoztatását is elláthatja. A 

nem elektronikus megállóhelyi utastájékoztató táblák kihelyezése a forgalmi pálya építési beruházásaihoz kapcsolódóan 
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támogatható. 

- Helyi közösségi közlekedés interoperábilis elektronikus jegyrendszerének a kialakítása, fejlesztése, és országos 

rendszerbe történő illesztése. 

c) Közösségi közlekedés szolgáltatási színvonalának az erősítése 

- Igényvezérelt személyszállítási szolgáltatás kialakítása és energiahatékony (Hibrid, CNG, elektromos meghajtású, Euro 

6) szállítójárművek beszerzése a szolgáltatás működtetéséhez. Az elektromos meghajtású szállítójárművek részére 

kizárólagos használatú töltőállomás-hálózat is kiépíthető. 

 

D.  Kapcsolódó tevékenységcsoport 

1. Önkormányzati és vagy állami utak, hidak építése, fejlesztése, felújítása, amennyiben a beruházás megvalósításával a 

fenntartható közlekedést szolgáló cél valósul meg 

2. Meglévő kerékpárforgalmi létesítmény korszerűsítése 

a. az útügyi műszaki előírásnak megfelelő korszerűsítés (pl.: szélesítés) érdekében, vagy 

b. létesítményváltás (pl.: egyoldali, kétirányú létesítmény kétoldali, egyirányú létesítménnyé fejlesztése, stb.) esetén; 

vagy 

c. ha az érintett szakasz burkolatminősége vagy típusa a közlekedésbiztonságot veszélyezteti. 

3. Kerékpárosbarát kiegészítő infrastrukturális elemek fejlesztése: 

a. Kerékpártámaszok, kerékpárparkolók, egyéb kiegészítők és B+R kerékpártárolók építése, beszerzése, elhelyezése, 

útügyi műszaki előírásnak nem megfelelő kerékpártámaszok műszaki előírásnak megfelelőre cserélése. 

Kerékpártámaszokat, parkolókat vagy tárolókat csak mindenki számára hozzáférhetően lehet elhelyezni. B+R 

rendszerek kialakításával szükség szerint térfigyelőrendszer is telepíthető. 

b. A beruházáshoz kapcsolódó gépjárműparkolók és biztonsági sávok kialakítása, áthelyezése. 

4. Járda kiépítése lakott területen belül: 

a. gyalogos és kerékpáros felületek elválasztása; vagy 

b. a közlekedésbiztonság javítása; vagy 

c. az akadálymentesítés megvalósítása; vagy 



                                                                                 

 125 

d. a már kiépült kerékpárutak mellett hiányzó járda szakaszok pótlása érdekében. 

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

(forgalomcsillapítás megvalósítása esetén az átmenő forgalom mértékének csökkenésének igazolásához kötelező legalább a 

jellemző helye(ke)n telepíteni, egyéb tevékenységeknél választható a telepítése). 

6. Csomópontok és vagy átvezetések átalakítása és kialakítása a fenntartható (gyalogos, kerékpáros, közösségi) közlekedési 

módok közlekedésbiztonságának a fokozása, előnyben részesítése, és akadálymentes áthaladása érdekében (pl.: interaktív, 

kizárólag kerékpáros érkezésekor villogó táblák telepítése, kerékpáros útvonalak vasútvonalakon történő biztonságos 

átvezetése a szükséges forgalomtechnikai és infrastrukturális munkákkal együttesen, stb.). 

7. Kerékpáros pihenőhely kiépítése 5 kilométernél hosszabb külterületi kerékpáros útvonal esetében a „Kerékpárforgalmi 

létesítmények tervezése” c. UME előírásai szerint. 

8. Kerékpárforgalmi létesítmény útfenntartó gépeinek a beszerzése (amennyiben az adott géphez az eszköz-adapterek 

opcionálisan választhatók, úgy téli- és nyári adapterekkel együtt), vagy meglévő gépekhez a kerékpárforgalmi létesítmény 

fenntartásához szükséges adapterek beszerzése. 

9. Kerékpáros útvonalak megvilágításához kapcsolódó beszerzések közül a kerékpáros útvonal és egyéb közlekedési útvonalak 

kereszteződéséhez kapcsolódó, az átkelések biztonságát fokozó megvilágítások beszerzése és elhelyezése, vagy a hatósági 

előírások alapján előírt közvilágítás kialakítása. Javasoljuk a fenntartható, pl.: napelemes világítás kialakítását. 

10. 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. 

11. Zöldterület-építési, átalakítási munkák a fenti tevékenységek helyrajzi számain az infrastrukturális beavatkozások közvetlen 

környezetében, vagy a fenntartható városi, települési közlekedés környezetének a megteremtéséhez (amelynek része lehet a 

növénytelepítés és árnyékolástechnika, stb.). 

12. További innovatív kerékpárosbarát műszaki megoldások alkalmazása a támogatóval és szakmai szervezetekkel lefolytatott 
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előzetes szakmai konzultáció és egyetértés alapján. 

13. Kerékpárszállítási lehetőség kialakítása a közösségi közlekedés járművein. 

14. A beruházásokhoz kapcsolódóan megújuló energiaforrások telepítése, bevonása. 

15. A támogatható tevékenységek céljait szolgáló közúti hidak, és vagy nem szintbeli 

 

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítható 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 benyújtás: 

 Bács-Kiskun megye: 2016. január 29-től 2016. március 31-ig 

 Békés megye: 2016. január 29-től 2016. március 31-ig 

 Csongrád megye: 2016. január 29-től 2016. március 31-ig 

Támogatás mértéke és 

összege: 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás elérhető összege:  

 Bács-Kiskun megye: minimum 50 millió Ft, maximum 500 millió Ft.  

 Békés megye: minimum 50 millió Ft, maximum 400 millió Ft. 

 Csongrád megye: minimum 50 millió Ft, maximum 400 millió Ft. 

Rendelkezésre álló forrás: 

Teljes rendelkezésre álló keretösszeg, összes elszámolható költség alapon:  

 Bács-Kiskun megye: 1394 millió Ft 

 Békés megye: 2500 millió Ft 

 Csongrád megye: 2921 millió Ft 
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Operatív Program neve: Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 

Pályázati kiírás címe: Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
TOP-4.1.1-15 

Támogatást igénylők köre: 

 Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 31); 

 Helyi önkormányzatok és társulásaik (GFO 321, 327); 

 Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások által létrehozott gazdasági társaságok, amelyekben az önkormányzatok 

többségi tulajdonrésszel6 rendelkeznek (GFO 57); 

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

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

 Egyházi jogi személy (továbbiakban: egyház) (GFO 55); 

 Egyéb, jogi személyiségű non-profit szervezetek (GFO 59); 

 

Amennyiben a projekt egy háziorvosi/fogorvosi/védőnői praxishoz/körzethez tartozó több település háziorvosi/fogorvosi/védőnői 

rendelőinek/tanácsadóinak fejlesztését célozza, a projektjavaslat benyújtására kizárólag konzorciumi formában van lehetőség. 

Ebben az esetben a háziorvosi/fogorvosi/védőnői praxis/körzet/ügyelet/iskola-egészségügyi ellátás elsődleges ellátási helyét 

(székhelyét) biztosító önkormányzat jogosult a projektjavaslatot benyújtani konzorciumban a fejlesztéssel érintett 

praxishoz/körzethez tartozó települési önkormányzattal/önkormányzatokkal. Több településre kiterjedő ellátás esetén a körzet 

székhelyét az érintett települési önkormányzatok erre irányuló megállapodásukban határozzák meg (2015. CXXIII. tv 6. § (1)). 

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. Az egészségügyi alapellátás (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, 

fogorvosi alapellátás és alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás, védőnői ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) fejlesztésének 

fontosságát az adja, hogy ez a szint képes leginkább elvégezni az alapvető szűrővizsgálatokat és egészségügyi állapotfelméréseket, 

ezáltal kiemelt szerepe van a prevencióban, a lakosság közvetlen környezetében (lakóhelyén). 

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 
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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. 

 

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek 

 

 Eszközbeszerzés: a működési engedélyben és az OEP finanszírozási szerződésben foglalt tevékenységek végzéséhez 

szükséges minőségi definitív ellátás biztosításához elengedhetetlen műszer, gép, informatikai és egyéb eszköz beszerzése, 

mobil eszközök preferálása mellett. 

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

eszközbeszerzés, amennyiben a háziorvosi/fogorvosi rendelővel azonos épületben működik, vagy működni fog. Nem 

fejleszthető abban az esetben, ha az iskola-egészségügyi szolgáltatás a közoktatási intézménnyel egy épületben működik. 

 Mozgó szakorvosi szolgálat részére helyiség biztosítása, kialakítása. 

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

korszerűbb üzemeltetése érdekében. 

 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. 

 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. 

 Udvarfelújítás, telekhatáron belüli terület-rendezés, parkosítás. 

 Járműbeszerzés: személygépkocsi, segédmotor-kerékpár, kerékpár beszerzése. 

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

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

 Az önkormányzati tulajdonban lévő lakás felújítása, korszerűsítése, bővítése a háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvos 

és védőnő lakhatásának biztosítására. 

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

váróteremben. 
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Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek 

 

 Akadálymentesítés – amennyiben releváns,  

 Szórt azbeszt mentesítése – amennyiben releváns,  

 Energiahatékonysági intézkedések – amennyiben releváns,  

 Nyilvánosság biztosítása – ÁÚF c. dokumentum 10. fejezete alapján. 

Beadás határideje: 

A támogatási kérelmek benyújtás: 

 Bács-Kiskun megye: 2016. február 15-től 2016. május 4-ig 

 Békés megye: 2016. február 15-től 2016. május 4-ig 

 Csongrád megye: 2016. február 15-től 2016. május 4-ig 

Támogatás mértéke és 

összege: 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás elérhető összege:  

 Bács-Kiskun megye: minimum 10 millió Ft, maximum 80 millió Ft. 

 Békés megye:  

o egyéb megyei szereplő számára minimum 10 millió Ft, maximum 60 millió Ft;  

o sarkadi járás számára minimum 10 millió Ft, maximum 60 millió Ft;  

o mezőkovácsházi járás számára minimum 10 millió Ft, maximum 60 millió Ft. 

 Csongrád megye: minimum 10 millió Ft, maximum 60 millió Ft. 

Rendelkezésre álló forrás: 

Teljes rendelkezésre álló keretösszeg, összes elszámolható költség alapon:  

 Bács-Kiskun megye: 892 millió Ft 

 Békés megye: 1465 millió Ft 

 Csongrád megye: 786 millió Ft 

Teljes rendelkezésre álló keretösszeg, összes elszámolható költség alapon:  

 Bács-Kiskun megye: 1394 millió Ft 

 Békés megye: 2500 millió Ft 

 Csongrád megye: 2921 millió Ft 

  

Operatív Program neve: Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 

Pályázati kiírás címe: Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
TOP-4.2.1-15 

Támogatást igénylők köre: 

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

- Helyi önkormányzatok és társulásaik (GFO 321; 327); 

- Helyi és országos nemzetiségi önkormányzatok és társulásai (GFO 351; GFO 353; GFO 371; GFO 373); 
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- Önkormányzat többségi tulajdonában lévő vállalkozások (GFO 116); 

- 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) 

 

Jelen felhívás keretében konzorciumi formában is lehetőség van projekt benyújtására. 

 

Önállóan nem, konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet az alábbi szervezetek a 272/2014 (XI.5.) 

Korm. rendelet 5. melléklete. A nemzeti szabályozás az elszámolható költségekről 2014-2020 programozási időszak 3.8.2.5 

pontjában meghatározott tevékenységek megvalósítására: 

- Helyi önkormányzatok és társulásaik (GFO 321; 327); 

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

- Nonprofit gazdasági társaság, szervezet (GFO 57; GFO 599), amelyben az állam vagy önkormányzat - együttesen vagy külön, 

közvetve vagy közvetlenül - 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik. 

- Vállalkozás (GFO 11[2]), amelyben az állam vagy önkormányzat - együttesen vagy külön, közvetve vagy közvetlenül - 100%-os 

tulajdoni részesedéssel rendelkezik. 

Pályázati kiírás célja: 

Az intézkedés célja az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés uniós stratégiával és „Magyarország Partnerségi 

Megállapodása a 2014–2020-as fejlesztési időszakra” c. dokumentummal összhangban elsősorban a szegénység és mélyszegénység 

elleni küzdelem kihívásaival összefüggésben a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférése, annak javítása. 

 

A társadalmi összetartozás erősítése érdekében a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban: TOP) egyik 

kiemelt célja a helyi szinten elérhető, megfizethető, fenntartható és magas színvonalú önkormányzati közszolgáltatások biztosítása, 

kiemelten az egészségügyi és a szociális alapszolgáltatás területén, megteremtve a szolgáltatásnyújtás megfelelő infrastrukturális 

feltételeit. 

 

A nappali szociális ellátások (elsősorban magasabb szükségletű célcsoport ellátása), a család- és gyermekjóléti szolgálat/központ 

fejlesztése esetén a minőségi fejlesztés mellett cél a férőhelyek bővítése is – új intézmények létesítésével, illetve a már működő 

szolgáltatások férőhelyeinek bővítésével. 

 

A támogatandó szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások: 
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A Szociális törvény 57 § (1) c) – j) pontjaiban definiált szolgáltatások és a Gyermekvédelmi törvény 15. § (2) a)-c) pontjában 

nevesített szolgáltatások közül, az alábbiak: 

 

- étkeztetés 

- közösségi ellátások, 

- házi segítségnyújtás 

- támogató szolgáltatás, 

- utcai szociális munka, 

- nappali ellátás, 

- család- és gyermekjóléti szolgálat/központ 

Támogatható tevékenységek 

felsorolása: 

Támogatható tevékenységek bemutatása 

 

A Felhívás keretében a szociális alapszolgáltatások és a gyermekjóléti alapellátás fejlesztése támogatható, különös tekintettel az 

alábbiakra: 

 

- étkeztetés, 

- közösségi ellátások, 

- házi segítségnyújtás, 

- támogató szolgáltatás, 

- utcai szociális munka, 

- nappali ellátás, 

- család-és gyermekjóléti szolgálat/központ. 

 

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak: 

 

Önállóan támogatható tevékenységek 

 

A) A szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése, ezen belül támogatható: 

a) férőhely bővítése, 

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

 

A felhívás keretében önállóan nem, csak a 3.1.1. fejezetben felsorolt tevékenységekkel együtt támogathatók az alábbi 

tevékenységek: 

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 felhívás keretében önállóan nem, csak a 3.1.1. fejezetben felsorolt tevékenységekkel együtt támogatható, kötelezően 

megvalósítandó tevékenységek: 

a) Akadálymentesítés – amennyiben releváns, jelen felhívás 3.2 fejezetében az akadálymentesítésre vonatkozó feltételek alapján; 

b) Szórt azbeszt mentesítése – amennyiben releváns, jelen felhívás 3.2 fejezetében az azbesztmentesítésre vonatkozó feltételek 

alapján; 

c) Energiahatékonysági intézkedések – amennyiben releváns, jelen felhívás 3.2 fejezetében az energiahatékonysági intézkedésekre 

vonatkozó feltételek alapján; 

d) Nyilvánosság biztosítása – az ÁÚF c. dokumentum 10. fejezete alapján 

Beadás határideje: A támogatási kérelmek benyújtása  
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• Bács-Kiskun megye: 2016. február 8-tól 2016. április 29-ig 

• Békés megye: 2016. február 8-tól 2016. április 29-ig 

 Csongrád megye: 2016. február 8-tól 2016. április 29-iglehetséges. 

Támogatás mértéke és 

összege: 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás elérhető összege:  

• Bács-Kiskun megye: minimum 3 millió Ft, maximum 500 millió Ft. 

• Békés megye:  

o egyéb megyei szereplő számára minimum 3 millió Ft, maximum 150 millió Ft, 

o sarkadi járás számára minimum 3 millió Ft, maximum 150 millió Ft, 

o mezőkovácsházi járás számára minimum 3 millió Ft, maximum 150 millió Ft. 

• Csongrád megye: minimum 10 millió Ft, maximum 60 millió Ft. 

 

Operatív Program neve: Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 

Pályázati kiírás címe: Leromlott városi területek rehabilitációja 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
TOP-4.3.1-15 

Támogatást igénylők köre: 

Kedvezményezettek köre: 

 városi jogállású települési önkormányzatok (GFO 321) 

 

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség. Konzorciumvezető kizárólag 

helyi önkormányzat lehet. 

 

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

 helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 32) 

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

törvény alapján (GFO 516,517,519,521,525,526,528,529, 563,565,569) 

 egyházi jogi személy (GFO 55) 

 helyi nemzetiségi önkormányzat (GFO 37) 

 önkormányzati többségi tulajdonú nonprofit gazdasági társaság (GFO 57) 

 Társasházak, lakásszövetkezetek (GFO 121, 225) 

 Magyar Közút Nonprofit Zrt. (GFO 57) 
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 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (GFO 57) 

 Megyei önkormányzat; 

 Nonprofit gazdasági társaság, szervezet (GFO 57; GFO 599), amelyben az állam vagy önkormányzat - együttesen vagy 

külön, közvetve vagy közvetlenül - 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik; 

 Vállalkozás (GFO 11), amelyben az önkormányzat, közvetve vagy közvetlenül - 100%-os tulajdoni részesedéssel 

rendelkezik. 

Pályázati kiírás célja: 

Az intézkedés célja az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés uniós stratégiával és „Magyarország Partnerségi 

Megállapodása a 2014–2020-as fejlesztési időszakra” c. dokumentummal összhangban a leszakadó vagy leszakadással 

veszélyeztetett városrészeken koncentráltan megnyilvánuló társadalmi-fizikai-gazdasági problémák komplex módon való kezelése 

a területen élők társadalmi integrációjának elősegítése érdekében. 

Támogatható tevékenységek 

felsorolása: 

Önállóan támogatható tevékenységek 

A. Minden jogosult akcióterület esetében: 

 Lakófunkciót erősítő tevékenységek 

o Társasházi, lakásszövetkezeti tulajdonban lévő lakóépületek korszerűsítése, felújítása az alábbi tevékenységeken 

keresztül: 

 homlokzati nyílászárók energiahatékonyság-javulást eredményező cseréje; 

 az alapító okiratban/alapszabályban nem külön tulajdonként definiált elemek energiahatékonyság javításával 

egybekötött felújítása a következő tevékenységeken keresztül: 

o tartószerkezeti elemek, tető, homlokzat, födémek felújítása, szigetelése; 

o lépcsőház, külső és belső folyosók, bejáratok felújítása; 

o épület gépészeti berendezések kialakítása, felújítása, cseréje (fővezetékek, lift, termofor gyűjtőkémények, 

stb.); 

 telken belüli hiányzó közművek kiépítése. 

o A modern szociális bérlakások kialakítása, komfortosítása érdekében önkormányzati (ide értve a 100%-os tulajdonú 

önkormányzati gazdasági társaságot is) vagy nonprofit szolgáltató kizárólagos tulajdonában álló, vagy a fejlesztés 

eredményeként kizárólagos tulajdonába kerülő szociális bérlakások korszerűsítése céljából energiahatékonyság 

javítással egybekötve támogathatóak az alábbi tevékenységek: 

 homlokzati nyílászárók energiahatékonyság-javulást eredményező cseréje; 

 tartószerkezeti elemek, tető, homlokzat, födémek felújítása, szigetelése; 

 fűtési rendszerek felújítása, kialakítása a belső vezetékrendszerek (víz, csatorna, elektromos, gáz) kiépítése 
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és/vagy cseréje; 

 komfortosítás; 

 belső falak bontása, áthelyezése, festése, burkolása; 

 burkolatok cseréje; 

 beépíthető fürdőszobai szaniterek, konyhai mosogató és szerelvények beszerzése; 

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

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

 melléképületek felújítása, amennyiben a lakófunkcióhoz kapcsolódó hasznosítása bemutatott; 

 telken belüli hiányzó közművek kiépítése; 

 kártyás közüzemi mérőórák felszerelése, amennyiben azok az önkormányzat (ide értve a 100%-os tulajdonú 

önkormányzati gazdasági társaságot is) vagy nonprofit szolgáltató kizárólagos tulajdonába kerülnek. 

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

kizárólagos tulajdonában álló, vagy a fejlesztés eredményeként kizárólagos tulajdonába kerülő lakóépületek, lakások 

és melléképületeik megszüntetése: 

 bontás (a lakófunkció teljes megszüntetése); 

 összenyitás (a lakófunkcióra használt lakóegységek számszerű csökkentése). 

B. Amennyiben a kiválasztott akcióterület szegregált terület, a fentiekben felsorolt tevékenységek mellett az alábbiak is 

támogathatóak: 

1. Az akcióterületen: 

i. 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. 

2. A beavatkozási helyszín(ek)en: 

i. 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 
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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 érdekében: 

a) Átmeneti céllal szociális blokkok kialakítása, felújítása, a funkció biztosításához szükséges eszközbeszerzés; 

b) Kifejezetten a célcsoport számára rendelkezésre álló, közösségi célra hasznosítható épület, társasházi albetét, nyitott 

terület kialakítása, felújítása, bővítése, átalakítása; 

c) Roma nemzetiségi önkormányzati, családsegítő, szociális és szociális munkás irodahelyiség kialakítása és 

kapcsolódó eszközbeszerzés; 

d) Az alacsony társadalmi státuszú lakosság, marginalizált közösség felzárkózásához, beilleszkedésének elősegítéséhez, 

készségfejlesztéshez közvetlenül szükséges eszközök beszerzése. 

 

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

a. Polgárőrség épületének kialakítása, felújítása, mobil konténer létesítése; 

b. Közterületeken biztonságtechnikai, térfigyelő rendszer fejlesztése, telepítése. 

 

C. Foglalkoztatást elősegítő funkció: 

a) Kizárólag az akcióterületen élő hátrányos helyzetű lakosság, marginalizált közösség munka világába való visszavezetését 

előkészítő gazdasági tevékenységekhez szükséges épület, helyiség kialakítása, felújítása, bővítése, a szükséges eszközök 

beszerzése. 

b) Az akcióterület határain belül közösségi kert kialakítása, amennyiben az a foglalkoztatás elősegítésének célját szolgálja és a 

termesztett növényeket nem eladásra szánják. (A közösségi kert kialakításához lehetőség van növényirtásra, terület-

rendezésre, kerítés, hiányzó közművek, tároló építésére.) 

 

D. Egyéb kapcsolódó fejlesztések 

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

kizárólagos tulajdonában álló vagy a fejlesztés eredményeként kizárólagos tulajdonába kerülő, felújítással érintett lakó- és 

közösségi funkció esetében: 

- kapcsolódó udvarrendezés; 

- kerítés kialakítása, felújítása. 



                                                                                 

 137 

b) Az akcióterületen található illegális hulladéklerakók felszámolása, gyűjtőszigetek kialakítása a településképhez illeszkedő 

módon (járműbeszerzés nem támogatható). 

c) Közterek, parkok, játszóterek, települési zöldfelületek felújítása, bővítése, kialakítása, minőségi utcabútorok elhelyezése, 

kapcsolódó eszközbeszerzés. 

d) Közlekedési- és közlekedésbiztonsági fejlesztések, amennyiben a hátrányos helyzetű lakosság számára célzott 

közszolgáltatások jobb elérhetőségének feltételeit segítik elő: 

- járdák, gyaloghidak, kizárólag gyalogos és kerékpáros közlekedésre alkalmas műtárgyak felújítása, kialakítása; 

- kerékpárutak, kerékpársávok, kerékpáros létesítmények, kerékpártárolók kialakítása, felújítása; 

- buszöblök és buszvárók (kivéve buszpályaudvar épületei), kialakítása, felújítása; 

- gyalogos zónák, forgalomcsillapított közlekedési övezetek kialakítása; 

- akcióterületre eső önkormányzati belterületi közúthálózat felújítása, szilárd burkolattal történő ellátása, 

- biztonságos közlekedést segítőrendszerek tervezése, telepítése, továbbá sebességmérő és rögzítő rendszerek 

telepítése (kizárólagos bejárással elérhető területek nem támogathatók); 

e) Barnamezős területek közösségi célú rehabilitációja: 

- közterületek kialakítása végleges és átmeneti hasznosítás céljából egyaránt, 

- a barnamezős terület hasznosítható épületállományának felújítása, rehabilitálása közösségi funkcióinak 

megerősítésével, kialakításával. 

- a barnamezős terület hasznosítható szabadtereinek komplex rehabilitálása, kialakítása társadalmi tevékenységek 

kiszolgálására, különös tekintettel a terület környezetminőségének (talaj, növényzet, mikroklíma stb.) javítására 

és az újrahasznosításra. 

f) Önkormányzati tulajdonú vagy tulajdonba kerülő korszerű, energiatakarékos közvilágítás kialakítása, elektromos hálózat és 

távközlési légvezetékek rendezett terepszint alá helyezése; 

g) Önkormányzati tulajdonú vagy tulajdonba kerülő bel- és csapadékvíz-elvezetés rendszerének felújítása, kiépítése; 

h) Önkormányzati tulajdonú vagy tulajdonba kerülő közműves ivóvízellátás és szennyvízelvezetés vezetékrendszerének 

felújítása, kiépítése; 

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

férőhely létesítése  

j) A fejlesztésre kerülő területre hulló csapadékvíz hasznosítására alkalmas infrastruktúra kiépítése, komposztáló létesítése az 

érintett zöldterületen képződött zöldhulladék hasznosítására. 

 

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek 
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a) Energiahatékonysági intézkedések; 

b) Szórt azbeszt mentesítése – amennyiben releváns, jelen felhívás 3.2 fejezetében az azbesztmentesítésre vonatkozó feltételek 

alapján; 

c) Akadálymentesítés; 

d) Nyilvánosság biztosítása; 

Beadás határideje: 

A támogatási kérelmek benyújtása  

• Bács-Kiskun megye: 2016. május 27-től 2016. július 15-ig 

• Békés megye: 2016. május 27-től 2016. július 15-ig 

 Csongrád megye: 2016. május 27-től 2016. július 15-ig lehetséges. 

Támogatás mértéke és 

összege: 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás elérhető összege:  

• Bács-Kiskun megye: minimum 50 millió Ft, maximum 500 millió Ft. 

• Békés megye:  

o egyéb megyei szereplő számára minimum 100 millió Ft, maximum 570 millió Ft 

o sarkadi járás városai számára minimum 100 millió Ft, maximum 200 millió Ft 

o mezőkovácsházi járás városai számára minimum 100 millió Ft, maximum 200 millió Ft.  

• Csongrád megye: minimum 50 millió Ft, maximum 500 millió Ft. 

 

Operatív Program neve: Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 

Pályázati kiírás címe: 
Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések  

 

Pályázati konstrukció 

kódja: 

TOP-5.1.1-15  

 

Támogatást igénylők köre: 

Főkedvezményezettként:  
Helyi önkormányzatok közül a megyei önkormányzatok (GFO 321).  

 

A megyei önkormányzat, mint Főkedvezményezett önállóan jogosult meghatározni a – Kormányhivatalon kívül – a 

konzorciumba bevontak körét, az alábbi megkötéssel: Önállóan nem, kizárólag konzorciumi partnerként nyújthatnak be 

támogatási kérelmet az alábbi szervezetek:  

 Állami foglalkoztatási szervként eljáró megyei kormányhivatalok (GFO 312).  

 Helyi önkormányzatok és társulásaik, helyi önkormányzatok költségvetési szervei (Helyi önkormányzat GFO 321, Helyi 



                                                                                 

 139 

önkormányzati költségvetési szerv GFO 322, Helyi önkormányzatok társulása GFO 327, Területfejlesztési önkormányzati 

társulás GFO 328).  

 Állami, önkormányzati többségi tulajdonú non-profit képzőintézmények (Költségvetési szervek és költségvetési rend szerint 

gazdálkodó szervek GFO 3, Nonprofit gazdasági társaság GFO 57).  

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

alapján (Szakszervezet GFO 512, Egyéb munkavállalói érdekképviselet 513, Munkáltatói, tulajdonosi érdekképviselet 514, 

Országos sportági szakszövetség 515, Egyéb sportszövetség 516, Egyéb szövetség 517, Egyesület jogi személyiséggel rendelkező 

szervezeti egysége 519, Sportegyesület 521, Kölcsönös biztosító egyesület 524, Vallási tevékenységet végző szervezet 525, 

Polgárőr egyesület 526, Nemzetiségi egyesület 528, Egyéb egyesület 529, Egyéb alapítvány önálló intézménye 563, Alapítvány 

jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége 565, Egyéb alapítvány 569).  

 Többségi önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaság (Nonprofit gazdasági társaság 57).  

Pályázati kiírás célja: 

A megyei önkormányzatok vezetésével, az egész megyére kiterjedően létrejövő és, vagy már működő foglalkoztatási 

együttműködések, partnerségek (paktumok) hozzájussanak azon forrásokhoz, melyek segítségével - kialakított stratégiájuk 

mentén - képzési és foglalkoztatási programjaikat megvalósíthatják. Ezen intézkedésével a Kormány támogatja a megyei és helyi 

szinten kialakult foglalkoztatási együttműködések, partnerségek azon tevékenységeit, melyek munkaerő-piacuk bővítéséhez, 

célcsoportjaik képzéséhez, elhelyezkedéséhez és a szereplők együttműködésének erősítéséhez szükségesek. 

Támogatható 

tevékenységek felsorolása: 

Önállóan támogatható tevékenységek: 

Foglalkoztatási megállapodások (paktumok) programrészéhez kapcsolódóan: 

 működtetéséhez kapcsolódó és nélkülözhetetlen tevékenységek, úgymint az adott megye foglalkoztatási helyzetét bemutató 

helyzetelemzés készítése, a megye munkaerő-piaci helyzetének feltárása, a felmerülő problémák okainak elemzése, 

 információáramlás és véleménycsere ösztönzése, kezdeményezések összehangolása, 

 figyelemfelkeltés, 

 együttműködési megállapodások elkészítése 

 partnerség-építés, 

 kapacitások erősítése, 

 megyei szintű együttműködési hálózatok kialakítása, 

 projektjavaslatok kezdeményezése, 

 oktatás minőségének, eredményességének és hatékonyságának javítása, 
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 már meglévő paktumok szolgáltatásainak bővítése, 

 vállalkozási tanácsadás rendszer működtetés és fejlesztése 

 honlap kialakítása 

Munkaerő piaci programokhoz, a célcsoport képzéséhez, foglalkoztatásához kapcsolódó programrészhez kapcsolódóan: 

a) képzéshez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó, tevékenységek, melyek kizárólag a megyei kormányhivatalok megvalósításával, 

azok szakmai szabályozása szerinti mértékben és időtartamban támogathatók 

b) egyéb munkaerőpiaci tevékenységek, melyeket a megyei kormányhivatalon kívüli, egyéb szervezetek is elláthatnak 

 

Önállóan támogatható és kötelezően megvalósítandó tevékenységek: 

A, Foglalkoztatási megállapodások (paktumok) programrészéhez kapcsolódóan: 

 foglalkoztatási paktum létrehozása, valamennyi releváns gazdasági ágazatra, foglalkoztatási helyzetelemzés készítése, 

 részletes foglalkoztatási stratégia, akcióterv kidolgozása, 

 munkaprogram, projekttervek kidolgozása, 

 igényfelmérések elvégzése 

 paktumiroda felállítása és működtetése 

 működési tapasztalatainak összegyűjtése 

 részletes dokumentáció 

 minősítés megszerzése 

 figyelemfelkeltés 

 ernyőszervezeti feladatok ellátása 

 szociális gazdaság fejlesztésének támogatása 

 működő gazdasági és foglalkoztatási paktumok szakmai 

 foglalkoztatási célú kormányzati intézkedések megvalósulásának segítése 

B, Munkaerőpiaci programokhoz, a célcsoport képzéséhez, foglalkoztatásához kapcsolódó programrészhez kapcsolódóan: 

 min. 6, max. 12 hónapos, folyamatos, támogatott, vagy nem támogatott foglalkoztatása, vagy önfoglalkoztatás támogatása, 

 A célcsoport továbbfoglalkoztatását a támogatott foglalkoztatást követő legalább a támogatott időszak felével megegyező 

ideig folyamatosan szükséges biztosítani a bértámogatást igénybe vevő munkáltatónál 
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Beadás határideje: 

A támogatási kérelmek benyújtása: 

 Bács-Kiskun megye: 2016. január 29-től 2016. március 17-ig  

 Békés megye: 2016. január 29-től 2016. március 17-ig lehetséges. 

 Csongrád megye: 2016. január 29-től 2016. március 17-ig  

Támogatás mértéke és 

összege: 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: 

 Bács-Kiskun megye: minimum 300 millió Ft, maximum 1 000 millió Ft.  

 Békés megye: minimum 300 millió Ft, maximum 1 000 millió Ft.  

 Csongrád megye:minimum 300 millió Ft, maximum 1 000 millió Ft.  

 

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

Rendelkezésre álló forrás: 
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg összes elszámolható 

költség alapon: 16.107 millió Ft. 

 

Operatív Program neve: Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 

Pályázati kiírás címe: 
Helyi foglalkoztatási együttműködések  

 

Pályázati konstrukció 

kódja: 

TOP-5.1.2-15  

 

Támogatást igénylők köre: 

 Állami foglalkoztatási szervként eljáró megyei kormányhivatalok (GFO 312).  

 Helyi önkormányzatok és társulásaik, helyi önkormányzatok költségvetési szervei (Helyi önkormányzat GFO 321, Helyi 

önkormányzati költségvetési szerv GFO 322, Helyi önkormányzatok társulása GFO 327, Területfejlesztési önkormányzati 

társulás GFO 328).  

 Állami, önkormányzati többségi tulajdonú11 non-profit képzőintézmények (Költségvetési szervek és költségvetési rend szerint 

gazdálkodó szervek GFO 3, Nonprofit gazdasági társaság GFO 57).  

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

alapján : 

Szakszervezet GFO 512 Kölcsönös biztosító egyesület 524, 
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Egyéb munkavállalói érdekképviselet 513 Vallási tevékenységet végző szervezet 525 

Munkáltatói, tulajdonosi érdekképviselet 514 Polgárőr egyesület 526 

Országos sportági szakszövetség 515 Nemzetiségi egyesület 528 

Egyéb sportszövetség 516 Egyéb egyesület 529 

Egyéb szövetség 517 Egyéb alapítvány önálló intézménye 563 

Egyesület jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége 

519 

Alapítvány jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége 

565 

Sportegyesület 521 Egyéb alapítvány 569 

 

 Többségi önkormányzati tulajdonú12 nonprofit gazdasági társaság (Nonprofit gazdasági társaság 57).  

 

Önállóan nem, konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet az alábbi szervezetek a 272/2014 (XI.5.) 

Korm. rendelet 5. melléklete, A nemzeti szabályozás az elszámolható költségekről 2014-2020 programozási időszak 3.8.2.5 

pontjában meghatározott tevékenységek megvalósítására:  

  Megyei önkormányzat (GFO 321)  

  Nonprofit gazdasági társaság, szervezet (GFO 57; GFO 599), amelyben az állam vagy önkormányzat - együttesen vagy külön, 

közvetve vagy közvetlenül - 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik.  

  Vállalkozás (GFO 11[2]), amelyben az állam vagy önkormányzat - együttesen vagy külön, közvetve vagy közvetlenül - 100%-os 

tulajdoni részesedéssel rendelkezik.  

 

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

  Állami, önkormányzati többségi tulajdonú13 non-profit képzőintézmények (Költségvetési szervek és költségvetési rend szerint 

gazdálkodó szervek GFO 3, Nonprofit gazdasági társaság GFO 57).  

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

alapján (Szakszervezet GFO 512, Egyéb munkavállalói érdekképviselet 513, Munkáltatói, tulajdonosi érdekképviselet 514, 
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Országos sportági szakszövetség 515, Egyéb sportszövetség 516, Egyéb szövetség 517, Egyesület jogi személyiséggel rendelkező 

szervezeti egysége 519, Sportegyesület 521, Kölcsönös biztosító egyesület 524, Vallási tevékenységet végző szervezet 525, 

Polgárőr egyesület 526, Nemzetiségi egyesület 528, Egyéb egyesület 529, Egyéb alapítvány önálló intézménye 563, Alapítvány 

jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége 565, Egyéb alapítvány 569).  

 Többségi önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaság (Nonprofit gazdasági társaság).  

 

Konzorciumvezető lehet: 

 

  Helyi önkormányzatok és társulásaik (Helyi önkormányzat GFO 321, Helyi önkormányzatok társulása GFO 327, 

Területfejlesztési önkormányzati társulás GFO 328).  

 Állami foglalkoztatási szervként eljáró megyei kormányhivatalok (GFO 312).  

  Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű többségi önkormányzati tulajdonú nonprofit 

gazdasági társaság (Nonprofit gazdasági társaság) 

 

 

Pályázati kiírás célja: 

A Felhívás célja, hogy a helyi szinten létrejövő és, vagy már működő foglalkoztatási együttműködések, partnerségek 

(paktumok) hozzájussanak azon forrásokhoz, melyek segítségével - 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. Főtevékenység: Foglalkoztatási megállapodások (paktumok) programrészéhez (1. főtevékenység) kapcsolódóan:  

 a) helyi szintű foglalkoztatási megállapodások működtetéséhez kapcsolódó és nélkülözhetetlen tevékenységek, úgymint az adott 

térség foglalkoztatási helyzetét bemutató helyzetelemzés készítése, a térség munkaerő-piaci helyzetének feltárása, a felmerülő 

problémák okainak elemzése, ennek alapján stratégia (helyi szintű foglalkoztatási stratégiák megalapozására szolgáló 

tanulmányok, helyzetelemzések készítése, megfelelő információk és adatok hiánya esetén a megalapozott helyzetfelmérés 

elkészítését segítő kutatások megvalósítása, foglalkoztatási stratégiák, illetve kapcsolódó alapdokumentumok, tanulmányok 
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kidolgozása (humán erőforrás térképek elkészítése, meglévő vállalati háttér felmérése és elemzése, kompetencia kézikönyv 

kidolgozása, befektetés-ösztönzési kézikönyv kidolgozása) a helyi/járási/megyei gazdaságfejlesztési és nemzeti szintű 

foglalkoztatáspolitikai stratégiai tervekhez illeszkedve), akcióterv, munkaprogram kidolgozása, majd annak megvalósítása, 

információ szolgáltatás az érdekeltek számára, munkaerő-kereslet szezonalitását csökkentő munkaerő-piaci beavatkozások.  

 b) a helyi szereplők közötti információáramlás és véleménycsere ösztönzése, a térségi szereplők közötti kezdeményezések 

összehangolása;  

 c) figyelemfelkeltés a minél szélesebb körű partnerség megteremtésére és a projekt tudatosítására az együttműködési hálózatban 

érintett partnerek, valamint a szélesebb nyilvánosság körében, szemináriumok, workshopok, partnertalálkozók, konferenciák, 

szakmai és közösségi fórumok szervezése, a stratégiaalkotási folyamat előmozdítására és az együttműködés fenntartására, 

valamint a program megvalósítására;  

 d) érintett szereplők között foglalkoztatási együttműködési megállapodások elkészítése, szervezeti és működési szabályzat, 

valamint költségvetések kidolgozása megkötése és paktumiroda felállítása, működtetése.  

 e) partnerség-építés, külföldi és/vagy belföldi tanulmányút, országos és nemzetközi együttműködési hálózatokba történő 

bekapcsolódás támogatása, gazdaság – és foglalkoztatás-fejlesztési fórum (foglalkoztatási partnerség) működtetése;  

 f) foglalkoztatási partnerségek és menedzsment kapacitások erősítése, az információáramlás javítása;  

 g) foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési kezdeményezések ösztönzését és összehangolását célzó helyi szintű együttműködési 

hálózatok kialakítása, és működési feltételeinek megteremtése;  

 h) a térség gazdasági és foglalkoztatási jövőképének és stratégiájának kidolgozása, a megvalósítás koordinálása; a gazdasági - 

foglalkoztatási megállapodásokkal, és a foglalkoztatási stratégiával összhangban konkrét projektjavaslatok kidolgozása, gazdaság 

– és foglalkoztatás-fejlesztési projektcsatorna-rendszer felállítása; munkaerő-piaci projektjavaslatok kezdeményezése, 

megvalósításuk segítése;  

 i) munkahelyek megtartásának segítése, munkahelyek teremtésének ösztönzése;  

 j) az oktatás minőségének, eredményességének és hatékonyságának javítása, az egész életen át tartó tanulás terjesztése;  

 k) már meglévő paktumok szolgáltatásainak bővítése;  

 l) munkaerő-piaci szolgáltatások és munkaerőpiaci vonatkozású vállalkozási tanácsadás rendszer működtetés és fejlesztése;  
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 m) a projekt megvalósítását segítő tudásbővítésen, tréningeken képzéseken való részvétel;  

 n) a projektben résztvevők közötti folyamatos információcsere segítése, lebonyolítása, a projekt megvalósítása során folyamatos 

tájékoztatás és kommunikáció az együttműködési hálózatban érintett partnerek között;  

 o) a projekt megvalósítása során folyamatos tájékoztatás és kommunikáció a szélesebb nyilvánosság felé;  

 p) honlap kialakítása a partnerség erősítésére és a projektekben résztvevők közötti kommunikáció megkönnyítésére, valamint 

foglalkoztatási/munkáltatói fórumok működtetésére;  

 q) partnerséget működtető szervezet projekt menedzsment és koordinációs feladatainak ellátása;  

 r) paktum inkubátor – szolgáltatásfejlesztés vállalkozások számára foglalkoztatás ösztönző fejlesztéseik érdekében;  

 s) foglalkoztatási paktumok működési tapasztalatainak összegyűjtését és megosztását szolgáló látogatások, rendezvények;  

 t) kapcsolat gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési projektekkel, forráskoordináció segítése;  

 

 B Főtevékenység: Munkaerőpiaci programokhoz, a célcsoport képzéséhez, foglalkoztatásához kapcsolódó 

programrészhez (2. főtevékenység) kapcsolódóan:  
 

a) A célcsoportot érintő képzéshez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó, alábbi tevékenységek, melyek kizárólag a megyei 

kormányhivatalok megvalósításával, azok szakmai szabályozása szerinti mértékben és időtartamban támogathatóak:  

  foglalkoztatást elősegítő képzésben történő részvétel támogatása:  

1. képzési költség támogatása (egyéni és csoportos egyaránt)  

2. a képzéshez kapcsolódó (helyi/helyközi) utazás, szállás és étkezés támogatása  

3. a képzés idejére szóló keresetpótló juttatás és járulékainak biztosítása  

4. a képzés alatt igénybe vett gyermekfelügyelet vagy más hozzátartozó ápolásának/gondozásának támogatása  

 elhelyezkedést segítő támogatások:  

1. bértámogatás nyújtása  
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2. munkatapasztalat-szerzést elősegítő bérköltség-támogatás nyújtása  

3. a munkába járáshoz, munkatapasztalat-szerzéshez kapcsolódó utazás támogatása  

4. mobilitás támogatása (lakásbérleti hozzájárulás és a heti ingázás kezdeti nehézségeit megkönnyítő, ideiglenes támogatás).  

  munkaerő-piaci szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos támogatások 

1. a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos (helyi/helyközi) utazási költség támogatása  

2. a szolgáltatáshoz kapcsolódó keresetpótló juttatás és járulékainak biztosítása  

3. a szolgáltatás alatt igénybe vett gyermekfelügyelet vagy más hozzátartozó ápolásának/gondozásának támogatása  

 önfoglalkoztatóvá válás támogatása (maximum 6 havi, a minimálbér összegével megegyező mértékű támogatás),  

  a foglalkozás-egészségügyi és képzési alkalmassági vizsgálatok és költségeinek megtérítése  

b) A célcsoportot érintő egyéb munkaerőpiaci tevékenységek, melyeket a megyei kormányhivatalon kívüli, egyéb szervezetek is 

elláthatnak:  

  munkaerőpiaci szolgáltatások nyújtása a hatályos jogszabályokkal összhangban, azokra építve: a szolgáltatási tevékenység és 

díjának megtérítése  

  a célcsoport toborzása, a projektbe bevont személyek kiválasztása; álláskeresők humánfejlesztése a képzéseken és a 

foglalkoztatásban való sikeres részvétel érdekében;  

  munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtása a projekt célcsoportja részére, ezen belül például munkaerő-piaci információk átadása, 

helyi információs pontok létesítése és működtetése, pályaorientációs tanácsadás, tevékenység motivációt elősegítő tréning, 

személyiségfejlesztés, mentorálás, önfoglalkoztatásra való felkészítés, HR-klub működtetése, a szolgáltatás alatt igénybe vett 

gyermekfelügyelet biztosítása);  

  munkavállalókkal, munkahelyi beilleszkedésükkel kapcsolatos tanácsadások (munkahelyi mentor) támogatása. A tevékenység 

olyan eszközöket foglal magában, amelyek támogatják a célcsoport önállóságát és munkahelyi környezethez való 

alkalmazkodását azáltal, hogy a segítők elkísérik a munkavállalót a szociális és adminisztratív ügyeik intézésére, valamint 

megkönnyítik a munkaadóval folytatott kommunikációt és konfliktuskezelést.  
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Beadás határideje: 

Támogatási kérelmek benyújtása: 

 Bács-Kiskun megye: - 

 Békés megye: 2016. március 17-től 2016. július 25-ig 

 Csongrád megye: 2016. március 17-től 2016. július 25-ig 

Támogatás mértéke és 

összege: 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás elérhető összege: 

 

 Békés megye:  

o egyéb megyei szereplő számára: minimum 40 millió Ft, maximum 400 millió Ft. 

o sarkadi járás számára: minimum 40 millió Ft, maximum 200 millió Ft;  

o mezőkovácsházi járás számára: minimum 40 millió Ft, maximum 400 millió Ft  

 

 Csongrád megye: minimum 40 millió Ft, maximum 350 millió Ft.  

 

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

Rendelkezésre álló forrás: 18634 millió Ft  

 

Operatív Program neve: Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 

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

Pályázati konstrukció 

kódja: 
TOP-5.2.1-15 

Támogatást igénylők köre: 

Kedvezményezettek köre: 

- városi jogállású települések helyi önkormányzatai, megyei önkormányzat (GFO 321) 

 

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására önállóan nem, kizárólag konzorciumi formában van lehetőség. 

Konzorciumvezető kizárólag városi jogállású település helyi önkormányzata vagy a megyei önkormányzat lehet. 

 

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

- városi jogállású település helyi önkormányzata ill. megyei önkormányzat és költségvetési szervei (GFO 321, 322) 

- helyi nemzetiségi önkormányzat (GFO 371) 
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- Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű civil szervezetek a 2011. évi CLXXV. 

törvény alapján (GFO 516,517,519,521,525,526,528,529, 563,565,569) 

- egyházi jogi személy (GFO 552, 555) 

- önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások (GFO 113, 114, 116, 121,128,129, 117, 572, 573) 

Pályázati kiírás célja: 

A Felhívás célja elsősorban az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés uniós stratégiával és „Magyarország Partnerségi 

Megállapodása a 2014–2020-as fejlesztési időszakra” c. dokumentummal és a TOP 4.3 intézkedésével (leromlott városi területek 

rehabilitációja) összhangban, azt kiegészítve 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. Fontos, hogy a 

szociális városrehabilitációs projekteket kísérjék végig közösségfejlesztő programok, amelyek lehetővé teszik a 

városrehabilitációval érintett területen élő lakosság bevonását a tervezésbe és a megvalósításba, továbbá erősítik a helyi közösség 

kohézióját. 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: 

a) közösségfejlesztést célzó programok (beleértve hitéleti vonatkozású programokat is); 

b) az érintett lakosság bevonását, a beilleszkedést segítő programok, akciók; 

c) az akcióterület lakosságának társadalmi integrációját segítő programok; 

d) a tervezett fejlesztéseket elfogadtató programok; 

e) mediációs és antidiszkriminációs programok. 

 

B. Folyamatos szociális munka megteremtése: 

a) pénzügyi, családszervezési és életvezetési tanácsadások, adósságkezelési tanácsadás szolgáltatás; 

b) problémák feltérképezése, egyéni fejlesztési tervek készítése, megvalósítása és folyamatos felülvizsgálata; 

c) szociális munkások a Felhívás céljaihoz illeszkedő segítő tevékenysége; 

d) szociális munkások szupervíziója. 
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C. Törekvés a foglalkoztatás elősegítésére: 

a) munkaerő-piaci beilleszkedést segítő programok, önálló jövedelemszerzésre való képesség kialakítása, fejlesztése (kivéve 

foglalkoztatási programok); 

b) foglalkoztatók felkészítését célzó programok, az előítéletek csökkentése és a célcsoport elhelyezkedésének segítése 

érdekében; 

c) közösségi kertekben történő foglakoztatást elősegítő programok lebonyolításának költségei és a kapcsolódó szükséges 

eszközbeszerzés költségei, amennyiben a termesztett növények kizárólag a foglalkoztatás célját szolgálják és nem kerülnek 

értékesítésre. 

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

a) családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás kiterjesztése, bővítése a helyszínen, valamint a kötelező önkormányzati 

feladatellátáson túli szociális, gyermekjóléti szolgáltatások kialakítása; 

b) a gyerekek iskolai felzárkózását segítő kiegészítő oktatási és készségfejlesztési programok. 

E. Törekvés az egészség fejlesztésére: 

a) egészségügyi programok (beleértve a prevenciós, mentálhigiénés programokat); 

b) hozzáférés biztosítása a preventív jellegű szolgáltatásokhoz. 

F. Szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása 

a) hatósági szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, ügyintézés elősegítése (iratok beszerzésének segítése, tulajdonviszonyok 

tisztázása stb.); 

b) jogi tanácsadás, adósságkezelési tanácsadás, önkormányzatokkal bérlőkijelölési jogról történő megállapodások elősegítése, 

abban történő segítségnyújtás; 

c) közszolgáltatások elérésének logisztikai és kommunikációs segítése (szervezés, a telepen élők odajutásának, szolgáltatás 

helybejutásának segítése, koordináció, stb.). 

G. Bűnmegelőzést, a közbiztonság javítását elősegítő programok 

a) bűnmegelőzés és közbiztonság erősítésével kapcsolatos képzési, szemléletformáló programok; 

b) helyi bűnmegelőzési stratégiák és cselekvési tervek elkészítése, kötelező partnerségben a területileg illetékes rendőrséggel 

(területi vagy helyi szervek). 

 

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 a megvalósítás alatt. 
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Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek 

a. nyilvánosság biztosítása; 

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. 

Beadás határideje: 

Támogatási kérelmek benyújtása: 

 Bács-Kiskun megye: 2016. február 12-től 2016. március 31-ig 

 Békés megye: 2016. február 12-től 2016. március 31-ig 

 Csongrád megye: 2016. február 12-től 2016. március 31-ig 

Támogatás mértéke és 

összege: 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás elérhető összege: 

 Bács-Kiskun megye: minimum 20 millió Ft, maximum 400 millió Ft. 

 Békés megye:  

o egyéb megyei szereplő számára: minimum 50 millió Ft, maximum 286 millió Ft 

o sarkadi járás számára: minimum 50 millió Ft, maximum 80 millió Ft 

o mezőkovácsházi járás számára: minimum 50 millió Ft, maximum 105 millió Ft 

 

 Csongrád megye: minimum 15 millió Ft, maximum 315 millió Ft 

 

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

Rendelkezésre álló forrás: 

Teljes rendelkezésre álló keretösszeg, összes elszámolható költség alapon: 

 Bács-Kiskun megye: 642 millió Ft 

 Békés megye: 576 millió Ft 
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o egyéb megyei szereplő számára: 286 millió Ft 

o sarkadi járás számára: 80 millió Ft 

o mezőkovácsházi járás számára: 210 millió Ft 

 Csongrád megye: 315 millió Ft 

 

Operatív Program neve: Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 

Pályázati kiírás címe: Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
TOP-6.2.1-15 

Támogatást igénylők köre: 

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be: 

- a megyei jogú város önkormányzata (GFO 321). 

 

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

 Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 31); 

 Helyi önkormányzatok és társulásaik (GFO 321, 327); 

 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok és társulásaik (GFO 351, 353, 371, 373); 

 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); 

 Közalapítvány (GFO 561); 

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

 Önkormányzat többségi tulajdonában lévő vállalkozás (GFO 119). 

Pályázati kiírás célja: 

Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás 

támogatását, többek között a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítését a gyermekellátási 

szolgáltatások fejlesztése által. 

 

Az Európai Bizottság ország-specifikus ajánlásaival összhangban Magyarország továbbfejleszti a kisgyermekek számára a 

napközbeni elhelyezést biztosító intézmények kapacitásait és az általuk nyújtott szolgáltatások minőségét a nők munkaerő-piaci 

részvételének elősegítése érdekében. A cél, hogy a TOP-6.2. intézkedés eredményindikátora „A 25-40 éves női népességen belül a 

foglalkoztatásban lévő nők aránya” 68,7%-ról 2023-ra 70%-ra növekedjen. 
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A gyermekjóléti alapellátásokhoz (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde), valamint az óvodai ellátáshoz való hozzáférés 

javítását és a szolgáltatások minőségének fejlesztését szolgáló felhívás fő célja a kisgyermeket nevelők munkavállalásának 

támogatása, a családok segítése, különösen a leghátrányosabb helyzetű térségekben lévő gyermekek minél korábbi életkorban 

történő megsegítése. 

 

A felhívás a 3 éves kor alatti gyermekek napközbeni elhelyezését és a 3-6 éves gyerekek óvodai elhelyezését támogatja. A felhívás 

lehetőséget biztosít arra is, hogy az intézményes fejlesztéseken túlmenően (bölcsőde, mini bölcsőde, óvoda-bölcsőde, mint többcélú 

intézmény4) támogatja a rugalmasabb és egyszerűbb működési feltételekkel létrehozható bölcsődei ellátási formákat, így a családi 

bölcsődét is, annak érdekében, hogy a helyi igényeken alapuló leghatékonyabb megoldást lehessen kialakítani az adott térségben, 

illetve a településen. 

Támogatható 

tevékenységek felsorolása: 

Önállóan támogatható tevékenységek 

A. Intézmény/szolgáltatás infrastrukturális fejlesztése, ezen belül támogatható: 

a) férőhely bővítése, átalakítása, felújítása (beleértve az épületgépészetet, a főzőkonyha vagy a melegítőkonyha fejlesztését is); 

b) új telephely/szolgáltatás létesítése; 

c) udvar, játszóudvar felújítása (pl.: kerékpártároló/babakocsi tároló létesítése; kerítés építése, javítása; zöldterület-fejlesztése, 

növelése; ivókút építése); 

d) bezárt telephely újranyitása; 

e) szocializációt, mozgásfejlesztést, fejlesztést segítő helyiségek, szabadidős programoknak lehetőséget biztosító terek 

fejlesztése 

f) tornaszoba, orvosi szoba, elkülönítő helyiség létesítése, felújítása. 

B. Eszközbeszerzés, beleértve: 

a) a bútorok és egyéb berendezési tárgyak (pl.: konyhai berendezések; udvari játékok; utcabútorok; játéktároló), eszközök (pl.: 

konyhai eszközök; fejlesztő eszközök) beszerzését közvetlenül a szolgáltatáshoz kapcsolódóan; 

b) az informatikai eszközök, berendezések, IKT-eszközök, vezeték nélküli (ún. wireless) technológiák beszerzését. 

 

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek 

a) tanmedence felújítása, bővítése; 

b) gyermekpancsoló, szabadtéri zuhany létesítése, fejlesztése; 

c) 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. 
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d) a bölcsőde alapfeladatain túli szolgáltatás (kizárólag játszócsoport és időszakos gyermekfelügyelet); 

e) járműbeszerzés (legfeljebb 15 fős kisbusz beszerzése, kizárólag társulás esetében és bölcsődei kapacitásbővítéshez 

kapcsolódóan); 

f) megújuló energiaforrások alkalmazása. 

 

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek 

a) akadálymentesítés  

b) szórt azbeszt mentesítése  

c) energiahatékonysági intézkedések  

d) nyilvánosság biztosítása – ÁÚF c. dokumentum 10 fejezete alapján. 

Beadás határideje: 

Támogatási kérelmek benyújtása: 

 Békéscsaba 2016. február 29-től 2016. augusztus 30-ig 

 Hódmezővásárhely: 2016. február 29-től 2016. április 29-ig 

 Kecskemét: 2016. február 29-től 2016. augusztus 30-ig 

 Szeged: 2016. február 29-től 2016. április 29-ig 

Támogatás mértéke és 

összege: 

 Békéscsaba: minimum 1 millió Ft, maximum 316 millió Ft. 

 Hódmezővásárhely: minimum 1 millió Ft, maximum 500 millió Ft. 

 Kecskemét: minimum 1 millió Ft, maximum 800 millió Ft. 

 Szeged: minimum 1 millió Ft, maximum 400 millió Ft. 

Rendelkezésre álló forrás: 

 Békéscsaba: 316 millió Ft. 

 Hódmezővásárhely: 680 millió Ft. 

 Kecskemét: 893 millió Ft. 

 Szeged: 984 millió Ft. 

 

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 jogú városi önkormányzatok (GFO 321), illetve 

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

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 
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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 . 

 Békéscsaba: 2016. január 19-től 2016. szeptember 1-ig 

 Hódmezővásárhely: 2016. január 19-től 2016. április 1-ig 

 Kecskemét: 2016. január 19-től 2016. szeptember 1-ig 

 Szeged: 2016. január 19-től 2016. július 6-ig. 

Támogatás mértéke és 

összege: 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:  

 Békéscsaba: minimum 50 millió Ft, maximum 813 millió Ft. 

 Hódmezővásárhely: minimum 50 millió Ft, maximum 876 millió Ft. 

 Kecskemét: minimum 50 millió Ft, maximum 1 437 millió Ft. 

 Szeged: 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 
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Pályázati kiírás címe Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
TOP-6.6.2-15 

Támogatást igénylők köre: 

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); 

 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. 
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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 

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 

E. Akadálymentesítés 

F. Szórt azbeszt mentesítése 

G. Energiahatékonysági intézkedések 

H. Nyilvánosság biztosítása 

Beadás határideje: 

A támogatási kérelmek benyújtása  

 Békéscsaba: - 

 Hódmezővásárhely: 2016. január 15-től 2016. április 8-ig 

 Kecskemét: 2016. január 15-től 2016. szeptember 30-ig 

 Szeged: 2016. január 15-től 2016. április 8-ig lehetséges. 

Támogatás mértéke és 

összege: 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:  

 Hódmezővásárhely: minimum 3 millió Ft, maximum 180 millió Ft. 

 Kecskemét: minimum 3 millió Ft, maximum 600 millió Ft. 

 Szeged: minimum 3 millió Ft, maximum 350 millió Ft.  
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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 Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
TOP-6.8.2-15 

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). 

 

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be, Főkedvezményezettként: 

Helyi önkormányzat(ok) közül az érintett megyei jogú város önkormányzata (GFO 321).  

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

 Állami foglalkoztatási szervként eljáró megyei kormányhivatalok (GFO 312).  

 Helyi önkormányzatok és társulásaik, helyi önkormányzatok költségvetési szervei (Helyi önkormányzat GFO 321, Helyi 

önkormányzati költségvetési szerv GFO 322, Helyi önkormányzatok társulása GFO 327, Területfejlesztési önkormányzati 

társulás GFO 328). 

 Állami, önkormányzati többségi tulajdonú non-profit képzőintézmények (Költségvetési szervek és költségvetési rend szerint 

gazdálkodó szervek GFO 3, Nonprofit gazdasági társaság GFO 57). –  

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

alapján (Szakszervezet GFO 512, Egyéb munkavállalói érdekképviselet 513, Munkáltatói, tulajdonosi érdekképviselet 514, 

Országos sportági szakszövetség 515, Egyéb sportszövetség 516, Egyéb szövetség 517, Egyesület jogi személyiséggel rendelkező 

szervezeti egysége 519, Sp 

 ortegyesület 521, Kölcsönös biztosító egyesület 524, Vallási tevékenységet végző szervezet 525, Polgárőr egyesület 526, 

Nemzetiségi egyesület 528, Egyéb egyesület 529, Egyéb alapítvány önálló intézménye 563, Alapítvány jogi személyiséggel 

rendelkező szervezeti egysége 565, Egyéb alapítvány 569).  
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 Többségi önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaság (Nonprofit gazdasági társaság 5712). 

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 
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 
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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 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok 

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. 

 

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

- megyei jogú város önkormányzatának költségvetési szervei (GFO 321, 322) 

- helyi nemzetiségi önkormányzat (GFO 371) 

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

alapján (GFO 516,517,519,521,525,526,528,529, 563,565,569) 

- egyházi jogi személy (GFO 552, 555) 

- önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások (GFO 113, 114, 116, 121,128,129, 117, 572, 573) 

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. 
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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 fenti programok megvalósításához szükséges eszközbeszerzés 

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

kialakítása és fenntartása 

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek 

a) nyilvánosság biztosítása; 

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 
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 lakossági fórumok szervezése. 

Beadás határideje: 

A támogatási kérelmek benyújtása . 

 Békéscsaba: 2016. február 1-től 2016. május 9-ig  

 Hódmezővásárhely: 2016. február 1-től 2016. április 18-ig 

 Kecskemét: -  

 Szeged: - 

Támogatás mértéke és 

összege: 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:  

 Békéscsaba: minimum 20 millió Ft, maximum 50 millió Ft.  

 Hódmezővásárhely: minimum 20 millió Ft, maximum 76 millió Ft.  

 

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: 1.867 millió Ft. 

 

 

Operatív Program neve: Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 

Pályázati kiírás címe TOP-1.2.1-15 - Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
TOP-1.2.1-15 

Támogatást igénylők köre: 

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be: 

- Helyi önkormányzatok (GFO 321); 

- Helyi önkormányzatok társulásai (GFO 327); 

- Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások által létrehozott gazdasági társaságok, amelyekben az önkormányzatok 

többségi tulajdonrésszel rendelkeznek (GFO 11, 57); 

- Egyházi jogi személyek (GFO 55); 

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

alapján (GFO 517, 521, 529, GFO 563, 565, 569). 

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség. 

Pályázati kiírás célja: Az intézkedés célja térségi szintű, turisztikai termékcsomagok és kisléptékű tematikus turisztikai fejlesztések támogatása, melyekkel 
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megyei szintű turisztikai vonzerő elemekre épülő, koordinált fejlesztések valósíthatók meg. Ennek keretében a helyi, térségi 

jelentőségű, turisztikai vonzerőt képező kulturális, épített, természeti örökség turisztikai hasznosítására, fejlesztésére nyílik 

lehetőség a térség gazdaságának diverzifikációja, a helyi gazdaság élénkítése, és a foglalkoztatás növelése érdekében. 

Támogatható 

tevékenységek felsorolása: 

 Önállóan támogatható tevékenységek 

A) A térségben jelentős kulturális és örökségi helyszínek turisztikai fejlesztése 

a) A térség kulturális adottságaira építő új vonzerők létrehozása, meglévők fejlesztés 

b) Rendezvények infrastrukturális hátterének fejlesztése 

c) Kulturális vonzerőkön alapuló térségi hálózatok – tematikus utak – kialakítása, meglévők fejlesztése 

B) Ökoturisztikai fejlesztések 

a) Természeti értékek bemutatására alkalmas helyszínek (Pl.: Natura 2000 területek, natúrparkok, vadasparkok, állatkertek, történeti 

és gyűjteményes növénykertek egyéb természeti területek) ökoturisztikai fejlesztései 

b) Kisvasutak, erdei vasutak (kizárólag keskeny nyomtávú) turisztikai infrastruktúrájának fejlesztése 

C) Aktív turizmushoz kapcsolódó fejlesztések 

a) Kerékpáros turizmus fejlesztése 

b) Természetes fürdőhelyek (a 78 / 2008. (IV.3). Kormányrendelet alapján fürdőzési célra engedélyezett víz és a hozzá tartozó 

vízparti terület) turisztikai infrastruktúrájának fejlesztése 

c) Vízi turizmusfejlesztése a térség természeti adottságaira épülő aktív turisztikai kínálatának bővítése érdekében 

d) Horgászturizmus fejlesztése 

D) Az önállóan támogatható tevékenységek (A-C) elemeire épülő turisztikai termékcsomagok létrehozása 

E) Jelentős turisztikai attrakcióval rendelkező települések turisztikai infrastrukturális és szolgáltatói hiányosságainak 

felszámolása a komplex élményszerzés érdekében 

 

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek 

A felhívás keretében önállóan nem, csak a 3.1.1. fejezetben felsorolt tevékenységekkel együtt támogatható, kötelezően 

megvalósítandó tevékenységek: 

a) Marketing tevékenység: a fejlesztett turisztikai attrakció piacra viteléhez kapcsolódó üzleti marketingtevékenység, promóció. 

b) Akadálymentesítés – jelen felhívás 3.2 fejezetében az akadálymentesítésre vonatkozó feltételek alapján 

c) Szórt azbesztmentesítés – amennyiben releváns, jelen felhívás 3.2 fejezetében az azbesztmentesítésre vonatkozó feltételek alapján 

d) Energiahatékonysági intézkedések – amennyiben releváns, jelen felhívás 3.2 fejezetében az energiahatékonysági intézkedésekre 

vonatkozó feltételek alapján 

e) Nyilvánosság biztosítása – az ÁÚF. c. dokumentum 10. fejezete alapján 
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Beadás határideje: 

A támogatási kérelmek benyújtása: 

• Bács-Kiskun megye: A támogatási kérelmek benyújtása 2016. február 25-től 2016. április 27-ig lehetséges. 

• Békés megye: A támogatási kérelmek benyújtása 2016. február 25-től 2016. április 27-ig lehetséges. 

• Csongrád megye: A támogatási kérelmek benyújtása 2016. február 25-től 2016. április 27-ig lehetséges. 

Támogatás mértéke és 

összege: 

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

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás elérhető összege:  

• Bács-Kiskun megye: Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 50 millió Ft, maximum 1 450 millió 

Ft. 

• Békés megye: Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 50 millió Ft, maximum 1 500 millió Ft, a 

mezőkovácsházi járás számára: minimum 100 millió Ft, maximum 250 millió Ft. 

 • Csongrád megye: Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 50 millió Ft, az A. fejlesztési cél esetén 

maximum 1 280 millió Ft, a B. fejlesztési cél esetén maximum 320 millió Ft. 

Rendelkezésre álló forrás: 

Teljes rendelkezésre álló keretösszeg, összes elszámolható költség alapon: 

• Bács-Kiskun megye: 2 666 millió Ft 

• Békés megye: 3 100 millió Ft 

A mezőkovácsházi járás számára elkülönített indikatív keretösszeg 1000 millió Ft 

Egyéb megyei szereplő számára elkülönített indikatív keretösszeg 2100 millió Ft 

• Csongrád megye: 1 600 millió Ft 

- Az egészséges életmódhoz és a megye természeti értékeihez kapcsolódó valamennyi turisztikai forma (kiemelten az öko-, 

aktív, vízparti és sportturizmus), valamint a megye hagyományaira, feltárt kulturális, épített környezeti nemzeti értékeire, 

kiemelkedő rendezvényeire alapozott turizmus számára elkülönített indikatív keretösszeg 1280 millió Ft 

- Egyéb megyei szereplő számára elkülönített indikatív keretösszeg 320 millió Ft 

 

 

Operatív Program neve: Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 

Pályázati kiírás címe TOP-3.1.1-15 - Fenntartható települési közlekedésfejlesztés 

Pályázati konstrukció TOP-3.1.1-15  
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kódja: 

Támogatást igénylők köre: 

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be: 

 helyi önkormányzatok (321) 

 többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok (57,71,72) 

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is lehetőség van. 

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

 közösségi közlekedést közszolgáltatási szerződés alapján ellátó gazdasági társaságok (pl.: helyi közlekedési társaságok, helyközi 

társaságok, MÁV Zrt.); (57, 71, 72, 11) 

 jogszabály alapján meghatározott kizárólagos építtetők (pl.: NIF Zrt, MK NZrt); (57, 71, 72, 11) 

 központi költségvetési szervek és intézményeik (38) 

Pályázati kiírás célja: 

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

valósuljanak meg településeken és települések között, melyek hozzájárulnak az éghajlatváltozás mérsékléséhez, a szén-dioxid 

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

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

 

Jelen konstrukció a települési, településkörnyéki és településközi közlekedési rendszereket szerves egésznek tekinti, és lehetőséget 

kínál a közlekedési feltételek és módok komplex, egymást erősítő, a fenntartható fejlődést és fenntartható közlekedést szolgáló 

fejlesztésére a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban: TOP) határain belül. 

 

A projekteknek a települési mobilitás környezetileg (levegőszennyezés, zajterhelés) és pénzügyileg (működtetők és a közlekedők 

oldalán) fenntarthatóbbá tételét kell szolgálniuk, és hozzá kell járulniuk a TOP 3. prioritási eredményindikátor („A napi utazások 

esetén fő közlekedési eszközként gyalogos, kerékpáros vagy közösségi közlekedési módot választók részaránya”) értékének 

közvetlen települési, és közvetve országos növekedéséhez. 

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) Országos közút teljes átkelési szakasza vagy annak egy funkcionális egysége mentén (pl. településközpont és a település szélén 

egy lakóterület közötti szakasza) létesül kerékpáros útvonal. 
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d) Lakott területen kívül elhelyezkedő munkahelyek és a település belterülete közötti kerékpárforgalmi útvonal kialakítása. 

e) Közbringa-rendszer kiépítése, bővítése: 

B) Forgalomcsillapítás, közlekedésbiztonság, akadálymentesítés 

a) Közlekedésbiztonsági beruházás: 

- Pl.: gyalogátkelőhelyek és kerékpáros átvezetések kialakítása, kivilágítása, fejlesztése, csomópontok forgalomlassító és csillapító 

átépítése, fejlesztése, kialakítása, települési kapuk kiépítése, közlekedésbiztonsági intézkedések megvalósítása egyéb eszközökkel, 

forgalmi sávok újraosztása, szűkítése, stb. 

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. 

 

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek 

C) Közúti közösségi közlekedés 

a) Forgalmi épületek, forgalmi pálya fejlesztése: 

b) Forgalomirányítás, utastájékoztatás, elektronikus jegyrendszer fejlesztése: 

c) Közösségi közlekedés szolgáltatási színvonalának az erősítése 

D) Kapcsolódó tevékenységcsoport 

1. Önkormányzati és vagy állami utak, hidak építése, fejlesztése, felújítása, amennyiben a beruházás megvalósításával a fenntartható 

közlekedést szolgáló cél valósul meg a Felhívás 3.2. fejezetének D) d1) pontja szerinti feltételekkel. 

2. Meglévő kerékpárforgalmi létesítmény korszerűsítése 

3. Kerékpárosbarát kiegészítő infrastrukturális elemek fejlesztése: 

4. Járda kiépítése lakott területen belül: 

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

(forgalomcsillapítás megvalósítása esetén az átmenő forgalom mértékének csökkenésének igazolásához kötelező legalább a 

jellemző helye(ke)n telepíteni, egyéb tevékenységeknél választható a telepítése). 

6. Csomópontok és vagy átvezetések átalakítása és kialakítása a fenntartható (gyalogos, kerékpáros, közösségi) közlekedési módok 

közlekedésbiztonságának a fokozása, előnyben részesítése, és akadálymentes áthaladása érdekében (pl.: interaktív, kizárólag 

kerékpáros érkezésekor villogó táblák telepítése, kerékpáros útvonalak vasútvonalakon történő biztonságos átvezetése a szükséges 

forgalomtechnikai és infrastrukturális munkákkal együttesen, stb.). 
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7. Kerékpáros pihenőhely kiépítése 5 kilométernél hosszabb külterületi kerékpáros útvonal esetében a „Kerékpárforgalmi 

létesítmények tervezése” c. UME előírásai szerint. 

8. Kerékpárforgalmi létesítmény útfenntartó gépeinek a beszerzése (amennyiben az adott géphez az eszköz-adapterek opcionálisan 

választhatók, úgy téli- és nyári adapterekkel együtt), vagy meglévő gépekhez a kerékpárforgalmi létesítmény fenntartásához 

szükséges adapterek beszerzése. 

9. Kerékpáros útvonalak megvilágításához kapcsolódó beszerzések közül a kerékpáros útvonal és egyéb közlekedési útvonalak 

kereszteződéséhez kapcsolódó, az átkelések biztonságát fokozó megvilágítások beszerzése és elhelyezése, vagy a hatósági előírások 

alapján előírt közvilágítás kialakítása. Javasoljuk a fenntartható, pl.: napelemes világítás kialakítását. 

10. 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. 

11. Zöldterület-építési, átalakítási munkák a fenti tevékenységek helyrajzi számain az infrastrukturális beavatkozások közvetlen 

környezetében, vagy a fenntartható városi, települési közlekedés környezetének a megteremtéséhez (amelynek része lehet a 

növénytelepítés és árnyékolástechnika, stb.). 

12. További innovatív kerékpárosbarát műszaki megoldások alkalmazása a támogatóval és szakmai szervezetekkel lefolytatott 

előzetes szakmai konzultáció és egyetértés alapján. 

13. Kerékpárszállítási lehetőség kialakítása a közösségi közlekedés járművein. 

14. A beruházásokhoz kapcsolódóan megújuló energiaforrások telepítése, bevonása. 

15. A támogatható tevékenységek céljait szolgáló közúti hidak, és vagy nem szintbeli kereszteződések, átvezetések felújítása, 

építése. 

 

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek 

A felhívás keretében önállóan nem, csak a 3.1.1 fejezetben felsorolt tevékenységekkel együtt támogatható, kötelezően 

megvalósítandó tevékenységek: 

a) Akadálymentesítés – amennyiben releváns. 

b) Szórt azbeszt mentesítése – amennyiben releváns, jelen felhívás 3.2 fejezetében az azbesztmentesítésre vonatkozó feltételek 

alapján. 

c) Energiahatékonysági intézkedések – amennyiben releváns. 

d) Nyilvánosság biztosítása. 

e) A projekt részeként kötelező kerékpáros közlekedést népszerűsítő és/vagy közlekedésbiztonsági célú szemléletformáló kampány 
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megvalósítása a Felhívás 3.2. fejezetének D) pontja szerinti feltételekkel. 

Beadás határideje: 

A támogatási kérelmek benyújtása: 

• Bács-Kiskun megye: A támogatási kérelmek benyújtása 2016. január 29-től 2016. március 31-ig lehetséges. 

• Békés megye: A támogatási kérelmek benyújtása 2016. január 29-től 2016. március 31-ig lehetséges. 

• Csongrád megye: A támogatási kérelmek benyújtása 2016. január 29-től 2016. március 31-ig lehetséges. 

Támogatás mértéke és 

összege: 

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

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás elérhető összege:  

• Bács-Kiskun megye: Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 50 millió Ft, maximum 500 

millió Ft. 

• Békés megye: Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 50 millió Ft, maximum 400 millió Ft. 

 • Csongrád megye: Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 50 millió Ft, maximum 400 millió 

Ft. 

Rendelkezésre álló forrás: 

• Bács-Kiskun megye: Teljes rendelkezésre álló forrás 1 394 millió Ft 

• Békés megye: Teljes rendelkezésre álló forrás összes elszámolható költség alapon 2 500 millió Ft 

• Csongrád megye: Teljes rendelkezésre álló forrás 2 921 millió Ft 

 

 

EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 
 

 

 

Operatív Program neve: EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 

Pályázati kiírás címe Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés 
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Pályázati konstrukció 

kódja: 
EFOP-1.2.1-15 - Védőháló a családokért 

Támogatást igénylők köre: 

a. a szervezet főtevékenysége vagy további tevékenységei között szerepel a TEÁOR nómenklatúra3 szerinti TEÁOR 8560 vagy 

TEÁOR 8790 vagy TEÁOR 8891 vagy TEÁOR 8899 vagy TEÁOR 9499 tevékenység, amelyet az állami adóhatóság a Felhívás 

megjelenésének napját megelőzően nyilvántartásba vett és 

b. a gazdasági szervezetek gazdálkodási forma szerinti osztályozásával, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 

21/2012. (IV.16.) KIM rendelet szerint az alábbi besorolások valamelyikébe tartoznak: 

 Egyéb alapítvány (GFO 569) 

 Egyéb egyesület, (GFO 529) 

 Egyéb szövetség (GFO 517) 

 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság (GFO 572) 

 Nonprofit részvénytársaság (GFO 573) 

A fent felsorolt szervezeteken kívül konzorciumi partnerek az alábbiak lehetnek: 

 Egyházi jogi személyek (GFO 55) 

c. A támogatást igénylőnek, a Felhívás 3.1.I.1. pontjában meghatározott, a felhívás támogatható tevékenységei között meghatározott 

és részcéljai által elérni kívánt korábbi tevékenységét, kötelezően csatolandó Helyzetértékelés dokumentum részeként, megfelelő 

alátámasztottsággal bemutatatta. 

Pályázati kiírás célja: 

A konstrukció célja a család társadalmi szerepének megerősítése, a családi kohézió növelése, a családok életvezetési 

kompetenciáinak fejlesztése, elősegítve a fiatalok családi életre való felkészülését, a nők és férfiak társadalmi egyenlőségét, 

ösztönözve a generációkon átívelő együttműködést, valamint szolgáltatásokkal segítik a krízishelyzet megelőzése és támogatják a 

már krízishelyzetbe került családokat. 

Támogatható 

tevékenységek felsorolása: 

I. PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉS 

A projekt előkészítés során az 1. és 2. tevékenység megvalósítása kötelező. 

1. Helyzetértékelés, amely tartalmazza minimum célcsoport elemzést, helyzetfelmérést, melyben be kell mutatni legalább 

- a program által megszólítani kívánt célcsoporto(ka)t és az elérés módját, 

- a támogatást igénylő által korábban megvalósított, a felhívás céljaihoz illeszkedő programok tapasztalatait, 

- támogatást igénylő által megvalósítás alatt álló folyamatban levő projekteket, fejlesztéseket. 
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2. Szakmai terv elkészítése, melynek keretében be kell mutatni 

- a tervezett fejlesztés céljait célcsoportonként, 

- a program megvalósítójának helyi beágyazottságát, 

- a célok eléréséhez hozzájáruló tevékenységeket és azok ütemezését, valamint a megvalósításukhoz szükséges tárgyi és személyi 

feltételek rendelkezésre állását, 

- az elérni tervezett célok számszerűsíthető eredményeit, 

- a megvalósítás kockázatait és azok kezelésének módját, 

- a tervezett (több területet, korosztályt lefedő) tevékenységek, szolgáltatások egymásra épülését, egymást erősítő hatásait, 

- amennyiben a projekt konzorciumi formában kerül megvalósításra, úgy a projekt keretében tervezett tevékenységek konzorciumi 

partnerek szerinti megosztását. 

3. Közbeszerzések előkészítése, lebonyolítása 

II. PROJEKT MENEDZSMENT (kötelező tevékenység) 

Részletesen lásd a 3.2. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások című részben. 

III. PROJEKT SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁSA 

Az 1-7. tevékenységek közül legalább 2 tevékenység megvalósítása kötelező. Támogatást igénylőnek minden választott 

tevékenység kapcsán – a megvalósítás elősegítése érdekében -, minimum 1-1 db együttműködési megállapodást (3. számú 

melléklet) kell kötnie, helyben működő és az adott tevékenységhez kapcsolódó szervezetettel. 

1) A fiatalok családi életre való felkészítése, krízishelyzetbe kerülésük esélyét csökkentő tanácsadás, csoportfoglalkozások, 

workshopok, tréningek lebonyolítása (pl: önismereti, problémamegoldási, konfliktuskezelési, családtervezési, kommunikáció, 

kapcsolati kultúra, mediáció, életciklusokhoz kötődő válságok kezelése, életvezetési és háztartásvezetési kompetenciák fejlesztése, 

életmódbeli és életviteli tanácsadás témákban); 

2) Gyermekneveléssel, gondozással kapcsolatos tanácsadás, képzések, csoportfoglalkozások lebonyolítása (pl: szülői feladatok, 



                                                                                 

 171 

életkori sajátosságoknak megfelelő nevelési módszerek, tanácsadás, szülőakadémia, fiatalok szülőkkel, ill. kortársakkal való 

kommunikációját segítő foglalkozások, egészséges és tudatos életmódra nevelés, életvezetési, életmódbeli és életviteli 

kompetenciák fejlesztése); 

3) Nők és fiatal lányok helyzetének, társadalmi egyenlőségének javítását, valamint a nők és férfiak közti harmonikus együttműködés 

előmozdítását szolgáló támogató programok kidolgozása és végrehajtása; 

4) Kapcsolati erőszak áldozatává és elkövetőjévé válás megelőzését szolgáló programok, egyéni és/vagy csoportos foglalkozások, 

tanácsadás; 

5) Család és munka összeegyeztetését segítő tanácsadás, képzések és programok lebonyolítása (pl: kompetenciafejlesztés, 

tájékoztató alkalmak munkáltatók részére családbarát megoldásokról, helyi szövetségek létrehozása munkáltatók, civilek, 

önkormányzatok, családok között, kismamák számára a munkába való visszatérés segítése); 

6) Családi közösségépítő programok szervezése. (pl: generációk közötti együttműködés, az idősebb generáció közösséget erősítő 

aktivizálása és integrálása a helyi közösségbe. A generációk közötti szakadékok csökkentése és a családokat összefogó közösségek 

és külső - nevelési, kulturális, testi és lelki egészséggel foglalkozó szervezetekkel, intézményekkel való kapcsolatokat erősítő 

találkozók, rendezvények, gyermekfelügyeletet nyújtó, önkéntes alapon szerveződő megoldások megvalósítása, szívességcsere 

megszervezése); 

7) Sajátos vagy nehéz helyzetben lévő családokat segítő programok, tanácsadás, csoportfoglalkozások, tréningek lebonyolítása 

(kiemelt célcsoportok: gyermeküket egyedül nevelő szülök; többgyermekes családok; mozaik családok; krónikusan beteg, 

fogyatékossággal élő, egyéb sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő családok; fogyatékos emberek mint szülők; örökbefogadó és 

nevelőszülők, idős családtagot gondozó családok; krízishelyzetben lévő várandósok; egyéb szempontból hátrányos helyzetű 

családok). 

A fenti témakörökhöz kapcsolódó helyi szintű közösségi programok, tájékoztatók, információs események szervezése, valamint a 

szolgáltatások igénybevételét segítő kiegészítő szolgáltatások (pl. gyermekfelügyelet a foglalkozások ideje alatt) biztosítása. 

A projekt keretében a képzésekre vonatkozóan a Felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvényben foglaltakat kell betartani. 

A programokat a területi korlátozás figyelembe vételével (lásd. 3.4.1) több helyszínen is meg lehet valósítani. 

IV. HORIZONTÁLIS KÖVETELMÉNYEK (kötelező tevékenység) 
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Részletesen lásd a 3.2. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások című részben. 

V. TÁJÉKOZTATÁS, NYILVÁNOSSÁG (kötelező tevékenység) 

A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségeket az ÁÚF 10. fejezete tartalmazza. 

Beadás határideje: 

Jelen felhívás keretében 2016. év 03. hó 10. naptól 2018 év 03. hó 10. napig van lehetőség a támogatási kérelem benyújtására. 

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra: 

2016. év 04. hó 15. nap 

2017. év 04. hó 14. nap 

2018. év 03. hó 10. nap 

Támogatás mértéke és 

összege: 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:  

Támogatási minimum összege (Ft) 20.000.000  

Támogatási maximum összege (Ft) 40.000.000   

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

Rendelkezésre álló forrás: Forrás összege (Ft) 6.200.000.000   

 

 

Operatív Program neve: EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 

Pályázati kiírás címe EFOP-1.2.2-15 - Ifjúsági programok támogatása 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
EFOP-1.2.2-15 

Támogatást igénylők köre: 

Jelen felhívásra támogatási kérelmet kizárólag azok a szervezetek nyújthatnak be, amelyek megfelelnek az alábbi feltételek 

mindegyikének: 

- a devizajogszabályok alapján belföldinek minősül, Magyarországon székhellyel rendelkezik a kevésbé fejlett régiókban (Dél-

Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld, Észak-Magyarország, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl). Közép-magyarországi régióban 

lévő székhellyel rendelkező szervezet is benyújthat támogatási kérelmet, ha telephellyel rendelkezik a kevésbé fejlett régiókban; 
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- főtevékenysége a TEÁOR nómenklatúra5 szerinti TEÁOR 8899 vagy TEÁOR 9499 tevékenység, (kivéve egyházi szervezetek); 

- bírósági nyilvántartásba vételére (bírósági nyilvántartásba vétel dátuma) 2014. január 1-jét megelőzően került sor (kivéve egyházi 

szervezetek); 

- rendelkezik támogatói nyilatkozattal projektjük végrehajtására a megvalósítás fő helyszíne szerint illetékes települési 

önkormányzattól, arról, hogy a projekt illeszkedik a helyi esélyegyenlőségi programhoz; 

- a felhívás megjelenését megelőző két lezárt üzleti év vonatkozásában az adózott eredménye nem negatív; 

- valamint a gazdasági szervezetek gazdálkodási forma szerinti besorolásáról, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról 

szóló 21/2012. (IV.16.) KIM rendelet szerint az alábbi besorolások valamelyikébe tartozik: 

- Egyéb szövetség (GFO 517) 

- Egyéb egyesület (GFO 529) 

- Egyéb alapítvány (GFO 569) 

- Vallási tevékenységet végző szervezet (GFO 525) 

- Bevett egyház (GFO 551) 

- Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy (GFO 552) 

- Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy (GFO 555) 

- Egyházi szervezet technikai kód (GFO 559) 

Pályázati kiírás célja: 

A kevésbé fejlett régiókban élő fiatalok számára megfelelő alternatívákat kínálva, bevonni őket aktív közreműködésüket igénylő 

közösségi programokba, önkéntes tevékenységekbe, hogy ezáltal segítsék elő sikeres társadalmi integrációjukat képességeik 

kibontakoztatásával, együttműködő társadalmi, családi környezet biztosításával, közösségi aktivitásuk erősítésével. 

Támogatható 

tevékenységek felsorolása: 

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatók: 

I. PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉS 

1. A projekt szakmai tervének elkészítése. 

2. Közbeszerzések előkészítése; feltételes közbeszerzések lebonyolítása. 

A szakmai terv elkészítése kötelezően megvalósítandó tevékenység, amelyhez azonban kapcsolódó költségek nem számolhatók el. 

II. PROJEKTMENEDZSMENT 

Részletesen lásd a 3.2. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások című részben. 

A projektmenedzsment feladatok ellátása kötelezően megvalósítandó tevékenység, amelyhez azonban kapcsolódó költségek nem 
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számolhatók el. 

III. PROJEKT SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁSA 

1. Célcsoport toborzása. 

2. Ifjúsági programok, táborok, fesztiválok szervezése. 

3. Szemináriumok, szakmai műhelyek, tematikus találkozók szervezése. 

4. Ismeretterjesztő előadások, programok szervezése. 

5. Rendszeres (pl. heti, havi) ismétlődő programok szervezése. 

6. A célcsoport számára tréningek, képzések. 

7. Tanácsadás, kompetenciafejlesztés. 

8. Önkéntes programok szervezése, lebonyolítása. 

9. Az eseményekhez kapcsolódó figyelemfelkeltő tevékenységek. 

10. Az eseményekhez, különösen az önkéntes programokhoz kapcsolódó anyagok, kisértékű eszközök beszerzése. 

11. Információs anyagok, ismeretterjesztő kiadványok készítése. 

A tevékenységeket a 3.2. pontban meghatározott tématerületekhez kapcsolódóan szükséges tervezni és megvalósítani. 

Fenti tevékenységeket kizárólag a kevésbé fejlett régiók területén lehet megvalósítani. 

A támogatható tevékenységek közül az Önkéntes programok szervezése, lebonyolítása kötelezően megvalósítandó tevékenység. 

A projekt keretében a képzésekre vonatkozóan a Felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvényben foglaltakat kell betartani. 

A fent felsorolt tevékenységekbe külhoni szervezeteket is be lehet vonni együttműködő partnerekként. 

Az együttműködő partnerek a projekt keretében nem részesülnek anyagi támogatásban. 
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Kizárólag olyan programok, tevékenységek támogathatók, amelyeket a támogatást igénylő a projekt megvalósítása során 

ingyenesen nyújt a célcsoport számára, és amelyből bevétele nem keletkezik. 

IV. HORIZONTÁLIS SZEMPONTOK 

Részletesen lásd a 3.2. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások című részben. 

V. TÁJÉKOZTATÁS, NYILVÁNOSSÁG 

A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségeket az ÁÚF tartalmazza. 

Beadás határideje: 

a) Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016. év március hó 7-től 2018. március hó 7-ig van lehetőség. 

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra: 

 2016. év április hó 8. nap 

 2017. év január hó 18. nap 

 2018. év március hó 7. nap 

b) A támogatási kérelem benyújtásának módja: Online benyújtás elektronikus kitöltőprogramon keresztül. 

Támogatás mértéke és 

összege: 

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 18 millió Ft, maximum 25 millió Ft. 

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

Rendelkezésre álló forrás: Forrás összege (Ft) 1.000.000.000  

 

 

Operatív Program neve: EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 

Pályázati kiírás címe EFOP-1.3.1-15 - Cselekvő közösségek - aktív közösségi szerepvállalás 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
EFOP-1.3.1-15 

Támogatást igénylők köre: 
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában van lehetőség. 

A felhívásra a 1210/2015. (IV. 10.) Korm. határozatban megjelölt Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani 
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Központ, a Nemzeti Művelődési Intézet és az Országos Széchényi Könyvtár konzorciuma adhat be támogatási kérelmet. 

Jelen felhívás keretében a konzorciumvezető a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ. 

Konzorciumi partnerek a Nemzeti Művelődési Intézet és az Országos Széchényi Könyvtár. 

Pályázati kiírás célja: 

A közösségek és ezeken keresztül az egyének önálló cselekvési szándékának és képességének erősítése, továbbá a közösségi, 

együttélési konfliktusok oldása, elsősorban szakmai-módszertani támogatás folyamatos biztosításával. Továbbá a kulturális 

intézmények felkészítése működésük társadalmiasítására, a közösségfejlesztési folyamatok és önkéntes programok eredményeinek 

fenntartására, továbbiak megvalósítására, mentorhálózat működtetése, szakmai-módszertani tanácsadás, folyamatos helyszíni 

jelenlét, képzések, továbbképzések biztosításával. 

Támogatható 

tevékenységek felsorolása: 

I. PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉS 

1. A projekt megvalósíthatósági tanulmányának elkészítése. 

2. Közbeszerzések előkészítése; feltételes közbeszerzések lebonyolítása. 

II. PROJEKTMENEDZSMENT 

Részletesen lásd a 3.2. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások című részben. 

III. PROJEKT SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁS 

1. A projekt keretében megvalósított tevékenységek, különösen a közösségfejlesztési beavatkozások követését lehetővé tevő online 

vezetői információs és monitoring rendszer kialakítása. 

2. A módszertani / mentorálási támogatásban részesítendő kulturális intézmények kiválasztási szempontrendszerének kidolgozása 

(társadalmiasítottan működő kulturális intézmény). 

3. A közösségi kezdeményezéseket eredményező közösségfejlesztő folyamatok és kulturális önkéntességi folyamatok megalapozása 

érdekében a meglévő nemzetközi és hazai gyakorlatok adaptálható egységes módszertanná formálása, annak folyamatos fejlesztése 

a megvalósítás során felmerülő fejlesztési helyzetek, visszacsatolások alapján. 

a) Közösségfejlesztési, közösségi tervezési módszertanok, gyakorlatok összegyűjtése, adaptálható módszertan kidolgozása, a 

közösségfejlesztési folyamatok eredményét és hatékonyságát bemutatni képes mérési és értékelési modell kidolgozása. A 

mentorálási folyamathoz kapcsolódó minőségbiztosítási rendszer kidolgozása. 

b) Az intézményi önkéntességi módszertanok, gyakorlatok összegyűjtése, az intézményi önkéntességi gyakorlatok egységes 
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módszertanának kidolgozása. 

c) A társadalmiasított intézményi működés modelljeinek összegyűjtése, a társadalmiasított intézményi működés egységes 

módszertanának kidolgozása. 

d) Módszertani szakmai műhelyek működtetése, szakmai napok szervezése. 

e) Módszertani kiadványok szerkesztése és megjelentetése. 

f) Módszertanok wiki-alapú rendszerbe történő feltöltése, megjelentetése, folyamatos frissítése a megvalósítás során felmerülő 

fejlesztési helyzetek, visszacsatolások alapján. 

4. A közösségfejlesztést generáló, a kulturális önkéntességi tevékenységet, továbbá a kulturális intézményeket célzó fejlesztési 

folyamatokat támogató szakemberek (mentorok) felkészítése, képzése, továbbképzése (jelen projekt kapcsán kidolgozásra kerülő 

képzési tematikák, a képzés dokumentációjának elkészítése, képzések akkreditációja, lebonyolítása). 

5. A célcsoportba tartozó szervezetek folyamatos szakmai-módszertani támogatása, tanácsadás és helyszíni jelenlét biztosítása 

mentorhálózat kialakítása és működtetése által. 

a) Országos mentorhálózat létrehozása, működtetése és a mentorok munkájának koordinációja. 

b) A mentorok tevékenységének szakmai támogatása. . 

c) Szupervíziós tanácsadás biztosítása a mentorhálózat tagjai számára. 

d) Együttműködést erősítő alkalmak a mentorhálózat tagjai számára. 

6. Kulturális intézmények együttműködésének elősegítése, mintaprojektek kialakítása, és ezt támogató szakmai műhelyek 

szervezése. 

7. A gamification (játékosítás) elvére épülő, közösségi folyamatokat generáló és egyben a kulturális intézményrendszert is 

megismertető on-line alkalmazás fejlesztése. 

8. Az aktív közösségek megismerkedését, tapasztalatcseréjét szolgáló hazai és nemzetközi tanulmányutak, szakmai műhelyek 

szervezése. 
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9. A helyi kulturális intézmények felkészítése működésük társadalmiasítására, az egységes társadalmiasított intézményi működési 

módszertan bevezetése. A kulturális intézményrendszer felkészítése a közösségfejlesztési folyamatok támogatására, közösségi 

kezdeményezések befogadására, önkéntességi tevékenységek adaptációjára, valamint a projekt eredményeinek fenntartására. 

a) A helyi kulturális intézményekben dolgozók felkészítése, képzések, szakmai műhelyek útján. 

b) A társadalmiasított intézményi működési módszertan beépítése az intézmény belső működését meghatározó dokumentumokba. 

c) Országos szakmai konferenciák szervezése különös tekintettel a közösségi kezdeményezések fenntarthatóságával kapcsolatos 

gyakorlatra, módszerekre. 

10. A közösségfejlesztési folyamatok és a kulturális önkéntes programok által érintett települések képviselőtestületeinek és hivatali 

munkatársainak érzékenyítése, képzések, szakmai műhelyek által 

11. A projektben kidolgozott egységes módszertan alkalmazásának folyamatkövetése és kutató-fejlesztő tevékenységek 

a) Folyamatkövetés, előrehaladás-elakadás feltárása. 

b) Kontrollcsoport-vizsgálatok. 

c) A beavatkozási helyszíneken a fejlesztést megelőző, közbenső és lezáró kutatások. 

d) A lezáró kutatások eredményeit összefoglaló záró tanulmány elkészítése, a fejlesztési tartalmak ágazati hasznosíthatósága 

érdekében. 

12. Kommunikáció és disszeminációs tevékenységek 

a) Szakmai és lakossági tájékoztatást szolgáló online felületek és adatbázisok kialakítása, egyéb tájékoztatási formák biztosítása 

(pld. a TOP keretében támogatott önkormányzatok, kulturális intézmények, civil és egyéb szervezetek stb. tevékenységeinek 

nyomon-követése) Jó gyakorlatok, eredmények megismertetése központi módszertani fórumokon. 

b) A közösségi szerepvállalás és a társadalmi aktivitás témakörében társadalmi szintű szemléletformáló, érzékenyítő országos szintű 

kommunikációs kampányok megvalósítása. 

c) A konzorciumi partnerek szakmai folyóirataiban, tematikus különszámaiban „Cselekvő közösségek” mellékletek megjelentetése. 
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13. Könyvvizsgálat: a projekt befejezésekor kötelező a projektszintű könyvvizsgálat elvégzése, az erről szóló könyvvizsgálói 

jelentést a záró elszámolás részeként szükséges benyújtani. 

IV. HORIZONTÁLIS SZEMPONTOK 

Részletesen lásd a 3.2. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások című részben. 

V. TÁJÉKOZTATÁS, NYILVÁNOSSÁG 

A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségeket az ÁUF 10. fejezete tartalmazza. 

Beadás határideje: 
a) A támogatási kérelem benyújtása 2016. március 1. és 2016. április 29. között lehetséges. 

b) A támogatási kérelem benyújtásának módja: Online benyújtás elektronikus kitöltőprogramon keresztül. 

Támogatás mértéke és 

összege: 

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege maximum 3 milliárd Ft. 

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

Rendelkezésre álló forrás: Forrás összege (Ft) 3.000.000.000  

 

 

Operatív Program neve: EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 

Pályázati kiírás címe EFOP-1.4.1-15 - Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
EFOP-1.4.1-15 

Támogatást igénylők köre: 

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában van lehetőség. 

A felhívásra a 1210/2015. (IV. 10.) Korm. határozatban megjelölt Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, a Türr István Képző 

és Kutató Intézet, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület, és a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi 

Kutatóközpont konzorciuma adhat be támogatási kérelmet. 

Jelen felhívás keretében a konzorciumvezető a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal. Konzorciumi partnerek a Türr István 

Képző és Kutató Intézet, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület és a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi 
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Kutatóközpont. 

A finanszírozás tagi szinten történik. 

Pályázati kiírás célja: 

Az integrált térségi gyerekprogramok előkészítése, és megvalósításának támogatása, interszektorális összehangolása és nyomon 

követése, valamint a meglévő és hazai támogatást élvező, továbbá az újonnan létesülő Biztos Kezdet Gyerekházak, illetve a 

kistelepülési komplex gyermekprogramok szakmai-módszertani támogatása. 

Támogatható 

tevékenységek felsorolása: 

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek kötelezőek és támogathatóak: 

I. PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉS 

1. A projekt megvalósíthatósági tanulmányának elkészítése 

2. Közbeszerzések előkészítése, feltételes közbeszerzések lebonyolítása. 

II. PROJEKTMENEDZSMENT 

Részletes előírásokat a projektmenedzsmenttel kapcsolatban lásd a 3.2. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással 

kapcsolatos elvárások című részben. 

III. PROJEKT SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁSA 

1. Szakmai tevékenységek 

- A projekt- és programcélokkal kapcsolatos, a 2007-2013 időszakban működő gyerekesély projektekben9 elkészített Gyerekesély 

stratégia és Cselekvési Terv felülvizsgálatának és megvalósításának, valamint új belépők esetén ezek elkészítésének támogatása. 

- A 2007-2013 időszakban működő gyerekesély projektekben elkészített Kistérségi Tükör aktualizálásának, valamint új belépők 

esetén ezek elkészítésének támogatása. 

- A helyi projektek10 leendő megvalósítóinak megkeresése, az érintettek érzékenyítése és közös megegyezés esetén a projektek 

integratív szemléletű szakmai előkészítésének támogatása, közreműködés a benyújtandó támogatási kérelmek és mellékleteik 

elkészítésében, 

- A közösségi tervezés, közösségfejlesztés módszereinek alkalmazása és megszilárdítása. 

- Gyakorlatorientált szakmai/módszertani támogatás nyújtása 2014-2020 között uniós források felhasználásával megvalósuló, 
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Támogató által megjelölt integrált térségi gyermek programok és a hátrányos helyzetű kistelepülések komplex gyerekcélú 

fejlesztései számára. 

- A 2007-2013 időszakban az EU-s forrásokból, valamint a Norvég Alap forrásaiból létesített és az EFOP keretében, a 2014-2020-as 

forrásokból megvalósuló Biztos Kezdet Gyerekházak szakmai és módszertani támogatása. 

- A helyi projekteket megvalósító szakemberek és együttműködő partnereik számára a 2007-2013-as programozási időszakban 

megjelent TÁMOP-5.2.1 elődprojektben kidolgozott, a helyi projektek hatékonyságát növelő képzések, továbbképzések 

felülvizsgálata, minősítése, indokolt esetben továbbfejlesztése, lebonyolítása. 

- A helyi projekteket megvalósító szakemberek számára a helyi projektek hatékonyságát növelő innovatív, új képzések, 

továbbképzések kidolgozása, jogszabályi előírásoknak megfelelő minősítése, lebonyolítása. 

- Szakmai és szakmaközi, valamint közösségi hálózatok építésének, továbbfejlesztésének támogatása. 

- A projekt tevékenységeihez és céljaihoz illeszkedő helyi, regionális és országos szakmai rendezvények, konferenciák, workshopok 

lebonyolítása, jó gyakorlat(ok) átadása. 

- Szupervízió a kiemelt projekt szakemberei számára és szervezetfejlesztés biztosítása a megvalósító szervezetek, a Gyerekesély 

Iroda valamint a helyi szolgáltatások (pl. iskola. óvoda, védőnői szolgálat, civil szervezet, nemzetiségi önkormányzat) számára. 

- Szakemberek mentálhigiénés támogatása és folyamattámogatás (szakmai tanácsadás, szakmai koordináció, mentorálás) biztosítása 

a helyi projektek számára. 

- Szemléletváltásra irányuló, nyitott, tanuló szervezeti modell népszerűsítése és alkalmazásának, bevezetésének támogatása a helyi 

szakemberek és szervezetek körében. 

- A helyi projektek szakmai nyomon követése, monitoring adatok gyűjtése, szakmai elemzése, időközi és záró értékelése. 

- Hatásvizsgálatok, kutatások, elemzések megvalósítása a helyi projektek eredményességére, hatásosságára és fenntarthatóságára 

fókuszálva. 

- Együttműködés az egyéb esélyteremtő projektekkel és a hasonló helyi együttműködések generálása a szinergikus hatások 

kihasználása érdekében. 
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- Ágazatközi együttműködések kialakítása révén az érintett ágazatok összehangolt részvételének segítése a helyi projektekben. 

- A szociális-gyermekjóléti területen zajló, prevenciót erősítő szolgáltatási reformok szakmai támogatása és kísérése a szinergiák és 

a fenntarthatóság növelése érdekében. 

- A gyerekesély programok hatékony országos kommunikációja, népszerűsítése mind a szakma (szakmai kiadványok, információs 

anyagok készítése) mind a lakosság körében, szemléletformálás, érzékenyítés és a program ismertségének növelése érdekében. 

- Megvalósításhoz szükséges eszközbeszerzés (elsősorban a helyi projektekkel kapcsolatban álló szakemberek számára a 

munkavégzéshez szükséges eszközök (mobil internet, laptop, mobiltelefon) valamint a projekt irányításához szükséges háttér-

infrastruktúra) 

- Megvalósításhoz szükséges informatikai rendszer (tovább)fejlesztése és a kapcsolódó informatikai eszközbeszerzés. 

2. Kommunikációs és disszeminációs tevékenységek: 

A projekt hazai és nemzetközi disszeminációja. 

3. Könyvvizsgálat: 

- A projekt befejezésekor kötelező a projektszintű könyvvizsgálat elvégzése, az erről szóló igazolást a záró elszámolás részeként 

szükséges benyújtani. 

IV. HORIZONTÁLIS SZEMPONTOK 

A tevékenységeket részletesen lásd a 3.2. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások című 

részben. 

V. TÁJÉKOZTATÁS, NYILVÁNOSSÁG 

A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségeket az ÁÚF 10. fejezete tartalmazza. 

Beadás határideje: 
a) A támogatási kérelmek benyújtása 2016. február 8-tól 2016. március 23-ig lehetséges. 

b) A támogatási kérelem benyújtásának módja: Online benyújtás elektronikus kitöltőprogramon keresztül. 

Támogatás mértéke és 

összege: 

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: 3 milliárd Ft. 

b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a. 
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Rendelkezésre álló forrás: Forrás összege (Ft) 3.000.000.000  

 

 

Operatív Program neve: EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 

Pályázati kiírás címe EFOP-1.8.1-15 - Komplex népegészségügyi szűrések 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
EFOP-1.8.1-VEKOP/15 

Támogatást igénylők köre: 

Jelen felhívásra a 1210/2015. (IV.10.) Korm. határozat alapján kizárólag az Országos Tisztifőorvosi Hivatal nyújthat be pályázatot. 

GFO-312 Központi költségvetési szerv 

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség. 

Pályázati kiírás célja: 

A projekt alapvető célja, hogy a szűrővizsgálatok teljes körűen szabályozottak legyenek, a népegészségügyi programok 

hatékonysága javuljon, a népegészségügyi szempontból nagy jelentőségű, alkalomszerű szűrővizsgálatok készlete teljes körűen 

felülvizsgált, rendszerbe állított, majd folyamatosan karbantartott legyen. 

Támogatható 

tevékenységek felsorolása: 

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak: 

I. PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉS 

1. Projektdokumentumok elkészítése: Projekt-irányítási kézikönyv és projektalapító dokumentum, valamint szakmai szabályzó 

anyagok, közbeszerzési- és beszerzési terv készítése. 

2. Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése. 

3. Közbeszerzés előkészítése és/vagy lefolytatása. 

4. A projekt sikeres megvalósítását megalapozó szakmai és jogi egyeztetések lefolytatása, az előkészítéshez kapcsolódó jogi, és 

adminisztrációs tevékenységek ellátása. 

5. A projektszervezet kialakításának, felállításának előkészítése. 
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6. Az informatikai fejlesztés előkészítése. 

7. A végrehajtást megalapozó helyzet-, szükséglet-, igény- és / vagy kapacitásfelmérő tanulmányok készítése 

II. PROJEKT SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁSA 

KÖTELEZŐEN MEGVALÓSÍTANDÓ TEVÉKENYÉGEK: 

1. Emlőszűrés 

a. a szűrést végző mammográfiás szűrőhelyek átfogó sugáregészségügyi minőségbiztosításának előkészítése, minőségügyi 

kézikönyv összeállítása, 

b. meglévő mobil emlőszűrő egység fejlesztése, szűrésre alkalmassá tétele 

c. a mammográfiás állomásokon dolgozók szükséges továbbképzésének előkészítése, tananyag készítés, 

d. az emlőszűréssel kapcsolatos tevékenységek összehangolása: 

i. magán mammográfiás egészségügyi szolgáltatók szűrési tevékenységének feltérképezése, javaslattétel a minőségügyi 

szabályozásra 

ii. a diagnosztikai vizsgálatok és a szűrések finanszírozási rendszerére vonatkozó egységes keretrendszer kialakítása 

iii. a népegészségügyi szűrést végző szolgáltatókra vonatkozó egységes minőségügyi keretrendszer kialakítása, 

e. a kapacitás, a biztosítási, szervezési elvek újragondolása, a rendszer újratervezése, újrahangolása, 

f. az alapellátásban dolgozók és lakosság érdekeltté tételének, lakossági mozgósítás eszközrendszerének kidolgozása 

2. Méhnyakszűrés 

a. a védőnők továbbképzéséhez tananyag frissítése, 

b. a védőnői méhnyakszűrés módszertanának fejlesztése, 
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c. védőnők továbbképzése, 

d. a citológus asszisztensek képzése, képzési tananyag elkészítése, a képzés akkreditáltatása, 

e. a citológiai vizsgálatok minőségbiztosítási rendszerének kidolgozása, 

f. a HPV szűrés bevezethetőségének feltérképezése, 

g. a HPV védőoltás és a méhnyakszűrés egy rendszerbe történő integrálásának előkészítése, 

h. a szűrést végző védőnők tevékenységével összefüggő szakmai és finanszírozási szabályozás felülvizsgálata. 

Vastagbélszűrés 

a. a vastagbélszűrés célzott népegészségügyi célú szűréssé tételéhez szükséges szakmai, finanszírozási és jogi szabályozásra 

javaslattétel (szereplők, kompetenciák, finaszírozás, célcsoport stb.), 

b. a szűrés módszerének meghatározása a legújabb szakmai eredmények figyelembe vételével, 

c. a vastagbélszűrés alternatív módozatainak áttekintése, 

d. a jelenleg rendelkezésre álló minőségügyi kézikönyv kiegészítése, 

e. a vastagbélszűrésben résztvevő alapellátási szakemberek továbbképzése, 

f. az alapellátásban dolgozók érzékenyítése a szűrésekre, 

g. a lakosság mozgósítása lehetőségeinek feltérképezése, 

h. a kiszűrtek további vizsgálatához, kezeléséhez szükséges humán erőforrás, eszköz és forrásigény feltérképezése, eszközbeszerzés 

(szükséges kolonoszkópiás kapacitás biztosítása érdekében) 

i. a szervezett lakossági vastagbélszűrés megvalósítása országosan a székletvér immunkémiai kimutatásán alapuló szűrés 

segítségével, 50-70 éves férfiak és nők körében. 

4. Opportunisztikus szűrések 
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a. a szűrővizsgálatok keretrendszerének folyamat alapú feltérképezése, komplettálása, a folyamat egyes struktúráinak 

(szereplőinek), a hozzájuk rendelt kompetenciáknak azonosítása, a hiányzók megtervezése, szervezése, szabályozása, beleértve az 

esetleges pilot programokat (szájüregi pilot, melanóma pilot), 

b. új, szűrésre használandó technológiák piacra lépésének szabályozása, az eljárásrendek kialakítása, 

c. adott technológiák/technikák rendszerből történő kikerülése feltételrendszerének és eljárásrendjének kidolgozása, 

d. az egységes és általánosítható szakmai kritériumrendszer kialakítása a szűrések értékeléséhez, 

e. minden szűrésre jelölt technika/technológia/eljárás teljes körű szakmai, ezen felül a közfinanszírozásra jelölt egészség-

gazdaságtani elemzése. 

f. minőségbiztosítási rendszer fejlesztése, 

g. pilot szűrések megvalósítása, 

NEM KÖTELEZŐEN MEGVALÓSÍTANDÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

5. Informatikai fejlesztés 

A szakmai megvalósítást támogató informatikai környezet fejlesztése, elsősorban a képzési és szűrési tevékenység végzése során 

jelentkező fejlesztési igények kielégítésére. 

6. Beruházás, eszközbeszerzés 

a. az előzetes felmérések alapján a szolgáltatáshiányos területekre diagnosztikai eszköz (kolonoszkóp) beszerzése 

b. szűréshez szükséges további eszközök (pl.: szűrési-kit, stb.) 

c. a megvalósításhoz nélkülözhetetlen további eszközök 

7. Területi irodahálózat kiépítése: 

A vastagbélszűrés országos kiterjesztéséhez területi szintű szűréstámogató hálózat létrehozása az első körös bevezetés sikerének 

biztosítása érdekében: 
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a. a vastagbélszűrésben együttműködő háziorvosi praxisok helyi szintű szakmai támogatása; 

b. a szervezett és opportunisztikus népegészségügyi szűrések helyi szervezése, koordinálása; 

c. a lakosság szűrési mozgósítása helyi lehetőségeinek feltérképezése és helyi kampányok szervezése. 

III. PROJEKTMENEDZSMENT 

Részletesen lásd a 3.2. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások című részben. 

IV. HORIZONTÁLIS KÖVETELMÉNYEK 

Részletesen lásd a 3.2. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások című részben. 

V. TÁJÉKOZTATÁS, NYILVÁNOSSÁG 

A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségeket az ÁÚF 10. fejezete tartalmazza. 

Beadás határideje: 
a) A támogatási kérelmek benyújtása 2016. február 15-től 2016. március 31-ig lehetséges. 

b) A támogatási kérelem benyújtásának módja: Online benyújtás elektronikus kitöltő programon keresztül. 

Támogatás mértéke és 

összege: 

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege maximum 6.570.000.000 Ft. 

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

Rendelkezésre álló forrás: Forrás összege (Ft) 6.570.000.000  

 

 

Operatív Program neve: EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 

Pályázati kiírás címe EFOP-1.9.1-VEKOP/15 - Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
EFOP-1.9.1-VEKOP/15 
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Támogatást igénylők köre: 

A felhívásra a 1210/2015. (IV. 10.) Korm. határozatban megjelölt Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú 

Nonprofit Kft. vagy az általa vezetett konzorcium adhat be támogatási kérelmet. 

A felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség. 

Konzorciumi partner kizárólag az alábbi feltételeknek megfelelő szervezet lehet 

- a gazdasági szervezetek gazdálkodási forma szerinti osztályozásával, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 

21/2012. (IV.16.) KIM rendelet szerinti besorolás alapján GFO 312 kódszámú központi költségvetési szerv 

- bentlakásos szociális intézmények vonatkozásában fenntartói feladatokat lát el. 

Pályázati kiírás célja: 
Szakmai-módszertani háttér biztosítása az ország különböző területein működő, személyes gondoskodást nyújtó szociális 

intézmények számára a férőhely kiváltási folyamat vonatkozásában 

Támogatható 

tevékenységek felsorolása: 

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak. A kötelezően megvalósítandó tevékenységek aláhúzással vannak 

jelölve! 

I. PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉS 

- A projekt megvalósíthatósági tanulmányának elkészítése, beleértve az intézmény férőhely kiváltás eddigi tevékenységeivel 

kapcsolatos elérhető dokumentumok feldolgozását, köztük különösen: 

- Stratégia a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásáról 2011-2041 

- Intézményi Férőhely Kiváltást Koordináló Testület (IFKKOT) dokumentumai 

- Mentorhálózat - szociális intézményi férőhelykiváltásban (módszertani kézikönyv) 

- A projekt stratégiai megtervezése (ütemezés, erőforrás és tevékenységtervezés, humán erőforrás és infrastruktúra igény/szükséglet 

felmérése és előkészítése) 

- Egyéb szükséges háttértanulmányok elkészítése 

- Közbeszerzések előkészítése; lebonyolítása 

II. PROJEKT MENEDZSMENT 

Részletesen lásd a 3.2. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások című részben. 
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III. PROJEKT SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁSA 

III.1 Kutatás és szakmafejlesztés: 

- Helyzetelemzés, igényfelmérések, tanulmányok készítése 

- a kiváltásban érintett intézmények feltérképezése, jellemzőik elemzése 

- intézményi szintű országos vizsgálat alapján a kiváltási program megvalósításának előkészítéshez kapcsolódó kiválasztási és 

értékelési szempontsor összeállítása, a hatékony és eredményes kitagolás előfeltételeinek meghatározása (bemeneti feltételek) 

- Intézményi férőhely kiváltási folyamat nyomon követő értékelése, kutatás, mérés-értékelés, hatékonyság- és hatásvizsgálat, 

például az alábbi területeken: 

- a kliensek életminősége és annak változása 

- szakemberek alkalmazkodása a változáshoz 

- a közösségi alapú ellátás feltételeinek alakulása: elérhető szolgáltatások és azok hatékonysága 

- A komplex szükségletfelmérés módszertanának felülvizsgálata az eddigi tapasztalatok alapján ideértve a pszicho-szociális 

célcsoport és a súlyosan halmozottan sérült célcsoport igényeihez való adaptáció elvégzését 

- Egészségügyi, szociális, képzési, foglalkoztatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés módszertanának, eszközrendszerének 

vizsgálata, és kialakítása 

- a Támogatott Lakhatás protokolljának kidolgozása a kiváltással létrejött szolgáltatások megfelelő minősége érdekében 

- szolgáltatási gyűrű/portfólió módszertana 

- a támogatott lakhatásban élők foglalkoztathatóságának elősegítése érdekében foglalkozási rehabilitációs fejlesztő eszközök 

kidolgozása és bevezetésének szakmai támogatása 

- a különböző foglalkoztatási formák, valamint a foglalkozási rehabilitációs szolgáltatásokhoz való hozzáférés támogatása 

- szolgáltatás-adminisztráció rendszerének fejlesztése 
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- A helyi kiváltási modell programok szakmai-módszertani támogatása 

- súlyosan halmozottan fogyatékos személyek támogatott lakhatási modellprogramja 

- az intézményi jogviszonyra várók szolgáltatási modellprogramja 

- egyéni ombudsman (PO) rendszer kialakításának valamint a támogatott döntéshozatali rendszer továbbfejlesztésének 

megalapozása és gyakorlati megvalósítására irányuló pilot program megvalósítása 

- Hazai és nemzetközi jó gyakorlatok megismerése és megosztása 

- jó gyakorlatok azonosítása 

- horizontális tanulás lehetőségének folyamatos biztosítása és koordinációja 

- hazai és nemzetközi szakmai tanulmányút, konferencia 

- Minőségirányítási rendszerek kialakítása és/vagy adaptációja 

- kiváltási folyamat stratégiájának módszertana és kapcsolódó HR stratégia kidolgozása az intézmények kiváltásához kapcsolódóan 

- konkrét/speciális intézményi szintű, teljes kiváltási folyamat stratégiájának módszertana és kapcsolódó HR stratégia 

kidolgozásának támogatása 

- minőségirányítási rendszerek bevezetésének támogatása 

III.2 Intézményi Férőhely Kiváltási Szakmai Koordinációs Műhely kialakítása és működtetése 

- Szükségletfelmérés és stratégiai tervezés intézményi szintű lebonyolításának koordinációja és szakmai támogatása 

- jelen projekt során kidolgozásra kerülő mélyebb szintű, szakterület-specifikus szükségletfelmérések elvégzéséhez kapcsolódóan 

- cselekvési terv, szolgáltatási portfólió és intézményi kiváltási stratégia elkészítése kapcsán 

- Képzések, kompetenciafejlesztés, felkészítés 



                                                                                 

 191 

- tananyagfejlesztés, képzési anyagok készítése 

- intézményvezetők, esetfelelősök, kísérő támogatást biztosító munkatársak részére 

- a komplex szükségletfelmérés elvégzésére feljogosító minősített képzéshez kapcsolódóan 

- mentorok képzéséhez, továbbképzéséhez 

- lakók, dolgozók, támogató környezet felkészítéséhez kapcsolódó képzési-fejlesztési anyagok 

- képzők képzése 

- képzések, kompetenciafejlesztés, felkészítés lebonyolítása 

- tematikus műhelyek, esetbemutatások megvalósítása, például: 

- szolgáltatási portfólió, kockázatelemzés és cselekvési terv elkészítése 

- kiváltási folyamatot tervező intézmények felkészítésének támogatása 

- hatékony kommunikáció (intézményen belüli tájékoztatás, lakossági fórum) 

- tanulmányutak (hazai és nemzetközi) tapasztalatainak feldolgozása, megosztása 

- A kitagolásban érintett intézmények szervezet átalakításához kapcsolódó tevékenységek 

- egységes szervezet átalakítási koncepció és végrehajtási protokoll kidolgozása 

- új struktúra kialakításának fenntartásának és fejlesztésének szakmai támogatása 

- együttműködési rendszer létrehozása és gyakorlati alkalmazásának támogatása 

- változásmenedzsment és válságmenedzsment feladatok támogatása 

- Szakértői, tanácsadói tevékenység a kitagolásban érintett intézmények számára, például 

- szakmai támogató hálózat (szakértők, tanácsadók) minőségbiztosítása 
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- szakértői, tanácsadói tevékenység biztosítása 

- szolgáltatás-szervezési tanácsadás 

- folyamatkísérés, mentorálás 

- szupervízió, coaching, változásmenedzsment 

- infrastrukturális beruházási, tartósbérleti konstrukció, eszközbeszerzési tanácsadás 

- rehabilitációs szakmérnök a tervezési folyamat támogatására 

- pénzügyi-gazdálkodási tanácsadás 

- jogi, adatkezelési tanácsadás 

- közösségfejlesztési és szomszédságpolitikai tanácsadás 

- foglalkozási rehabilitációs tanácsadás 

- HR tanácsadás 

- minőségirányítási tanácsadás 

- kommunikációs tanácsadás 

- Szakmai kommunikáció 

- kötelező projektkommunikáció 

- a kiváltási folyamatot végigkövető kommunikációs stratégia kidolgozása 

- szakmai kommunikáció (országos és helyi) 

- kiváltási folyamatot tervező intézmények és érintett közösségek felkészítése 

- horizontális és vertikális szakmai párbeszéd generálása és koordinálása 
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- szakmai disszeminációs tevékenység 

- Hálózati tevékenység támogatása 

- helyzetértékelés és igényfelmérés 

- hálózati modell kialakítása 

- országos hálózat kialakítása 

- rendszeres szakmai rendezvények, konferenciák, szakmai találkozások szervezése, lebonyolítása a kiváltásban potenciálisan 

érintett intézmények részére 

- információáramlás és tudásmenedzsment biztosítása (honlap, hírlevél) 

- helyi szintű szakmaközi egyeztetések facilitálása, együttműködések támogatása 

- A megvalósításra kerülő kiváltási projektek szakmai nyomon követése 

- helyszíni szakmai monitorozás 

- intézményi projektmegvalósítás értékelések elvégzése, nyomon követése 

- kockázatelemzés és beavatkozási javaslattétel szakpolitikai és projekttámogató döntéshozók felé 

- Policy ajánlások megfogalmazása 

III.3 Bentlakásos intézményben élő célcsoport tagokra irányuló tevékenységek 

- Jogszabály által meghatározott komplex szükségletfelmérés elvégzése 

- Érdekvédelmi tanácsadás az intézményben élők számára 

- A fogyatékos célcsoport tagok mentorálása, felkészítése, támogatása a kiváltási folyamatra 

- A fogyatékos célcsoport tagok kiváltás utáni beilleszkedésének támogatása 
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IV. HORIZONTÁLIS SZEMPONTOK 

Részletesen lásd a 3.2. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások című részben. 

V. TÁJÉKOZTATÁS, NYILVÁNOSSÁG 

A kötelező tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó elvárásokat az ÁÚF c. dokumentum tartalmazza. 

Beadás határideje: A támogatási kérelmek benyújtása 2016. február 25-től 2016. március 25-ig lehetséges. 

Támogatás mértéke és 

összege: 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: maximum 2,5 milliárd Ft. 

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

Rendelkezésre álló forrás: Forrás összege (Ft) 2.500.000.000   

 

Operatív Program neve: EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 

Pályázati kiírás címe 
EFOP-3.2.2-VEKOP/15 - A köznevelés tartalmi szabályozóinak megfelelő tankönyvek, taneszközök fejlesztése és digitális 

tartalomfejlesztés 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
EFOP-3.2.2-VEKOP/15 

Támogatást igénylők köre: A felhívásra az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet adhat be támogatási kérelmet. 

Pályázati kiírás célja: A projekt célja egységes taneszköz-rendszer kiépítése és fejlesztése, valamint a Nemzeti Köznevelési Portál fejlesztése 

Támogatható 

tevékenységek felsorolása: 
- 

Beadás határideje: 
Beadás kezdete 2016.02.15. 

Beadási határidő 2016.04.15.   

Támogatás mértéke és 

összege: 
Támogatás mértéke 100% 
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Rendelkezésre álló forrás: Forrás összege (Ft) 2.000.000.000   

 

 

Operatív Program neve: EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 

Pályázati kiírás címe EFOP-4.1.1-15 - Egyes egyházi oktatási infrastrukturális fejlesztések 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
EFOP-4.1.1-15 

Támogatást igénylők köre: A felhívásra az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet adhat be támogatási kérelmet. 

Pályázati kiírás célja: 

A konstrukció célja a fentiekhez igazodva az Országgyűlés által elismert egyházak, azaz a bevett egyházak által fenntartott 

közoktatási intézmények beruházásainak célirányos támogatása a minőségi és befogadó oktatási környezet és hatékony nevelés 

infrastrukturális feltételeinek megteremtése érdekében. Cél a helyi szükségletek kielégítésére irányuló, racionális és hatékony 

működést biztosító, korszerű nevelési, oktatási környezet kialakítása, illetve a 2012. szeptember 1. napján hatályba lépő nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerinti mindennapos testnevelés (testedzés) infrastrukturális feltételeinek 

megteremtése. 

A fentieken túl a felhívás célja a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 

20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. sz. mellékletében meghatározott (eszköz- és felszerelési jegyzék) szereplő, kötelező 

helyiségek kialakítása, felújítása és eszközök beszerzésének támogatása a minőségi nevelés feltételeinek megteremtése érdekében. 

Támogatható 

tevékenységek felsorolása: 

I. PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉS 

o Megvalósíthatósági tanulmány készítése (benne költség-haszon elemzés) 

o Műszaki tervdokumentumok, engedélyeztetési tervek elkészítése (rehabilitációs mérnöki ellenjegyzéssel) 

o Közbeszerzések előkészítése és lebonyolítása 

II. PROJEKT SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁSA 
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A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak: 

Önállóan támogatható 

o A feladatellátási-helyekhez kapcsolódó építési tevékenységek 

o funkció nélküli épületek/épületrészek átalakítása 

o korszerűsítés 

o bővítés 

o átalakítás 

o rekonstrukció, modernizáció 

o többfunkcióssá tétel 

o műszaki színvonal emelése, fizikai állag javítása 

o képzésre alkalmas terek kialakítása 

o A mindennapos testnevelés (testedzés) infrastrukturális hátterének biztosításához nélkülözhetetlen fejlesztések 

o kötelező helyiségek kialakítása, illetve felújítása az MSZ szabványnak megfelelően 

o a köznevelési intézményekhez tartozó sportudvar, valamint közösségi terek kialakítása, felújítása. 

Önállóan nem támogatható 

o A feladatellátási-helyekhez kapcsolódó építési tevékenységek 

o beruházáshoz kapcsolódó energetikai korszerűsítés (önállóan nem támogatható) 

o akadálymentes felújítás (önállóan nem támogatható, de kötelező) 

o Az intézményi belső terek kialakítása a méltányos oktatási-nevelési környezet alapkövetelményeinek figyelembe vételével 
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o képzésre alkalmas terek kialakítása, különösen természettudományos laborok (fizika/kémia/biológia szaktantárgyakhoz 

kapcsolódóan) kialakítása, korszerűsítése, 

o Fogyatékkal élők számára biztosítandó speciális szolgáltatásokhoz kapcsolódó infrastruktúrafejlesztés 

o Az intézmények udvarának, játszóudvarának akadálymentes felújítása, balesetmentesítése, tanulást segítő térként való 

bekapcsolása a nevelés folyamatába (pl.: udvari játékok, eszközök, udvari utcabútorok, kerékpártároló létesítés, kerítésépítés, 

javítás; zöldterület-fejlesztés,- növelés) 

o Az infrastrukturális fejlesztésben érintett terek használhatóságának biztosításához eszközök, berendezési tárgyak és bútorok 

beszerzése 

o Akadálymentes mellékhelyiségek, higiéniás létesítmények, orvosi szoba, szocializációt segítő helyiségek, szabadidős 

programoknak, foglalkozásoknak lehetőséget biztosító terek (pl. játszóudvar, klubhelyiség, könyvtár, stb.), szerverszoba, 

információs és kommunikációs technológiák (IKT) komplex eszközrendszerének fogadására alkalmas intézményi környezet 

kialakítása 

o Melegítő - és főzőkonyha infrastrukturális beruházásai és kapcsolódó, nélkülözhetetlen eszközbeszerzések. 

Új építéssel/ingatlankiváltással járó kapacitásbővítést megvalósító fejlesztés az alábbi feltételekkel támogatható: 

o nem kerül sor új intézmény létesítésére (alapítására) és 

o a pályázó nem rendelkezik a feladatellátáshoz szükséges méretű, színvonalú és funkciójában megfelelő, saját tulajdonú, bérelt, 

vagy egyéb jogcímen használt épülettel. 

vagy 

o a meglévő épület telekhatáron belüli bővítése tervezői nyilatkozat alapján nem lehetséges, vagy a meglévő épület gazdaságos 

átalakításra alkalmatlan (melyet tervezői nyilatkozattal igazol a pályázó), vagy a meglévő épület életveszélyes/használatra 

alkalmatlan állapotban van (amelyet a pályázó ÁNTSZ igazolással (jegyzőkönyvvel), vagy- vizsgálatokkal alátámasztott – statikusi 

szakvéleménnyel támaszt alá, melynek kelte korábbi, mint a pályázat benyújtásának időpontja). 

Föld, telek, ingatlan vásárlás a projekt keretében nem támogatott. 
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A mindennapos testnevelés (testedzés) infrastrukturális hátterének biztosításához nélkülözhetetlen fejlesztések (sportlétesítmény, 

sportuszoda kialakítása) csak a köznevelési feladatellátás mértékének megfelelően támogathatók. 

Könyvvizsgálat 

A projekt befejezésekor kötelező a projektszintű könyvvizsgálat elvégzése, az erről szóló igazolást a záró elszámolás részeként 

szükséges benyújtani. 

III. PROJEKTMENEDZSMENT 

Részletesen lásd a 3.2. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos 

IV. HORIZONTÁLIS SZEMPONTOK 

A tevékenységeket részletesen lásd a 3.2. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások című 

részben. 

V. TÁJÉKOZTATÁS, NYILVÁNOSSÁG 

A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségeket az ÁUF 10. fejezete tartalmazza. 

Beadás határideje: 

a) Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016. január 25-től 2018. január 25-ig van lehetőség. 

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra: 

 2016. március 18. 

18 

 2016. december 16. 

 2018. január 25. 

b) A támogatási kérelem benyújtásának módja: Online benyújtás elektronikus kitöltőprogramon keresztül. 

Támogatás mértéke és 

összege: 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 150 millió Ft, maximum 1500 millió Ft. 

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

Rendelkezésre álló forrás: Forrás összege (Ft) 4.950.000.000  
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Operatív Program neve: EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 

Pályázati kiírás címe EFOP-4.1.4-15 - Testmozgást javító infrastrukturális fejlesztések (standard) 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
EFOP-4.1.4-15 

Támogatást igénylők köre: 

Jelen Felhívás keretében a köznevelési intézményt fenntartó alábbi szervezetek önállóan pályázhatnak (gazdasági szervezetek 

gazdálkodási forma szerinti besorolásával, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM 

rendelet alapján): 

Egyházi jogi személy – GFO 55 

Bevett egyház – GFO 551 

Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy – GFO 552 

Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy – GFO 555 

Egyházi szervezet technikai kód – GFO 559 

Vallási tevékenységet végző szervezet – GFO 525 

Országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek – GFO 35 

Országos nemzetiségi önkormányzat – GFO 351 

Országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv – GFO 352 

Alapítvány jogi személyiségű intézménye és szervezeti egysége – GFO 56 

Közalapítvány - GFO 561 

Közalapítvány önálló intézménye – GFO 562 

Egyéb alapítvány önálló intézménye – GFO 563 

Egyéb alapítvány - GFO 569 

Egyéb jogi személyiségű nonprofit szervezet – GFO 59 

Egyesülés – GFO 591 

Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet – 599 

Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet – GFO 699 

Nonprofit gazdasági társaság – GFO 57 

Nonprofit korlátolt felelősségű társaság – GFO 572 
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Nonprofit részvénytársaság. – GFO 573 

Az egyesület egyéb formái – GFO 52 

Egyéb egyesület – GFO 529 

Kizárólag a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet szerint fejlesztendő járásban 

elhelyezkedő, és tornateremmel vagy tornaszobával nem rendelkező feladatellátási hely fejlesztésére nyújtható be kérelem. 

Egy fenntartó több, általa fenntartott intézmény egy-egy feladatellátási helyének fejlesztésére is benyújthat támogatási kérelmet, 

azonban egy kérelemben csak egy feladatellátási hely fejlesztésére pályázhat. Több feladatellátási hellyel rendelkező intézmény 

esetében a fenntartó csak az intézmény egy feladatellátási helyének fejlesztésére nyújthat be támogatási kérelmet. Egy feladatellátási 

helyre vonatkozóan csak egy támogatási kérelem nyújtható be. 

Pályázati kiírás célja: 
A konstrukció célja a mindennapos testnevelésre, a sport tehetséggondozásra és a fizikai aktivitás növelésére alkalmas színterek 

kialakítása, fejlesztése. 

Támogatható 

tevékenységek felsorolása: 

I. PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉS 

A projekt indítását megalapozó szakmai tevékenységek. 

- megvalósíthatósági tanulmány készítése; 

- műszaki tervdokumentumok, engedélyeztetési tervek elkészítése; 

- közbeszerzési eljárások szakmai előkészítése, feltételes közbeszerzések lefolytatása; 

II. PROJEKTMENEDZSMENT 

Részletesen lásd a 3.2. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások című részben. 

III. PROJEKT SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁSA 

Kötelezően megvalósítandó tevékenység: 

- Tornaterem kialakítása a pályázatban szereplő feladatellátási helyen az MSZ 24203 számú Magyar Szabvány figyelembe vételével 

- tornaterem építése vagy 

- tornaterem kialakítása a meglévő iskolaépületben funkció nélküli épületek/épületrészek átalakításával, rekonstrukciójával, 
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modernizációjával 

Önállóan nem támogatható, de kötelező tevékenységek: 

- az újonnan épített vagy kialakított tornaterem felszerelése a mindennapos testneveléshez szükséges eszközökkel a 20/2012. 

(VIII.31.) EMMI rendelet 2. mellékletében felsoroltak figyelembe vételével 

- akadálymentesítés a tornaterem vonatkozásában 

Önállóan nem támogatható, opcionálisan megvalósítható tevékenység: 

- a kialakított tornateremhez kapcsolódóan energiahatékonysági beruházások megvalósítása 

A fentiekben felsorolt támogatható tevékenységekhez kapcsolódó elszámolható költségek részletezése az. 5.3 pontban található. 

IV. HORIZONTÁLIS KÖVETELMÉNYEK 

Részletesen lásd a 3.2. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások című részben. 

V. TÁJÉKOZTATÁS, NYILVÁNOSSÁG 

A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségeket az ÁÚF 10. fejezete tartalmazza. 

Beadás határideje: 

Jelen felhívás keretében 2016. március 16-tól 2018. március 16-ig van lehetőség a támogatási kérelem benyújtására. 

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra: 

2016. április 29. . 

2017. március 14. 

2018. március 16. 

A támogatási kérelem benyújtásának módja: Online benyújtás elektronikus kitöltőprogramon keresztül. 

Támogatás mértéke és 

összege: 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege legalább 50 millió forint, és 

 átalakítás esetén legfeljebb 80 millió Ft, 

22 

 „A” típusú tornaterem építése esetén legfeljebb 180 millió Ft, 

 „B” típusú tornaterem építése esetén legfeljebb 270 millió Ft. 

 „C” típusú tornaterem építése esetén legfeljebb 350 millió Ft. 
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A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a. 

Rendelkezésre álló forrás: Forrás összege (Ft) 1.000.000.000  

 

 

ORSZÁGOS FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. - OFA 
 

Program neve: Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. - OFA  „MOBIL-TÁRS” program 

Pályázati kiírás címe: Mobilitási program – Csoportos személyszállítás támogatása 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
MT_MOBILITÁS_2015 

Támogatást igénylők köre: 

A pályázati program keretében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.évi IV. törvény 

(továbbiakban: Flt.) 58.§ (5) bekezdés c) pontja szerinti munkaadók pályázhatnak, az alábbi kivétellel:  

 költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek (KSH GFO kód: 3)  

 nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet (KSH GFO kód: 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59 /kivétel a nonprofit gazdasági 

társaság KSH GFO kód 57)  

 jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet (KSH GFO kód: 6)  

 egyéb gazdasági szervezet (KSH GFO kód:7)  

 egyéni (nem piaci) gazdasági tevékenység (KSH GFO kód: 8)  

 önálló vállalkozó (KSH GFO kód: 23) 

Pályázat benyújtására jogosult: 

A pályázati program keretében az a munkaadó pályázhat, amely azon, az Mt. 71. §-ban rögzítettek szerinti csoportos 
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létszámcsökkentés által érintett személyek csoportos személyszállításához kér támogatást: 

- akiknek 2014. augusztus 12-ét követően szűnt meg a munkaviszonyuk, és akiket a pályázó a pályázat benyújtásakor legfeljebb 3 

hónapja munkaviszony keretében foglalkoztat, vagy a pályázó vállalja, hogy támogató döntés esetén a döntést követő 30 napon 

belül e személlyel/személyekkel munkaszerződést köt; 

vagy 

- akiknek a pályázat benyújtását követő 30 napon belül fog megszűnni a munkaviszonyuk, és a munkavállalót a döntésről a 

létszámcsökkentést végrehajtó munkáltató írásban tájékoztatta, valamint a pályázó vállalja, hogy támogató döntés esetén a döntést 

követő 30 napon belül e személlyel/személyekkel munkaszerződést köt. 

Pályázati kiírás célja: 
A program alapvető célja a csoportos létszámcsökkentésben érintett személyek új munkaadónál történő elhelyezkedésének 

támogatása, a munkaadónál felmerülő csoportos személyszállítás költségeinek megtérítésével  

Támogatható 

tevékenységek felsorolása: 

A program célcsoportjába tartozó személyek új munkáltatónál történő alkalmazása esetén, a munkába járással összefüggő terhek 

csökkentését célzó támogatásokról szóló 39/1998. (III.4.) Korm. rendelet 3. §-a szerint nyújtható, legfeljebb 12 hónap 

időtartamra. 

Beadás határideje: A pályázati felhívás megjelenésétől folyamatosan, legkésőbb 2016. július 31-ig illetve visszavonásig. 

Támogatás mértéke és 

összege: 

A csoportos személyszállítás támogatásának mértéke a csoportos személyszállításban érintett munkavállalók lakóhelyétől 

(tartózkodási helyétől) a munkahelyéig tartó útvonalra vonatkozó autóbuszbérletek árának a munkaadót terhelő részéig, 

azaz 86 %-ig terjedhet. A támogatás legfeljebb 12 hónapra nyújtható. 

Rendelkezésre álló forrás: Támogatási keretösszeg: 20.000.000 Ft 

  

  

Program neve: „Azonnal cselekszünk” program 

Pályázati kiírás címe: 
Munkahelymegőrző támogatás – átmeneti nehézséggel küzdő vállalkozások foglalkoztatási kapacitásának megőrzése 

érdekében – módosult- 

Pályázati konstrukció 

kódja: 

ACS_MEGŐRZŐ_2015 

Támogatást igénylők köre:  A pályázati program keretében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) 33. §-a, 

valamint a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.évi IV. törvény (továbbiakban: Flt.) 
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58.§ (5) bekezdés c) pontja szerinti munkaadók pályázhatnak, az alábbi kivétellel: 
 költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek (KSH GFO kód: 3)  

 nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet (KSH GFO kód: 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59 /kivétel a nonprofit gazdasági 

társaság KSH GFO kód 57)  

 jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet (KSH GFO kód: 6)  

 egyéb gazdasági szervezet (KSH GFO kód:7)  

 egyéni (nem piaci) gazdasági tevékenység (KSH GFO kód: 8)  

 önálló vállalkozó (KSH GFO kód: 23) 

Pályázat benyújtására jogosult: 

Munkahelymegőrző támogatás – átmeneti nehézséggel küzdő vállalkozások foglalkoztatási kapacitásának megőrzése érdekében 

támogatásra az az Mt. 33.§-a szerinti munkáltató pályázhat, aki 

- a legalább 25 főt érintő, az Mt. 71. §-ban rögzítettek szerinti csoportos létszámcsökkentési szándékát az állami foglalkoztatási 

szerv részére jelezte, és 

- munkaviszonyban foglalkoztatja azon munkavállalókat, akiknek munkaviszonyát a működésével összefüggő okból a 

munkahelymegőrző támogatás nélkül felmondással megszüntetné. 

Pályázati kiírás célja: A program alapvető célja a munkaerő folyamatos foglalkoztatásának biztosítása, a csoportos létszámcsökkentésben érintett 

munkavállalók foglalkoztatásának támogatásával. 

Támogatható 

tevékenységek felsorolása: 

a) Munkahelymegőrző támogatás nyújtható a vállalkozások foglalkoztatási kapacitásának megtartása, a munkaviszony 

megszüntetésének megelőzése érdekében, a csoportos létszámcsökkentés által veszélyeztetett munkavállalók részére átmenetileg 

a korábbinál rövidebb időtartamú munka biztosítása esetén. 

b) Munkahelymegőrző támogatás nyújtható a vállalkozások részére a csoportos létszámcsökkentés által veszélyeztetett 

munkavállalók megtartása, a munkaviszony megszüntetésének megelőzése érdekében 

Beadás határideje: Legkésőbb 2017.09.30-ig vehető igénybe.  

Támogatás mértéke és 

összege: 

a) Munkahelymegőrző támogatás mértéke a csoportos létszámcsökkentés által veszélyeztetett munkavállalók részére átmenetileg a 

korábbinál rövidebb időtartamú munka biztosítása esetén a program keretében a csoportos létszámcsökkentés által veszélyeztetett 

munkavállaló által a munkáltató működésével összefüggő okból elrendelt napi munkaidő-csökkentés miatt le nem dolgozott 

munkaidőre eső munkabér és szociális hozzájárulási adó legfeljebb 100%-a támogatható, melynek mértéke nem haladhatja meg a 

csoportos létszámcsökkentés által veszélyeztetett munkavállalónak a támogatás kedvezményezettje által ténylegesen fizetendő 

munkabére és szociális hozzájárulási adója együttes összegének 25-90%-át. A támogatás havi mértéke munkavállalónként nem 

haladhatja meg a kötelező legkisebb munkabér 150%-át. A pályázat benyújtásának időpontjában érvényes kötelező legkisebb 

munkabért kell figyelembe venni. A támogatás legfeljebb 6 hónapra nyújtható. 
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b) Munkahelymegőrző támogatás mértéke a csoportos létszámcsökkentés által veszélyeztetett munkavállalók megtartása esetén a 

program keretében a csoportos létszámcsökkentés által veszélyeztetett munkavállalónak a támogatás kedvezményezettje által 

ténylegesen fizetendő munkabére és a ténylegesen átutalásra kerülő szociális hozzájárulási adója együttes összegének 25-90%-a. A 

támogatás havi mértéke munkavállalónként nem haladhatja meg a kötelező legkisebb munkabér 150%-át. A pályázat benyújtásának 

időpontjában érvényes kötelező legkisebb munkabért kell figyelembe venni. A támogatás legfeljebb 6 hónapra nyújtható. 

Rendelkezésre álló forrás: Támogatási keretösszeg: 1.730.000.000 Ft  

 


