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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.  

 

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

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

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

ágazatok szerinti szellemitulajdon-portfóliók létrehozására, és ezek versenyképességet erősítő hasznosítására, a tudás alapú termékek 

és szolgáltatások piaci megjelenésének fokozására.  

Támogatást igénylők 

köre:  

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:  

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.  

 

Jelen Felhívás keretében kizárólag a következő gazdálkodási formakódok fogadhatóak el:  

Vállalkozások esetében:  

113 Korlátolt felelősségű társaság  

114 Részvénytársaság  

116 Közkereseti társaság  

117 Betéti társaság  

226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe  

Központi költségvetési szerv és intézmény esetében:  

312 Központi költségvetési szerv  

342 Köztestületi költségvetési szerv  

Jogi személyiséggel rendelkező non-profit gazdasági társaság esetében:  

572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság  

573 Nonprofit részvénytársaság  

575 Nonprofit közkereseti társaság  

576 Nonprofit betéti társaság  

599 Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet  

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

 

I. Iparjogvédelmi oltalomszerzéssel és fenntartással kapcsolatos tevékenységek:  
a. Iparjogvédelmi oltalomhoz kapcsolódó újdonságkutatási és egyéb iparjogvédelmi kutatási szolgáltatások (jogérvényességi kutatás, 

szabadalomtisztasági kutatás, védjegykutatás) igénybevétele, amelyek megalapozhatják a jogszerzéssel összefüggő döntéseket 

(önállóan nem támogatható);  
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b. Hazai iparjogvédelmi bejelentés (szabadalom, védjegy, növényfajta-oltalom, használati vagy formatervezési mintaoltalom) 

megtétele;  

c. Külföldi iparjogvédelmi bejelentés (szabadalom, védjegy, 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;  

g. Európai uniós védjegybejelentés;  

h. Védjegybejelentéshez kapcsolódó egyéb tevékenységek támogatása.  

II. 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 a támogatási kérelmek benyújtása 2015. szeptember 24-től 

2017. szeptember 25-ig lehetséges.  
 

Támogatás mértéke és 

összege: 
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a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:  

I. Iparjogvédelmi oltalomszerzéssel és fenntartással kapcsolatos tevékenységek esetében - a választott tevékenységek számától 

függetlenül – hazai oltalomszerzés esetén maximum 1,2 millió forint, külföldi oltalomszerzés esetén maximum 3 millió Ft;  

II. 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-2.3.2-15 - 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 és fenntartható kiválósági központok („center of excellence”) jöjjenek 

létre.  

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. 

Támogatást igénylők 

köre: 

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be a magyarországi székhellyel rendelkező:  

- költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, amennyiben azok kutatóhelynek 

minősülnek9,  

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

- állami többségi tulajdonú non-profit gazdasági társaságok.  
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Támogatást igénylő – konzorciumi tag – kizárólag az lehet, aki rendelkezik a közép-magyarországi régió területén kívül 

magyarországi székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel.  

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására önállóan és konzorciumi formában is lehetőség van. 

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

Támogatható tevékenységek bemutatása  

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:  
Önállóan támogatható tevékenységek:  

a) Kutatási tevékenység  
 

Önállóan nem támogatható tevékenységek:  

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

kapcsolódnak  

b) Projekt előkészítési tevékenység  

c) Projektmenedzsment tevékenység  

d) Szolgáltatás igénybevétele tevékenység  
 

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 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. október 7. 

- 2017. április 18.  

- 2017. november 15.  

 

Támogatás mértéke és  
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összege: a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 500 millió Ft, maximum 1500 millió Ft. 

b) Konzorcium esetén az egyes Konzorciumi tagok vonatkozásában a minimum igénybe vehető támogatási összeg 100 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 66 Mrd forint. A támogatott támogatási kérelmek 

várható száma: 43 – 130 db. 

  

 

Operatív Program neve: Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 

Pályázati kiírás címe GINOP-7.1.3–2015 - Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése (Lezárt) 

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 célja: 

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

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

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

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

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. 
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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, 

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 
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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: 

2016.03.17. 

2016.06.15. 

2016.09.15. 

2016. október 7 

2017.03.16. 

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 Felhívást a hazai kutatási infrastruktúra nemzetközi versenyképességének erősítése, a nemzetközileg versenyképes tudás-

centrumok létrejöttének támogatása, a sikeres nemzetközi kutatási együttműködések kialakítása, elmélyítése indokolja. A felhívás 

célja a nemzetközi szintű kutatási együttműködések megerősítése érdekében a kutatási infrastruktúrák hálózatos fejlesztése, a 

tudásközpontok nemzetközi versenyképességének megszerzése, illetve megőrzése, a nemzetközileg is magasan jegyzett kutatási 

eredmények megszületése érdekében.  

A nemzetközi kapcsolódási lehetőséggel rendelkező kutatási infrastruktúrák fejlesztése révén növekednie kell az adott infrastruktúrát 

használó kutatók létszámának és az infrastruktúrához köthető publikációk számának.  

A Felhívás további célja elősegíteni a hazai hálózatosodást, a fejlesztendő kutatási infrastruktúrának ki kell egészítenie a regionális és 
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országos kutatási lehetőségeket, kapcsolódva más, már meglévő infrastruktúrákhoz.  

A konstrukció keretében kizárólag olyan kutatási eszköz, illetve infrastruktúra fejlesztés támogatható, különös tekintettel az S3 

(Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia) infrastruktúra dokumentumában megjelenő kutatási infrastruktúrákra, amely a 

magyarországi és a nemzetközi kutatási infrastruktúrákban való fenntartható részvételt, illetve azokhoz való csatlakozást tesz lehetővé  

A konstrukció kiemelten támogatja a 1640/2014. (XI. 14.) Korm. határozatban említett Kutatási Infrastruktúra c. dokumentumban 

megjelenő területeket 

Támogatást igénylők 

köre: 

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be a magyarországi székhellyel, vagy telephellyel rendelkező:  

- költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, amennyiben azok kutatóhelynek 

minősülnek5,  

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

- állami többségi tulajdonú non-profit gazdasági társaságok.  

 

Támogatást igénylő – konzorciumi tag – kizárólag az lehet, aki rendelkezik a közép-magyarországi régió területén kívül 

magyarországi székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel.  

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására önállóan és konzorciumi formában is lehetőség van. 

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

Támogatható tevékenységek bemutatása  

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:  

Önállóan támogatható tevékenységek:  

a) A tárgyi eszközökre és immateriális javakra irányuló beruházási tevékenységek  
 

Önállóan nem támogatható tevékenységek:  

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

b) Projekt előkészítési tevékenység  

c) Projektmenedzsment tevékenység  

d) Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításával kapcsolatos szolgáltatás igénybevétele  

e) Szolgáltatás igénybevétele tevékenység  
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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. november 8. 14:00-ra  

· 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 35 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek 

várható száma: 35 – 700 db. 

  

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, 
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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. 

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. 
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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. június 30-án 12 óráig- 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: 25 – 500 db. 

 

Operatív Program neve: Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 

Pályázati kiírás címe GINOP-7.1.5-16 Nemzeti parkok komplex turisztikai fejlesztése (Lezárult) 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
GINOP-7.1.5-16 

Pályázati kiírás célja: 

A prioritás intézkedés keretében megvalósuló fejlesztésekkel a természeti és kulturális örökséghelyszínek gazdasági fenntarthatóságát 

szükséges szolgálni, ezt a turisztikai vonzerők innovatív, kreatív módon történő attrakcióvá alakításával kívánjuk elérni. Célunk olyan 

kisléptékű, fenntartható és a kulturális értékeket hitelesen bemutató turisztikai fejlesztések támogatása, amelyek - a turisztikai 

trendekkel összhangban - egymástól jól megkülönböztethetők és a látogatók nem jelentenek túlzott terhelést a területen. 
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A természeti értékek gazdaságilag és környezetileg fenntartható megőrzése látogathatóvá tételével és komplex kínálatának 

fejlesztésével lehetséges. A természeti értékek turisztikai vonzerőként történő, élményközpontú bemutatása a terület teherbíró 

képességének figyelembevételével kerül fejlesztésre. 

Fontos szempont, hogy a fejlesztés hozzájáruljon a következő célkitűzés eléréséhez: 

Nemzetközi és országos jelentőségű természeti és kulturális örökség védelme, bemutathatóságának és hasznosításának fejlesztése, 

hálózati és térségi szempontok figyelembe vételével. 

Támogatást igénylők 

köre:  

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be önállóan, vagy konzorciumvezetőként: 

- jogszabály szerint az országos jelentőségű védett természeti területek természetvédelmi kezelésért felelős szervek: nemzeti park 

igazgatóságok (GFO 312) 

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

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

- egyéb egyesületek (GFO 529) 

- sportegyesület (GFO 521) 

- egyéb szövetség (GFO 517) 

- egyéb sportszövetség (GFO 516) 

- állami tulajdonú erdőgazdaságok (GFO 114) 

A konzorciumi tagok száma a konzorcium vezetőjével együtt nem lehet több, mint 5 tag. 

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek 

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan: 

a) Egyedi koncepción alapuló komplex turisztikai, információs és látogatómenedzsment szolgáltatások, mint például: látogatóhely, 

információs pontok, kiállítótér, látogatók fogadására alkalmas többfunkciós terek, kilátók kialakítása, fejlesztése. 

b) A védett terület bejárását, megismerését innovatív bemutatási módok alkalmazásával vagy szolgáltatásokkal biztosító fejlesztése, 

élményelemeket jelentő technikai fejlesztések, innovatív, interaktív interpretációs és látogatómenedzsmentet célzó fejlesztések, melyre 

a projekt teljes költségvetésének minimum 10%-át szükséges fordítani. 

(A látogató- és családbarát ökoturisztikai bemutatóhelyek tervezéséhez és kialakításához készített útmutató iránymutatása szerint.) 

Választható önállóan támogatható tevékenységek: 

a) Aktív természetjáró infrastruktúra létrehozása, látogatóbarát fejlesztéssel összekötött fejlesztés, vagy felújítás. 
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Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek: 

a) Fogyatékos emberek fogadása érdekében a fogyatékosság típusához igazodó sajátos igényeknek megfelelő szolgáltatások 

kialakítása. 

b) A projekt előkészítésével kapcsolatos tevékenység. 

c) Nyilvánosság biztosítása a KTK 2020 szerint. 

d) Az attrakciófejlesztést támogató projektmenedzsment tevékenység. 

e) Az attrakció piacra vitelét célzó marketingtevékenység – kötelező projektelem, költsége nem haladhatja meg a projekt teljes 

költségének 8%-át, legfeljebb 60 millió Ft-ot. Ezen belül nyomtatott kiadvány költsége max. 2%, de legfeljebb 15 millió Ft lehet. 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek: 

a) Az attrakciók közvetlen környezetének fejlesztése (zöldfelület kialakítása, bővítése, információs táblák, pihenőhelyek, kiszolgáló 

utak, kizárólag földfelszíni gépjárműparkolók). Az attrakció közvetlen környezetének fejlesztése közterületen is megvalósulhat, ebben 

az esetben az attrakciót bárki számára elérhetővé kell tenni. Az a) pont költsége nem haladhatja meg a teljes projektköltség 10%-át. 

b) A projekt keretén belül fejlesztendő épület, eszköz energiahatékony működését javító beruházások, illetve megújuló 

energiaforrások felhasználása. Az újonnan létesülő, valamint jelentős átépítéssel járó létesítmények esetében törekedni kell a fűtési 

energia 100%-ának megújuló energiaforrással való biztosítására. 

c) Attrakcióhoz kapcsolódó, a desztináció kínálatához, arculatához illeszkedő ajándéktárgyak kereskedelméhez szükséges 

infrastruktúra (pl. bolthelyiség), vendéglátó egységek kialakítása (pl. kávézó, étterem, büféhelyiség stb.), fejlesztése, mely nem 

haladhatja meg az épület hasznos területének 20%-át. 

A szolgáltató létesítmények berendezését, üzemeltetését lehetőség szerint vállalkozó bevonásával szükséges biztosítani, amennyiben 

ilyen létesítmény még nem áll rendelkezésre. 

d) Horgászati infrastruktúra fejlesztése, amennyiben horgászati célú halgazdálkodási hasznosítás alatt lévő víztér van a nemzeti park 
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területén, mely a teljes elszámolható költség 15%-a, de maximum 150 millió Ft. 

e) Az attrakció bemutathatóságát közvetlenül szolgáló hibrid, vagy elektromos meghajtású gépjármű beszerzése, mely a teljes 

elszámolható költség 20%-a, de maximum 200 millió Ft. 

f) Az attrakció bemutathatóságát közvetlenül szolgáló emberi vagy állati erővel hajtott közlekedési eszközök közül kizárólag kerékpár, 

kajak, kenu, csónak, szekér, de maximum 40 millió Ft. 

g) Család- és gyermekbarát projektelemek megvalósítása a fejlesztett turisztikai attrakcióhoz kapcsolódóan, pl.: 

• Belső gyermekjátszó helyiség, helyiségrész kialakítása, 

• Szabadtéri gyermekjátszótér kialakítása (homokozó, favár, játszótéri eszközök, stb.), 

• Gyermekgondozási helyiség (pl. pelenkázó) biztosítása, 

• Célirányosan gyermeknek szánt higiéniai felszereltség biztosítása (toalett, zuhanyzó), 

• Szélesített családos gépjármű parkolóhelyek biztosítása, 

• Vendéglátó egységek esetén gyermek étkezőszékek. 

Beadás határideje: 

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016. év 05. hó 23. naptól 2018. év 05. hó 23. napig van lehetőség. 

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

2016. év 07. hó 21. nap  

2016. év 12. hó 06. nap  

2017. év 06. hó 21. nap  

2017.év 12. hó 06. nap 

2018. év 04. hó 19. nap 

Támogatás mértéke és 

összege: 

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 200 millió Ft, maximum 1500 millió Ft. 

b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a. 
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Rendelkezésre álló 

forrás: 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 4,5 milliárd Ft. 

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

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 4 – 8 db. 

Operatív Program neve: Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 

  

Pályázati kiírás címe GINOP-1.3.4-15 - Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése (Lezárt) 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
GINOP-1.3.4-15 

Pályázati kiírás célja: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

kerüljenek bevonásra a TDM szervezetbe, valamint új vállalkozási lehetőségek nyíljanak a TDM szervezet projektjének hatására. 

Támogatást igénylők 

köre:  

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

nyújthatnak be támogatási kérelmet:  

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

 

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

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

A/Önállóan támogatható tevékenységek  

A/1) Helyi TDM szervezet fejlesztése:  
a) Helyi TDM szervezetnek minősül a támogatási kérelem beadását megelőző lezárt naptári évi KSH adat alapján legalább 30 ezer 

vendégéjszakát elérő TDM szervezet.  

b) Kiemelt jelentőségű helyi TDM szervezetnek minősül az a gyógyhelyen, megyei jogú városokban működő szervezet, amely a 

támogatási kérelem beadását megelőző lezárt naptári évi KSH adat alapján legalább 200 ezer vendégéjszakát ért el, valamint bármely, 

legalább 500 ezer vendégéjszakával rendelkező TDM szervezet.  
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Támogatás igényelhető a következő tevékenységekre, amelyek közül mindegyik feladatcsoportból kötelező betervezni és 

megvalósítani legalább 1-1 tevékenységet (a feladatcsoportok félkövér betűtípussal vannak szedve):  

Termékfejlesztés – kötelező tevékenység  
a) legalább 2020-ig szóló desztinációfejlesztési stratégia kidolgozása, aktualizálása (minden, helyi TDM szervezet számára kötelezően 

választandó tevékenység);  

b) helyi termékek, tradicionális gasztronómia bevonása a turisztikai kínálatfejlesztésbe (helyi beszállítói kapcsolatok erősítése);  

c) a fogadóterület turisztikai csomagjai kialakításához szükséges, a turisták fogadási feltételeit javító, komfortérzetét növelő kiegészítő 

fejlesztések (látogatói infrastruktúra). A látogatói infrastruktúra fejlesztés részei lehetnek pl. infopontok kialakítása, illetve minden 

egyéb olyan fejlesztés, amely nem építési engedély köteles;  

d) garantált programok szervezése, meglévő rendezvény-infrastruktúra korszerűsítése;  

e) meglévő túraútvonalak, tematikus útvonalak kijelölése, kitáblázása, (gyalogos, kerékpáros, lovas, nordic walking, vízi stb.) Az 

útvonal nem lehet a GINOP 7 prioritási tengelyből támogatott gerinchálózat valamint a TOP prioritási tengelyből támogatott útvonal 

része;  

f) környezeti fenntarthatóságot és esélyegyenlőséget támogató kisebb fejlesztések;  

 

Szemléletformálás, oktatás és képzés – kötelező tevékenység  
a) részvétel államilag elismert oktatási intézmény szervezésében megvalósuló TDM tematikájú szakmai képzésen (a képzéshez a 

TDM szervezeteknek minimum 50%-os mértékben, saját erőből is hozzá kell járulniuk);  

b) tematikus, célcsoportra fókuszált szakmai rendezvények – például kulturális-, öko-, kerékpáros-, egészségturizmus szolgáltató 

részére;  

c) környezettudatos és esélyegyenlőségi szemléletformálás, valamint az akadálymentes turizmus iránti érzékenyítés a desztinációban a 

turisztikai szolgáltatók és a turisták részére (rendezvények, tréningek, motormentes vagy tömegközlekedési eszközök használatát 

előtérbe helyező tájékoztató projektelemek stb.);  

d) a munkaszervezetek munkatársainak legalább 2 hetes, legfeljebb egyhónapos gyakornoki részvétele külföldi desztináció 

menedzsment szervezetek tevékenységében (gyakornoki program). (a képzésekhez a TDM szervezeteknek minimum 50%-os 

mértékben, saját erőből is hozzá kell járulniuk);  

e) részvétel egységes tematikájú, a Magyar TDM Szövetség ajánlása alapján kijelölt külföldi fogadóterületekre irányuló 
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tanulmányúton. (A tanulmányúthoz a TDM szervezeteknek minimum 50%-os mértékben, saját erőből is hozzá kell járulniuk).  

 

Marketing tevékenység – kötelező tevékenység (maximum az elszámolható összköltség 50%-a)  

a) helyi szintű turisztikai adatbázis fejlesztése;  

b) belföldi marketingtevékenység (több, maximum 4 nyelvű honlap on-line foglalási lehetőséggel), kommunikációs kampányok, 

turisztikai vásári részvétel – (kizárólag kiemelt jelentőségű helyi TDM szervezetek esetében választható);  

c) helyi promóciós- és marketingtevékenység, attrakciók és szolgáltatások bemutatása (nyomtatott formában kizárólag térkép vagy 

éves rendezvénynaptár). A marketing tevékenységen belül legfeljebb 20%-os mértékig (azaz a teljes projekt költségvetésének 

legfeljebb 10%-áig) az internetes honlapok keresőmarketingje is elszámolható;  

d) infokommunikációs fejlesztés (honlap, IT rendszer megújítása, modernizálása, fejlesztése, egységes desztináció/térségi szintű 

TDM-IT rendszer helyi szintű funkcióinak létrehozása, fejlesztése), legfeljebb 10%-os mértékig;  

e) nemzetközi promóció abban az országban, ahonnan a szálláshelyekre érkező regisztrált vendégéjszakák száma (KSH adat) 

meghaladja a 20%-ot (kizárólag kiemelt jelentőségű helyi TDM szervezetek esetében választható);  

f) tematikus csomagajánlatok kidolgozása.  

 

Monitoring – kötelező tevékenység  
a) helyi szintű monitoring adatbázis létrehozása, működtetése a Magyar TDM Szövetség által ajánlottak szerint (olyan monitoring-

adatbázis készítése, amely xml interface-szel képes kapcsolódni központi adatgyűjtő-rendszerhez);  

b) negyedéves beszámoló a NGM Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály részére a desztináció működéséről egységes tematika 

szerint.  

 

A/2) Térségi TDM szervezet fejlesztése  
Térségi TDM szervezetnek minősül a 200 ezer vendégéjszakát meghaladó, legalább két, földrajzilag egységnek tekinthető helyi 

szervezetből álló térségi TDM szervezet. Előnyben részesül az a térségi TDM szervezet, amelynek megalakításában vagy bővítésében 

a támogatási kérelem beadását megelőző egy éven belül regisztrált, a többi taggal földrajzilag egységnek tekinthető helyi TDM 

szervezet is részt vesz.  

Támogatás igényelhető a következő tevékenységekre, amelyek közül legalább három feladatcsoportból kötelező betervezni és 

megvalósítani tevékenységet (a feladatcsoportok kiemelt betűtípussal vannak szedve):  

Termékfejlesztés – kötelező tevékenység  
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a) a helyi szinten túlmutató (a helyi útvonalak összekacsolásával) tematikus útvonalak kialakítása (pl. gyalogos, kerékpáros, lovas, 

nordic walking, vízi stb. tematikus útvonalak kijelölése, „branding” típusú kitáblázása, felújítása a hatályos előírások alapján, csak a 

meglévő turista- és gyalogutak karbantartásával);  

b) tematikus csomagajánlatok kidolgozása.  

 

Marketing tevékenység – kötelező tevékenység (maximum az elszámolható összköltség 50%-a)  
a) belföldi marketingtevékenység (több, maximum 4 nyelvű honlap on-line foglalási lehetőséggel, kommunikációs kampányok, 

turisztikai vásári részvétel a helyi szervezetekkel összehangoltan, (nyomtatott formában kizárólag térkép vagy éves 

rendezvénynaptár);  

b) térségi arculat kialakítása, meglévő frissítése, továbbfejlesztése;  

c) turisztikai kártyarendszer kialakítása és bővítése a térségi TDM által lefedett teljes desztinációra;  

d) külföldi marketing tevékenység azon országban (az internetes honlapok keresőmarketingjét is beleértve), ahonnan a regisztrált 

vendégéjszaka szám az összes vendégéjszakán belül eléri a 20%-ot;  

 

 

e) infokommunikációs fejlesztés (honlap, IT rendszer megújítása, modernizálása, fejlesztése, egységes desztinációs/térségi szintű 

TDM-IT rendszer fejlesztése és implementációja), max. a teljes elszámolható költség 10%-a.  

Szemléletformálás, oktatás és képzés - kötelező tevékenység  
a) részvétel államilag elismert oktatási intézmény szervezésében megvalósuló TDM tematikájú szakmai képzésen (a képzéshez a 

TDM szervezeteknek minimum 50%-os mértékben, saját erőből is hozzá kell járulniuk);  

b) a munkaszervezetek munkatársainak legalább 2 hetes, legfeljebb egy hónapos gyakornoki részvétele külföldi munkaszervezetek 

tevékenységében (gyakornoki program) (a képzéshez a TDM szervezeteknek minimum 50%-os mértékben, saját erőből is hozzá kell 

járulniuk);  

c) tematikus, célcsoportra fókuszált szakmai rendezvények – például kulturális-, öko-, kerékpáros-, egészségturizmus szolgáltató 

részére.  

 

Monitoring – kötelező tevékenység  
a) térségi szintű monitoring adatbázis létrehozása, működtetése a Magyar TDM Szövetség által ajánlottak szerint (olyan monitoring-

adatbázist készítése, amely xml interface-szel képes kapcsolódni központi adatgyűjtő-rendszerhez);  
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b) negyedéves beszámoló a desztináció működéséről egységes tematika szerint a Nemzetgazdasági Minisztérium részére.  

 

B/ Önállóan nem támogatható, kötelező kapcsolódó tevékenységek  
a) nyilvánosság biztosítása.  

 

C/ Önállóan nem támogatható, választható kapcsolódó tevékenységek  
a) Információs táblák, pihenőhelyek, kiszolgáló utak, gépjárműparkolók (kizárólag egyszintű, földfelszíni), az attrakciók 

megközelítésének és parkolási helyzetének kezelése érdekében szükséges közlekedési kapcsolatok átszervezéséhez, 

közlekedésszervezési átalakításokhoz szükséges infrastrukturális fejlesztések.  

b) A projekt keretén belül fejlesztendő épület, eszköz energiahatékony működését javító beruházások, illetve megújuló 

energiaforrások felhasználása. A jelentős átalakítással járó létesítmények esetében elvárás a fűtési energia 100%-ának megújuló 

energiaforrással való biztosítása. (Jelentős átalakításnak minősül a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján: meglévő építmény, 

építményrész, önálló rendeltetési egység, helyiség bővítése, bontása vagy átalakítása érdekében végzett, építési tevékenységek közül.)  

 

i) a külön jogszabály szerint építésügyi, építésfelügyeleti hatósági vagy örökségvédelmi hatósági eljáráshoz kötött építési tevékenység;  

ii) az i) pont hatálya alá nem tartozó építési tevékenységkörben az építményen az összes építmény-homlokzati felületet érintő utólagos 

hőszigetelést, és/vagy az összes homlokzati nyílászáró cseréjét magában foglaló tevékenység; vagy  

iii) az i) pont hatálya alá nem tartozó építési tevékenységkörben az építmény legalább 50%-át érintő, alaprajzi elrendezést 

megváltoztató építési tevékenység.)  

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

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

létesítmények berendezését, üzemeltetését vállalkozó bevonásával szükséges biztosítani.  

d) Fogyatékos emberek fogadása érdekében a fogyatékosság típusához igazodó sajátos igényeknek megfelelő szolgáltatások 

kialakítása.  

e) Az egyes településeken található turisztikai attrakciók közvetlen környezetének akadálymentesítése (az elszámolható költség 

maximum 10%-áig).  

 

D/ Különösen nem támogatható tevékenységek  
a) Külpiaci marketing – a jelzett kivételektől eltekintve;  

 

b) Papír alapú marketing eszközök készítése, kivéve a desztináció szolgáltatásait bemutató térképeket és az éves 
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rendezvénynaptárokat;  

c) Reprezentációs, szóró-ajándékok beszerzése;  

d) Új épületek létrehozása (kizárólag meglévő épületek átalakítása, felújítása, bővítése, funkcióváltása támogatható);  

e) Járművek beszerzése (ideértve a kerékpárokat, segway-eket, csónakokat, gépjárműveket);  

f) Gépjármű bérlése;  

g) Szolgáltató tevékenység árualapjának beszerzése (pl. ajándéktárgyak);  

h) Kulturális intézmények pl. színház éves programja, ill. abban szereplő rendezvények, sportrendezvények;  

i) Rendezvények, kivéve a helyi szervezetek esetében a garantált programokat, és a kötelező nyilvánossághoz kapcsolódó 

rendezvényeket;  

j) Új turisztikai attrakció kialakítása, kivéve a 3.1 pontban felsorolt tevékenységeket;  

k) Olyan termékfejlesztés, melynek folyamatos működtetését a TDM szervezet nem tudja biztosítani;  

l) Továbbá, nem nyújtható támogatás olyan támogatási kérelem részére, amely GINOP 7, TOP vagy VP forrásból támogatható 

tevékenységhez kér támogatást, így (nem taxatív felsorolás):  

- TOP 1.2.1 és 6.1.4 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés;  

m) Turisztikai vásári részvétel helyi TDM szervezetek esetében.  

 

Beadás határideje: 

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. január 4-től 2018. január 4-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:  

2016.02.23.  

2016.03.31.  

2016.05.31.  

2016.08.23.  

2016. október 7 

2017.02.23.  

2017.05.23.  

2017.08.23.  

2018.01.04. 

Támogatás mértéke és 

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

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

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

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

szervezetek esetén minimum 30, maximum 85 millió Ft.  

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

– helyi és kiemelt jelentőségű helyi TDM szervezetek esetén az összes elszámolható költség 75%-a,  

– térségi TDM szervezetek esetén az összes elszámolható költség 85%-a.  

 

Rendelkezésre álló 

forrás: 

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2 milliárd Ft. Jelen felhívás forrását az Európai 

Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.  

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 60-80 db. 

  

Pályázati kiírás címe GINOP-5.1.3.-16 Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
GINOP-5.1.3.-16 

Pályázati kiírás célja: 

Jelen Felhívás célja a társadalmi célú vállalkozások (social enterprises) ösztönzése és támogatása: E gazdasági szervezetek 

Magyarországon is fontos foglalkoztatók lehetnek, ahogy ez a szféra sajátos küldetéséből adódóan nemzetközi szinten tapasztalható. A 

tartós foglalkoztatási szerepük betöltése érdekében erősíteni kell ezeknek a szervezeteknek a pénzügyi fenntarthatóságát. A társadalmi 

célú vállalkozások kibontakozásának alapjait a vállalkozásfejlesztés speciális – a KKV-k általános támogatásától eltérő – 

támogatáspolitikai eszközei és a foglalkoztatáspolitika eszközei együttesen teremthetik meg. Emellett hangsúlyosnak kell lennie 

foglalkoztatás-bővítést segítő foglalkoztatáspolitikai eszköztárnak, melynek keretében a társadalmi célú vállalkozások 

munkahelyteremtést szolgáló tevékenységeinek támogatására kerül sor.  

A Felhívás keretében a cél már működő civil és nonprofit szervezetek, már működő társadalmi vállalkozások dinamizálása és 
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stabilizálása – piacképes termékek és szolgáltatások előállításának ösztönzése révén, fenntartható üzleti modell alapján – tartós 

foglalkoztatási lehetőségek létrehozása érdekében. A projekt részcélja, hogy a támogatási időszakot követően, olyan gazdasági- és 

piaci környezetet alakítsanak ki maguk számára a támogatott vállalkozások, hogy önállóan, akár állami támogatás nélkül is képesek 

legyenek tartósan működni, fenntarthatóságuk leginkább piaci bevételektől és ne az állami támogatásoktól függjön. Elvárás, hogy a 

létrejövő üzleti kapcsolataik a for- és non-profit szektor szereplőivel biztosítsák későbbiekben a stabil működési hátterüket. A Felhívás 

közvetlen célcsoportját a társadalmi célú gazdaság szereplői, társadalmi célú vállalkozások képzik, melyek hozzájárulnak a közvetett 

célcsoportnak tekinthető álláskeresők és inaktívak foglalkoztatásához. Ennek megfelelően a szervezetek üzleti fejlesztése, a termékek 

előállítása és piacra juttatása mellett, a Felhívás a hatékony működéshez szükséges humán erőforrás kapacitás bővítését is támogatni 

kívánja. 

Támogatást igénylők 

köre:  

Társadalmi vállalkozásnak tekinthetőek azon nonprofit gazdasági társaságok és civil szervezetek (egyesületek, alapítványok), valamint 

egyes olyan egyházi szervezetek, szociális szövetkezetek, amelyek társadalmi célkitűzéseik mellett üzleti területen megvalósítható 

célkitűzésekkel is rendelkeznek, gazdálkodásuk eredményét a társadalmi cél érdekében visszaforgatják, költségvetésükben és 

szervezeti működésükben érvényesítik a részvételen alapuló döntéshozatal elvét.  

A támogatást igénylőknek vállalniuk kell, hogy társadalmi céljuk érvényesítése érdekében olyan üzleti tevékenységet folytatnak, 

melynek segítségével hátrányos helyzetűek, munkanélküli emberek foglalkoztatásához járulnak hozzá.  

a) A kiírásra kizárólag olyan szervezetek pályázhatnak, amelyek a feltételek mindegyikének megfelelnek:  

aa) a GINOP-5.1.2-15 Társadalmi vállalkozások ösztönzése – kiemelt projekt minősítési és - szükség esetén - felkészítési folyamatán 

részt vettek, és a kiemelt projekt által kiadott megfelelőségi nyilatkozattal/minősítő tanúsítvánnyal rendelkeznek és támogatási 

kérelmüket a tanúsítvány kiadásának dátumától számított 12 hónapon belül benyújtják,  

ab) 15 millió Ft-ot meghaladó igényelt támogatás esetén az éves átlagos statisztikai állományi létszámuk a támogatási kérelmek 

benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő,  

ac) 15 millió Ft-ot meghaladó igényelt támogatás esetén rendelkeznek minimum egy lezárt (jóváhagyott beszámolóval alátámasztott), 

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

 

ad) a 15 millió Ft-ot nem meghaladó igényelt támogatás esetén a benyújtást megelőzően legalább 6 hónappal jogerősen bejegyzett 

szervezet,  

ae) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető társadalmi vállalkozások vagy az Európai Gazdasági 

Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező társadalmi vállalkozások,  

af) a 651/2014/EU Rendelet I. Melléklete alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek10, vagy  

ag) azon vállalkozások, amelyek megfelelnek a mikro- kis- és középvállalkozásokra vonatkozó 651/2014/EU Rendelet I. Melléklet 2. 
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cikk szerinti alkalmazotti létszám és pénzügyi határértékeknek, azonban a 651/2014/EU rendelet 1. sz. melléklet 3. cikk (4) bekezdése 

alapján azért nem tekinthetők KKV-nak, mivel a tőke vagy a szavazati jogok legalább 25%-át közvetlenül vagy közvetve, egyénileg 

vagy közösen, egy vagy több állami szerv vagy önkormányzat irányítja. Az állami szerv vagy önkormányzat részesedése ezen 

szervezetekben sem haladhatja meg a tőke vagy szavazati jogok 50%-át.  

 

b) Jogi forma szerint11  

ba) kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű non-profit gazdasági társaságok (572 – Nonprofit korlátolt felelősségű társaság, 573 – 

Nonprofit részvénytársaság, 575 – Nonprofit közkereseti társaság, 576 – Nonprofit betéti társaság)  

bb) szociális szövetkezetek (121)  

bc) alapítványok (569 – egyéb alapítvány)  

bd) egyesületek (529 – egyéb egyesület)  

be) egyházi szervezetek (552 - elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy)  

 

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek  

a) Célcsoporttag – új munkavállaló foglalkoztatása  
 

Megváltozott munkaképességű új munkavállaló jelen felhívás 3.1.2.2. ha) pontja alapján történő foglalkoztatásával is teljesül a 

tevékenység.  

b) Piacra jutás támogatása  

ba) piaci megjelenés (vásárokon, kiállításokon való részvétel),  

bb) piacra jutás érdekében marketing tevékenység, a termékek népszerűsítése,  

bc) marketingeszközök elkészítése, beszerzése,  

bd) szakmai megvalósító foglalkoztatása munkaviszony keretében.  
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c) Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság a Széchenyi2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati 

kézikönyv „KTK 2020” szerint.  

 

d) A projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek 15 millió Ft-ot meghaladó támogatási igény esetében  

da) a projektmenedzsmenti feladatok ellátását támogató szakmai munkatársak (projektmenedzser, pénzügyi menedzser) biztosítása,  

db) projektmenedzsment tevékenységhez szükséges eszközök beszerzése.  

 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek  

a) Előkészítési tevékenység  

aa) közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatos tevékenységek, beleértve a közbeszerzési szakértő igénybevételét,  

ab) szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek, kiviteli és tendertervek és ezek hatósági díjai (illeték, igazgatási 

szolgáltatási díj, szakértői díjak).  

 

Az előkészítési tevékenység a Felhívás megjelenését követő napon kezdhető meg.  

b) Termék/szolgáltatásbővítés, fejlesztés  

ba) szakmai megvalósító foglalkoztatása munkaviszony keretében,  

bb) a szervezet projekt keretében fejlesztett termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos szakmai tanácsadás igénybe vétele,  

bc) eszközbeszerzés:  

es eszközök, 

termék/szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó eszköz,  

bd) információs technológia-fejlesztés, beleértve az online megjelenés, webshop, e-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások, modern 

vállalatirányítási és termelési környezet kialakításához kapcsolódó komplex vállalati infokommunikációs fejlesztések, üzleti 

alkalmazások támogatása:  

 

beszerzése,  

 

 

c) A munkahely(ek) kialakításához, a munkavégzés ellátásához, a termék/szolgáltatásbővítéshez, fejlesztéshez szükséges és indokolt 
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mértékű, nem engedélyköteles, vagy amennyiben építési engedélyköteles a tevékenység, abban az esetben a támogatási kérelem 

benyújtásakor már a támogatást igénylő nevére kiállított jogerős elvi építési keretengedéllyel vagy jogerős építési engedéllyel 

vagy az engedélyező hatóság nyilatkozatával (hogy az engedély iránti kérelem benyújtásra került) rendelkező infrastrukturális 

és ingatlan beruházás.  

 

d) Szakmai működés fejlesztése  

da) szakmai megvalósító foglalkoztatása munkaviszony keretében,  

db) társadalmi vállalkozási modell más társadalmi vállalkozásnak történő átadásához szükséges fejlesztő, standardizáló 

tevékenységek,  

dc) társadalmi vállalkozási modell adaptálása, kialakítása, bevezetése,  

dd) tevékenység ellátáshoz szükséges minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési rendszerek, szabványok bevezetése és 

tanúsíttatása:  

 

e) Célcsoport gazdasági szerepvállalásához kötődő egyéni fejlesztő tevékenység, munkaerő-piaci szolgáltatások, tréningek a 

célcsoport felkészítésére, mobilizálására, motiválására  
 

f) Célcsoport és szakmai megvalósító képzésen való részvétele  

fa) tevékenység/szolgáltatásbővítéssel, fejlesztéssel összefüggő képzések, továbbképzések célcsoport tagok részére,  

fb) szakmai továbbképzés munkaviszonyban foglalkoztatott szakmai megvalósítók részére.  

 

g) Szemléletformálást segítő helyi akciók a társadalmi felelősségvállalás keretein belül (helyi közösségi cél megvalósítása 

érdekében). Támogatható tevékenységek:  

ga) az aktív állampolgárság erősítése – helyi közösség cselekvőképességének erősítése (közös akciók szervezése: pl. közösségi terek 

kialakítása, rendbetétele),  

gb) helyi sport és kulturális események szervezése, támogatása,  

gc) tudás, a jártasságok és az önbizalom fejlesztése képzésen keresztül, ezáltal a munka világába történő visszavezetés,  

gd) társadalmi vállalkozás projektben kitűzött céljaival és tevékenységeivel összefüggő társadalmi hatásmérés, a szervezet 

tevékenységeinek, eredményeinek széleskörű, részletes megismertetése érdekében.  
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h) A megváltozott munkaképességű4 új munkavállaló esetében  

ha) új munkavállalók foglalkoztatása,  

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

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

beszerzése,  

hd) a megváltozott munkaképességű munkavállaló általi használatra alkalmassá tétel érdekében, vagy a munkahely 

akadálymentesítéséhez szükséges kisebb, nem építési engedélyköteles, vagy a támogatási kérelem benyújtásakor már a támogatást 

igénylő nevére kiállított jogerős elvi építési keretengedéllyel vagy jogerős építési engedéllyel vagy az engedélyező hatóság 

nyilatkozatával (hogy az engedély iránti kérelem benyújtásra került) rendelkező infrastrukturális és ingatlan beruházás,  

he) rehabilitációs szakmérnöki tanácsadás,  

hf) megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatása esetében - amennyiben azt a munkavállaló egészségi 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.  

 

i) Projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek 15 millió Ft-ot nem meghaladó támogatási igény esetében  

ia) projektmenedzsmenti feladatok ellátását támogató szakmai munkatársak (projektmenedzser, pénzügyi menedzser) biztosítása,  

ib) projektmenedzsment tevékenységhez szükséges eszközök beszerzése.  

 

j) Honlapfejlesztés  

ja) domain név regisztráció, a hozzá tartozó webtárhely egyszeri díja és honlapkészítés (a tevékenységek kizárólag együtt 

támogathatóak) honlappal még nem rendelkező támogatást igénylő esetében,  

jb) honlap fejlesztése honlappal rendelkező támogatást igénylő esetében.  

 

Beadás határideje: 

 

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2016. szeptember 1. – 2018. szeptember 3. között lehetséges.  

 

Támogatás mértéke és 

összege: 

 

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 6 500 000 Ft maximum 250 000 000 Ft  
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A támogatás maximális mértéke 25-100 % figyelembe véve az egyes támogatási kategóriákra vonatkozó maximális támogatási 

mértéket.  

Rendelkezésre álló 

forrás: 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 6 milliárd forint.  

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 24 - 900 db. 

  

Pályázati kiírás címe GINOP-7.1.4-16 Egyházi kulturális örökség turisztikai fejlesztése (Lezárt) 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
GINOP-7.1.4-16 

Pályázati kiírás célja: 

kulturális turizmus egyik meghatározó szegmense a vallási motivációjú utazás. Ez elsősorban zarándoklatokat, vallási eseményeken 

való részvételt jelent, ugyanakkor ezen túlmenően a vallási turizmus helyszíneinek felkeresése történhet kulturális okból is. Az épített 

örökség részeként számon tartott számos egyházi helyszín a külföldi városlátogatók programjának is fontos része, ahogy a templomok 

műkincseinek bemutatásában is nagy turisztikai potenciál rejlik. A kifejezetten vallási motivációjú utazások fő céljai a kegyhelyek és 

zarándokhelyek, illetve egyre inkább egyéb vallási tematikus utak is. A turisták ezeken a helyszíneken is igénybe vesznek – a 

motivációtól és rendelkezésre álló jövedelemtől függően eltérő színvonalú – turisztikai szolgáltatásokat, ami összességében hozzájárul 

a turisták költésének növeléséhez. A fejlesztésekkel kapcsolatos általános elvárás a komplex szolgáltatásokat nyújtó vonzerő 

kialakítása, látogatószám és költés generálása.  

A Felhívás célja az egyházi kulturális értékek, vallási turisztikai helyszínek fejlesztésével hozzájárulni a magyarországi kulturális 

értékek megőrzéséhez, fenntartásához és bemutatásához. 

Támogatást igénylők 

köre:  

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:  

- 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 (GFO 559)  

 

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

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

- Helyi önkormányzat (GFO 321);  
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- Helyi nemzetiségi önkormányzat (GFO 371);  

- Egyéb egyesület (GFO 529);  

- Egyéb alapítvány (GFO 569)  

- Vallási tevékenységet végző szervezet (GFO 525)  

 

A konzorciumi tagok száma a konzorcium vezetőjével együtt nem lehet több, mint nyolc.  

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek  

A fejlesztés központi elemét vallási emlékhelyeken, kegyhelyeken, zarándokhelyeken kell megvalósítani, amihez a többi állomás a 

vallási tematika alapján kapcsolódik.  

Az egyházi jogi személyek tulajdonában lévő, vagy általuk vagyonkezelt, illetve használatukban álló önkormányzati vagy állami 

tulajdonban lévő ingatlanok esetében:  

1. Egységes vallási tematikához kapcsolódóan öt vagy annál több állomásból álló hálózatok fejlesztése egyedi turisztikai profil 

kialakítása révén (a helyszín sajátosságára építő, a turisztikai élmény alapjául szolgáló innovatív attrakciófejlesztés), mely magában 

foglalja a kulturális örökség felújítását, rekonstrukcióját, amennyiben valós turisztikai funkciókat és célokat tartalmaz.  

2. A turistafogadás feltételeinek létrehozása, fejlesztése, vendégfogadó terek kialakítása.  

3. Az örökséghelyszín eredeti funkciójának bemutatását, illetve az élményszerű látogatás feltételeit biztosító interpretációs és 

látogatómenedzsmentet célzó fejlesztések, élményelemeket jelentő technikai fejlesztések, interaktív bemutatási formák. (A 

látogatóbarát fejlesztésekre kell fordítani a projekt teljes költségvetésének legalább 10 %-át.)  

 

A fenti tevékenységeket projektszinten kell értelmezni. 

 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek  

1. Attrakcióhoz kapcsolódó, a desztináció kínálatához, arculatához illeszkedő ajándéktárgyak kereskedelméhez szükséges 

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

létesítmények berendezését, üzemeltetését vállalkozó bevonásával javasolt biztosítani. Ezen fejlesztések csak abban az esetben 

támogathatóak, amennyiben a turisztikai attrakció területén valósulnak meg (projekt szinten).  

2. Fogyatékos emberek fogadása érdekében a fogyatékosság típusához igazodó sajátos igényeknek megfelelő szolgáltatások 

kialakítása.  

3. A projekt előkészítésével kapcsolatos tevékenység.  
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4. Nyilvánosság biztosítása a Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv (KTK 2020) szerint.  

5. Az attrakciófejlesztést támogató projektmenedzsment tevékenység.  

6. Az attrakció piacra vitelét célzó marketingtevékenység költsége nem haladhatja meg a projekt teljes költségének 8 %-át, legfeljebb 

50 millió Ft-ot. Ezen belül a nyomtatott kiadvány költsége max. 2 %, de legfeljebb 10 millió Ft lehet.  

 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek  

1. Nemzetközi vonzerővel rendelkező, az épület történelméhez, funkciójához kapcsolódóan hagyományosan megrendezésre kerülő 

kulturális, művészeti rendezvények, fesztiválok lebonyolítására alkalmas infrastrukturális feltételek fejlesztése.  

2. Az attrakciók közvetlen környezetének fejlesztése (parkosítás, többnyelvű információs táblák, pihenőhelyek, kiszolgáló utak, 

földfelszíni gépjárműparkolók, az attrakciók megközelítésének és parkolási helyzetének kezelése érdekében szükséges közlekedési 

kapcsolatok átszervezéséhez, közlekedésszervezési átalakításokhoz szükséges infrastrukturális fejlesztések).  

 

Az attrakció közvetlen környezetének fejlesztése közterületen is megvalósulhat, ebben az esetben nem kizárólag az attrakció látogatói, 

hanem bárki számára elérhetővé kell tenni.  

3. Zarándokszálláshely kialakítása, fejlesztése  

a) kizárólag olyan szálláshely fejlesztése, kialakítása támogatható, amely nem térítésköteles;  

b) a ráfordított költségek nem haladhatják meg a teljes elszámolható költségvetés 25%-át, maximum 200 millió forintot;  

c) legfeljebb 100 férőhely kialakítása vagy felújítása lehetséges a teljes projektben. Az egy férőhelyre jutó költség nem haladhatja meg 

az 1,5 millió Ft-ot, de sajátos építészeti feltételek (pl. műemléki környezet, településképhez való illeszkedés, a fejlesztendő épület 

műemlék, a HÉSZ előírásai) esetén indoklással ettől el lehet térni legfeljebb 2 millió Ft/férőhely költségig.  

4. A projekt keretén belül fejlesztendő épület, eszköz energia-hatékony működését javító beruházások, illetve megújuló 

energiaforrások felhasználása.  

5. A helyszín berendezéséhez szükséges műtárgyak, eszközök szakszerű restaurálása, maximum az elszámolható összköltség 20%-a, 

de legfeljebb 200 millió Ft lehet.  

6. Épületekhez kötött műtárgyak, épülettartozékok, díszítőelemek restaurálása.  

7. Szociális blokk kialakítása.  

8. Tudásátadás, képzés költségei (maximum az elszámolható összköltség 2%-áig és személyenként legfeljebb 200 000 Ft értékben)  

9. Család- és gyermekbarát projektelemek megvalósítása a fejlesztett turisztikai attrakcióhoz kapcsolódóan, például:  

a) Belső gyermekjátszó helyiség, helyiségrész kialakítása,  

b) Szabadtéri gyermekjátszótér kialakítása (homokozó, favár, játszótéri eszközök, stb.),  

c) Gyermekgondozási helyiség (pl.: pelenkázó) biztosítása,  
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d) Célirányosan gyermeknek szánt higiéniai felszereltség biztosítása (toalett, zuhanyzó, fürdető helyiség),  

e) Szélesített családos gépjármű parkolóhelyek biztosítása,  

 

 

Beadás határideje: 

 

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016.év 08. hó 15. naptól 2018. év 08. hó 16. napig van lehetőség.  

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

2016. év 09. hó 16. nap  

2016. október 7  

2017. év 07. hó 17. nap  

2018. év 07. hó 16. nap  

Támogatás mértéke és 

összege: 

 

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 200 000 000 Ft, maximum 1 500 000 000 Ft.  

b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a lehet, az alábbiak figyelembevételével:  

c) A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás  

Beruházási támogatás esetén a támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költség és a beruházás megvalósításából 

származó működési eredmény közötti különbséget azzal, hogy az infrastruktúra üzemeltetője - a támogatást nyújtó döntésétől függően 

- jogosult észszerű nyereséget szerezni.  

A működési eredmény mértékét  

a) megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni és előzetesen kell levonni az elszámolható költségekből.  

Működési támogatás esetén a támogatás összege nem haladhatja meg a releváns időszakban keletkező működési veszteséget. A 

támogatás a működési veszteségen felül fedezetet nyújthat az észszerű nyereségre is.  

 

Rendelkezésre álló 

forrás: 

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 7,3 milliárd Ft.  

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 6-8 db. 

  

Operatív Program neve: Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 

Pályázati kiírás címe GINOP-5.3.4-16 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése 
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Pályázati konstrukció 

kódja: 
GINOP-5.3.4-16 

Támogatást igénylők 

köre: 

a) Munkavállalói és munkáltatói érdekképviseleti szervezetek (szociális partnerek) "O" - Közigazgatás, védelem, "P" – Oktatás, "Q" - Humán-
egészségügyi, szociális ellátás és "R" - Művészet, szórakoztatás, szabadidő ágazatok kivételével kötelező együttműködésén alapuló 
konzorciuma, amelyben az egyik tag a támogatási kérelemmel érintett  
ágazatban/alágazatban/szakágazatban tagszervezettel rendelkezik, továbbá amelyben az egyik tag:  
aa) Ágazati Párbeszéd Bizottságot alkotó tagszervezet, érdekképviseleti szervezet vagy  

ab) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján országosan vagy ágazati szinten reprezentatív szervezet vagy  

ac) a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsban tagsági joggal rendelkező munkavállalói vagy munkáltatói érdekképviseleti szervezet, 
szövetség.  
b) Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában van lehetőség, a konzorcium tagjainak maximális száma 4 
db.  

c) Egy támogatást igénylő konzorcium (illetve annak minden konzorciumi tagja) egy – a Felhívás 1.2. pontjában felsorolt – ágazatra (illetve egyes 
esetekben al/szakágazatokra) egy támogatási kérelmet nyújthat be.  

d) A konzorciumi tagok olyan érdekképviseleti szervezetek lehetnek, amelyek ágazatban (illetve egyes esetekben al/szakágazatokban) végzett 
tevékenységüket legalább két éve folytatják. Az e feltételnek való megfelelést jelenti, ha az érdekképviseletet érintő jogutódlás - így különösen 
átalakulás, szétválás, egyesülés -, illetve érdekképviseleti szövetség létrehozatala esetén legalább egy jogelőd vagy tag érdekképviselet e 
tevékenységét a jogutódlás, illetve az érdekképviseleti szövetség létrejötte időpontját közvetlenül megelőzően legalább két évig megszakítás 
nélkül folytatta.  

e) "O" - Közigazgatás, védelem, "P" – Oktatás, "Q" - Humán-egészségügyi, szociális ellátás és "R" - Művészet, szórakoztatás, szabadidő 
ágazatok esetében a munkáltatói érdekképviseleti szerv konzorciumi tagkénti részvétele nem kötelező, azonban ebben az esetben a 
megvalósíthatósági tanulmányban az ágazatban működő, a tervezett fejlesztés tartalmát tekintve releváns munkáltatói szervezettel való 
együttműködést be kell mutatni.  
 
A konzorciumi tagok száma és összetétele a támogatói döntés meghozataláig nem módosítható, míg a megvalósítási időszakban csak különösen 
indokolt esetben az Irányító Hatóság előzetes hozzájárulásával van lehetőség módosításra.  
 
Előnyt élvez az a konzorcium, amely rendelkezik az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről 
szóló 2009. évi LXXIV. törvény alapján az adott nemzetgazdasági ág/ágazat/alágazat/szakágazatban létrehozott Ágazati Párbeszéd Bizottság 
(ÁPB) és/vagy Rehabilitációs Párbeszéd Bizottság autonóm döntésén alapuló, a pályázati célok szerint részletezett közreműködést biztosító 
határozattal, és a konzorcium vállalja, hogy a projekt megvalósítása során a pályázati célok elérésében az ÁPB-vel, és/vagy az ágazati párbeszéd 
bizottságok intézményrendszerében külön ágazathoz nem besorolt, ágazatközi Rehabilitációs Párbeszéd Bizottsággal együttműködik.  
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Amennyiben együttműködő partner bevonására is szükség van, akkor az együttműködő partner támogatásban nem részesül, a Támogatási 
Szerződést nem írja alá.  
 
2. Gazdálkodási forma szerint (GFO’14):  
a) 512 - Szakszervezet  

b) 513 - Egyéb munkavállalói érdekképviselet 

c) 514 - Munkáltatói, tulajdonosi érdekképviselet  

d) 517 – Egyéb szövetség  

e) 529 - Egyéb egyesület  

f) 549 - Egyéb köztestület 

A projekt területi korlátozása 

 

A felhívásra a kevésbé fejlett régiók (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Közép-

Dunántúl) területén hatást kifejtő projektekre nyújthatók be támogatási kérelmek az alábbiak figyelembe vételével:  

 

A felhívás 3.1.2.1 ac) kampányok lefolytatása, ad) rendezvények szervezése, 3.1.2.1 bb) képzések lebonyolítása pontjaiban szereplő 

tevékenységek csak a kevésbé fejlett régiók területén valósíthatóak meg.  

 

A felhívás 3.1.2.2 d) pontjában szereplő tevékenység esetén a minőségbiztosítási rendszert bevezető munkáltató székhelye csak a 

kevésbé fejlett régiók egyikében lehet.  

 

A felhívás 3.1.2.1. aa), ab), ba), és a 3.1.2.2 ca), cb), ea) pontjaiban szerelő tevékenység esetén a 3.4.1.1 Kötelező vállalások alatt 

„tájékoztatást kapott munkáltatók száma, tájékoztatást kapott munkavállalók száma” kapcsán tett vállalás teljesítése igazoltan a 

kevésbé fejlett régiókban székhellyel, telephellyel, fiókteleppel rendelkező munkáltatók és ott dolgozó munkavállalók bevonásával 

teljesíthető.  

 

A beszerzett eszközöket és immateriális javakat a megvalósítás helyszínére kell számvitelileg aktiválni. 
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Pályázati kiírás célja: 

A foglalkoztatási ráta emelése, illetve a munkahelyek minőségének javítása érdekében nélkülözhetetlen a munkakörülmények javítása, 

a munkavédelmi szempontok érvényre juttatása is. A megfelelő munkakörülmények hiánya a foglalkoztatott munkavállalók 

teljesítményének csökkenéséhez vezethet, a fokozott megterhelés miatt a dolgozók egészségének megőrzése nehezebbé válik. A 

munkavédelemre áldozó, arra odafigyelő vállalkozások versenyképessége, munkahely- és munkavállaló-megtartó képessége 

mérhetően javul, párhuzamosan munkavállalóik javuló munkakörülményeivel. A munkavállalók egészségét és biztonságát 

veszélyeztető kockázatokat olcsóbb, kifizetődőbb megelőzni, mint későbbiekben kezelni, ehhez azonban célzott beavatkozásokra, 

prevencióra, a témával kapcsolatos ismeretek terjesztésére, és a munkavédelmi feladatellátás szakszerűségének és hatékonyságának 

fejlesztésére van szükség. E célok a munkáltatók - gyakran fel nem ismert - anyagi érdekén túl a munkavállalók védelmét is 

szolgálják. A munkahelyi egészség és biztonság javítása területén az érdekvédelmi szervezeteknek, szociális partnereknek kiemelt 

szerepük van. 

 

A munkavédelmi minőségbiztosítás, a Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonsági Irányítási Rendszer (a továbbiakban: MEBIR) 

közvetlen hatással van a munkakörülményekre, de alkalmazása nem kötelező, így eddig csak a tőkeerős vállalkozások vezették be. A 

munkavállalók biztonsága nem függhet kizárólag a munkáltató anyagi helyzetétől, ezért a MEBIR bevezetésének támogatásával 

szélesebb munkavállalói csoportok is magasabb szintű biztonsághoz juthatnak. A MEBIR bevezetésének célja a biztonságos és 

egészséges munkahely megteremtése azáltal, hogy következetesen azonosítják és kezelik az egészségi és biztonsági kockázatokat, 

csökkentik a balesetek előfordulási valószínűségét és javítják a cég munkavédelemmel kapcsolatos általános teljesítményét. 

Főbb előnyei, hogy a munkabiztonság és foglalkozás-egészségügy jelenlegi jogi szabályozásának való megfelelés sokkal könnyebben 

és átláthatóbban dokumentálható, jobban ellenőrizhető a vállalatvezetés és a hatóságok szempontjából is, megfelelés a hazai és a 

nemzetközi normáknak. A szervezet a tevékenységét úgy végzi, hogy az alkalmazottak, és más érintett személyek, csoportok munkahelyi 

veszélyezettségét minimálisra csökkentse. Bevonva az érintett munkatársakat rendszer személettel vizsgálja felül és fejleszti a társaság 

egészségi és biztonsági intézkedéseinek hatásosságát. 

 

A technika, technológiai fejlődést követve a munkavédelemi szakmának lépést kell tartania a változó körülményekkel, vizsgálnia kell 

az új technológiák, anyagok munkabiztonsági és munkaegészségügyi kérdéseit és kockázatait, ennek érdekében indokolt a 

munkavédelmi kutatási programok indítása is. 

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek: 

 

Projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek  

 

a) Munkavállalók és munkáltatók célzott tájékoztatása a munkavédelemmel kapcsolatosan, munkavédelmi tudatosság 
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fejlesztése, munkáltatói és munkavállalói elkötelezettség javítása:  
aa) tájékoztató anyagok, útmutatók, egyéb kiadványok elkészítése, összeállítása, eljuttatása a munkáltatóknak/munkavállalóknak, 

valamint online közzététele;  

ab) tanulmányok, oktatási segédanyagok készítése, eljuttatása a munkáltatóknak/munkavállalóknak, valamint online közzététele;  

ac) kampányok lefolytatása;  

ad) rendezvények szervezése.  

b) Munkavédelmi képviselők ágazatspecifikus képzési tananyagának kidolgozása, képzések lebonyolítása:  
ba) munkavédelmi képviselők számára készülő tananyagok, oktatási segédanyagok kidolgozása, aktualizálása és eljuttatása a 

munkáltatóknak/munkavédelmi képviselőknek, valamint online közzététele;  

 

bb) képzések lebonyolítása (Az „A” nemzetgazdasági ágon belül csak az erdőgazdálkodási ágazatra irányuló képzés lebonyolítása 

lehetséges, és csak az erdőgazdálkodási ágazatra irányuló támogatási igény esetén kötelező a képzés lebonyolítása.).  

 

c) Projekt előkészítési tevékenységek:  
ca) megvalósíthatósági tanulmány készítése, melynek terjedelme nem haladhatja meg az 50 millió Ft támogatási összeget meghaladó 

támogatási kérelmek esetén a 3 szerzői ívet, 50 millió Ft támogatási összeget nem meghaladó támogatási kérelmek esetén az 1 szerzői 

ívet.  

d) Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság:  
 

Széchenyi2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv „KTK 2020” szerint.  

e) A projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek 50 millió Ft-ot meghaladó támogatási összegű támogatási kérelmek 

esetén:  

ea) a projektmenedzsmenti feladatok ellátását támogató szakmai munkatársak (projektmenedzser, pénzügyi menedzser) alkalmazása.  

eb) projektmenedzsmenti feladatok ellátásához szükséges beszerzések, bérleti díjak és adminisztrációt támogató tevékenységek.  

 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:  
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a) Projekt előkészítési tevékenységek:  
 

 

aa) közbeszerzéssel kapcsolatos tevékenységek, beleértve a közbeszerzési terv elkészítését is.  

b) Projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek:  
ba) a projektmenedzsmenti feladatok ellátását támogató adminisztrációs munkatársak alkalmazása;  

bb) projektmenedzsmenti feladatok ellátásához szükséges beszerzések, bérleti díjak és adminisztrációt támogató tevékenységek.  

c) Munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenységek fejlesztése, támogatása a különböző gazdasági ágazatokban az 

alábbiak szerint:  
ca) ágazatspecifikus online munkavédelmi eszközök (felülvizsgálati, szakmai adatlapok, jegyzőkönyv-minták kidolgozása, 

aktualizálása, módszertani útmutatók kidolgozása, elérhetővé tétele), ágazatonként, szakmánként kockázatértékelési módszertanok 

kidolgozása és közzététele;  

cb) munkaegészségügyi online módszerek kidolgozása és közzététele (többek között a pszichoszociális kockázatok kezelése, 

módszertani segédlet munkahigiénés vizsgálatok kidolgozásához, módszertani útmutató munkavédelmi szakemberek részére az 

azbesztbontási munkaterv összeállításához, segédlet a veszélyes anyagokkal, keverékekkel kapcsolatos nyilvántartások vezetéséhez).  

 

 

d) Hatékony munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszer kialakításának, bevezetésének támogatása:  
da) Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonsági Irányítási Rendszer (MEBIR) bevezetésének ösztönzése, támogatása (állapotfelmérés, 

fejlesztés) munkáltatóknál. Az „A” nemzetgazdasági ágon belül csak erdőgazdálkodási ágazatra irányulhat a MEBIR bevezetése.  

A rendszer kiépítésének támogatható szakmai programelemei:  

Bevezetés előkészítése, helyzetfelmérés, a meglévő szervezeti és irányítási rendszer átvilágítása;  

A rendszer kiépítési ütemének kidolgozása;  

A vállalat szakembereinek és a munkavédelmet érintő kérdésekben döntési, végrehajtási hatáskörrel rendelkező vezetőinek felkészítő 

képzése;  

A MEBIR kézikönyv elkészítése;  

A MEBIR eljárási utasítások kidolgozása;  

A MEBIR bevezetésének indítása, menedzselése;  

Belső auditorok felkészítő képzése;  
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A tanúsítási auditra való felkészítés, a tanúsítás menedzselésének lefolytatása.  

 

e) Kutatás támogatása:  
 

ea) kutatások, elemzések elkészítése, publikálása, online közzététele az alábbi témákban:  

f) Egyéb, a projekt megvalósításával összefüggő általános tevékenységek:  
 

Beadás határideje: Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016 év augusztus hó 01 naptól 2018 év július hó 31 van lehetőség. 

Támogatás mértéke és 

összege: 
Az igényelhető támogatás maximális mértéke a projekt összes elszámolható költségének 100 %-a. 

Rendelkezésre álló 

forrás: 

 Pályázható forrás összesen 2000 millió Ft 

 

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 35 db. A pályázat 1.2 pontjának táblázatban meghatározott TEAOR’08 

nemzetgazdasági ágazatonként, illetve egyes esetekben al/szakágazatonként 1-1 db támogatási kérelem kerülhet támogatásra. 

 

  

Operatív Program neve: Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 

Pályázati kiírás címe Idegen nyelvi készségek fejlesztése 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
GINOP-6.1.3-17 

Támogatást igénylők 

köre: 

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be önállóan: szakképzési centrumok. 

Jogi forma szerint: 

 központi költségvetési szerv (GFO 312) 

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

Program célja: 

Jelen konstrukció célja, hogy a magyarországi felnőtt lakosság minél nagyobb aránya vegyen részt idegen nyelvi képzésben és 

lehetősége nyíljon a munkaerőpiaci szempontból releváns – így idegen nyelvi – készségek megszerzésére. 

 

A program támogatja az idegen nyelvi készséggel nem rendelkező célcsoport számára szervezett képzések szintjétől a készséget 
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magasabb szintre fejlesztő célzott felnőttképzési programok elindítását, amelyben a támogatás alanya közvetlenül az egyén, és a 

képzéseket idegen nyelvi képzés szervezésére engedéllyel rendelkező képző intézmények szolgáltatják. A program során a munkaképes 

korú célcsoport számára az idegen nyelv(ek) alap- illetve középfokú használatára való ösztönzés is cél. Eredményként csökken az 

idegen nyelvi készségekkel nem vagy alacsony szinten rendelkezők szintje az állampolgárok körében. 

Támogatható 

tevékenységek 

3.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek  
a) Kampány/toborzás a célcsoport elérése és motiválása, valamint bevonása érdekében:  

aa) toborzási stratégia kidolgozása;  

ab) eléréssel, toborzással kapcsolatos szakmai feladatok ellátása;  

ac) a képzésen való részvétel támogatása, szervezése, a folyamatos motiváció fenntartását támogató szakmai tevékenység.  

b) Célcsoport tagok szintfelmérése:  

ba) jelentkezők nyelvi tudásának felmérése (előzetes tudásszintfelmérés);  

bb) nyelvtanuláshoz kapcsolódó egyéb kompetenciák felmérése;  

bc) szintfelméréshez kapcsolódó koordinációs és szakmai feladatok ellátása.  
c) Képzések megvalósítása:  

ca) nyelvi képzések lebonyolítása a lakossági célcsoport számára (a támogatást igénylő igényfelmérés függvényében biztosít nyelvi képzéseket);  

cb) képzéshez kapcsolódó elégedettségfelmérés lebonyolítása;  

cc) képzések szervezése, lebonyolítása;  

cd) szakmai megvalósítában közreműködő nyelvi képzők kiválasztása és biztosítása;  

ce) résztvevők jelentkezése, regisztrációja, képzési adatok elektronikus nyilvántartása.  

d) Egyéb, a projekt megvalósításával összefüggő szakmai tevékenységek:  

 
da) szakmai megvalósító biztosítása;  

db) online kurzusok elérhetővé tétele és beépülése a képzések során biztosított módszerek közé.6  

dc) a ce) pont szerinti nyilvántartás vezetésére alkalmas informatikai alkalmazás biztosítása;  
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dd) minőségbiztosítási, folyamatmenedzsment tevékenységek;  

de) képzési tevékenység ellenőrzése az indított képzések, illetve az indított képzési csoportokban résztvevő támogatottak létszámának minimum 
5%-át elérő mértékben;  

df) projekt szakmai kommunikációja;  

dg) a képzések nyomon követése, monitoringja és ellenőrzése a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal iránymutatása alapján.  

e) Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság:  

ea) Széchenyi2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv „KTK 2020” szerint.  

f) A projekt menedzsmentjével kapcsolatos kötelező tevékenységek:  

fa) Projektmenedzsmenti feladatok ellátását támogató szakmai munkatársak (1 fő projektmenedzser, 1 fő pénzügyi menedzser) alkalmazása.  

3.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek  
a) Projekt előkészítési tevékenységek:  
aa) megvalósíthatósági tanulmány készítése, szükségletfelmérés;  

ab) közbeszerzéssel kapcsolatos tevékenységek, beleértve a közbeszerzési terv elkészítését is.  
b) A projekt menedzsmentjével kapcsolatos választható tevékenységek:  
ba) a projektmenedzsmenti feladatok ellátását támogató adminisztrációs - projekt koordinátor(ok), projekt pénzügyi munkatárs(ak) alkalmazása;  

bb) projektmenedzsmenti feladatok ellátásához szükséges beszerzések, bérleti díjak és adminisztrációt támogató tevékenységek.  
c) Projekt megvalósításához szükséges, a szakképzési centrumok szolgáltatásfejlesztését elősegítő egyéb tevékenységek:  
ca) megvalósítással összefüggő tárgyi eszközök, oktatási segédeszközök, felszerelések beszerzése, különös tekintettel a nyelvtanulást segítő 
digitális eszközökre;  

cb) honlap fejlesztés.  
d) Egyéb szakmai tevékenységek:  
da) szakmai vezető alkalmazása;  

 
db) szakmai megvalósítók projekttel összefüggő (oktatási és nem oktatási tevékenységet végző munkatársak) felkészítése.  
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Időbeli keret: 

 
a) Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. év május hó 15. naptól 2017. július 31. napig van lehetőség.  

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

 

Finanszírozás mértéke, 

összege és formája: 

 
a) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a, a Felhívás támogatási jogcímekre vonatkozó szabályainak a 

figyelembevételével.  

 

Rendelkezésre álló 

forrás: 

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 10,28 milliárd Ft.  
Jelen felhívás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.  
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 18 – 36 db. 

  

Operatív Program neve: Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 

Pályázati kiírás címe 
Online kormányzati, közigazgatási és e-egészségügyi szolgáltatások terjedésének és a digitális jólét megteremtésének 

elősegítése országos, illetve helyi civil és szakmai szervezetek támogatásával 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
GINOP-3.3.3-17 

Támogatást igénylők 

köre: 

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon Magyarország területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség 

területén székhellyel és Magyarország területén fiókteleppel rendelkező civil szervezetek, azon belül,:  

a) oktatási és kulturális közösség  

b) önkormányzat által fenntartott intézmények  

c) közösségi internet hozzáférési hely  

d) szövetkezet  

e) helyi képviselettel rendelkező országos szervezet (egyházak, kamarák)  

f) nonprofit korlátolt felelősségű társaság  
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g) egyesület (ide nem értve a szakszervezetet és a pártot)  

h) közalapítvány  

i) alapítvány  

 

4.1.1 Gazdálkodási formakód szerint  

a) 121 – szociális szövetkezet,  

b) 123 – iskolai szövetkezet;  

c) 551- egyház  

d) 552- egyházi intézmény  

e) 559- egyéb egyházi szervezet  

f) 541- kamara  

g) 572- nonprofit korlátolt felelősségű társaság  

h) 599- egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet  

i) 575- nonprofit közkereseti társaság  

j) 576- nonprofit betéti társaság  

k) 573- nonprofit részvénytársaság  

l) 529- egyéb egyesület  

m) 561- közalapítvány  

n) 562- közalapítvány önálló intézménye  

o) 563- egyéb alapítvány önálló intézménye  

p) 569- egyéb alapítvány  

 

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

Program célja: 

A projekt célja a digitalizációtól ismeretek vagy motiváltság hiányában, illetve az újtól való félelem miatt elzárkózók „felrázása”: 

minden aktív és potenciális munkavállalónak rá kell ébrednie arra, hogy digitális felkészültség hiányában egyre kisebb esélye lesz a 

munkaerőpiacon. Továbbá az inaktívak és az idős korosztályok körében is tudatosítani szükséges a digitális írástudás elsajátításának 
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esélyegyenlőségi dimenzióját és életminőség-javító potenciálját. Mind a hazai kezdeményezések, mind a nemzetközi tapasztalatok azt 

jelzik, hogy csak szisztematikus beavatkozással, helyi szintű, integrált programokkal és a lemaradás valamennyi dimenziójára 

kiterjedő komplex szemléletmóddal lehetséges érdemi eredményeket elérni a felzárkóztatásban. 

Támogatható 

tevékenységek 

3.1.1.1 Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:  

a) A projekt szakmai, operatív végrehajtásával kapcsolatos tevékenységek:  
 

Összhangban a központi módszertani támogatással, a koordinációt biztosító szervezet szakmai anyagainak felhasználásával, valamint 

a GINOP-3.3.2–16 „Online kormányzati, közigazgatási és e-egészségügyi szolgáltatások terjedésének és a Digitális Jólét Program 

kiterjesztésének elősegítése” projekt keretében jóváhagyott projekt mentén:  

- Rendezvények és kitelepülések szervezése  

- Tematikus helyi rendezvények szervezése (falunapok, klubok, kulturális események, versenyek, egyházi események, nyílt napok, 

előadások)  

 

3.1.1.2 Választható önállóan támogatható tevékenységek:  

Jelen felhívás esetében nem releváns.  

3.1.2 Önállóan nem támogatható tevékenységek:  

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem támogathatóak:  

3.1.2.1 Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:  

a) Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége  
 

3.1.2.2 Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:  

a) A projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek:  

aa) projektmenedzsmenti feladatok ellátását támogató - munkatárs biztosítása, legfeljebb 1 fő (projektmenedzsment)  

ab) projektmenedzsment tevékenység ellátáshoz szükséges eszközök beszerzése  

b) A projekt szakmai és operatív végrehajtásához kapcsolódóan:  

ba) a projekt lebonyolításához szükséges digitális eszközök és kapcsolódó szoftverek beszerzése (tablet, laptop, projektor, mobil stick, 

stb.) – legfeljebb az elszámolható költségek 10%-áig).  

c) A projekt szakmai, operatív végrehajtásával kapcsolatos tevékenységek:  

ca) Összhangban a központi módszertani támogatással, a koordinációt biztosító szervezet szakmai anyagainak felhasználásával, 

valamint a GINOP-3.3.2–16 „Online kormányzati, közigazgatási és e-egészségügyi szolgáltatások terjedésének és a Digitális Jólét 
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Program kiterjesztésének elősegítése” projekt keretében jóváhagyott projekt mentén:  

 

- Offline és online motivációs kampányok lebonyolítása  

- Helyi kommunikációs és motivációs kampány  

- Országos online és offline PR- s marketing tevékenység, országos, regionális és helyi csatornák összehangolt elérése;  

- Szakmai napok szervezése  

- Sajtótájékoztatók szervezése  

- Konferencia és lakossági fórumok szervezése  

- Honlap-fejlesztés, Közösségi oldalon való megjelenés  

- Tematikus együttműködések kiépítése  

 

 

- Térítésmentes ismeretterjesztő, nem formális IKT eszközöket népszerűsítő, oktatási programok lebonyolítása  

- Helyi PR-, és marketing tevékenység, helyi csatornák összehangolt elérése;  

- Helyi sajtómegjelenések  

 

Időbeli keret: A támogatási kérelmek benyújtása 2017. június 30-tól 2018. március 31-ig lehetséges. 

Finanszírozás mértéke, 

összege és formája: 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 2 millió Ft és maximum 36 millió Ft;  

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 90 %-a. 

Rendelkezésre álló 

forrás: 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatási programra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1,7 milliárd Ft, vissza nem térítendő 

támogatás.  

Jelen Felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.  

Jelen felhívás keretében min. 2 000 000 Ft, max. 36 000 000 Ft támogatásban részesülhetnek a támogatást igénylő szervezetek 

projektjük lebonyolításához.  

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 25-100 
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Operatív Program neve: Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 

Pályázati kiírás címe Helyi felnőttképzési hálózatok és képzési együttműködések létrehozása 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
GINOP-6.2.5-17 

Támogatást igénylők 

köre: 

 

1. Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be:  

 

a) szakképzési centrumok  

b) amennyiben az adott megyében több szakképzési centrum is működik, akkor konzorciumot alkotva is van lehetőségük együttesen 

támogatási kérelmet benyújtani.  

Konzorciumi támogatást igénylő esetében a konzorciumi tagok száma és összetétele a támogatói döntés meghozataláig nem 

módosítható, míg a megvalósítási időszakban csak különösen indokolt esetben az Irányító Hatóság előzetes hozzájárulásával van 

lehetőség módosításra.  

A kialakítandó felnőttképzési hálózat tagjaival együttműködési megállapodást szükséges kötni. Az együttműködő partnerek 

támogatásban közvetlenül nem részesülnek, a Támogatási Szerződést nem írják alá.  

2. Gazdálkodási forma szerint (GFO’14):  

a) 312 – Központi költségvetési szerv  

 

A konzorciummal szemben támasztott feltételek:  

 

ban vehet részt;  

 

 

A konzorcium tagjainak konzorciumi megállapodást szükséges kötniük, melyet a támogatási kérelem benyújtásakor csatolni 

szükséges. 

Program célja: 

A konstrukció célja kialakítandó hálózaton belüli, illetőleg hálózatok közötti munkakapcsolat kialakítása, tudásmegosztás, a jó 

gyakorlatok megosztása.  

A konstrukció képzésekkel, tanácsadással segítséget nyújt a hálózat tagjainál dolgozó oktató és oktatási feladatokat nem ellátó 

szakembereknek abban, hogy minél felkészültebbek legyenek a rugalmas, egyénre szabott felnőttképzési tevékenység folytatására, a 

felnőttképzést kiegészítő tevékenység végzésére, különösen az alacsony iskolázottságú, álláskereső, gazdaságilag inaktív munkaképes 
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korú lakossággal való foglalkozásra. 

Támogatható 

tevékenységek 

3.1.2.1 Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:  

Projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek  
a) Megyei felnőttképzési/ felnőttkori tanulási együttműködési hálózat (platform, koalíció) kialakítása felnőttképzési 

intézmények és a felnőttképzés egyéb intézményi szereplői, a területi kamarák, illetve az állami foglalkoztatási szerv bevonásával.  

b) Megyei cselekvési terv elkészítése és végrehajtása  

ba) cselekvési terv kialakítása és egyeztetése a hálózat tagjaival, online közzététele;  

bb) a hálózat tagjainak és a felnőttképzésben résztvevő lakosság számára a digitális tanulással, digitális tanulási lehetőségekkel, a 

felnőttképzési kiegészítő tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztató anyagok, útmutatók, egyéb kiadványok elkészítése, összeállítása, 

eljuttatása a hálózatok tagjai részére, valamint online közzététele;  

bc) tudásmegosztás, különösen a felnőttképzés digitalizálásával, a hozzáférés javításával összefüggő jó gyakorlatok online 

megosztása, tapasztalatcserét biztosító tevékenységek megvalósítása.  

 

 

c) Infrastrukturális fejlesztés a szakképző centrumokon belül:  
 

ca) felnőttképzési tevékenység szervezésére, a felnőttek tájékozódását segítő öninformációs pont és fogadó tér kialakítása a szakképző 

intézményeken belül.  

 

 

 

cb) a felnőttképzésben potenciálisan résztvevők munkaerő-piaci képességeinek, készségeinek felmérésének helyet biztosító validációs 

helyiség kialakítása  

cc) a felnőttképzésben potenciálisan résztvevők munkaerő-piaci képességeinek, készségeinek felméréshez kapcsolódó beszerzések:  

1. eszközbeszerzések, berendezések az alábbi funkcionalitások figyelembe vételével:  

i. egyéni fejlesztést szolgáló speciális felszerelések,;  
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ii. egyéni érdeklődést vizsgálat során alkalmazható tesztek;  

iii. figyelem és látásvizsgáló eszközök;  

iv. mentális és pszichés kapacitást vizsgáló eszközök;  

v. stressz tűrő képesség vizsgálati eszközök;  

vi. szenzomotoros funkciókat vizsgáló műszerek;  

vii. a kéz funkcióinak vizsgálatához szükséges eszközök;  

viii. munkaszimulátor;  

2. Teszthelyiségek berendezése;  

cd) immateriális javak beszerzése szoftverek, tesztek licenszei.  

 

d) A felnőttképzésben részt venni kívánó munkavállalók/lakosság részére tájékoztató tevékenység:  
da) tájékoztató anyagok, útmutatók, egyéb kiadványok elkészítése, összeállítása, eljuttatása a munkáltatóknak/munkavállalóknak, 

valamint online közzétételük;  

db) tanulmányok, oktatási segédanyagok készítése, eljuttatása a munkáltatóknak/munkavállalóknak, valamint online közzététele a 

támogatásban részesülő szakképző centrum honlapján;  

dc) kampányok lefolytatása;  

dd) hálózati rendezvények szervezése.  

e) A támogatást igénylőnél és a hálózat tagjainál dolgozó - oktató és oktatási feladatokat nem ellátó - szakemberek részére 

képzés és tanácsadás nyújtása, kompetenciafejlesztés biztosítása  
ea) képzési és tanácsadási tevékenység, kompetenciafejlesztés, amely célja, hogy a támogatást igénylőnél és a hálózat tagjainál 

dolgozó (oktató és oktatási feladatokat nem ellátó) szakemberek képesek legyenek a rugalmas, egyénre szabott felnőttképzési 

tevékenység, illetve az Fktv. szerinti,a felnőttképzést kiegészítő tevékenység végzésére az alábbi területeken:  

1. életpálya-tanácsadás nyújtása,  

2. képesség és készségvizsgálat végzése (ahol releváns) ,  

3. képzési tanácsadás nyújtása,  

4. képzési mentori szolgáltatás nyújtása.  
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eb) szakképző intézmények szakembereinek felkészítése a piaci alapú szolgáltatásnyújtás szervezésére:  

1. az alapfeladathoz illeszkedő üzleti stratégia fejlesztése,  

2. új szolgáltatások nyújtásával összefüggő marketing tevékenység.  

 

f) Projekt előkészítési tevékenységek:  
fa) megvalósíthatósági tanulmány készítése, hálózati együttműködés előkészítése. 

 

 

g) Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság:  
Széchenyi2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv „KTK 2020” szerint.  

h) A projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek:  
 

ha) a projektmenedzsmenti feladatok ellátását támogató szakmai munkatársak (projektmenedzser, pénzügyi menedzser) alkalmazása.  

3.1.2.2 Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:  

a) Projekt előkészítési tevékenységek:  
aa) közbeszerzéssel kapcsolatos tevékenységek, beleértve a közbeszerzési terv elkészítését is.  

b) Projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek:  
ba) a projektmenedzsmenti feladatok ellátását támogató adminisztrációs munkatársak alkalmazása;  

bb) projektmenedzsmenti feladatok ellátásához szükséges beszerzések és adminisztrációt támogató tevékenységek.  

 

Időbeli keret: 

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. év június 30. - 2017. év szeptember 27. között két szakaszban van 

lehetőség:  

1. szakasz: 2017. év június 30. - 2017. augusztus 28. között  

2. szakasz: 2017. év augusztus 29.- 2017. szeptember 27. között 

Finanszírozás mértéke, 

összege és formája: 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás maximális összege 425,127 millió Ft a Felhívás 1.2. bekezdésben szereplő megyei 

bontásnak megfelelő összeg.  

Az igényelhető támogatás maximális mértéke a projekt összes elszámolható költségének 100 %-a. 

Rendelkezésre álló 

forrás: 

A felhívás meghirdetésekor a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében rendelkezésre álló keretösszeg összesen 

4,4 milliárd Ft. 
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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 (FELFÜGGESZTVE!) 

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 

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 
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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; 

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: 
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Operatív Program neve: Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 

Pályázati kiírás címe Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés (FELFÜGGESZTVE!) 

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. 

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, 
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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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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%) 

Rendelkezésre álló 

forrás: 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 45 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek 

várható száma 320-4500 db. 

 

Operatív Program neve: Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 

Pályázati kiírás címe GINOP-3.4.1-15 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 
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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 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 

· 2016. december 15-től 2017. január 31-ig jelen felhívás 2. számú 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.  
b) A támogatási kérelemhez kapcsoltan indított GINOP-8.2.1-3.4.1-15 pénzügyi eszköz konstrukcióban pénzügyi eszköz támogatás igényelhető 
(opcionális), amelynek összege járásonként minimum 10 millió Ft, maximum 1 480 millió Ft.  

c) A vissza nem térítendő támogatás maximális mértéke az adott járás vonatkozásában az összes elszámolható költség 2.a/2.b sz., a december 
15-ét követően benyújtott támogatási kérelmek esetében a 2. számú mellékletben feltüntetett %-a. A GINOP-8.2.1-3.4.1-15 beruházási hitel 
igénybevétele esetén annak támogatás tartalma beleszámít a támogatás mértékébe, ezáltal egybeszámítandó a GINOP-3.4.1-15-ben adott vissza 
nem térítendő támogatással.  
Felhívjuk a figyelmet, hogy a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet II. fejezet 48. bekezdése alapján az 1 milliárd forintot meghaladó 
támogatási igényű támogatási kérelmekről a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság dönt.  
A járások négy sávba vannak besorolva a fejlettség, gazdasági potenciál és a várható 
növekedés figyelembevételével a következők szerint: Járás fejlettségi szintje  

Maximális vissza nem térítendő 
támogatás aránya  

FEJLETLEN  90%  
KEVÉSSÉ FEJLETT  70%  
ÁTLAGOS FEJLETTSÉGŰ  50%  
ÁTLAGOSNÁL JOBBAN FEJLETT  30%  

 

Rendelkezésre álló 

forrás: 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg vissza nem térítendő támogatás esetében 68 

milliárd Ft, a kapcsolódó GINOP 8.2.1 pénzügyi eszköz (beruházási hitel) esetében 45,6 milliárd Ft. 

 

Operatív Program neve: Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 
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Projekt címe: 
Támogatott beruházási hitel az Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése című (GINOP-3.4.1-2015 kódszámú) vissza 

nem térítendő támogatáshoz 

Kódszáma: GINOP-8.2.1-2015 

Megvalósítandó cél: 

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

célkitűzések az újgenerációs NGA fehér foltok csökkentését, az újgenerációs szélessávú hálózatok kiépítésének 

ösztönzését, valamint az állami és önkormányzati intézményeknél a nagy sávszélességű kapcsolat biztosítását 

célozzák. A GINOP programdokumentum alapján az infokommunikációs technológiai (IKT) célok elérése érdekében 

felhasznált visszatérítendő források vissza nem térítendő forrásokkal együtt kerülnek felhasználásra. Ennek 

megfelelően jelen konstrukció kizárólag a GINOP 3.4.1-2015 kódszámú Felhíváshoz kapcsolódó vissza nem térítendő 

támogatáshoz szabadon kombinálható beruházási hitel. A konstrukció célja – összhangban az IKT prioritás céljaival - a 

kevésbé fejlett régiókban az újgenerációs szélessávú (NGA) hozzáférési hálózattal le nem fedett végpontok lefedése 

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

növekvő használati intenzitás és sávszélesség-igény kielégítésére, ezáltal tegyék lehetővé a digitális szolgáltatások 

terjedését az állampolgárok és a vállalkozások körében. Cél továbbá a korábbi évek fejlesztéseit követően még optikai 

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

Benyújtás időpontja: 

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

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

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

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

 

Operatív Program neve: Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 

Pályázati kiírás címe Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása (FELFÜGGESZTVE!) 

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. 
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Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

Kutatási-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás keretében  

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

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

benyújtásakor is foglalkoztatott alkalmazottja van. 

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

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

mértékű fejlesztésének elősegítéséhez. Magában foglalja komplex rendszerek összetevőinek létrehozását, és beletartozhat a 

prototípusok laboratóriumi környezetben vagy létező rendszerekhez szimulált interfésszel rendelkező környezetben történő 

megépítése, valamint kísérleti sorozatok gyártása, amennyiben ez az alkalmazott kutatáshoz és különösen a generikus 

technológiák ellenőrzéséhez szükséges. 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

célzó tevékenységek is. 

 

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

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

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

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

prototípusok és kísérleti modellek kifejlesztése, amelyek kereskedelmi végterméknek minősülnek, mert előállításuk 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 
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változtatások fejlesztésnek minősülnek. 

 

Csekély összegű (de minimis) támogatás keretében 

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

igénybe) 

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

ilyen termékek jellegét megváltoztató további műveletek végrehajtása nélkül. 

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

b. Projektmenedzsment tevékenység: a tevékenység önállóan nem támogatható. 

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

 

Kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás keretében  

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

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

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

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

kutatáshoz szükséges bármilyen más egyedi eszközt. E kutatási infrastruktúrák lehetnek egy helyszínre telepítettek vagy szétszórtak. 

 

a. Eszközbeszerzés 

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

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

infrastrukturális fejlesztések. A tevékenység önállóan nem támogatható. 

c. Immateriális javak beszerzése 

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

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

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

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

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. 
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d. A beruházásra aktivált szolgáltatási tevékenységek. 
 

Regionális beruházási támogatás keretében 

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

igénybe) 

a. Eszközbeszerzés 

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

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

infrastrukturális fejlesztések - A tevékenység önállóan nem támogatható. 

c. Immateriális javak beszerzése 

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

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

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

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

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

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

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

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

d. A beruházásra aktivált szolgáltatási tevékenységek 
 

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

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

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

 

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

technikában, felszerelésekben, vagy szoftverekben eszközölt jelentős változásokat). 

 

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

 

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

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

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

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

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

Beadás határideje: 

A támogatási kérelmek benyújtása 2015. 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 72 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek 

várható száma: 72-1440 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 
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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. 

 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, 
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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. 

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. 

 

Továbbá a felhívás célja a támogatási igény benyújtását megelőzően GINOP forrásból K+F+I tevékenységet nem végző, de piacképes 

termékkel, technológiával vagy szolgáltatással rendelkező mikro-, kis- és közepes vállalkozások bevonása az innovációs láncba oly 

módon, hogy a voucher segítségével igénybe vett innovációs szolgáltatások révén a vállalkozások innovációs tevékenységének 
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intenzitása fokozódjék. Az elnyert támogatással egyrészt a vállalkozások számára szükséges, de általuk nem megvalósítható 

tevékenységgel kapcsolatos innovációs szolgáltatás igénybevételére nyílik lehetőség úgy, hogy a vállalkozások saját ötleteikkel, 

elképzeléseikkel közvetlenül megkeressenek egy-egy közszféra szervezeti formában működő a 2014. évi LXXVI. törvény a 

tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló törvény szerint kutatóhelynek minősülő szolgáltatót, vagy a Nemzeti 

Akkreditáló Hatóság által akkreditált szolgáltatót, és azoktól a meglévő termékük, eljárásuk, vagy szolgáltatásuk innovatív 

továbbfejlesztése érdekében szolgáltatást vegyenek igénybe. 

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

Támogatható tevékenységek bemutatása 

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak: 

 

A kis- és középvállalkozásnak nyújtott innovációs támogatás 

 

a) Innovációs támogató szolgáltatások7 igénybevétele tevékenység 

 

Külső szakértő szervezet által nyújtott innovációs támogató szolgáltatás igénybevétele, amely nem lehet folyamatos vagy időszakosan 

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. november 30. 9 órától 2018. november 

30-án 12 óráig lehetséges.  

b) Amennyiben a támogatást igénylő a GINOP-2.1.4-15 jelű Felhívásra egyszerre több támogatási kérelmet nyújt be, az elsőként 

benyújtott támogatási kérelem kerül elbírálásra, a többi támogatási kérelem automatikusan elutasításra kerül.  

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

 

Támogatás mértéke és 

összege: 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1 millió forint, maximum 5 millió forint. 

A támogatás mértéke: 

- A kis- és középvállalkozásoknak nyújtott innovációs támogatás 

Az 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 
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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: 600-1000 db. 

 

Operatív Program neve: Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 

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

Pályázati konstrukció 

kódja: 
GINOP-1.2.2-15  

Pályázati kiírás célja: 

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

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

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

gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, munkahelyek megtartását eredményező beruházások támogatása, a 

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

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

a) Új eszköz beszerzése – kötelező projektelem 

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

projektelem 

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

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

nem támogatható projektelem 

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

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

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. 
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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 

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 
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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 

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kizárólag konzorciumi formában van lehetőség.  

Jelen Felhívásra konzorciumi partnerként támogatási kérelmet nyújthatnak be  

a) mikro-, kis-, és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok8, amelyek  

i. 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, és  

ii. éves átlagos statisztikai állományi létszámuk a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben 

minimum 1 fő volt, vagy 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása(i), vagy magánszemély tulajdonoson 

keresztül kapcsolódó vállalkozásának éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző 

legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt,és  

iii. kettős könyvvitelt vezetnek, és  

iv. Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel 

rendelkeznek (utóbbi esetben a magyarországi fióktelep jogosult támogatási kérelem benyújtására).  

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

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

 

 
Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság csak akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha ahhoz a Kormány 

előzetesen hozzájárult  

 

 

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

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

a) Alapkutatás 

b) Iparikutatás 

c) Kísérleti fejlesztés  

 

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

nem elsődleges mezőgazdasági termeléshez veszik igénybe)  

a) Projekt előkészítési tevékenység - A tevékenység önállóan nem támogatható 

b) Projektmenedzsment tevékenység - A tevékenység önállóan nem támogatható. 

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

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

 

Kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás keretében  

 
a) Eszközbeszerzés  
Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése. A tevékenység önállóan nem támogatható.  
 
b) A kutatási infrastruktúrához feltétlenül szükséges épület építése, bővítése, átalakítása, 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)  
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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 

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

 

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. 

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 támogatási kérelmek benyújtása 2015. november 30-tól 2017. november 

30-ig lehetséges.  

Az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:  

• 2016. május 6. 12 óra 00 perc  

2016. október 17. 12 óra 00 perc  

• 2016. november 15. 14 óra 00 perc  

• 2017. április 24. 14 óra 00 perc 

• 2017. augusztus 28. 14 óra 00 perc 

Támogatás mértéke és 

összege: 

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 350 millió Ft, maximum 2000 millió Ft.  

b) Az egyes konzorciumi tagoknak legalább 50 millió forint, vagy a projekt teljes támogatási összegének 5%-át kitevő támogatást kell 

igényelnie.  
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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, 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,  

(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.  

Ha egy projekt több tevékenységet foglal magában, az egyes tevékenységeket be kell sorolni az (a) pontban felsorolt kutatás-

fejlesztési kategóriák közé.  

Támogatási kategória  Mikro- és kisvállalkozás  Közép  

vállalkozás  

Nagy  

vállalkozás  
Alapkutatás  100%  100%  100%  

Ipari kutatás  70%  60%  50%  

Kísérleti fejlesztés  45%  35%  25%  

Ipari kutatás az alábbi esetben:  
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- a projekt hatékony együttműködést foglal magában  80%  75%  65%  

Kísérleti fejlesztés az alábbi esetben:  

- a projekt hatékony együttműködést foglal magában  60%  50%  40%  

 

 

– 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 támogatási intenzitás legmagasabb mértéke az egyes régiókban az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal 

kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 25. § (1) 

bekezdésében meghatározott mérték, figyelemmel:  

(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%  

 

Rendelkezésre álló 

forrás: 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív 

Programból 102,92 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 51-294 db.  

 

Operatív Program neve Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 

Pályázati kiírás címe: GINOP 1.2.5-15 Logisztikai szolgáltató központok fejlesztéseinek támogatása  

Pályázati konstrukció GINOP-1.2.5-15 (FELFÜGGESZTVE) 
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kódja 

Pályázati kiírás célja 

Magyarország földrajzi helyzete kedvező a logisztikai központok kialakulásának, mert 3 TEN-T folyosó is áthalad a területén. Nagy piaci kereslet 
mutatkozik komplex, környezetbarát logisztikai és intermodális szolgáltatások iránt.  
A Bizottság által elfogadott, 2014-2020-as programozási időszakra vonatkozó Partnerségi Megállapodásban nevesítésre került, hogy a jövőben, 
az üzlet infrastrukturális területeken – a mennyiségi fejlesztés helyett – elsősorban a nyújtott szolgáltatások körének bővítésére és minőségének 
javítására kell fókuszálni  
A Felhívás célcsoportjába azon, már működő 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. A felhívás célja, hogy a növekedjen a támogatott projektek által 
létrejövő magas színvonalú kiszolgáló környezetek száma, kapacitása és a nyújtott szolgáltatások mennyisége. 

Támogatható 

tevékenységek felsorolása 

A Felhívás keretében az alábbi, kizárólag a már működő, logisztikai szolgáltatásokat végző, többségében magánkézben lévő szervezeteknek a Felhívás 1. 

számú szakmai mellékletében felsorolt TEÁOR besorolás szerinti fejlesztéseihez kapcsolódó tevékenységek támogathatóak: 

 

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

e) Projekt-előkészítés költségei 

 

3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek 

Önállóan kizárólag a 3.1 b) és c) pontban meghatározott tevékenység támogathatóak. 

 

3.1.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek: 

A felhívás keretében a 3.1. a), d) és e) pontokban meghatározott tevékenységek önállóan nem támogathatóak. 

A felhívás 3.1 a) pontjában meghatározott tevékenységekhez kapcsolódó költségek együttesen legfeljebb a projekt összköltségének 50%-át érhetik el. 

Beadás határideje 
a) A támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 18-tól 2019. január 18-ig lehetséges.  
 

Támogatás mértéke és 

összege 

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 25 000 000 Ft, maximum 250 000 000 Ft. 
 
b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 50 %-a. 
 
c) A támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek és a működési eredmény azaz a projekt nettó jelenértéke közötti 
különbséget 
 
d) A támogatás összegét az I.) és a II.) pontban szereplő két követelmény együttes teljesülésével kell meghatározni: 
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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 

Támogatást igénylők 

köre:  

 
1. Azon vállalkozások:  
a) amelyek érvényes Akkreditált Klaszter címmel rendelkező klaszter nevében igényelnek támogatást,  

b) amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozás vagy magánszemély tulajdonoson keresztül 
kapcsolódó vállalkozás rendelkezik legalább egy lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az 
előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),  

 
c) amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása vagy magánszemély tulajdonoson keresztül 
kapcsolódó4 vállalkozása, vagy 25%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező köztestület tulajdonosa éves átlagos statisztikai állományi létszáma a 
támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt,  

d) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, vagy az Európai Gazdasági Térség területén 
székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,  

e) amelyek igazolni tudják, hogy klasztermenedzsment szervezetként jogosultak azon klaszter képviseletére, melynek nevében jelen támogatási 
kérelmet benyújtják,  

f) amelyekben a képviselt klaszter egyik tagvállalata sem rendelkezik többségi befolyással,  

g) amelyek a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában már legalább egy éve menedzselik azt a klasztert, melynek nevében a támogatási 
kérelmet benyújtják,  

h) amelyek által képviselt klaszter (melynek nevében a támogatási kérelmet benyújtják) rendelkezik honlappal, amely bemutatja a támogatást 
igénylő klasztermenedzsment szolgáltatásait, a klaszter működését és dokumentumait, illetve a klaszter tagszervezeteit.  
A támogatást igénylőnek az 1. pontban szereplő kritériumok mindegyikének meg kell felelnie.  
Minden olyan vállalkozás, amely nem minősül KKV-nak, állami támogatási szempontból nagyvállalkozásnak5 tekintendő jelen Felhívás keretében. 
Nagyvállalkozás csak abban az esetben nyújthat be támogatási kérelmet, illetve részesülhet támogatásban, amennyiben be tudja mutatni jelen 
Felhívás 3.4.3. fejezete szerint, hogy a fejlesztés KKV-k számára hasznosabb, mintha a KKV-k közvetlen támogatásban részesülnének.  
2. jogi forma szerint:  
a) kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok.  
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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. 

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 projekt keretében megvalósítandó tevékenységek: 

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; 
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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. 

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. 

Rendelkezésre álló 

forrás: 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 7 Mrd forint. A támogatott támogatási kérelmek 

várható száma 100-150 db. 

  

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, 



                                                                                 

 75 

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 

tevékenységek 

felsorolása: 

 Első Projekt Elem keretében (az alábbi tevékenységek start-up részére történő nyújtásáért az inkubátor a startuptól ellenszolgáltatást 

nem kérhet): 

 

1) A továbbutalandó támogatásokhoz kapcsolódó projektkoordinációs tevékenység 

 

a) start-up kiválasztási folyamat kidolgozása, 

b) startupok részéről beérkező projektek vizsgálata és a 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. 
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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 Projekt Elem keretében teljes körűen kötelező végezni az 1) pontban meghatározott tevékenységet és 2) pontban 

meghatározottakból legalább három tevékenységelemet 

 

Második Projekt Elem keretében: 

1) Címzettek (start-up-ok) részére továbbutalandó támogatásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

a) MVP4 és prototípusfejlesztés, validáció 

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

vállalkozói ismeretek megszerzése) 

c) marketing és megjelenés 

d) technológiai és üzletfejlesztési szolgáltatás és tanácsadás igénybevétele 

e) nyilvánosság biztosításával kapcsolatos tevékenység 

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. augusztus 15. 

• 2016. szeptember 16. 

• 2017. május 29. 

• 2017. október 9. 

• 2018. április 25. 

Támogatás mértéke és 

összege: 

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. (Első Projekt Elem) 

- a startupok, mint végső kedvezményezettek részére az inkubátor közvetítésével kifizetendő (továbbutalandó) támogatás, amely a 

keretösszeg minimum 80%-a. (Második Projekt Elem) 
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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 (FELFÜGGESZTVE) 

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 

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

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. 
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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 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. 
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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-5.2.4-16 Gyakornoki program pályakezdők támogatására 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
GINOP-5.2.4-16 

Pályázati kiírás célja: 

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

felnőttoktatásban 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. 

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 



                                                                                 

 81 

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 

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 támogatási kérelmek benyújtása 2016. augusztus 1. és 2020. március 31. között lehetséges. 

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

Támogatás mértéke és 

összege: 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 2.300.000Ft maximum 30 000 000 Ft. 

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

Rendelkezésre álló 

forrás: 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 30 milliárd forint. Jelen felhívás forrását az 

Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. 

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 1000-9000 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 

tevékenységek 

felsorolása: 

3.1.2.1 Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek 

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; 



                                                                                 

 83 

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, illetve távelérésben végzett tevékenység felügyeletének kialakítása: támogató alkalmazás, irodai szoftver 

beszerzése, munkaállomás 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; 
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ec) megváltozott munkaképességű munkavállaló esetében az átalakított vagy segítség nyújtására alkalmas technológiai felszerelések, 

immateriális javak 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. 

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-5.2.3-16 Fiatalok vállalkozóvá válása - Vállalkozás indítási költségeinek támogatása 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
GINOP-5.2.3.-16 

Támogatást igénylők 

köre: 

 
a) Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon támogatást igénylők, akik, vagy amelyek:  

aa) A GINOP-5.2.2-14 programban résztvevő, 18-25 év közötti, Ifjúsági Garancia Rendszerben regisztrált fiatal, illetve 25-30 év 

közötti álláskereső fiatal által létrehozott egyéni vagy társas vállalkozás. 

ab) A támogatást igénylő vállalkozásnak a kérelem benyújtásakor rendelkeznie kell a GINOP-5.2.2-14 konstrukciót megvalósító 
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szervezet által vezetett és koordinált szakértői bizottság által jóváhagyott üzleti tervvel, valamint a vállalkozást alapító fiatalnak 

rendelkeznie kell a GINOP-5.2.2-14 programban a képzés sikeres elvégzéséről szóló tanúsítvánnyal.  

ac) Az üzleti terv jóváhagyását követően alakult vállalkozások pályázhatnak, nyújthatnak be támogatási kérelmet.  

ad) A GINOP-5.2.2-14 programban résztvevő és a képzés sikeres elvégzéséről szóló tanúsítvánnyal rendelkező fiatal csak egy 

vállalkozás alapításában vehet részt.  

ae) A GINOP-5.2.2-14 programban résztvevő, a képzés sikeres elvégzéséről szóló tanúsítvánnyal, illetve jóváhagyott üzleti tervvel 

rendelkező alapítónak a létrehozott társas vállalkozásban  

 

 

többségi tulajdonnal kell rendelkeznie, valamint be kell töltenie a vállalkozás vezető tisztségviselői posztját.  

af) A vállalkozást alapító fiatalnak vállalnia kell, hogy a GINOP-5.2.3-16 konstrukcióban támogatott vállalkozásban személyes 

közreműködőként6 részt vesz. A pályázás további feltétele, hogy a támogatási kérelem benyújtásakor a támogatást igénylő 

vállalkozást létrehozó fiatal más vállalkozásban közvetlen vagy közvetett többségi befolyást biztosító részesedéssel nem 

rendelkezhet,illetve annak nem egyedüli vagy többségi tulajdonosa, más vállalkozásban nem tölthet be vezető tisztségviselői posztot.  

ag) Devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, Magyarországon, a kevésbé fejlett régióban székhellyel rendelkező gazdasági 

társaság vagy egyéni vállalkozó.  

ah) A GINOP-5.2.3-16 konstrukción belül csak azon vállalkozás vehet részt, amely bejegyzett székhelye ugyanabban a régióban van, 

mint amely régióban az alapítója GINOP-5.2.2-14 konstrukció keretében a képzéselvégzéséről kiállított tanúsítványokat megszerezte 

és ahol üzleti terve jóváhagyásra került.  

ai) a 651/2014/EU Rendelet I. Melléklete alapján mikro- vagy kisvállalkozásnak minősülnek.  

b) Jogi forma szerint:  

 

ba) kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű alábbi gazdasági társaságok7:  

GFO 113 – Korlátolt felelősségű társaság,  

GFO 117 – Betéti társaság.  

bb) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók (231 – egyéni vállalkozó, 232 – egyéb önálló vállalkozó).  

bc) Katv. hatálya alá tartozó vállakozások (KATA-s vállalkozók) (231 – egyéni vállalkozó, 117 –Betéti társaság)  
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Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség. 

 

A felhívásra csak kevésbé fejlett régiók (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Közép-

Dunántúl) területén megvalósítani kívánt projektre irányuló támogatási kérelmek nyújthatók be. A projekt több helyszínen is 

megvalósítható, de ebben az esetben minden megvalósítási helyszínnek ugyanabban a kevésbé fejlett régióban kell lennie.  

 

Nem támogathatóak a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek.  

 

A Közép-magyarországi régió területén lakóhellyel rendelkező személy bérköltségének elszámolása csak azzal a feltétellel 

támogatható, ha lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal igazolt bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik a kevésbé fejlett (Észak-

magyarországi, Észak-alföldi, Dél-alföldi, Közép-dunántúli, Nyugat-dunántúli, Dél-dunántúli) régiók valamelyikében. 

Pályázati kiírás célja: 

A támogatási kérelem az Ifjúsági Garancia Program részeként elsősorban az álláskereső fiatalok vállalkozóvá válásához kíván 

segítséget nyújtani.  

 

A GINOP-5.2.3-16 felhívás célja a Magyarország kevésbé fejlett régióinak területén új egyéni vagy mikro-kis vállalkozás indítását 

tervező, vállalkozói szemlélettel rendelkező, 18-30 év közötti  fiataloknak a GINOP-5.2.2-14 felhívás keretében való felkészítését 

követően vissza nem térítendő támogatás juttatása. 

A 2014. október 10-én megjelent GINOP-5.2.2-14 Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása elnevezésű felhívás keretében került 

sor az üzleti készségfejlesztésben tapasztalt és megfelelő referenciákkal rendelkező szolgáltató, képző, mentoráló szervezetek 

kiválasztására, a támogató háttér kialakítására és a program teljes futamideje alatt történő folyamatos működtetésére. 

A potenciális fiatal vállalkozók a GINOP-5.2.2-14 számú felhívás keretében kiválasztott szervezetek által nyújtott képzési programok 

teljesítésével kaphatják meg a vállalkozásindításhoz szükséges kompetenciákat, megszerezhetik az alapvető jogi, pénzügyi, 

gazdálkodási, munkaszervezéssel, gazdálkodással és irányítással kapcsolatos ismereteket, megismerhetik a vállalkozási formák 

típusait, képessé válhatnak előkészíteni önfoglalkoztatóvá vagy vállalkozóvá válásuk lépéseit. A GINOP-5.2.2-14 számú pályázat 

keretében a szolgáltató azzal a fiatallal köt támogatási szerződést, aki legalább 1 hónapja álláskereső. 

A fiatalok a támogató szolgáltatásokon keresztül segítséget kapnak üzleti tervük összeállításához, illetve az indítási időszakban 

tanácsadás és mentorálás keretében kiemelt segítséget kapnak a jogszerű működéshez, az adótudatos vállalkozói magatartás 

kialakításához. 
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Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

3.1.2 Önállóan nem támogatható tevékenységek 

3.1.2.1 Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek 

a) Foglalkoztatás: a vállalkozást alapító és támogatást igénylő fiatal gazdasági tevékenység ellátására irányuló közreműködése 

(önfoglalkoztatás), és/vagy a vállalkozás munkavállalójának foglalkoztatása. 

b) Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság: Széchenyi2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati 

kézikönyv „KTK 2020” szerint. 

3.1.2.2 Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek 

a) Előkészítési tevékenységek 

Jelen projekt keretében az előkészítési tevékenységbe nem értendő bele az üzleti terv elkészítése. 

aa) cégalapítás, ahhoz kapcsolódó ügyvédi szolgáltatás igénybevétele, 

ab) kötelező engedélyek beszerzése, 

ac) szakhatósági engedélyek beszerzéséhez szükséges mérnöki tanácsadás. 

b) Eszközbeszerzés: 

ba) új eszközök beszerzése (beleértve a szállítást, üzembe helyezést, betanítást - közvetlenül az eszközhöz kapcsolódva). 

c) Eszközbérlés 

d) Üzlethelyiség-bérlet vagy irodabérlet 

e) Információs technológia-fejlesztés, beleértve az online megjelenés, e-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások, modern 

vállalatirányítási és termelési környezet kialakításához kapcsolódó komplex vállalati infokommunikációs fejlesztések, üzleti 

alkalmazások támogatását is: 

ea) új hardver, 
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eb) szoftver (beleértve: alapszoftver, speciális egyedi fejlesztésű szoftver), 

ec) domain név regisztráció és a hozzá tartozó webtárhely egyszeri díja, 

ed) domain név regisztrációhoz kapcsolódó honlapkészítés (kötelező, amennyiben a domain regisztrációra is igényel támogatást). 

f) Egyéb 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. 

g) Piacra jutás támogatása 

ga) piaci megjelenés (vásárokon, kiállításokon való részvétel), 

gb) marketingeszközök elkészítése, beszerzése, design tervezés. 

h) Képzéseken való részvétel: Vállalkozás működésének hatékonyságát javító engedélyezett4 képzések a tulajdonos, munkáltatók, 

illetve azon alkalmazottak számára, akik a képzés ideje alatt végig, igazolhatóan alkalmazotti jogviszonyban állnak. 

i) Tanácsadás igénybevételére az alábbi támogatott tanácsadási területeken kerülhet sor: 

ia) marketing tanácsadás, online megjelenéshez, e-kereskedelemhez kapcsolódó tanácsadás, 

ib) menedzsmentfejlesztési tanácsadás, 

ic) technológiai fejlesztési tanácsadás, 

id) pénzügyi tanácsadás, 

ie) logisztikai tanácsadás, 

if) jogi szaktanácsadás, 

ig) szabadalommal kapcsolatos tanácsadás, 

ih) energetikai tanácsadás. 
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j) Anyagbeszerzés: a vállalkozás létrehozásához, működéséhez szükséges anyagbeszerzés. 

k) Általános vállalatirányítási tevékenységek 

Beadás határideje: 

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása az alábbi időpontok között lehetséges: Régió megnevezése: Közép-

Dunántúl; Nyugat-Dunántúl; Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak-Alföld; Dél-Alföld 

Benyújtás kezdő időpontja  

2016. október 03. 

Benyújtás végső határideje 

2018. október 04. 

Támogatás mértéke és 

összege: 

a) Az egy jogosult fiatal által alapított egyéni vagy társas vállalkozás részére igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege 

minimum összege 2.000.000,- azaz kétmillió Ft maximum 3.000.000,- azaz hárommillió Ft. 

b) A megítélhető támogatás a projekt elszámolható összes költségének maximum 90%-a. 

Rendelkezésre álló 

forrás: 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2,9 milliárd Ft az alábbi regionális bontásban3: 

Kevésbé fejlett régió Rendelkezésre álló forrás (Ft) 

Közép-Dunántúl 

390 674 000 

Nyugat-Dunántúl 

345 596 000 

Dél-Dunántúl 

270 466 000 

Észak-Magyarország 

510 881 000 

Észak-Alföld 

811 399 000 

Dél-Alföld 

570 984 000 

Összesen 

2 900 000 000 

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 965 db 
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Operatív Program neve: Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 

Pályázati kiírás címe GINOP-1.2.4-16 Ipari parkok fejlesztése 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
GINOP-1.2.4-16 

Pályázati kiírás célja: 

Az Európai Bizottság által elfogadott Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) szerint csak meglévő ipari parkok 

támogathatók. A korábbi fejlesztési időszakban az üzleti infrastrukturális háttér kiépítésében elért eredményeket továbbfejlesztve a 

2014-20-as fejlesztési időszakban alapvető cél az ipari parkok mennyiségi fejlesztése helyett elsősorban a már meglévő ipari parkok 

által nyújtott szolgáltatások körének bővítése, az elérhetőségük illetve a szolgáltatásaik színvonalának javítása, a jobb kihasználtság 

érdekében. Ezen fejlesztések közvetetten hozzájárulnak a kkv-k tevékenységének fejlődéséhez, elősegítve ezzel versenyképes 

működésüket és növekedésüket a meglévő és az új piacaikon. 

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek 

Az ipari parkokról szóló 297/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti Ipari Park címmel rendelkező területen a terület kizárólagos 

tulajdonosa és egyben a cím birtokosa által végrehajtott fejlesztés. 

a) Telekhatáron belüli alapinfrastruktúra (gáz, víz, csatorna, út, iparvágány, parkoló, elektromos vezetékrendszer, energia hálózat, 

távközlési és kommunikációs hálózat) kiépítése, átalakítása, bővítése, korszerűsítése, közlekedőfelület kialakítása; 

b) Új, közös használatú épület építése és kapcsolódó épületgépészeti beruházások végrehajtása, amelyek az ipari park által biztosított 

közös szolgáltatások nyújtásához szükségesek; 

c) Az ipari park működtetéséhez és a betelepülő vállalkozások számára biztosított közös szolgáltatások nyújtásához szükséges új 

eszközök, berendezések beszerzése; 

d) Az ipari park működtetéséhez és a betelepülő vállalkozások számára biztosított közös szolgáltatások nyújtásához szükséges 

információs technológia-fejlesztés, új informatikai hardver és szoftver beszerzése 

e) Projekt-előkészítés költségei 

3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek 

Önállóan kizárólag a felhívás 3.1. c), d) pontjaiban meghatározott tevékenységek támogathatóak. 
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3.1.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek: 

A felhívás keretében a 3.1. a), b) pontokban meghatározott tevékenységek önállóan nem támogathatóak. 

A felhívás 3.1 a) és b) pontjában meghatározott tevékenységekhez kapcsolódó költségek együttesen legfeljebb a projekt 

összköltségének 40%-át érhetik el. 

Beadás határideje: a) A támogatási kérelmek benyújtása 2016. május 17-től 2018. május 17-ig lehetséges. 

Támogatás mértéke és 

összege: 

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 10 000 000 Ft, maximum 100 000 000 Ft. 

b) A támogatás maximális mértéke a szabad vállalkozási zónák10 területén működő, támogatást igénylő ipari parkok esetén az összes 

elszámolható költség 70 %-a, míg a szabad vállalkozási zónákon kívül fekvő ipari parkok esetében az összes elszámolható költség 50 

%-a. 

c) 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 

d) A támogatás összegét az I.) és a II.) pontban szereplő két követelmény együttes teljesülésével kell meghatározni: 

I. követelmény: Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás esetén a támogatás összege nem haladhatja meg az 

elszámolható költségeknek és a beruházás működési eredményének11 a különbségét. 

ÉS 

II. követelmény: A támogatás maximális összege nem haladhatja meg a felhívás 5.3 Fejezet b) pont szerinti mértékét a projekt 

elszámolható költségéhez viszonyítva 

AZAZ a támogatás összege nem lehet nagyobb, mint az I. és a II. követelmény által meghatározott alacsonyabb támogatási összeg. 

Rendelkezésre álló 

forrás: 

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 6 milliárd Ft. 

Jelen felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. 

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 50-90 db. 

  



                                                                                 

 92 

Operatív Program neve: Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 

Pályázati kiírás címe GINOP-8.3.1-16 Mikro-, kis-és középvállalkozások versenyképességének növelése célú Hitelprogram (FELFÜGGESZTVE) 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
GINOP-8.3.1-16 

Pályázati kiírás célja: 

A Hitelprogram célja a Mikro-, Kis- és Középvállalkozások versenyképességének növelése, illetve a korszerű termék- és 

szolgáltatásfejlesztési képességének megteremtése, bővítésének támogatása, amelynek egyedi célkitűzése a finanszírozási forrásokhoz 

nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó Mikro-, Kis és Középvállalkozások versenyképességének fejlesztése a Mikro-, Kis- 

és Középvállalkozások külső finanszírozáshoz történő hozzáférésének javítása révén. A Hitelprogram célja a Mikro-, Kis- és 

Középvállalkozások olyan Beruházásainak támogatása, amelyek pénzügyi szempontból életképesek, jövedelemtermelők. 

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

 

Támogatható tevékenységek bemutatása  

 

A Hitelprogram keretén belül kihelyezett Kölcsönök a Végső Kedvezményezettek által a KKV-k versenyképességének növelése céllal 

az alábbi, gazdaságilag potenciálisan életképes Projektek megvalósításához használhatók fel:  

1) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletének  

a) 3.3.10.1. pontjának megfelelő tárgyi eszköz beszerzés;  

b) 3.3.10.2. pontja szerinti használt eszköz beszerzés, kizárólag a lentebb felsorolt feltételek igazolt teljesítése esetén;  

c) 3.3.10.3. pontjának megfelelő immateriális javak beszerzése (önállóan nem, csak valamely másik beruházási tevékenységgel együtt 

támogatható);  

d) 3.3.9. pontjának megfelelő építés (átalakítás, bővítés, felújítás), épület-kivitelezés;  

e) 3.3.6. pontjának megfelelő ingatlanvásárlás.  

f) Fentiekben megjelölt tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó, a Számv. tv. 28 § (2) és (3) bekezdése szerinti készletek 

beszerzése. Készletbeszerzés legfeljebb a Kölcsön összegének 30 %-a erejéig finanszírozható azzal, hogy a levonható ÁFA nem 

finanszírozható.  

 

2) Használt eszköz beszerzése az alábbi feltételek teljesülése esetén elszámolható:  

- Adott eszközt a megelőző hét évben nem európai uniós vagy hazai támogatásból szerezték be vagy állították elő, amit az eladó 

igazolni tud, és más megoldás (új eszköz beszerzése, lízing, stb.) igénybevétele nem indokolt.  

- Az eszköz eladója igazolja az eszköz eredetét (adásvételi szerződéssel).  

- Értéke nem érheti el a hasonló rendeltetésű, azzal azonos, vagy közel azonos műszaki paraméterekkel rendelkező új eszköz piaci 

értékét.  
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- A használt eszköz ára nem haladhatja meg a piaci árat (ennek igazolása történhet független értékbecslő igénybevételével vagy a Tao. 

tv-ben. foglalt értékcsökkenési leírás mértékek alkalmazásával, mely utóbbit az eladó cégszerűen aláírt ezirányú nyilatkozattal igazol. 

Az igazolás megléte szerződéskötési feltétel).  

- A használt eszköznek is meg kell felelnie a hatályos szabványoknak, normáknak, technológiai és egyéb műszaki feltételeknek.  

- A használt eszköz amortizációval nullára történő leírása a Végső Lejárati Napot követő időpontra esik.  

- Használt gépjármű vásárlás esetén a Kölcsön maximális összege az EUROTAX érték max. 80 %-a,  

 

3) Nem mezőgazdasági termelő vállalkozások élelmiszeripai Projektjei is Támogatásban részesülhetnek  

- amennyiben a támogatott Beruházás eredményeként előállított termék nem az EUMSZ I. mellékletében feltüntetett termékkörbe 

tartozik,  

- amennyiben a vállalkozás Középvállalkozásnak minősül és a támogatott Beruházás eredménye az EUMSZ I. mellékletében 

feltüntetett termékkörbe tartozik.  

 

4) Az alábbi turisztikai fejlesztési Projektek is Támogatásban részesülhetnek:  

- szálláshely-fejlesztés;  

- vendéglátóhelyek infrastruktúrájának kialakítása és fejlesztése;  

- nagy vonzerejű fürdők fejlesztése;  

- tematikus parkok kialakítása és fejlesztése;  

- a magyar hagyományokat és a mai kor követelményeit ötvöző turisztikai fejlesztések, ideértve az orvosi szolgáltatásokon alapuló 

turizmus fejlesztését is;  

- üzleti turisztikai szolgáltatások fejlesztése turisztikai desztináció (fogadóterület) helyszíneken.  

 

5) Mobileszköz vásárlás:  

Gépjármű vásárlás az Európai uniós forrásból finanszírozott önálló és kombinált hitelprogramok  

Eljárási Rendjében meghatározottak szerint finanszírozható.  

Beadás határideje: 

Kölcsönt kizárólag a Hitelkérelmi nyomtatvány kitöltésével és a kötelezően előírt mellékletek csatolásával igényelhetik az ügyfelek. 

Amennyiben bármelyik kötelezően előírt melléklet hiányzik, a hitelkérelem nem fogadható be. A hitelkérelem csak az MFB Zrt.-vel 

szerződéses kapcsolatban álló, megfelelő jogosítvánnyal rendelkező Közvetítőhöz nyújtható be. A Közvetítők listáját az MFB Zrt. a 

honlapján teszi közzé. A Hitelprogram keretében utoljára 2018. október 1-jén lehet Hitelkérelmet benyújtani. 

A 2017. február 28-tól beadott kérelmekre visszamenőlegesen is érvényes. 
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Támogatás mértéke és 

összege: 

 

Rendelkezésre álló 

forrás: 
Hitelprogram keretösszege: 70 milliárd forint. 

  

Operatív Program neve: Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 

Pályázati kiírás címe Beszállító mikro-, kis- és középvállalkozások és beszállítói integrátorok támogatása 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
GINOP-1.3.3-16 

Pályázati kiírás célja: 
A beszállítói integrátor a beszállító KKV tagokkal közösen megvalósuló projekttel nyújthat be támogatási kérelmet.  

A Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be a Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági 
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társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és 

Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.  

Nagyvállalkozás6 csak a beszállítói integrátor minőségében támogatható, ha az a KKV-k számára hasznosabb, mint a közvetlen 

támogatás a Felhívás 3.4.4.1. pontja szerint.  

Beszállítóként és leendő beszállítóként kizárólag azon vállalkozások támogathatók, melyek a 651/2014/EU rendelet 1. sz. melléklete 

alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek.  

Amennyiben a beszállítói láncban szereplő vállalkozás megfelel az integrátor és a beszállító KVV fogalmának is, a támogatási 

kérelemben rögzíti, mely szerepben kíván projektet megvalósítani. Ennek módosítására a projekt megvalósítása során nincs lehetőség.  

A Felhívás 4.2. pontjában szereplő jogosultsági kritériumok valamint a 4.4.2.3 pontban szereplő tartalmi értékelési szempontok 

vizsgálatakor a támogatást igénylő döntése szerint figyelembe vehetőek az 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos 

vállalkozások vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolt vállalkozások adatai is. Ebben az esetben a támogatási kérelem a 

támogatást igénylő saját, valamint a tulajdonos vállalkozás vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolt vállalkozás 

jóváhagyott közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott éves beszámolója alapján együttesen, a vizsgált 

gazdálkodási adatokat 100%-ban összegezve kerülnek figyelembevételre. 

 

Konzorcium: A konzorcium összetétele egy beszállítói integrátor vállalat, legalább egy, az integrátor vállalattal a támogatási kérelem 

benyújtásakor érvényes beszállítói szerződéssel rendelkező beszállító KKV, valamint legalább egy olyan KKV, amely a projekt fizikai 

befejezéséig a beszállítói integrátorral, vagy a konzorciumi tagok valamelyikével beszállítóként beszállítói szerződést köt, vagy 

felkerül a beszállítói integrátor által összeállított ajánlattevői listára (bid list). A konzorciumi partnerek egymástól független (nem 

partner és kapcsolódó) vállalkozások. 

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:  

Minden projekt esetében:  

1) Információs technológia-fejlesztés (beleértve vállalat- és termelésirányítási és e-kereskedelmi megoldásokat) - legalább az 

infokommunikációs akadálymentesítés mértékéig a 3.4.1.2. pontban foglaltakkal összhangban.  

 

Beszállító KKVk esetében:  

2) Új eszköz beszerzése  

3) Az integrátor vállalat által nyújtott tanácsadás, szervezetfejlesztés igénybevétele. Amennyiben az integrátor esetében a tanácsadás, 

szervezetfejlesztés nyújtása támogatásból valósul meg3, a beszállító KKV részére ingyenesen kell nyújtania a tanácsadást, 

szervezetfejlesztést. ÉS/VAGY  

4) A beszállító KKV beszállítói tevékenységének javítását szolgáló, integrátor vállalat által nyújtott képzésen való részvétel. 
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Amennyiben az integrátor esetében a képzés nyújtása támogatásból valósul meg4, a beszállító KKV részére ingyenesen kell nyújtania 

a képzést. ÉS/VAGY  

5) A beszállító KKV-k számára az integrátor vállalat által javasolt konzorciumon kívüli szervezettől származó képzés, tanácsadás, 

szervezetfejlesztés igénybevétele.  

6) Piackutatás, piacra jutás és marketing tevékenység.  

 

A 3)-5) pontban felsorolt tevékenységek közül legalább egyet kötelező választani.  

Beszállítói integrátorok esetében:  

7) Képzés, tanácsadás, szervezetfejlesztés nyújtása, illetve javaslat a beszállító KKV tagok számára azok igénybe vételére.  

8) Beszállítói kapcsolatokat koordináló munkakört betöltő, újonnan felvett munkatárs foglalkoztatása, amennyiben a támogatási 

kérelem benyújtásakor ilyen nem volt.  

 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:  

9) Új eszköz beszerzése – integrátor vállalat esetében  

10) Megújuló energiatermelő eszközök beszerzése (amennyiben tárgyi eszközként kerülnek aktiválásra).  

11) Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzése.  

12) Infrastrukturális és ingatlan beruházás (beleértve az ingatlanra aktivált megújuló energiatermelő berendezéseket is). A 

tevékenységhez kapcsolódó költségek a projekt összköltségének legfeljebb 25%-át érhetik el.  

13) Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsítványok megszerzése 

beszállító KKV esetében.  

14) Az integrátor vállalat esetében a projektkoordinációs feladatok ellátása.  

 

A 3.1.1.1. 3-5), 7), valamint 3.1.2.1. 13) pontokban meghatározott tevékenységekhez kapcsolódó költségeknek együttesen el kell 

érniük a konzorcium által összesen elszámolni tervezett költségek 2,5%-át, de legfeljebb a 25%-áig terjedhetnek.  

A 3.1.2.1. 14) pontban meghatározott tevékenységhez kapcsolódó költségek az összes elszámolható költség 2,5%-a erejéig 

számolhatók el. 

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.  
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a) A támogatási kérelmek benyújtása 2016. október 4-től 2018. október 4-ig lehetséges.  

 

Támogatás mértéke és 

összege: 

a) Konzorcium szintjén az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 300.000.000 forint, maximum 

1.000.000.000 forint.  

b) Konzorciumi tagonként az igényelhető vissza nem térítendő támogatási összege minimum 25 millió forint, maximum 250 millió 

forint.  

c) A támogatás maximális mértéke:  

A projekt egészére vetítve a támogatás mértéke nem haladhatja meg az 50%-ot.  

A támogatás mértéke az 50%-ot abban az esetben sem haladhatja meg, ha egyes támogatási kategóriák ennél magasabb támogatási 

mérték elérését tennék lehetővé. 

 

Rendelkezésre álló 

forrás: 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 28 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek 

várható száma: 25-35 db. 

Jelen felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. 

Operatív Program neve: Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 

  

Pályázati kiírás címe 
GINOP-1.2.3-8.3.4-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék 

keretében  

Pályázati konstrukció 

kódja: 
GINOP-1.2.3-8.3.4-16 

Pályázati kiírás célja: 

A Felhívás keretében legalább 10%-os saját forrással, egyszerűsített eljárással, egyablakos rendszerben igényelhető vissza nem 

térítendő támogatás valamint kölcsön. 

A vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön egyidejű igénybevétele kötelező. A vissza nem térítendő támogatás mellett jelen 

konstrukció a piacinál jóval kedvezőbb feltételeket kínáló kölcsönt is biztosít. A KKV-k fejlesztése érdekében eszközbeszerzésre, 

infrastrukturális és ingatlan-beruházásra, valamint információs technológia-fejlesztésre lehet támogatást igényelni. 

A megvalósítandó projekt vissza nem térítendő támogatásból, kölcsön részből és önerő részből tevődik össze, amelyek együttesen 

határozzák meg a projekt összes elszámolható költségét. 
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Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek  

a.) A fejlesztendő tevékenység végzéséhez szükséges, új eszköz beszerzése a Felhívás 5. számú mellékletében szereplő Vámtarifa 

Szám (VTSZ) lista szerint  

b.) A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, illetve a termelő és szolgáltató tevékenységekhez 

kapcsolódó meglévő épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése, épületgépészeti beruházások végrehajtása  

c.) A fejlesztendő tevékenység végzéséhez szükséges információs technológia-fejlesztés, új informatikai eszközök és szoftverek 

(hardver, szoftver) beszerzése a Felhívás 5. és 6. számú mellékletében szereplő VTSZ és TESZOR lista és amennyiben releváns a 

Felhívás 10. számú melléklete szerint  

 

d.) Az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések  

e.) A kötelező tájékoztatáshoz és nyilvánossághoz kapcsolódó tevékenységek  

f.) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli 

építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával.  

 

3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek  

Önállóan a Felhívás 3.1. a.) pontjában meghatározott tevékenységek támogathatóak.  

A Felhívás 3.1 a.) pontjában meghatározott tevékenységekhez kapcsolódó költségeknek együttesen legalább a projekt összköltségének 

20%-át el kell érniük.  

 

3.1.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek:  

A Felhívás keretében a 3.1. b.) - d.) és f) pontban meghatározott tevékenységek önállóan nem, támogathatók.  

A Felhívás keretében a 3.1 c.) pontban meghatározott, beszerzendő információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó új szoftverek és a 

kapcsolódó költségeik legfeljebb a projekt összköltségének 15%-át érhetik el.  

A Felhívás 3.1 d.) pontjában meghatározott tevékenységekhez kapcsolódó költségek együttesen legfeljebb a projekt összköltségének 

10%-át érhetik el.  

A Felhívás 3.1 e.) pontjában meghatározott tevékenységekhez kapcsolódó költségek együttesen legfeljebb a projekt összköltségének 

0,5%-át érhetik el.  
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3.1.2.1 Kötelezően megvalósítandó önállóan nem támogatható tevékenységek:  

A Felhívás keretében a 3.1. e.) meghatározott tevékenységek önállóan nem támogathatók, de kötelezően megvalósítandók, és csak a 

támogatói döntést követően kezdhetőek meg.  

Beadás határideje: Jelen felhívás keretében támogatási kérelmek benyújtása 2017. február 15-től 2019. február 15-ig lehetséges. 

Támogatás mértéke és 

összege: 

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

b) Az igényelhető kölcsön: minimum 10.000.000 Ft, maximum 145.000.000 Ft.  

c) Az igényelhető kölcsön összegének meg kell haladnia a vissza nem térítendő támogatás összegét.  

d) A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható költségének 30%-a lehet.  

e) Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból (pl.: támogatott hitelből) állhat. A saját 

forrás minimálisan elvárt mértéke a projekt elszámolható költségének legalább 10%-a.  

 

f) A kölcsön támogatástartalmának számítása „Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos 

eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet II. melléklet B) pontjában foglalt képlet, és a 

Támogatásokat Vizsgáló Iroda honlapján (http://tvi.kormany.hu/) közzétett referencia alapkamatláb alapján számított egyéni 

referencia kamatláb felhasználásával történik.  

g) Az igényelhető vissza nem térítendő és a kölcsön együttes támogatástartalma összesen nem haladhatja meg az 5.9. pontban szereplő 

maximumokat.  

 

Rendelkezésre álló 

forrás: 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatási programra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 112,5 milliárd Ft. 

 amelyből vissza nem térítendő támogatás összege: 37,5 milliárd Ft, 

 kölcsön összege: 75 milliárd Ft. 

Jelen Felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. 

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 2500-5000 db. 

  

Operatív Program neve: Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 

Pályázati kiírás címe Beszállító mikro-, kis- és középvállalkozások és beszállítói integrátorok támogatása 
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Pályázati konstrukció 

kódja: 
GINOP-1.3.3-16 

Pályázati kiírás célja: 

A beszállítói integrátor a beszállító KKV tagokkal közösen megvalósuló projekttel nyújthat be támogatási kérelmet.  

A Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be a Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági 

társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és 

Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.  

Nagyvállalkozás6 csak a beszállítói integrátor minőségében támogatható, ha az a KKV-k számára hasznosabb, mint a közvetlen 

támogatás a Felhívás 3.4.4.1. pontja szerint.  

Beszállítóként és leendő beszállítóként kizárólag azon vállalkozások támogathatók, melyek a 651/2014/EU rendelet 1. sz. melléklete 

alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek.  

Amennyiben a beszállítói láncban szereplő vállalkozás megfelel az integrátor és a beszállító KVV fogalmának is, a támogatási 

kérelemben rögzíti, mely szerepben kíván projektet megvalósítani. Ennek módosítására a projekt megvalósítása során nincs lehetőség.  

A Felhívás 4.2. pontjában szereplő jogosultsági kritériumok valamint a 4.4.2.3 pontban szereplő tartalmi értékelési szempontok 

vizsgálatakor a támogatást igénylő döntése szerint figyelembe vehetőek az 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos 

vállalkozások vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolt vállalkozások adatai is. Ebben az esetben a támogatási kérelem a 

támogatást igénylő saját, valamint a tulajdonos vállalkozás vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolt vállalkozás 

jóváhagyott közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott éves beszámolója alapján együttesen, a vizsgált 

gazdálkodási adatokat 100%-ban összegezve kerülnek figyelembevételre. 

 

Konzorcium: A konzorcium összetétele egy beszállítói integrátor vállalat, legalább egy, az integrátor vállalattal a támogatási kérelem 

benyújtásakor érvényes beszállítói szerződéssel rendelkező beszállító KKV, valamint legalább egy olyan KKV, amely a projekt fizikai 

befejezéséig a beszállítói integrátorral, vagy a konzorciumi tagok valamelyikével beszállítóként beszállítói szerződést köt, vagy 

felkerül a beszállítói integrátor által összeállított ajánlattevői listára (bid list). A konzorciumi partnerek egymástól független (nem 

partner és kapcsolódó) vállalkozások. 

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:  

Minden projekt esetében:  

1) Információs technológia-fejlesztés (beleértve vállalat- és termelésirányítási és e-kereskedelmi megoldásokat) - legalább az 

infokommunikációs akadálymentesítés mértékéig a 3.4.1.2. pontban foglaltakkal összhangban.  

 

Beszállító KKVk esetében:  

2) Új eszköz beszerzése  
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3) Az integrátor vállalat által nyújtott tanácsadás, szervezetfejlesztés igénybevétele. Amennyiben az integrátor esetében a tanácsadás, 

szervezetfejlesztés nyújtása támogatásból valósul meg3, a beszállító KKV részére ingyenesen kell nyújtania a tanácsadást, 

szervezetfejlesztést. ÉS/VAGY  

4) A beszállító KKV beszállítói tevékenységének javítását szolgáló, integrátor vállalat által nyújtott képzésen való részvétel. 

Amennyiben az integrátor esetében a képzés nyújtása támogatásból valósul meg4, a beszállító KKV részére ingyenesen kell nyújtania 

a képzést. ÉS/VAGY  

5) A beszállító KKV-k számára az integrátor vállalat által javasolt konzorciumon kívüli szervezettől származó képzés, tanácsadás, 

szervezetfejlesztés igénybevétele.  

6) Piackutatás, piacra jutás és marketing tevékenység.  

 

A 3)-5) pontban felsorolt tevékenységek közül legalább egyet kötelező választani.  

Beszállítói integrátorok esetében:  

7) Képzés, tanácsadás, szervezetfejlesztés nyújtása, illetve javaslat a beszállító KKV tagok számára azok igénybe vételére.  

8) Beszállítói kapcsolatokat koordináló munkakört betöltő, újonnan felvett munkatárs foglalkoztatása, amennyiben a támogatási 

kérelem benyújtásakor ilyen nem volt.  

 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:  

9) Új eszköz beszerzése – integrátor vállalat esetében  

10) Megújuló energiatermelő eszközök beszerzése (amennyiben tárgyi eszközként kerülnek aktiválásra).  

11) Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzése.  

12) Infrastrukturális és ingatlan beruházás (beleértve az ingatlanra aktivált megújuló energiatermelő berendezéseket is). A 

tevékenységhez kapcsolódó költségek a projekt összköltségének legfeljebb 25%-át érhetik el.  

13) Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsítványok megszerzése 

beszállító KKV esetében.  

14) Az integrátor vállalat esetében a projektkoordinációs feladatok ellátása.  

 

A 3.1.1.1. 3-5), 7), valamint 3.1.2.1. 13) pontokban meghatározott tevékenységekhez kapcsolódó költségeknek együttesen el kell 

érniük a konzorcium által összesen elszámolni tervezett költségek 2,5%-át, de legfeljebb a 25%-áig terjedhetnek.  

A 3.1.2.1. 14) pontban meghatározott tevékenységhez kapcsolódó költségek az összes elszámolható költség 2,5%-a erejéig 



                                                                                 

 102 

számolhatók el. 

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 2016. október 4-től 2018. október 4-ig lehetséges.  

 

Támogatás mértéke és 

összege: 

a) Konzorcium szintjén az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 300.000.000 forint, maximum 

1.000.000.000 forint.  

b) Konzorciumi tagonként az igényelhető vissza nem térítendő támogatási összege minimum 25 millió forint, maximum 250 millió 

forint.  

c) A támogatás maximális mértéke:  

A projekt egészére vetítve a támogatás mértéke nem haladhatja meg az 50%-ot.  

A támogatás mértéke az 50%-ot abban az esetben sem haladhatja meg, ha egyes támogatási kategóriák ennél magasabb támogatási 

mérték elérését tennék lehetővé. 

 

Rendelkezésre álló 

forrás: 

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

várható száma: 16-24 db. 

 

Operatív Program neve: Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 

Pályázati kiírás címe GINOP 1.2.2-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása (FELFÜGGESZTVE) 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
GINOP-1.2.2-16 

Támogatást igénylők 

köre: 

 Támogatást igénylők köre  
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:  
1. mikro-, kis-, és középvállalkozások7;  

a) amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása vagy magánszemély tulajdonoson keresztül 
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kapcsolódó8 vállalkozása rendelkezik legalább egy lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, 
melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele;  

b) amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozás vagy magánszemély tulajdonoson keresztül 
kapcsolódó vállalkozása éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti 
évben minimum 1 fő volt;  

c) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni 
cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt 
vezető gazdasági társaságok fióktelepei,  
 
A támogatást igénylőnek a), b), c) pontban szereplő kritériumok mindegyikének meg kell felelnie.  
 

Jogi forma szerint:  
 
a) kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,  

b) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek  

c) szövetkezetek.  
 
A Felhívás 4.2. 2), 3), 4), 6) és 7) pontjaiban szereplő jogosultsági kritériumok valamint a 4.4.2.3. pontban szereplő tartalmi értékelési szempontok 
vizsgálatakor a támogatást igénylő döntése szerint figyelembe vehetőek az 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozások 
vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolt vállalkozások adatai is. Ebben az esetben a támogatási kérelem a támogatást igénylő saját, 
valamint a tulajdonos vállalkozás vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolt vállalkozás jóváhagyott közgyűlés, taggyűlés, illetve a 
tulajdonosok által jóváhagyott éves beszámolója alapján együttesen, a vizsgált gazdálkodási adatokat 100%-ban összegezve kerülnek 
figyelembevételre.  
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.  
 

Gazdálkodási formakód szerint:  
 
• 113 Korlátolt felelősségű társaság  
• 114 Részvénytársaság  
• 141 Európai részvénytársaság (SE)  
• 121 Szociális szövetkezet 
• 122 Takarék- és hitelszövetkezet  
• 123 Iskola szövetkezet  



                                                                                 

 104 

• 124 Agrárgazdasági szövetkezet  
• 142 Európai szövetkezet (SCE)  
• 126 Biztosító szövetkezet  
• 128 Foglalkoztatási szövetkezet  
• 129 Egyéb szövetkezet  
• 116 Közkereseti társaság  
• 117 Betéti társaság  
• 228 Egyéni cég  
• 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe  
• 231 Egyéni vállalkozó 

 

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 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.  
A Felhívás továbbá hozzájárul a Kormány társadalompolitikai célkitűzéseihez, így a teljes foglalkoztatottság megvalósításához, ezzel szoros 
összefüggésben a munkaalapú társadalom létrehozásához, a területi különbségek csökkentéséhez, valamint a fenntartható, intelligens és 
befogadó növekedéshez.  
A támogatott beruházásnak olyan kapacitásbővítést kell eredményeznie, amelyre tényleges piaci igény mutatkozik, illetve javítja a technológiai 
felkészültséget, versenyképességet és erőforrás-hatékonyságot.  
A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban foglaltak szerint a (továbbiakban: GINOP) GINOP 3. IKT (Infokommunikációs 
fejlesztések) prioritás keretében a vállalkozások önálló IKT fejlesztései zajlanak. A GINOP első (Kis- és középvállalkozások versenyképességének 
javítása) prioritási tengelyben nem támogatható IKT célú fejlesztés.  
A megújuló energiaforrások tekintetében a GINOP 4. (Energetika) prioritása alatt támogathatóak azok a gazdasági társaságok (kkv-k), melyek 
saját energiaigényük kielégítésére szolgáló megújuló energia beruházásait végzik. A GINOP 1. prioritás keretében a vállalkozások 
kapacitásbővítése során a korábbi állapotnál nagyobb energiahatékonyságú rendszerek alkalmazása támogatott.  
Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek. 

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

Önállóan támogatható tevékenységek  
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:  
a) Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása.  
 

Önállóan nem támogatható tevékenységek  
b) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények 
energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával.  
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c) Információs technológia-fejlesztés.  

d) Online megjelenés: domain név regisztráció és hozzá tartozó webtárhely, honlapkészítés  
 
A c) pontban meghatározott információs technológia-fejlesztéshez kapcsolódó új szoftver beszerzés és kapcsolódó költségeik legfeljebb a projekt 
összköltségének 15%-át érhetik el.  

Beadás határideje: Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 16-tól 2019. január 16-ig lehetséges. 

Támogatás mértéke és 

összege: 

 
1. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5.000.000 Ft, maximum 40.000.000 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:  

-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;  

-Dunántúl régióban megvalósuló projektek esetében a mikro-és kisvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének 
maximum 50%-a, középvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 45%-a;  

a Nyugat-Dunántúl régióban megvalósuló projektek esetében a mikro-és kisvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének 
maximum 45%-a, középvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 35%-a.  
 
2.2. Megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás:  
 
A támogatás maximális mértéke az elszámolható költség:  
a) 45%-a de legfeljebb a regionális beruházási támogatás keretében igénybe vehető támogatás maximális mértéke16:  
aa) Ha a környezetvédelmi beruházási költség a beruházás összköltségén belül külön beruházásként vagy egy már működő létesítmény új, jól 
azonosítható többletkomponenseként meghatározható.  
ab) Ha az elszámolható költség az aa) pont szerint nem határozható meg, a támogatott beruházás költségének és egy, a támogatás hiányában 
hitelt érdemlően megvalósítható hasonló, kevésbé környezetbarát beruházás költségének a különbsége számolható el.  
b) 30%-a, ha kisméretű létesítmény esetén nem létezik az ab) pont szerinti hasonló, kevésbé környezetbarát beruházás. 
 
A támogatási intenzitás középvállalkozás esetén 10 százalékponttal, mikro- és kisvállalkozások esetén 20 százalékponttal növelhető, amely 
további 15 százalékponttal növelhető az alábbi régiókban megvalósuló fejlesztések esetén, azonban a támogatás mértéke nem haladhatja meg a 
regionális beruházási támogatás keretében igénybe vehető támogatás maximális mértékét:  



                                                                                 

 106 

-Magyarország,  

-Alföld,  

-Alföld,  

-Dunántúl,  

-Dunántúl  

-Dunántúl.  
 
2.3. Csekély összegű támogatás esetén:  
 
Csekély összegű támogatás igénybevétele esetén a támogatás intenzitása nem haladhatja meg a regionális beruházási támogatás keretében igénybe vehető 

támogatás maximális mértékét. 

 

 Támogatási kategória  mikro- és kisvállalkozás  középvállalkozás  

Regionális 
beruházási 
támogatás/ 
Megújuló energia 
termeléséhez 
nyújtott beruházási 
támogatás/Csekély 
összegű 
támogatás 

-Dunántúl  
 

45%  35%  

 
-Dunántúl  

 

50%  45%  

 
-Dunántúl  

 

50%  50%  

 
-Magyarország  

 

50%  50%  

 
-Alföld  

 

50%  50%  

 
-Alföld  

 

50%  50%  
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Rendelkezésre álló 

forrás: 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 32 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek 

várható száma: 1000-2000 db. 

Jelen felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. 

 

 

Operatív Program neve: Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 

Pályázati kiírás címe GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (FELFÜGGESZTVE) 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
GINOP-1.2.1-16 

Támogatást igénylők 

köre: 

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:  
1. mikro-, kis-, és középvállalkozások7,  
 
a) amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása vagy magánszemély tulajdonoson keresztül 
kapcsolódó8 vállalkozása rendelkezik legalább egy lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az 
előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele), 
b) amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása vagy magánszemély tulajdonoson keresztül 
kapcsolódó9 vállalkozása éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti 
évben minimum 1 fő volt.  
c) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni 
cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt 
vezető gazdasági társaságok fióktelepei.  
A támogatást igénylőnek az 1. pontban szereplő kritériumok mindegyikének meg kell felelnie.  
A Felhívás 4.2. 2), 3), 4), 6) és 7) pontjaiban szereplő jogosultsági kritériumok valamint a 4.4.2.3. pontban szereplő Tartalmi 
értékelési/Rangsorolási szempontok vizsgálatakor a támogatást igénylő döntése szerint figyelembe vehetőek az 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel 
rendelkező tulajdonos vállalkozások vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolt vállalkozások adatai is. Ebben az esetben a támogatási 
kérelem a támogatást igénylő saját, valamint a tulajdonos vállalkozás vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolt vállalkozás jóváhagyott 
közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott éves beszámolója alapján együttesen, a vizsgált gazdálkodási adatokat 100%-ban 
összegezve kerülnek figyelembevételre.  
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.  

4.1.1 Jogi forma szerint:  
a) kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,  
b) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek,  
c) szövetkezetek.  

4.1.2 Gazdálkodási formakód szerint:  
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- és hitelszövetkezet  

vetkezet  

 

 

 

 

 

142 Európai szövetkezet (SCE)  

 

 

 

 

Pályázati kiírás célja: 

A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési kapacitásainak bővítése, 
amely során korszerű termék előállítási képességek megteremtésének és bővítésének céljából lehetőség nyílik a modern eszköz- és gépparkok, 
valamint fejlett infrastruktúrával ellátott telephelyek kialakítására, a szektor szereplői számára a versenyképesség feltételeinek megteremtésére, 
fenntartására.  
A jelen Felhívás célcsoportjába azon vállalkozások (és vállalkozók) tartoznak, amelyek hozzáadottérték-növekedési potenciállal vagy 
exportnövekedési potenciállal bírnak, a fejlesztésük eredményeként helyi, nemzeti, de főleg nemzetközi hálózatokba kapcsolódnak be vagy 
részvételük intenzitása ilyen tekintetben növekszik.  
A Felhívás továbbá hozzájárul a Kormány társadalompolitikai célkitűzéseihez, így a teljes foglalkoztatottság megvalósításához, ezzel szoros 
összefüggésben a munkaalapú társadalom létrehozásához, a területi különbségek csökkentéséhez, valamint a fenntartható, intelligens és 
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befogadó növekedéshez.  
A támogatott beruházásnak olyan kapacitásbővítést kell eredményeznie, amelyre tényleges piaci igény mutatkozik, illetve javítja a technológiai 
felkészültséget, versenyképességet és erőforrás-hatékonyságot.  
A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban foglaltak szerint a (továbbiakban: GINOP) GINOP 3. IKT (Infokommunikációs 
fejlesztések) prioritás keretében a vállalkozások önálló IKT fejlesztései zajlanak. A GINOP első (Kis- és középvállalkozások versenyképességének 
javítása) prioritási tengelyben nem támogatható IKT célú fejlesztés.  
A megújuló energiaforrások tekintetében a GINOP 4. (Energetika) prioritása alatt támogathatóak azok a gazdasági társaságok (kkv-k), melyek 
saját energiaigényük kielégítésére szolgáló megújuló energia beruházásait végzik. A GINOP 1. prioritás keretében a vállalkozások 
kapacitásbővítése során a korábbi állapotnál nagyobb energiahatékonyságú rendszerek alkalmazása támogatott.  
Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek. 

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

 Önállóan támogatható tevékenységek  
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:  
a) Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása.  
 

Önállóan nem támogatható tevékenységek:  
b) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények 
energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával.  

c) Infrastrukturális és ingatlan beruházás  

d) Információs technológia-fejlesztés  

e) Új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how 
beszerzések  
 
Az a) pontban meghatározott tevékenységhez kapcsolódó költségeknek legalább a projekt összköltségének 50%-át el kell érniük.  
Az b) és c) pontokhoz kapcsolódó infrastrukturális és ingatlan beruházáshoz kapcsolódó tevékenységhez kötődő költségek a projekt 
összköltségének legfeljebb 25%-át érhetik el. Az információs technológia-fejlesztéshez kapcsolódó új szoftver beszerzése és kapcsolódó 
költségeik legfeljebb a projekt összköltségének 15%-át, az új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek éskapacitások 

kialakításához kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésekhez kapcsolódó költségek legfeljebb a projekt összköltségének 10%-át érhetik el. 

Beadás határideje: Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 16-tól 2019. január 16-ig lehetséges.  

Támogatás mértéke és 

összege: 

 
 
1. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 25.000.000 Ft, maximum 500.000.000 Ft.  
 
2. A támogatás maximális mértéke:  
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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 Közép-Dunántúl régióban megvalósuló projektek esetében a mikro-és kisvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének 
maximum 50%-a, középvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 45%-a;  
• a Nyugat-Dunántúl régióban megvalósuló projektek esetében a mikro-és kisvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének 
maximum 45%-a, középvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 35%-a.  
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:  
aa) Ha a környezetvédelmi beruházási költség a beruházás összköltségén belül külön beruházásként vagy egy már működő létesítmény új, jól 
azonosítható többletkomponenseként meghatározható.  
ab) Ha az elszámolható költség az aa) pont szerint nem határozható meg, a támogatott beruházás költségének és egy, a támogatás hiányában 
hitelt érdemlően megvalósítható hasonló, kevésbé környezetbarát beruházás költségének a különbsége számolható el.  
b) 30%-a, ha kisméretű létesítmény esetén nem létezik az ab) pont szerinti hasonló, kevésbé környezetbarát beruházás.  
A támogatási intenzitás középvállalkozás esetén 10 százalékponttal, mikro- és kisvállalkozások esetén 20 százalékponttal növelhető, amely 
további 15 százalékponttal növelhető az alábbi régiókban megvalósuló fejlesztések esetén, azonban a támogatás mértéke nem haladhatja meg a 
regionális beruházási támogatás keretében igénybe vehető támogatás maximális mértékét:  

-Magyarország,  

-Alföld,  

-Alföld,  

-Dunántúl,  

-Dunántúl  

-Dunántúl.  

 
 Támogatási kategória  mikro- és 

kisvállalkozás  
középvállalkozás  
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Regionális beruházási támogatás/ 
Megújuló energia termeléséhez 
nyújtott beruházási támogatás 

-Dunántúl  
 

45% 35%  

 
-Dunántúl  

 

50%  45%  

 
-Dunántúl  

 

50%  50%  

 
-Magyarország  

 

50%  50%  

 
-Alföld  

 

50%  50%  

 
-Alföld  

 

50%  50%  

 

Rendelkezésre álló 

forrás: 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 48 milliárd Ft. 
Jelen felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. 
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 500-800 db. 

  

Operatív Program neve: Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 

Pályázati kiírás címe 
GINOP-3.2.4-8.2.4-16 Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) vállalati szolgáltatások, IKT megoldások fejlesztésének és piaci 

bevezetésének támogatása  

Pályázati konstrukció 

kódja: 
GINOP-3.2.4-8.2.4-16 

Támogatást igénylők 

köre: 

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet azon gazdaságilag potenciálisan életképes, azonban finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő 
mértékében hozzájutó, Magyarország területén székhellyel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető, IKT ágazatban működő gazdasági társaságok, 
illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarország területén fiókteleppel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető, IKT 
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ágazatban működő gazdasági társaságok fióktelepei nyújthatnak be, amelyek:  
a) mikro-, kis- és középvállalkozásnak5 minősülnek  

b) rendelkeznek legalább két lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, amelybe az előtársaságként való 
működés időszaka nem számít bele, továbbá  

c) árbevételének legalább 50%-a infokommunikációs tevékenységből (lásd TEÁOR’08 lista lentebb) származott a támogatási kérelem benyújtását 
megelőző legutolsó két lezárt, teljes üzleti év összesített adatait vizsgálva,  

d) éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó, lezárt, teljes üzleti évben minimum 5 fő volt,  

e) a kevésbé fejlett régiókban székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkeznek  

f) amelyek képesek teljesíteni a 3.4. fejezetekben, valamint a Felhívás 2. számú mellékletekben részletezett műszaki-szakmai feltételeket  

g) az infokommunikációs szolgáltatásokból származó árbevétele a legutolsó két lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján összesítve 
meghaladja a 100 millió Ft-ot.  
 
IKT ágazatba tartozónak a legutolsó lezárt üzleti évben az árbevételük több mint 50%-át az alábbi TEÁOR-kódokból és alcsoportjaikból (igazoltan) 
származó értékesítésből szerző vállalkozások tekinthetők:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-üzemeltetés  

-technológiai szolgáltatás  


6311 Adatfeldolgozási szolgáltatás  

-portáli szolgáltatás  

éb információs-szolgáltatás  
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Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.  
A támogatást igénylő tevékenységéhez kapcsolódó további feltétel:  
a) Nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére, amely nem felel meg az alábbi szolgáltatási feltételek közül legalább egynek:  

vert, amelyre alapozva 
az Iaas/PaaS/SaaS üzleti felhőszolgáltatást el kívánja indítani;  

lyan harmadik fél által 
fejlesztett szoftver vagy hardver termékkel kapcsolatban, amelyre alapozva az üzleti felhő infrastruktúra/platform/alkalmazás szolgáltatást nyújtani 
kívánja;  

sített TEÁOR 
számokhoz rendelhető IT szolgáltatásokból (kivétel: TEÁOR 2620, 5821, 6110, 6120, 6130, 6190 kódok és alcsoportjaik)..bevétele keletkezett.  
 

4.1.2 Gazdálkodási formakód szerint:  
a) 113 Korlátolt felelősségű társaság  

b) 114 Részvénytársaság  

c) 116 Közkereseti társaság  

d) 117 Betéti társaság  

e) 141 Európai részvénytársaság (SE)  

f) 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe  

 

Pályázati kiírás célja: 

Felhívás vissza nem térítendő támogatás és kölcsön együttes biztosítása révén a vállalkozások számára az informatikai beruházási kiadások, 
illetve a teljes bekerülési és üzemeltetési költségek csökkentését lehetővé tevő, az internetalapú szolgáltatásokra, intelligens kliensek és eszközök 
használatára épülő üzleti cloud computing megoldások hazai piaci fejlesztését támogatja.  
A konstrukció a magyar IT alkalmazás szolgáltatók azon szegmenseit célozza elsősorban, amelyek felhőalapú megoldásaikkal olyan ágazatokat 
kívánnak kiszolgálni, amelyekben jelenleg informatikai ellátottság tekintetében hiány mutatkozik, de nemzetgazdaságilag fontos szektorok. Ilyen 
kiemelt ágazatnak minősülnek:  

-03; C 10-11)  

-30)  

-43)  

-56).  
 
A támogatás célja olyan felhőszolgáltató központok létrehozásának támogatása, amelyek professzionális informatikai  
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mint szolgáltatást nyújtanak mikro-, kis- és középvállalkozások számára. Ezzel elérhetővé válik a kkv szektor számára, hogy működésüket, külső 
és belső folyamataikat olyan infokommunikációs megoldásokkal támogassák, melyeket saját egyszeri beruházásból nem vagy csak nagy anyagi 
áldozatok árán lennének képesek megvalósítani, ezzel növelve a szolgáltatást igénybe vevő kkv-k hatékonyságát, csökkentve a teljes bekerülési 
és üzemeltetési költségeket és javítva a bruttó hozzáadott érték termelő képességét.  
A célzott támogatások révén a hazai felhő-informatikával foglalkozó IT vállalkozások piaca, ügyfélköre nő, a cégek szolgáltatásaikkal ki tudnak 
lépni (elsősorban a környékbeli országok irányába) a nemzetközi piacra, ezáltal a hazai IKT kivitel is javulhat.  
A vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön egyidejű igénybevétele kötelező. A vissza nem térítendő támogatás mellett jelen konstrukció 
a piacinál jóval kedvezőbb feltételeket kínáló kölcsönt is biztosít. 

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek  
a) projekt előkészítése  

 

 

 

s helyzet feltárás;  

 


egyéb előkészítéshez kapcsolódó szakértői tanácsadás;  

b) a projekt szakmai, operatív és gazdasági végrehajtásával összefüggő tevékenységek  

 

o architektúra tervezése, hardver és szoftver infrastruktúra elemek installálása,  

o specifikációk, szabványok, bevezetési módszertanok kidolgozása,  

o alkalmazás(ok) kifejlesztése, implementálása, integrációja, bevezetése, paraméterezése, testre szabása, interfész fejlesztés, konfigurálás, 

tesztelés,  
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o üzleti felhőszolgáltatás kidolgozásához és fejlesztéséhez igénybevett külső szakértői támogatás;  

 
ciós és marketing stratégia, információs- és médiakampány megvalósítása  

o online marketing tevékenység,  

o rendezvényekhez kapcsolódó marketing tevékenység – eseménymarketing,  

o nyomdai produkciós anyagok készítése, PR és grafikai tevékenység,  

o partnermegkeresések lefolytatása;  

c) további szakmai tevékenységek:  

 

3.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:  
a) beruházáshoz kapcsolódó tevékenységek  

 

o üzleti alkalmazás, szoftver licenc díjak,  

 szakmai megvalósításhoz kapcsolódó IT és telekommunikációs eszközök  

o közvetlenül a megvalósításhoz rendelhető hardver eszközök,  

o közvetlenül a megvalósításhoz rendelhető hálózati eszközök,  

o közvetlenül a megvalósításhoz rendelhető okostelefonok és tabletek;  

b) projektmenedzsment  

 

c) a projekt szakmai, operatív és gazdasági végrehajtásával összefüggő tevékenységek  

kavállalók alkalmazása,  

 

 

si rendszerek (ISO 20000-1, ISO 27001) bevezetése;  

- és folyamatfejlesztés;  
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d) további szakmai tevékenységek:  

 

 

Beadás határideje: A támogatási kérelmek benyújtása 2017. március 8-tól 2019. március 8-ig lehetséges. 

Támogatás mértéke és 

összege: 

 
a) A vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 17,5 millió Ft, maximum 175 millió Ft lehet.  

  
b) A vissza nem térítendő támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség maximum 35%-a lehet.  

c) A kölcsön összege: minimum 20 millió Ft, maximum 300 millió Ft lehet.  

d) A vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön összegének aránya a projekt összköltségen belül maximum 75%-a lehet.  

e) A 25% önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból (pl.: támogatott hitelből) állhat  

A saját forrás minimálisan elvárt mértéke a projekt elszámolható költségének legalább 25%-a. 

f) A vissza nem térítendő támogatás összegének kisebbnek kell lennie a kölcsön összegénél.  

g) A kölcsön támogatástartalmának számítása „Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a 
regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet II. melléklet B) pontjában foglalt képlet, és a Támogatásokat Vizsgáló Iroda 
honlapján (http://tvi.kormany.hu/) közzétett referencia alapkamatláb alapján számított egyéni referencia kamatláb felhasználásával történik  

 

Rendelkezésre álló 

forrás: 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatási programra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 4,5 milliárd Ft, amelyből  
 

 
 
Jelen Felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.  
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 20 db. 
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Hitelkonstrukció 

paraméterei: 

  
 

Előtörlesztés: 
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A Kölcsön a Kedvezményezett által a Projekt fenntartási időszakának lejártát követően előtörleszthető anélkül, hogy az a Kölcsön 

kondícióinak romlását, vagy terheinek, költségeinek növekedését eredményezné. 

  

Operatív Program neve: Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 

Pályázati kiírás címe GINOP-1.2.6-8.3.4-16 Élelmiszeripari komplex beruházások támogatása kombinált hiteltermékkel 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
GINOP-1.2.6-8.3.4-16 

Támogatást igénylők 

köre: 

A Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be az alábbi feltételeket teljesítő azon középvállalkozások9:  
a) amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az 

előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele), és  

b) amelyek esetében a projekt összköltsége nem haladja meg a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti 

év értékesítés nettó árbevétel, egyéni vállalkozók esetén az adóalapba beszámított bevétel kétszeresét, és  

c) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, az SZJA hatálya 

alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel 

rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.  

 

A támogatást igénylőnek a fenti pontokban szereplő kritériumoknak együttesen kell megfelelnie.  
Jelen Felhívás keretében támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.  

4.1.1. Jogi forma szerint:  

a) kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,  

b) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek,  

c) szövetkezetek.  

 

4.1.2. Gazdálkodási formakód szerint:  

 113 Korlátolt felelősségű társaság  
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 114 Részvénytársaság  

 116 Közkereseti társaság  

 117 Betéti társaság  

 124 Agrárgazdasági szövetkezet  

 141 Európai részvénytársaság (SE)  

 142 Európai szövetkezet (SCE)  

 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe  

 228 Egyéni cég  

 231 Egyéni vállalkozó  

 732 Közös vállalat formakóddal 

 

Pályázati kiírás célja: 

Mivel az élelmiszer-feldolgozás az élelmiszer ellátás biztonságában kulcsszerepet tölt be, alapvető fontosságú az Irinyi Tervben is 

kiemelt ágazat fejlesztése. Ennek érdekében biztosítani kell a hazai adottságoknak és hagyományoknak megfelelő, a mezőgazdasági 

alapanyag háttér sokszínűségét figyelembe vevő és azt kihasználó élelmiszeripari feldolgozó ágazat talpra állítását, 

versenyképességének javítását.  

Jelen Felhívás célja, hogy komplex beruházások támogatásával, vissza nem térítendő támogatás és visszatérítendő pénzügyi eszköz 

támogatásként kedvezményes kamatozású kölcsön együttes biztosítása révén biztosítsa az élelmiszeripari feldolgozó 

középvállalkozások fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítését, munkahelyek megtartását 

eredményező beruházások támogatását, a területi különbségek csökkentését, a térségi felzárkóztatást és a helyi gazdaság 

megerősítését.  

 

A támogatott beruházásnak olyan kapacitásbővítést kell eredményeznie, amelyre tényleges piaci igény mutatkozik, illetve javítja a 

technológiai felkészültséget, versenyképességet és erőforrás-hatékonyságot.  

Támogatható 

tevékenységek 

Önállóan támogatható tevékenységek  

a) Új termelő eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása.  
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felsorolása:  

3.1.2 Önállóan nem támogatható tevékenységek:  

b) Infrastrukturális és ingatlan beruházás.  

c) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli 

építmények energiaigényének részbeni fedezése megújuló energia előállításával.  

 

 

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

informatikai eszközök és szoftverek beszerzése.  

e) Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések.  

f) Szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége.  

g) Környezetirányítási, vezetési, minőségirányítási, hitelesítési és minősítési rendszerek bevezetése, tanúsíttatása, hitelesítése, 

termékek környezetvédelmi minősítése.  

A Felhívás 3.1.1 a) pontjában meghatározott tevékenységhez kapcsolódó költségeknek együttesen legalább a projekt összköltségének 

20%-át el kell érniük.  

A Felhívás 3.1.2. d) pontban meghatározott támogatható tevékenységekhez kapcsolódó új szoftverek és kapcsolódó költségeik 

együttesen legfeljebb a projekt összköltségének 15%-át érhetik el.  

A Felhívás 3.1.2. e) és f) pontokban meghatározott támogatható tevékenységekhez kapcsolódó költségek együttesen legfeljebb a 

projekt összköltségének 10%-át érhetik el.  

 

3.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek  

h) A kötelező tájékoztatáshoz és nyilvánossághoz kapcsolódó tevékenységek  

 

A Felhívás keretében a 3.1.2.1 h) pontban meghatározott tevékenység önállóan nem támogatható, de kötelezően megvalósítandó, és 

csak a támogatói döntést követően kezdhetőek meg. Ezen tevékenységhez kapcsolódó költségek együttesen legfeljebb a projekt 

összköltségének 0,5 %-át érhetik el. 

Beadás határideje: Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2017. február 15-től 2019. február 2-ig lehetséges.  

Támogatás mértéke és 

összege: 

A megvalósítandó projekt vissza nem térítendő támogatásból, kölcsönből és önerőből tevődik össze, amelyek együttesen 

meghatározzák a projekt elszámolható összköltségét.  



                                                                                 

 121 

1.) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 50.000.000 forint, maximum 750.000.000 forint.  

2.) Az igényelhető kölcsön összege minimum 50.000.001 Ft, maximum 2.000.000.000 Ft.  

3.) Az igényelhető kölcsön összegének meg kell haladnia a vissza nem térítendő támogatás összegét.  

 

4.) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön mértéke:  

 

A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható költségének 37%-a lehet, a vissza nem térítendő 

támogatás és a kölcsön együttes mértéke maximum a projekt összes elszámolható költségének 75%-a lehet.  

5.) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás és kölcsön együttes támogatástartalma összesen nem haladhatja meg az 5.3. 7.) 

pont a)-c) alpontokban szereplő maximumokat. E megfelelést támogatási kategóriánként kell biztosítani.  

 

6.) A kölcsön támogatástartalmának számítása „Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos 

eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet II. melléklet B) pontjában foglalt képlet, és a 

Támogatásokat Vizsgáló Iroda honlapján (http://tvi.kormany.hu/) közzétett referencia alapkamatláb alapján számított egyéni 

referencia kamatláb felhasználásával történik.  

 

7.) A vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön együttes támogatástartalma:  

a) Regionális beruházási támogatás igénybevétele esetén:  

 

aa) az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld és a Dél-Dunántúl régiókban 60%,  

ab) a Közép-Dunántúl régióban 45%,  

ac) a Nyugat-Dunántúl régióban 35% lehet.  

b) Megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás esetén:  

 

ba) az elszámolható költségek 70%-a lehet.  

c) Csekély összegű támogatás esetén az elszámolható költségek 100 %-a lehet.  

 



                                                                                 

 122 

Rendelkezésre álló 

forrás: 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 100 milliárd Ft,  

 

 

Jelen Felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.  

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 200-300 db. 

  

Operatív Program neve: Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 

Pályázati kiírás címe Nemzeti Technológiai és Szellemi Tulajdon kockázati tőkeprogram 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
GINOP-8.1.3/A-16 

Támogatást igénylők 

köre: 

A Tőkeprogram keretében a finanszírozott projektnek Magyarországon, a kevésbé fejlett régiókban 

kell megvalósulnia. Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi Régió területén megvalósuló projektek.  

 

A megcélzott vállalkozások (Végső Kedvezményezettek) további 

ismérvei: 

- A potenciális végső kedvezményezettek érettségüket tekintve a korai 

életszakaszokba tartozó, K+F+I tevékenységet felmutatni képes 

vagy azt vállaló KKV-k; 

- Magas növekedési potenciállal rendelkeznek; 

- Fő irányként azon projektek részesülhetnek támogatásban, amelyek 

közvetlenül, vagy közvetve illeszkednek az S33 céljaihoz vagy 

szakosodási irányaihoz. Előnyt élveznek azok a projektek, melyek 

nagy növekedési potenciállal rendelkeznek, valamint technológiailag 

innovatívak. Emellett megvalósulhatnak olyan projektek is melyek 

nem illeszkednek közvetlenül az S3 stratégiához ugyan, de 

hozzájárulnak az S3 folyamat céljaihoz és gazdaságélénkítő hatással 

bírnak. 

 

Program célja:  
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1. A Nemzeti Technológiai és Szellemi Tulajdon kockázati tőkeprogram (Tőkeprogram) megva-lósítására egy olyan állami 
tulajdonú kockázati tőkealap kezelő társaság kerül felépítésre, amely tőkebefektetésekkel képes hozzájárulni a nemzetgazdasági 
teljesítmény növeléséhez.  
2. Az inkubációs (pre-seed), magvető (seed), és induló (startup) szakaszra fókuszáló tőkeprog-ram célja, hogy induló vagy fiatal 
innovatív, nagy növekedési potenciállal rendelkező kkv-k tőke-támogatás révén ötletek megvalósításával, prototípusok 
továbbfejlesztésével jelentősen innovatív terméket, szolgáltatást hozzanak létre, vezessenek nemzetközi piacra. A jól műkö-dő 
hazai innovációs ökoszisztéma (startup és spin-off) kiépítéséhez szükséges a ma még gyenge tudás- és technológiaigényes 
induló vállalkozásokat segítő környezet fejlesztése, az ilyen innovatív vállalkozások finanszírozáshoz való hozzájutásának 
elősegítése.  
 

 

Megcélzott iparágak 

S3 nemzeti ágazati prioritások és intelligens technológiák: 

- Egészséges társadalom és jólét 

- Fejlett jármű- és egyéb gépipari technológiák 

- Tiszta és megújuló energiák 

- Fenntartható környezet 

- Egészséges helyi élelmiszerek 

- Agrár-innováció 

- IKT (infokommunikációs technológiák) & szolgáltatások (az S3-ban 

megjelölt körben) 

- Befogadó és fenntartható társadalom, élhető környezet 

- Intelligens technológiák 

A tőkeprogram időbeli 

keretei: 

- Végső kedvezményezettek kiválasztása: 2017. január 1-től kezdve, az állami alapkezelő kiválasztásának 

függvényében 

- Befektetési döntést legkésőbb 2023. december 31-ig lehet hozni 

- Elszámolási időszak vége: 2023. december 31. 

- Alapra terhelhető költségek legkésőbbi dátuma: 2029. december 31. 

(Visszafizetett források nélkül 2023. december 31.) 

- A tőkealap futamideje 13 év.  

Finanszírozás mértéke, 

összege és formája: 

A végső kedvezményezett vállalkozás fejlettségi szintjétől (életszakaszától) 

és a befektetési tárgyalási folyamat eredményeként meghatározott feltételektől 
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függően 9-500 millió Ft.4  

Elsődlegesen a céltársaság számára juttatott tőkeemelés (meglévő részesedés 

megvásárlása kizárt). A tőkebefektetést kiegészítheti tulajdonosi hitel, 

vagy konvertálható kölcsön.  

Inkubációs befektetésnél 9%. A másik két életszakaszban a tulajdonrész 

jellemzően a 25-50%-os sávban lesz, a végső kedvezményezettnek adott 

első befektetési körben gyakran 25% alatt. Az Alap nem célozhat meg 50%- 

nál nagyobb induló és összességében 80%-nál5 nagyobb részesedést a végső 

kedvezményezett vállalkozásban.  

A végső kedvezményezett vállalkozás fejlettségi szintjétől (életszakaszától) 

függően a befektetések időtartama 2-7 év.  

Nincs preferált exit forma, valamennyi lehetséges exit út elképzelhető a 

hozam maximalizálása érdekében (értékesítés szakmai vagy pénzügyi befektetőknek, 

IPO, visszavásárlás).  

Rendelkezésre álló 

forrás: 
A program keretösszege 30 milliárd forint. 

  

Operatív Program neve: Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 

Pályázati kiírás címe Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása Hitelprogram  

Pályázati konstrukció 

kódja: 
GINOP-8.1.1-16 

Támogatást igénylők 

köre: 

 A hitelprogram keretében Támogatásra jogosultak a devizabelföldinek minősülő, Magyarország területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség 

területén székhellyel és Magyarország területén fiókteleppel rendelkező, gazdaságilag potenciálisan életképes, azonban finanszírozási forrásokhoz nem, vagy 

nem megfelelő mértékében hozzájutó kis-, közép- és nagyvállalkozások. Támogatásra gazdasági társaság2 jogosult, amennyiben a Szerződés 107. és 108. cikke 

alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 651/2014/EU bizottsági rendelet (általános 

csoportmentességi rendelet) I. melléklet szerint kis-, középvállalkozásnak vagy az általános csoportmentességi rendelet 2. cikk 24. pontja szerinti 

nagyvállalkozásnak minősül. A programban konzorciumok nem igényelhetnek támogatást. 

Program célja:  
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 A vállalkozások K+F+I beruházásainak előmozdítása, különös tekintettel:  

 az intelligens specializáció elveinek megfelelő termék- és szolgáltatásfejlesztésre, a technológiaátadásra, a 

társadalmi innovációra, az öko-innovációra és a közszolgálati alkalmazásokra irányuló beruházások, továbbá  

 a technológiai és ipari kutatás, a kísérleti programok, a korai termékhitelesítési intézkedések, az alaptechnológiák 

fejlett gyártási kapacitásának és próbagyártásának támogatása.  

 

A hitelprogram célja a pénzügyi szempontból életképes, jövedelemtermelő vállalkozások K+F+I tevékenységének 

ösztönzése, amelyek a pénzpiacokon egyáltalán nem, vagy nem kellő mennyiségben jutnak finanszírozási forráshoz. A 

hitelprogram célja továbbá, hogy növekedjen a vállalkozás saját tevékenységi körében végzett olyan prototípus, termék-, 

technológia- és szolgáltatásfejlesztési tevékenység, amely jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó új, piacképes 

termékek, szolgáltatások, technológiák, ill. ezek prototípusainak kifejlesztését, piacravitelét eredményezheti.  

A kölcsön révén nő a vállalati K+F+I kiadások aránya a GDP-n belül, és a vállalkozásoknak közpénzből nyújtott 

támogatáshoz illeszkedő magánberuházás mértéke.  
 

 

Támogatható 

tevékenységek 

 

 

1) Projektek megvalósítási helye:  

 

A hiteligénylő Magyarországon, közép-magyarországi régión kívül bejegyzett székhelye, telephelye vagy fióktelepe. Minden 

esetben a projekt megvalósítás helyszíne számít és nem a támogatást igénylő szervezet székhelye, ezért a Közép-

Magyarország régióban székhellyel rendelkező szervezet projektje is támogatható, amennyiben a projekt maga a közép-

magyarországi régión kívül valósul meg.  

2) Támogatható tevékenységek:  

 

A. Ipari kutatás, kísérleti fejlesztés3 tevékenységek,  

B. Innovációs tevékenységek2,  

C. Termék piacra viteli tevékenységek,  

D. A projekt végrehajtásához kapcsolódó tevékenységek,  

E. A projekt végrehajtásához szorosan kapcsolódó, de nem K+F tartalmú tevékenységek.  

 

A projekt keretében Ipari kutatás, Kísérleti fejlesztés tevékenység, és/vagy Eljárási információs tevékenység végzése kötelező 

a projekt elszámolható költségének minimum 5%-a mértékben.  

Kölcsön kizárólag a 2014. évi LXXVI. törvény 3§. 19. pontjában meghatározott projektre nyújtható.  
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Támogatható tevékenységek részletezése:  

 

Ipari kutatás, kísérleti fejlesztés keretében a projekt időtartama alatt a projektben való használat mértékéig és idejére 

elszámolható:  

A1) Személyi jellegű ráfordítás,  

A2) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások,  

A3) Anyagköltség: közvetlenül a kutatás-fejlesztési tevékenységhez kapcsolódóan,  

A4) Beruházási költségek: közvetlenül a kutatás-fejlesztési tevékenységhez kapcsolódóan,  

A5) Építés: a beruházás érdekében felmerült építési és alap infrastruktúra fejlesztés, bekerülési értéke,  

A6) Új eszközbeszerzés: A projekt céljához kapcsolódó, a piacon elérhető, a projektcélok megvalósításához szükséges 

technológiát használó eszközök beszerzése,  

A7) Immateriális javak beszerzése,  

A8) Hazai és külföldi oltalomszerzés költségei.  

Innovációs tevékenység keretében:  

B1) Személyi jellegű ráfordítás,  

B2) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások.  

Termék piacra vitele keretében:  

C1) Árubemutatóhoz, kiállításhoz, vásárhoz kapcsolódóan tolmács költségei,  

C2) Hazai vagy külföldi árubemutatón, kiállításon/vásáron való részvétel díja,  

C3) Hazai vagy külföldi árubemutatón, kiállításon/vásáron való részvételhez kapcsolódó marketingeszközök elkészítése, 

beszerzése, média-megjelenések, sajtóhirdetések, reklámkampányok költsége,  

C4) Hazai vagy külföldi árubemutatón, kiállításon, vásáron bemutatott termék szállítmányozási és biztosítási költségei.  

A projekt végrehajtásához kapcsolódó tevékenységek keretében:  

D1) Projekt előkészítés,  

D2) Projekt menedzsment: Személyi jellegű ráfordítás, Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja,  

D3) A projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások költségei: Kötelezően előírt nyilvánosság költségei.  

A projekt végrehajtásához szorosan kapcsolódó, de nem K+F tartalmú tevékenységek keretében:  

E1) Piackutatás, üzleti terv, szakértői és tanulmánykészítési szolgáltatás,  

E2) Grafikai tervezési, formatervezési, fordítási költségek (marketingeszközökhöz, arculati elemekhez és a honlap fejlesztéshez 

kapcsolódóan),  

E3) Weboldal, marketing megjelenések.  

A tőkeprogram időbeli 

keretei: 
A Hitelprogram keretében 2017. február 28-től 2019. december 02-ig lehet Hitelkérelmet benyújtani.  
 

Finanszírozás mértéke, 

összege és formája: 
Ügyletenként legalább 100 millió forint, legfeljebb 3.000 millió forint.  

Induló vállalkozásnak nyújtott támogatás jogcím esetén legfeljebb kb. 1.240 millió forint árfolyamtól függően (max. 4 M EUR).  
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Kezdő vállalkozások anyavállalati kezességvállalás nélkül legfeljebb 150 M Ft hitelösszeget igényelhetnek.  
150 millió Ft feletti igényelt kölcsönösszegnél az igényelt kölcsönösszeg nem haladhatja meg a vállalkozás utolsó lezárt teljes évi árbevételének 4-szeresét.  

Rendelkezésre álló 

forrás: 
42,19 milliárd forint. 

  

Operatív Program neve: Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 

Pályázati kiírás címe KKV energia hitel  

Pályázati konstrukció 

kódja: 
GINOP-8.4.1/B-16 

Támogatást igénylők 

köre: 

 

  
 A hitelprogram keretében Kölcsönre jogosult a devizabelföldinek minősülő, Magyarország területén székhellyel, vagy az 

Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarország területén fiókteleppel rendelkező, gazdaságilag 

potenciálisan életképes, azonban finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó, a Szerződés 

107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról 

szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklete alapján Mikro-, Kis- vagy Középvállalkozásnak 

minősülő Gazdasági Társaság, Egyéni Vállalkozó, Egyéni Cég, Szövetkezet és külföldi vállalkozás magyarországi 

fióktelepe. A Kölcsönt ennek megfelelően olyan vállalkozás igényelheti, amely – az adott esetben külföldön lévő – Partner- 

és Kapcsolódó Vállalkozásaival összevont (konszolidált)  
 

Program célja: 

 
 A hitelprogram célja a finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó Mikro-, Kis- és 

Középvállalkozások versenyképességének növelése, korszerű termék- és szolgáltatásfejlesztési képességének megteremtése, 

valamint e képesség növelésének támogatása a külső finanszírozáshoz történő hozzáférés javítása révén. A hitelprogram 

Mikro-, Kis- és Középvállalkozások olyan, pénzügyi szempontból életképes és jövedelemtermelő beruházásait támogatja, 

amelyek megújuló energiaforrás (a szélenergia kivételével) felhasználásával hálózatra termelés céljából villamos energiát 

állítanak elő.  
 

Támogatható 

tevékenységek 

1. Projektek megvalósítási helye  
A Projekt megvalósítási helye a Végső Kedvezményezett Magyarországon, a Közép- Magyarország régión kívül 
bejegyzett székhelye, telephelye vagy fióktelepe. Minden esetben a projektmegvalósítás helyszíne számít és 

nem a Kölcsönt igénylő szervezet székhelye, ezért a Közép-Magyarország régióban székhellyel rendelkező 
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szervezet Projektje is támogatható, amennyiben a Projekt maga a Kölcsönt igénylő Közép-Magyarország régión 

kívüli telephelyén vagy fióktelepén valósul meg.  
 

2. Támogatható tevékenységek  
A hitelprogram keretében nyújtott Kölcsön a Végső Kedvezményezett gazdaságilag potenciálisan életképes 

Projektjének megvalósításához használható fel.  
A támogatható tevékenységek a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletét 
képező, a „Nemzeti szabályozás az elszámolható költségekről – 2014- 2020 programozási időszak” c. útmutató 

(a továbbiakban: a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletét képező útmutató) megfelelő pontjai 
alapján a következők:  
A) Előkészítési tevékenységek (önállóan nem, csak valamely beruházási tevékenységgel együtt 

támogathatóak):  
ekt-előkészítési tevékenységek.  

 
A hitelkérelem benyújtását megelőzően az előkészítési tevékenységekkel kapcsolatban felmerült 

költségekre kizárólag csekély összegű támogatás nyújtható!  
B) Beruházási tevékenységek:  

lás;  
3, valamint a Projekt szempontjából feltétlenül szükséges épület4 építése, 

kivitelezése;  
 

 (önállóan nem, csak valamely másik 
beruházási tevékenységgel együtt támogatható).  

 
C) Megvalósításhoz kapcsolódó költségek (önállóan nem, csak valamely beruházási tevékenységgel együtt 

támogathatóak):  
-előkészítési költségek;  

 

i. műszaki ellenőri szolgáltatás (3.4.3.2. pont),  
ii. egyéb mérnöki szolgáltatás (3.4.3.3. pont),  
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iii. nyilvánosság biztosítása (3.4.4.1. pont);  

iv. hatósági szolgáltatások (hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak,  
 

 
illetékek; 3.4.4.3. pont);  
a 3.8. pont szerinti projektmenedzsment.  

 

3. Elszámolható költségek köre  
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletét képező útmutató  

-előkészítési költségek  
 

mint az előkészítési tevékenységek költségei; valamint  
 

 

űtárgy5, valamint a Projekt szempontjából feltétlenül szükséges épület6 építési, 
kivitelezési költségei,  

 
 

mint a beruházási tevékenységek költségei; valamint  
-előkészítési költségek,  

szolgáltatások költségei,  

-költségek  
 

mint a megvalósításhoz kapcsolódó költségek.  
A költségek elszámolhatóságával kapcsolatos általános előírásokat, továbbá az egyes költségtípusokra 

vonatkozó részletes szabályozást a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletét képező útmutató 
tartalmazza.  

A Projekt költségei alatt a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számv. tv.) hatálya alá 
tartozó Végső Kedvezményezettek esetében a Számv. tv. 47. §, 48. § és 51. §-a által meghatározottakat kell 
érteni a következő eltéréssel. Valamennyi felhasználási cél esetében a beruházás tárgyi eszközeinek bekerülési 



                                                                                 

 130 

értéke a Számv. tv. 47-48. és 51. §-ai alapján számolható el.  

A Projekt Költségvetésében azok a költségek számolhatók el, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a Projekt 
végrehajtásához.  

A tőkeprogram időbeli 

keretei: 
A hitelprogram keretében 2017. február 28-tól lehet hitelkérelmet benyújtani.  
A hitelprogram keretében utoljára 2018. június 30-án lehet hitelkérelmet benyújtani.  

Finanszírozás mértéke, 

összege és formája: 
Minimum 1 millió Ft, maximum 1.000 millió Ft.  
 

Rendelkezésre álló 

forrás: 
30 milliárd forint. 

 

  

Operatív Program neve: Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 

Pályázati kiírás címe GINOP-2.1.2-8.1.4-16 Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék keretében  

Pályázati konstrukció 

kódja: 
GINOP-2.1.2-8.1.4-16 

Támogatást igénylők 

köre: 

1. mikro-, kis-, és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok11,  

b) amelyek rendelkeznek legalább kettő lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az 

előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),  

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

évben minimum 3 fő volt,  

d) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, vagy az Európai Gazdasági 

Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,  

e) amelyek nem tartoznak az EVA hatálya alá.  

A támogatást igénylőnek az 1. pontban szereplő kritériumok mindegyikének meg kell felelnie.  

Jelen Felhívás keretében támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.  

A GINOP-2.1.2-8.1.4-16 Felhívás esetében nem nyújthat be támogatási kérelmet azon támogatást igénylő, amely a 

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP-2.1.7-15, vagy GINOP-2.1.1-15, vagy GINOP-2.2.1-15 Felhívásra 

benyújtott támogatási kérelme kapcsán már részesült támogatásban, vagy a támogatási kérelmének elbírálása folyamatban van 
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(beleértve a kifogáskezelési eljárást is). Kivéve ez alól, ha a támogatás részére történt megítélése ellenére nem kötött Támogatási 

Szerződést, vagy elállt attól.  

Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság csak akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha ahhoz a Kormány előzetesen 

hozzájárult.  

4.1.1. Jogi forma szerint:  

a) kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,  

 

4.1.2. Gazdálkodási formakód szerint:  

 

 Részvénytársaság  

 

 

 

 

Program célja: 

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (továbbiakban GINOP) célul tűzte ki a vállalati K+F+I tevékenység intenzitásának 
ösztönzését, a kutatás-fejlesztési és innovációs aktivitás növelését a tudás intenzív és innovatív vállalkozások körében.  
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.  
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.  
Jelen Felhívás keretében kizárólag abban az esetben hozható pozitív támogatói döntés, amennyiben a támogatást igénylő mind a vissza nem 
térítendő támogatás, mind pedig a kölcsön megszerzésére jogosultságot szerez.  
A megvalósítandó projekt vissza nem térítendő támogatásból, kölcsön részből és önerő részből tevődik össze, amelyek együttesen határozzák 
meg a projekt összes elszámolható költségét.  
A Felhíváshoz kiválasztott Közvetítők listája az MFB Zrt. honlapján – www.mfb.hu – kerül közzétételre.  
Jelen konstrukció keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek. 

Támogatható 

tevékenységek 

Önállóan támogatható tevékenységek  
Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás keretében:  
Kísérleti fejlesztés  
Kísérleti fejlesztés: a meglévő tudományos, technológiai, üzleti és egyéb, vonatkozó ismeretek és szakértelem megszerzése, összesítése, 
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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 
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.  

3.1.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek:  
Regionális beruházási támogatás keretében:  
(Kizárólag azon vállalkozások esetében támogatható, amelyek a támogatást nem elsődleges mezőgazdasági termeléshez 
veszik igénybe5) (maximum a projekt elszámolható költségeinek 35%-a)  
a) Eszközbeszerzés  
 
Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése. Olyan tárgyi eszközök 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.  
b) A projekt céljához feltétlenül szükséges épület építése, bővítése, átalakítása, korszerűsítése, és a szükséges alap infrastrukturális 
fejlesztések.  
 
A regionális beruházás keretében beszerzett eszközök a projekt megvalósítási időszakának végéig a termelési célra nem használhatóak.  

Csekély összegű (de minimis) támogatás keretében:  
(Kizárólag azon vállalkozások esetében támogatható, amelyek a támogatást nem elsődleges mezőgazdasági termeléshez 
veszik igénybe6)  
a) Projektmenedzsment tevékenység jelen Felhívás 5.5. és 5.7. pontja szerint.  

b) A projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele jelen Felhívás 5.5 és 5.7 pontja szerint.  

 

3.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek  
Csekély összegű (de minimis) támogatás keretében:  
(Kizárólag azon vállalkozások esetében támogatható, amelyek a támogatást nem elsődleges mezőgazdasági termeléshez 
veszik igénybe)  
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a) A projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele:  
• Kötelező nyilvánosság biztosítása tevékenység  

 

Időbeli keret: 

Jelen felhívás keretében támogatási kérelmek benyújtása 2017. március 1-től 2019. március 1-ig lehetséges.  

 

Az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:  

 2017. május 31.12 óra 00 perc  

 2017. augusztus 28. 12 óra 00 perc  

 2018. február 5. 12 óra 00 perc  

 2018. november 5. 12 óra 00 perc  

 2019. március 1. 12 óra 00 perc  

 

Finanszírozás mértéke, 

összege és formája: 

A megvalósítandó projekt vissza nem térítendő támogatásból, hitelrészből és önrészből tevődik össze, amelyek együttesen meghatározzák a 
projekt elszámolható összköltségét.  
1.) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 50 millió forint, maximum 500 millió forint.  

2.) Az igényelhető kölcsön összege minimum 25 millió Ft, maximum 250 millió Ft.  
A vissza nem térítendő támogatás mértéke Nyugat-Dunántúlon maximum az elszámolható költségek 50%-a lehet mikro és kisvállalkozás 
esetében, 40%-a lehet középvállalat esetében, 30%-a lehet nagyvállalatok esetében.  
A vissza nem térítendő támogatás mértéke a többi régióban maximum az elszámolható költségek 55%-a lehet mikro és kisvállalkozás esetében, 
45%-a lehet középvállalat esetében, 35%-a lehet nagyvállalatok esetében.  
A kölcsön maximális aránya az elszámolható költségen belül Nyugat-Dunántúlon az elszámolható költségek 40%-a lehet mikro és kisvállalkozás 
esetében, 50%-a lehet középvállalat esetében, 60%-a lehet nagyvállalatok esetében.  
A kölcsön maximális aránya az elszámolható költségen belül a többi régióban az elszámolható költségek 35%-a lehet mikro és kisvállalkozás 
esetében, 45%-a lehet középvállalat esetében, 55%-a lehet nagyvállalatok esetében.  
3.) Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból (pl.: támogatott hitelből) állhat. A saját forrás 
minimálisan elvárt mértéke a projekt elszámolható költségének legalább 10%-a. A kölcsön mértékének el kell érnie a vissza nem térítendő 
támogatás minimum 50%-át. 

4.) A kölcsön támogatástartalmának számítása „Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a 
regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet II. melléklet B) pontjában foglalt képlet, és a Támogatásokat Vizsgáló Iroda 
honlapján (http://tvi.kormany.hu/) közzétett referencia alapkamatláb alapján számított egyéni referencia kamatláb felhasználásával történik.  

5.) Az igényelhető vissza nem térítendő és a kölcsön együttes támogatástartalma összesen nem haladhatja meg az 5.9. pontban szereplő 
maximumokat.  
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A projekt eredményeit kötelező széles körben terjeszteni konferenciák, publikációk, nyílt hozzáférésű adattárak vagy ingyenes nyílt forráskódú 
szoftverek útján. 

Rendelkezésre álló 

forrás: 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 120 milliárd Ft,  

 amelyből a vissza nem térítendő támogatás: 80 milliárd Ft,  

 a visszatérítendő támogatás: 40 milliárd Ft.  
 
Jelen felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.  
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 160-1600 db. 

  

Operatív Program neve: Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 

Pályázati kiírás címe Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia felhasználásának növelését célzó hitel 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
GINOP-8.4.1/A-17 

Támogatást igénylők 

köre: 

 

Kölcsönfelvevő lehet 

1. természetes személy, 

2. társasház, 

3. lakásszövetkezet 

a következő feltételekkel. 

 

 

 

 TERMÉSZETES SZEMÉLY KÖLCSÖNFELVEVŐ ESETÉN  
Nagykorú, cselekvőképes, magyar adóazonosító jellel rendelkező  

i. olyan magyar állampolgár, vagy  

ii. legalább egy éve magyarországi állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező,  

 

korszerűsítésre kerülő, lakóhelyként szolgáló ingatlan1 (rész)tulajdonosa, feltéve, hogy az érintett ingatlan a 

Kölcsönfelvevő állandó lakóhelye vagy ideiglenes tartózkodási helye.  

Amennyiben a hitelfelvevő a futamidő lejártakor betölti vagy már betöltötte a 75. életévét, Adóstárs bevonása 
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kötelező. Az ilyen Adóstárs a futamidő lejáratakor a 75. életévét nem töltheti be.  

TÁRSASHÁZ KÖLCSÖNFELVEVŐ ESETÉN  
A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény szerinti társasház az érintett lakóépület közös tulajdonban lévő 

részei vonatkozásában.  

Társasházként működő lakóépület a Hitelprogram keretében kölcsönre csak akkor lehet jogosult, ha kizárólag helyi 

önkormányzat, vagy kizárólag természetes személy(ek)  

i. tulajdonában álló önálló lakásokra jutó tulajdoni hányadok, vagy  

ii. tulajdonában álló önálló lakások m2-ben kifejezett alapterületeinek  

 

összege eléri vagy meghaladja az összes  

i. önálló lakásra és nem lakás céljára szolgáló önálló helyiségre jutó tulajdoni hányadok, vagy  

ii. önálló lakás és nem lakás céljára szolgáló önálló helyiség m2-ben kifejezett alapterületei  

 

összegének 70%-át.2  

LAKÁSSZÖVETKEZET KÖLCSÖNFELVEVŐ ESETÉN  
A lakásszövetkezetről szóló 2004. CXV. törvény (a továbbiakban: lakásszövetkezeti tv.) szerinti lakásszövetkezet az 

által fenntartott lakóépület vonatkozásában.  

A lakásszövetkezet a Hitelprogram keretében kölcsönre csak akkor lehet jogosult, ha kizárólag helyi önkormányzat, 

vagy kizárólag természetes személy(ek) tulajdonában vagy – a lakásszövetkezeti tv. 12. § (1) bekezdésében 

meghatározott esetben – állandó használatában álló  

i. önálló lakásokra jutó tulajdoni hányadok, vagy  

ii. önálló lakások m2-ben kifejezett alapterületeinek  

 

összege eléri vagy meghaladja az összes  

i. önálló lakásra és nem lakás céljára szolgáló önálló helyiségre jutó tulajdoni hányadok, vagy  

ii. önálló lakás és nem lakás céljára szolgáló önálló helyiség m2-ben kifejezett alapterületei  

 

összegének 70%-át.3  
  

Program célja: 

 

 A Hitelprogram célja a lakossági szektor épületenergetikai beruházásaihoz szükséges forrás rendelkezésre bocsátása a 

lakóépületek energiahatékonyságának, valamint a lakóépületekhez kapcsolódó megújuló energiaforrás alkalmazásának 
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növelése érdekében.  
 

Támogatható 

tevékenységek 

 

 

 
 

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK  

TERMÉSZETES SZEMÉLY KÖLCSÖNFELVEVŐ ESETÉN  

I. Családi ház, lakóház, szabadon álló ház, sorház, ikerház, hétvégi ház és üdülőház korszerűsítése  

A) Energiahatékonyság javításra vonatkozó tevékenységek  
1. fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nem nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek hőszigetelése (önállóan 
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támogatható tevékenység);  

2. fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek cseréje / energiamegtakarítást 

eredményező korszerűsítése (önállóan támogatható tevékenység);  

3. az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló vagy árnyékvető szerkezetek beépítése (kizárólag másik, önállóan támogatható 

tevékenységgel együtt támogatható);  

4. fűtési és/vagy használatimelegvíz-rendszerek korszerűsítése:  

i. hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje korszerű, fosszilis tüzelőanyaggal üzemelő, nagy hatásfokú berendezésekre (pl. 

kondenzációs kazánok beépítése) (önállóan támogatható tevékenység);  

ii. hőleadó berendezések korszerűsítése vagy cseréje (pl. felületfűtés kialakítása) (önállóan támogatható tevékenység);  

iii. szükséges kéménytechnikai fejlesztések elvégzése (kizárólag az i. pont szerinti támogatható tevékenységgel együtt támogatható);  

iv. automatikus központi (hőforrás oldali) és helyi (hőleadó oldali) szabályozások kiépítése (önállóan támogatható tevékenység);  

5. hővisszanyerő berendezés korszerűsítése, VRF5 típusú hűtési rendszer kiépítése (önállóan támogatható tevékenység);  

6. meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása (kizárólag másik, önállóan támogatható tevékenységgel 

együtt támogatható):  

i. fényforrások, világítótestek és előtétek cseréje;  

ii. világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó, az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások 

kialakítása, amennyiben energiamegtakarítást eredményeznek.  

 

B) Megújuló energia felhasználására vonatkozó tevékenységek  
1. napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület használatimelegvíz-igényének részbeni, vagy teljes kielégítése 

céljából, és/vagy fűtésrásegítésre (önállóan támogatható tevékenység);  

2. brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület fűtési és használatimelegvíz-igényének 

részbeni vagy teljes kielégítése céljából (önállóan támogatható tevékenység);  

3. napelemes rendszer telepítése hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a 

fejlesztésben érintett épület villamosenergia-ellátásához (önállóan támogatható tevékenység);  

4. földhő-víz, víz-víz, levegő-víz hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíz-termelésre 

és/vagy fűtésrásegítésre (önállóan támogatható tevékenység).  

 

II. Társasházi vagy lakásszövetkezeti lakás korszerűsítése  

Energiahatékonyság javításra vonatkozó tevékenységek  
1. fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nem nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek hőszigetelése (önállóan 
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támogatható tevékenység);  

2. fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek cseréje / energiamegtakarítást 

eredményező korszerűsítése (önállóan támogatható tevékenység);  

3. az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló vagy árnyékvető szerkezetek beépítése (kizárólag másik, önállóan támogatható 

tevékenységgel együtt támogatható);  

4. fűtési és/vagy használatimelegvíz-rendszerek korszerűsítése:  

i. hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje korszerű, fosszilis tüzelőanyaggal üzemelő, nagy hatásfokú berendezésekre (pl. 

kondenzációs kazánok beépítése) (önállóan támogatható tevékenység);  

ii. hőleadó berendezések korszerűsítése vagy cseréje (pl. felületfűtés kialakítása);  

iii. szükséges kéménytechnikai fejlesztések elvégzése (kizárólag a 4. i. pont szerinti támogatható tevékenységgel együtt támogatható);  

iv. automatikus központi (hőforrás oldali) és helyi (hőleadó oldali) szabályozások kiépítése (önállóan támogatható tevékenység);  

5. hővisszanyerő berendezés korszerűsítése, VRF típusú hűtési rendszer kiépítése (önállóan támogatható tevékenység);  

6. meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása (kizárólag másik, önállóan támogatható tevékenységgel 

együtt támogatható):  

i. fényforrások, világítótestek és előtétek cseréje;  

ii. világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó, az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások 

kialakítása, amennyiben energiamegtakarítást eredményeznek.  

 

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK  

TÁRSASHÁZ ÉS LAKÁSSZÖVETKEZET KÖLCSÖNFELVEVŐ ESETÉN  

A) Energiahatékonyság javításra vonatkozó tevékenységek  
1. fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nem nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek hőszigetelése (az OTSZ-ben 

ismertetett tűzterjedés elleni gátak szerkezeti kialakítása támogatott költség, a helyi építésügyi hatóság előírásai alapján) (önállóan 

támogatható tevékenység);  

2. fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek cseréje / energiamegtakarítást 

eredményező korszerűsítése (önállóan támogatható tevékenység);  

3. az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló vagy árnyékvető szerkezetek beépítése (kizárólag másik, önállóan támogatható 

tevékenységgel együtt támogatható);  

4. az épület közös használatú gépészeti rendszereinek (elektromos berendezések és a szellőztető rendszer berendezései) korszerűsítése 

vagy cseréje (önállóan támogatható tevékenység);  

5. fűtési- és/vagy használatimelegvíz-rendszerek korszerűsítése (távfűtéssel vagy házközponti fűtéssel ellátott ingatlan esetében):  
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i. hőtermelő berendezés korszerűsítése, cseréje korszerű, fosszilis tüzelőanyaggal üzemelő, nagy hatásfokú berendezésre (pl. 

kondenzációs kazán beépítése) (önállóan támogatható tevékenység);  

ii. hőleadó berendezés korszerűsítése vagy cseréje (pl. felületfűtés kialakítása) (önállóan támogatható tevékenység);  

iii. szükséges kéménytechnikai fejlesztések elvégzése (kizárólag az 5. i. pont szerinti támogatható tevékenységgel együtt 

támogatható);  

iv. automatikus központi (hőforrás oldali) és helyi (hőleadó oldali) szabályozások kiépítése (önállóan támogatható tevékenység);  

v. gőz hőhordozó közeg váltása forró vagy meleg vízre (önállóan támogatható tevékenység);  

6. fűtési- és/vagy használatimelegvíz-rendszerek korszerűsítése (egyedi fűtéssel rendelkező ingatlanok esetében):  

i. hőtermelő berendezés korszerűsítése, cseréje korszerű, fosszilis tüzelőanyaggal üzemelő, nagy hatásfokú berendezésre (pl. 

kondenzációs kazán beépítése) (önállóan támogatható tevékenység);  

ii. hőleadó berendezés korszerűsítése vagy cseréje (pl. felületfűtés kialakítása) (önállóan támogatható tevékenység);  

iii. szükséges kéménytechnikai fejlesztések elvégzése (kizárólag a 6. i. pont szerinti támogatható tevékenységgel együtt támogatható);  

iv. automatikus központi (hőforrás oldali) és helyi (hőleadó oldali) szabályozások kiépítése (önállóan támogatható tevékenység);  

v. távhőrendszerre való csatlakozás feltételeinek megteremtése (önállóan támogatható tevékenység);  

7. meglévő központi szellőző- és hűtőberendezések cseréje korszerűbb rendszerre (önállóan támogatható tevékenység);  

8. hővisszanyerő berendezés korszerűsítése, VRF típusú hűtési rendszer kiépítése (önállóan támogatható tevékenység);  

 

 

9. világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása (kizárólag másik, önállóan támogatható tevékenységgel együtt támogatható):  

i. fényforrások, világítótestek és előtétek cseréje;  

ii. meglévő kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó, az igényekhez térben és időben alkalmazkodó 

műszaki megoldások kialakítása, amennyiben energiamegtakarítást eredményeznek.  

 

B) Megújuló energia felhasználására vonatkozó tevékenységek  
a. Házközponti fűtéssel rendelkező épületek esetében támogatható a meglévő fűtési-és/vagy használatimelegvíz-rendszert kiegészítő, 

megújuló energiát hasznosító rendszerek kiépítése az alábbiak szerint (önállóan támogatható tevékenység):  

1. napkollektoros rendszer telepítése (melegvíz-előállítás és fűtésrásegítés céljából);  

2. napelemes rendszer telepítése (HMKE6-méretű, áramtermelés céljából);  

3. talajkollektoros, talajszondás, víz-víz, levegő-víz hőszivattyú rendszerek alkalmazása alapfűtésre és/vagy használatimelegvíz-

termelésre és/vagy fűtésrásegítésre;  

4. brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése;  
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b. Távfűtéssel rendelkező épületek esetében támogatható a meglévő használatimelegvíz-rendszert kiegészítő, vagy az elektromos 

hálózathoz csatlakozó, megújuló energiát hasznosító rendszerek kiépítése az alábbiak szerint (önállóan támogatható tevékenység):  

1. napkollektoros rendszer telepítése (melegvíz-előállítás céljából);  

2. napelemes rendszer telepítése (HMKE-méretű, áramtermelés céljából);  

c. Egyedi fűtéssel rendelkező ingatlanok esetében támogatható a meglévő fűtési és/vagy használatimelegvíz-rendszert kiegészítő, 

megújuló energiát hasznosító rendszerek kiépítése az alábbiak szerint (önállóan támogatható tevékenység):  

1. napkollektoros rendszer telepítése (melegvíz-előállítás és fűtésrásegítés céljából);  

2. napelemes rendszer telepítése (HMKE-méretű, áramtermelés céljából).  

 

EGYÉB, ÖNÁLLÓAN NEM TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK  

TERMÉSZETES SZEMÉLY, TÁRSASHÁZ ÉS LAKÁSSZÖVETKEZET KÖLCSÖNFELVEVŐ ESETÉN  
1. Projekt-előkészítési tevékenységek (előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok elkészítése):  

a) műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, (villámvédelmi, érintésvédelmi és tűzvédelmi dokumentáció, illetve szakvélemény 

összeállításának költségei; engedélyek, szakhatósági, igazgatási díjak költsége; kéményseprői szakvélemény költsége);  

b) épületenergetikai melléklet, mely magában foglalja az épületenergetikai tanúsítványt is a fejlesztés előtti és a tervezett állapotra 

vonatkozóan;  

 

c) statikai szakvélemény;  

d) környezeti hatástanulmány (amennyiben jogszabály szerint kötelező).  

2. Projektmenedzsment.  

3. Egyéb tevékenységek: olyan munka, amelynek elvégzése elengedhetetlen a kivitelezés során, vagy a biztonságos működést, 

tűzvédelmet és az életveszély elhárítását szolgálja, valamint azon tevékenység, amelynek költségei Önerőként elszámolhatóak.  

 

Időbeli keret: 
A Hitelprogram keretében utoljára 2023. december 31-én lehet kölcsönszerződés alapján a 

Végső Kedvezményezetteknek kifizetést teljesíteni. 

Finanszírozás mértéke, 

összege és formája: 

TERMÉSZETES SZEMÉLY KÖLCSÖNFELVEVŐ ESETÉN: minimum 500.000 forint, maximum 10 millió forint.  

TÁRSASHÁZ ÉS LAKÁSSZÖVETKEZET KÖLCSÖNFELVEVŐ ESETÉN: társasházi és lakásszövetkezeti lakásonként minimum 

500.000 forint, maximum 7 millió forint.  

 

Az Önerő elvárt mértéke a Projekt elszámolható költségének minimum 10%-a. Az Önerőbe a lakás-előtakarékossági számlán lévő, az 

állami támogatással és betéti kamattal növelt megtakarítási összeg bizonyos esetekben beszámításra kerülhet. A Hitelprogram során 
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felmerülő adminisztrációs tevékenységek költségei, így különösen az ingatlanra vonatkozó tulajdoni lap másolata beszerzésének 

költsége, az értékbecslés díja, valamint az energetikai tanúsítvány és az ingatlanbiztosítás díja az Önerő terhére is elszámolható.  

 

Kamat  fix 0% / 

év  

Futamidő  A kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 20 év, amely az esetleges Türelmi és 

Rendelkezésre tartási idővel együtt értendő.  

 

 

Rendelkezésre álló 

forrás: 

 

 105,2 milliárd forint (a társasházak és a lakásszövetkezetek részére nyújtott Kölcsönök összesen nem haladhatják 

meg a Hitelprogram keretösszegének 25%-át).  
  

  

Operatív Program neve: Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 

Pályázati kiírás címe 
GINOP-4.1.1-8.4.4-16 Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált 

hiteltermékkel 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
GINOP-4.1.1-8.4.4-16 

Támogatást igénylők 

köre: 

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro-, kis-, és középvállalkozások10: 

 

a) amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, 

melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele;  

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

minimum 1 fő volt;  

c) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, egyéni cégek 

vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető 

gazdasági társaságok fióktelepei,  

gazdálkodási formakód szerint:  
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a) 113 Korlátolt felelősségű társaság  

b) 114 Részvénytársaság  

c) 116 Közkereseti társaság  

d) 117 Betéti társaság  

e) 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe  

f) 228 Egyéni cég  

g) 231 Egyéni vállalkozók  

 

jogi forma szerint:  

aa) kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok;  

ab) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek.  

 

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

Program célja: 

Magyarországon az energiafelhasználás mintegy 40%-a az épületekben történik. Ha épületeinket jól szigeteljük, és energiatakarékosan 
üzemeltetjük, gyermekeink, unokáink nemzedékeinek energiabiztonságát is megteremtjük. Az energiahatékonyság javítását a vállalkozások 
épületei hőtechnikai adottságainak javítása (szigetelés, nyílászáró-csere); nem termelési célú fűtési, hűtési és használati meleg víz rendszereinek 
korszerűsítése megújuló energiaforrás hasznosításával, illetve a világítási rendszerek korszerűsítése valamint megújuló alapú villamosenergia-
termelés révén kívánjuk elérni.  
Az energetikai hatékonyság fokozásának és az energiatakarékosságnak a szükségességét alátámasztja az is, hogy a statisztikai adatok szerint a 
hazai energiaigényesség egységnyi GDP előállítására vetítve valuta-paritáson mérve több mint háromszor, vásárlóerő-paritáson mérve pedig 
mintegy másfélszer magasabb, mint a fejlett EU tagállamokban. Ez mind környezeti, mind gazdasági szempontból súlyos hátrányt okoz a hazai 
vállalatoknak a piaci versenyben.  
Jelen Felhívás hozzájárul az épületek energiatakarékosságának és energiahatékonyságának megújuló energiaforrások felhasználásával történő 
javítására irányuló beruházások megvalósításához vissza nem térítendő támogatás és kölcsön formájában. Egyszerre szolgálja a 
környezettudatos gazdasági versenyképesség erősítését, a környezetterhelés és a felhasznált primer energia mennyiségének csökkentését, 
illetve a vállalkozások rezsiköltségekhez kötődő terheinek enyhítését.  
Az Európai Parlament és Tanács RED irányelve alapján hazánkban 2020-ra a megújuló energiaforrások részaránya legalább a 13%-ot el kell, 
hogy érje a bruttó végső energiafogyasztásra vetítve. Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Tervében [2010-2020] a kormány 
olyan intézkedések foganatosítását vázolta fel, melyek ennél magasabb, 14,65 %-os részesedés elérését is lehetővé teszik, ezáltal is ösztönözve 
a megújuló energiaforrások nagyobb arányú felhasználását, hozzájárulva a zöldgazdaság fejlesztéséhez.  
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A beavatkozások elengedhetetlenek a 2012/27/EU irányelv szerinti energiahatékonysági kötelezettségek tagállami teljesítéséhez. Mindezek 
hozzájárulnak a hazai és az EU 2020 célok megvalósításához. A támogatásban részesülő projektek megvalósulása hozzájárul a Nemzeti Reform 
Programban kitűzött 92 PJ 2020-ra elérhető primerenergia-megtakarítási célérték eléréséhez.  
Jelen Felhívás keretében legalább 10%-os saját forrással, egyszerűsített eljárással, egyablakos rendszerben igényelhető vissza nem térítendő 
támogatás valamint kölcsön. A vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön egyidejű igénybevétele kötelező. A vissza nem térítendő támogatás 
mellett jelen konstrukció a piacinál jóval kedvezőbb feltételeket kínáló kölcsönt is biztosít. A megvalósítandó projekt tehát vissza nem térítendő 
támogatásból, kölcsönből és önrészből tevődik össze, amelyek együttesen határozzák meg a projekt teljes költségét.  
Jelen Felhívás alapján kizárólag abban az esetben hozható pozitív támogatói döntés, amennyiben a támogatást igénylő mind a vissza nem 
térítendő támogatás, mind pedig a kölcsön megszerzésére jogosultságot szerez. 

Támogatható 

tevékenységek 

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek  
Jelen Felhívás keretében csak energiahatékonyság fokozását valamely megújuló energiaforrás felhasználásával kombináló projektjavaslatot lehet 
benyújtani (továbbiakban: komplex projekt).  
A komplex projektjavaslatra vonatkozó előírások:  
a) A benyújtott támogatási kérelmek esetében az energiahatékonyság fokozására irányuló projektrész – B) tevékenység – aránya alátámasztottan 
el kell, hogy érje legalább az 50%-ot a projekt összes elszámolható költségén belül.  

b) A megújuló energia felhasználásra irányuló projektrész – C) tevékenység – aránya alátámasztottan el kell, hogy érje legalább a 10%-ot a 
projekt összes elszámolható költségén belül.  

c) A kombinációnak projektenként szükséges megfelelni.  
 

3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek  
A Felhívás keretében önállóan támogatható tevékenység nincs, tekintettel arra, hogy komplex beruházásokra kerül sor.  

3.1.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek:  
A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem támogathatóak:  

A) Projekt-előkészítési tevékenységek:  
 
Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok elkészítése  
a) műszaki tervek, kiviteli és tendertervek,  

 
b) épületenergetikai melléklet (a Felhívás 6. fejezet 7. pontja szerint), mely magában foglalja az Épületenergetikai Tanúsítványt is a fejlesztés előtti 
és a tervezett állapotra vonatkozóan,  

c) statikai szakvélemény,  

d) környezeti hatástanulmány (amennyiben jogszabály szerint kötelező).  

B) Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek:  
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I. Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése  
a) Fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nem nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek hőszigetelése  
Támogatott a külső fal, lapostető, padlásfödém, fűtött tetőteret határoló szerkezetek, alsó zárófödém árkád felett, alsó zárófödém fűtetlen pince 
feletti szerkezetek hőszigetelése és a kapcsolódó munkálatok elvégzése.  
Az épülethatároló szerkezet fűtött tér felé eső oldali szigetelése esetén az energetikai számítást végző szakember részletes szöveges indoklása, 
és a tervezett szerkezetre vonatkozóan elkészített páratechnikai számítás támogatási kérelemhez csatolása szükséges.  
Amennyiben a funkcióból adódóan a fűtési rendszer helységenkénti szabályozása indokolt, abban az esetben a fűtési rendszer helységenkénti 
szabályozását biztosítani kell.  
Épülethatároló szerkezetnek nem minősülő, fűtött és fűtetlen terek közötti szerkezetek hőszigetelése nem támogatható.  
b) Fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek cseréje / energia-megtakarítást eredményező 
korszerűsítése  
 
Támogatott a fa, fém, vagy PVC keretszerkezetű homlokzati üvegezett nyílászáró, a tető-felülvilágító, tetősík ablak, homlokzati üvegezetlen kapu, 
bármely homlokzati vagy fűtött és fűtetlen terek közötti ajtó, a nyílászárócseréhez kapcsolódó hő- és füstelvezető rendszer szükség szerinti 
korszerűsítése, kiépítése és a kapcsolódó munkálatok elvégzése..  
c) Az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló- vagy árnyékvető szerkezetek beépítése  
 
A projektelem megvalósítása csak és kizárólag az I. a) és/vagy b) projektelem megvalósítása esetén támogatható tevékenység.  
Támogatott olyan mozgatható vagy fix külső árnyékolók alkalmazása, melyek a napfény egy részét igény szerint képesek kiszűrni, de 
alkalmazásukkal nem jelenik meg a mesterséges megvilágítás használatának igénye, és az épület nyári szoláris terhelését megfelelő mértékben 
csökkentik anélkül, hogy a téli sugárzási nyereség számottevően csökkenne.  
A szerkezeteket az adott homlokzati oldalon egységes módon szükséges alkalmazni.  
II. Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése  
 
Csak és kizárólag olyan gépészeti korszerűsítések támogathatóak, melyek egyértelműen megakadályozzák a szénmonoxid mérgezés veszélyét, 
és egyben a hatályos tűzvédelmi és a Műszaki Biztonsági Szabályzatnak (a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a 
telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról rendelkező 11/2013. (III. 21.) 
NGM rendelet) is eleget tesznek.  
Csak és kizárólag olyan berendezések beszerzése és beépítése támogatható, melyekre a Bizottság 811/2013/EU, 812/2013/EU, 813/2013/EU és 
814/2013/EU rendelet vonatkoztatható, és 2015. szeptember 26. után is forgalomba hozhatóak.  

a) Fűtési- és/vagy használati melegvíz-rendszerek korszerűsítése:  
– hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje korszerű, fosszilis tüzelőanyaggal üzemelő, nagyhatásfokú berendezésekre (pl. kondenzációs 
kazánok beépítése, felületfűtés kialakítása);  
– hőleadó berendezések korszerűsítése vagy cseréje;  
– szükséges kéménytechnikai fejlesztések elvégzése;  
– automatikus központi (hőforrás oldali) és helyi (hőleadó oldali) szabályozások kiépítése;  
– egyedi mérési lehetőségek kialakítása;  
– energiatakarékos megoldások alkalmazása;  
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– Gőz hőhordozó közeg váltása forró vízre;  
– Távhőrendszerre való csatlakozás feltételeinek megteremtése;  
– VRF típusú fűtési rendszer kiépítése (kizárólag korábban is fűtött épületrészekben).  

b) Központi szellőző-, hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése, kialakítása:  
 
– meglévő központi szellőző- és hűtő berendezések cseréje korszerűbb rendszerre;  
– hővisszanyerő berendezés korszerűsítése, létesítése (létesítés kizárólag gépi szellőztetéssel rendelkező épületrészekben támogatható);  
– VRF típusú hűtési rendszer kiépítése (kizárólag korábban is hűtött épületrészekben).  

c) Meglévő hőelosztó rendszerek korszerűsítése, veszteségeinek csökkentése.  
 
III. Meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása  
 
A III. projektelem megvalósítása csak és kizárólag az I. és/vagy a II. projektelem megvalósítása esetén támogatható tevékenység.  

a) Fényforrások, világítótestek és előtétek cseréje,  

b) 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.  

C) Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek:  
 
Csak és kizárólag a fejlesztéssel érintett épület / azonos fűtési körön lévő épületekből álló épületcsoport teljes releváns – villamos- és/vagy fűtési 
és/vagy használati melegvíz (HMV) előállítási hő – energiaigényének minimum 15 százalékának fedezésére szolgáló rendszerek beépítése 
támogatható.  
Csak és kizárólag olyan rendszerek kiépítése támogatható, melyek megfelelnek a Felhívás 5. számú mellékletét képező műszaki 
követelményekben foglalt előírásoknak.  
Csak és kizárólag a hő- és/vagy villamos energia termelői oldal támogatható (biomassza kazán-rendszer esetén: a biomassza kazán szekunder 
csonkjáig, napkollektoros rendszer esetén: a hőtároló kimenő csonkjáig, továbbá a szabályzáshoz szükséges eszközök; napelemes rendszer 
esetén az inverter kimeneti részéig). Támogathatóak továbbá a szabályozáshoz és méréshez szükséges eszközök.  
I. Napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület HMV igényének részbeni, vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy 
fűtésrásegítésre és/vagy hűtésre  
 
Támogatott a napsugárzás energiatartalmát felvevő berendezés és kapcsolódó szerkezeti- és tartóelemek beszerzése és telepítése, az 
épületgépészeti rendszerhez való kapcsolódáshoz, rendszerben működéshez szükséges eszközök, berendezések vásárlása és telepítése.  
II. Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület fűtési és HMV igényének részbeni vagy 
teljes kielégítése céljából  
Támogatott a mezőgazdasági fő és melléktermék, kertészeti melléktermék, energianövény, erdészeti fő és melléktermék, faipari és egyéb ipari 
hulladék és melléktermék vagy ezek vegyes felhasználására alkalmas rendszer beszerzése és telepítése épületgépészeti rendszerhez való 
kapcsolódás esetén. Támogatottnak minősül biomassza kazán vásárlása és telepítése, a kazánhoz kapcsolódó gépészeti elemek a szekunder 
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csonkjáig (pl.: kazánköri szivattyú, fűtési puffertartály, biztonsági szerelvények, tágulási tartály), a kazán kapcsolódása a HMV és a fűtési 
rendszerhez, az alapanyag előkészítéséhez szükséges rendszerbe épített eszközök, tároló eszközök, berendezések és építmények, 
füstgáztisztító, porleválasztó, kéményrendszer, hamukihordó, automatikus tüzelőanyag adagoló, valamint, a visszamaradó anyagok 
mezőgazdasági célú hasznosításra történő előkészítéséhez szükséges beruházási elemek vásárlása és beépítése.  
III. Napelemes rendszer telepítése hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a 
fejlesztésben érintett épület villamosenergia-ellátásához  
 
Támogatott a napelemes rendszerek beszerzése és telepítése; a kapcsolódó szerkezeti- és tartóelemek beszerzése és telepítése, az épület 
elektromos rendszeréhez illetve a hálózathoz való csatlakozáshoz és a műszakilag biztonságos működéshez szükséges elemek beszerzése és 
ezek kiépítése; mérő- és szabályozó berendezések beszerzése és felszerelése. (Technológiai célú energiafelhasználás csökkentésére nem 
igényelhető támogatás.)  
IV. Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre  
 
Támogatott a hőszivattyús rendszerek beszerzésének és telepítése; primer és szekunder oldal kialakítása, beüzemelése; Geothermal Heat 
Response test; monitoring rendszer kialakítása és telepítése mellyel a COP, SPF értékek számíthatók és ellenőrizhetők; a berendezés 
energiaellátását biztosító energiavételezési és csatlakozási pont(ok) kialakítása.  
A Felhívás 5. számú mellékletét képező műszaki követelményekben foglalt határértékek teljesülését méréssel kell ellenőrizni, ezért mérő és 
adatrögzítő műszerek beépítése, monitoring rendszer kiépítése kötelező. A rögzített adatokból a monitoring rendszernek automatikusan kell 
számítania és rögzítenie a COP értékeket, valamint a fűtési idényekre vonatkozó SPF prim értékeket.  
Támogatásban részesíthető rendszertípusok:  

- Földhő-víz hőszivattyús rendszer  

- Víz-víz hőszivattyús rendszer  

- Levegő-víz hőszivattyús rendszer  

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:  
Kötelező nyilvánosság biztosítása:  
A Széchenyi 2020 kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyvben szereplő kötelező elemek megvalósítása. E 
tevékenység csak a támogatói döntést követően kezdhető meg. 

 

Időbeli keret: 
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2017. március 16-tól 2019. március 18-ig lehetséges. Ezen időszak alatt a támogatási 

kérelmek értékelése folyamatosan történik. 

Finanszírozás mértéke, 

összege és formája: 

 
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 3 millió Ft, maximum 50 millió Ft.  

b) Az igényelhető kölcsön összege: minimum 3 millió Ft, maximum 50 millió Ft.  

c) Az igényelhető kölcsön összegének meg kell haladnia a vissza nem térítendő támogatás összegét.  
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d) A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 45%-a lehet.  

e) . Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás és kölcsön együttes támogatási intenzitása összesen nem haladhatja meg az 5.3. g) pontban 
szereplő maximumokat. E megfelelést támogatási kategóriánként kell biztosítani.  

f) A kölcsön támogatástartalmának számítása „Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a 
regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet II. melléklet B) pontjában foglalt képlet, és a Támogatásokat Vizsgáló Iroda 
honlapján (http://tvi.kormany.hu/) közzétett referencia alapkamatláb alapján számított egyéni referencia kamatláb felhasználásával történik.  

g) A vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön együttes támogatási intenzitása:  

a) Energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási támogatás igénybevétele esetén:  
aa) középvállalkozás esetében 55%,  
ab) mikro- és kisvállalkozás esetében a 65% lehet.  
b) Megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás esetén:  
 
ba) középvállalkozás esetében az elszámolható költségek 70%-a,  
bb) mikro- és kisvállalkozás esetében 80%-a lehet.  
c) Csekély összegű támogatás esetén az elszámolható költségek 100 %-a lehet.  

 

Rendelkezésre álló 

forrás: 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatási programra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 91,53 milliárd Ft.  
Ft,  

 
Jelen Felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.  
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 1700-2800 db. 

  

Operatív Program neve: Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 

Pályázati kiírás címe GINOP-3.2.2-8.2.4-16 Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések támogatása 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
GINOP-3.2.2-8.2.4-16 

Támogatást igénylők 

köre: 

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon gazdaságilag potenciálisan életképes, azonban finanszírozási forrásokhoz 

nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó, Magyarország területén székhellyel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető gazdasági 

társaságok, egyéni vállalkozók, egyéni cégek, szövetkezetek, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és 

Magyarország területén fiókteleppel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok és szövetkezetek fióktelepei, amelyek:  
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a) mikro-, kis- és középvállalkozásnak3 minősülnek  

b) rendelkezik legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, amelybe az 

előtársaságként való működés időszaka nem számít bele, továbbá  

c) éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben 

minimum 2 fő volt,  

d) a kevésbé fejlett régiókban székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkeznek, 

 

e) képesek teljesíteni a 3.4. fejezetben, valamint a Felhívás 2. és/vagy 3. számú mellékletekben részletezett műszaki-szakmai 

feltételeket.  

Jogi forma szerint:  
a) kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,  

b) egyéni vállalkozók, egyéni cégek,  

c) szövetkezetek  

 

4.1.1 Gazdálkodási formakód szerint:  

a) 113 Korlátolt felelősségű társaság  

b) 114 Részvénytársaság  

c) 116 Közkereseti társaság  

d) 117 Betéti társaság  

e) 121 Szociális szövetkezet  

f) 123 Iskola szövetkezet  
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g) 124 Agrárgazdasági szövetkezet  

h) 128 Foglalkoztatási szövetkezet  

i) 129 Egyéb szövetkezet  

j) 141 Európai részvénytársaság (SE)  

k) 142 Európai szövetkezet (SCE)  

l) 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe  

m) 228 Egyéni cég  

n) 231 Egyéni vállalkozó  

 

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

Pályázati kiírás célja: 

A Felhívás vissza nem térítendő támogatás és kölcsön együttes biztosítása révén a vállalkozások hatékonyságát és jövedelemtermelő 

képességének erősítését kívánja elősegíteni a belső vállalati folyamatok hatékonyságának, a vállalatok közötti üzleti kapcsolatok, a 

hálózatbiztonság és a szolgáltatások minőségének javításán, a hatékony tudásmenedzsment érdekében a különböző vállalatirányítási és 

egyéb üzleti (vezetői döntéstámogató és információs, elektronikus iratkezelési, ellátási és ügyfélkapcsolati, csoportmunka, távmunka 

stb.) rendszerek, megoldások bevezetésén és összehangolásán, a felhőalapú (IaaS, PaaS és SaaS) és egyéb online elérhető üzleti 

szolgáltatások bevezetésének és használatának ösztönzésén keresztül.  

A konstrukció segítségével támogatott komplex üzleti IKT rendszerek, alkalmazások on-premise (vagy in house) típusú bevezetése 

(helyben telepített saját szoftver bevezetése célterület), illetve a felhőalapú és egyéb online üzleti megoldások, szolgáltatások 

igénybevétele (felhőalapú szolgáltatások bevezetése célterület), melyeket saját erőből nem vagy csak nagy anyagi áldozatok árán 

lennének képesek megvalósítani, egyaránt hozzájárul a hazai kkv-k belső és külső vállalati működésének javulásához az informatikai 

beruházási költségek csökkentése és magasabb színvonalú IKT megoldások használata révén, ezáltal javítva a vállalkozás 

hatékonyságát, versenyképességét.  

A vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön egyidejű igénybevétele kötelező. A vissza nem térítendő támogatás mellett jelen 

konstrukció a piacinál jóval kedvezőbb feltételeket kínáló kölcsönt is biztosít. 

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:  

A konstrukcióban két célterületre lehet együttesen vagy külön-külön támogatási kérelmet benyújtani:  

I. Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések támogatása - on-premise vagy in house módon, vagyis vállalkozáson 
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belül történt üzleti IKT rendszer, illetve alkalmazás bevezetés (helyben telepített saját szoftver bevezetése).  

II. Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) és egyéb online vállalati szolgáltatások, megoldások terjesztése és bevezetése a kkv-k körében 

(felhőalapú szolgáltatások bevezetése).  

 

Mindkét célterület esetében azon üzleti IKT megoldások támogathatóak, melyek az alábbi funkcionális területekre vonatkoznak:  

1. Vállalati CRM, értékesítés terület;  

2. Gyártási terület;  

3. Humán erőforrás menedzsment és bérszámfejtés;  

4. Kontrolling és döntéstámogatás;  

5. Beszerzési, logisztikai terület;  

6. Táv- és csoportmunka támogatás;  

7. Pénzügyi, számviteli terület;  

8. Internetes értékesítés (Vállalati webáruház)  

9. Internetes megjelenés (Vállalati portál);  

10. Munkafolyamat-irányítási megoldás (workflow);  

11. Elektronikus iratkezelési megoldás;  

12. Tudásmenedzsment specializált megoldás;  

 

Fentieken túl (1.-12. funkcionális terület) kizárólag a I. helyben telepített saját szoftver bevezetéséhez kapcsolódóan az alábbi üzleti 

IKT megoldások támogathatóak:  

13. Adott funkcionális területhez kapcsolódó mobil technikát használó rendszer/megoldás;  

 

14. Térinformatikai és földrajzi információs (GIS) specializált rendszer;  
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15. RFID technológiát alkalmazó specializált rendszer;  

Fentieken túl (1.-12. funkcionális terület) kizárólag a II. felhőalapú szolgáltatások bevezetéséhez kapcsolódóan az alábbi üzleti IKT 

megoldások támogathatóak:  

16. Online (elektronikus) fizetési megoldás;  

17. Szolgáltatásmenedzsment;  

 

A bevezetni kívánt rendszer, megoldás, szolgáltatás meg kell, hogy feleljen a 3.2. fejezetben foglalt általános, továbbá a felsorolt 

rendszerekre (1-17. funkcionális területekre) vonatkozó követelménylistának, illetve az ott részletesen meghatározott kritériumoknak, 

követelményeknek (lásd Felhívás 2. és 3. számú mellékletei).  

Egy támogatási kérelem keretében kettőnél több funkcionális területre irányuló fejlesztéssel is lehet támogatási kérelmet benyújtani az 

alábbiak figyelembe vételével:  

a) Az 1-17. funkcionális területekből legalább két funkcionális terület kell, hogy kiválasztásra kerüljön, továbbá a helyben telepített 

saját szoftver bevezetése esetében 8-15. funkcionális terület csak az 1-7. funkcionális terület közül választott támogatható 

tevékenységgel együtt, illetve a felhőalapú szolgáltatások bevezetése esetében 9-12 és 16-17. funkcionális terület csak az 1-8 

funkcionális terület közül választott támogatható tevékenységgel együtt nyújtható be támogatási kérelem. A helyben telepített saját 

szoftverek és a felhőalapú szolgáltatások célterületek között ennek teljesítésében van átjárhatóság.  

b) A 8. Internetes értékesítés (Vállalati webáruház) és a 9. Internetes megjelenés (Vállalati portál) funkcionális területekre együttesen 

nem nyújtható be támogatási kérelem. A vállalati webáruházhoz vagy vállalati portálhoz kapcsolódó mobileszközökre történő 

optimalizációval kapcsolatos tevékenységek, költségek csak a 8. vagy 9. funkcionális területen támogathatók (a 13-as alatt nem).  

c) Amennyiben a projektgazda vagy elődszervezete a korábbi időszakban (GOP, KMOP) ), vagy a GINOP más konstrukciójának (pl. 

1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 1.3.3) keretében, már támogatásban részesült adott infokommunikációs (funkcionális) (cél)területre irányuló 

fejlesztésben, és ha annak a projektnek még tart a fenntartási időszaka, jelen konstrukció keretében ugyanarra vonatkozó (cél)terület 

nem támogatható.  

d) Meglévő informatikai rendszer esetén a fenti funkcionális területekkel való modulbővítésre, vagy meglévő, de korszerűtlenné vált 

rendszer teljes cseréjére is van lehetőség támogatási kérelmet benyújtani, az alábbi továbbfejlesztések azonban nem támogathatók:  

a. Meglévő, adott típusú rendszer felhasználószám bővítése  

b. Meglévő webáruház vagy honlap esetén kizárólag tartalomfrissítés, arculat átalakítás  

c. Meglévő rendszer, saját rendszer vagy felhőalapú megoldás által lefedett terület kiegészítése (add-on)  

d. A hibrid projektek, azaz az egy funkcionális területen helyben telepített és felhő alapú megoldást is tartalmazó fejlesztések, 
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támogathatók, de ugyanazon funkcionális terület vagy csak helyben telepített, vagy csak felhő alapú rendszerben valósítható meg.  

e. Meglévő, adott típusú rendszer verziófrissítése. Csak önmagában az adott üzleti IKT megoldás CMS-ének átnevezése is ennek 

minősül.  

 

A Felhívás keretében a fentiek figyelembevételével az alábbi tevékenységek támogathatóak a releváns elszámolható költségek (lásd 

5.5 rész) alkalmazásával hibrid megoldások esetében:  

I. Vállalati folyamatmenedzsment, elektronikus kereskedelmi rendszerek és mobil technikák bevezetéséhez és működtetéséhez 

szükséges informatikai eszközök beszerzése  

II. Vállalati folyamatmenedzsment, elektronikus kereskedelmi rendszerek és mobil technikák bevezetéséhez és működtetéséhez 

szükséges immateriális javak beszerzése  

III. Vállalati folyamatmenedzsment, elektronikus kereskedelmi rendszerek és mobil technikák bevezetésének szakmai 

megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatási, tanácsadási és betanítási tevékenységek  

IV. Felhőalapú és egyéb online elérhető üzleti szolgáltatások bevezetésének szakmai megvalósításához kapcsolódó szolgáltatási, 

tanácsadási és betanítási tevékenységek  

V. Kötelezően megvalósítandó nyilvánosság biztosítása  

Helyben telepített saját szoftver bevezetése esetében csak az I-III. és V. pontok, a felhőalapú szolgáltatások bevezetése célterület 

esetében csak az I. (csak kliensoldali eszközök beszerzése esetén), illetve a IV-V pontok alkalmazhatóak.  

A konstrukció felhőalapú szolgáltatások bevezetése célterületén az igénybe venni kívánt üzleti megoldások szolgáltatási / bérleti díja 

legfeljebb 22 hónapig lehet támogatható. 

Beadás határideje: 
A támogatási kérelmek benyújtása 2017. március 8-tól 2019. március 8-ig lehetséges. A támogatási kérelem benyújtásának 

módja online benyújtás, elektronikus kitöltő programon keresztül. 

Támogatás mértéke és 

összege: 

 

a) A támogatást igénylő vállalkozás minimum 10% saját forrást köteles biztosítani.  

b) A vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1 millió Ft, maximum 24 millió Ft lehet, ha mind a két célterületet egyaránt 

érintő támogatási kérelemről van szó.  

 Maximális 

támogatási összeg kalkulátor által meghatározott összeg lehet, de maximum 16 millió Ft.  

s 

támogatási összeg kalkulátor által meghatározott összeg lehet, de maximum 8 millió Ft.  
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A vissza nem térítendő támogatás maximális mértéke a GINOP-3.2.1-15 projekt keretében a támogatást igénylő részéről már 

megszerzett „Digitálisan felkészült vállalkozás” minősítés és a 3.2.1 projektben létrehozott voucher rendszerben megtalálható 

(minősített) infokommunikációs üzleti megoldás, rendszer megrendelése esetén az összes elszámolható költség 40 %-a, egyéb 

támogatást igénylő esetében 35%-a lehet.  

c) A kölcsön összege: minimum 1,25 millió Ft, maximum 37,5 millió Ft lehet, utóbbi csak akkor, ha mind a két célterületet egyaránt 

érintő támogatási kérelemről van szó.  

eg 25 

millió Ft lehet.  

 millió 

Ft lehet.  

 

A kölcsön mértéke a GINOP-3.2.1-15 projekt keretében a támogatást igénylő részéről már megszerzett „Digitálisan felkészült 

vállalkozás” minősítés és a 3.2.1 projektben létrehozott 

 

voucher rendszerben megtalálható (minősített) infokommunikációs üzleti megoldás, rendszer megrendelése esetén az összes 

elszámolható költség minimum 50%-a, egyéb támogatást igénylő esetében minimum 55%a lehet.  

d) A kölcsön összege meg kell, hogy haladja a vissza nem térítendő támogatás összegét.  

e) Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból (pl.: támogatott hitelből) állhat. A saját 

forrás minimálisan elvárt mértéke a projekt elszámolható költségének legalább 10%-a.  

f) A kölcsön támogatástartalmának számítása az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos 

eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet II. melléklet B) pontjában foglalt képlet, és a 

Támogatásokat Vizsgáló Iroda honlapján (http://tvi.kormany.hu/) közzétett referencia alapkamatláb alapján számított egyéni 

referencia kamatláb felhasználásával történik.  

g) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön együttes támogatástartalma összesen nem haladhatja meg a 3.10. és 

5.9. pontban szereplő maximumokat.  

 

Rendelkezésre álló 

forrás: 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatási programra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 48,2 milliárd Ft, melyből 

a vissza nem térítendő támogatás keretösszege: 21,2 milliárd Ft 

a kölcsön keretösszege: 27 milliárd Ft. 



                                                                                 

 154 

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 4800 db. 

  

Operatív Program neve: Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 

Pályázati kiírás címe 
GINOP-3.1.2-8.2.4-16 Az infokommunikációs ágazatban működő mikro-, kis- és középvállalkozások által előállított termékek 

és szolgáltatások piacosításának, nemzetközi piacokra való belépésének támogatása 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
GINOP-3.1.2-8.2.4-16 

Támogatást igénylők 

köre: 

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon gazdaságilag potenciálisan életképes, azonban finanszírozási forrásokhoz nem, vagy 
nem megfelelő mértékében hozzájutó, Magyarország területén székhellyel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető, IKT ágazatban működő 
gazdasági társaságok, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarország területén fiókteleppel rendelkező, kettős 
könyvvitelt vezető, IKT ágazatban működő gazdasági társaságok fióktelepei, amelyek:  
a) mikro-, kis- és középvállalkozásnak5 minősülnek  

b) rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, az előtársaságként való működés 
időszaka ebbe nem számít bele, továbbá  

c) az alábbi TEÁOR’08 főtevékenységgel rendelkeznek és/vagy a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben 
az árbevételük legalább 50%-a infokommunikációs tevékenységből (lásd TEÁOR’08 lista alább) származott:  

 

 

 

 
6110 Vezetékes távközlés  

 

 

Egyéb távközlés  

 

 

-üzemeltetés  

-technológiai szolgáltatás  
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-portáli szolgáltatás  

 6399 M.n.s. egyéb információs-szolgáltatás  

d) éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt,  

e) a kevésbé fejlett régiókban székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkeznek, 

f) Támogatási kérelem csak az alábbi (TEOR’08 lista) Fejlesztendő tevékenységre irányulhat:  

 

 

 

 

 

 

Egyéb távközlés  

 

 

-üzemeltetés  

-technológiai szolgáltatás  

 

-portáli szolgáltatás  

 6399 M.n.s. egyéb információs-szolgáltatás  
 

4.1.1 Gazdálkodási formakód szerint  
a) 113 Korlátolt felelősségű társaság  

b) 114 Részvénytársaság  

c) 116 Közkereseti társaság  

d) 117 Betéti társaság  

e) 141 Európai részvénytársaság (SE)  

f) 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe  
 
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség. 
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Pályázati kiírás célja: 

Jelen Felhívás célja, hogy vissza nem térítendő támogatás és kölcsön együttes biztosítása révén segítse az újszerű infokommunikációs ötletek piaci termékké és 

szolgáltatássá fejlesztését, bevezetését és üzleti hasznosítását, és a már külpiaci tevékenységet folytató IKT mikro-, kis- és középvállalkozások újabb nemzetközi 

piacokra lépésének elősegítését. Mindezen célok eredményeként megvalósulhat az IKT mikro-, kis- és középvállalkozások által előállított termékek és 

szolgáltatások piacosítása, illetve exportképességének és versenyképességének növekedése. 

A vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön egyidejű igénybevétele kötelező. A vissza nem térítendő támogatás mellett jelen konstrukció 
a piacinál jóval kedvezőbb feltételeket kínáló kölcsönt is biztosít.  
A megvalósítandó projekt önerőből, vissza nem térítendő támogatásból és kölcsönből tevődik össze amelyek együttesen határozzák meg a 
projekt összes elszámolható költségét. Jelen Felhívás alapján kizárólag abban az esetben hozható pozitív támogatási döntés, ha a támogatási 
kérelmet benyújtó mind a vissza nem térítendő támogatás, mind pedig a kölcsön megszerzésére jogosultságot szerez.  
Jelen konstrukció keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek. 

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

3.1.2.1 Kötelezően megvalósítandó önállóan nem támogatható tevékenységek:  
a) Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége  

b) Piaci információk beszerzése (piacelemzés, piacfelmérés, piackutatás, ügyféladatbázis igénybevétele)  
 

3.1.2.2 Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:  
a) IKT termékek és szolgáltatások ágazati specifikációja, testreszabása, továbbfejlesztése, tesztelése  

b) új IKT termék verziók és szolgáltatások kapcsán fejlesztői és tesztkörnyezet kialakítása, fejlesztői és felhasználói kézikönyvek elkészítése  

c) nemzetközi szakkiállításokon, konferenciákon, egyéb rendezvényeken (pl. termékbemutatókon, szoftverbemutatókon, B2B partnertalálkozókon) 
való részvétel  

d) piacra jutás támogatása (marketing tevékenységek, egyéb piacra jutáshoz kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele)  

e) tanácsadás igénybevétele, beleértve a szoftver és IT szolgáltatás lokalizációt (fordítás és honosítás) és a külpiaci megjelenést lehetővé tevő 
online fejlesztést (pl.: több nyelven elérhető)  

f) szerzői jogi, szabadalmi és iparjogvédelmi dokumentáció honosítása  

g) külpiaci tevékenységért felelős, belföldön foglalkoztatott munkatárs(ak) tevékenysége.  

 

Beadás határideje: 
A támogatási kérelmek benyújtása 2017. február 2-től 2019. február 2-ig lehetséges. A támogatási kérelem benyújtásának módja online benyújtás, 

elektronikus kitöltő programon keresztül. 

Támogatás mértéke és 

összege: 

 
a) A támogatást igénylő vállalkozás minimum 10% saját forrást köteles biztosítani.  

b) A vissza nem térítendő támogatás összege:  
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Legutóbbi lezárt teljes üzleti évben összes nettó értékesítési árbevételen belül 10% alatti arányú exportárbevétellel rendelkező támogatást 
igénylők esetében minimum 2 millió Ft, maximum 25 millió Ft lehet.  
Legutóbbi lezárt teljes üzleti évben összes nettó értékesítési árbevételen belül 10% vagy a feletti arányú exportárbevétellel rendelkező támogatást 

igénylők esetében minimum 2 millió Ft, maximum 40 millió Ft lehet. 

 
c) A vissza nem térítendő támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 40 %-a lehet.  

d) A kölcsön összege:  
Legutóbbi lezárt teljes üzleti évben összes nettó értékesítési árbevételen belül 10% alatti arányú exportárbevétellel rendelkező támogatást 
igénylők esetében minimum 2,5 millió Ft, maximum 32 millió Ft lehet.  
Legutóbbi lezárt teljes üzleti évben összes nettó értékesítési árbevételen belül 10% és a feletti arányú exportárbevétellel rendelkező támogatást 
igénylők esetében minimum 2,5 millió Ft, maximum 50 millió Ft lehet.  
e) A kölcsön összege meg kell, hogy haladja a vissza nem térítendő támogatás összegét.  

f) A kölcsön támogatástartalmának számítása „Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a 
regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet II. melléklet B) pontjában foglalt képlet, és a Támogatásokat Vizsgáló Iroda 
honlapján (http://tvi.kormany.hu/) közzétett referencia alapkamatláb alapján számított egyéni referencia kamatláb felhasználásával történik.  
 
A támogatási intenzitások maximális mértéke a támogatási kategóriától függően:  
Támogatási kategória  

Támogatási intenzitás  

 
 

 

90%  

 
- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás  

 

50%  

 
- és középvállalkozás vásáron való részvételéhez nyújtott támogatás  

 

50%  

 

Rendelkezésre álló 

forrás: 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatási programra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 10,1 milliárd Ft, melyből  
 

 
 
Jelen Felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.  
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 200 db. 
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Operatív Program neve: Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 

Pályázati kiírás címe Exportképes innovatív termékek fejlesztésének támogatása az innováció vezérelt exportbővítés érdekében 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
GINOP-2.1.6-16 

Támogatást igénylők 

köre: 

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:  

1. mikro-, kis-, és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok12,  

a) amelyek rendelkeznek legalább kettő lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az 

előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),  

b) amelyek, éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti 

évben minimum 100 fő volt,  

 

c) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, vagy az Európai Gazdasági 

Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,  

d) amelyek nem tartoznak az EVA hatálya alá.  

e) a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben éves nettó árbevétele legalább 15 milliárd forint és 

legfeljebb 50 milliárd forint volt,  

f) a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben összárbevételük legalább 50%-át exportból 

realizálták;  

g) a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben a konszolidált (hazai és külföldi együttesen) 

foglalkoztatottak száma legalább 100 fő és legfeljebb 3 000 fő volt. 

 

A támogatást igénylőnek az 1. pontban szereplő kritériumok mindegyikének meg kell felelnie.  

Jelen Felhívás keretében támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.  

Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság csak akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha ahhoz a Kormány előzetesen 

hozzájárult. 
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4.1.1. Jogi forma szerint:  

a) kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,  

 

4.1.2. Gazdálkodási formakód szerint:  

 

 

 

ti társaság  

 

 

Pályázati kiírás célja: 

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (továbbiakban GINOP) célul tűzte ki a vállalati K+F+I tevékenység 

intenzitásának ösztönzését, a kutatás-fejlesztési és innovációs aktivitás növelését a tudás intenzív és innovatív vállalkozások körében, 

mivel a vállalati K+F kiadások aránya a GDP-hez képest (BERD/GDP= 0,56%) alacsony kevésbé fejlett régiókban.  

Jelen Felhívás célja a hazai vállalkozások versenyképességének és kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének ösztönzése annak 

érdekében, hogy növekedjen az innovatív vállalkozások házon belüli termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztési tevékenysége, 

amelyek exportképes új, piacképes termékek, szolgáltatások és technológiák kifejlesztését eredményezhetik, és ezáltal hozzájárulnak a 

vállalati K+F+I aktivitás növekedéséhez.  

A projektjavaslatokkal szemben támasztott legfontosabb szakmai követelmények:  

1) a projektjavaslat tudományos vagy fejlesztési eredményei révén gyorsan piacra jutó, újdonságtartalommal rendelkező termékek, 

szolgáltatások és technológiák kerüljenek kifejlesztésre;  

2) a cég exportján belül nőjön a magas hozzáadott értékkel rendelkező, korszerű, versenyképes tudást tartalmazó termékek, 

szolgáltatások részaránya;  

3) a cég eredményei fenntartható módon (üzletileg) hasznosuljanak.  

 

A Felhívás keretéből azon projektek kaphatnak támogatást, amelyek illeszkednek a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia 

(továbbiakban Nemzeti S3)3 céljaihoz és szakosodási irányaihoz.  

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

Támogatható 3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek  
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tevékenységek 

felsorolása: 

Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás keretében:  
a) Ipari kutatás (maximum a kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás elszámolható költségeinek 50%-a)  

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

termékek, eljárások vagy szolgáltatások kifejlesztéséhez, vagy a létező termékek, eljárások vagy szolgáltatások jelentős mértékű 

fejlesztésének elősegítéséhez. Magában foglalja komplex rendszerek összetevőinek létrehozását, és beletartozhat a prototípusok 

laboratóriumi környezetben vagy létező rendszerekhez szimulált interfésszel rendelkező környezetben történő megépítése, valamint 

kísérleti sorozatok gyártása, amennyiben ez az alkalmazott kutatáshoz és különösen a generikus technológiák ellenőrzéséhez 

szükséges.  

b) Kísérleti fejlesztés  
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.  

Az a-b) pontban megjelölt tevékenységek közül legalább egy tevékenység választása kötelező. 

3.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek  

Csekély összegű (de minimis) támogatás keretében:  
(Kizárólag azon vállalkozások esetében támogatható, amelyek a támogatást nem elsődleges mezőgazdasági termeléshez veszik 

igénybe)  

a) Projekt előkészítési tevékenység  

b) Projektmenedzsment tevékenység  
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c) Vásárokon való részvétel tevékenység  

d) Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása tevékenység  
 

Kutatási infrastruktúrához5 nyújtott beruházási támogatás keretében:  

(maximum a projekt elszámolható költségeinek 45%-a) 

 

a) A projekthez szükséges épület építése, korszerűsítése, bővítése, átalakítása és a szükséges alapinfrastruktúra fejlesztése  

b) Eszközbeszerzés  
Az alapinfrastruktúra kiépítéséhez kapcsolódó és/vagy a technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése.  

c) Meglévő eszközök átalakítása, továbbfejlesztése  

d) 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.  

e) A beruházásra aktivált szolgáltatási tevékenységek  
 

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

tevékenység kizárólag kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás keretében végezhető. 

Beadás határideje: A támogatási kérelmek benyújtása 2017. június 1-től-tól 2019. június 1-ig lehetséges. 

Támogatás mértéke és 

összege: 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 200 millió forint, maximum 1 milliárd forint. 

 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege nem haladhatja meg a támogatást igénylő támogatási kérelem benyújtását 

megelőző utolsó két lezárt, teljes üzleti évre vonatkozó jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) 

éves beszámolója alapján az utolsó két évi összesített nettó árbevételének 10%-át. 

 

A támogatás maximális mértéke:  

– Kutatás-fejlesztési projektekhez nyújtott támogatás  
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(a) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg:  

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

(ii) kísérleti fejlesztés esetén az elszámolható költségek 25%-át.  

 

 

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

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

(ii) 15 százalékponttal növelhető, ha a projekt eredményeit széles körben terjesztik konferenciák, publikációk, nyílt hozzáférésű 

adattárak vagy ingyenes nyílt forráskódú szoftverek útján  

Ha egy projekt több tevékenységet foglal magában, az egyes tevékenységeket be kell sorolni a (a) bekezdés szerinti kutatás-fejlesztési 

kategóriák közé.  

– Csekély összegű támogatás  

 

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

– A kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás  

 

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

Rendelkezésre álló 

forrás: 

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

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 12-20 db. 

  

Operatív Program neve: Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 

Pályázati kiírás címe Nem állami szervezetek munkaerő-piaci szolgáltatásainak támogatása 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
GINOP-5.1.5-16 

Támogatást igénylők 

köre: 

 

A felhívásra egy megyére kiterjedő szolgáltatásra önállóan, vagy konzorciumban van lehetőség támogatási kérelmet benyújtani az 

alábbi táblázat figyelembevételével:  
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Résztvevők száma a civil és nonprofit szervezet(ek) által végrehajtani 

kívántfoglalkoztatási programban (fő):  

Minimális támogatást igénylő/ 

konzorciumi tagok száma (tag):  

0-4000  1  

4001-8000  2  

8001-12000  3  

12000 felett  4  

 

Támogatást igénylőnek, illetve a konzorcium tagjainak az alábbi feltételeknek kell megfelelnie:  

a) Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető civil szervezet vagy nonprofit gazdasági társaság vagy az Európai 

Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező civil szervezet, vagy nonprofit gazdasági társaság 

fióktelepe,  

b) támogatást igénylő szervezet önállóan vagy konzorciumban olyan megyében nyújthat be támogatási kérelmet, amelyben a 

szolgáltatásnyújtásban részt vevő konzorciumi tagok legalább egyike, illetve egy szervezet esetén, a támogatást igénylő szerződéssel 

igazoltan 3.4.1.1 cb), cc) és cd) pontban felsorolt munkaerő-piaci szolgáltatás valamelyikét nyújtotta a támogatási kérelem benyújtását 

megelőző 3 üzleti éven belül.  

c) a támogatási igénylőnek, illetve a konzorcium tagjainak legalább egy lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) 

üzleti évvel kell rendelkeznie (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele). E feltétel aló konzorciumként 

legfeljebb egy szervezet képezhet kivételt, amennyiben a szolgáltatásnyújtási tapasztalatot és a kapcsolódó referenciákat a 

megvalósításba bevonandó munkavállalók, vagy azok egy részének önéletrajzával megfelelően igazolja.  

d) támogatási kérelmet az adott megyében a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapon keresztül legalább - vállalkozások 

esetén bejegyzett, civil szervezetek pedig NAV felé bejelentett - telephellyel rendelkező szervezetek nyújthatnak be,  

 

 

konzorcium esetében legalább egyik tagnak kell rendelkeznie a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapon keresztül 

székhellyel, fiókteleppel, telephellyel, vagy az alapító okiratban rögzített szolgáltatási helyszínnel az adott megyében;  

A konzorciumi tagok száma és összetétele a támogatói döntés meghozataláig nem módosítható, míg a megvalósítási időszakban csak 

különösen indokolt esetben az Irányító Hatóság előzetes hozzájárulásával van lehetőség módosításra.  

2. Gazdálkodási forma szerint (GFO’14):  

a) szövetség (517 – egyéb szövetség);  
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b) alapítványok (569 – egyéb alapítvány);  

c) egyesületek (529 – egyéb egyesület);  

d) egyházi szervezetek (552 - elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy);  

e) non-profit gazdasági társaságok (572 – Nonprofit korlátolt felelősségű társaság, 573 – Nonprofit részvénytársaság, 575 – Nonprofit 

közkereseti társaság, 576 – Nonprofit betéti társaság).  

 

Egy szervezet önállóan csak egy megyében nyújthat be támogatási kérelmet. Egy szervezet abban az esetben, ha más megyében 

önállóan nem nyújtott be kérelmet, csak egy megyében nyújthat be konzorciumvezetőként támogatási kérelmet. Egy szervezet 

konzorciumi tagként 6 megyében nyújthat be támogatási kérelmet. Abban az esetben, ha a szervezet egy megyében önállóan nyújtott 

be támogatási kérelmet, legfeljebb 5 másik megyében lehet konzorciumi tag. 

 

 

Pályázati kiírás célja: 

A felhívás célja, hogy a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) által megvalósított munkaerő-piaci programok keretein belül 

nyújtott szolgáltatásokat és támogatásokat civil és nonprofit szervezetek által nyújtott szolgáltatásokkal egészítse ki. A felhívás a 

kormányhivatalok és a civil valamint nonprofit szolgáltató szervezetek együttműködésére épít annak érdekében, hogy személyre 

szabott szolgáltatásokat biztosítsanak a hátrányos helyzetű munka nélkül lévők számára. 

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

3.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek  

Projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek (az a-g) pontok alatt felsorolt résztevékenységek mindegyike 

kötelező tevékenység)  

a) Általános szolgáltatásnyújtással kapcsolatos feladatok  
aa) célcsoport bevonását, elérését, aktivizálását célzó rendezvények, kampányok, helyi akciók szervezése, célcsoport 

felkereső/megkereső tevékenységek a szolgáltatási terület lehető legnagyobb lefedésével;  

ab) első interjú, állapotfelmérés, tesztek készítése az egyéni fejlesztési terv előkészületeként;  

 

ac) egyéni fejlesztési terv elkészítése minden célcsoport tag számára;  

ad) a szolgáltatásnyújtáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételek folyamatos biztosítása - a mellékletben található sztenderdek, 
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továbbá a felhívás 3.4.1.1 db) és dc) pontja figyelembevételével;  

ae) a szolgáltatásnyújtás naprakész dokumentálása és adatszolgáltatás az érintett Kormányhivatal és az NGM számára;  

af) minden szolgáltatást igénybe vevőre kiterjedően standardizált elégedettségmérés;  

ag) a szolgáltatáshoz kapcsolódó megélhetési támogatás és járulékainak biztosítása (ahol releváns);  

ah) a szolgáltatás alatt igénybe vett gyermekfelügyelet vagy más hozzátartozó3 ápolásának/gondozásának támogatása, vagy biztosítása 

(amennyiben szükséges);  

ai) a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos (helyi/helyközi) utazási költség támogatása.  

 

b) Munkaerő-piaci szolgáltatásnyújtás a Kormányhivatalok által a szolgáltatóhoz irányított álláskereső célcsoporttagok 

számára:  
ba) a 3.4.1.1. cb) egyéni fejlesztési terv elkészítése (minden célcsoporttag számára);  

bb) és 3.4.1.1. cc) pontban szereplő egyéni munkatanácsadás, pszichológiai tanácsadás, szociális információnyújtás, személyre szóló 

állásfeltárás és elhelyezés elnevezésű szolgáltatási tevékenységek megvalósítása;  

bc) a Kormányhivatal által az adott megyében elvárt 3.4.1.1 cd) pontban szereplő táblában felsorolt munkaerő-piaci szolgáltatás 

biztosítása.  

 

 

c) Inaktív célcsoport elérése, toborzása, célcsoport szolgáltatásba vonása és részükre munkaerő-piaci szolgáltatásnyújtás a 

Kormányhivatalokkal együttműködve:  

 

ca) toborzási stratégia kidolgozása;  

cb) eléréssel, toborzással kapcsolatos szakmai feladatok ellátása;  
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cc) javaslat a programba vonásra a megyei kormányhivatalok illetékes járási hivatalaiba irányítás álláskeresőként, szolgáltatás vagy 

közvetítést kérőként történő nyilvántartásba vétel céljából;  

cd) az egyéni cselekvési tervre célcsoporttaggal egyeztetett javaslattétel a megyei kormányhivatalok illetékes járási hivatalai számára;  

 

ce) a megyei kormányhivatalok illetékes járási hivatalai által véglegesített egyéni cselekvési tervben meghatározott, és a projekt 

keretében elérhető szolgáltatások nyújtása a szolgáltatásba bevont célcsoporttagoknak.  

 

d) Utógondozás, elhelyezkedés támogatása:  
da) elhelyezkedés támogatása a nyílt munka-erőpiacon a 3.1.2.1 cb) pontjában szereplő tevékenységek keretében;  

db) célcsoport munkába járásának szervezése (ahol releváns);  

dc) önfoglalkoztatóvá válás felé való orientáció támogatása (ahol releváns);  

dd) a munkahelyi környezetbe való beilleszkedés segítése szolgáltatás nyújtásával a hosszú távú elhelyezkedés segítése (ahol 

releváns).  

 

e) Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság:  
ea) Széchenyi2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv „KTK 2020” szerint.  

 

 

f) A projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek:  
fa) Projektmenedzsmenti feladatok ellátását támogató szakmai munkatársak (projektmenedzser, pénzügyi menedzser) alkalmazása;  

 

g) Projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek:  
ga) szakmai vezető alkalmazása;  

gb) nyújtott szolgáltatások tapasztalatainak összegzése, elemzése, bemutatása, szolgáltatás-módszertani fejlesztés.  

 

3.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek  

a) Projekt előkészítési tevékenységek:  
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aa) megvalósíthatósági tanulmány készítése;  

ab) közbeszerzéssel kapcsolatos tevékenységek, beleértve a közbeszerzési terv elkészítését is.  

b) Projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek:  

ba) a projektmenedzsmenti feladatok ellátását támogató adminisztrációs - projekt koordinátor - munkatársak alkalmazása;  

bb) projektmenedzsmenti feladatok ellátásához szükséges beszerzések, bérleti díjak és adminisztrációt támogató tevékenységek.  

c) Projekt megvalósításához szükséges szolgáltatásfejlesztés:  

ca) megvalósítással összefüggő kis értékű és tárgyi eszközök beszerzése;  

cb) honlap fejlesztés;  

 

d) Szakmai megvalósítók felkészítése:  
 

ea) szolgáltatásnyújtás személyi feltételeinek megfelelő szakmai megvalósítók felkészítése az egységes szolgáltatásnyújtásra;  

eb) esetmegbeszélések, szupervizió;  

ec) szervezetfejlesztés, módszertani fejlesztés a megnövekedett feladatellátás és szervezeti változások kezelésére.  

 

 

Beadás határideje: 

A támogatási kérelmek benyújtása 2017. március 10. és 2019. március 11. között lehetséges az alábbi szakaszhatárnapokig:  

2017. március 31.  

és minden ezt követő harmadik hónap utolsó munkanapja. 

Támogatás mértéke és 

összege: 

 

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege maximum 887 799 000 Ft, a Felhívás 1.2. pontjában meghatározott megyei 

forrás-meghatározás figyelembevételével.  

b) Az igényelhető támogatás maximális mértéke a projekt összes elszámolható költségének 100%-a.  
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Rendelkezésre álló 

forrás: 

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg összesen 5 757 161 000 Ft.  

A felhívás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.  

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 18 db. 

 

A támogatási konstrukció keretében rendelkezésre álló forrás megyei megosztásának fő szempontja az érintett célcsoportok nagysága, 

a 2016 júniusát megelőző 12 hónapban az adott megyében nyilvántartott álláskeresők átlagos száma, továbbá a kormányhivatalok által 

biztosított munkaerő-piaci szolgáltatások kapacitásai: 

 

Csongrád megye:  225 060  (ezer HUF)  
 

  

Operatív Program neve: Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 

  

Pályázati kiírás címe GINOP-5.3.8-17 Munkahelyi bölcsődék létrehozásának támogatása 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
GINOP-5.3.8-17 

Támogatást igénylők 

köre: 

A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azok a támogatást igénylők, amelyek:  

 

a) rendelkeznek legalább két lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való 

működés időszaka ebbe nem számít bele), és  

b) Magyarországon székhellyel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető civil szervezetek vagy nonprofit gazdasági társaságok, központi 

költségvetési szervek, gazdasági társaságok, szövetkezetek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és 

Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei., és  

c) az éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt, teljes üzleti évben 

minimum 10 fő volt.  

 

A fenti feltételeknek együttesen kell megfelelnie a támogatást igénylőnek.  

 

Jogi forma szerint támogatási kérelmet nyújthatnak be az alábbi támogatást igénylők: 

 

Vállalkozások:  
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◦ Korlátolt felelősségű társaság (113),  

◦ Részvénytársaság(114),  

◦ Közkereseti társaság (116),  

◦ Betéti társaság (117),  

◦ Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe (226),  

◦ Nonprofit korlátolt felelősségű társasági (572),  

◦ Nonprofit részvénytársaság (573),  

◦ Egyesülés (591)  

 

 

◦ Szociális szövetkezet (121),  

◦ Takarék- és hitelszövetkezet (122),  

◦ Iskola szövetkezet (123),  

◦ Agrárgazdasági szövetkezet (124),  

◦ Biztosító szövetkezet (126),  

◦ Foglalkoztatási szövetkezet (128),  

◦ Egyéb szövetkezet (129).  

 

Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezetek:  
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Költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek:  

12)  

 

Program célja: 

A konstrukció célja munkahelyi bölcsődék létrehozásának támogatása a versenyszférában működő mikro- kis-, közepes és 

nagyvállalatoknál, nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezeteknél valamint a közszféra munkáltatóinál. A 

konstrukció hozzájárul a kisgyermekes nők foglalkoztatásának elősegítéséhez, valamint a munka és a magánélet 

összehangolásának könnyítéséhez. 

 

A támogatást a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. évi törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 44. § 

szerinti munkahelyi bölcsődék létrehozásához igényelheti a foglalkoztató, munkáltató. A támogatás legalább 5, legfeljebb 73 fő 3 éven 

aluli gyermek rendszeres bölcsődei ellátásának megszervezéséhez igényelhető.  

A támogatás igénybe vehető a szolgáltatást nyújtó személyek képzéséhez és foglalkoztatásához (bér és szociális hozzájárulási adó), a 

munkahelyi bölcsőde létrehozásával kapcsolatos adminisztratív költségekhez, valamint a szolgáltatás helyszínének kialakításához és 

az ellátásához szükséges eszközök beszerzéséhez. Ezenkívül a munkáltató támogatást igényelhet a munkába visszatérő kisgyermekes 

szülő képzéséhez, kompetencia-fejlesztéséhez is (ez az elem önállóan nem, csak a bölcsődei ellátás kialakítása mellett támogatható). 

Támogatható 

tevékenységek 

3.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:  

a) Projekt-előkészítési tevékenység - megalapozó dokumentum:  
aa) megalapozó dokumentum, amelynek kötelező eleme:  

- szükségletfelmérés/előzetes igényfelmérés elkészítése;  

- fenntarthatóság alátámasztása.  

b) A munkahelyi bölcsőde kialakításához szükséges infrastrukturális és ingatlan beruházás  
ba) a munkahelyi bölcsőde helyiség(ek), kapcsolódó játszókert, - udvar átalakítása, felújítása (bérelt ingatlant is beleértve);  

c) A munkahelyi bölcsődei ellátáshoz szükséges eszközök beszerzése  
ca) bútorok és egyéb berendezési tárgyak (pl.: konyhai, fürdőszobai berendezések; udvari játékok; játéktároló), eszközök (pl.: konyhai, 

fürdőszobai eszközök; fejlesztő eszközök, játékok) beszerzése közvetlenül a szolgáltatáshoz kapcsolódóan.  

d) A munkahelyi bölcsőde személyi feltételeinek megteremtése  
da) szolgáltatást nyújtó személy vagy kisgyermeknevelő, illetve segítő személy foglalkoztatása  

e) Kommunikációs tevékenység  
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ea) Kötelezően előírt nyilvánosság, tájékoztatás biztosítása: Széchenyi2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei 

útmutató és arculati kézikönyv „KTK 2020” szerint.  

eb) Marketingeszközök elkészítése, promóciós tevékenység, mely a következőkre terjedhet ki: a munkahelyi bölcsődéről 

hirdetés/ismertető elhelyezése a meglévő honlapon, szórólap, plakát készítése, hirdetés a helyi újságokban.  

 

3.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:  

a) Projekt előkészítési tevékenységek:  
aa) műszaki tervek, kiviteli és tendertervek;  

 

 

ab) közbeszerzéssel kapcsolatos tevékenységek, beleértve a közbeszerzési terv elkészítését is  

ac) egyéb előkészítéshez kapcsolódó szakértői tanácsadás.  

b) A munkahelyi bölcsőde kialakításához kapcsolódó alábbi tevékenységek:  

ba) akadálymentesítés – amennyiben a szükségletfelmérés alapján indokolt és szükséges;  

bb) a munkahelyi bölcsőde helyszínének bérlése, amennyiben az nem alakítható ki a foglalkoztatónál (épület, helyiségek, szükség 

esetén játszókert,- udvar);  

 

c) Projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek:  
ca) a projektmenedzsmenti feladatok ellátását támogató munkatársak (pl. projektmenedzser, pénzügyi menedzser, adminisztrációs 

munkatárs) alkalmazása;  

cb) projektmenedzsmenti feladatok ellátásához szükséges beszerzések és adminisztrációt támogató tevékenységek. (kizárólag a ca) 

tevékenységgel együtt támogatható).  

d) A munkahelyi bölcsődében foglalkoztatott szolgáltatást nyújtó személy(ek) képzése  
 

e) A munkába visszatérő kisgyermekes szülő képzése, kompetencia-fejlesztése (A támogatást igénylő azon, a fejlesztéssel érintett 

telephelye(ke)n dolgozó munkavállalói részére, akik a támogatási igény benyújtását követően térnek vissza a munkába.)  

 

f) A projekt végrehajtását támogató adminisztrációs tevékenységek;  
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g) Preventív egészségügyi szolgáltatás biztosítása a munkahelyi bölcsődében gondozott gyermekek számára.  
 

Időbeli keret: 

 

a) A támogatási kérelmek benyújtására 2017. március 20-tól 2019. március 20-ig van lehetőség. Ezen időszak alatt a 

támogatási kérelmek értékelése folyamatosan történik.  

 

Finanszírozás mértéke, 

összege és formája: 

 

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 8 millió Ft, maximum 100 millió Ft.  

b) A támogatás maximális mértéke támogatható tevékenységtől függően:  
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Rendelkezésre álló 

forrás: 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg összesen 6 milliárd Ft. A teljes 

rendelkezésre álló forrásból 4,2 milliárd Ft (indikatív keret) kizárólag vállalkozások számára pályázható forrás. A 4,2 milliárd 

forintból pedig 2,1 milliárd Ft (indikatív keret) kizárólag mikro-, kis- és középvállalkozások számára elérhető. 

Jelen Felhívás forrását Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. Az építési beruházási 

költségek elszámolása Európai Regionális Fejlesztési Alap terhére történik (ERFA átjárhatóság keretében). A támogatott támogatási 

kérelmek várható száma: 225-450 db. 

  

Operatív Program neve: Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 

Pályázati kiírás címe GINOP-5.1.4-17 Tranzitfoglalkoztatási programok támogatása 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
GINOP-5.1.4-17 

Támogatást igénylők 

köre: 

 

a) Jelen Felhívásra kizárólag azon támogatást igénylők nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek  

aa) rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az 

előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele), és  

ab) Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel 

rendelkeznek és kettős könyvvitelt vezetnek.  

ac) az éves átlagos statisztikai állományi létszáma – konzorcium esetében legalább a konzorcium vezetője tekintetében – a támogatási 

kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 3 fő volt  

ad) jelen b) pont szerinti ba-bd), valamint bi-bj) szerinti jogi forma esetében  

1.) a 651/2014/EU Rendelet I. Melléklete alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek, vagy 

2.) azon vállalkozások, amelyek megfelelnek a mikro- kis- és középvállalkozásokra vonatkozó 651/2014/EU Rendelet I. Melléklet 2. 

cikk szerinti alkalmazotti létszám és pénzügyi határértékeknek, azonban a 651/2014/EU rendelet 1. sz. melléklet 3. cikk (4) bekezdése 

alapján azért nem tekinthetők KKV-nak, mivel a tőke vagy a szavazati jogok legalább 25%-át közvetlenül vagy közvetve, egyénileg 

vagy közösen, egy vagy több állami szerv irányítja.  

ae) a jelen a) és b) pontoknak megfelelő támogatást igénylők konzorciumban is benyújthatnak támogatási kérelmet, a konzorcium 

tagjainak száma nem haladhatja meg a 3 tagot.  
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af) önállóan vagy a konzorcium vezetőjeként csak nonprofit szervezet (jelen b) pont be-bj) pontjai szerinti jogi formában 

működő szervezetek nyújthatnak be támogatási igényt  

b) Jogi forma szerint:  
ba) GFO 113 – Korlátolt felelősségű vállalkozás,  

bb) GFO 117 – Betéti társaság,  

bc) GFO 121 – Szociális szövetkezet,  

bd) GFO 129 – Egyéb szövetkezet,  

be) GFO 529 – Egyéb egyesület,  

bf) GFO 552 – Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy,  

bg) GFO 559 – Egyház szervezet technikai kód,  

bh) GFO 569 – Egyéb alapítvány,  

bi) GFO 572 – Nonprofit korlátolt felelősségű társaság,  

bj) GFO 573 – Nonprofit részvénytársaság.  

 

Program célja: 

A felhívás célja, hogy a gazdaság bizonyos szegmenseiben tapasztalható munkaerőhiány kielégítése érdekében célzott, speciális 

módszereken alapuló képzési programokat támogasson. A program egyúttal tartósan álláskeresők szakképzettséghez jutását és 

munkatapasztalat szerzését is támogatja a tranzit foglalkoztatási programok módszereire és tapasztalataira építve. 

Támogatható 

tevékenységek 

3.1.2 Önállóan nem támogatható tevékenységek  

3.1.2.1 Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek  

a) Projekt előkészítés – szolgálgatási terv kialakítása:  
aa) térségi (megye, régió, esetleg több régió) hiányszakmákra építő szolgáltatási terv kialakítása (szükséglet/igényfelmérés, 

munkaerőpiac keresleti oldalához való kapcsolódás bemutatása).  

b) A célcsoport bevonásához, felkészítéséhez kapcsolódó tevékenységek:  
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ba) célcsoport elérése, toborzása;  

bb) célcsoport kiválasztása;  

bc) célcsoport bevonása, aktivizálása;  

bd) célcsoport felkészítése a projektben való részvételre, képzésre, foglalkoztatásra, tartós elhelyezkedésre.  

c) Célcsoport képzésével összefüggő tevékenységek:  

ca) képességfelmérés;  

cb) felmérés eredménye alapján egyéni fejlesztési terv készítése;  

cc) képzés-szervezői feladatok ellátása;  

cd) képzések megvalósítása, biztosítása, beszerzése: kizárólag államilag elismert szakképesítés megszerzésére irányuló képzés, 

szükség esetén a szakképesítés megszerzésére irányuló szakképesítés megkezdéséhez szükséges 5-8. osztályos felzárkóztató 

képzéssel;  

ce) a szakképzéshez kapcsolódó gyakorlati elemek megvalósításához kapcsolattartás a képzést lebonyolító intézményekkel és/vagy 

gyakorlati helyet biztosító vállalkozásokkal;  

cf) a program keretében támogatott képzésekhez gyakorlati képzőhely biztosítása;  

cg) a foglalkozás-egészségügyi és képzési alkalmassági vizsgálatok biztosítása;  

ch) felkészítés az önálló élet és a munkavállalói szerep összehangolására, az ehhez szükséges társas kompetenciák fejlesztése egyéni 

vagy csoportos foglalkozások keretében;  

ci) a célcsoport képzésre való utazási költségeinek megtérítése, vagy az utazás; megszervezése;  

cj) megélhetési támogatás biztosítása.  

d) Célcsoporthoz foglalkozatását, képzését elősegítő szolgáltatások:  
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da) célcsoport támogatása a képzésben tartás elősegítésére pszicho-szociális és egyéb támogató szolgáltatások nyújtásával;  

db) személyre szabott munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtása a 2. sz. szakmai mellékletben szereplő sztenderdek szerint.  

e) Nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedés támogatása és utógondozás a célcsoport számára:  

ea) az álláskereséshez, ill. munkakörnyezetbe való beilleszkedéshez felkészítő tanácsadás;  

eb) célcsoport nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedésének, önfoglalkoztatóvá válásának elősegítése (beleértve az önfoglalkoztatóvá válás 

érdekében vállalkozás indításával összefüggő tanácsadást)  

ec) célcsoporttag foglalkoztatása megkezdéséhez szükséges eszközök beszerzése;  

ed) célcsoporttagok foglalkoztatása;  

ee) munkába járás támogatása/biztosítása;  

ef) átmeneti lakhatás támogatása/biztosítása legfeljebb az elhelyezkedést követő 12 hónapig;  

eg) munkahelyi integráció/reintegráció támogatása, munkahelyi beilleszkedésének segítése, munkahely megtartásának elősegítése 

pszicho-szociális és egyéb támogató szolgáltatások nyújtásával.  

f) A projekt menedzsmentjével kapcsolatos kötelező tevékenységek:  
fa) projektmenedzseri feladatok ellátása;  

fb) pénzügyi vezetői feladatok ellátása.  

g) Szakmai megvalósítással összefüggő kötelező tevékenységek:  
ga) szakmai vezető biztosítása;  

gb) képzésszervező biztosítása;  

gc) gyakorlati képzést vezető szakoktató, műhelyvezető biztosítása;  

gd) mentor (szociálpedagógus, szociális munkás) foglalkozatása a foglalkoztatást, képzés, elhelyezkedést elősegítő szolgáltatások 
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biztosításához;  

ge) munkáltatói fórumok szervezése a nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedés biztosítása érdekében;  

gf) disszemináció, tudásmegosztási tevékenység.  

h) Egyéb, a projekt megvalósításával összefüggő általános tevékenységek:  
ha) kötelező nyilvánosság biztosítása a Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv „KTK 2020” 

előírásai szerint.  

 

3.1.2.2 Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek  

a) Projekt előkészítéshez kapcsolódó választható tevékenységek:  
aa) megvalósíthatósági tanulmány készítése (kivéve a 3.1.2.1. a) pontban szereplő tevékenységet), melynek terjedelme nem haladhatja 

meg a maximum 1 szerzői ívet a kötelező mellékletek nélkül;  

ab) közbeszerzéssel kapcsolatos tevékenységek, beleértve a közbeszerzési terv elkészítését is.  

b) A projekt menedzsmentjéhez kapcsolódó választható tevékenységek  
ba) a projektmenedzsmenti feladatok ellátását támogató adminisztrációs munkatársak alkalmazása.  

c) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó tevékenységek  
ca) egyéb szakmai megvalósítók foglalkozatása;  

cb) projekthez kapcsolódó felkészítés a szakmai megvalósítók számára;  

cc) szakmai megvalósítók számára szupervízió biztosítása;  

 

Időbeli keret: 

 

a) Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. év március hó 27. naptól 2017. év szeptember hó 15. napig van 

lehetőség.  

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

2017. év május hó 31. nap  

2017. év július 31. nap  

2017. szeptember 15. nap 
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Finanszírozás mértéke, 

összege és formája: 

 

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 30 millió Ft maximum 150 millió Ft;  

b) Egy bevont célcsoporttagra 12 hónap alatt jutó átlagos összköltség nem haladhatja meg a 1,5 millió forintot, valamint. a teljes 

projektidőszakra vonatkozóan összességében 2,5 millió forintot.  

 

Rendelkezésre álló 

forrás: 

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5.243.000.000 forint.  

A felhívás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.  

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 30 – 170 db. 

  

Operatív Program neve: Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 

Pályázati kiírás címe GINOP-7.1.9-17 Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
GINOP-7.1.9-17 

Támogatást igénylők 

köre: 

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kizárólag konzorciumi formában van lehetőség.  
Konzorcium vezetőként vagy konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet az alábbi szervezetek:  
a) Korlátolt felelősségű társaság (GFO 113 – kizárólag állami/önkormányzati tulajdonú)  

b) Részvénytársaság GFO (114 - kizárólag állami/önkormányzati tulajdonú)  

c) Központi költségvetési szerv (GFO 312)  

d) Helyi önkormányzat (GFO 321)  

e) Bevett egyház (GFO 551)  

f) Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy (GFO 552)  

g) Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy (GFO 555)  

h) Egyházi szervezet (GFO 559)  

i) Országos sportági Szakszövetség (GFO 515)  
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j) Egyéb sportszövetség (GFO 516)  

k) Egyéb szövetségek (GFO 517)  

l) Sportegyesület (GFO 521)  

m) Egyéb egyesület (GFO 529);  

n) Egyéb alapítvány (GFO 569)  

o) Nonprofit korlátolt felelősségű társaság (GFO 572)  

p) Nonprofit részvénytársaság (573)  

q) Állami vállalat (GFO)711.  
 
Konzorciumi partnerként a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. bevonása minden esetben kötelező.  
A konzorciumi tagok száma a konzorcium vezetőjével együtt nem lehet több, mint tizenkettő tag. 

Program célja: 

A cél a turisztikailag frekventált térségek fejlesztése, melynek révén megvalósulnak a hiánypótló térségi működést lehetővé tévő beruházások, 
ugyanakkor kiszűrhetők a párhuzamos fejlesztési elképzelések. A frekventált térségek esetén eddig nem valósult meg az integrált, koncentrált, 
állami szervezeti felelősség mellett történő turisztikai fejlesztés, elmaradt a fejlesztések összehangolása, azok szinergikus hatásainak kiaknázása, 
nem történt meg a turisztikailag frekventált térségek meghatározása, területének pontos lehatárolása sem.  
A kiemelt turisztikai fejlesztési térségek lehatárolásáról és fejlesztési stratégiájáról a Kormány egyedi határozatban dönt. Ezek a frekventált 
térségek jelentős mértékben hozzájárulnak a turizmus, mint nemzetgazdasági szektor teljesítményéhez.  
A természeti és kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának 
növekedéséhez, így a turizmus ágazat fejlődéséhez elengedhetetlen a turisztikailag frekventált térségek fejlesztése, megfelelő, országos szintű 
koordináció biztosításával.  
A támogatni tervezett fejlesztéseknek köszönhetően növekszik a látogatószám, megvalósul a hálózatosodás, integrált termék- és 
szolgáltatásfejlesztés történik, érvényesül a turizmus tovagyűrűző hatása, mely révén a teljes turisztikai térség fejlődése realizálható lesz.  
A Felhívás hozzájárul a Kormány gazdaságfejlesztési céljaihoz, mert a fejlesztéseken keresztül közvetlenül és közvetve is üzleti lehetőséget kíván 
biztosítani a kis- és középvállalkozásoknak, valamint tovább növeli az erős multiplikátorhatásokkal rendelkező turizmus iránti keresletet, így 
jelentősen hozzájárulhat a munkahelyteremtéshez is. 

Támogatható 

tevékenységek 

3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek  
3.1.1.1. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek (főtevékenységek):  
A Kormány egyedi határozatával döntött a kiemelt turisztikai fejlesztési térségnek minősített területeken a természeti és kulturális értékek 
bemutatását, megismertetését, látogathatóvá tételét célzó, azok teherbíró-képességét meg nem haladó, a turisztikai élmény alapjául szolgáló, 
innovatív attrakciófejlesztések és szolgáltatás fejlesztések támogatásáról. Ennek keretében:  
1. Kastélyok, várak, örökségvédelmi helyszínek fejlesztése, bemutatása (kizárólag állami tulajdonú, a nemzeti vagyontörvényben szereplő 
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ingatlanok),  

2. Turisztikai kerékpárutak fejlesztése, (több megyét érintő hálózati fejlesztések, elsősorban Eurovelo, illetve ahhoz közvetlenül kapcsolódó 
szakaszok),  

3. Aktív turisztikai hálózatok fejlesztése (több megyét érintő hálózatok fejlesztése),  

4. Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése (kizárólag ÁNTSZ Országos Tisztiorvosi Hivatala által nyilvántartásba vett gyógyhelyek),  

5. Egyházi kulturális örökség turisztikai célú fejlesztése (kizárólag több megyés hálózatban),  

6. Nemzeti parkok turisztikai fejlesztése, bemutatása,  

7. Világörökségi, illetve világörökségi várományos helyszínek területének fejlesztése, (magterület és védőzóna is, a kiemelkedő egyetemes 
értéknek megfelelően),  

8. Kulturális, gasztronómiai vonzerőkön alapuló térségi hálózatok kialakítása, meglévők fejlesztése megyéken átívelően (kizárólag több megyés 
hálózatban),  
 

3.1.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek  
3.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:  
9. Térségi termék-összekapcsolással összefüggő projekt esetén kötelezően megvalósítandó csomagajánlatok kidolgozása és bevezetése.  

10. A projekt előkészítésével kapcsolatos tevékenységek.  

11. Fejlesztéshez kapcsolódó projektmenedzsment tevékenység.  

12. Marketing tevékenység.  

13. A hálózatba kapcsolt, jelen fejlesztés keretében összekötött helyszínek/szolgáltatók kínálatát megjelenítő egységes arculat kialakítása és az 
arculatnak megfelelő ajándéktárgyak, terveztetése, merchandising tevékenység megalapozása.  

14. Fogyatékos emberek fogadása érdekében a fogyatékosság típusához igazodó sajátos igényeknek megfelelő szolgáltatások kialakítása.  

15. Család- és gyermekbarát projektelemek megvalósítása (Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése esetén a Megvalósíthatósági 
Tanulmányban megfogalmazott pozícionálás alapján és értelmében) szükséges pl.:  

- Belső gyermekjátszó helyiség, helyiségrész kialakítása,  

- Szabadtéri gyermekjátszótér kialakítása (homokozó, favár, játszótéri eszközök, stb.),  

 
- Gyermekgondozási helyiség (pl.: pelenkázó) biztosítása,  

- Célirányosan gyermeknek szánt higiéniai felszereltség biztosítása (toalett, zuhanyzó, fürdető helyiség),  

- Családi gépjármű parkolóhelyek biztosítása  

16. Nyilvánosság biztosítása.  

3.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:  
17. A turistafogadás feltételeinek létrehozása, javítása (például látogatóközpontok, bemutatóhelyek, vendégfogadó terek kialakításával), a turisták 
komfortérzetét javító fejlesztések.  

18. Az élményszerű látogatás feltételeit biztosító interpretációs és látogatómenedzsmentet célzó fejlesztések, élményelemeket jelentő technikai 
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fejlesztések, interaktív bemutatási formák.  

19. Ismeretátadást megvalósító technikai fejlesztések, pedagógiai, oktatói programok kidolgozása, és kínálatba illesztése.  

20. Műemléki épület fejlesztése: kulturális örökségi érték, műemlék felújítása, helyreállítása, restaurálása;  

21. Az épületekhez kötött műtárgyak, épülettartozékok, díszítőelemek restaurálása.  

22. Gyűjtemény bemutatására alkalmas többfunkciós terem, kiállítótér kialakítása.  

23. A helyszín hagyományaihoz kapcsolódóan jövőben rendszeresen megrendezésre kerülő kulturális/művészeti/gasztronómiai rendezvények, 
fesztiválok lebonyolítására alkalmas infrastrukturális feltételek fejlesztése.  

24. Természeti, természetközeli fejlesztések esetén a közvetlen környezet rendezése (a természet- és környezetvédelmi előírások betartása 
kötelező).  

25. A hálózatba kapcsolt, jelen fejlesztés keretében összekötött helyszínek/szolgáltatók kínálatához, és egységes arculatához illeszkedő 
ajándéktárgyak kereskedelméhez szükséges infrastruktúra (pl. bolthelyiség), vendéglátó egységek (pl.: kávézó, étterem, büfé helyiség stb.) 
kialakítása, fejlesztése.(részletesen a 3.4.1.1 pont 8. alpontjában)  

26. A projekt keretén belül újonnan létesülő, valamint átépítéssel járó létesítmények energiahatékony működését javító beruházások, illetve 
megújuló energiaforrások felhasználása.  

27. A projekt keretén belül megvalósuló összekapcsolás érdekében szükséges, az elérhetőséget, megközelíthetőséget és bemutatást javító 
fejlesztés (pl. járda, kerékpárút).  

28. A kiemelt turisztikai fejlesztési térségekben a vonzó városkép kialakítása, egyedi adottságokra alapozott fejlesztése.  

29. A helyszín közvetlen környezetének fejlesztése (parkosítás, információs táblák, jelzésfestés, pihenőhelyek, közmű infrastruktúra kialakítása, 
séta- és kiszolgáló utak, tanösvény, játszótér, gépjárműparkolók, kerékpár tárolók, a helyszín megközelítésének és parkolási helyzetének 
kezelése érdekében szükséges közlekedési kapcsolatok átszervezéséhez, közlekedésszervezési átalakításokhoz szükséges infrastrukturális 
fejlesztések). A helyszín közvetlen környezetének fejlesztése közterületen is megvalósulhat, ebben az esetben nem kizárólag az attrakció 
látogatói, hanem bárki számára elérhetővé kell tenni.  

30. A térség gasztronómiai adottságaira építő központok létrehozása, azok hálózatba kapcsolása.  

31. A jelen fejlesztés keretében megújuló vagy létrejövő helyszínek/szolgáltatók kínálati színvonalának, az élményszerű minőségi szolgáltatás 
feltételrendszerének kidolgozása és gyakorlatban történő megvalósítása, az ehhez kapcsolódó oktatási tematika kidolgozása és megvalósítása.  

32. A térségben található attrakciók és együttműködő szolgáltatók, turisztikai szervezetek és önkormányzatok együttműködését összehangolását, 
a látogatóforgalom mérését, a kísérők felkészítését célzó szemléletformáló rendezvények (a projekt teljes költségvetésének maximum 1%-a)  

33. A kiemelt turisztikai fejlesztési térség fenntarthatóságát szolgáló gazdasági tevékenységek feltételeinek kialakítása (melynek költsége nem 
haladhatja meg a projekt elszámolható összköltségének 70%-át).  

34. A célcsoport igényeinek megfelelő aktív kikapcsolódást célzó szolgáltatások,  

35. Kommunikációs, nyelvi és turizmus szakmai képzések költsége,  

36. Az attrakció bemutathatóságát közvetlenül szolgáló hibrid, vagy elektromos meghajtású gépjármű beszerzése, mely a teljes elszámolható 
költség 20%-a, de maximum 250 millió Ft.  

 
37. Az attrakció bemutathatóságát közvetlenül szolgáló emberi vagy állati erővel hajtott közlekedési eszközök közül kizárólag kerékpár, kajak, 
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kenu, csónak, szekér, de maximum 40 millió Ft.  

38. Üzleti marketing  

 

Időbeli keret: 

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. év május hó 2. naptól 2018. november hó 15. napig van lehetőség.  
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:  
2017. év június hó 30. nap 12:00 óra  
2017. év augusztus hó 10. nap 12:00 óra  
2017. év szeptember hó 15. nap 12:00 óra  
2017. év október hó 12. nap 12:00 óra  
2018. év január hó 15. nap 12:00 óra  
2018. év július hó 17. nap 12:00 óra  
2018. év november hó 15. nap 12:00 óra 

Finanszírozás mértéke, 

összege és formája: 

 
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 200 000 000 Ft maximum 5 000 000 000 Ft. Amennyiben a projekt egy 
településen valósul meg, akkor a támogatás összege maximum 1 500 000 000 Ft, illetve világörökségi és világörökségi várományos helyszínen 
maximum 3 000 000 000 Ft. Gyógyhely fejlesztés, illetve egyházi kulturális örökség turisztikai fejlesztése esetén a támogatás maximuma 1 000 
000 000 Ft.  
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Rendelkezésre álló 

forrás: 

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 21,4 milliárd Ft.  
Jelen felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.  
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 14-20 db 

  

Operatív Program neve: Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 

Pályázati kiírás címe Intelligens szakosodási kockázati tőkeprogram 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
GINOP-8.1.3/B-17 
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Támogatást igénylők 

köre: 

Tőkeprogramban résztvevők  

-nyító Hatóság  
 

 
 

 

Megcélzott iparágak: 
S3 nemzeti ágazati, és horizontális prioritások továbbá intelligens technológiák: 

 
- és egyéb gépipari technológiák 

 

 
 

-innováció 
kommunikációs technológiák) & szolgáltatások 

 

 

 

Program célja: 

A Tőkeprogram célja növekedési potenciállal bíró innovatív termékkel, vagy szolgáltatással rendelkező 

vállalkozások expanziójának segítése kockázati tőkejuttatással. A Tőkeprogram segítségével megerősödik 

a hazai innovációs ökoszisztéma, valamint az intelligens és fenntartható városfejlesztési célokat 

szolgáló (smart city) projektek kerülnek támogatásra. A kiválasztásra kerülő alapkezelők prioritásként 

kezelik a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégiában (S3) megfogalmazott ágazati és horizontális 

prioritásokhoz, továbbá az intelligens technológiákhoz kapcsolódó termékek, szolgáltatások fejlesztéséhez 

kapcsolódó projekteket. 

Támogatható 

tevékenységek 

Befektetés kizárólag olyan felhasználási célok érdekében nyújtható és a Végső Kedvezményezett által 

kizárólag olyan felhasználási célok érdekében használható fel, amelyek eleget tesznek az alábbi 
feltételeknek:  

1.1 A felhasználási célra vonatkozóan elvárt követelmények  
a) A felhasználási cél olyan projektre, üzleti elképzelésre vonatkozik, amelynek a megvalósítására (azaz a 

Befektetéssel juttatott finanszírozás tényleges felhasználására) Magyarország terüle-tén, a Közép-magyarországi 
régión kívül, a Végső Kedvezményezett székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén kerül sor. Magyarországon kívüli 
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(EGT-n belüli) székhely esetén a forrásokat igazolható módon Magyarország területén, a Közép-magyarországi 

régión kívül kell felhasznál-ni.  
b) A felhasználási cél a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (Továbbiakban: Eljárási Rendelet) 5. számú 

mellékletében meghatározott elszámolható költségek finanszírozására vonatkozik, ide-értve különösen a pénzügyi 
eszközökre vonatkozó, az Eljárási Rendelet 5. számú mellékletének 5.2 pontjában részletezett speciális 
elszámolhatósági szabályokat.  

c) A végső kedvezményezetteknek újdonságtartalommal bíró projektet kell megvalósítaniuk. A városfejlesztési 
projektek közül csak az intelligens és fenntartható városfejlesztési célokat szolgáló (smart city) projektek 

támogathatók.10  

 

1.2 A felhasználási célra vonatkozóan az ÁCSR 21. (a 255/2014 Korm. rendelet szerinti „16. A kocká-zatfinanszírozási támogatás” jogcím) 

körében elvárt további követelmények:  

 

 
1. A támogatható vállalkozások olyan vállalkozások, amelyek az első kockázatfinanszírozási célú befektetés 
biztosításakor nincsenek jegyezve a tőzsdén, és megfelelnek az alábbi feltételek le-galább egyikének:  
a) semmilyen piacon nem működtek még;  

b) az első kereskedelmi értékesítéstől számítva kevesebb mint 7 éve működnek bármely pia-con;  
c) olyan első kockázatfinanszírozási célú befektetést igényelnek, amely – új termék- vagy földrajzi piacra való 

belépés céljából készített üzleti terv alapján – meghaladja az előző 5 évben elért átlagos éves árbevételük 50 %-át.  
2. A kockázatfinanszírozási támogatás irányulhat továbbá a támogatható vállalkozásokban eszkö-zölt kiegészítő 
befektetésekre is – akár a fenti 1. pont b) alpontjában említett hétéves időszak eltelte után –, amennyiben az alábbi 

feltételek mindegyike teljesül:  
a) a támogatás nem haladja meg a kockázatfinanszírozás 4. pontban említett teljes összegét;  

b) az eredeti üzleti terv tartalmazta a kiegészítő befektetések lehetőségét;  
c) a kiegészítő befektetésben részesülő vállalkozás az 651/2014/EU Bizottsági rendelet I. mel-léklet 3. cikke (3) 
bekezdésének értelmében nem kapcsolódik az intézkedés keretében kockázatfinanszírozást nyújtó Pénzügyi 

Közvetítőtől vagy a független magánbefektetőtől eltérő másik vállalkozáshoz, kivéve, ha az új entitás 
vonatkozásában teljesülnek a kkv-fogalommeghatározás feltételei.  

3. Támogatható vállalkozásba történő tőkebefektetés és kvázisajáttőke-befektetés esetében a 
kockázatfinanszírozási célú intézkedés keretében kiváltási tőkéhez csak abban az esetben biz-tosítható támogatás, 

ha a kiváltási tőkéhez kapcsolódóan a támogatható kkv-ba történő be-fektetések valamennyi fordulójában legalább 
50 %-nak megfelelő új tőkét is bevonnak.  
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4. A kockázatfinanszírozás teljes összege bármely kockázatfinanszírozási célú intézkedés kereté-ben nem haladhatja 

meg támogatható vállalkozásonként a 15 millió EUR-t.  

 
1.3. A felhasználási célra vonatkozóan az ÁCSR 16. Cikke szerinti „Regionális városfejlesztési támoga-
tás” jogcím körében elvárt további követelmények:  
A projektnek a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szó-ló 314/2012 (XI. 8.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó, integrált településfejlesztési stratégia 

vég-rehajtását kell támogatnia  

Időbeli keret: 

felhívás meghirdetésre kerül 2017. március 31-ig. 

 

 

-ig 

molási időszak vége: 2023. december 31. 

 

(Visszafizetett források nélkül 2023. december 31.) 

 

Finanszírozás mértéke, 

összege és formája: 

A Végső Kedvezményezett vállalkozások a befektetési tárgyalási folyamat eredményeként meghatározott feltételektől függően a 

255/2014 (X. 10.) Korm. rendelet 16. alcíme szerinti jogcím alkalmazása esetén 200-1.500 millió Ft értéksávban, a 651/2014/ EU 

Bizottsági rendelet 16. Cikke szerinti jogcím alkalmazása esetén 200-2.500 millió Ft értéksávban kaphatnak tőkebefektetést egy 

Pénzügyi Közvetítőtől 

Rendelkezésre álló 

forrás: 

A Tőkeprogram keretösszege 70 milliárd Forint GINOP forrás. 

8-15 milliárd Ft (előreláthatóan 5-7 alap co-investment konstrukcióban) 

  

Operatív Program neve: Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 

Pályázati kiírás címe Irinyi tőkeprogram 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
GINOP-8.3.3-17 
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Támogatást igénylők 

köre: 

Tőkeprogramban résztvevők 

ságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkársága, mint Irányító 

Hatóság 

 

 

elül támogatásra jogosult vállalkozások 

Program célja: 

Az Irinyi Tőkealap I. (a továbbiakban: Tőkealap) a Kormány által 2016 februárjában elfogadott Irinyi 

Terv célkitűzéseivel összhangban álló fejlődési pályát kitűző kis- és középvállalkozásokba fektet tőkét. 

A Tőkealap olyan feldolgozóipari vállalkozások finanszírozását szolgálja, amelyeknek fejlesztési céljaik 

eléréséhez hitelfinanszírozások és vissza nem térítendő támogatások mellett, tőkeági finanszírozásra 

is szükségük van. A tőkebefektetés célja a kedvezményezett vállalkozások fejlesztési elképzelései 

megvalósításának, piacra lépésének, üzleti terjeszkedésének finanszírozása. 

Támogatható 

tevékenységek 

A Tőkeprogram keretében a finanszírozott projektnek Magyarországon, a kevésbé fejlett régiókban 

kell megvalósulnia. Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi Régió területén megvalósuló projektek. 

 

Megcélzott iparágak  

 

a) Az Alap befektetési célterületei az Irinyi Terv alábbi alágazataira terjednek 

ki: 

- és specializált gépgyártás, 

 

 

 

 

 

b) Az Alap kiemelt célterületként kezeli az Irinyi Terv keretében kialakított 

beszállító és fejlesztési programok keretében támogatást elnyert cégekbe 

történő befektetést. 

c) Az Alap kiemelt célterületként kezeli az Irinyi Terv keretében megvalósuló 

innovációs partnerségek keretében támogatott fejlesztésekbe történő 

befektetést. 
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d) Az Alap kiemelt célterületként kezeli az Ipar 4.0-hoz4 kapcsolódó vállalkozásokba 

történő befektetést. 

 

1.1 A felhasználási célra vonatkozóan elvárt követelmények  

(i) A felhasználási cél olyan projektre, üzleti elképzelésre vonatkozik, amelynek a megvalósításá-ra (azaz a 
Befektetéssel juttatott finanszírozás tényleges felhasználására) Magyarország terü-letén, a Közép-magyarországi 

régión kívül, a Végső Kedvezményezett székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén kerül sor. Magyarországon kívüli 
(EGT-n belüli) székhely esetén a forrásokat igazolható módon Magyarország területén, a Közép-magyarországi 
régión kívül kell felhasz-nálni.  

(ii) A felhasználási cél a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (Továbbiakban: Eljárási Rendelet) 5. számú 
mellékletében meghatározott elszámolható költségek finanszírozására vonatkozik, ideértve különösen a pénzügyi 

eszközökre vonatkozó, az Eljárási Rendelet 5. számú mellékle-tének 5.2 pontjában részletezett speciális 
elszámolhatósági szabályokat.  
1.2 A felhasználási célra vonatkozóan a 255/2014 Korm. rendelet szerinti „16. A kockázatfinanszí-

rozási támogatás” jogcím körében elvárt követelmények  
1. A támogatható vállalkozások olyan vállalkozások, amelyek az első kockázatfinanszírozási célú befektetés 

biztosításakor nincsenek jegyezve a tőzsdén, és megfelelnek az alábbi feltételek legalább egyikének:  
a) semmilyen piacon nem működtek még;  
b) az első kereskedelmi értékesítéstől számítva kevesebb mint 7 éve működnek bármely pi-acon;  

c) olyan első kockázatfinanszírozási célú befektetést igényelnek, amely – új termék- vagy földrajzi piacra való 
belépés céljából készített üzleti terv alapján – meghaladja az előző 5 évben elért átlagos éves árbevételük 50 %-át.  

2. A kockázatfinanszírozási támogatás irányulhat továbbá a támogatható vállalkozásokban esz-közölt kiegészítő 
befektetésekre is – akár a fenti 1. pont b) alpontjában említett hétéves idő-szak eltelte után –, amennyiben az 
alábbi feltételek mindegyike teljesül:  

a) a támogatás nem haladja meg a kockázatfinanszírozás 4. pontban említett teljes össze-gét;  
b) az eredeti üzleti terv tartalmazta a kiegészítő befektetések lehetőségét;  

c) a kiegészítő befektetésben részesülő vállalkozás az ÁCSR I. melléklet 3. cikke (3) bekezdé-sének értelmében nem 
kapcsolódik az intézkedés keretében kockázatfinanszírozást nyúj-tó Pénzügyi Közvetítőtől vagy a független 
magánbefektetőtől eltérő másik vállalkozáshoz, kivéve, ha az új entitás vonatkozásában teljesülnek a kkv-

fogalommeghatározás feltét-elei.  
3. Támogatható vállalkozásba történő tőkebefektetés és kvázisajáttőke-befektetés esetében a 

kockázatfinanszírozási célú intézkedés keretében kiváltási tőkéhez csak abban az esetben biz-tosítható támogatás, 
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ha a kiváltási tőkéhez kapcsolódóan a támogatható kkv-ba történő be-fektetések valamennyi fordulójában legalább 

50 %-nak megfelelő új tőkét is bevonnak.  
4. A kockázatfinanszírozás teljes összege bármely kockázatfinanszírozási célú intézkedés kere-tében nem haladhatja 

meg támogatható vállalkozásonként a 15 millió EUR-t.  
 
1.3 A felhasználási célra vonatkozóan a 255/2014 Korm. rendelet szerinti „17. Induló vállalkozá-soknak 

nyújtott támogatás” 42-46.§ jogcím körében elvárt követelmények  
A támogatható vállalkozások azok a legfeljebb öt éve bejegyzett, tőzsdén nem jegyzett kisvállal-kozások, amelyek 

még nem osztottak nyereséget és nem összefonódás útján jöttek létre.  
Azon támogatható vállalkozások esetében, amelyeket nem kell bejegyezni, az ötéves támogat-hatósági időszak kezdetének az az időpont 

tekinthető, amikor a vállalkozás megkezdi gazdasági tevékenységét vagy amikor gazdasági tevékenysége alapján adóztathatóvá válik.  

Időbeli keret: 

- Az alapkezelők kiválasztására vonatkozó felhívás meghirdetésre kerül 2017. március 31-ig. 

- Az alapkezelő kiválasztása megtörténik: 2017. III. negyedév 

- Végső kedvezményezettek kiválasztása: 2017. IV. negyedév 

- Befektetési döntés meghozatala legkésőbb 2023. december 31-ig 

- Elszámolási időszak vége: 2023. december 31. 

- Alapra terhelhető költségek legkésőbbi dátuma: 2029. december 31. 

(Visszafizetett források nélkül 2023. december 31.) 

- A tőkealap futamideje 13 év. 

Finanszírozás mértéke, 

összege és formája: 

A Végső Kedvezményezett vállalkozások a befektetési tárgyalási folyamateredményeként meghatározott feltételektől függően 100-1 

000 millió Ft értéksávban kaphatnak tőkebefektetést a Pénzügyi Közvetítőtől. 

Rendelkezésre álló 

forrás: 
A program keretösszege 8 milliárd Forint GINOP forrás. 

  

Operatív Program neve: Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 

Pályázati kiírás címe Kis- és középvállalkozások ipari digitalizációhoz (IPAR 4.0) kapcsolódó fejlesztéseinek támogatása 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
GINOP-1.2.8-17 
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Támogatást igénylők 

köre: 

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be kis-, és középvállalkozások6:  

a) amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámoló), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe 
nem számít bele),  

b) amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 
20 fő volt.  

c) amelynek az éves nettó értékesítési árbevétele a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év (365 napot jelentő) 
éves beszámolója alapján meghaladja a 200 millió Ft-ot  

d) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni cégek vagy az 
Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető 
gazdasági társaságok fióktelepei.  

e) amelyek a GINOP-1.1.3-16 projekt keretében kerülnek azonosításra és minősítésre az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. révén,  

f) amely rendelkezik olyan integrált vállalatirányítási rendszerrel, amely a 10. számú mellékletben felsorolt, releváns szakmai, műszaki 
követelményeket teljesíti legalább 3 funkcionális célterületen.  
 
A támogatást igénylőnek az 4.1. pontban szereplő kritériumok mindegyikének meg kell felelnie. 

 

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

4.1.1 Jogi forma szerint:  
a) kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni cégek  
b) szövetkezetek.  

4.1.2 Gazdálkodási formakód szerint:  
 Korlátolt felelősségű társaság  
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et (SCE)  

 

 

 

Program célja: Jelen felhívás célzottan az Ipar 4.0 technológiai megoldásokat alkalmazó kis -és középvállalkozások fejlesztéseihez nyújt támogatást. 

Támogatható 

tevékenységek 

3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek  
a) Új eszközök beszerzése  
 
Az a) pontban szereplő új eszközök beszerzésének költsége önállóan legalább a projekt összköltségének 40%-át kell elérnie.  

3.1.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek:  
b) Automatizált termelési rendszerek fejlesztése,  

c) Gyártási technológiák fejlesztése, folyamatautomatizálási eszközök, szenzor-, és vezérlés technológiák fejlesztése, robottechnológia 
alkalmazása révén  

d) Ipari kiber alkalmazások, intelligens gyártás, machine-to-machine, IIoT (Industrial Internet of Things) stb. megoldások beszerzése  

e) Az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how, immateriális javak beszerzése  
 
Az b), c) és d) pontokban szereplő információs technológia-fejlesztéshez kötődő új szoftver beszerzés és kapcsolódó (szolgáltatási, tanácsadási 
jellegű) költségeik összesen legfeljebb a projekt összköltségének 20%-át érhetik el.  
Az e) pontban szereplő, az új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó gyártási 
licenc, gyártási know-how beszerzésekhez kapcsolódó költségek, legfeljebb a projekt összköltségének 20%-át érhetik el. 
 

 

Időbeli keret: Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2017. június 30-tól 2017. július 31-ig lehetséges. 
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Finanszírozás mértéke, 

összege és formája: 

 
1. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 20.000.000 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 kis- és középvállalkozások 
esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 50%-a;  
• a Közép-Dunántúl régióban megvalósuló projektek esetében a kisvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 
50%-a, középvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 45%-a;  
• a Nyugat-Dunántúl régióban megvalósuló projektek esetében a kisvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 

45%-a, középvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 35%-a. 

Rendelkezésre álló 

forrás: 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5 milliárd Ft.  
Jelen felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.  
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 50-150 db. 

  

Operatív Program neve: Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 

Pályázati kiírás címe Nemzeti tőkealap 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
GINOP-8.6.3/A-17 

Támogatást igénylők 

köre: 

Tőkeprogramban résztvevők  

 NGM Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkársága, mint Irányító Hatóság  

 MFB Zrt., mint alapok alapját végrehajtó szervezet  

 A kiválasztott Pénzügyi Közvetítő (Alapkezelő)  

 Végső Kedvezményezettek, mint a Tőkeprogram keretein belül támogatásra jogosult vállalkozások  

 

A Tőkeprogram keretében a finanszírozott projektnek Magyarországon, a kevésbé fejlett régiókban kell megvalósulnia. Nem 

támogathatóak a Közép-Magyarországi Régió területén megvalósuló projektek.  

 

Megcélzott vállalkozások 
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Támogatásra a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett 

állami támogatási szabályokról szóló 255/2014 Korm. rendelet 2. § (1) 103. pontja,1 valamint e rendelet 2. § (1) 52. pontja szerinti 

azon mikro-, kis- és középvállalkozások jogosultak,2 amelyek az alkalmazott támogatási kategória3 és a Tőkeprogram 

feltételeit maradéktalanul teljesítik, valamint a Pénzügyi Közvetítő befektetési politikája alapján tőkebefektetésre alkalmasak. 

 

 

Megcélzott iparágak a) 3. tematikus cél (kkv) alatt: az Alap befektetési célterülete a KKV versenyképességének növelése. 

b) 2. tematikus cél (IKT) alatt: Az Alap kiemelt és különálló célterületként kezeli nemzetközi piacra lépésre potenciállal bíró 

infokommunikációs cégekbe történő befektetést. c) 1. tematikus cél (K+F+I) alatt: Az Alap kiemelt és különálló célterületként 

kezeli a hagyományos ágazatokban tevékenykedő, innovációs tevékenységet felmutatni képes vagy azt vállaló KKV-kat. 

Program célja: 

 

 A Nemzeti Tőkealap (a továbbiakban: Tőkealap) célja egyrészt a pénzügyi közvetítő rendszer által jelenleg nem 

finanszírozott, de növekedésre képes mikro-, kis- és középvállalkozások tömeges feltőkésítése és ehhez kapcsolódó 

mentorszolgáltatásokkal való ellátása, másrészt olyan piaci szempontból finanszírozható vállalkozások forrásainak 

bővítése, amelyek üzletileg indokolt fejlesztését a piaci pénzügyi közvetítők nem kellő mértékben finanszírozzák. A 

Tőkealap a hagyományos, kisebb növekedési potenciállal rendelkező szektorok és az innovatív technológiai és digitális 

ágazatok vállalkozásainak finanszírozását egyaránt szolgálja, amelyeknek fejlesztési céljaikat hitelfinanszírozásokból 

nem tudják megvalósítani. A tőkebefektetés célja a kedvezményezett vállalkozások fejlesztési elképzelései 

megvalósításának, piacra lépésének, üzleti terjeszkedésének finanszírozása. A tőkebefektetés adott vállalkozás (és 

ennek révén többségi tulajdonosai) általi kivásárlását adónövekmény alapú vissza nem térítendő támogatás segíti.  
 

Támogatható 

tevékenységek 

Befektetés kizárólag olyan felhasználási célok érdekében nyújtható és a Végső Kedvezményezett által kizárólag olyan 

felhasználási célok érdekében használható fel, amelyek eleget tesznek az alábbi feltételeknek:  

1.1 A felhasználási célra vonatkozóan elvárt követelmények  
(i) A felhasználási cél olyan projektre, üzleti elképzelésre vonatkozik, amelynek a megvalósítá-sára (azaz a Befektetéssel juttatott 

finanszírozás tényleges felhasználására) Magyarország te-rületén, a Közép-magyarországi régión kívül, a Végső Kedvezményezett 

székhelyén, telephe-lyén vagy fióktelepén kerül sor. Magyarországon kívüli (EGT-n belüli) székhely esetén a forrá-  

 

sokat igazolható módon Magyarország területén, a Közép-magyarországi régión kívül kell felhasználni.  

(ii) A felhasználási cél a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (Továbbiakban: Eljárási Rendelet) 5. számú mellékletében meghatározott 

elszámolható költségek finanszírozására vonatkozik, ideértve különösen a pénzügyi eszközökre vonatkozó, az Eljárási Rendelet 5. 
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számú mellékle-tének 5.2 pontjában részletezett speciális elszámolhatósági szabályokat.  

1.2 A felhasználási célra vonatkozóan a 255/2014 Korm. rendelet szerinti „17. Az induló vállalkozá-soknak nyújtott 

támogatás” 42-46.§ jogcím) körében elvárt követelmények  
A támogatható vállalkozások azok a legfeljebb öt éve bejegyzett, tőzsdén nem jegyzett kisvállal-kozások, amelyek még nem osztottak 

nyereséget és nem összefonódás útján jöttek létre.  

Azon támogatható vállalkozások esetében, amelyeket nem kell bejegyezni, az ötéves támogat-hatósági időszak kezdetének az az 

időpont tekinthető, amikor a vállalkozás megkezdi gazdasági tevékenységét vagy amikor gazdasági tevékenysége alapján 

adóztathatóvá válik.  

Időbeli keret: 

 

- Az alapkezelők kiválasztására vonatkozó felhívás meghirdetésre kerül 2017. június 30-ig.  

- Az alapkezelő kiválasztása megtörténik: 2017. III. negyedév  

- Végső Kedvezményezettek kiválasztása: 2017. IV. negyedévtől  

- Befektetési döntés meghozatala legkésőbb 2023. december 31-ig  

- Elszámolhatósági időszak vége: 2023. december 31.  

- Alapra terhelhető költségek legkésőbbi dátuma: 2029. december 31.  

 

(Visszafizetett források nélkül 2023. december 31.)  

- A tőkealap futamideje 13 év.  

 

Finanszírozás mértéke, 

összege és formája: 

A Végső Kedvezményezett vállalkozások a befektetési tárgyalási folyamat eredményeként meghatározott feltételektől függően 10 – 500 

millió forint. Az Alap tőkeági befektetéseinek főszabályként a Végső Kedvezményezett jegyzett tőkéjének, illetve tőketartalékának 

megemelésével – új társaság alapítása esetén a jegyzett tőke, illetve a tőketartalék befizetésével – kell megvalósulnia. A tőkebefektetést 

kiegészítheti tulajdonosi hitel. Kiváltási tőke biztosítása valamint a kedvezményezett vállalkozás részvényeinek megvásárlása nem 

megengedett a program keretében. 

Rendelkezésre álló 

forrás: 

A program keretösszege 50 milliárd forint. 

 

50 milliárd Ft GINOP forrás (3 tőkealap co-investment konstrukcióban, három különböző tematikus 

cél terhére: 10 Mrd Ft KFI, 15 Mrd Ft IKT, 25 Mrd Ft KKV versenyképesség) 
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Operatív Program neve: Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 

Pályázati kiírás címe Nemzeti tőkealap 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
GINOP-8.8.1-17 

Támogatást igénylők 

köre: 

 

 A Hitelprogram keretében Kölcsönre jogosultak a devizabelföldinek minősülő, Magyarország területén székhellyel, vagy az 

Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarország területén fiókteleppel rendelkező, gazdaságilag potenciálisan 

életképes, azonban finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékben hozzájutó vállalkozások, amelyek megfelelnek 

az alábbi feltételeknek.  

A Kölcsönt olyan vállalkozás igényelheti, amely – az adott esetben külföldön lévő – Partner- és Kapcsolódó vállalkozásaival 

összevont (konszolidált) éves beszámolója, ennek hiányában a Hiteligénylő, valamint a Hiteligénylő – adott esetben külföldön lévő 

– Partner- és Kapcsolódó vállalkozásainak beszámolói és nyilvántartásai alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklete 

szerint  

- az 1. pont szerinti vállalkozóvá váló munkanélküliek és inaktívak esetében Mikrovállalkozásnak,  

- a 2. pont szerinti társadalmi vállalkozások esetében Mikro-, Kis- vagy Középvállalkozásnak minősül.   
 

Program célja: 

A Foglalkoztatás ösztönzése célú Hitelprogram (a továbbiakban: Hitelprogram) célja a finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem 

megfelelő mértékében hozzájutó, a foglalkoztatást ösztönző beruházásokat megvalósító vállalkozások, azaz vállalkozóvá váló 

munkanélküliek és inaktívak Mikrovállalkozásai, valamint társadalmi célú Mikro-, Kis- és Középvállalkozások versenyképességének 

növelése a külső finanszírozáshoz való hozzáférésük javítása révén. 

Támogatható 

tevékenységek 

 

1) Projektek megvalósítási helye:  
 

A Végső Kedvezményezett Magyarországon, Közép-Magyarországi régión kívül bejegyzett székhelye, telephelye vagy fióktelepe. 

Minden esetben a Projekt megvalósítás helyszíne számít és nem a Kölcsönt igénylő szervezet székhelye, ezért a Közép-Magyarország 

régióban székhellyel rendelkező szervezet Projektje is támogatható, amennyiben a Projekt maga a Kölcsönt igénylő Közép-

Magyarország régión kívüli telephelyén vagy fióktelepén valósul meg.  

A megvalósítási helyszínnek a hitelkérelem benyújtásakor már bejegyzettnek kell lennie a cégkivonatban, valamint a későbbiekben 

igazolni kell azt is, hogy ott valóban gazdasági tevékenység folyik.  

Hardver vagy szoftver beszerzése esetén a Végső Kedvezményezett székhelye, telephelye(i) vagy fióktelepe(i) közül az minősül 
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megvalósítási helyszínnek, amelyre a beszerzett eszközök számvitelileg aktiválásra kerülnek.  

2) Támogatható tevékenységek  
 

A Hitelprogram keretében nyújtott Kölcsön a Végső Kedvezményezett gazdaságilag potenciálisan életképes Projektjének 

megvalósításához használható fel az alábbiak szerint:  

A) Vállalkozóvá váló munkanélküliek és inaktívak Mikrovállalkozásai esetében: vállalkozásindításához és vállalkozásfejlesztési 

célokhoz kapcsolódó beruházás, valamint a beruházáshoz kapcsolódó készletbeszerzés.  

B) Társadalmi célú Mikro-, Kis- és Középvállalkozások esetében: vállalkozásfejlesztési célokhoz kapcsolódó beruházás, valamint a 

beruházáshoz kapcsolódó készletbeszerzés.  

3) Elszámolható költségek köre  
 

A beruházás költségei alatt a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számv. tv.) hatálya alá tartozó Végső 

Kedvezményezettek esetében a Számv. tv. 47. §, 48. § és 51. §-a által meghatározottakat, az Szja. tv. hatálya alá tartozó Végső 

Kedvezményezettek esetében az Szja. tv. 3. § 54. pontjában meghatározottakat kell érteni a következő eltéréssel.  

A költségek elszámolhatóságával kapcsolatos általános előírásokat, továbbá az egyes költségtípusokra vonatkozó részletes 

szabályozást a 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 5. mellékletét képező útmutató tartalmazza.  

A Projekt költségvetésében azok a költségek számolhatók el, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a Projekt végrehajtásához.  

A támogatható tevékenységek keretében elszámolható költségek a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletének  
a) 3.3.6. pontjának megfelelő ingatlanvásárlás  

b) 3.3.9. pontjának megfelelő építés (átalakítás, bővítés, felújítás), épület-kivitelezés;  

c) 3.3.10.1. pontjának megfelelő új tárgyi eszköz beszerzés;  

d) 3.3.10.2. pontja szerinti használt eszköz beszerzés, kizárólag a lent felsorolt feltételek igazolt teljesítése esetén;  

e) 3.3.10.3. pontjának megfelelő immateriális javak beszerzése - önállóan nem, csak az a)-d) pont szerinti valamely beruházási 

tevékenységgel együtt támogatható;  

f) 5.2.3.6. pontja alapján az a)-d) pont szerinti valamely beruházási tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó, a Számv. tv. 3. § (6) 

bekezdés 5. pontja szerinti készletbeszerzés költsége. Készletbeszerzés legfeljebb a Kölcsön összegének 35%-a erejéig finanszírozható 

azzal, hogy a visszaigényelhető (levonható) ÁFA nem finanszírozható.  

 

Használt eszköz beszerzése az alábbi feltételek teljesülése esetén elszámolható:  
Adott eszközt a megelőző hét évben nem európai uniós vagy hazai támogatásból szerezték be vagy állították elő, amit az eladó 

igazolni tud, és más megoldás (új eszköz beszerzése, lízing, stb.) igénybevétele nem indokolt.  
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Az eszköz eladója igazolja az eszköz eredetét (adásvételi szerződéssel).  

Értéke nem érheti el a hasonló rendeltetésű, azzal azonos, vagy közel azonos műszaki paraméterekkel rendelkező új eszköz piaci 

értékét.  

A használt eszköz ára nem haladhatja meg a piaci árat (ennek igazolása történhet független értékbecslő igénybevételével vagy a Tao. 

tv-ben. foglalt értékcsökkenési leírás mértékek alkalmazásával, mely utóbbit az eladó cégszerűen aláírt ezirányú nyilatkozattal igazol. 

Az igazolás megléte szerződéskötési feltétel).  

A használt eszköznek is meg kell felelnie a hatályos szabványoknak, normáknak, technológiai és egyéb műszaki feltételeknek.  

A használt eszköz amortizációval nullára történő leírása a Végső Lejárati Napra vagy azt követő időpontra esik.  

Használt gépjármű vásárlás esetén a Kölcsön maximális összege az EUROTAX érték max. 80 %-a.  

 

Járművásárlás az alábbi feltételek teljesülése esetén elszámolható:  
Vállalkozóvá váló munkanélküliek és inaktívak Mikrovállalkozásai esetében nem finanszírozható.  

Társadalmi célú Mikro-, Kis- és Középvállalkozások esetében járművásárlás az Európai uniós forrásból finanszírozott önálló és 

kombinált hitelprogramok Eljárási Rend 4.5. pontja szerint finanszírozható.  

 

4) Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások:  
 

A Projekt tervezése során az egyes elszámolható költségtípusok vonatkozásában a következő korlátozásokat szükséges figyelembe 

venni:  

 

Költségtípus:  

Ingatlanvásárlás költségei  

 Maximális mérték az összes elszámolható költségre vetítve: 10% 

Időbeli keret: 

Kölcsönt kizárólag a hitelkérelmi nyomtatvány kitöltésével és a kötelezően előírt mellékletek csatolásával lehet igényelni. 

Amennyiben bármelyik kötelezően előírt melléklet hiányzik, a hitelkérelem nem fogadható be.  

A hitelkérelem csak az MFB Zrt.-vel szerződéses kapcsolatban álló, megfelelő jogosítvánnyal rendelkező Közvetítőhöz nyújtható be. 

A Közvetítők listáját az MFB Zrt. a www.mfb.hu és a www.mfbpont.hu honlapokon teszi közzé.  

A Hitelprogram keretében 2017. június 30. és 2020. június 30. között lehet hitelkérelmet benyújtani.  

Finanszírozás mértéke, 

összege és formája: 

Éven túli lejáratú Kölcsön.  

 

A) Vállalkozóvá váló munkanélküliek és inaktívak Mikrovállalkozásai esetében: minimum 1 millió Ft, maximum 10 millió Ft;  
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B) Társadalmi célú Mikro-, Kis- és Középvállalkozások támogatása esetében: minimum 1 millió Ft, maximum 50 millió Ft.  

 

A Hiteligénylőnek csekély összegű támogatás igénybevétele esetén a Projekt elszámolható összköltségének legalább 5%-át kitevő, 

regionális beruházási támogatás igénybevétele esetén a Projekt elszámolható összköltségének legalább 25%-át kitevő igazolt Saját 

Forrással kell rendelkeznie.  

 

Kamat 0% / év 

Kezelési költség Nem kerül felszámításra. 

Rendelkezésre tartási jutalék Nem kerül felszámításra. 

Előtörlesztési díj Nem kerül felszámításra. 

Szerződésmódosítás díja Nem kerül felszámításra. 

 

Futamidő: 5-15 év 

Rendelkezésre álló 

forrás: 
29,63 milliárd forint. 

  

Operatív Program neve: Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 

Pályázati kiírás címe Digitalizáció tőkealap 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
GINOP-8.2.5-17 

Támogatást igénylők 

köre: 

Tőkealapban résztvevők  

-nyító Hatóság  

 

 

p keretein belül támogatásra jogosult vállalkozások  
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A Tőkealap keretében a finanszírozott projektnek Magyarországon, a kevésbé fejlett régiókban kell megvalósulnia. Nem 

támogathatóak a Közép-Magyarországi Régió területén megvalósuló projektek.  

 

Megcélzott vállalkozások 

 

Támogatásra a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett 

állami támogatási szabályokról szóló 255/2014 Korm. rendelet 2. § (1) 103. pontja,2 valamint e rendelet 2. § (1) 52. pontja szerinti 

azon mikro-, kis- és középvállalkozások jogosultak, amelyek az alkalmazott támogatási kategória3 és a Tőkealap feltételeit 

maradéktalanul teljesítik, valamint a Pénzügyi Közvetítő befektetési politikája alapján tőkebefektetésre alkalmasak. 

 

Megcélzott iparágak 

 

 A létrehozandó kockázati tőkealap tőkebefektetéseket, finanszírozásokat hajt végre az azt igénylő, illetve az arra alkalmas, 

nagymértékű digitalizációs fejlesztést végezni kívánó potenciális Végső Kedvezményezett vállalkozásokba minden GINOP által 

támogatható ágazatban. A finanszírozások révén lehetővé válik a vállalkozásoknál a termelési, szolgáltatási vagy kereskedelmi 

folyamat új alapokra helyezése. 

Program célja: 

 

 A Digitalizáció Tőkealap (a továbbiakban: Tőkealap) célja a fejlődőképes hazai kis- és középvállalatok 

versenyképességének további növelése új digitális technológiák (Ipar 4.0 és egyéb új digitális techno-lógiák: pl. IOT, 

M2M, big data, szenzortechnológia, robotika) bevezetésével, fejlesztésével, vállalati folyamatuk új, magasabb szintű 

alapokra helyezésével hatékonyságuk javítása érdekében.  

Valamennyi ágazatot érintik az egyes új IKT technológiák előretörése és az Ipar 4.0 forradalom által generált 

változások, melyek révén a gazdasági szegmensek gyökeres átalakulása várható. Mindezekre a magyar 

vállalkozásoknak is fel kell készülniük és korszerű, digitális célú beruházásokat kell eszkö-zölniük, a működésüket 

optimalizáló, átalakító fejlesztéseket kell megvalósítaniuk. Számukra a válla-lati folyamatuk újjászervezése, 

korszerűsítése, digitalizálása jelentős finanszírozási igényt jelent. A tőkealap célja a kedvezményezett vállalkozások 

digitális átalakuláshoz szükséges fejlesztéseinek fi-nanszírozása.  
 

Támogatható 

tevékenységek 

Befektetés kizárólag olyan felhasználási célok érdekében nyújtható és a Végső Kedvezményezett által kizárólag olyan 

felhasználási célok érdekében használható fel, amelyek eleget tesznek az alábbi feltételeknek:  

1.1 A felhasználási célra vonatkozóan elvárt követelmények  
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(i) A felhasználási cél olyan digitalizációs célú fejlesztési projektre, üzleti elképzelésre vonatko-zik, amelynek a megvalósítására (azaz 

a Befektetéssel juttatott finanszírozás tényleges fel-használására) Magyarország területén, a Közép-magyarországi régión kívül, a 

Végső Kedvez-ményezett székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén kerül sor. Magyarországon kívüli (EGT-n belüli) székhely esetén 

a forrásokat, igazolható módon, Magyarország területén, a Közép-magyarországi régión kívül kell felhasználni.  

(ii) A felhasználási cél a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (Továbbiakban: Eljárási Rendelet) 5. számú mellékletében meghatározott, 

digitalizációs, fejlesztési jellegű, elszámolható költségek finanszírozására vonatkozik, ideértve különösen a pénzügyi eszközökre 

vonatkozó, az Eljárási Rendelet 5. számú mellékletének 5.2 pontjában részletezett speciális elszámolhatósági szabá-lyokat.  

1.2 A felhasználási célra vonatkozóan elvárt követelmények  
1. A támogatható vállalkozások olyan vállalkozások, amelyek az első kockázatfinanszírozási célú befektetés biztosításakor nincsenek 

jegyezve a tőzsdén, és megfelelnek az alábbi feltételek legalább egyikének:  

a) semmilyen piacon nem működtek még;  

b) az első kereskedelmi értékesítéstől számítva kevesebb, mint 7 éve működnek bármely piacon;  

c) olyan első kockázatfinanszírozási célú befektetést igényelnek, amely – új termék- vagy földrajzi piacra való belépés céljából 

készített üzleti terv alapján – meghaladja az előző 5 évben elért átlagos éves árbevételük 50 %-át.  

2. A kockázatfinanszírozási támogatás irányulhat továbbá a támogatható vállalkozásokban esz-közölt kiegészítő befektetésekre is – 

akár a fenti 1. pont b) alpontjában említett hétéves idő-szak eltelte után –, amennyiben az alábbi feltételek mindegyike teljesül:  

a) a támogatás nem haladja meg a kockázatfinanszírozás 4. pontban említett teljes össze-gét;  

b) az eredeti üzleti terv tartalmazta a kiegészítő befektetések lehetőségét;  

c) a kiegészítő befektetésben részesülő vállalkozás az ÁCSR I. melléklet 3. cikke (3) bekezdé- 

 

 

sének értelmében nem kapcsolódik az intézkedés keretében kockázatfinanszírozást nyúj-tó Pénzügyi Közvetítőtől vagy a független 

magánbefektetőtől eltérő másik vállalkozáshoz, kivéve, ha az új entitás vonatkozásában teljesülnek a kkv-fogalommeghatározás feltét-

elei.  

3. Támogatható vállalkozásba történő tőkebefektetés és kvázisajáttőke-befektetés esetében a kockázatfinanszírozási célú intézkedés 

keretében kiváltási tőkéhez csak abban az esetben biz-tosítható támogatás, ha a kiváltási tőkéhez kapcsolódóan a támogatható kkv-ba 

történő be-fektetések valamennyi fordulójában legalább 50 %-nak megfelelő új tőkét is bevonnak.  

4. A kockázatfinanszírozás teljes összege bármely kockázatfinanszírozási célú intézkedés kere-tében nem haladhatja meg támogatható 

vállalkozásonként a 15 millió EUR-t.  
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Időbeli keret: 

 

- Az alapkezelők kiválasztására vonatkozó felhívás meghirdetésre kerül 2017. március 31-ig.  

- Az alapkezelő kiválasztása megtörténik: 2017. III. negyedév  

- Végső Kedvezményezettek kiválasztása: 2017. IV. negyedévtől  

- Befektetési döntés meghozatala legkésőbb 2023. december 31-ig  

- Elszámolhatósági időszak vége: 2023. december 31.  

- Alapra terhelhető költségek legkésőbbi dátuma: 2029. december 31.  

 

(Visszafizetett források nélkül 2023. december 31.)  

- A tőkealap futamideje 13 év.  

 

Finanszírozás mértéke, 

összege és formája: 

A Végső Kedvezményezett vállalkozások a befektetési tárgyalási folyamat eredményeként meghatározott feltételektől függően 50-700 

millió Ft értéksávban kaphatnak tőkebefektetést a Pénzügyi Közvetítőtől. 

 

A finanszírozás formája lehet sajáttőke-befektetés, kvázisajáttőkebefektetés, hitel, illetve ezek kombinációja. Kiegészítő, pótlólagos 

befektetés megengedett. Az Alap tőkeági befektetései elsődlegesen a Végső Kedvezményezett jegyzett tőkéjének, illetve 

tőketartalékának megemelésével – új társaság alapítása esetén a jegyzett tőke, illetve a tőketartalék befizetésével – valósulnak 

meg. Kiváltási tőke biztosítása valamint a kedvezményezett vállalkozás részvényeinek megvásárlása csak az odaítélt forrás legfeljebb 

10%-ig megengedett a program keretében. A tőkebefektetést kiegészítheti tulajdonosi hitel, vagy konvertálható kölcsön. 

 

Az Alap befektetései által megszerzett összes részesedés irányadó maximális 

mértéke: 75%. 

A befektetések időtartama 2-7 év. 
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Rendelkezésre álló 

forrás: 
A program keretösszege 10 milliárd forint. 

  

Operatív Program neve: Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 

Pályázati kiírás címe 
Specializált seed és pre-seed befektetési tőkealap induló IKT vállalkozások számára új ötletekhez, új piacra lépéshez kockázati 

tőkeprogram 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
GINOP-8.2.3-17 

Támogatást igénylők 

köre: 

 

 Tőkeprogramban résztvevők  

 NGM Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkársága, mint Irá-nyító 

Hatóság  

 MFB Zrt., mint alapok alapját végrehajtó szervezet  

 Hiventures Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.2, mint kiválasztott Pénzügyi Közvetítő (Alapkezelő)  

 Végső Kedvezményezettek, mint a Tőkeprogram keretein belül támogatásra jogosult vállalkozások  

 

A Tőkeprogram keretében a finanszírozott projektnek Magyarországon, a kevésbé fejlett régiókban kell megvalósulnia. Nem 

támogathatóak a Közép-Magyarországi Régió területén megvalósuló projektek. 

 

Megcélzott vállalkozások 

 

Támogatásra a 255/2014 Korm. rendelet 2. § (1) 103. pontja,5 valamint e rendelet 2. § (1) 52. pontja szerinti azon mikro-, kis- és 

középvállalkozások jogosultak,6 amelyek a Tőkeprogram feltételeit maradéktalanul teljesítik – azzal, hogy az alkalmazott támogatási 

kategóriák közül legalább egy feltételeit szükséges maradéktalanul teljesíteni7 – valamint a Pénzügyi Közvetítő 

befektetési politikája alapján tőkebefektetésre alkalmasak. A Végső Kedvezményezettekkel kapcsolatos további elvárás, hogy olyan 

infokommunikációs tevékenységet indítani kívánó vagy folytató vállalkozások legyenek,amelyek 

 A meghatározott TEÁOR’088 tevékenységgel rendelkeznek 

 És/vagy a pénzügyi eszköz igénybevételére irányuló kérelem benyújtását 

megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben az árbevételük legalább 50%-a infokommunikációs tevékenységből (lásd TEÁOR’08 
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lista) származott 

 És/vagy az üzleti terv alapján az árbevételük legalább 50%-a infokommunikációs tevékenységből (lásd TEÁOR’08 lista) fog 

származni a pénzügyi eszköz igénybevételére irányuló kérelem benyújtását követő háromüzleti évben 

A megcélzott vállalkozások (Végső Kedvezményezettek) további ismérvei: 

 Magas növekedési potenciállal rendelkeznek 

 Olyan digitális termékeket és / vagy szolgáltatásokat fejlesztenek ki és vezetnek be, melyekre megfelelő piaci kereslet várható 

 Előnyben részesülnek a nemzetközileg versenyképes projektek 

 Előnyben részesülnek továbbá az angyalbefektetővel, mentorral rendelkező projektek 

 Közép-Magyarország régión kívüli bejegyzett székhellyel rendelkező vállalkozások 

 

Program célja: 

 

1. A „Specializált seed és pre-seed befektetési tőkealap induló IKT1 vállalkozások számára új ötletek-hez, új piacra lépéshez” 

kockázati tőkeprogram (Tőkeprogram, Program) megvalósítására egy olyan állami tulajdonú kockázati tőkealap kerül megalapításra, 

amely az állami tulajdonban álló kockázati tőkealap kezelő társaság révén tőkebefektetésekkel képes hozzájárulni a nemzetgazda-sági 

teljesítmény növeléséhez.  

2. Az inkubációs (pre-seed), magvető (seed), és induló (start-up) szakaszra fókuszáló, a hazai ver-senyképes IKT szektor fejlesztésére 

irányuló Program célja, hogy a korai életszakaszok egyikében (pre-seed, seed vagy start-up), nagy növekedési potenciállal rendelkező 

infokommunikációs vál-lalkozások tőketámogatás segítségével ötletek megvalósítása révén új digitális termékeket vagy 

szolgáltatásokat vezessenek be a hazai és preferáltan a nemzetközi piacra.  

 

Támogatható 

tevékenységek 

Befektetés kizárólag olyan felhasználási célok érdekében nyújtható és a Végső Kedvezményezett által kizárólag olyan 

felhasználási célok érdekében használható fel, amelyek eleget tesznek az alábbi feltételeknek:  

1.1 A felhasználási célra vonatkozóan elvárt követelmények  
i. A felhasználási cél olyan projektre, üzleti elképzelésre vonatkozik, amelynek a megvalósításá-ra (azaz a befektetéssel juttatott 

finanszírozás tényleges felhasználására) Magyarország terü-letén, a Közép-magyarországi régión kívül, a Végső Kedvezményezett 

székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén kerül sor. Magyarországon kívüli (EGT-n belüli) székhely esetén a forrásokat igazolható 

módon Magyarország területén, a Közép-magyarországi régión kívül kell felhasz-nálni.  

ii. A felhasználási cél a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 

felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Eljárási Rendelet) 5. számú mellékletében 

meghatározott elszámolható költ-ségek finanszírozására vonatkozik, ideértve különösen a pénzügyi eszközökre vonatkozó, az Eljárási 

Rendelet 5. számú mellékletének 5.2 pontjában részletezett speciális elszámolható-sági szabályokat.  
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1.2 A felhasználási célra vonatkozóan a 255/2014 Korm. rendelet szerinti „17. Induló vállalkozá-soknak nyújtott támogatás” 

42-46.§ jogcím körében elvárt követelmények  
i. A támogatható vállalkozások azok a legfeljebb öt éve bejegyzett, tőzsdén nem jegyzett kisvál-lalkozások, amelyek még nem 

osztottak nyereséget és nem összefonódás útján jöttek létre.  

ii. Azon támogatható vállalkozások esetében, amelyeket nem kell bejegyezni, az ötéves támo-gathatósági időszak kezdetének az az 

időpont tekinthető, amikor a vállalkozás megkezdi gaz-dasági tevékenységét vagy amikor gazdasági tevékenysége alapján 

adóztathatóvá válik.  

 

Időbeli keret: 

 Végső Kedvezményezettek kiválasztása: 2017. június 1-től kezdve, az Alapkezelő kiválasztásának 

 függvényében 

 Befektetési döntést legkésőbb 2023. december 31-ig lehet hozni 

 Elszámolási időszak vége: 2023. december 31. 

 Alapra terhelhető költségek legkésőbbi dátuma: 2029. december 31. 

 (Visszafizetett források nélkül 2023. december 31.) 

 A tőkealap futamideje 13 év. 

Finanszírozás mértéke, 

összege és formája: 

A Végső Kedvezményezett vállalkozás fejlettségi szintjétől (életszakaszától), és a befektetési tárgyalási folyamat eredményeként 

meghatározott feltételektől, valamint az állami támogatási kategóriára vonatkozó korlátoktól függően 9-500 millió Ft. 

 

Elsődlegesen a céltársaság számára juttatott tőkeemelés (meglévő részesedés megvásárlása kizárt). A tőkebefektetést kiegészítheti 

tulajdonosi hitel, vagy konvertálható kölcsön. 

 

A Végső Kedvezményezett vállalkozás fejlettségi szintjétől (életszakaszától) függően a befektetések időtartama 2-7 év. 

Rendelkezésre álló 

forrás: 
A Program keretösszege 6,5 milliárd Forint GINOP forrás. 
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Operatív Program neve: Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 

Pályázati kiírás címe Álláskeresők vállalkozóvá válásának támogatása 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
GINOP 5.1.10-17 

Támogatást igénylők 

köre: 

 
a) Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon támogatást igénylők, akik, vagy amelyek:  

aa) A GINOP-5.1.9-17 programban résztvevő, 30 év feletti, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnál nyilvántartott regisztrált álláskeresők által 
létrehozott egyéni vagy társas vállalkozás.  

ab) A támogatást igénylő vállalkozásnak a kérelem benyújtásakor rendelkeznie kell a GINOP-5.1.9-17 konstrukció személyében független 
szakértői bizottság által jóváhagyott üzleti tervvel, valamint a  

 
vállalkozást alapító álláskeresőnek rendelkeznie kell a GINOP-5.1.9-17 programban a képzés sikeres elvégzéséről szóló tanúsítvánnyal.  

ac) A támogatási kérelem benyújtását megelőzően maximum 3 hónappal korábban alakult vállalkozások igényelhetnek támogatást. A GINOP-
5.1.9-17 programban résztvevő és a képzés sikeres elvégzéséről szóló tanúsítvánnyal rendelkező álláskereső csak egy vállalkozás alapításában 
vehet részt.  

ad) A GINOP-5.1.9-17 programban résztvevő, a képzés sikeres elvégzéséről szóló tanúsítvánnyal, illetve jóváhagyott üzleti tervvel rendelkező 
alapítónak a létrehozott társas vállalkozásban többségi tulajdonnal kell rendelkeznie, valamint be kell töltenie a vállalkozás vezető tisztségviselői 
posztját.  

ae) A vállalkozást alapító álláskeresőnek vállalnia kell, hogy a GINOP-5.1.10-17 konstrukcióban támogatott vállalkozásban személyes 
közreműködőként8 részt vesz. A támogatási kérelem benyújtásának további feltétele, hogy a támogatási kérelem benyújtásakor a támogatást 
igénylő vállalkozást létrehozó álláskereső más vállalkozásban közvetlen vagy közvetett többségi befolyást biztosító részesedéssel nem 
rendelkezhet, illetve annak nem egyedüli vagy többségi tulajdonosa, más vállalkozásban nem tölthet be vezető tisztségviselői posztot.  

af) Devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, Magyarországon, a kevésbé fejlett régióban székhellyel rendelkező jogi személy, egyéni 
vállalkozó, egyéni cég.  

ag) A GINOP-5.1.10-17 konstrukción belül csak azon vállalkozás vehet részt, amely bejegyzett székhelye ugyanabban a régióban van, mint amely 
régióban az alapítója GINOP-5.1.9-17 konstrukció keretében a képzés elvégzéséről kiállított tanúsítványokat megszerezte és ahol üzleti terve 
jóváhagyásra került.  

ah) a 651/2014/EU Rendelet I. Melléklete alapján mikro- vagy kisvállalkozásnak minősülnek.  

b) Jogi forma szerint:  
 
ba) kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok9közül:  
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– Korlátolt felelősségű társaság,  

– Betéti társaság.  

bb) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók  

– egyéni vállalkozó,  

– egyéb önálló vállalkozó.  

– egyéni cég  

bc) Katv. hatálya alá tartozó vállalkozások (KATA-s vállalkozók)  

– egyéni vállalkozó,  

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

Program célja: 

A program célja  
A program célja a Magyarország kevésbé fejlett régióinak területén új egyéni vagy mikro-vállalkozás indítását tervező, vállalkozói szemlélettel 
rendelkező, 30 év feletti álláskeresők felkészítése saját vállalkozásuk indítására, üzleti tervük kialakításához nyújtott ismeret- és 
készségfejlesztéssel, a jóváhagyott üzleti terv alapján indított vállalkozásuk tőketámogatásával.  
A GINOP-5.1.9-17 Álláskeresők és fiatalok vállalkozóvá válásának ösztönzése – képzés és mentorálás elnevezésű program keretében kerül sor 
az üzleti készségfejlesztésben tapasztalt és megfelelő referenciákkal rendelkező szolgáltató, képző, mentoráló szervezetek kiválasztására, a 
támogató háttér kialakítására és a program teljes futamideje alatt történő folyamatos működtetésére.  
A projekt tartalma  
Jelen Felhívás keretében a GINOP 5.1.9-17 program keretében elfogadott üzleti tervvel rendelkező, a képzési programokat eredményesen 
elvégző, vállalkozásukat megalapító 30 év feletti álláskeresők által megalapított vállalkozások vissza nem térítendő támogatásban részesülnek 
induló költségeik támogatása céljából. 

Támogatható 

tevékenységek 

3.1.2.1 Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek  
a) Foglalkoztatás: a vállalkozást alapító és támogatást igénylő álláskereső gazdasági tevékenység ellátására irányuló közreműködése 
(önfoglalkoztatás), és/vagy a vállalkozás munkavállalójának foglalkoztatása.  

b) Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság: Széchenyi2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv „KTK 
2020” szerint.  

3.1.2.2 Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek  
a) Projekt előkészítési tevékenységek  
 
Jelen projekt keretében az előkészítési tevékenységbe nem értendő bele az üzleti terv elkészítése.  
aa) cégalapítás, ahhoz kapcsolódó ügyvédi szolgáltatás igénybevétele,  

ab) kötelező engedélyek beszerzése,  
b) Eszközbeszerzés:  
ba) új eszközök beszerzése (beleértve a szállítást, üzembe helyezést, betanítást- közvetlenül az eszközhöz kapcsolódva).  
c) Eszközbérlés  
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A munkavégzéshez szükséges, a megfelelő munkafeltételek biztosításához szükséges eszköz bérlése  
d) A tervezett gazdasági tevékenység ellátásához szükséges üzlethelyiség vagy irodabérlése  

 
e) Információs technológia-fejlesztés, beleértve az online megjelenés, e-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások, modern vállalatirányítási és 
termelési környezet kialakításához kapcsolódó komplex vállalati infokommunikációs fejlesztések, üzleti alkalmazások támogatását is:  
ea) új hardver,  

eb) szoftver (beleértve: alapszoftver, speciális egyedi fejlesztésű szoftver),  

ec) domain név regisztráció és a hozzá tartozó webtárhely egyszeri díja,  

ed) domain név regisztrációhoz kapcsolódó honlapkészítés (kötelező, amennyiben a domain regisztrációra is igényel támogatást).  
f) 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.  

g) Piacra jutás támogatása  
ga) piaci megjelenés (vásárokon, kiállításokon való részvétel),  

gb) marketingeszközök elkészítése, beszerzése, desing tervezés (honlap, szórólap, hirdetés a helyi újságokban),  
h) Képzéseken való részvétel: Vállalkozás működésének hatékonyságát javító engedélyezett2 képzések a tulajdonos, munkáltatók, illetve azon 
alkalmazottak számára, akik a képzés ideje alatt végig, igazolhatóan alkalmazotti jogviszonyban állnak. (Csak a projektidőszakon belül és 
engedélyezett felnőttképzés támogatható.)  

i) Tanácsadás igénybevétele az alábbi támogatott tanácsadási területeken kerülhet sor (a projekt összköltségének maximum 30%-áig és a 
GINOP 5.1.9-17 program megvalósítóitól nem vásárolható tanácsadási szolgáltatás):  
ia) marketing tanácsadás, online megjelenéshez, e-kereskedelemhez kapcsolódó tanácsadás,  

ib) menedzsmentfejlesztési tanácsadás,  

ic) technológiai fejlesztési tanácsadás,  

id) pénzügyi tanácsadás,  

ie) logisztikai tanácsadás,  

if) jogi szaktanácsadás,  

ig) szabadalommal kapcsolatos tanácsadás,  

ih) energetikai tanácsadás,  

ii) esélyegyenlőségi tanácsadás.  
j) Anyagbeszerzés: a vállalkozás létrehozásához, működéséhez szükséges anyagbeszerzés.  

k) Általános vállalatirányítási tevékenységek  
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e) Információs technológia-fejlesztés, beleértve az online megjelenés, e-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások, modern vállalatirányítási és 
termelési környezet kialakításához kapcsolódó komplex vállalati infokommunikációs fejlesztések, üzleti alkalmazások támogatását is:  
ea) új hardver,  

eb) szoftver (beleértve: alapszoftver, speciális egyedi fejlesztésű szoftver),  

ec) domain név regisztráció és a hozzá tartozó webtárhely egyszeri díja,  

ed) domain név regisztrációhoz kapcsolódó honlapkészítés (kötelező, amennyiben a domain regisztrációra is igényel támogatást).  
f) 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.  

g) Piacra jutás támogatása  
ga) piaci megjelenés (vásárokon, kiállításokon való részvétel),  

gb) marketingeszközök elkészítése, beszerzése, desing tervezés (honlap, szórólap, hirdetés a helyi újságokban),  
h) Képzéseken való részvétel: Vállalkozás működésének hatékonyságát javító engedélyezett2 képzések a tulajdonos, munkáltatók, illetve azon 
alkalmazottak számára, akik a képzés ideje alatt végig, igazolhatóan alkalmazotti jogviszonyban állnak. (Csak a projektidőszakon belül és 
engedélyezett felnőttképzés támogatható.)  

i) Tanácsadás igénybevétele az alábbi támogatott tanácsadási területeken kerülhet sor (a projekt összköltségének maximum 30%-áig és a 
GINOP 5.1.9-17 program megvalósítóitól nem vásárolható tanácsadási szolgáltatás):  
ia) marketing tanácsadás, online megjelenéshez, e-kereskedelemhez kapcsolódó tanácsadás,  

ib) menedzsmentfejlesztési tanácsadás,  

ic) technológiai fejlesztési tanácsadás,  

id) pénzügyi tanácsadás,  

ie) logisztikai tanácsadás,  

if) jogi szaktanácsadás,  

ig) szabadalommal kapcsolatos tanácsadás,  

ih) energetikai tanácsadás,  

ii) esélyegyenlőségi tanácsadás.  
j) Anyagbeszerzés: a vállalkozás létrehozásához, működéséhez szükséges anyagbeszerzés.  

k) Általános vállalatirányítási tevékenységek  

 

Időbeli keret: 
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. év június 30-tól 2018. év június 30-ig van lehetőség.  
Ezen időszak alatt a támogatási kérelmek értékelése folyamatosan történik.  
A támogatási kérelem benyújtásának módja: online benyújtás elektronikus kitöltő programon keresztül. 



                                                                                 

 209 

Finanszírozás mértéke, 

összege és formája: 

 
a) Az egy jogosult álláskereső által alapított egyéni vagy társas vállalkozás részére igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 
2.000.000,- azaz kétmillió Ft maximum 3.000.000,- azaz hárommillió Ft.  

b) A megítélhető támogatás a projekt elszámolható összes költségének maximum 100%-a.  

 

Rendelkezésre álló 

forrás: 

 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 8 milliárd Ft az alábbi regionális bontásban: 

 
Kevésbé fejlett régió  Rendelkezésre álló forrás (ezer Ft)  
Közép-Dunántúl  813 600  
Nyugat-Dunántúl  940 000  
Dél-Dunántúl  1 327 200  
Észak-Magyarország  1 467 200  
Észak-Alföld  1 860 800  
Dél-Alföld  1 591 200  
Összesen  8 000 000  

 

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

 

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 2670 db 

  

Operatív Program neve: Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 

Pályázati kiírás címe Gyors növekedésű (gazella) vállalkozások komplex fejlesztéseinek támogatása 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
GINOP 1.2.7-17 

Támogatást igénylők 

köre: 

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be mikro-, kis-, és középvállalkozások6:  

a) amelyek rendelkeznek legalább három lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az 

előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele);  

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

évben minimum 1 fő volt;  
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c) amelyek nagy növekedési potenciállal rendelkező vállalkozások: nagy növekedési potenciállal rendelkező vállalkozásnak minősül 

az a vállalkozás, amelyiknek a támogatási kérelem benyújtását megelőző harmadik lezárt üzleti évben kimutatott nettó árbevételét az 

azt követő két év valamelyikében kimutatott nettó árbevétele legalább 5%-kal meghaladta.  

 

a1/a2 ≥ 1,05 vagy a0 / a2 ≥ 1,05  

ahol a0 = a támogatási igény benyújtását megelőző utolsó lezárt, teljes, jóváhagyott üzleti év nettó árbevétele;  

ahol a1 = a támogatási igény benyújtását megelőző második lezárt, teljes, jóváhagyott üzleti év nettó árbevétele;  

ahol a2 = a támogatási igény benyújtását megelőző harmadik lezárt, teljes, jóváhagyott üzleti év nettó árbevétele;  

d) amelyek jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves 

beszámoló szerinti nettó árbevétele, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétele 0,5 – 5 milliárd forint között 

volt;  

e) amelyek a GINOP-1.1.4-16 kódszámú projekt keretében az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. által előzetesen 

minősítésre kerültek és „megfelelt” minősítést értek el;  

f) amelyek beszállító KKV-k;  

 

Beszállító KKV az a vállalkozás, amely a végtermék gyártási vagy összeszerelési fázisa során alkatrész(eke)t és/vagy részegység(eke)t 

és/vagy adalékanyagot és/vagy know how-t fejleszt, gyárt, szerel össze a végtermék gyártója, vagy annak beszállítói integrátora 

részére. A beszállítót, mint ipari partnert közvetlen vagy az integrátoron keresztül közvetett beszállítói szerződés köti a gyártóhoz.  

A beszállítói kapcsolat ellenőrzése a szerződés másolatának benyújtásával, és az integrátor vagy gyártó nyilatkozatával történik, mely 

szerint a szerződésben foglalt beszállítói tevékenység a szerződésben foglaltaknak megfelelően megkezdődött és zajlik. A 

nyilatkozatnak kötelező formája nincsen, egyetlen formai kritériuma, hogy az adott cég részéről hivatalos aláírási formában készüljön.  

g) amelyek fejlesztési igénye a Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt, az Irinyi Tervben meghatározott feldolgozóipari 

tevékenységekre irányul;  

h) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni 

vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező 

szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.  

 

A támogatást igénylőnek az 1. pontban szereplő kritériumok mindegyikének meg kell felelnie.  

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.  
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4.1.1 Jogi forma szerint:  

a) kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,  

b) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek,  

c) szövetkezetek.  

 

4.1.2 Gazdálkodási formakód szerint:  

 

 

 

 

 

zdasági szövetkezet  

 

 

 

 

 

 

 

Program célja: 

Jelen felhívás támogatási lehetőséget biztosít vállalkozások számára európai uniós források felhasználásával oly módon, hogy 

komplex fejlesztési elképzelések kapacitásbővítő elemeit közvetlenül támogatja, míg a jelen felhívásból nem finanszírozható 

tevékenységekhez összehangoltan, más GINOP felhívások keretében biztosít támogatást. Ily módon a stabil növekedés és 

foglalkoztatás szempontjából ígéretes mikro-, kis- és középvállalkozásokat kívánjuk kedvező helyzetbe hozni. Jelen felhívás 
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célzottan a feldolgozóipari ágazatokban működő, fejlesztéseiket az Irinyi terv ágazataiban megvalósító, nagy növekedési 

potenciállal rendelkező beszállító vállalkozások komplex fejlesztéseihez nyújt támogatást, előnyben részesítve az Ipar 4.0 

technológiai megoldásokat jelenleg, vagy a projekt megvalósulása révén alkalmazó vállalkozásokat. 

Támogatható 

tevékenységek 

Önállóan támogatható tevékenységek  

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:  

a) Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése.  

 

3.1.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek:  

b) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli 

építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával.  

c) Infrastrukturális és ingatlan beruházás  

 

d) Információs technológia-fejlesztés  

e) Technológiai fejlesztést eredményező új eszközökhöz kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések  

 

f) Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsítványok megszerzése  

A b) és c) ponthoz kapcsolódó infrastrukturális és ingatlan beruházáshoz kapcsolódó tevékenységhez kötődő költségek a projekt 

összköltségének legfeljebb 55%-át, a d) pontban szereplő információs technológia-fejlesztéshez kötődő új szoftver beszerzés és 

kapcsolódó költségeik legfeljebb a projekt összköltségének 15%-át érhetik el. Az e) és f) pontokban szereplő, az új eszközök, gépek 

beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how 

beszerzésekhez kapcsolódó költségek, valamint a minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, 

szabványok bevezetése és tanúsítványok megszerzése együttesen legfeljebb a projekt összköltségének 15%-át érhetik el. 

Időbeli keret: Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2017. június 30-tól 2017. július 31-ig lehetséges. 

Finanszírozás mértéke, 

összege és formája: 

 

1. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 25.000.000 Ft, maximum 500.000.000 Ft.  

 

2. A támogatás maximális mértéke:  
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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 Közép-Dunántúl régióban megvalósuló projektek esetében a mikro-és kisvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható 

költségének maximum 50%-a, középvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 45%-a;  

• a Nyugat-Dunántúl régióban megvalósuló projektek esetében a mikro-és kisvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható 

költségének maximum 45%-a, középvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 35%-a. 

Rendelkezésre álló 

forrás: 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 33,57 milliárd Ft.  

Jelen felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.  

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 70-85 db. 

  

Operatív Program neve: Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 

Pályázati kiírás címe Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
GINOP-6.1.5-17 

Támogatást igénylők 

köre: 

 
a) Jelen Felhívásra kizárólag azon vállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek  

aa) nagyvállalkozások, azaz nem minősülnek a 651/2014/EU Rendelet I. Melléklete alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak és  

ab) rendelkeznek legalább két lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés 
időszaka ebbe nem számít bele) és  

ac) Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, vagy az Európai Gazdasági Térség 
területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.  
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ad) a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 46. § (1b) bekezdése, valamint 1300/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján a többségi állami tulajdonban 
álló gazdasági társaságok csak akkor nyújthatnak be támogatási kérelmet, ha a Kormány előzetesen hozzájárult.  
 
b) Jogi forma szerint (GFO):  
113 Korlátolt felelősségű társaság  
114 Részvénytársaság  
121 Szociális szövetkezet  
122 Takarék- és hitelszövetkezet  
123 Iskolaszövetkezet  
124 Agrárgazdasági szövetkezet  
126 Biztosító szövetkezet  
129 Egyéb szövetkezet  
141 Európai részvénytársaság (SE)  
142 Európai szövetkezet (SCE)  
143 Magyarországi székhelyű európai gazdasági egyesülés  
144 Európai területi együttműködési csoportosulás (EGTC)  
226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe  
227 Külföldi székhelyű európai gazdasági egyesülés magyarországi telephelye  
572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság  
573 Nonprofit részvénytársaság  
574 Európai kutatási infrastruktúráért felelős konzorcium (ERIC) 

Program célja: 

A felhívás fő célja, hogy az alkalmazottak foglalkoztathatóságának, a munkavállalók munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítása révén növekedjen a 

vállalkozások versenyképessége, a nagyvállalatokra vonatkozó képzéselérési arány tovább javuljon, és a támogatás ösztönözze a foglalkoztatókat munkavállalóik 

tudásának folyamatos fejlesztésére. További cél, hogy a vállalkozások saját forrásaikat kiegészítve minél több munkavállalójuk képzésbe történő bekapcsolódását 

tudják biztosítani, a képzést is tekintsék saját vállalkozásukba történő befektetésnek. 

Támogatható 

tevékenységek 

3.1.2.1 Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek  
a) Képzések lebonyolítása belső képzésként vagy vásárolt szolgáltatásként;  
 
A felhívás keretében támogatható az alábbi képzések bármelyike:  
aa) OKJ szerinti szakképesítésre felkészítő képzések (OKJ képzések) a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 
1. § (2) a) pontja alapján;  

ab) Fktv. 2 § 19a. pontjában meghatározott kombinált nyelvi képzés, illetve az Fktv 2. § 5a) pontjában meghatározott egyéb nyelvi képzés;  

ac) Fktv. 2. § 6. pontjában meghatározott egyéb szakmai képzések;  
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ad) Fktv. 2. § 5. pontjában egyéb képzés;  

ae) az Fktv. hatálya alá nem tartozó, Fktv. 1. § (5) b), h) és m) pontjai szerinti képzések (a továbbiakban. az Fktv. hatálya alá nem tartozó 
képzések);  
b) Képzéshez kapcsolódó tudás-, és elégedettségmérés  
 
A képzéshez kapcsolódóan a Felhívás 3.4.1.1 pontjában foglaltaknak megfelelően előzetes tudásmérés, valamint képzést követő 
elégedettségmérés;  
c) Képzések szervezéséhez, lebonyolításához szükséges szakmai megvalósító(k) alkalmazása  

d) Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása  
 
Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása a Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv „KTK 2020” 
előírásai szerint.  

3.1.2.2 Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek  
a) Projekt előkészítési tevékenységek  

aa) Vállalati HR stratégia humánerőforrás fejlesztéssel foglalkozó részének (a továbbiakban: HR fejlesztési stratégia), kidolgozása, amennyiben 
ilyennel még nem rendelkezik.  

ab) Amennyiben rendelkezik vállalati HR fejlesztési stratégiával, abban az esetben a HR fejlesztési stratégia keretében eljárások, intézkedések 
kidolgozása vagy továbbfejlesztése az alábbiak  

 

 
vonatkozásában:  
- hátrányos helyzetű munkavállalók (a Felhívás 3.4.1.1 d) Célcsoporttal kapcsolatos elvárások 3. pontja szerint) elérésének, képzésbe vonásának 
és képzésben tartásának stratégiái;  

- munkahelyi képzés sikeres teljesítéséhez kapcsolódó szakmai előmeneteli vagy egyéb jutalmazási megoldások lehetősége.  
es általános és speciális informatikai felkészültség 

biztosítása.  
 
ac) Közbeszerzéssel kapcsolatos tevékenységek, beleértve a közbeszerzési terv elkészítését is.  

b) Képzések előkészítésével kapcsolatos tevékenységek:  
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ba) a képzési tervben foglaltak megvalósításához szükséges személyi, tárgyi és egyéb feltételek megteremtése, eljárások, módszertanok, 
stratégiák kidolgozása, munkavállalói képzési igények felmérése;  

bb) belső képzések esetében képzési program, tananyag, kidolgozása (a Felhívás 3.4.1.1 Képzésekkel kapcsolatos elvárások 7.) pontjában 
foglaltak figyelembe vétele mellett)  

c) A projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek  

ca) Projektmunkatárs, munkatársak (projektmenedzser, pénzügyi menedzser) biztosítása,  

cb) A projektmenedzsmenti feladatok ellátását támogató adminisztrációs munkatársak alkalmazása.  

 

Időbeli keret: Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. év május hó 3. naptól 2017. év október hó 30. napig van lehetőség. 

Finanszírozás mértéke, 

összege és formája: 

 
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 10.000.000 Ft maximum 100.000.000 Ft.  

 

Rendelkezésre álló 

forrás: 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 
forrásaiból 21 520 000 000 forint. A támogatási kérelmet az Európai Szociális Alap társfinanszírozza.  
 
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 220-2200 db. 

  

Operatív Program neve: Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 

Pályázati kiírás címe Álláskeresők és fiatalok vállalkozóvá válásának ösztönzése - képzés és mentorálás 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
GINOP-5.1.9-17 

Támogatást igénylők 

köre: 

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:  
a) önállóan vagy konzorciumi partnerként a vállalkozásindítással, vállalkozás-fejlesztéssel kapcsolatos szolgáltatásokat, képzéseket az elmúlt 5 
évben tevékenységi körben végző nonprofit és egyéb, nem nyereségérdekelt szervezetek;  

b) Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szervezetek;  
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A fenti a) és b) feltételeknek együttesenkell megfelelnie a támogatást igénylőnek.  
Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság csak akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha ahhoz a Kormány előzetesen hozzájárult.  
Jogi forma szerint támogatási kérelmet nyújthatnak be az alábbi támogatást igénylők:  
Vállalkozások:  
a) Nonprofit korlátolt felelősségű társaság (KSH 572)  

b) Nonprofit részvénytársaság (KSH 573)  
 
Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezetek:  
a) Egyéb egyesület (KSH 529)  

b) Kamara (KSH 541)  

c) Közalapítvány (KSH 561)  

d) Közalapítvány önálló intézménye (KSH 562)  

e) Egyéb alapítvány (KSH 569)  
 
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.  
A konzorciummal szemben támasztott feltételek:  

 

-vezetővel együtt);  

 

 

i szakigazgatási szervei. Amennyiben a foglalkoztatási szerv 
konzorciumi tagként nem kerül bevonásra, úgy együttműködő partnerként kell bevonni a fiatalokat és az álláskeresőket közvetítő szervezetként;  

ói döntés meghozataláig nem módosítható, míg a megvalósítási időszakban csak 
különösen indokolt esetben az irányító hatóság előzetes hozzájárulásával van lehetőség módosításra.  
 
A konzorcium tagjainak konzorciumi megállapodást szükséges kötniük, melyet a támogatási kérelem benyújtásakor csatolni szükséges. 

Program célja: 

A felhívás célja, hogy a 30 év feletti álláskeresők és a 30 év alatti fiatalok Magyarország területén több vállalkozást indítsanak el és a támogatás 
eredményeként növekedjen az állás nélkül lévők vállalkozói kedve, ezáltal javuljanak a munkaerőpiaci kilátásaik és foglalkoztatásuk.  
A program célja a Magyarország területén új egyéni vagy társas vállalkozás indítását tervező, vállalkozói szemlélettel rendelkező 30 év feletti 
álláskeresők és a 30 év alatti fiatalok komplex szolgáltatással történő támogatása, felkészítése saját vállalkozásuk indítására, üzleti tervük 
kialakításához és megvalósításához nyújtott ismeret- és készségfejlesztéssel, képzéssel, tanácsadással, mentorálással, valamint a kombinált 
pénzügyi támogatás igénybevételére való felkészítéssel.  
A pályázat célcsoportja két részből áll:  

a) Fiatalok: 18-25 év közötti fiatalok, akik sem oktatásban sem képzésben nem vesznek részt és nem is dolgoznak (NEET fiatalok), vagy 25-30 év 

közötti fiatalok, aki a programba történő bevonáskor a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnál regisztrált álláskeresők;  
 
A programba bevont fiatalok legalább 30%-át a 18-25 év közötti fiatalok alkotják. A 18-25 év közötti fiatalok programba vonásának 



                                                                                 

 218 

feltétele, hogy az egyén az Ifjúsági Garancia Program regisztrált alanya legyen.  

b) Álláskeresők: 30. életévét már betöltött, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnál regisztrált álláskeresők  

 
A célcsoport tagja a programba vonáskor más vállalkozásban többségi tulajdonnal nem rendelkezhet.  
A célcsoport részére nyújtandó támogató szolgáltatásokat jelen projekt keretében az üzleti készségfejlesztésben tapasztalt és  
vállalkozásfejlesztésben megfelelő referenciákkal rendelkező szolgáltató, képző, mentoráló szervezetek végzik országosan egységes elvek 
mentén. 

Támogatható 

tevékenységek 

3.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:  
a) Projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek  
- a projektmenedzsmenti feladatok ellátását támogató szakmai munkatársak (projektmenedzser, pénzügyi vezető és szakmai vezető) 
alkalmazása;  
 
A konzorciumvezetőnek vállalnia kell, hogy a projekt megvalósításához alkalmaz projekt menedzsert, szakmai vezetőt és pénzügyi vezetőt.  
b) A projekt során kötelezően megvalósítandó szakmai tevékenységek  
ba) célcsoport felkutatása, toborzása  

bb) álláskeresők és fiatalok programba vonása, tájékoztatás, információnyújtás a célcsoport részére  

bc) együttműködés a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálattal (kiemelten a célcsoport toborzása, tájékoztatása, programba vonása, a tevékenységek 
ütemezésének összehangolása terén)  

bd) programba bevont célcsoport szűrése (előzetes írásbeli tesztek és feladatok, szóbeli meghallgatások, valamint a program keretében szerzett 
tudás, fejlődés értékelése alapján)  

be) kompetenciafejlesztés, vállalkozói készség, képességek és szemlélet fejlesztése  

bf) meglévő képzési programok adaptációja a célcsoport specifikumára tekintettel ( 30. év feletti álláskeresők és fiatalok)  

bg) képzések szervezése, lebonyolítása  

bh) képzéshez kapcsolódó szolgáltatások (képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás);  

bi) a képzésekhez kapcsolódó utazás, ellátás biztosítása  

bj) visszatérítendő és vissza nem térítendő források kombinált felhasználásával kapcsolatos pénzügyi tanácsadás, segítségnyújtás;  

bk) egységes üzleti terv sablon és bírálati módszertan szempontrendszer („Üzleti terv sablon” és az üzleti tervek értékeléséhez szükséges 
„Módszertani útmutató”) egységes dokumentációjának ki/átdolgozása,  

bl) segítségnyújtás üzleti terv kidolgozásához (pl. előzetes piackutatás, szükségletfelmérés, tevékenységek tervezése, pénzügyi tervezés);  
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bm) vállalkozásindítással, a vállalkozás működtetésével összefüggő tanácsadási szolgáltatások  

bn) mentori feladatok ellátása, tanácsadási feladatok elvégzése  

bo) közös fórumok, találkozók biztosítása, műhelyfoglalkozások, rendezvények szervezése, lebonyolítása a programba bevont célcsoporttagok 
számára;  

bp) együttműködés a többi régióban a GINOP-5.1.9-17 projektet megvalósító szervezetekkel  

bq) országosan egységes elvek mentén kialakított módszertan és sablon kidolgozása, amely alkalmas a létrejött vállalkozások tevékenységének 
és működésének nyomon követésére és értékelésére.  

br) a létrejött vállalkozások tevékenységének (működésének) dokumentált nyomon követése és monitoringja a vállalkozásindítást (működéshez 
szükséges bejegyzés/regisztráció napját) követő egy évig, és arról időszaki beszámoló elkészítése az elfogadásra kerülő egységes elvek mentén 
kialakított módszertan és sablon alapján  

bs) a létrejött vállalkozások számára azok működésének első évében ellentételezés nélküli mentorálási, tanácsadási szolgáltatások nyújtása  

bt) a projekt eredményeinek szakmai értékelése, részjelentések/beszámolók elkészítése  

bu) fenntartási jelentés elkészítése  
c) Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása  
ca) Széchenyi2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv „KTK 2020” szerint.  

3.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:  
a) Projekt előkészítési tevékenységek  
 
aa) közbeszerzéssel kapcsolatos tevékenységek, beleértve a közbeszerzési terv elkészítését is  
ab) megvalósíthatósági tanulmány készítése, melynek terjedelme nem haladhatja meg a 2 szerzői ívet  
ac) esélyegyenlőségi terv elkészítése  
b) Eszközbeszerzések  

 
c) Egyéb, a projekt megvalósításával összefüggő általános tevékenységek  
 
ca) könyvvizsgálat lefolytatása a projekt végén  
cb) adminisztrációs, projekt végrehajtását támogató tevékenységek 

Időbeli keret: Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. év június 30-tól 2018. év augusztus 31-ig van lehetőség. 
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Finanszírozás mértéke, 

összege és formája: 

 
a) A támogatás mértéke a projekt elszámolható összes költségének 100%-a.  

 

Rendelkezésre álló 

forrás: 

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 6 milliárd Ft. 

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 1 - 6 db. 

  

Operatív Program neve: Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 

Pályázati kiírás címe Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
GINOP-6.1.6-17 

Támogatást igénylők 

köre: 

 
a) Jelen Felhívásra kizárólag azon vállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek  

 
aa) a 651/2014/EU Rendelet I. Melléklete alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek és  

ab) rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/ alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés 
időszaka ebbe nem számít bele) és  

ac) az éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 3 fő 
volt és  
 
ad) Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, vagy az Európai Gazdasági Térség 
területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.  
 
b) Jogi forma szerint támogatási kérelmet nyújthatnak be az alábbi támogatást igénylők:  
113 Korlátolt felelősségű társaság  
114 Részvénytársaság  
116 Közkereseti társaság  
117 Betéti társaság  
121 Szociális szövetkezet  
122 Takarék- és hitelszövetkezet  
123 Iskolaszövetkezet  
124 Agrárgazdasági szövetkezet  
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126 Biztosító szövetkezet  
129 Egyéb szövetkezet  
141 Európai részvénytársaság (SE)  
142 Európai szövetkezet (SCE)  
143 Magyarországi székhelyű európai gazdasági egyesülés  
144 Európai területi együttműködési csoportosulás (EGTC)  
226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe  
227 Külföldi székhelyű európai gazdasági egyesülés magyarországi telephelye  
572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság  
573 Nonprofit részvénytársaság  
574 Európai kutatási infrastruktúráért felelős konzorcium (ERIC)  
575 Nonprofit közkereseti társaság  
576 Nonprofit betéti társaság 

Program célja: 

Figyelembe véve a fentieket a felhívás fő célja, hogy az alkalmazottak foglalkoztathatóságának, a munkavállalók munkahelyi készségeinek és 
kompetenciáinak javítása révén növekedjen a vállalkozások versenyképessége, a mikro-, kis- és középvállalkozásokra vonatkozó képzéselérési 
arány tovább javuljon, és a támogatás ösztönözze a foglalkoztatókat munkavállalóik tudásának folyamatos fejlesztésére. További cél, hogy a 
vállalkozások saját forrásaikat kiegészítve minél több munkavállalójuk képzésbe történő bekapcsolódását tudják biztosítani, a képzést is tekintsék 
saját vállalkozásukba történő befektetésnek.  
 
Jelen konstrukció a hazai foglalkoztatáspolitika, felnőttképzés, illetve az innovatív iparfejlesztés kulcsfontosságú stratégiáihoz egyaránt 
kapcsolódik. A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program prioritásainak kiemelt célja a vállalkozások versenyképességének javítása. 
Ennek keretében olyan hazai mintaértékű Ipar 4.0 és Internet Of Things (IoT) megoldásokat alkalmazó kis-, és középvállalati rétegre van 
szüksége Magyarországnak, amely a fejlesztések megvalósításával jelentős mértékű hatékonyság növekedést érhet el saját üzleti, termelő, 
kereskedlemi és szolgáltató folyamataikban.  
 
A konstrukció a hazai innovatív iparfejlesztés, céljainak megvalósítását és ezzel összhangban az Ipar 4.0 megoldások alkalmazását is elő kívánja 
segíteni. A Felhívás támogatja az Ipar 4.0 specifikus alkalmazások, ill. megoldások, a folyamatokra (process) épülő Ipar 4.0 szervezeti filozófia 
vállalati bevezetéséhez valamint fejlesztéséhez szükséges munkavállalói kompetenciák fejlesztését. Kiemelten támogatja mindazokat a mikro-, 
kis- és középvállalkozásokat, amelyek profilja illeszkedik az 1442/2016. (08.17) Korm. határozatban meghatározott Irinyi Terv keretében kiemelten 
fejlesztendő területek valamelyikébe, illetve amelyek az IPAR 4.0 megoldásokat alkalmazzák, továbbá amelyek beruháznak a munkavállalók 
kompetenciáinak fejlesztésébe e területeken.5  

 

A hazai kkv-k - különös tekintettel a mikro- és kisvállalkozások - innovatív szemléletének és naprakész üzleti tudásának növeléséhez az 
infokommunikációs technológiák (IKT) eszközök és alkalmazások készségszintű és professzionális használatának, vagyis a vállalkozások digitális 
gazdaságba történő beilleszkedésének javítása elengedhetetlen nemzetgazdasági szempontból. 
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Támogatható 

tevékenységek 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek  
a) Képzések lebonyolítása belső képzésként vagy vásárolt szolgáltatásként;  
 
A Felhívás keretében támogatható az alábbi képzések bármelyike:  
aa) OKJ szerinti szakképesítésre felkészítő képzések (OKJ képzések) a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 
1. § (2) a) pontja alapján;  

ab) Fktv. 2 § 19a. pontjában meghatározott kombinált nyelvi képzés, illetve az Fktv 2. § 5a) pontjában meghatározott egyéb nyelvi képzés;  

ac) Fktv. 2. § 6. pontjában meghatározott egyéb szakmai képzések;  

ad) Fktv. 2. § 5. pontjában egyéb képzés;  

ae) az Fktv. hatálya alá nem tartozó, Fktv. 1. § (5) b), h) és m) pontjai szerinti képzések (a továbbiakban. az Fktv. hatálya alá nem tartozó 
képzések);  
 
b) Képzéshez kapcsolódó tudás-, és elégedettségmérés  
 
A képzéshez kapcsolódóan a Felhívás 3.4.1.1 pontjában foglaltaknak megfelelően előzetes tudásmérés, valamint képzést követő 
elégedettségmérés.  
c) Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság  
 
Kötelező nyilvánosság biztosítása a Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv „KTK 2020” előírásai 
szerint. 
 

3.1.2.2 Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek  
a) Projekt előkészítési tevékenységek  

aa) Közbeszerzéssel kapcsolatos tevékenységek, beleértve a közbeszerzési terv elkészítését is.  

b) Képzések előkészítésével kapcsolatos tevékenységek  
- a képzési tervben foglaltak megvalósításához szükséges személyi, tárgyi és egyéb feltételek megteremtése, eljárások, módszertanok, stratégiák 
kidolgozása, munkavállalói képzési igények felmérése;  

- belső képzések esetében képzési program, tananyag, kidolgozása (a Felhívás 3.4.1.1 Képzésekkel kapcsolatos elvárások 7. pontjában foglaltak 
figyelembe vétele mellett)  
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c) A projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek  

ca) Projektmunkatárs, munkatársak (projektmenedzser, pénzügyi menedzser) biztosítása,  

cb) A projektmenedzsmenti feladatok ellátását támogató adminisztrációs munkatársak alkalmazása.  

d) Képzések szervezéséhez, lebonyolításához szükséges szakmai megvalósító(k) alkalmazása  

 

Időbeli keret: Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. év június 30. naptól 2017. év október 30. napig van lehetőség. 

Finanszírozás mértéke, 

összege és formája: 

 
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 3 000 000 Ft maximum 50 000 000 Ft.  

 

 

Rendelkezésre álló 

forrás: 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 
forrásaiból 19 040 000 000 forint.  
 
Jelen Felhívás forrását Magyarország költségvetése az Európai Szociális Alap társfinanszírozásában biztosítja.  
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A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 380-6346 db. 

  

Operatív Program neve: Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 

Pályázati kiírás címe Versenyképes vállalatok tevékenységének emelt szintű digitalizálása 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
GINOP-3.2.6-8.2.4-17 

Támogatást igénylők 

köre: 

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon devizabelföldinek minősülő, Magyarország területén székhellyel, illetve az 

Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarország területén fiókteleppel rendelkező, gazdaságilag potenciálisan 

életképes, azonban finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó, kettős könyvvitelt vezető jogi 

személyiségű, ipari ágazatban működő gazdasági társaságok, amelyek:  

a) kis- és középvállalkozások  

b) amely rendelkezik legalább két lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, az előtársaságként való 

működés időszaka ebbe nem számít bele, továbbá  

c) éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó, lezárt, teljes üzleti évben 

minimum 20 fő volt,  

d) amelynek az éves nettó értékesítési árbevétele a legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján meghaladja a 200 millió 

Ft-ot  

e) a kevésbé fejlett régiókban legalább egy éve székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkeznek  

f) amely rendelkezik olyan integrált vállalatirányítási rendszerrel, amely a 2. számú mellékletben felsorolt, releváns szakmai, műszaki 

követelményeket teljesíti legalább 3 funkcionális célterületen,  

g) amelyek képesek teljesíteni a Felhívás 3.4. fejezetekben, valamint a Felhívás 2. számú mellékletekben részletezett műszaki-szakmai 

feltételeket  

 

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.  
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4.1.2 Gazdálkodási formakód szerint:  

a) 113 Korlátolt felelősségű társaság  

b) 114 Részvénytársaság  

c) 116 Közkereseti társaság  

d) 117 Betéti társaság  

e) 141 Európai részvénytársaság (SE)  

f) 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe  

 

Pályázati kiírás célja: 

Jelen Felhívás keretében vissza nem térítendő támogatás és kölcsön együttes biztosítása révén a támogatható fejlesztések által 

létrejöhet a vállalatok különböző funkcionalitású területeinek összehangolása és azok egyidejű összekapcsolása, integrálása, amelynek 

segítségével szimultán módon jöhetnek létre a termékfejlesztési, tervezési, gyártási összeszerelési, építési, kereskedelmi és 

szolgáltatási folyamatok. A felhívás célja megteremteni a vállalatok, részlegek, a funkciók és képességek kohézióját, amelyben egy 

adatintegrációs hálózat kialakításával a vállalaton belüli és azon kívüli folyamatok teljesen integrált értékláncot alkotnak. A 

konstrukció segítségével olyan új Ipar 4.0 és Internet of Things technológiák, ahhoz kapcsolódó hardver és digitális eszközök 

fejlesztése, megoldások bevezetésének támogatása a cél, melyeket az érintett vállalkozások saját erőből nem, vagy csak nagy anyagi 

áldozatok árán lennének képesek megvalósítani.  

A vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön egyidejű igénybevétele kötelező. A vissza nem térítendő támogatás mellett jelen 

konstrukció a piacinál jóval kedvezőbb feltételeket kínáló kölcsönt is biztosít.  

A megvalósítandó projekt önerőből, vissza nem térítendő támogatásból és kölcsönből tevődik össze amelyek együttesen határozzák 

meg a projekt összes elszámolható költségét. Jelen Felhívás alapján kizárólag abban az esetben hozható pozitív támogatási döntés, ha 

a támogatási kérelmet benyújtó mind a vissza nem térítendő támogatás, mind pedig a kölcsön megszerzésére jogosultságot szerez. 

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

3.1.1.1. Választható önállóan támogatható tevékenységek:  

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:  

I. Ipar 4.0, vállalati IoT és egyéb emelt szintű üzleti digitalizációs megoldások, rendszerek bevezetéséhez és működtetéséhez 

szükséges informatikai, hálózati, szenzortechnológiai, automatizációs és robotikai eszközök beszerzése  

II. Ipar 4.0, vállalati IoT és egyéb emelt szintű üzleti digitalizációs megoldások, rendszerek bevezetéséhez és működtetéséhez 

szükséges immateriális javak beszerzése  
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III. Ipar 4.0, vállalati IoT és egyéb emelt szintű üzleti digitalizációs megoldások, rendszerek bevezetésének szakmai megvalósításához 

kapcsolódó munkvállalók tevékenysége, szolgáltatási, tanácsadási és betanítási tevékenységek (kivétel lean vállalati filozófia 

bevezetése).  

3.1.1.2. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:  

Jelen felhívás esetében nem releváns.  

3.1.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek  

3.1.2.1. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:  

Felhívás keretében az alábbi tevékenységek nem támogathatók önállóan:  

I. Projekt előkészítése  

gvalósíthatósági tanulmány, helyzetelemzés készítése;  

 

 

 

II. Lean vállalati filozófia bevezetése  

ilozófia bevezetéséhez kapcsolódó szolgáltatási, tanácsadási és betanítási tevékenységek  

III. Felhőalapú IT infrastruktúra szolgáltatás igénybevétele a projekt megvalósítás ideje alatt  

IV. Projekt szintű könyvvizsgálat.  

 

3.1.2.2. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek  

I. Kötelezően megvalósítandó nyilvánosság biztosítása  

 

 

Beadás határideje: 

 

a) A támogatási kérelmek benyújtása 2017. május 31-től 2017. augusztus 15-ig lehetséges.  
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Rendelkezésre álló forrás 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatási programra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 6,5 milliárd Ft., melyből  

 

 

 

Jelen Felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.  

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 72 db. 

Támogatás mértéke és 

összege: 

 

a) A támogatást igénylő vállalkozás minimum 25% saját forrást köteles biztosítani.  

b) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:  

minimum 15 millió Ft, maximum 80 millió Ft lehet.  

c) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 35 %-a lehet.  

d) A kölcsön összege:  

 

minimum 17 millió Ft, maximum 100 millió Ft lehet.  

e) A kölcsön összege meg kell hogy haladja a vissza nem térítendő támogatás összegét.  

f) A vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön összegének aránya a projekt összköltségen belül maximum 75%-a lehet.  

 

 

VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 
 

Operatív Program neve: Vidékfejlesztési Program 

Pályázati kiírás címe Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése (Felfüggesztve!) 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
VP-5-4.1.1.6-15 
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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 

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 
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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. 

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 
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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. 

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 VP3-4.2.1-15 Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban  

Pályázati konstrukció 

kódja: 
VP-3-4.2.1-15  
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Támogatást igénylők 

köre: 

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be az alábbi feltételeket teljesítő, a TEÁOR 10 és 11 besorolás szerinti (kivéve 

TEÁOR 1020, TEÁOR 109 és TEÁOR 1102 kód alá tartozó) tevékenységüket fejlesztő támogatást igénylő.  

 

1. Mezőgazdasági termelő abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:  
a. a támogatási kérelem benyújtását megelőző 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. a támogatással érintett tevékenysége Annex I. termék feldolgozására irányul. 

 

2. Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:  

a. a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik;  

b. a támogatással érintett tevékenysége Annex I. termék feldolgozására irányul;  

c. a támogatással érintett tevékenységgel kizárólag Annex I. terméket állít elő.  

 

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

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 szervezet, a mezőgazdasági 

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

Pályázati kiírás célja: 

A Felhívás célja, hogy lehetőséget biztosítson a mezőgazdasági termelők, valamint a mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- 

és kisvállalkozások 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 Felhívás keretében a TEÁOR 10 és 11 besorolás szerinti - mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és 

kisvállalkozás esetén kizárólag az Európai Unióról szóló Szerződés 1. számú mellékletében szereplő mezőgazdasági termékek 

(továbbiakban: Annex I. termék) előállítására vonatkozó – tevékenységekhez4 kapcsolódó, élelmiszeripari feldolgozást 

szolgáló projektek támogathatóak az alábbi célterületi bontásban: 

  

A) A mezőgazdasági termékek értéknövelése, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést célzó beruházások támogatása az 
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élelmiszer-feldolgozás vállalati hatékonyságának növelése érdekében. 

 

Az adott 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 kapacitás kialakítása és bővítése, 

- valamint a vidéki területeken a foglalkoztatás bővítése. 

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

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

technológiák. 

 

1. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek. 

 

Az adott célterülethez azok a tevékenységek tartoznak, melyek elsődleges célja az üzemen belüli energiahatékonyság fokozása. A 

célterületen belül kizárólag már meglévő létesítmények energetikai hatékonyságnövelés céljából történő felújítása és korszerűsítése 

valósítható meg. 

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

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

Épületek, építmények 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 korszerűsítése, és az 

ehhez kapcsolódó az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások kialakítása, amennyiben energia-megtakarítást 
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eredményeznek stb.); 

Technológiai folyamatok, gépek, berendezések energetikai korszerűsítése. Épületgépészeti fejlesztések, új, energiatakarékos 

technológiák kiépítése, energiatakarékos berendezések beszerzése. 

 

2. Egyéb környezetterhelést csökkentő tevékenységek. 

 

Az adott célterülethez azok a tevékenységek tartoznak, melyek elsődleges célja az üzemen belüli környezeti erőforrás-hatékonyság 

fokozása. 

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

bevezetése (pl. melléktermékek és hulladékok fokozottabb hasznosítása, csomagolás korszerűsítése az anyagfelhasználás 

csökkentésével, illetve környezetbarát anyaghasználattal, környezetbarát megoldásokkal, szennyvízkezelés és újrahasznosítás 

fejlesztése, technológiai veszteségek csökkentése stb.); 

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

 

3. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása. 

 

Az adott célterülethez azok a tevékenységek tartoznak, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények 

energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával. A megvalósítandó megújuló energiaforrást hasznosító berendezés 

termelési kapacitása igazolhatóan legfeljebb annyi lehet, amennyi a kapcsolódó üzem/üzemrész átlagos éves kombinált hőenergia- és 

villamosenergia-fogyasztásának kielégítéséhez elegendő. A villamos energia hálózatba történő értékesítése engedélyezett, de a 

hálózatba betáplált elektromos energia éves mennyisége nem haladhatja meg az üzem éves energiafogyasztását. 

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

hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata stb.); 

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

hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata stb.); 

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

szilárd biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata stb.); 

Villamosenergia termelés (biogáz termelés, napelemes rendszer kialakítása stb.). 

Beadás határideje: 
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016. február 25. naptól 2018. február 25. napjáig van lehetőség. 

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



                                                                                 

 234 

2016. április 25. 

2016. július 25. 

2016. október 25. 

2016. november 30. 

2017. április 25. 

2017. július 25. 

2017. október 25. 

2018. február 25 

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 támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (a továbbiakban: KMR-en belül) az összes elszámolható költség 40%-

a, a nem közép-magyarországi régióban (a továbbiakban: KMR-en kívül) az összes elszámolható költség 50%-a. 

Rendelkezésre álló 

forrás: 

A Felhívás az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap felhasználását célzó 3-as, 5-ös és 6-os vidékfejlesztési prioritásokhoz3, 

illetve az azokból képzett alábbi fókuszterületi célokhoz kapcsolódik a Vidékfejlesztési Programban rögzített módon:  

3A: az elsődleges termelők versenyképességének javítása az által, hogy megfelelőbb módon integrálják őket az agrár-élelmiszeripari 

láncba – keretösszege: 67,66 Mrd Ft.  

6A: a gazdasági fejlődés támogatása a vidéki térségekben - a munkahelyteremtésnek a megkönnyítése – keretösszege: 20,48 Mrd Ft.  

5B: erőforrás-hatékonyság előmozdítása, az élelmiszer-feldolgozó iparág általi energiafelhasználás hatékonyságának fokozása – 

keretösszege: 52,82 Mrd Ft.  

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg a fenti fókuszterületi megosztás szerint 

167,37 Mrd Ft. 

A támogatott projektek várható száma: 5000 db.  

  

Operatív Program neve: Vidékfejlesztési Operatív Program 

Pályázati kiírás címe VP4-10.2.1.1.-15 A védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának in situ megőrzése  

Pályázati konstrukció 

kódja: 
VP4-10.2.1.1.-15 
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Támogatást igénylők 

köre: 

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be a 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: 

Ezen 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 

tevékenységek 

felsorolása: 

A védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták fenntartásáért felelős tenyésztőszervezet által törzskönyvezett 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. Jelen felhívás forrását az Európai 

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A benyújtott támogatási 

kérelmek várható 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: 

Jelen Felhívásra támogatási 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 
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foglalkozó: 

a) aktív mezőgazdasági termelő 

b) génmegőrző tevékenységet végző szervezet. 

 

Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv csak akkor nyújthat be támogatási kérelmet, 

ha ahhoz a Kormány előzetesen hozzájárult és az erről szóló dokumentumot (pl. kormányhatározat) csatolta. 

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. 

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

Támogatható tevékenységek bemutatása 

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

erőforrások ex situ megőrzése keretében 

 az 1. számú mellékletben 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. 

Nem vehető igénybe támogatás fajta-előállító nemesítési tevékenységhez, a támogatás alapjául szolgáló tételek tekintetében vetőmag 

és szaporítóanyag kereskedelem folytatásához. 

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

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

Rendelkezésre álló forrás 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 3,8 milliárd Ft. 

Jelen felhívás forrását az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. 

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 30db. 
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Operatív Program neve: Vidékfejlesztési Operatív Program  

Pályázati kiírás címe 
VP2-4.1.3.1.-16 - Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus 

energia felhasználásának lehetőségével (FELFÜGGESZTVE) 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
VP2-4.1.3.1.-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 évre vonatkozóan rendelkezik a felhívás mellékletét 

képező „Kormányhivatal igazolása a mezőgazdasági tevékenységgel hasznosított területadatokról” című formanyomtatványon 

szereplő mezőgazdasági tevékenységgel művelt területtel, vagy TERA kérelemben nem szereplő területtel, 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, (a Felhívás 6. számú melléklete szerint) 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 szarvasmarha, 

anyajuh, vagy anyakecske akkor az érintett állatfaj tekintetében a teljes lezárt üzleti év vonatkozásában az ENAR 

nyilvántartásba bejelentett éves átlagos állatlétszámot kell az üzemméret számításánál figyelembe venni. Egyéb, a 9. számú 

melléklet szerinti állatfajok esetében az üzemméret nagyságát az állatállomány tartási helye szerint illetékes megyei 
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kormányhivatal illetékes járási hatósági állatorvos által kiállított igazolás alapján kell a teljes lezárt üzleti év vonatkozásában 

az éves átlagos állatlétszám alapján kiszámolni. ENAR-ba és TIR-be a támogatási kérelem benyújtásának napjáig bejelentett 

módosítások kerülnek figyelembe vételre,  

 

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. A mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel és annak nettó árbevételhez 

viszonyított arányának kiszámítását a felhívás 13. számú mellékletében szereplő képlet alkalmazásával kell elvégezni.  

 

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

 

3. Termelői csoport és termelői szervezet esetén a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan 

nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozóan a tagok  

 

- árbevételét össze kell számolni, és az összeszámolt árbevétel legalább 50%-ának mezőgazdasági tevékenységből kell származnia, és  

- legalább 50 %-ának igazolnia kell a legalább 6000 euró STÉ értékű üzemmérettel való rendelkezést. 

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: 

 

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; 
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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 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 

javulás teljesítésére. 

 

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

alkalmazása: 

 

a) Geotermikus energia hasznosítása 

b) Egyéb megújuló energia hasznosítása 
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Beadás határideje: 

A támogatást igénylő jelen felhívás keretében értékelési időszakonként egy támogatási kérelmet nyújthat be, amely egy megvalósítási 

helyre vonatkozhat.  

 

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

elbírálás alapján kerülnek elbírálásra.  

 

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 23,31 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-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. Kollektív projektnek 
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minősül: 

  

Operatív Program neve: Vidékfejlesztési Operatív Program  

Pályázati kiírás címe VP2-4.1.3.2.-16 Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
VP2-4.1.3.2.-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 évre vonatkozóan rendelkezik a felhívás mellékletét 

képező  „Kormányhivatal igazolása a mezőgazdasági tevékenységgel hasznosított területadatokról” című formanyomtatványon 

szereplő mezőgazdasági tevékenységgel művelt területtel, vagy TERA kérelemben nem szereplő területtel, 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, (a Felhívás 11. számú melléklete szerint) 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 szarvasmarha, 

anyajuh, vagy anyakecske akkor az érintett állatfaj tekintetében a teljes lezárt üzleti év vonatkozásában az ENAR 

nyilvántartásba bejelentett éves átlagos állatlétszámot kell az üzemméret számításánál figyelembe venni. Egyéb, a 16. számú 

melléklet szerinti állatfajok esetében az üzemméret nagyságát az állatállomány tartási helye szerint illetékes megyei 

kormányhivatal illetékes járási hatósági állatorvos által kiállított igazolás alapján kell a teljes lezárt üzleti év vonatkozásában 
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az éves átlagos állatlétszám alapján kiszámolni. ENAR-ba és TIR-be a támogatási kérelem benyújtásának napjáig bejelentett 

módosítások kerülnek figyelembe vételre;  

 

b) 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 - árbevételének legalább 50%-a 

mezőgazdasági tevékenységből származott. A mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel és annak nettó árbevételhez 

viszonyított arányának kiszámítását a felhívás 19. számú mellékletében szereplő képlet alkalmazásával kell elvégezni.  

 

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

 

3. Termelői csoport és termelői szervezet esetén a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan 

nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozóan a tagok  

- árbevételét össze kell számolni, és az összeszámolt árbevétel legalább 50%-ának mezőgazdasági tevékenységből kell 

származnia, és  

- legalább 50 %-ának igazolnia kell a legalább 6000 euró STÉ értékű üzemmérettel való rendelkezést. 

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 Támogatható tevékenységek bemutatása 
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tevékenységek 

felsorolása: 

 

I. Ültetvény telepítése és korszerűsítése: új ültetvények telepítése, valamint a meglévő ültetvények felújítása, korszerűsítése, 

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, 
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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. 

 

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:  
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- 2016. április 30.  

- 2016. július 31.  

- 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 19,33 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. Kollektív projektnek 
minősül:  
a) A termelői csoport, a termelői szervezet, a projekt megvalósítására legalább öt – jogilag és gazdaságilag egymástól független - 
kedvezményezett által létrehozott konzorcium, a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális 
szövetkezet által végrehajtott projekt.  

b) Konzorciumnak az a 272/2014. Korm. r. 3. § (1) bek. 19. pontjának, valamint az 59. §-nak megfelelő együttműködés minősül, amelynek 
legalább öt tagja van. A konzorcium minden egyes tagjának külön-külön meg kell felelni a jogosultsági feltételeknek, továbbá nem 
lehetnek egymásnak a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerinti partner illetve 
kapcsolódó vállalkozásai. A konzorcium összes tagja a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és 
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egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló MVH eljárási törvény 28. §-a szerint kérelemre nyilvántartásba vett 
besorolású ügyfél kell, hogy legyen.  
6. A kedvezményezett - eltérő szakaszokban benyújtott – több kérelem alapján is jogosult támogatás elnyerésére, de az elnyert 
támogatás együttes összege nem haladhatja meg a Jelen felhívás 5.3.1. pontjában szereplő, az igényelhető vissza nem térítendő 
támogatási összeg maximális értékét, amely egyéni projekt esetén maximum 75 millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 150 millió 
Ft. 

  

Operatív Program neve: Vidékfejlesztési Operatív Program  

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

(FELFÜGGESZTVE) 

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 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 évre vonatkozóan rendelkezik a felhívás mellékletét 

képező „Kormányhivatal igazolása a mezőgazdasági tevékenységgel hasznosított területadatokról” című formanyomtatványon 

szereplő mezőgazdasági tevékenységgel művelt területtel, vagy TERA kérelemben nem szereplő területtel, 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, (a Felhívás 6. számú melléklete szerint) 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 szarvasmarha, 
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anyajuh, vagy anyakecske akkor az érintett állatfaj tekintetében a teljes lezárt üzleti év vonatkozásában az ENAR 

nyilvántartásba bejelentett éves átlagos állatlétszámot kell az üzemméret számításánál figyelembe venni. Egyéb, a 9. számú 

melléklet szerinti állatfajok esetében az üzemméret nagyságát az állatállomány tartási helye szerint illetékes megyei 

kormányhivatal illetékes járási hatósági állatorvos által kiállított igazolás alapján kell a teljes lezárt üzleti év vonatkozásában 

az éves átlagos állatlétszám alapján kiszámolni. ENAR-ba és TIR-be a támogatási kérelem benyújtásának napjáig bejelentett 

módosítások kerülnek figyelembe vételre;  

 

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. A mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel és annak nettó árbevételhez 

viszonyított arányának kiszámítását a felhívás 13. számú mellékletében szereplő képlet alkalmazásával kell elvégezni.  

 

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

 

3. Termelői csoport és termelői szervezet esetén a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan 

nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozóan a tagok  

- árbevételét össze kell számolni, és az összeszámolt árbevétel legalább 50%-ának mezőgazdasági tevékenységből kell 

származnia, és  

- legalább 50 %-ának igazolnia kell a legalább 6000 euró STÉ értékű üzemmérettel való rendelkezést. 

 

Pályázati kiírás célja: 

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

 

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 
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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. 

 

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 
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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 támogatást igénylő jelen felhívás keretében értékelési időszakonként egy támogatási kérelmet nyújthat be, amely egy megvalósítási helyre 
vonatkozhat.  
 
A Felhívásra beérkező támogatási kérelmek a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján standard kiválasztási eljárásrendben, szakaszos elbírálás 
alapján kerülnek elbírálásra.  
 
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.  

- 2017. január 16.  

- 2017. április 14.  

- 2017. július 14.  

- 2017. október 16.  

- 2018. március 3.  
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Rendelkezésre álló forrás 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg, azaz 22,33 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. Kollektív projektnek 

minősül: 

  

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 

benyújtását megelőző évben:  

1. főállású őstermelő, vagy mikrovállalkozásnak és mezőgazdasági termelőnek minősülő főállású egyéni vállalkozó (2. számú 

melléklet szerinti biztosított (főfoglalkozású), vagy szociális szövetkezet, amennyiben: igazolja, hogy a támogatási kérelem 

benyújtását megelőző naptári évben az Standard 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 támogatást igénylőnek, 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. Az üzemméret megállapítása szempontjából a 275,25 forint/euró árfolyammal számolt 2010. évi STÉ adatok az irányadók.  
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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 teljes lezárt üzleti évre vonatkozóan rendelkezik a felhívás 

mellékletét képező „Kormányhivatal igazolása a mezőgazdasági tevékenységgel hasznosított területadatokról” című 

formanyomtatványon szereplő mezőgazdasági tevékenységgel művelt területtel, vagy TERA kérelemben nem szereplő területtel, 

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

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

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

nagyságát és STÉ 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 szarvasmarha, anyajuh, vagy 

anyakecske akkor az érintett állatfaj tekintetében a teljes lezárt üzleti év vonatkozásában az ENAR nyilvántartásba bejelentett éves 

átlagos állatlétszámot kell az üzemméret számításánál figyelembe venni. Egyéb a 13. számú szakmai melléklet szerinti állatfajok 

esetében az üzemméret nagyságát az állatállomány tartási helye szerint illetékes megyei kormányhivatal illetékes járási hatósági 

állatorvos által kiállított igazolás alapján kell a teljes lezárt üzleti év vonatkozásában az éves átlagos állatlétszám alapján kiszámolni.  

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,  

- megelőző három évben értékesített termékek értéke forintban , osztva az adott év január elsején érvényes EKB euró/forint 

árfolyammal, majd az évenként kapott értékek átlagát kell venni. (lásd 4. számú szakmai melléklet)  

„Az életvitelszerű tartózkodási helyet, illetve a mezőgazdasági szociális szövetkezet esetében a székhely címét külterületi ingatlannak 

kell tekinteni, amennyiben az ingatlan-nyilvántartás szerinti besorolása zártkert.”  

„Közös őstermelői igazolvánnyal rendelkező ügyfelek esetében, illetve családi gazdaságok esetében a támogatási kérelmet benyújtó 

ügyfél üzemméretének meghatározása szempontjából az alábbiak vehetők figyelembe a támogatási kérelem benyújtást megelőző évre 

vonatkozóan:  

támogatást igénylő TERA kérelme alapján számolt üzemméret,  

TERA területen kívüli más földterület, ahol a támogatást igénylő mezőgazdasági tevékenységet folytat, amit a támogatást igénylő 

székhelye/lakhelye szerinti illetékes megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatási jogkörben igazol,  

támogatást igénylő tenyészetére vonatkozóan az ENAR bejelentésre kötelezett állatállomány esetében az éves átlaglétszám,  
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támogatást igénylő tenyészetére vonatkozóan nem ENAR bejelentésre kötelezett állatállomány esetében az az éves átlaglétszám, 

amit az állatállomány tartási helye szerint illetékes megyei kormányhivatal illetékes járási hatósági állatorvosa igazol.  

 

Közös őstermelői igazolvánnyal rendelkező ügyfelek esetében, illetve családi gazdaságok esetében a támogatási kérelmet benyújtó 

ügyfél mezőgazdasági termelésből vagy mezőgazdasági termelésből és Annex I. termék feldolgozásból származó nettó árbevételének 

meghatározásakor a személyi jövedelemadó bevallásban szereplő adatokat kell figyelembe venni.”  

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

Pályázati kiírás célja: 
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 2016.03.31-től - 2018. 03. 30-ig lehetséges. Ezen időszak alatt az alábbi értékelési 

határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra: 

Az első szakasz zárása: 2016.04.29 

A második szakasz zárása: 2016.09.23 

A harmadik szakasz zárása: 2017.03.03 

A negyedik szakasz zárása: 2018.03.20 

Rendelkezésre álló forrás 
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5 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: 

Jelenleg a magyar mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer két pillérre épül: 

I. pillér: notifikált állami támogatást tartalmazó agrárkár-enyhítési rendszer, mely a növénytermesztés legfontosabb természeti és 

időjárási kockázatait kezeli 

II. pillér: a legfontosabb természeti és időjárási kockázatokra kötött mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás 

növénytermesztéssel foglalkozó termelők részére  

Az intézkedés célja, hogy azon termelők, akik az I. pillér szerinti kárenyhítési alap nyújtotta védelemnél nagyobb mértékben kívánják 

kezelni az időjárási jelenségekből adódó termelési kockázataikat, a kockázatkezelési eszköztárukat a speciális, mezőgazdasági 

biztosítással egészíthetik ki. A kialakított biztosítási portfólió a hazai igényekhez, tapasztalatokhoz igazodva a korábbi 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. 

A magyar mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer II. pillérét alkotó mezőgazdasági biztosítási díjtámogatás 2012-es bevezetése óta 

dinamikusan fejlődik.  

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: 



                                                                                 

 254 

 

Az „A” típusú mezőgazdasági biztosítás- csomagbiztosítás 

 

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: 

Támogatási kérelmeket – egyúttal kifizetési igényléseket – az agrárpolitikáért felelős miniszternek az Európai Mezőgazdasági 

Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási 

szabályokról szóló rendeletében az adott évi egységes kérelem benyújtására meghatározott időszakban lehet benyújtani, az egységes 

kérelem részeként az alábbiak szerint:  

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

Bizottság 809/2014/EU rendelete, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet, a mindenkori egységes kérelemre vonatkozó hazai rendelet 

vonatkozó rendelkezései, valamint az irányító hatóság e tárgykörben kiadott közleményei alkalmazandók.  

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.  

A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, (az ügyfél-nyilvántartási rendszerben kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél) 

ügyfélkapun keresztül, az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus 

kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló kormányrendeletben meghatározott elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével 

előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani.  

A mezőgazdasági termelő a támogatási kérelmében benyújtásakor nyilatkozik arról, hogy a) biztosítási szerződést kíván kötni,  

b) megismerte a támogatás igénybevételére vonatkozó feltételeket, valamint  

c) hozzájárul ahhoz, hogy az egységes kérelmében a használatában lévő terület vonatkozásában feltüntetett adatokat az MVH 

továbbítsa a vele szerződő biztosítónak,  

d) a díjtámogatott biztosítási szerződésében szereplő növénykultúrák vonatkozásában az ajánlattételt követően az egységes 

kérelemben bejelentett adatváltozásról tájékoztatja az érintett biztosítót. 

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 29,56 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, 
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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  

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 
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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 

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 25,87 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. 
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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 

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. 

I. Jogosultsági kritériumok  
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 

összterületeit veszik figyelembe.  
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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.  

 

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 a 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 2000 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 a 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 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. Támogatási kérelmeket – egyúttal kifizetési igényléseket – az agrárpolitikáért felelős miniszternek az Európai Mezőgazdasági 
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Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási 

szabályokról szóló rendeletében a 2016. évi egységes kérelem benyújtására meghatározott időszakban lehet benyújtani, az egységes 

kérelem részeként az alábbiak szerint: A támogatási kérelem – egyúttal kifizetési igénylés az egységes kérelem benyújtására nyitva 

álló határidőn belül nyújtható be, mely határidő jogvesztő hatályú.  

b. A támogatási kérelem – egyúttal kifizetési igénylés 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 – egyúttal kifizetési igénylés – benyújtására és elbírálására az Európai Parlament 1306/2013/EU rendelete, a 

Bizottság 640/2014/EU rendelete, a Bizottság 809/2014/EU rendelete, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet és a mindenkori egységes 

kérelemre vonatkozó hazai rendelet vonatkozó rendelkezései, valamint az irányító hatóság e tárgykörben kiadott közleményei 

alkalmazandók.  

3. 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.  

4. A területadatok megadására vonatkozó kötelezettséget a MePAR szerinti fizikai blokk numerikus azonosításával, valamint az 

erdőrészlet azonosító megadásával kell teljesíteni.  

 

Rendelkezésre álló forrás 

Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 17,26 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. 

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. 
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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. 

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 10,63 milliárd Ft. 

Jelen Felhívás forrását az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban 

biztosítja. 



                                                                                 

 262 

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 

A támogatás mértéke (A degresszivitás figyelembevétele alapján az 1 hektárra adható maximális támogatási összegnek a 

hektáronkénti mértéke) 50 % 

Beadás határideje: 

 
1. Támogatási kérelmeket – egyúttal kifizetési igényléseket – az agrárpolitikáért felelős miniszternek az Európai 
Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások 
igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló rendeletében az adott évi egységes kérelem benyújtására 
meghatározott időszakban lehet benyújtani, az egységes kérelem részeként az alábbiak szerint:  
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a. A támogatási kérelem az egységes kérelem benyújtására nyitva álló határidőn belül nyújtható be, mely határidő 
jogvesztő hatályú.  

b. A támogatási kérelem az egységes kérelem 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, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet és a mindenkori 
egységes kérelemre vonatkozó hazai rendelet vonatkozó rendelkezései, valamint az irányító hatóság e tárgykörben 
kiadott közleményei alkalmazandók.  
 
3. Támogatási kérelmet kizárólag az ügyfél-nyilvántartási rendszerben kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél-azonosítóval 
rendelkező támogatást igénylő nyújthat be, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (a továbbiakban: MVH) 
www.mvh.gov.hu elektronikus felületén.  

4. Egy támogatást igénylő egy támogatási kérelmet nyújthat be. A támogatási kérelemben a benyújtási időszak alatt 
változtatások tehetők. A támogatási kérelem a benyújtási időszak alatt tett utolsó változtatás adattartalma szerint kerül 
elbírálásra. Változtatás benyújtása esetén a támogatási kérelem benyújtási idejének az utolsó változtatás benyújtásának 
napja minősül.  

5. A támogatási kérelem módosítására és pontosítására az egységes kérelemre vonatkozó szabályok szerint van 
lehetőség.  

6. A támogatási kérelemben fizikai blokkonként, mezőgazdasági táblánként kell feltüntetni az igényelt terület nagyságát.  

7. A támogatási kérelem benyújtására rendelkezésre álló határidő leteltét követően hiánypótlásra nincs lehetőség.  
8. A támogatási kérelem túligénylési vizsgálatának lezárásához az MVH adategyeztetésre szólítja fel a támogatást 
igénylőket.  

9. A támogatási kérelem MVH általi elektronikus fogadásának tényét a központi elektronikus szolgáltató rendszerben a 
támogatást igénylő tárhelyére történt feltöltés jelenti, beérkezésének időpontját pedig az ideiglenes tárhelyére kapott 
automatikus értesítés igazolja.  

10. A nem támogatható területekre és a blokkhatárra változásvezetési kérelem benyújtására is van lehetőség, 
amennyiben a támogatást igénylők annak MePAR kialakításával nem értenek egyet, de az 1257/1999/EK tanácsi rendelet 
19. cikk szerinti területi lehatárolásra MePAR változásvezetési kérelem nem indítható.  
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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: 

- 10 fokot meghaladó lejtésű területen padka létesítése; vagy 

- 15 fokot meghaladó lejtésű területen rőzsefonat vagy talajfogó gát létesítése. 

 



                                                                                 

 265 

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, a 

tevékenység erdőrészletenkénti maradéktalan megvalósítását követően jogosult - egységes kérelem keretén belül – a támogatási 

kérelem - egyúttal kifizetési igénylés benyújtására.  

 

Rendelkezésre álló forrás 
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 

6,28 milliárd 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 

Akác célállomány-típus csoport 1139 eurónak megfelelő forintösszeg/ha 

Nemesnyár célállomány-típus csoport 1097 eurónak megfelelő forintösszeg/ha 
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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 

 

  

Operatív Program neve: Vidékfejlesztési Operatív Program  

Pályázati kiírás címe VP2-4.1.3.3-16- Kertészet korszerűsítése – gyógy- és fűszernövény termesztés fejlesztése 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
VP2-4.1.3.3-16 

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 évre vonatkozóan rendelkezik a felhívás mellékletét 

képező „Kormányhivatal igazolása a mezőgazdasági tevékenységgel hasznosított területadatokról” című formanyomtatványon 

szereplő mezőgazdasági tevékenységgel művelt területtel, vagy TERA kérelemben nem szereplő területtel, 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, (a Felhívás 6. számú melléklete szerint) amely tartalmazza az üzemméret 

számításánál figyelembe vett terület nagyságát és hasznosítási kódját.  
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 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 szarvasmarha, 

anyajuh, vagy anyakecske akkor az érintett állatfaj tekintetében a teljes lezárt üzleti év vonatkozásában az ENAR 

nyilvántartásba bejelentett éves átlagos állatlétszámot kell az üzemméret számításánál figyelembe venni. Egyéb, a 8. számú 

melléklet szerinti állatfajok esetében az üzemméret nagyságát az állatállomány tartási helye szerint illetékes megyei 

kormányhivatal illetékes járási hatósági állatorvos által kiállított igazolás alapján kell a teljes lezárt üzleti év vonatkozásában 

az éves átlagos állatlétszám alapján kiszámolni. ENAR-ba és TIR-be a támogatási kérelem benyújtásának napjáig bejelentett 

módosítások kerülnek figyelembe vételre,  

 

b) és, 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 - árbevételének legalább 50%-a 

mezőgazdasági tevékenységből származott. A mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel és annak nettó árbevételhez 

viszonyított arányának kiszámítását a felhívás 17. számú mellékletében szereplő képlet alkalmazásával kell elvégezni.  

 

2. Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi9 formában is van lehetőség.  

 

3. Termelői csoport és termelői szervezet esetén a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan 

nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozóan a tagok  

 

- árbevételét össze kell számolni, és az összeszámolt árbevétel legalább 50%-ának mezőgazdasági tevékenységből kell 

származnia, és  

- legalább 50 %-ának igazolnia kell a legalább 6000 euró STÉ értékű üzemmérettel való rendelkezést. 

Pályázati kiírás célja: 

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

környezetbarát kertészeti termesztés 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. 

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

I. Évelő gyógy, aroma és fűszernövény ültetvény telepítése és korszerűsítése: új ültetvények telepítése, valamint a meglévő 

ültetvények felújítása, korszerűsítése. 

 

a) új cserjés típusú növényekből létrehozott ültetvény telepítése, 

b) új nem cserjés és félcserje típusú évelő növényekből létrehozott ültetvény telepítése; 
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c) meglévő, az 1. melléklet E oszlopában megjelölt, kötelező termesztésben tartási időt, a pályázat benyújtásának időpontjában meg 

nem haladott korú cserjés típusú ültetvény területének növelése amennyiben a projekttel, a támogatást igénylő művelésében levő 

ültetvény mérete az adott fajból eléri a 3.2. C) 2. pontban meghatározott legkisebb támogatható ültetvényméretet; 

d) meglévő, az 1. melléklet E oszlopában megjelölt, kötelező termesztésben tartási időt, a pályázat benyújtásának időpontjában 

meghaladott korú cserjés típusú ültetvények faj- vagy fajtaszerkezetének korszerűsítéséhez vagy megváltoztatásához (ültetvénycsere); 

e) szükséges támrendszer kialakítása, átalakítása, felújítása; 

f) gyomnövekedést gátló talajtakarás kialakítása, felújítása; 

g) kerítés kialakítása, felújítása, abban az esetben, ha kapcsolódik a 3.1.I a) – d) pontjaiban meghatározott tevékenységek 

valamelyikéhez. 

 

II. Építéssel nem járó kertészeti eszköz beszerzése: gyógy- és fűszernövény termesztéshez kapcsolódó post-harvest tevékenység 

eszközeinek beszerzése.  

 

a) fosztás, aprítás, morzsolás, vágás, szárítás, csomagolás gépei, eszközei.  

 

A projekt tervezése során a támogatást igénylőnek a 3.1. I. és II. tevékenységi pontokhoz tartozó, igényelt támogatás összegét az 1. 

táblázat szerint kell megterveznie 

 

2. táblázat  

TÁMOGATOTT TEVÉKENYSÉG  FÓKUSZTERÜLET  

2/A  2/B7  

A tervezett támogatás igény (ezer Ft)  

 

I. Évelő gyógy, aroma és fűszernövény ültetvény telepítése és korszerűsítése: új ültetvények telepítése, valamint a 

meglévő ültetvények felújítása, korszerűsítése.  

 

 

II. Építéssel nem járó kertészeti eszköz beszerzése: gyógy- és fűszernövény termesztéshez kapcsolódó post-harvest 

tevékenység eszközeinek beszerzése.  
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Összesen:  
 

Beadás határideje: 

A támogatást igénylő jelen felhívás keretében értékelési időszakonként egy támogatási kérelmet nyújthat be, amely egy megvalósítási 

helyre vonatkozhat.  

 

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

elbírálás alapján kerülnek elbírálásra.  

 

A támogatási kérelmek benyújtására a 2016. március 3. napjától 2018. március 2. napjáig van lehetőség.  

 

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

- 2016. április 11.  

- 2016. július 31.  

- 2016. október 31.  

- 2017. január 31.  

- 2017. április 30.  

- 2017. július 31.  

- 2017. október 31.  

- 2018. március 2.  

 

Rendelkezésre álló forrás 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg, azaz 3 milliárd forint, egy összegben kerül 

megnyitásra. 

A támogatott projektek várható száma: 100 db. 

A támogatás mértéke, 

összege 

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

maximum 100 millió Ft.  

 

2. A támogatás maximális mértéke:  

 

Támogatási terület  Támogatást igénylő  

egyéni projekt  kollektív projekt24  fiatal mezőgazdasági termelő  
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Közép-Magyarországi régió  40 %  + 10 százalékpont  + 10 százalékpont  

Nyugat-Dunántúli régió  50 %  + 10 százalékpont  + 10 százalékpont  

Közép-Dunántúli régió  50 %  + 10 százalékpont  + 10 százalékpont  

Dél-Dunántúli régió  50 %  + 10 százalékpont  + 10 százalékpont  

Észak-Magyarországi régió  50 %  + 10 százalékpont  + 10 százalékpont  

Észak-Alföldi régió  50 %  + 10 százalékpont  + 10 százalékpont  

Dél-Alföldi régió  50 %  + 10 százalékpont  + 10 százalékpont  

 

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. Kollektív projektnek 

minősül:  

 

a) A termelői csoport, a termelői szervezet, a projekt megvalósítására legalább öt – jogilag és gazdaságilag egymástól független - 

kedvezményezett által létrehozott konzorcium, a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális 

szövetkezet által végrehajtott projekt.  

 

b) Konzorciumnak az a 272/2014. Korm. r. 3. § (1) bek. 19. pontjának, valamint az 59. §-nak megfelelő együttműködés minősül, 

amelynek legalább öt tagja van. A konzorcium minden egyes tagjának külön-külön meg kell felelni a jogosultsági feltételeknek, 

továbbá nem lehetnek egymásnak a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerinti 

partner illetve kapcsolódó vállalkozásai.  

 

c) A konzorcium összes tagja kérelemre nyilvántartásba vett besorolású ügyfélként kell, hogy szerepeljen a kifizető ügynökség által 

vezetett ügyfél-nyilvántartási rendszerben. 

  

Operatív Program neve: Vidékfejlesztési Operatív Program  



                                                                                 

 271 

Pályázati kiírás címe VP2-4.1.1.1-16 Állattartó telepek korszerűsítése (FELFÜGGESZTVE) 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
VP2-4.1.1.1-16 

Támogatást igénylők 

köre: 
 

Pályázati kiírás célja: 

1. Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben igazolják, hogy:  
a. a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző 

teljes lezárt üzleti évben, fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel 

rendelkeznek. (Az üzemméret megállapítása szempontjából a 12. számú szakmai mellékletben megadott, 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 évre vonatkozóan rendelkezik a felhívás mellékletét képező „Kormányhivatal 

igazolása a mezőgazdasági tevékenységgel hasznosított területadatokról” című formanyomtatványon szereplő mezőgazdasági 

tevékenységgel művelt területtel, vagy TERA kérelemben nem szereplő területtel, 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, (a 

Felhívás 11. számú melléklete szerint) 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 a 

támogatást igénylőhöz, mint tartóhoz nyilvántartásba vett tenyészetekben tartott állat lehet. Ha az üzemméret számítás alapját képező 

állat szarvasmarha, anyajuh, vagy anyakecske akkor az érintett állatfaj tekintetében a teljes lezárt üzleti év vonatkozásában az ENAR 

nyilvántartásba bejelentett éves átlagos állatlétszámot kell az üzemméret számításánál figyelembe venni. Egyéb, a 13. számú melléklet 

szerinti állatfajok esetében az üzemméret nagyságát az állatállomány tartási helye szerint illetékes megyei kormányhivatal illetékes 

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

alapján kiszámolni. ENAR-ba és TIR-be a támogatási kérelem benyújtásának napjáig bejelentett módosítások kerülnek figyelembe 

vételre;  

b. 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 - árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági 

tevékenységből származott. A mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel és annak nettó árbevételhez viszonyított 
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arányának kiszámítását a felhívás 17. számú mellékletében szereplő képlet alkalmazásával kell elvégezni.  

 

2. Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség.  

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

Önállóan támogatható tevékenységek: 

A) A versenyképesség javítása érdekében építéssel járó technológiák, valamint az állattartáshoz szükséges gépek 

beszerzésének támogatása.  

1. Építéssel járó állattartási technológia kialakítása.  
Támogatható tevékenységek:  

a) Az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz, az állattartáshoz kapcsolódó, valamint az előállított termék és a takarmány 

kezelésére, tárolására szolgáló építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése. (például: szellőztetés és hűtés-fűtés 

technológiájának kiépítése, telepi takarmánykeverőkhöz takarmánytároló technológia kialakítása, takarmányok eltarthatóságát 

biztosító technológia kialakítása, etetés és itatás technológiájának kialakítása, tojásgyűjtés, tojásosztályozás és tojáskeltetés 

technológiájának kialakítása és fejlesztése)  

b) Állattartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése. (például: istálló-, mézház-, tojás válogató és keltető épület 

építése, állatválogató, -kezelő és -felhajtó, valamint elektromos és hagyományos karám, illetve kifutó és jártató kialakítása, férőhely 

kiépítése, termény, illetve takarmány tárolását szolgáló építmények kialakítása, méhészeti eszközök és berendezések tárolására és 

használatára, valamint a megtermelt méz az eszközöktől külön légtérben történő, biztonságos tárolására alkalmas épületek kialakítása, 

a méhcsaládok teleltetésére alkalmas teleprész kialakítása)  

2. Építéssel nem járó, állattartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése.  
Támogatható tevékenységek:  

Takarmány-előkészítés, kiosztás, tartósítás és kezelés gépei, az állathigiénia biztosításához szükséges gépek, állati termékek 

telepszintű kezelésének eszközei és gépei.  

A támogatást igénylők csak a támogatási kérelemmel érintett telepen tartott állatfajjal kapcsolatosan, illetve csak szakmailag 

indokolt tevékenységre nyújthatnak be támogatási kérelmet.  

B) Az állattartó gazdaságokban az energiafelhasználás csökkentése, az erőforrás-hatékonyság javítása. Épületenergetikai, 

épületgépészeti és energiaellátást érintő korszerűsítések, felújítások, valamint a megújuló energia felhasználására irányuló 

technológiák alkalmazása.  

1. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek.  
A célterülethez azok a tevékenységek tartoznak, melyek elsődleges célja az állattartó telepen belüli energiahatékonyság fokozása:  

csökkentése.  
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nológiák kiépítése, 

energiatakarékos berendezések beszerzése.  

 

 

2. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.  
A célterülethez azok a tevékenységek tartoznak, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az állattartó telepen belüli 

építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával: 

 

energiaforrásból.  

(napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata, biogáz termelés, 

napelemes rendszer kialakítása, szélenergia felhasználása)  

A megvalósítandó megújuló energiaforrást hasznosító berendezés termelési kapacitása igazolhatóan legfeljebb annyi lehet, amennyi az 

adott fogyasztási hely villamosenergia-, illetve amennyi az adott helyrajzi számon elérhető fogyasztók együttes hőenergia 

fogyasztásának kielégítéséhez elegendő. A villamos energia hálózatba történő értékesítése engedélyezett, de a hálózatba betáplált 

elektromos energia éves mennyisége nem haladhatja meg az adott fogyasztási hely éves energiafogyasztását  

A megújuló energiaforrást hasznosító technológiák szolgálhatják az energiahatékonysági korszerűsítésre kerülő épület(ek) és 

technológiai berendezések hő és/vagy villamosenergia ellátását, de önálló beruházási elemek is lehetnek. 

Beadás határideje: 

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016. május 23. naptól 2018. május 22. napjáig van lehetőség.  

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

- 2016. július 22.  

- 2016. október 24.  

- 2017. január 23.  

- 2017. április 24.  

- 2017. július 24.  

- 2017. október 23.  

- 2018. január 22.  
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- 2018. május 22.  

 

Rendelkezésre álló forrás 
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5,95 Mrd Ft. 

A támogatott projektek várható száma: 300 db. 

A támogatás mértéke, 

összege 

 

 

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 100 millió forint, kollektív projekt esetén 

maximum 200 millió forint.  

b) 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.  

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

d) A kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.22  

 

  

Operatív Program neve: Vidékfejlesztési Operatív Program  

Pályázati kiírás címe VP2-4.1.1.2-16 Baromfitartó telepek korszerűsítése (FELFÜGGESZTVE!) 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
VP2-4.1.1.2-16 

Támogatást igénylők 

köre: 

1. Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben igazolják, hogy:  
a. a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző 

teljes lezárt üzleti évben, fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel 

rendelkeznek. (Az üzemméret megállapítása szempontjából a 12. számú szakmai mellékletben megadott, 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 évre vonatkozóan rendelkezik a felhívás mellékletét képező „Kormányhivatal 

igazolása a mezőgazdasági tevékenységgel hasznosított területadatokról” című formanyomtatványon szereplő mezőgazdasági 
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tevékenységgel művelt területtel, vagy TERA kérelemben nem szereplő területtel, 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, (a 

Felhívás 11. számú melléklete szerint) 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 a 

támogatást igénylőhöz, mint tartóhoz nyilvántartásba vett tenyészetekben tartott állat lehet. Ha az üzemméret számítás alapját képező 

állat szarvasmarha, anyajuh, vagy anyakecske akkor az érintett állatfaj tekintetében a teljes lezárt üzleti év vonatkozásában az ENAR 

nyilvántartásba bejelentett éves átlagos állatlétszámot kell az üzemméret számításánál figyelembe venni. Egyéb, a 13. számú melléklet 

szerinti állatfajok esetében az üzemméret nagyságát az állatállomány tartási helye szerint illetékes megyei kormányhivatal illetékes 

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

alapján kiszámolni. ENAR-ba és TIR-be a támogatási kérelem benyújtásának napjáig bejelentett módosítások kerülnek figyelembe 

vételre;  

b. 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 - árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági 

tevékenységből származott. A mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel és annak nettó árbevételhez viszonyított 

arányának kiszámítását a felhívás 17. számú mellékletében szereplő képlet alkalmazásával kell elvégezni.  

 

2. 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 szervezet, a mezőgazdasági 

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

 

Pályázati kiírás célja: 

Magyarországon az állattartók jelentős része elavult épületekben, korszerűtlen technológiával és magas termelési költségekkel 

kénytelen dolgozni. A Felhívás alapvető célja a baromfitartó gazdaságok versenyképességének javítása, az ágazat foglalkoztatotti 

számának növelése és a hozzáadott érték termelésének fokozása új, innovatív és környezetbarát technológiák elterjesztésének 

támogatása révén. A Felhívás a foglalkoztatotti létszám növelésével hozzájárul a foglalkoztatotti ráta mértékének az Európa 2020 

Stratégiában elhatározott és Magyarország által is célul kitűzött 75%-ra történő növeléséhez. A Felhívás keretében lehetőség van új 

állattartó telepek létrehozására is.  

A Felhívás több területen kíván hozzájárulni az állattartó telepek versenyképességének növeléséhez. Lehetőség nyílik az állattartásra, 

valamint az előállított termék kezelésére, tárolására szolgáló épületek, építmények létrehozására, kialakítására, továbbá építéssel nem 
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járó projektek megvalósítására is az állattartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzésén keresztül. Az állattartás erőforrás-

hatékonyságának javulása többek között a fajlagos energiafelhasználás csökkenését eredményezi, ezért jelen Felhívás különösen épít 

az állattartó létesítmények minden olyan irányú beruházására, amely a hatékonyabb energiafelhasználást hivatott elősegíteni. Ennek 

megfelelően az állattartó telepek létesítményeinek épületenergetikai, épületgépészeti felújítása, technológiáinak korszerűsítése, 

valamint a megújuló energia hasznosítására irányuló technológiák beszerzése is támogatásra kerül. A Felhívás további fontos célja a 

fiatal termelők gazdaságainak megerősítése, fejlesztése. 

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

Önállóan támogatható tevékenységek  

A Felhívás keretében a következő tevékenységek támogathatóak önállóan az alábbi célterületi bontásban:  

A) A versenyképesség javítása érdekében építéssel járó technológiák, valamint az állattartáshoz szükséges gépek 

beszerzésének támogatása. 

1. Építéssel járó állattartási technológia kialakítása.  
Támogatható tevékenységek:  

a) Az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz, az állattartáshoz kapcsolódó, valamint az előállított termék és a takarmány 

kezelésére, tárolására szolgáló építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése. (például: szellőztetés és hűtés-fűtés 

technológiájának kiépítése, telepi takarmánykeverőkhöz szemestermény-tároló technológia kialakítása, takarmányok eltarthatóságát 

biztosító technológia kialakítása, etetés és itatás technológiájának kialakítása, a tojásgyűjtés, tojásosztályozás és tojáskeltetés 

technológiájának kialakítása és fejlesztése)  

b) Állattartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése. (például: istálló, tojás válogató-, keltető épület építése, 

férőhely kiépítése, termény, illetve takarmány tárolását szolgáló építmények kialakítása)  

2. Építéssel nem járó, a baromfitartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése.  
Támogatható tevékenységek:  

Takarmány-előkészítés, kiosztás, tartósítás és kezelés gépei, az állathigiénia biztosításához szükséges gépek, állati termékek 

telepszintű kezelésének eszközei és gépei.  

Tojásosztályozó- és csomagoló, illetve tisztító berendezések beszerzése, beépítése.  

B) Az állattartó gazdaságokban az energiafelhasználás csökkentése, az erőforrás-hatékonyság javítása. Épületenergetikai, 

épületgépészeti és energiaellátást érintő korszerűsítések, felújítások, valamint a megújuló energia felhasználására irányuló 

technológiák alkalmazása.  

1. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek.  
A célterülethez azok a tevékenységek tartoznak, melyek elsődleges célja az állattartó telepen belüli energiahatékonyság fokozása:  

- Épületek, építmények hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése.  

- Épületek, építmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése.  
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- Világítási rendszerek korszerűsítése.  

- Beépített technológiai berendezések korszerűsítése. Épületgépészeti fejlesztések, új, energiatakarékos technológiák kiépítése, 

energiatakarékos berendezések beszerzése.  

 

2. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.  
A célterülethez azok a tevékenységek tartoznak, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az állattartó telepen belüli 

építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával:  

- Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló 

energiaforrásból.  

 

(napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata, biogáz termelés, 

napelemes rendszer kialakítása, szélenergia felhasználása)  

A megvalósítandó megújuló energiaforrást hasznosító berendezés termelési kapacitása igazolhatóan legfeljebb annyi lehet, amennyi az 

adott fogyasztási hely villamosenergia-, illetve amennyi az adott helyrajzi számon elérhető fogyasztók együttes hőenergia 

fogyasztásának kielégítéséhez elegendő. A villamos energia hálózatba történő értékesítése engedélyezett, de a hálózatba betáplált 

elektromos energia éves mennyisége nem haladhatja meg az adott fogyasztási hely éves energiafogyasztását.  

A megújuló energiaforrást hasznosító technológiák szolgálhatják az energiahatékonysági korszerűsítésre kerülő épület(ek) és 

technológiai berendezések hő és/vagy villamosenergia ellátását, de önálló beruházási elemek is lehetnek. 

Beadás határideje: 

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016. május 19. naptól 2018. május 18. napjáig van lehetőség. 

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

- 2016. július 18.  

- 2016. október 18.  

- 2017. január 18.  

- 2017. április 18.  

- 2017. július 18.  

- 2017. október 18.  

- 2018. január 18.  

- 2018. május 18.  
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Rendelkezésre álló forrás 
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 19,86 Mrd Ft. 

A támogatott projektek várható száma: 400 db. 

A támogatás mértéke, 

összege 

 

 

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 500 millió forint, kollektív projekt esetén 

maximum 1 Mrd forint.  

b) 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.  

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

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

 

  

Operatív Program neve: Vidékfejlesztési Operatív Program  

Pályázati kiírás címe VP2-4.1.1.4-16 Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése (FELFÜGGESZTVE) 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
VP2-4.1.1.4-16 

Támogatást igénylők 

köre: 

1. Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben igazolják, hogy:  
a. a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző 

teljes lezárt üzleti évben, fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel 

rendelkeznek. (Az üzemméret megállapítása szempontjából a 12. számú szakmai mellékletben megadott, 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 évre vonatkozóan rendelkezik a felhívás mellékletét képező „Kormányhivatal 

igazolása a mezőgazdasági tevékenységgel hasznosított területadatokról” című formanyomtatványon szereplő mezőgazdasági 
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tevékenységgel művelt területtel, vagy TERA kérelemben nem szereplő területtel, 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, (a 

Felhívás 11. számú melléklete szerint) 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 a 

támogatást igénylőhöz, mint tartóhoz nyilvántartásba vett tenyészetekben tartott állat lehet. Ha az üzemméret számítás alapját képező 

állat szarvasmarha, anyajuh, vagy anyakecske akkor az érintett állatfaj tekintetében a teljes lezárt üzleti év vonatkozásában az ENAR 

nyilvántartásba bejelentett éves átlagos állatlétszámot kell az üzemméret számításánál figyelembe venni. Egyéb, a 13. számú melléklet 

szerinti állatfajok esetében az üzemméret nagyságát az állatállomány tartási helye szerint illetékes megyei kormányhivatal illetékes 

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

alapján kiszámolni. ENAR-ba és TIR-be a támogatási kérelem benyújtásának napjáig bejelentett módosítások kerülnek figyelembe 

vételre;  

b. 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 - árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági 

tevékenységből származott. A mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel és annak nettó árbevételhez viszonyított 

arányának kiszámítását a felhívás 17. számú mellékletében szereplő képlet alkalmazásával kell elvégezni.  

2. 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 szervezet, a mezőgazdasági 

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

Pályázati kiírás célja: 

Magyarországon az állattartók jelentős része elavult épületekben, korszerűtlen technológiával és magas termelési költségekkel 

kénytelen dolgozni. A Felhívás alapvető célja a juh- és kecsketartó gazdaságok versenyképességének javítása, az ágazat 

foglalkoztatotti számának növelése és a hozzáadott érték termelésének fokozása új, innovatív és környezetbarát technológiák 

elterjesztésének támogatása révén. A Felhívás a foglalkoztatotti létszám növelésével hozzájárul a foglalkoztatotti ráta mértékének az 

Európa 2020 Stratégiában elhatározott és Magyarország által is célul kitűzött 75%-ra történő növeléséhez. A Felhívás keretében 

lehetőség van új állattartó telepek létrehozására is.  

A Felhívás több területen kíván hozzájárulni az állattartó telepek versenyképességének növeléséhez. Lehetőség nyílik az állattartásra, 

valamint az előállított termék kezelésére, tárolására szolgáló épületek, építmények létrehozására, kialakítására, továbbá építéssel nem 

járó projektek megvalósítására is az állattartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzésén keresztül. Az állattartás erőforrás-

hatékonyságának javulása többek között a fajlagos energiafelhasználás csökkenését eredményezi, ezért jelen Felhívás különösen épít 
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az állattartó létesítmények minden olyan irányú beruházására, amely a hatékonyabb energiafelhasználást hivatott elősegíteni. Ennek 

megfelelően az állattartó telepek létesítményeinek épületenergetikai, épületgépészeti felújítása, technológiáinak korszerűsítése, 

valamint a megújuló energia hasznosítására irányuló technológiák beszerzése is támogatásra kerül. A Felhívás további fontos célja a 

fiatal termelők gazdaságainak megerősítése, fejlesztése. 

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

Önállóan támogatható tevékenységek  

A Felhívás keretében a következő tevékenységek támogathatóak önállóan az alábbi célterületi bontásban:  

A) A versenyképesség javítása érdekében építéssel járó technológiák, valamint az állattartáshoz szükséges gépek 

beszerzésének támogatása. 

1. Építéssel járó állattartási technológia kialakítása.  
Támogatható tevékenységek:  

a) Az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz, az állattartáshoz kapcsolódó, valamint az előállított termék és a takarmány 

kezelésére, tárolására szolgáló építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése. (például: szellőztetés-, hűtés-, fűtés-, valamint a 

fejés technológiájának kiépítése, tejhűtés és tejtárolás technológiájának kialakítása, telepi takarmánykeverőkhöz szemestermény-tároló 

technológia kialakítása, takarmányok eltarthatóságát biztosító technológia kialakítása, etetés és itatás technológiájának kialakítása, a 

gyapjúnyírás technológiájának kialakítása és fejlesztése)  

b) Állattartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése. (például: istálló-, fejő- és tejház építése, állattartó sátor, 

állatmérleg, állatválogató, -kezelő és -felhajtó, valamint elektromos és hagyományos karám, illetve kifutó és jártató kialakítása, 

férőhely kiépítése, termény-, illetve takarmány tárolását szolgáló építmények kialakítása, fürösztő kialakítása)  

2. Építéssel nem járó, a juh- és kecsketartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése.  
Támogatható tevékenységek:  

a) Takarmány-előkészítés, kiosztás, tartósítás és kezelés gépei, az állathigiénia biztosításához szükséges eszközök és gépek, állati 

termékek telepszintű kezelésének eszközei és gépei.  

(például: fejőberendezések, tejhűtők, válogatókarám (mobil), körmöző kaloda, lábfürösztő, elletőbox, drankák, önetető, önitató, 

körbála etető, fix és mobil villanypásztor rendszer kialakítása)  

b) A szálastakarmány betakarítás eszközeinek és munkagépeinek (például: körbálázó, rendsodró, kaszáló adapter) beszerzése. A 

szervestrágya kijuttatás eszközeinek és munkagépeinek beszerzése. (A munkagépek beszerzésére igénybe vehető támogatás összege 

nem haladhatja meg a nettó 5 000 000 Ft-ot.)  

B) Az állattartó gazdaságokban az energiafelhasználás csökkentése, az erőforrás-hatékonyság javítása. Épületenergetikai, 

épületgépészeti és energiaellátást érintő korszerűsítések, felújítások, valamint a megújuló energia felhasználására irányuló 

technológiák alkalmazása.  

1. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek.  
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A célterülethez azok a tevékenységek tartoznak, melyek elsődleges célja az állattartó telepen belüli energiahatékonyság fokozása:  

 

 rendszereinek korszerűsítése.  

 

se, 

energiatakarékos berendezések beszerzése.  

 

2. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.  
A célterülethez azok a tevékenységek tartoznak, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az állattartó telepen belüli 

építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával:  

- Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló 

energiaforrásból.  

(napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata, biogáz termelés, 

napelemes rendszer kialakítása, szélenergia felhasználása) 

Beadás határideje: 

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016. május 20. naptól 2018. május 21. napjáig van lehetőség.  

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

- 2016. július 19.  

- 2016. október 19.  

- 2017. január 19.  

- 2017. április 19.  

- 2017. július 19.  

- 2017. október 19.  

- 2018. január 19.  

- 2018. május 21.  

 

Rendelkezésre álló forrás A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 3,97 Mrd Ft. 
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A támogatott projektek várható száma: 400 db. 

A támogatás mértéke, 

összege 

 

 

 

 

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 50 millió forint, kollektív projekt esetén 

maximum 100 millió forint.  

b) 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.  

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

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

 

  

Operatív Program neve: Vidékfejlesztési Operatív Program  

Pályázati kiírás címe VP2-4.1.1.3-16 Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése (FELFÜGGESZTVE!) 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
VP2-4.1.1.3-16 

Támogatást igénylők 

köre: 

1. Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben igazolják, hogy:  
a. a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző 

teljes lezárt üzleti évben, fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel 

rendelkeznek. (Az üzemméret megállapítása szempontjából a 12. számú szakmai mellékletben megadott, 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 évre vonatkozóan rendelkezik a felhívás mellékletét képező „Kormányhivatal 

igazolása a mezőgazdasági tevékenységgel hasznosított területadatokról” című formanyomtatványon szereplő mezőgazdasági 
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tevékenységgel művelt területtel, vagy TERA kérelemben nem szereplő területtel, 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, (a 

Felhívás 11. számú melléklete szerint) 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 a 

támogatást igénylőhöz, mint tartóhoz nyilvántartásba vett tenyészetekben tartott állat lehet. Ha az üzemméret számítás alapját képező 

állat szarvasmarha, anyajuh, vagy anyakecske akkor az érintett állatfaj tekintetében a teljes lezárt üzleti év vonatkozásában az ENAR 

nyilvántartásba bejelentett éves átlagos állatlétszámot kell az üzemméret számításánál figyelembe venni. Egyéb, a 13. számú melléklet 

szerinti állatfajok esetében az üzemméret nagyságát az állatállomány tartási helye szerint illetékes megyei kormányhivatal illetékes 

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

alapján kiszámolni. ENAR-ba és TIR-be a támogatási kérelem benyújtásának napjáig bejelentett módosítások kerülnek figyelembe 

vételre;  

b. 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 - árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági 

tevékenységből származott. A mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel és annak nettó árbevételhez viszonyított 

arányának kiszámítását a felhívás 17. számú mellékletében szereplő képlet alkalmazásával kell elvégezni.  

 

2. 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 szervezet, a mezőgazdasági 

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

Pályázati kiírás célja: 

Magyarországon az állattartók jelentős része elavult épületekben, korszerűtlen technológiával és magas termelési költségekkel 

kénytelen dolgozni. A Felhívás alapvető célja a szarvasmarhatartó gazdaságok versenyképességének javítása, az ágazat 

foglalkoztatotti számának növelése és a hozzáadott érték termelésének fokozása új, innovatív és környezetbarát technológiák 

elterjesztésének támogatása révén. A Felhívás a foglalkoztatotti létszám növelésével hozzájárul a foglalkoztatotti ráta mértékének az 

Európa 2020 Stratégiában elhatározott és Magyarország által is célul kitűzött 75%-ra történő növeléséhez. A Felhívás keretében 

lehetőség van új állattartó telepek létrehozására is.  

A Felhívás több területen kíván hozzájárulni az állattartó telepek versenyképességének növeléséhez. Lehetőség nyílik az állattartásra, 

valamint az előállított termék kezelésére, tárolására szolgáló épületek, építmények létrehozására, kialakítására, továbbá építéssel nem 

járó projektek megvalósítására is az állattartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzésén keresztül. Az állattartás erőforrás-
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hatékonyságának javulása többek között a fajlagos energiafelhasználás csökkenését eredményezi, ezért jelen Felhívás különösen épít 

az állattartó létesítmények minden olyan irányú beruházására, amely a hatékonyabb energiafelhasználást hivatott elősegíteni. Ennek 

megfelelően az állattartó telepek létesítményeinek épületenergetikai, épületgépészeti felújítása, technológiáinak korszerűsítése, 

valamint a megújuló energia hasznosítására irányuló technológiák beszerzése is támogatásra kerül. A Felhívás további fontos célja a 

fiatal termelők gazdaságainak megerősítése, fejlesztése. 

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

Önállóan támogatható tevékenységek  

A Felhívás keretében a következő tevékenységek támogathatóak önállóan az alábbi célterületi bontásban:  

A) A versenyképesség javítása érdekében építéssel járó technológiák, valamint az állattartáshoz szükséges gépek 

beszerzésének támogatása. 

1. Építéssel járó állattartási technológia kialakítása.  
Támogatható tevékenységek:  

a) Az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz, az állattartáshoz kapcsolódó, valamint az előállított termék és a takarmány 

kezelésére, tárolására szolgáló építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése. (például: szellőztetés-, hűtés-, fűtés-, valamint a 

fejés technológiájának kiépítése, tejhűtés és tejtárolás technológiájának kialakítása, telepi takarmánykeverőkhöz szemestermény-tároló 

technológia kialakítása, takarmányok eltarthatóságát biztosító technológia kialakítása, etetés és itatás technológiájának kialakítása)  

b) Állattartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése. (például: istálló-, fejő- és tejház építése, állatválogató, -

kezelő és -felhajtó, elektromos és hagyományos karám, kifutó és jártató kialakítása, férőhely kiépítése, termény-, illetve takarmány 

tárolását szolgáló építmények kialakítása)  

2. Építéssel nem járó, a szarvasmarhatartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése.  
Támogatható tevékenységek:  

a) Takarmány-előkészítés, kiosztás, tartósítás és kezelés gépei, az állathigiénia biztosításához szükséges gépek, állati termékek 

telepszintű kezelésének eszközei és gépei.  

b) A szálastakarmány betakarítás eszközeinek és munkagépeinek (például: körbálázó, rendsodró, kaszáló, silózó adapter), továbbá a 

szervestrágya kijuttatás eszközeinek és munkagépeinek beszerzése. (A munkagépek beszerzésére igénybe vehető támogatás összege 

nem haladhatja meg a nettó 10 000 000 Ft-ot.)  

B) Az állattartó gazdaságokban az energiafelhasználás csökkentése, az erőforrás-hatékonyság javítása. Épületenergetikai, 

épületgépészeti és energiaellátást érintő korszerűsítések, felújítások, valamint a megújuló energia felhasználására irányuló 

technológiák alkalmazása.  

1. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek.  
A célterülethez azok a tevékenységek tartoznak, melyek elsődleges célja az állattartó telepen belüli energiahatékonyság fokozása:  

- Épületek, építmények hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése.  
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- Épületek, építmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése.  

- Világítási rendszerek korszerűsítése.  

- Beépített technológiai berendezések korszerűsítése. Épületgépészeti fejlesztések, új, energiatakarékos technológiák kiépítése, 

energiatakarékos berendezések beszerzése.  

 

2. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.  
A célterülethez azok a tevékenységek tartoznak, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az állattartó telepen belüli 

építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával:  

- Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló 

energiaforrásból.  

 

(napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata, biogáz termelés, 

napelemes rendszer kialakítása, szélenergia felhasználása) 

Beadás határideje: 

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016. május 17. naptól 2018. május 16. napjáig van lehetőség.  

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

- 2016. július 18.  

- 2016. október 17.  

- 2017. január 16.  

- 2017. április 17.  

- 2017. július 17.  

- 2017. október 16.  

- 2018. január 16.  

- 2018. május 16.  

 

Rendelkezésre álló forrás 
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 19,86 Mrd Ft. 

A támogatott projektek várható száma: 400 db. 
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A támogatás mértéke, 

összege 

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 500 millió forint, kollektív projekt esetén 

maximum 1 Mrd forint.  

b) 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.  

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

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

 

 

 

  

Operatív Program neve: Vidékfejlesztési Operatív Program  

Pályázati kiírás címe VP2-4.1.1.5-16 Sertéstartó telepek korszerűsítése (FELFÜGGESZTVE!) 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
VP2-4.1.1.5-16 

Támogatást igénylők 

köre: 

1. Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben igazolják, hogy:  
a. a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző 

teljes lezárt üzleti évben, fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel 

rendelkeznek. (Az üzemméret megállapítása szempontjából a 12.  

 

számú szakmai mellékletben megadott, 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 évre vonatkozóan rendelkezik a felhívás mellékletét képező „Kormányhivatal 

igazolása a mezőgazdasági tevékenységgel hasznosított területadatokról” című formanyomtatványon szereplő mezőgazdasági 

tevékenységgel művelt területtel, vagy TERA kérelemben nem szereplő területtel, 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, (a 

Felhívás 11. számú melléklete szerint) amely tartalmazza az üzemméret számításánál figyelembe vett terület nagyságát és hasznosítási 
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kódját.  

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

támogatást igénylőhöz, mint tartóhoz nyilvántartásba vett tenyészetekben tartott állat lehet. Ha az üzemméret számítás alapját képező 

állat szarvasmarha, anyajuh, vagy anyakecske akkor az érintett állatfaj tekintetében a teljes lezárt üzleti év vonatkozásában az ENAR 

nyilvántartásba bejelentett éves átlagos állatlétszámot kell az üzemméret számításánál figyelembe venni. Egyéb, a 13. számú melléklet 

szerinti állatfajok esetében az üzemméret nagyságát az állatállomány tartási helye szerint illetékes megyei kormányhivatal illetékes 

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

alapján kiszámolni. ENAR-ba és TIR-be a támogatási kérelem benyújtásának napjáig bejelentett módosítások kerülnek figyelembe 

vételre;  

b. 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 - árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági 

tevékenységből származott. A mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel és annak nettó árbevételhez viszonyított 

arányának kiszámítását a felhívás 17. számú mellékletében szereplő képlet alkalmazásával kell elvégezni.  

 

2. 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 szervezet, a mezőgazdasági 

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

Pályázati kiírás célja: 

Magyarországon az állattartók jelentős része elavult épületekben, korszerűtlen technológiával és magas termelési költségekkel 

kénytelen dolgozni. A Felhívás alapvető célja a sertéstartó gazdaságok versenyképességének javítása, az ágazat foglalkoztatotti 

számának növelése és a hozzáadott érték termelésének fokozása új, innovatív és környezetbarát technológiák elterjesztésének 

támogatása révén. A Felhívás a foglalkoztatotti létszám növelésével hozzájárul a foglalkoztatotti ráta mértékének az Európa 2020 

Stratégiában elhatározott és Magyarország által is célul kitűzött 75%-ra történő növeléséhez. A Felhívás keretében lehetőség van új 

állattartó telepek létrehozására is.  

A Felhívás több területen kíván hozzájárulni az állattartó telepek versenyképességének növeléséhez. Lehetőség nyílik az állattartásra, 

valamint az előállított termék kezelésére, tárolására szolgáló épületek, építmények létrehozására, kialakítására, továbbá építéssel nem 

járó projektek megvalósítására is az állattartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzésén keresztül. Az állattartás erőforrás-

hatékonyságának javulása többek között a fajlagos energiafelhasználás csökkenését eredményezi, ezért jelen Felhívás különösen épít 

az állattartó létesítmények minden olyan irányú beruházására, amely a hatékonyabb energiafelhasználást hivatott elősegíteni. Ennek 

megfelelően az állattartó telepek létesítményeinek épületenergetikai, épületgépészeti felújítása, technológiáinak korszerűsítése, 

valamint a megújuló energia hasznosítására irányuló technológiák beszerzése is támogatásra kerül. A Felhívás további fontos célja a 
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fiatal termelők gazdaságainak megerősítése, fejlesztése. 

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

Önállóan támogatható tevékenységek  

A Felhívás keretében a következő tevékenységek támogathatóak önállóan az alábbi célterületi bontásban:  

A) A versenyképesség javítása érdekében építéssel járó technológiák, valamint az állattartáshoz szükséges gépek 

beszerzésének támogatása. 

1. Építéssel járó állattartási technológia kialakítása.  
Támogatható tevékenységek:  

a) Az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz, az állattartáshoz kapcsolódó, valamint az előállított termék és a takarmány 

kezelésére, tárolására szolgáló építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése. (például: szellőztetés-, hűtés- és fűtés 

technológiájának kiépítése, telepi takarmánykeverőkhöz takarmánytároló technológia kialakítása, etetés és itatás technológiájának 

kialakítása)  

b) Állattartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése. (például: istálló építése, férőhely kiépítése, állatválogató és 

kezelő kialakítása, termény-, illetve takarmány tárolását szolgáló építmények kialakítása)  

2. Építéssel nem járó, a sertéstartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése.  
Támogatható tevékenységek:  

Takarmány-előkészítés, kiosztás, tartósítás és kezelés gépei, az állathigiénia biztosításához szükséges gépek, állati termékek 

telepszintű kezelésének eszközei és gépei.  

B) Az állattartó gazdaságokban az energiafelhasználás csökkentése, az erőforrás-hatékonyság javítása. Épületenergetikai, 

épületgépészeti és energiaellátást érintő korszerűsítések, felújítások, valamint a megújuló energia felhasználására irányuló 

technológiák alkalmazása.  

1. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek.  
A célterülethez azok a tevékenységek tartoznak, melyek elsődleges célja az állattartó telepen belüli energiahatékonyság fokozása:  

- Épületek, építmények hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése.  

- Épületek, építmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése.  

- Világítási rendszerek korszerűsítése.  

- Beépített technológiai berendezések korszerűsítése. Épületgépészeti fejlesztések, új, energiatakarékos technológiák kiépítése, 

energiatakarékos berendezések beszerzése.  

 

2. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.  
A célterülethez azok a tevékenységek tartoznak, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az állattartó telepen belüli 

építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával:  
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eljes kielégítése megújuló 

energiaforrásból.  

 

(napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata, biogáz termelés, 

napelemes rendszer kialakítása, szélenergia felhasználása) 

 

A megvalósítandó megújuló energiaforrást hasznosító berendezés termelési kapacitása igazolhatóan legfeljebb annyi lehet, amennyi az 

adott fogyasztási hely villamosenergia-, illetve amennyi az adott helyrajzi számon elérhető fogyasztók együttes hőenergia 

fogyasztásának kielégítéséhez elegendő. A villamos energia hálózatba történő értékesítése engedélyezett, de a hálózatba betáplált 

elektromos energia éves mennyisége nem haladhatja meg az adott fogyasztási hely éves energiafogyasztását. 

 

A megújuló energiaforrást hasznosító technológiák szolgálhatják az energiahatékonysági korszerűsítésre kerülő épület(ek) és 

technológiai berendezések hő és/vagy villamosenergia ellátását, de önálló beruházási elemek is lehetnek. 

Beadás határideje: 

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016. május 18. naptól 2018. május 17. napjáig van lehetőség.  

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

- 2016. július 18.  

- 2016. október 17.  

- 2017. január 17.  

- 2017. április 17.  

- 2017. július 17.  

- 2017. október 17.  

- 2018. január 17.  

- 2018. május 17.  

 

Rendelkezésre álló forrás 
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 19,86 Mrd Ft. 

A támogatott projektek várható száma: 400 db. 
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A támogatás mértéke, 

összege 

 

 

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 500 millió forint, kollektív projekt esetén 

maximum 1 Mrd forint.  

b) 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.  

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

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

 

Operatív Program neve: Vidékfejlesztési Operatív Program  

Pályázati kiírás címe VP3-14.1.1.-16 A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
VP3-14.1.1.-16 

Támogatást igénylők 

köre: 

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be az a termelő aki/amely rendelkezik az MVH eljárási törvény 28. §-a szerint ügyfél-

azonosítóval, tehát a törvény 9/B. § c) pontja szerint kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél.  

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 50.§ (1) bekezdés c) pontja értelmében költségvetési támogatás annak 

nyújtható, aki átlátható szervezetnek minősül. Figyelemmel az Áht. 55.§-ban foglaltakra a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi 

CXCVI. törvény (Nyt.) 3.§ (19 bekezdés 1. pontja, valamint az Áht. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) 

Kormányrendelet (Ávr.) 50.§-a alapján a támogatást igénylő átláthatósági nyilatkozatot tesz.  

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be az, az aktív mezőgazdasági termelő, aki a nyilvántartási rendszerekben az állatok 

tartójaként bejegyzett állattartóként szerepel, hatósági állatorvos által ellenjegyzett nyilatkozattal rendelkezik arról, hogy tenyészetei 

maradéktalanul megfelelnek a hatályban lévő állatjóléti előírásoknak.  

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

amelyek tenyészetének állattartójaként a TIR-ben az Eljárási törvény szerinti ügyfél-azonosítójával szerepel. 

Pályázati kiírás célja: 

Jelen Felhívás az állattartás fejlesztését célozza meg azáltal, hogy az állatok javát szolgáló szigorú higiéniai és takarmányozási 

előírásokat teljesítsék a gazdálkodók. Ezért az Unió vissza nem térítendő forrást biztosít a gazdálkodóknak, kompenzálva a növekvő 

kiadásokat.  

A mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet (továbbiakban állatjóléti 
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rendelet) előírásain túlmutató, a tejágazat számára kialakított állatjóléti követelmények a fogyasztói igények változásához igazodva 

lettek kialakítva.  

Az állatjóléti intézkedés egy újabb ösztönző elem a tejágazat hatékonyságának további növelésére. 

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:  

1. A támogatást igénylő által tartott nőivarú, tejtermelő szarvasmarhák után 5 éven keresztül gazdálkodási évente állategységenként 

(továbbiakban: ÁE) meghatározott mértékű támogatás vehető igénybe, amennyiben az állattartó e Felhívásban meghatározott 

kötelezettséget vállal és annak eleget tesz.  

2. A támogatás alaptámogatásból és kiegészítő támogatásokból áll.  

3. Kiegészítő támogatás kizárólag az alaptámogatással együtt igényelhető.  

4. Az alaptámogatáshoz a kiegészítő támogatások egymástól függetlenül igényelhetők, azonban a kiegészítő támogatások 

igénybevétele nem kötelező.  

5. A támogatást igénylő köteles a vállalt, e Felhívásban meghatározott kötelezettségeket a teljes támogatási időszak alatt betartani.  

6. Támogatás illeti meg a támogatást igénylőt e Felhívás alapján vállalt kötelezettségek betartása miatt keletkező tranzakciós költségek 

megtérítésére, amelyet a támogatást igénylő az adott évi kifizetési kérelem benyújtásával egyidejűleg igényelhet, amennyiben a 

támogatói okirata alapján erre jogosult.  

7. A minimálisan támogatható állatlétszám 2 állategységnek megfelelő támogatható állategyed.  

8. A támogatást igénylő vállalását a kötelezettségvállalási időszak első napján a tenyészetében megtalálható nőivarú tejtermelő 

szarvasmarha állatlétszám alapján teszi meg.  

9. A kötelezettségvállalások részletes leírása a Felhívás 1. számú szakmai mellékletében található.  

 

10. Alaptámogatáshoz kapcsolódó kötelezettségvállalások:  

a) Állatsűrűségre vonatkozó kötelezettség – a 807/2014/EU rendelet 10. cikk b) pontjának „nagyobb férőhelyszükséglet” előírása 

keretében, a tartási helyen négyzetméterenként átlagosan legfeljebb 0,24 ÁE tartható.  

b) Gondozói felügyeletre vonatkozó kötelezettség – a 807/2014/EU rendelet 10. cikk a) pontjának „állatgondozás” előírása a 

tejtermelő szarvasmarhák naponta legalább két alkalommal történő ellenőrzésével.  

c) Fejési technológiára és preventív beavatkozásokra vonatkozó kötelezettség - a 807/2014/EU rendelet 10. cikk a) pontjának 

„állatgondozás” előírása csülökápolás biztosításával.  

 

Választható önállóan támogatható tevékenységek:  

1. Kiegészítő támogatáshoz kapcsolódó kötelezettségvállalások:  
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a) Természetes körülmények biztosítására vonatkozó kötelezettség – a 807/2014/EU rendelet 10. cikk c) pontjának „kijárás a 

szabadba” előírása legeltetés biztosításával.  

b) Takarmányozásra vonatkozó kötelezettség – a 807/2014/EU rendelet 10. cikk a) pontjának „az állattartás természetes igényeivel 

összhangban lévő víz- és takarmányellátás ” előírása megfelelő víz és megfelelő takarmányozás biztosításával.  

 

Beadás határideje: 

 

A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, (az ügyfél-nyilvántartási rendszerben kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél) 

ügyfélkapun keresztül, az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus 

kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló kormányrendeletben meghatározott elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével 

előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani az alábbi ütemezés szerint:  

a) 2016. május 1. és 2016. június 2. között  

b) 2017. május 2. és 2017. június 2. között  

A határidők elmulasztása jogvesztő hatályú.  

 

Rendelkezésre álló forrás 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 36,53 milliárd Ft.  

Jelen Felhívás forrását az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban 

biztosítja.  

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 650 db. 

  

Operatív Program neve: Vidékfejlesztési Operatív Program  

Pályázati kiírás címe VP-4-10.1.1-15 - Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés (A PÁLYÁZAT LEZÁRULT!) 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
VP-4-10.1.1-15 

Támogatást igénylők 

köre: 
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet az Aktív mezőgazdasági termelők nyújthatnak be. 

Pályázati kiírás célja: 

A támogatás fő céljai a vidéki területek fenntartható fejlődésének támogatása, a környezet állapotának megőrzése és javítása, a mezőgazdasági 
eredetű környezeti terhelés csökkentése, környezetvédelmi szolgáltatások biztosítása, a természeti erőforrások fenntartható használatán alapuló 
mezőgazdasági gyakorlat erősítése. Kiemelten kívánja továbbá támogatni a biodiverzitás megőrzését a természetes életkörülményeik között (a 
gazdaságban), a természet, a víz, és a talaj védelmét a termőhelyi adottságoknak megfelelő termelési szerkezet kialakításával, a 
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környezettudatos gazdálkodás és fenntartható tájhasználat kialakításával. 
A támogatás fő céljai a következők: 
• a vidéki területek fenntartható fejlődésének támogatása, 
• a környezet (talaj és víz) állapotának megőrzése és javítása a termőhelyi adottságoknak megfelelő termelési szerkezet kialakításával, 
• a mezőgazdasági eredetű környezeti terhelés kiküszöbölése, megelőzése, 
• a természeti erőforrások fenntartható használatán alapuló mezőgazdasági gyakorlat erősítése, 
• a biodiverzitás megőrzése a természetes életkörülményeik között, 
• a környezettudatos gazdálkodás és fenntartható tájhasználat, tájgazdálkodás kialakításával, 
• az agrobiodiverzitás javítása, 
• az állattenyésztés és a növénytermesztés arányainak javítása, a külterjes állattartás ösztönzésével, 
• a minőségi élelmiszerelőállítás elősegítése környezetkímélő gazdálkodási módszerek ösztönzésével, 
• a kedvezőtlen klímaváltozás elleni küzdelem és alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz, megfelelő termelési szerkezet, földhasználat váltás 
révén. 

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

Az agrár-környezetgazdálkodási kifizetés olyan önkéntes alapon működő kifizetési rendszer, amelyben a résztvevők az agrár-
környezetgazdálkodási célok elérésének érdekében a gazdálkodásuk során többlet tevékenységek elvégzését vállalják. 
A támogatás feltétele a felhívás 3.2. pontjában vállalt tevékenységek betartása a kötelezettségvállalás 5 éves időtartama alatt. 
A támogatás konkrét, ellenőrizhető előírásokra épít, amelyek közvetett vagy közvetlen hatásuk által érik el a támogatás által meghatározott 
célokat. A támogatás alapját a területhasználat adja, amely tekintetében az alábbi 8 fő kategóriát (16 tematikus előíráscsoportot) 
különböztetjük meg: 
Szántó, gyep, ültetvény, nádas, MTÉT szántó, Vízvédelmi célú szántó, MTÉT gyep, Vízvédelmi célú gyep 

Beadás határideje: 

 
(1) A támogatási kérelmek elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül történő benyújtására 2015. november 7. és 2015. december 31. között van 
lehetőség. 

 

Rendelkezésre álló forrás 
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 173.014.027.960 Ft. 
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: kb. 11.000 db. 

  

Operatív Program neve: Vidékfejlesztési Operatív Program  

Pályázati kiírás címe 
VP-4-11.1.-11.2.-15 - Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása (A PÁLYÁZAT 

LEZÁRULT!) 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
VP-4-11.1.-11.2.-15 

Támogatást igénylők 

köre: 
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet az Aktív mezőgazdasági termelők nyújthatnak be. 
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Pályázati kiírás célja: 

A környezet megóvása, a termelők és fogyasztók egészségének védelme érdekében jelen Felhívás célja a biológiai sokféleség fenntartása és 
növelése, a természetes önszabályozó folyamatok erősítése, a talaj biológiai állapotának védelme és javítása, a növényvédőszerek szakszerűtlen 
használatából és a helytelen tápanyag-gazdálkodásból eredő kedvezőtlen környezeti hatások csökkentése, és az élelmiszerbiztonság 
garantálása. 

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

A támogatás célja egyrészt a konvencionális területek ökológiai művelés alá vonásának ösztönzése, másrészt az ökológiai művelésbe 
vont területeken a gazdálkodási mód fenntartása. 
Az ökológiai gazdálkodási támogatás olyan önkéntes alapon működő kifizetési rendszer, amelyben a résztvevők az ökológiai gazdálkodási célok 
elérésének érdekében a gazdálkodásuk során többlet tevékenységek elvégzését vállalják. 
A támogatás konkrét, ellenőrizhető előírásokra épít, amelyek közvetett, vagy közvetlen hatásuk által érik el a támogatás által meghatározott 
célokat. A támogatás alapját a területhasználat adja. 
A támogatás feltétele az ökológiai gazdálkodás minősítési előírásainak megfelelő gazdálkodás folytatása a kötelezettségvállalás 5 éves 
időtartama alatt az átállás alatt levő és az átállt területeknél egyaránt. 
Az ökológiai gazdálkodásra történő áttérés esetén az áttérési támogatás maximális időtartamát az átállás kezdeti dátumát figyelembe véve 
határozzuk meg. Amennyiben a kötelezettségvállalási időszak kezdete az adott terület vonatkozásában az átállási időszak első évében van, úgy 
szántó és gyep földhasználati kategória esetén 2 év, ültetvény esetén 3 év átállási idő támogatható. Korábban indult átállás esetén az átállási idő 
a támogatás igénylésétől számított fennmaradó ideje támogatható. Az 5 éves kötelezettségvállalás átállás után fennmaradó éveiben a területek 
fenntartási támogatásban részesülhetnek. 
A 2016. január 1-én átállt ökológiai státuszban lévő kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területek fenntartási támogatásban részesülnek a 
kötelezettségvállalás 5 évére. 
889/2008/EK rendelet 36. cikk (1) bekezdése értelmében az átállási időszak: 
a) szántóföldi földhasználati kategória esetében 2 egymást követő év; 
b) gyep földhasználati kategória esetében 2 egymást követő év; 
c) ültetvény földhasználati kategória esetében 3 egymást követő év; 
Az átállási időszak kezdete Magyarországon elismert, a 834/2007/EK rendelet szerinti ökológiai tanúsító szervezet (a továbbiakban: ökológiai 
tanúsító szervezet) igazolása alapján kerül meghatározásra. Az átállási időszak meghosszabbítása nem lehetséges. 
A támogatással érintett terület ökológiai státusza (besorolása) a kötelezettségvállalás ideje alatt minden évben január 1-i állapot szerint kerül 
megállapításra és ez alapján kerül meghatározásra az áttérési/fenntartási támogatás összege. 
Amennyiben a támogatást igénylő a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területre vonatkozóan átállási időszak lerövidítése iránti kérelmet 
nyújtott be az illetékes ökológiai tanúsító szervezethez és azt a Nemzeti Élelmiszerlánc-Biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) jóváhagyta, a 
támogatási összeg az adott kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület ökológiai státuszváltozása kezdetének követő évétől módosul. 

Beadás határideje: (1) A támogatási kérelmek elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül történő benyújtására 2015. november 7. és 2015. december 31. között van 
lehetőség 

Rendelkezésre álló forrás 
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 51.567.075.768 Ft. 
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: kb. 5.000 db. 
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Operatív Program neve: Vidékfejlesztési Operatív Program  

Pályázati kiírás címe A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
VP2-4.1.4-16 

Támogatást igénylők 

köre: 

 

1. Mezőgazdasági termelő, 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;  

ző teljes lezárt üzleti évének - fiatal mezőgazdasági termelő esetében 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.  

-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 – 

fiatal mezőgazdasági termelő esetében a 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) 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 (a mezőgazdasági tevékenységből származó árbevétel számítási módszertanát a 14. sz. 

szakmai melléklet tartalmazza);  

c) aki, vagy amely a támogatási kérelem benyújtását megelőzően kérelmezi a nyilvántartásba vételét az MVH által vezetett ügyfél-
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nyilvántartási rendszerben.  

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

3. Termelői csoport és termelői szervezet esetén a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem 

rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozóan a tagok:  

- árbevételét össze kell számolni, és az összeszámolt árbevétel legalább 50%-ának mezőgazdasági tevékenységből kell származnia, és  

- legalább 50 %-ának igazolnia kell a legalább 6000 euró STÉ értékű üzemméretettel való rendelkezést. 

Pályázati kiírás célja: 

A jelen felhívás célja a mezőgazdasági termelés biztonsága és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodása érdekében a vízvisszatartás, a 

vízkészleteinkkel való fenntartható gazdálkodás, takarékos öntözési technológiák elterjesztése, a klímaváltozásnak ellenálló termelési 

módszerek és fenntartható területhasználat biztosítása, a felszíni és felszín alatti víztestek mennyiségi szempontból jó állapotba 

hozásához és/vagy a jó állapotuk megőrzéséhez szükséges intézkedések támogatása. 

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

 

I. Öntözőberendezések vízellátását biztosító 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) tározótér kialakítása, építése, a területre hulló csapadék és felgyülemlett belvíz visszatartására, tárolására,  

b) geotextíliák elhelyezése,  

c) tározó terek vízzáró szigetelése,  

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

e) partvédő művek, földművek kialakítása.  

 

 

II. Természetes szűrőmezők kialakítása a keletkezett felesleges és a gazdálkodás szempontjából káros vizek összegyűjtést 

követő tápanyag terhelésének csökkentése, majd befogadó vízfolyásba történő továbbítása céljából:  

a) a szűrőmező létesítésére alkalmas tér kialakítása, építése,  

b) szűrőmező kialakítása,  

c) rávezetés és elvezetés céljából szabályozó műtárgyak kiépítése.  



                                                                                 

 297 

III. Mezőgazdasági területekhez kapcsolódó meliorált utak kialakítása:  

a) meliorált út kialakítása, felújítása, szélesítése,  

b) egy- vagy kétoldalú útárkok kialakítása,  

c) szükséges átemelők,  

d) forgalom átvezetésre alkalmas létesítmény kiépítése.  

IV. Meglévő öntözőberendezések vízfelhasználás hatékonyságának javítása, valamint öntözési infrastruktúra és kapcsolódó 

műtárgyainak fejlesztése, rekonstrukciója  

a) vízi létesítmények és kapcsolódó műtárgyainak rekonstrukciója, fejlesztése,  

b) a meglévő elavult rendszer elemeinek cseréje: új korszerű (víz - és energiatakarékos) gépek, berendezések és szerelvények 

telepítése,  

 

 

 

 

 

 

lepek felújítása,  

c) korszerű távvezérelt/automatizált rendszerek kiépítéséhez kapcsolódó számítógépes szoftverek és eszközök, IKT fejlesztések 

vásárlása,  

d) tápanyag-utánpótlás rendszerének kialakítása,  

e) földmedrű csatornák burkolása.  

V. Új öntözőberendezések beszerzése, illetve új öntözővíz-szolgáltató művek létrehozása  
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a) vízi létesítmények és kapcsolódó műtárgyainak építése,  

b) felszíni és felszín alatti vízkivételi művek kialakítása,  

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

 

VI. Öntözőberendezések energiafelhasználás hatékonyságának javítása  

a) meglévő, alacsony hatásfokú (diesel üzemű) szivattyúk cseréje, energiatakarékos gépek beszerzése, amely által legalább 10% 

egységnyi energiahatékonyság javulás teljesítése az elvárás,  

b) megújuló energiaforrások használata (különösen szél-és napenergia felhasználása),  

 

Beadás határideje: 

 

A jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016. augusztus 1. napjától 2018. augusztus 1. napjáig van lehetőség.  

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

2016. november 7.  

2017. március 6.  

2017. július 6.  

2017. november 6.  

2018. március 6.  

2018. augusztus1. 

Rendelkezésre álló forrás A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 49,57 milliárd Ft. 

  

Operatív Program neve: Vidékfejlesztési Operatív Program  

Pályázati kiírás címe Erdősítés támogatása 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
VP5-8.1.1-16 

Támogatást igénylők 

köre: 

 
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be: 
A jogosultsági feltételeknek megfelelő jogszerű földhasználók. 
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Pályázati kiírás célja: 
A klímaváltozás hatásainak csökkentése, a szél és vízerózió elleni védekezés, valamint a faanyag, mint környezetbarát nyersanyag és megújuló energiaforrás 

iránti növekvő igény kielégítése érdekében az erdőterület növelése. 

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

 
Nem releváns. 

 

Beadás határideje: 

A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, (az ÁÚF-ben meghatározottak szerint) ügyfélkapun keresztül, az egyes mezőgazdasági és 
agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló kormányrendeletben 
meghatározott elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, lehet benyújtani az alábbi ütemezés szerint: 
• 2016. július 20. - 2018. július 30. között. 
A határidő elmulasztása jogvesztő hatályú. 
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra: 
• 2016. augusztus 15. 
• 2016. október 31. 
• 2017. június 30. 
• 2017. október 31. 

• 2018. július 30. 

Rendelkezésre álló forrás 

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 50,32 milliárd Ft. 

Jelen felhívás forrását az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap (EMVA) és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. 

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 300 db. 

  

Operatív Program neve: Vidékfejlesztési Operatív Program  

Pályázati kiírás címe Tájékoztatási szolgáltatás 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
VP1-1.2.2-16 

Támogatást igénylők 

köre: 

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be azon jogi személy amely:  

a) A feladat ellátáshoz alkalmas, működőképes szervezeti és vezetési struktúrával rendelkezik, melynek igazolására Minőségirányítási 

Rendszer tanúsítással rendelkezik.  

b) Országos lefedettségű, megfelelően képzett szakemberekből álló ügyfélszolgálati hálózattal rendelkezik: Budapest közigazgatási 

területén egy, Budapesten kívül járásonként legalább egy saját tulajdonú, bérelt vagy ingyenesen/térítésmentesen használatba vett 

ügyfélszolgálati hellyel (pl. IKSZT-ben ügyfélszolgálatot biztosító) és Budapest közigazgatási területén legalább egy fő, illetve 

Budapesten kívül járásonként legalább egy fő tájékoztatást nyújtó szakemberrel, számítógéppel, (mobil) telefonnal és (mobil) internet-
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hozzáféréssel rendelkezik.  

c) A tájékoztatási és ügyfélszolgálati tevékenység szervezésében és ellátásában legalább két éves tapasztalattal és referenciával 

rendelkezik.  

d) A tájékoztatási tevékenységet végzők részletes, a szakterület beazonosítására alkalmas tevékenységi naplót vezetnek.  

e) A tájékoztatási szolgáltatást ellátó munkavállalói részére rendszeres képzést biztosít.  

 

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

Pályázati kiírás célja: 

A művelet lehetőséget biztosít az agrárágazat szereplőinek naprakész ismeretek megszerzéséhez, kiemelten az aktuális szakmai és 

agrárpolitikai kérdésekre, az agrárszabályozási kérdésekre, a hatályos és új jogszabályokra, illetve a támogatási intézkedésekkel 

kapcsolatos ismeretekre.  

A tájékoztatási szolgáltatás célja támogatás nyújtása a mezőgazdasági termelők, erdőgazdálkodók, továbbá élelmiszer-feldolgozó 

tevékenységet folytatók és a vidéki térségekben kkv-ként működő gazdasági szereplők, valamint a Fiatal mezőgazdasági termelő 

tematikus alprogramban vagy a Rövid Ellátási Lánc tematikus alprogramban részt vevő célcsoportok számára:  

• versenyképességük fokozásához,  

• erőforrás-hatékonyságuk növeléséhez,  

• környezeti teljesítményük javításához,  

• a klímaváltozás hatásaihoz való sikeres alkalmazkodáshoz,  

• minőségi rendszerekhez és tanúsítási rendszerekhez való csatlakozáshoz,  

• együttműködési készségük javításához  

szükséges tudásbázis gyarapításához és a tudásátadás fokozásához, ez által a vidéki gazdaság fenntarthatóságához.  

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

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:  

A tájékoztatási szolgáltatás létrehozásának és működtetésének keretében  

A. az egyedi ügyfélszolgálati tájékoztatás keretében telefonos tájékoztató szolgáltatás, illetve irodában és irodán kívül nyújtott 

személyes tájékoztató szolgáltatás, ideértve az agrártámogatások igénybevételével kapcsolatos elektronikus ügyintézésben és az 

elektronikus adatszolgáltatási kötelezettségeik teljesítésében való közreműködést és  

 

B. a csoportos tájékoztatás keretében települési vagy járási szinten megtartott rendezvények, konzultációk keretében nyújtott 

személyes tájékoztatási szolgáltatás és  

 

C. a széleskörű tájékoztatás keretében online tájékoztatás, kiállítás, a szakmapolitikai igények alapján összeállított kiadvány, valamint 
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rendezvény keretében nyújtott tájékoztatási szolgáltatás támogatható.  

 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:  

Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése.  

Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos előírásokat az ÁÚF 10. fejezete tartalmazza. 

Beadás határideje: 

A támogatást igénylő kizárólag egy támogatási kérelmet nyújthat be a tájékoztatási szolgáltatás című felhívásra.  

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. november 21. napjától 2018. november 20. napjáig lehetséges.  

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

- 2016. november 28.  

- 2016. december 27.  

- 2017. december 28.  

- 2018. november 20.  

 

Rendelkezésre álló forrás A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 7,82 milliárd Ft. 

  

Operatív Program neve: Vidékfejlesztési Operatív Program  

Pályázati kiírás címe VP2.-4.1.4-16 A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
VP2.-4.1.4-16 

Támogatást igénylők 

köre: 

 

1. Mezőgazdasági termelő, 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;  

- a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évének - fiatal mezőgazdasági termelő esetében 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 
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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 – 

fiatal mezőgazdasági termelő esetében a 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) 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 (a mezőgazdasági tevékenységből származó árbevétel számítási módszertanát a 14. sz. 

szakmai melléklet tartalmazza);  

c) aki, vagy amely a támogatási kérelem benyújtását megelőzően kérelmezi a nyilvántartásba vételét az MVH által vezetett ügyfél-

nyilvántartási rendszerben.  

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

 

Pályázati kiírás célja: 

A jelen felhívás célja a mezőgazdasági termelés biztonsága és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodása érdekében a vízvisszatartás, a 

vízkészleteinkkel való fenntartható gazdálkodás, takarékos öntözési technológiák elterjesztése, a klímaváltozásnak ellenálló termelési 

módszerek és fenntartható területhasználat biztosítása, a felszíni és felszín alatti víztestek mennyiségi szempontból jó állapotba 

hozásához és/vagy a jó állapotuk megőrzéséhez szükséges intézkedések támogatása.  

A jelen felhívás célcsoportjába azon mezőgazdasági termelők tartoznak, akik fejlesztési eredményei hozzájárulnak a mezőgazdaság 

termésbiztonságának és versenyképességének növekedéséhez, valamint figyelemmel vannak a vízkészletekkel való felelős 

gazdálkodásra. 

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

 

 

I. Öntözőberendezések vízellátását biztosító vízvisszatartás létesítményeinek támogatása fenntartható vízkészlet-gazdálkodás 

biztosításával, ezen belül víztározók létesítésének támogatása közepes nagyságú tározók kialakítása révén, amelyek mérete 
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már megengedi, hogy öntözővíz kivétel is lehetséges legyen  

a) tározótér kialakítása, építése, a területre hulló csapadék és felgyülemlett belvíz visszatartására, tárolására,  

b) geotextíliák elhelyezése,  

c) tározó terek vízzáró szigetelése,  

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

e) partvédő művek, földművek kialakítása.  

 

 

II. Természetes szűrőmezők kialakítása a keletkezett felesleges és a gazdálkodás szempontjából káros vizek összegyűjtést 

követő tápanyag terhelésének csökkentése, majd befogadó vízfolyásba történő továbbítása céljából:  

a) a szűrőmező létesítésére alkalmas tér kialakítása, építése,  

b) szűrőmező kialakítása,  

c) rávezetés és elvezetés céljából szabályozó műtárgyak kiépítése.  

III. Mezőgazdasági területekhez kapcsolódó meliorált utak kialakítása:  

a) meliorált út kialakítása, felújítása, szélesítése,  

b) egy- vagy kétoldalú útárkok kialakítása,  

c) szükséges átemelők,  

d) forgalom átvezetésre alkalmas létesítmény kiépítése.  

IV. Meglévő öntözőberendezések vízfelhasználás hatékonyságának javítása, valamint öntözési infrastruktúra és kapcsolódó 

műtárgyainak fejlesztése, rekonstrukciója  

a) vízi létesítmények és kapcsolódó műtárgyainak rekonstrukciója, fejlesztése,  

b) a meglévő elavult rendszer elemeinek cseréje: új korszerű (víz - és energiatakarékos) gépek, berendezések és szerelvények 

telepítése,  
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z szükséges meteorológiai állomás beszerzése,  

 

 

c) korszerű távvezérelt/automatizált rendszerek kiépítéséhez kapcsolódó számítógépes szoftverek és eszközök, IKT fejlesztések 

vásárlása,  

d) tápanyag-utánpótlás rendszerének kialakítása,  

e) földmedrű csatornák burkolása.  

V. Új öntözőberendezések beszerzése, illetve új öntözővíz-szolgáltató művek létrehozása  

a) vízi létesítmények és kapcsolódó műtárgyainak építése,  

b) felszíni és felszín alatti vízkivételi művek kialakítása,  

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

 

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

vásárlása,  

e) tápanyag-utánpótlás rendszerének kialakítása.  

VI. Öntözőberendezések energiafelhasználás hatékonyságának javítása  

a) meglévő, alacsony hatásfokú (diesel üzemű) szivattyúk cseréje, energiatakarékos gépek beszerzése, amely által legalább 10% 

egységnyi energiahatékonyság javulás teljesítése az elvárás,  

b) megújuló energiaforrások használata (különösen szél-és napenergia felhasználása),  

 

Beadás határideje: 

A jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016. július 6. napjától 2018. július 6. napjáig van lehetőség.  

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

2016. november 7.  

2017. március 6.  

2017. július 6.  

2017. november 6.  

2018. március 6.  

2018. július 6. 

Rendelkezésre álló forrás A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 49,5 milliárd Ft. 

  

Operatív Program neve: Vidékfejlesztési Operatív Program  

Pályázati kiírás címe VP5- 8.1.1-16 Erdősítés támogatása 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
VP5- 8.1.1-16 

Támogatást igénylők 

köre: 

 

a.) a támogatást igénylő átlátható szervezetnek minősül az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 1. 

§ 4. pontja és 50. § (1) bekezdés c) pontja szerint,  
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b.) a jelen felhívás 3.4.1.1. fejezetének „I. A támogatás igénybevételének feltételei”-ben leírt jogosultsági kritériumok.  

 

a.) az ingatlan használati jogosultságát igazoló okirat,  

 

b.) foglalkoztatási nyilatkozat. 

Pályázati kiírás célja: 

A klímaváltozás hatásainak csökkentése, a szél és vízerózió elleni védekezés, valamint a faanyag, mint környezetbarát nyersanyag és 

megújuló energiaforrás iránti növekvő igény kielégítése érdekében az erdőterület növelése.  

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

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek 

1. a) erdőtelepítés elsőkiviteléhez, vagy  

b) ipari célú faültetvény telepítésének elsőkiviteléhez.  

2. Erdőtelepítés esetén további támogatás vehető igénybe:  

a) fenntartási (ápolási) tevékenységekhez,  

b) kieső tényleges jövedelem pótlásához.  

3. Az elsőkivitelhez igényelhető kiegészítő tevékenységek:  

3.1. erdőtelepítés elsőkiviteléhez:  

a) kerítés,  

b) villanypásztor,  

c) padka,  

d) erdőszegély kialakítása,  

e) mikorrhizált csemete telepítése.  

 

3.2. Ipari célú faültetvény telepítésének elsőkiviteléhez:  

a) kerítés,  

b) villanypásztor.  

 

A kiegészítő támogatás önállóan nem, csak az elsőkivitellel együtt vehető igénybe. 

Beadás határideje: 

• 2016. július 20. - 2018. július 30. között.  

A határidő elmulasztása jogvesztő hatályú.  

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:  
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• 2016. augusztus 15.  

• 2016. október 31.  

• 2017. június 30.  

• 2017. október 31.  

• 2018. július 30.  

 

Rendelkezésre álló forrás 

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 32 577 333 437 Ft.  

Jelen felhívás forrását az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap (EMVA) és Magyarország költségvetése 

társfinanszírozásban biztosítja.  

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 300 db. 

  

Operatív Program neve: Vidékfejlesztési Operatív Program  

Pályázati kiírás címe VP2-4.1.2-16 Kisméretű terménytároló, -szárító és -tisztító építése, korszerűsítése (FELFÜGGESZTVE) 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
VP2-4.1.2-16 

Támogatást igénylők 

köre: 

1. Mezőgazdasági termelő, amennyiben:  
a. 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 – mezőgazdasági tevékenységből 

származó legalább 6000 euró STÉ, de legfeljebb 350 000 euró STÉ üzemmérettel rendelkezik. (Az üzemméret megállapítása 

szempontjából a 275,25 forint/euró árfolyammal számolt 2010. évi STÉ adatok az irányadók);8  

 

• A támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évének – fiatal mezőgazdasági termelő esetében 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 évre vonatkozóan rendelkezik 

a felhívás mellékletét képező „Kormányhivatal igazolása a mezőgazdasági tevékenységgel hasznosított területadatokról” című 

formanyomtatványon szereplő mezőgazdasági tevékenységgel művelt területtel, vagy TERA kérelemben nem szereplő területtel, 

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, (a felhívás 9. számú melléklete szerint) amely tartalmazza az üzemméret számításánál 
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figyelembe vett terület nagyságát és hasznosítási kódját.  

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

támogatást igénylőhöz, mint tartóhoz nyilvántartásba vett tenyészetekben tartott állat lehet. Ha az üzemméret számítás alapját képező 

állat szarvasmarha, anyajuh, vagy anyakecske akkor az érintett állatfaj tekintetében a teljes lezárt üzleti év – fiatal mezőgazdasági 

termelő esetében a lezárt üzleti év - vonatkozásában az ENAR nyilvántartásba bejelentett éves átlagos állatlétszámot kell az 

üzemméret számításánál figyelembe venni. Egyéb, a 10. számú melléklet szerinti állatfajok esetében az üzemméret nagyságát az 

állatállomány tartási helye szerint illetékes megyei kormányhivatal illetékes járási hatósági állatorvos által kiállított igazolás alapján 

kell a teljes lezárt üzleti év vonatkozásában az éves átlagos állatlétszám alapján kiszámolni. ENAR-ba és TIR-be a támogatási kérelem 

benyújtásának napjáig bejelentett módosítások kerülnek figyelembe vételre;  

b. 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 - árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági 

tevékenységből származott. A mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel és annak nettó árbevételhez viszonyított 

arányának kiszámítását a felhívás 13. számú mellékletében szereplő képlet alkalmazásával kell elvégezni.  

 

2. 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 szervezet, a mezőgazdasági 

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

Pályázati kiírás célja: 

A művelet célja a magyar mezőgazdaság versenyképességének javítása a megtermelt szántóföldi termények tárolási és szárítási 

kapacitásainak és erőforrás-hatékonyságának biztosítása által. A tárolók műszaki színvonalának biztosítása, illetve a betárolt 

termények hosszú távú tárolását elősegítő technológiák fejlesztése. 

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

A) célterület: kisméretű terménytárolók, terménytisztítók és terményszárítók létesítése.  
Támogatható tevékenységek:  

-os vízelvonást figyelembe véve. (például: mobil és folyamatos 

üzemű szárítóberendezések, vetőmagszárítók, egyéb eszközök és berendezések).  

-kapacitás létesítése.  

 

Amennyiben a támogatást igénylő rendelkezik 5000 tonna (maximum 6250 m3) kapacitás alatti termény tárolóval, abban az esetben a 

meglévő tároló bővítése és/vagy új tároló építése kizárólag maximum 5000 tonna (maximum 6250 m3) összkapacitásig támogatható.  

- és utótisztítók (60 t/h névleges kapacitásig),  
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B) célterület: kisméretű terménytárolók, terménytisztítók és terményszárítók energiahatékonyságának javítása, megújuló 

energia felhasználására irányuló technológiák alkalmazása.  
 

1. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek.  
A célterülethez azok a tevékenységek tartoznak, melyek elsődleges célja a telepen belüli energiahatékonyság fokozása. A célterületen 

belül kizárólag már meglévő kisméretű terménytárolók, terménytisztítók és terményszárítók energetikai hatékonyságnövelés céljából 

történő felújítása és korszerűsítése valósítható meg:  

- Hőtechnikai adottságok javítása, hőveszteségek csökkentése. Fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszerek korszerűsítése. 

Világítási rendszerek korszerűsítése.  

- Beépített technológiai berendezések korszerűsítése. Épületgépészeti fejlesztések, új, energiatakarékos technológiák kiépítése, 

energiatakarékos berendezések beszerzése.  

 

2. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.  
A célterülethez azok a tevékenységek tartoznak, melyek célja a terményszárítók, terménytisztítók és terménytárolók energiaigényének 

fedezése megújuló energia előállításával:  

- Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló 

energiaforrásból.  

 

(napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata, biogáz termelés, 

napelemes rendszer kialakítása, szélenergia felhasználása)  

A megvalósítandó megújuló energiaforrást hasznosító berendezés termelési kapacitása igazolhatóan legfeljebb annyi lehet, amennyi az 

adott fogyasztási hely villamosenergia-, illetve amennyi az adott helyrajzi számon elérhető fogyasztók együttes hőenergia 

fogyasztásának kielégítéséhez elegendő. A villamos energia hálózatba történő értékesítése engedélyezett, de a hálózatba betáplált 

elektromos energia éves mennyisége nem haladhatja meg az adott fogyasztási hely éves energiafogyasztását. 

 

Önállóan nem támogatható tevékenységek:  

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható tevékenységgel együttesen 

támogathatóak:  

- Az 5.5. b) pontban felsorolt általános költségek.  

- A telepen belül megvalósítandó infrastruktúra-fejlesztés és eszközbeszerzés (a továbbiakban: telepi infrastruktúra)3, valamint az 

üzemen belüli anyagmozgatás és a vagyonvédelem gépei, eszközei (a felhívás 5.7 pontjának figyelembevételével).  
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- Ingatlan vásárlása.  

- Az A) célterülethez kapcsolódóan:  

o a szárító vagy tároló létesítmény üzemeltetéséhez nem kapcsolódó épített vagy mobil eszköz létesítése (pl. egyedi mérőeszköz) vagy 

felújítása,  

o anyagmozgató gépek (például: serleges felhordók, szállítószalagok, rédlerek, szállítócsigák, surrantócsövek, beépített fogadógaratok, 

mechanikus üzemű  

 

raktári felszedő- és rakodógépek, pneumatikus üzemű magtári felszedő- és rakodógépek) létesítése vagy felújítása (60 t/h névleges 

kapacitásig),  

o porleválasztás gépei (például: gravitációs porleválasztók, centrifugális porleválasztók, garatelszívó berendezések (a technológiához 

illesztve) beszerzése és felújítása,  

o a tárolási technológia kiegészítő berendezéseinek (például: ventilátorok, mobil ventilátorok, hűtők, szellőztető-padozatok, 

légcsatornák, légtechnikai berendezések, kitároló csigák, keverő berendezések, szóró-terítő berendezések) létesítése, vagy felújítása,  

o terményszárítónként, terménytisztítónként egy tranzittároló létesítése (max. 70 m3 vagy felújítása,  

o telephelyenként egy előtároló létesítése (max. 140 m2), vagy felújítása,  

o fogadógarat létesítése, felújítása, előtároló szín létesítése, vagy mobil garat beszerzése,  

o termények minőségvizsgálatára alkalmas gépek, műszerek beszerzése (például: termény nedvességmérők, analizátorok, 

mintavevők),  

o silók mérlegrendszerének létesítése vagy felújítása,  

o telephelyenként egy kezelőhelyiség, épület létesítése (max. 50 m2) telephelyenként egy hídmérleg létesítése vagy ezek felújítása,  

o terménytárolókba beépített terményhőmérők létesítése vagy felújítása.  

- A B) célterülethez kapcsolódóan:  

o egyéb telepen belüli létesítmények, épületek energiahatékonyságának javítása, megújuló energia felhasználására irányuló 

technológiák alkalmazása.  

 

Beadás határideje: 

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016. augusztus 5. naptól 2018. augusztus 6. napjáig van lehetőség.  

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

- 2016. október 5.  

- 2017. január 5.  
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- 2017. április 5.  

- 2017. július 5.  

- 2017. október 5.  

- 2018. január 4.  

- 2018. április 5.  

- 2018. augusztus 6.  

 

Rendelkezésre álló forrás 

2A: A mezőgazdasági üzemek gazdasági teljesítményének növelése és a szerkezetátalakítás és modernizáció ösztönzése, különös 

tekintettel a piaci részvétel és orientáció növelésére, valamint a mezőgazdasági diverzifikációra – keretösszege: 9,35 Mrd Ft.  

2B: A generációs megújulás előmozdítása a mezőgazdaságban - keretösszege: 3,35 Mrd Ft.  

5B: A mezőgazdaság és az élelmiszer-feldolgozó iparág általi energiafelhasználás hatékonyságának fokozása - keretösszege: 6,98 Mrd 

Ft.  

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg a fenti fókuszterületi megosztás szerint 

19,68 Mrd Ft. 

A támogatott projektek várható száma:190 db 

  

Operatív Program neve: Vidékfejlesztési Operatív Program  

Pályázati kiírás címe VP4-4.4.1-16 Élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
VP4-4.4.1-16 

Támogatást igénylők 

köre: 

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:  

Azok az aktív mezőgazdasági termelők, akik/amelyek rendelkeznek a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati 

támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. tv. (MVH eljárási törvény) 28. 

§- a szerint ügyfél-azonosítóval, tehát a törvény 9/B. § c) pontja szerinti kérelemre nyilvántartásba vett ügyfelek.  

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 50. § (1) bekezdés c) pontja értelmében költségvetési 

támogatás annak nyújtható, aki átlátható szervezetnek minősül. Figyelemmel az Áht. 55. § -ban foglaltakra a Nemzeti Vagyonról szóló 

2011. évi CXCVI. tv. (Nyt.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja, valamint az Áht. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
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rendelet (Ávr.) 50. §-a alapján a támogatást igénylő átláthatósági nyilatkozatot tesz.  

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

Pályázati kiírás célja: 

A mezőgazdasági termelés színtere széleskörű ökoszisztéma szolgáltatásaival hozzájárul a közjavak előállításához, megőrzéséhez, 

azonban gazdálkodás e funkciója jelentősen visszaszorult az elmúlt évtizedekben. Napjainkban általánossá vált a mezőgazdasági 

élőhelyeken a biodiverzitás csökkenése, az élőhely-hálózat elemeinek és ezen keresztül a zöld infrastruktúra hálózatnak az eróziója, a 

táji elemek degradációja.  

A támogatás célja, hogy a mezőgazdasági táj fent említett ökoszisztéma szolgáltatásainak megfelelő szintjét visszaállítsa, illetve 

fejlessze – továbbá az agrár-környezetvédelmi és éghajlatváltozással kapcsolatos kifizetések céljaival összefüggően a fajok és 

élőhelyek természetvédelmi helyzetét megőrizze, javítsa, valamint a Natura 2000 területek és a magas természeti értékkel rendelkező 

gazdálkodási rendszerek közjóléti funkcióit erősítse. 

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek  

 

A felhívás értelmében, vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az alábbi négy célterület valamelyikéhez tartozó műveletek 

megvalósítására:  

 

A) célterület – Tartós zöldugar létesítése szántóterületeken  

B) célterület – Gyeptelepítés  

C) célterület – Sövény telepítése mezőgazdasági táblák szegélyein  

D) célterület – Méhlegelő növénykultúra létesítése szántóterületeken  
 

Beadás határideje: 

 

Támogatást igénylő a felhívásban meghatározott feltételek alapján, a felhívásban megadott időszakban: 2016. július 11. napjától 

2018. július 31. napjáig külön felületen támogatási kérelmet nyújthat be.  

 

A támogatási kérelmek benyújtására az 1) pontban meghatározott időszakban van lehetőség. Ezen időszak alatt az alábbi értékelési 

határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:  

 

a. 2016. augusztus 09.,  

b. 2017. július 31., 2018. július 31.  
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Rendelkezésre álló forrás 

2A: A mezőgazdasági üzemek gazdasági teljesítményének növelése és a szerkezetátalakítás és modernizáció ösztönzése, különös 

tekintettel a piaci részvétel és orientáció növelésére, valamint a mezőgazdasági diverzifikációra – keretösszege: 9,35 Mrd Ft.  

2B: A generációs megújulás előmozdítása a mezőgazdaságban - keretösszege: 3,35 Mrd Ft.  

5B: A mezőgazdaság és az élelmiszer-feldolgozó iparág általi energiafelhasználás hatékonyságának fokozása - keretösszege: 6,98 Mrd 

Ft.  

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 3,51 milliárd Ft.  

 

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 400 db. 

  

Operatív Program neve: Vidékfejlesztési Operatív Program  

Pályázati kiírás címe VP4-4.4.2.2-16 Vízvédelmi célú nem termelő beruházások: vízvédelmi és vizes élőhely létrehozása, fejlesztése 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
VP4-4.4.2.2-16 

Támogatást igénylők 

köre: 

 Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be aktív mezőgazdasági termelők, akik:  

 a fenntartási időszak végéig a beruházással érintett terület vonatkozásában jogszerű földhasználók,  

 rendelkeznek az MVH eljárási törvény (2007. évi XVII. törvény a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati 
támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről) 28.§-a szerint ügyfél-azonosítóval, tehát a törvény 
9/B.§ c) pontja szerinti kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél.  

 
Az első pont esetében a támogatási kérelmet benyújtónak kell csatolnia az igazolást.  
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség. 

Pályázati kiírás célja: 

Jelen felhívás célja a területi vízvisszatartás elősegítése, illetve a felszíni és a felszín alatti víztesteket érő terhelések, szennyezések 

csökkentése, megakadályozása, mind az éghajlatváltozással összefüggő problémák minimalizálása, mind a biodiverzitás megőrzése, 

mind a vizeink mennyiségi és minőségi védelmének biztosítása céljából.  

A beruházások a természeti erőforrásokra, természeti környezetre pozitív hatásúak, csökkentik a felszíni vizeket érő eróziós, deflációs 

hatásokat, mérséklik a kijuttatott anyagok lemosódását, mozaikosabb terület kialakítását eredményezik, valamint az aszály-

érzékenység csökkentését szolgálják. 

Támogatható Önállóan támogatható tevékenységek  
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tevékenységek 

felsorolása: 

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:  

I. Partmenti vízvédelmi pufferzóna kialakítása, fejlesztése  

 

Gyeptelepítés időszakos vagy állandó vízfolyás, állóvíz partján lévő, a „Vízvédelmi sáv” megnevezésű MePAR (Mezőgazdasági 

Parcella Azonosító Rendszer) fedvénnyel szomszédos szántó művelésű területen, a fedvény szántóval határos oldalától, illetve - 

amennyiben a szántó a vízfolyás, állóvíz partjával határos - a vízfolyás, állóvíz partjától számított minimum 40,00 m szélességben, az 

1. számú mellékletben meghatározott hazai pázsitfűfajokból álló gyepkeverékből.  

II. Vizes élőhelyek kialakítása  

 

Vizes élőhelyek kialakítása szántó vagy gyep művelésű területeken, nyílt vízfelületű vagy időszakosan jelenlévő, vizenyős, mocsaras, 

part menti vegetációval szegélyezetten, amely magában foglalja a parti sávot és a pufferzónát is.  

Beadás határideje: 

A támogatási kérelmek benyújtására 2016. július 11. napjától 2018. július 11. napjáig van lehetőség.  

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

2016. augusztus 9.  

2016. november 9.  

2017. február 9.  

2017. május 9.  

2017. augusztus 9.  

2017. november 9.  

2018. február 9.  

2018. május 9.  

2018. július 11.  

Rendelkezésre álló forrás 

2A: A mezőgazdasági üzemek gazdasági teljesítményének növelése és a szerkezetátalakítás és modernizáció ösztönzése, különös 

tekintettel a piaci részvétel és orientáció növelésére, valamint a mezőgazdasági diverzifikációra – keretösszege: 9,35 Mrd Ft.  

2B: A generációs megújulás előmozdítása a mezőgazdaságban - keretösszege: 3,35 Mrd Ft.  

5B: A mezőgazdaság és az élelmiszer-feldolgozó iparág általi energiafelhasználás hatékonyságának fokozása - keretösszege: 6,98 Mrd 

Ft.  

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1.000.000.000 Ft. 

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 5 db. 

Támogatás mértéke és A támogatási összeg hektár alapra van vetítve.  
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összege: Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: a I. Partmenti vízvédelmi pufferzóna kialakítása, fejlesztése  

esetén:  

400 eurónak megfelelő forintösszeg/ha.  

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: a II. Vizes élőhelyek kialakítása esetén:  

300 eurónak megfelelő forintösszeg/ha. 

  

Operatív Program neve: Vidékfejlesztési Operatív Program  

Pályázati kiírás címe VP3-4.2.2-16 Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
VP3-4.2.2-16 

Támogatást igénylők 

köre: 

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be az alábbi feltételeket teljesítő támogatást igénylők.  

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

a. a támogatási kérelem benyújtását megelőző 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;6  

 

b. a támogatott tevékenységhez Annex I. (0806 10 90, 2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati termékeket használ fel;  

 

c. a támogatással érintett tevékenysége kizárólag Annex I. (2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati termék 

előállítására, kiszerelésére és tárolására irányul.  

2. Termelői csoport és termelői szervezet az alábbi feltétel teljesülése esetén jogosult támogatásra:  
- a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes 

lezárt üzleti évre vonatkozóan a tagok árbevételét össze kell számolni, és az összeszámolt árbevétel legalább 50%-ának 

mezőgazdasági tevékenységből6 kell származnia.  

 

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

 

b. a támogatott tevékenységhez Annex I. (0806 10 90, 2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati termékeket használ fel;  
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c. a támogatással érintett tevékenysége kizárólag Annex I. (2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati termék 

előállítására, kiszerelésére és tárolására irányul.  

 

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében, illetve konzorciumi formában nincs 

lehetőség. 

Pályázati kiírás célja: 

A felhívás célja, hogy lehetőséget biztosítson a mezőgazdasági termelőnek minősülő, továbbá a nem mezőgazdasági termelőnek 

minősülő, de legfeljebb mikro-, illetve kisvállalkozás méretű borászati üzemek számára borászati gépek, technológiai berendezések 

beszerzéséhez, meglévő technológia vagy gépek korszerűsítéséhez, illetve építéssel járó fejlesztési beruházásokhoz.  

A beruházás célja lehet kifejezetten az energia-, és más erőforrás-felhasználás hatékonyságának növelése, illetve megújuló 

energiaforrás alkalmazása. 

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

A felhívás keretében a TEÁOR 1102 (szőlőbor termelése) besorolás szerinti, az Európai Unióról szóló Szerződés 1. számú 

mellékletében szereplő mezőgazdasági terméknek (a továbbiakban: Annex I. termék) minősülő (2204, 2209, 2307, 2308 KN kód 

szerinti) borászati termékek előállítására, kiszerelésére és tárolására vonatkozó projektek támogathatóak az alábbi célterületi 

bontásban:  

A) Borászati gépek, technológiai berendezések beszerzése, építéssel járó fejlesztési beruházások.  
 

Támogatható tevékenységek:  

1. Szőlőfeldolgozáshoz, mustkezeléshez, bor-, pezsgő-, ill. habzó bor készítéshez, bor-, pezsgő-,illetve habzó bor kezeléshez, 

tároláshoz, érleléshez és kiszereléshez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások 

kialakítása vagy meglévő gépek, berendezések korszerűsítése, hatékonyabb berendezésre való váltása.  

2. A szőlőfeldolgozáshoz, valamint a borászati technológiához kapcsolódó üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy 

anyagtovábbításhoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése.  

3. A célterülethez tartozó tevékenységet szolgáló épületek, építmények létesítése.  

 

B) A borászati termékek értéknövelésével összefüggő, a környezeti erőforrás- hatékonyságot célzó fejlesztések támogatása. 

Anyag-, energia- víztakarékos, valamint a környezetterhelést egyéb módon csökkentő feldolgozási technológiák és működési 

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

1. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek.  
Az adott célterülethez azok a tevékenységek tartoznak, melyek elsődleges célja a borászati üzemen belüli energiahatékonyság 

fokozása. A célterületen belül kizárólag már meglévő létesítmények energetikai hatékonyságnövelés céljából történő felújítása és 
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korszerűsítése valósítható meg. 

 

- Épületek, építmények hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése.  

- Épületek, építmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése.  

- Világítási rendszerek korszerűsítése.  

- Technológiai folyamatok, gépek, berendezések energetikai korszerűsítése. Új, energiatakarékos technológiák kiépítése, 

energiatakarékos berendezések beszerzése.  

2. Egyéb környezetterhelést csökkentő tevékenységek.  
Az adott célterülethez azok a tevékenységek tartoznak, melyek elsődleges célja a borászati üzemen belüli környezeti erőforrás-

hatékonyság fokozása.  

- Az anyag- és víztakarékosságát, valamint emisszió-csökkentését célzó korszerűsítések, új módszerek bevezetése (pl. csomagolás 

korszerűsítése az anyagfelhasználás csökkentésével, illetve környezetbarát anyaghasználattal, üvegpalackozással, környezetbarát 

megoldásokkal, szennyvízkezelés és újrahasznosítás fejlesztése, technológiai veszteségek csökkentése).  

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

 

3. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.  
Az adott célterülethez azok a tevékenységek tartoznak, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok, az üzemen belüli építmények, 

a szőlő-feldolgozási tevékenység, valamint a bor-, pezsgő-, illetve habzó borkészítési technológia (beleértve: kiszerelés, raktározás) 

energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával.  

- Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló 

energiaforrásból.  

 

(napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata, biogáz termelés, 

napelemes rendszer kialakítása, szélenergia felhasználása)  

A megvalósítandó megújuló energiaforrást hasznosító berendezés termelési kapacitása igazolhatóan legfeljebb annyi lehet, amennyi az 

adott fogyasztási hely villamosenergia-, illetve amennyi az elérhető fogyasztók együttes hőenergia fogyasztásának kielégítéséhez 

elegendő. A villamos energia hálózatba történő értékesítése engedélyezett, de a hálózatba betáplált elektromos energia éves 

mennyisége nem haladhatja meg az adott fogyasztási hely energiafogyasztását. 

Beadás határideje: 
A támogatási kérelmek benyújtására a 2016. szeptember 12. napjától 2018. szeptember 11. napjáig van lehetőség.  

 



                                                                                 

 318 

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

 

- 2016. október 13. 

- 2016. november 11. 

- 2016. december 12. 

- 2017. március 13. 

- 2017. június 12. 

- 2017. szeptember 12. 

- 2017. december 12. 

- 2018. március 12. 

- 2018. június 12. 

- 2018. szeptember 11. 

Rendelkezésre álló forrás 

Jelen felhívás forrását az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap (továbbiakban: EMVA) és Magyarország költségvetése 

társfinanszírozásban biztosítja.  

A támogatott projektek várható száma: 500 db.  

A felhívás az EMVA felhasználását célzó 3-as és 5-ös vidékfejlesztési prioritásokhoz, illetve az azokból képzett alábbi fókuszterületi 

célokhoz kapcsolódik a Vidékfejlesztési Programban rögzített módon:  

3A - az elsődleges termelők versenyképességének javítása, mégpedig azáltal, hogy megfelelőbb módon integrálják őket az agrár-

élelmiszeripari láncba a minőségrendszerek révén, a mezőgazdasági termékek értékének növelése, valamint a helyi piacokon, a rövid 

ellátási láncokban, továbbá a termelői csoportokban és szervezetekben és a szakmaközi szervezetekben folytatott promóció – 

keretösszege: 27,34 Mrd Ft  

5B - a mezőgazdaság és az élelmiszer-feldolgozó iparág általi energiafelhasználás hatékonyságának fokozása – keretösszege: 12,66 

Mrd Ft  

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg a fenti fókuszterületi megosztás szerint 39,23 Mrd 

Ft. 

Támogatás mértéke és 

összege: 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege maximum 200 millió Ft.  

A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (a továbbiakban: KMR-en belül) az összes elszámolható költség 40%-
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a, a nem közép-magyarországi régióban (a továbbiakban: KMR-en kívül) az összes elszámolható költség 50%-a. 

  

Operatív Program neve: Vidékfejlesztési Operatív Program  

Pályázati kiírás címe 
Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása - Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, 

mikrovállalkozás indítása (FELFÜGGESZTVE) 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
VP6-6.2.1-16 

Támogatást igénylők 

köre: 

A) MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS NEM MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉSSEL TÖRTÉNŐ DIVERZIFIKÁCIÓJA ESETÉN (1. 

célterület):  

• A támogatási kérelem benyújtására jogosult az az aktív mezőgazdasági termelő, aki, vagy amely együttesen megfelel az alábbi 

feltételeknek:  

o a 2004. évi XXXIV. törvény alapján mikrovállalkozásnak minősül  

o a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben elért éves árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági 

tevékenységből származik (a mezőgazdasági árbevétel kiszámítására a 9. számú melléklet az irányadó);  

o székhelye/életvitelszerű tartózkodási helye legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző év január elsejétől a 3. vagy 4. 

számú mellékletben felsorolt településen van;  

o rendelkezik a 2007. évi XVII. törvény 28. §-a szerint ügyfél- azonosítóval.  

o a fejlesztendő tevékenység nem szerepel a bejegyzett (NAV felé bejelentett) tevékenységei között.  

 

B) NEM MEZŐGAZDASÁGI MIKROVÁLLALKOZÁS INDÍTÁSA ESETÉN (2. célterület):  

A támogatási kérelem benyújtására jogosult az a magánszemély, aki együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:  

 számú 

mellékletben felsorolt településen;  

 

delkezik a 2007. évi XVII. törvény 28. §-a szerint ügyfél- azonosítóval;  

első ízben indít vállalkozást, vagyis: 2008. január 1. napját követően nem tagja, nem volt tagja, illetve nem tulajdonosa vagy nem 

volt tulajdonosa már bejegyzett vagy korábban bármely okból megszűnt vállalkozásnak (kivéve szociális- vagy iskolaszövetkezeti 

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

 

Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv csak akkor nyújthat be támogatási kérelmet, 

ha ahhoz a Kormány előzetesen hozzájárult. 

Pályázati kiírás célja: 

A Felhívás a Vidékfejlesztési Program 6. prioritásához kapcsolódik, amelynek átfogó célja a vidéken élők számára új munkahelyek létrehozása, és 
ezáltal a vidéki települések élhetőbbé, vonzóbbá tétele. Az intézkedés támogatja a tanyás településeken és vállalkozáshiányos aprófalvas 
területeken megvalósuló tevékenység-, illetve vállalkozás-fejlesztéseket.  
A támogatás fő céljai:  
A) a vidéki térségekben a már működő, legalább egy teljes lezárt üzleti évvel rendelkező  
 
mezőgazdasági mikro-vállalkozások nem mezőgazdasági tevékenység indításával történő gazdasági több lábon állásának biztosítása (a 
továbbiakban: 1. célterület)  
B) a vidéki térségekben helyi szükségleteket kiszolgáló szolgáltató mikrovállalkozás  
 
indításának előmozdítása (a továbbiakban: 2. célterület)  
A jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek. 

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:  
A) a vidéki térségekben a mezőgazdasági mikro-vállalkozások által nem mezőgazdasági tevékenység indítása vagy  
B) a vidéki térségekben nem mezőgazdasági mikrovállalkozás indítása  
Egyszerre két támogatási célterületre nem nyújthat be támogatási kérelmet a támogatást igénylő. 

Beadás határideje: 

 A támogatási kérelmek benyújtása 2016.10.24.-től - 2018. 10. 23-ig lehetséges. Az adott szakasz zárásáig beérkező kérelmek együttesen 
kerülnek elbírálásra.  
A támogatást igénylő jelen Felhívás keretében kizárólag egy támogatási kérelmet nyújthat be. Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig 
benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:  
- 2017.02.24  
- 2017.04.14  
- 2018.10.24 

Rendelkezésre álló forrás 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 13,85 milliárd Ft, amely az alábbi két célterületre bontva kerül 
megnyitásra5:  
1. célterület: -„Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása - Mezőgazdasági  
 
tevékenységek diverzifikációja” 5,54 Mrd Ft.  
2. célterület: - „Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása – mikrovállalkozás indítása” 8,31 Mrd Ft.  
 
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 1154 db. 

Támogatás mértéke és 1) Egyösszegű átalány formájában, két részletben, nyújtható támogatás.  
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összege: 2) Igényelhető támogatás: 40 000 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, de legkésőbb 48 hónapon belül tervezhető és igényelhető.  
5) A támogatás folyósítása a 2007. évi XVII. törvény 28/A. § (2) bekezdése alapján a kedvezményezett ügyfél-nyilvántartási rendszerben rögzített 
fizetési számlájára történik. 

 

Operatív Program neve: Vidékfejlesztési Operatív Program  

Pályázati kiírás címe VP2-4.1.3.5-16 Kertészet korszerűsítése – kertészeti gépbeszerzés támogatása (FELFÜGGESZTVE) 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
VP2-4.1.3.5-16 

Támogatást igénylők 

köre: 

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:  

 

1. Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben igazolják, hogy:  

 

a) a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző 

teljes lezárt üzleti évben - fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben - legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel 

rendelkeznek.  

• 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 évre vonatkozóan rendelkezik a felhívás mellékletét képező „Kormányhivatal 

igazolása a mezőgazdasági tevékenységgel hasznosított területadatokról” című formanyomtatványon szereplő mezőgazdasági 

tevékenységgel művelt területtel, vagy TERA kérelemben nem szereplő területtel, 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, (a 

felhívás 3. számú melléklete szerint) 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 a 

támogatást igénylőhöz, mint tartóhoz nyilvántartásba vett tenyészetekben tartott állat lehet. Ha az üzemméret számítás alapját képező 

állat szarvasmarha, anyajuh, vagy anyakecske akkor az érintett állatfaj tekintetében a teljes lezárt üzleti év vonatkozásában az ENAR 

nyilvántartásba bejelentett éves átlagos állatlétszámot kell az üzemméret számításánál figyelembe venni. Egyéb, a felhívás 4. számú 
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melléklet szerinti állatfajok esetében az üzemméret nagyságát az állatállomány tartási helye szerint illetékes megyei kormányhivatal 

illetékes járási hatósági állatorvos által kiállított igazolás alapján kell a teljes lezárt üzleti év vonatkozásában az éves átlagos 

állatlétszám alapján kiszámolni. ENAR-ba és TIR-be a támogatási kérelem benyújtásának napjáig bejelentett módosítások kerülnek 

figyelembe vételre.  

 

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

teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben - árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági 

tevékenységből származott.  

 

A mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel és annak nettó árbevételhez viszonyított arányának kiszámítását a felhívás 

11. számú mellékletében szereplő képlet alkalmazásával kell elvégezni.  

 

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 szervezet, a mezőgazdasági 

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

 

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

Pályázati kiírás célja: 

A jó minőségű kertészeti termékek iránt mutatkozó fokozódó kereslet kielégítéséhez, valamint a kertészeti ágazat 

versenyképességének fenntartásához, fokozásához szükséges új gépek, eszközök beszerzése vagy minőségi cseréje jelentős terheket ró 

a gazdálkodókra, amely indokolttá teszi a megfelelően ösztönző támogatási rendszer kialakítását.  

 

Jelen felhívás alapját a Vidékfejlesztési Program Kertészeti ágazat fejlesztése című művelete adja, amelynek célja a kertészeti 

ágazatban tevékenykedők versenyképességének fokozása, a kertészeti ágazat hozzáadott érték termelésének növelése 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 felhívás az építéssel nem járó kertészeti eszközök, a 

kertészeti ágazathoz kapcsolódó erőgépek, munkagépek beszerzésének támogatására irányul.  

 

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

tevékenységek 

felsorolása: 

Önállóan támogatható tevékenységek  

 

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:  

 

Versenyképesség javítása érdekében, építéssel nem járó kertészeti eszköz beszerzése:  

 

a) kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges - mezőgazdasági erőgéphez, traktorhoz kapcsolható - munkagépek beszerzése,  

b) kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges önjáró betakarítógépek beszerzése,  

c) kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges, gépek, eszközök beszerzése,  

d) maximum 1 db, legfeljebb 80 kW motorteljesítményű kertészeti traktor beszerzése.  

 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:  

 

a) Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése.  

 

Nem támogatható tevékenységek  

 

A felhívás keretében a 3.1.1. és 3.1.2. pontban meghatározott tevékenységeken túlmenően más tevékenység nem támogatható, különös 

tekintettel az alábbi tevékenységek:  

b) mezőgazdasági erőgépek beszerzése, kivéve: kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges önjáró betakarítógépek beszerzése,  

c) öntözéshez, vízellátáshoz kapcsolódó gépek eszközök (beleértve: tápoldatozók, szivattyúk) beszerzése,  

d) göngyöleg beszerzése,  

e) természeti katasztrófák (jégeső; tavaszi fagy, hirtelen lezúduló, bőséges csapadék) megelőzését szolgáló gépek, eszközök 

beszerzése,  

f) post-harvest tevékenység eszközeinek (pl. szállítórendszerek, válogató, mosó, tisztító, osztályozó, csomagoló berendezések) 
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beszerzése,  

g) talajművelő géptípusok közül az alábbiak beszerzése:  

 sorközművelő kultivátorok  

 egyéb kultivátorok  

 magágykészítők  

 talajlazítók  

 simítók  

 ekék  

 tárcsás talajművelők  

 kombinátorok  

 hengerek  

 műtrágyaszóró gépek.  

 

Beadás határideje: 

 A támogatási kérelmek benyújtására a 2017. január 06. napjától 2019. január 07. napjáig van lehetőség.  
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:  
- 2017. február 06.  

- 2017. március 06.  

- 2017. április 06.  

- 2017. július 06.  

- 2017. október 06.  

- 2018. január 08.  

- 2018. április 09.  

- 2018. július 09.  

- 2018. október 09.  

- 2019. január 07.  
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Rendelkezésre álló forrás 

A felhívás az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (a továbbiakban: EMVA) felhasználását célzó 2-es vidékfejlesztési 

prioritásához, illetve az abból képzett alábbi fókuszterületi célokhoz kapcsolódik a Vidékfejlesztési Programban rögzített módon:  

 

2A: A mezőgazdasági üzemek gazdasági teljesítményének növelése és a szerkezetátalakítás és modernizáció ösztönzése, különös 

tekintettel a piaci részvétel és orientáció növelésére, valamint a mezőgazdasági diverzifikációra – keretösszege: 16,45 milliárd Ft.  

 

2B: A generációs megújulás előmozdítása a mezőgazdaságban – keretösszege: 1,62 milliárd Ft.  

 

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg a fenti fókuszterületi megosztás szerint 

18,08 milliárd Ft.  
A felhívás által támogatott projekt a 2A fókuszterület megvalósulásához járul hozzá. Amennyiben a kedvezményezett fiatal 

mezőgazdasági termelő, az általa igénybe vett támogatási összeg a 2B fókuszterület megvalósulásához járul hozzá.  

 

Amennyiben bármelyik fókuszterületre allokált keretösszeg kimerül, az Irányító Hatóság (a továbbiakban: IH) a benyújtás lehetőségét 

felfüggesztheti vagy a felhívást lezárhatja, illetve dönthet úgy, hogy a továbbiakban csak az egyik fókuszterülethez tartozó 

tevékenységekre fogad be támogatási kérelmeket.  

 

Az IH a végrehajtás során a források legalább 80%-át kizárólag a legfeljebb 850 000 euró Standard Termelési Érték (a 

továbbiakban STÉ) üzemmérettel rendelkező mezőgazdasági termelők számára biztosítja. Az STÉ megállapításakor a kis- és 

középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján partner, illetve kapcsolódó vállalkozásnak 

minősülő vállalkozások mezőgazdasági üzemeinek STÉ-it is figyelembe kell venni. 

 

Jelen felhívás forrását az EMVA és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.  

 

A támogatott projektek várható száma: 1 500 db.  

A támogatás mértéke, 

összege 

 

1. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 10 millió Ft, kollektív projekt esetén 

maximum 20 millió Ft.  

2. A támogatás maximális mértéke:  

Támogatási terület  Támogatást igénylő  
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egyéni projekt  kollektív projekt16  fiatal mezőgazdasági termelő  

Közép-Magyarországi régió  40 %  + 10 százalékpont  + 10 százalékpont  

Nyugat-Dunántúli régió  50 %  + 10 százalékpont  + 10 százalékpont  

Közép-Dunántúli régió  50 %  + 10 százalékpont  + 10 százalékpont  

Dél-Dunántúli régió  50 %  + 10 százalékpont  + 10 százalékpont  

Észak-Magyarországi régió  50 %  + 10 százalékpont  + 10 százalékpont  

Észak-Alföldi régió  50 %  + 10 százalékpont  + 10 százalékpont  

Dél-Alföldi régió  50 %  + 10 százalékpont  + 10 százalékpont  
 

 

Operatív Program neve: Vidékfejlesztési Operatív Program  

Pályázati kiírás címe VP4-10.1.1-16 Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
VP4-10.1.1-16 

Támogatást igénylők 

köre: 

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet az Aktív mezőgazdasági termelők nyújthatnak be.  

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

4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre  

Az ÁÚF kizáró okok listája című részben foglaltakon túl, nem ítélhető meg támogatás azon támogatást igénylő részére:  

1. akinek, vagy amelynek a jelen felhívásban meghatározott tevékenységei támogatásban részesülnek, a zöldség-gyümölcs termelői 

csoportok támogatásáról szóló 150/2012 (XII. 28.) FM rendelet alapján;  

2. az a támogatást igénylő, aki a VP4-10.1.1-15 Agrár-környezetgazdálkodási kifizetések felhívás esetében Horizontális szántó 

tematikus előíráscsoportra támogatói okirattal rendelkezik, jelen felhívásban ugyanazon tematikus előíráscsoportra nem nyújthat be 

támogatási kérelmet.  

3. az a támogatást igénylő, aki a VP4-10.1.1-15 Agrár-környezetgazdálkodási kifizetések felhívás esetében Horizontális ültetvény 

tematikus előíráscsoportra támogatói okirattal rendelkezik jelen felhívásban ugyanazon tematikus előíráscsoportra csak abban az 

esetben nyújthat be támogatási kérelmet, amennyiben a támogatással érintett ültetvény igazoltan 2016. január 1. utáni telepítésű.  

 

Pályázati kiírás célja: 

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

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

fenntartható használatán alapuló mezőgazdasági gyakorlat erősítése. Kiemelten kívánja továbbá támogatni a biodiverzitás megőrzését 
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a természetes életkörülményeik között (a gazdaságban), a természet, a víz, és a talaj védelmét a termőhelyi adottságoknak megfelelő 

termelési szerkezet kialakításával, a környezettudatos gazdálkodás és fenntartható tájhasználat kialakításával.  

A támogatás fő céljai a következők:  

• a vidéki területek fenntartható fejlődésének támogatása,  

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

• a mezőgazdasági eredetű környezeti terhelés kiküszöbölése, megelőzése,  

• a természeti erőforrások fenntartható használatán alapuló mezőgazdasági gyakorlat erősítése,  

• a biodiverzitás megőrzése a természetes életkörülményeik között,  

• a környezettudatos gazdálkodás és fenntartható tájhasználat, tájgazdálkodás kialakításával,  

• az agrobiodiverzitás javítása,  

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

• a minőségi élelmiszerelőállítás elősegítése környezetkímélő gazdálkodási módszerek ösztönzésével,  

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

váltás révén.  

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

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:  

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

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

A támogatás feltétele a felhívás 3. 4. pontjában vállalt tevékenységek betartása a kötelezettségvállalás 5 éves időtartama alatt.  

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

meghatározott célokat. A támogatás alapját a területhasználat adja, amely tekintetében 2 tematikus előíráscsoportot különböztetünk 

meg. 

 

Sor-szám  Tematikus előíráscsoport megnevezése  Tematikus előíráscsoport sorszáma  

Területi lehatárolás kategória  Földhasználati kategória  

1.  Horizontális  szántó  Tematikus előíráscsoport 1.  

2.  Horizontális  ültetvény  Tematikus előíráscsoport 3.  

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:  

A) Agrár-környezetgazdálkodási alapcsomagok (kötelező): olyan előírások, amelyek túlmutatnak az 1305/2013/EU rendelet 28. 

cikk (3) bekezdésében felsorolt egyéb követelményeken.  
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Ezeket az előírásokat tematikus előíráscsoportonként kell teljesíteni. A kifizetési összeg meghatározása nem előírásonként, hanem az 

összes előírásra vonatkozóan, egy összegben történik. 

 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:  

B) Választható előírások (V): az alapcsomagon túli olyan előírások, amelyek különböző környezeti kihívásokat (vetésszerkezeti 

elvárások, talaj- és vízvédelem, biodiverzitás megőrzése, stb.) kezelnek, és amelyekből a támogatást igénylők szabadon választanak. A 

kifizetési összeg előírásonként kerül meghatározásra.  

A támogatást igénylők a támogatásba vont területeik vonatkozásában tematikus előíráscsoportonként maximálisan kettő 

előíráscsomagot alakíthatnak ki. Az adott tematikus előíráscsoportban szereplő minden kötelezettségvállalással érintett egybefüggő 

területre e két előíráscsomag valamelyikét lehet választani, további kombinációs lehetőség nincs. Mindkét előíráscsomagnak 

minimálisan kettő választható előírást kell tartalmaznia, amelyek közül legalább az egyik előírás eltér a másik előíráscsomagban 

szereplő két választott előírás valamelyikétől. 

 

 

Beadás határideje: 

 1. A támogatási kérelmek elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül történő benyújtására 2016. november 2. és 2016. 

december 2. között van lehetőség.  

2. Az 1. pont szerinti határidő elmulasztása jogvesztő hatályú.  

3. Támogatási kérelmet kizárólag az ügyfél-nyilvántartási rendszerben kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél-azonosítóval rendelkező 

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

4. Egy támogatást igénylő egy támogatási kérelmet nyújthat be. A támogatási kérelemben a benyújtási időszak alatt változtatások 

tehetők. A támogatási kérelem a benyújtási időszak alatt tett utolsó változtatás adattartalma szerint kerül elbírálásra. Változtatás 

benyújtása esetén a támogatási kérelem benyújtási idejének az utolsó változtatás benyújtásának napja minősül.  

5. Egy támogatási kérelmen belül több tematikus előíráscsoport megvalósítására is igényelhető támogatás.  

6. Egy kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület vonatkozásában csak egy tematikus előíráscsoport adható meg.  

7. A támogatási kérelemben fizikai blokkonként kell feltüntetni az adott tematikus előíráscsoportban igényelt terület nagyságát.  

8. A támogatást igénylő köteles meghatározni a támogatásba bevinni kívánt földterület nagyságát, a kötelezettségvállalással érintett 

egybefüggő területet legalább 3 méter pontossággal beazonosító EOV koordinátákat vagy shape fájl feltöltésével a támogatási kérelem 

részeként elektronikus úton benyújtani. A földterület beazonosítását a támogatást igénylőnek a támogatási kérelem beadásával együtt 

kell elvégeznie, és a kérelemmel együtt kell benyújtania. A területmérésre vonatkozó útmutatót a 2. számú melléklet tartalmazza.  

9. Azon támogatást igénylők esetében, akik az ÚMVP agrár-környezetgazdálkodási támogatásban is részt vettek és az ötödik 

gazdálkodási év végén támogatott területtel rendelkeztek, az ÚMVP agrár-környezetgazdálkodási támogatás során jóváhagyott 
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kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területet legalább 3 méter pontossággal beazonosított poligonok kiválasztására is 

lehetőség van, amennyiben a jelenlegi állapotnak is megfelel a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület.  

10. A 2015. november 7. és december 31. között beadott támogatási kérelmekhez beazonosított poligonok feltöltésére vagy 

kiválasztására is lehetőség van, amennyiben a jelenlegi állapotnak is megfelel a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület.  

11. A mérések pontosságát alátámasztó, a mérést végző és a támogatást igénylő által is aláírt a 3. számú melléklet szerinti 

területmérési jegyzőkönyv eredeti példányát a támogatási időszak alatt és a támogatási időszak végét követő tizedik év végéig meg 

kell őrizni.  

12. Ültetvény földhasználati kategória esetében a kérelemben meg kell jelölni, hogy melyik ültetvénycsoportra vonatkozik a kérelem.  

13. A támogatási kérelem elkészítésekor a következő mellékletet szükséges csatolni:  

a) Hatósági bizonyítvány az ültetvény életkoráról az ültetvény földhasználati kategória esetében a dió, szelídgesztenye és a szőlő 

kivételével.  

b) Nyilatkozat dió, szelídgesztenye, szőlő esetében, hogy az adott területén dió, szelídgesztenye vagy szőlőültetvény található, és ezért 

nem kellett csatolnia igazolást az ültetvény életkoráról.  

14. A támogatási kérelem benyújtása során az értékelési szempontokhoz – amennyiben releváns – mellékelni kell:  

a) végzettséget igazoló oklevelet/bizonyítványt;  

b) családi gazdaság nyilvántartásba vételéről szóló határozatot, amennyiben a családi gazdaság tagjának végzettségét igazoló 

oklevél/bizonyítvány kerül benyújtásra;  

c) gazdasági társaság, gazdálkodó szervezet, egyéni vállalkozó alkalmazottjának munkaszerződését, kinevezését, amennyiben az 

alkalmazott végzettségét igazoló oklevél/bizonyítvány kerül benyújtásra;  

d) gazdasági társaság 30 napnál nem régebbi, a http://www.e-cegjegyzek.hu oldalról letölthető cégkivonatát, amennyiben a gazdasági 

társaság vezető tisztségviselőjének, tagjának végzettségét igazoló oklevél/bizonyítvány kerül benyújtásra;  

e) szaktanácsadó által kiállított igazolást, amelyen igazolja, hogy az előírások a közreműködésével kerültek összeállításra;  

f) őshonos és veszélyeztetett állatok tartása esetén a tenyésztő szervezeti igazolást;  

g) a jogszerű földhasználat igazolására szolgáló dokumentumokat, kivéve földhasználati lap, tulajdoni lap.  

15. A támogatási kérelem mellékleteit jpg vagy pdf formátumban elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül kell benyújtani a 

támogatási kérelem részeként.  

16. A támogatási kérelem benyújtására rendelkezésre álló határidő leteltét követően hiánypótlásra kizárólag abban az esetben van 

lehetőség, ha a támogatási kérelem túligénylési vizsgálatának lezárásához vagy a 13. pont szerinti hatósági bizonyítvány tekintetében 

az MVH hiánypótlásra szólítja fel a támogatást igénylőket.  

17. A támogatási kérelem MVH általi elektronikus fogadásának tényét a központi elektronikus szolgáltató rendszerben a támogatást 

igénylő tárhelyére történt feltöltés jelenti, beérkezésének időpontját pedig az ideiglenes tárhelyére kapott automatikus értesítés 
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igazolja.  

18. Ha a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 57/B. § (2) bekezdése alapján a támogatást igénylő helyett meghatalmazott jár el, akkor 

meghatalmazottként az EMVA-ból finanszírozott egyes támogatások 2016. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási 

szabályokról szóló 9/2016. (IV. 5.) MvM rendelet 1. § (2) bekezdés alapján kamarai meghatalmazott is eljárhat. 

Rendelkezésre álló forrás 

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 40 milliárd Ft.  

Jelen felhívás forrását az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban 

biztosítja.  

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 500 db.   

A támogatás mértéke, 

összege 

A támogatás mértéke, összege  

A támogatási összegek hektár alapra vannak vetítve.  

A támogatás maximális összege a különböző előírás kombinációk választása esetén: 

 

Tematikus előíráscsoport megnevezése  Támogatás 

maximális 

összege  

(euró/ha/év)  
Horizontális szántó  270  

Horizontális ültetvény  egyéb gyümölcsösök  534  

szőlő 644  

 

 

A támogatási összegeket az 1. számú mellékletben található tematikus előíráscsoportok 

előírástáblázatai tartalmazzák.  

A támogatás intenzitása 100% ültetvény földhasználati kategória esetében. 

Támogatás intenzitás szintje szántóföldi gazdálkodás támogatása esetében: 

  

A támogatást igénylő gazdaságának 

üzemmérete (ha)  

Támogatásintenzitás szintje (%)  

1 – 300 ha  100%  

300,01 – 1200 ha  85%  

1200,01 ha felett  50%  
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Amennyiben a szántóföldi gazdálkodás támogatása esetén a támogatást igénylő adott évi egységes kérelmében bejelentett összes 

szántó, gyep és ültetvény hasznosítású területének mértéke alapján a támogatás intenzitása a 100% alatti két kategória valamelyikébe 

esik, akkor a szántóföldi gazdálkodásra vonatkozó támogatásának teljes egésze csökkentésre kerül, azaz nemcsak a 300 hektár feletti 

része. 

 

Operatív Program neve: Vidékfejlesztési Operatív Program  

Pályázati kiírás címe A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás  

Pályázati konstrukció 

kódja: 
VP2-6.1.1-16 

Támogatást igénylők 

köre: 

  
1. Természetes személy, amennyiben együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:  
a) Főtevékenységként mezőgazdasági tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, aki a mezőgazdasági főtevékenységet egyéni vállalkozóként a 
támogatási kérelem benyújtásától számított 12 hónapnál nem régebben folytatja.  
b) A támogatási kérelem benyújtásakor legalább 18 és legfeljebb 405 éves.  
c) Államilag elismert mezőgazdasági jellegű szakismerettel rendelkezik.  
Az elfogadható szakképesítések felsorolását a felhívás 5. számú, míg az elfogadható végzettségek felsorolását a felhívás 6. számú melléklete 
tartalmazza.  
Jogosult támogatási kérelem benyújtására a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény szerint elismert, vagy 
honosított, külföldön szerzett, a 5. és 6. számú mellékletek szerinti szakképesítést vagy végzettséget bizonyítvánnyal vagy oklevéllel igazoló 
kérelmező is.  
d) A támogatási kérelem benyújtásakor legalább 6 000, de legfeljebb 25 000 STÉ értékű termelési potenciállal (üzemmérettel) kizárólagosan 
rendelkezik.6  

 

Az üzemméret igazolása történhet:  
tal benyújtott - jelen felhívás szerinti támogatási kérelem benyújtási évében beadott - 

egységes területalapú támogatási kérelme (a továbbiakban: TERA kérelem), vagy ha az még nem került benyújtásra,7 akkor a támogatási kérelem 
benyújtását megelőző évben beadott TERA kérelme alapján számolt, mezőgazdasági tevékenységből származó üzemmérettel.  
 

-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) által a támogatást 
igénylőhöz, mint  

 
tartóhoz nyilvántartásba vett tenyészetekben tartott állat lehet. Ha az üzemméret számítás alapját képező állat szarvasmarha, anyajuh, vagy 
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anyakecske akkor az érintett állatfaj tekintetében az ENAR nyilvántartásba bejelentett éves átlagos állatlétszámot8 kell az üzemméret 
számításánál figyelembe venni. Egyéb, a felhívás 2. számú melléklete szerinti állatfajok esetében az üzemméret nagyságát az állatállomány 
tartási helye szerint illetékes megyei kormányhivatal illetékes járási hatósági állatorvos által kiállított igazolás alapján kell az éves átlagos 
állatlétszám9 alapján kiszámolni. ENAR-ba és TIR-be a támogatási kérelem benyújtásának napjáig bejelentett módosítások kerülnek figyelembe 
vételre.  
Amennyiben a támogatást igénylő növénytermesztést és állattenyésztést is folytat, akkor az üzemméret számítás szempontjából a 
növénytermesztés és az állattenyésztés kapcsán leírtakat is figyelembe kell venni.  
2. Jogi személy, amennyiben együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:  
a) Főtevékenységként mezőgazdasági tevékenységet a támogatási kérelem benyújtásától számított 12 hónapnál nem régebben folytat.  

b) A jogi személy kizárólagos tulajdonosa és ügyvezetője legfeljebb 12 hónapja folytat mezőgazdasági tevékenységet, mint főtevékenységet 
egyéni vállalkozóként vagy mezőgazdasági tevékenységet főtevékenységként végző jogi személy tulajdonosaként és ügyvezetőjeként.  

c) A jogi személy kizárólagos tulajdonosa és ügyvezetője (ezáltal az irányítás, hasznok és pénzügyi kockázatok tekintetében tényleges és hosszú 
távú ellenőrzést kizárólagosan gyakorló személy) legalább 18, legfeljebb 4010 éves.  

d) A jogi személy kizárólagos tulajdonosa és ügyvezetője államilag elismert mezőgazdasági jellegű szakismerettel rendelkezik.  
 
Az elfogadható szakképesítések felsorolását a felhívás 5. számú, míg az elfogadható végzettségek felsorolását a 6. számú melléklete 
tartalmazza.  
Jogosult támogatási kérelem benyújtására a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény szerint elismert, vagy 
honosított, külföldön szerzett, az 5. és a 6. számú mellékletek szerinti szakképesítést vagy végzettséget bizonyítvánnyal vagy oklevéllel igazoló 
kérelmező.  
e) A támogatási kérelem benyújtásakor a jogi személy kizárólagosan legalább 6 000 STÉ értékű, a jogi személy és a jogi személy kizárólagos 
tulajdonosa és ügyvezetője együttesen11 legfeljebb 25 000 STÉ értékű termelési potenciállal (üzemmérettel) rendelkezik.  
 
Az üzemméret igazolása történhet:  

esztés esetén a támogatást igénylő által benyújtott jelen felhívás szerinti támogatási kérelem benyújtási évében beadott TERA 
kérelem, vagy ha az még nem került benyújtásra,12 akkor a támogatási kérelem benyújtását  
 
megelőző évben beadott TERA kérelme alapján számolt, mezőgazdasági tevékenységből származó üzemmérettel.  
 

tt tenyészetekben 
tartott állat lehet. Ha az üzemméret számítás alapját képező állat szarvasmarha, anyajuh, vagy anyakecske akkor az érintett állatfaj tekintetében 
az ENAR nyilvántartásba bejelentett éves átlagos állatlétszámot13 kell az üzemméret számításánál figyelembe venni. Egyéb, a felhívás 2. számú 
melléklete szerinti állatfajok esetében az üzemméret nagyságát az állatállomány tartási helye szerint illetékes megyei kormányhivatal illetékes 
járási hatósági állatorvos által kiállított igazolás alapján kell az éves átlagos állatlétszám14 alapján kiszámolni. ENAR-ba és TIR-be a támogatási 
kérelem benyújtásának napjáig bejelentett módosítások kerülnek figyelembe vételre.  
Amennyiben a támogatást igénylő növénytermesztést és állattenyésztést is folytat, akkor az üzemméret számítás szempontjából a 
növénytermesztés és az állattenyésztés kapcsán leírtakat is figyelembe kell venni.  
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Jelen felhívásra konzorcium formában nem lehet támogatási kérelmet benyújtani, a támogatás kedvezményezettje nem lehet 
konzorcium. 

 

Pályázati kiírás célja: 

Az Európai Unió más országaihoz hasonlóan Magyarországon is növekszik a mezőgazdaságban dolgozók átlagéletkora, a gazdatársadalom 
elöregszik. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint4 a gazdálkodók 31 százaléka 65 év feletti, míg a 34 év alattiak aránya csupán 6,1 
százalék. A gazdálkodói réteg elöregedésén túl jelentős probléma, hogy a szakismerettel rendelkezők aránya a 35 évnél fiatalabbak körében az 
uniós átlagnak csak mintegy fele. Szükséges tehát a megfelelő szakmai képzettséggel és gyakorlattal rendelkező fiatal gazdálkodók bevonásával 
a termelői generációváltás elősegítésének speciális eszközökkel történő, komplex módon történő támogatása.  
A felhívás célja a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának támogatása, ezzel együtt a birtokstruktúra átalakításának előmozdítása, a 
mezőgazdasági munkaerő korstruktúrájának javítása, a vidék népességmegtartó képességének növelése és a mezőgazdasági tevékenység 
hosszú távú megtartása. A magas hozzáadott értékű, munkaerő-intenzív agrárágazatokban - az állattenyésztésben és a kertészetben – 
tevékenykedni kívánó fiatalok támogatását a felhívás kiemelten kívánja kezelni. Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek 
támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek. 

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:  
Újonnan létrehozott mezőgazdasági vállalkozás támogatása:  

 

 

Beadás határideje: 

A támogatási kérelmek benyújtására a 2017. március 16. napjától 2019. március 14. napjáig van lehetőség.  
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:  
- 2017. március 31.  

- 2017. május 2.  

- 2017. június 1.  

- 2017. augusztus 31.  

- 2017. november 30.  

- 2018. február 28.  

- 2018. május 31.  

- 2018. augusztus 31.  

- 2018. november 30.  

- 2019. március 14.  

 

Rendelkezésre álló forrás 
 A felhívás az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (a továbbiakban: EMVA) felhasználását célzó 2-es vidékfejlesztési prioritásihoz, 
illetve az abból képzett alábbi fókuszterületi célhoz kapcsolódik, a Vidékfejlesztési Programban rögzített módon:  
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2B: A generációs megújulás előmozdítása a mezőgazdaságban – keretösszege: 37,75 milliárd Ft.  
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg a fenti fókuszterületi megosztás szerint 37,75 
milliárd Ft.  
Amennyiben a fókuszterületre allokált keretösszeg kimerül, az Irányító Hatóság (a továbbiakban: IH) a benyújtás lehetőségét felfüggesztheti vagy 
a felhívást lezárhatja.  
Jelen felhívás forrását az EMVA és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.  
A támogatott projektek várható száma: 3 000 db. 

A támogatás mértéke, 

összege 

 1. a támogatás mértéke: 40 000 eurónak megfelelő forintösszeg, egyösszegű átalány formájában, két részletben, 5 évre nyújtva:  
a) az első kifizetési kérelem benyújtásával a támogatás a teljes összeg 75%-a,  
b) a támogatási összeg fennmaradó 25%-a a felhívás szerinti- és az üzleti tervben vállalt kötelezettségek teljesítésének függvényében, 
legkorábban az első igényléstől számított 36 hónap elteltével, de legkésőbb a működési időszak megkezdésétől számított 54. hónap utolsó 
napjáig tervezhető és igényelhető.  
2. A támogatás folyósítása a 2007. évi XVII. törvény 28/A. § (2) bekezdése alapján a kedvezményezett ügyfél-nyilvántartási rendszerben rögzített 
fizetési számlájára történik. 

 

Operatív Program neve: Vidékfejlesztési Operatív Program  

Pályázati kiírás címe Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások  

Pályázati konstrukció 

kódja: 
VP5- 8.5.1.-17 

Támogatást igénylők 

köre: 

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:  

A jogosultsági feltételeknek megfelelő erdőgazdálkodók. 

Pályázati kiírás célja: 

A teljes erdőszerkezet átalakítással elsősorban a meglévő erdő természetességi állapotához képest magasabb természetességi állapotú 

vagy a sarjeredetű állomány helyett magasabb ökológiai értékű, legalább azonos természetességű, nem sarj eredetű állomány 

létrehozását kívánja előmozdítani. Az erdő egyes szerkezeti elemeinek átalakítása, több szintes állományszerkezet kialakítása valamint 

az adott termőhelynek megfelelő természetes erdőtársulásokká történő átalakítás az alátelepítéssel történő erdőszerkezet átalakítás 

segítségével valósítható meg. A művelettel az intenzíven terjedő idegenhonos fa-és cserjefajok eltávolítása is támogatott, így az 

őshonos fafajú erdőállományok egészségi állapota, létfeltételei javulnak, továbbá a biológiai sokféleségük is fennmaradhat. Az erdei 

élőhelyek változatosságának növelése szempontjából egy fontos élőhelyfejlesztési lehetőség az erdei tisztások kialakítása vagy 

helyreállítása.  

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

 

Magyar Állam tulajdonában, a Honvédelmi Minisztérium kezelésében lévő lő-, és gyakorlótér területére nem vehető igénybe a 
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támogatás.  

A 6A fókuszterület forrásának terhére csak abban az esetben lehet támogatói döntést hozni, ill. költséget elszámolni, ha a projekt 

megvalósítási helye a Vidékfejlesztési Programban meghatározott vidéki térségben található. 

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

 3.1.1. 2. Választható önállóan támogatható tevékenységek: 

 

1.) A szerkezetátalakítási célok megvalósítása érdekében az alábbi tevékenységek támogathatóak:  
 

A.) Tarvágást követő teljes erdőszerkezet átalakítás  

B.) Erdőállomány alatti erdősítéssel történő teljes erdőszerkezet átalakítás  

C.) Alátelepítés során állománykiegészítéssel történő erdőszerkezet átalakítás  

2.) Klímarezisztens szaporítóanyaggal történő erdőfelújítás  

3.) Egyéb, az erdei ökoszisztémák ellenállóképességének és környezeti értékének növelése érdekében az alábbi tevékenységek 

támogathatóak:  

A.) Intenzíven terjedő, idegenhonos fa- és cserjefajok visszaszorítása  

B.) Erdei tisztások kialakítása vagy helyreállítása  

 

3.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:  

1.) Az egyes támogatási tevékenységekhez az alábbi kiegészítő támogatások igényelhetőek:  
A 3.1.1.2. pont 1.) és 2.) bekezdése szerinti szerkezetátalakítási tevékenységek esetén:  

a.) kerítés létesítése  

b.) villamos karám (továbbiakban: villanypásztor) létesítése  

c.) 10 fokot meghaladó lejtésű területen padka létesítése  

d.) erdőszegély kialakítása  

 

A kiegészítő támogatások (kerítés, villanypásztor, 10 fokot meghaladó lejtésű padka, erdőszegély kialakítása) önállóan nem csak a 

szerkezetátalakítási tevékenységekkel együtt vehető igénybe.  

2.) A 3.1.1.2. pont 3.) bekezdése szerinti intenzíven terjedő, idegenhonos fa-és cserjefajok visszaszorítása tevékenység esetén:  

a.) Tuskókenés  

A kiegészítő támogatás (tuskókenés) önállóan nem csak az intenzíven terjedő, idegenhonos fa-és cserjefajok visszaszorítása 

tevékenységgel együtt vehető igénybe. 

Beadás határideje:  
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1.) A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, (az ÁÚF-ben meghatározottak szerint) ügyfélkapun keresztül, az egyes 

mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló 

kormányrendeletben meghatározott elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, lehet benyújtani 

az alábbi ütemezés szerint:  

• 2017. február 28. - 2019. február 28. között,  

A határidők elmulasztása jogvesztő hatályú.  

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

• 2017. március 31.  

• 2017. június 30.  

• 2017. december 30.  

• 2018. június 29  

• 2018. december 29.  

• 2019. február 28.  

 

Rendelkezésre álló forrás 

A Felhívás az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap felhasználását célzó 5-ös és 6-os vidékfejlesztési prioritásokhoz2, illetve 

az azokból képzett alábbi fókuszterületi célokhoz kapcsolódik a Vidékfejlesztési Programban rögzített módon:  

5E: elsősorban az alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaság eléréséhez járul hozzá. Az erdőterületek növekedése, a növekvő élőfa 

készlet a szén megőrzésének és megkötésének növelését jelenti egyben-melynek keretösszege: 3,87 milliárd Ft.  

6A: az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások- melynek keretösszege: 0,82 

milliárd Ft 

A Felhívás ’1: A.), B.), C.) 2.) és 3: A.) és B.) célterülete az 5E, míg a vidéki térségekben létrehozni kívánt projektek esetében pedig a 

6A fókuszterületek, megvalósulásához járul hozzá. Amennyiben bármelyik fókuszterületre allokált keretösszeg kimerül, az IH a 

benyújtás lehetőségét felfüggesztheti vagy a felhívást lezárhatja, illetve dönthet úgy, hogy a továbbiakban csak az egyik célterülethez 

tartozó tevékenységekre fogad be pályázatokat vagy csak az egyik célterülethez kapcsolódó költségeket ismeri el elszámolható 

költségként.  

Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 4,7 milliárd Ft.  

Jelen felhívás forrását az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap (EMVA) és Magyarország költségvetése 

társfinanszírozásban biztosítja.  

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 300 db  

A támogatás mértéke,  
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összege Teljes erdőszerkezet átalakítás, tarvágást követően Egyéb lágy lombos célállomány 

típus csoportra:  

1478 eurónak megfelelő 

forintösszeg/ha  

Teljes erdőszerkezet átalakítás, tarvágást követően Tölgy-Bükk, Egyéb kemény lomb 

célállomány típus csoportra:  

2190 eurónak megfelelő 

forintösszeg/ha  

Teljes erdőszerkezet átalakítás, tarvágást követően Akác célállomány típus csoportról - 

Tölgy-Bükk, Egyéb kemény lomb célállomány típus csoportra:  

3076 eurónak megfelelő 

forintösszeg/ha  

Teljes erdőszerkezet átalakítás, erdőállomány alatti erdősítéssel:  1129 eurónak megfelelő 

forintösszeg/ha  

 

Teljes erdőszerkezet átalakítás, tarvágást követően Egyéb lágy lombos célállomány típus 

csoportra tuskózás nélkül:  

1092 eurónak megfelelő 

forintösszeg/ha  

Teljes erdőszerkezet átalakítás, tarvágást követően Tölgy-Bükk, Egyéb kemény lomb 

célállomány típus csoportra tuskózás nélkül:  

1142 eurónak megfelelő 

forintösszeg/ha  

Teljes erdőszerkezet átalakítás, tarvágást követően Akác célállomány típus csoportról - 

Tölgy-Bükk, Egyéb kemény lomb célállomány típus csoportra tuskózás nélkül:  

1915 eurónak megfelelő 

forintösszeg/ha  

 

Géppel nem járható terepen a teljes erdőszerkezet átalakítás költségei támogatásának 10 %-os növelése indokolt. 

 

Alátelepítéssel történő erdőszerkezet átalakítás  484 eurónak megfelelő forintösszeg/ha  

Klímarezisztens szaporítóanyaggal történő erdőfelújítás :  

csemetével  871 eurónak megfelelő forintösszeg/ha  

tölgy makkal  806 eurónak megfelelő forintösszeg/ha  

cser makkal  709 eurónak megfelelő forintösszeg/ha  

bükk makkal  1064 eurónak megfelelő forintösszeg/ha  

Intenzíven terjedő, idegenhonos fa- és cserjefajok visszaszorítása:  497 eurónak megfelelő forintösszeg/ha  

Erdei tisztások kialakítása vagy helyreállítása  303 eurónak megfelelő forintösszeg/ha  

 

Kiegészítő intézkedések támogatási mértéke: 
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2. Intenzíven terjedő, idegenhonos fa-és cserjefajok visszaszorítása esetén  

 

Tuskókenés  129 eurónak megfelelő forintösszeg/ha  

Szerkezetátalakítási tevékenységek megvalósítása esetén  

Kerítés  4 euró/m  max. 504 euró/ha  

Villanypásztor  2 euró/m  max. 216 euró/ha  

Padka (lejtés >10°, kézi)  13 euró/100 m  max. 624 euró/ha  

Erdőszegély kialakítása  1 euró/m  

 

 

 

Operatív Program neve: Vidékfejlesztési Operatív Program  

Pályázati kiírás címe VP6-6.4.1–16 Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása  

Pályázati konstrukció 

kódja: 
VP6-6.4.1–16 

Támogatást igénylők 

köre: 

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:  

Vidéki térségekben működő mikrovállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelő, aki/amely együttesen megfelel az alábbi 

feltételeknek:  
- székhelye / telephelye legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző év július elsejétől a 3., 4.11 vagy 10. számú mellékletben 

felsorolt településen van;  

- a projekt megvalósítási helye a felhívás 3., 4. vagy 10. számú mellékletben szereplő településen található;  

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

megelőző lezárt üzleti évben árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott. A mezőgazdasági 

tevékenységből származó nettó árbevétel és annak nettó árbevételhez viszonyított arányának kiszámítását a felhívás 8. számú 
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mellékletében szereplő képlet alkalmazásával kell elvégezni;  

- rendelkezik a 2007. évi XVII. törvény 28.§-a szerinti ügyfél-azonosítóval.  

 

Jelen felhívás esetében az őstermelők a Vidéki térségekben működő mikrovállakozásnak minősülő mezőgazdasági termelő 

kedvezményezetti körbe tartoznak.  

Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv csak akkor nyújthat be támogatási kérelmet, 

ha ahhoz a Kormány előzetesen hozzájárult és az erről szóló dokumentumot (pl. kormányhatározat) csatolta.  

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

Pályázati kiírás célja: 

Jelen felhívás célja a vidéki térségekben működő mikrovállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelők induló vagy már működő 

nem mezőgazdasági tevékenységeinek fejlesztése érdekében történő támogatása. Az intézkedés kiemelten támogatja a tanyás 

településeken és vállalkozáshiányos aprófalvas területeken megvalósuló tevékenység-, illetve vállalkozás-fejlesztéseket. 

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek  

3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek  

3.1.1.1. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:  

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan: legalább egy beruházás megvalósítása úgy, hogy a fejlesztéssel 

érintett tevékenységek nem kapcsolódhatnak elődleges mezőgazdasági termeléshez:  

a) Falusi turisztikai attrakciók és szolgáltatások létesítése, fejlesztése:  

- új falusi szálláshely létesítése és meglévő fejlesztése esetében a projekt eredményének rendelkeznie kell a 4 napraforgós minősítést 

tartalmazó Minősítő Bizonyítvánnyal.  

 

Egyéb szálláshely esetében:  

- új egyéb szálláshely létesítése és meglévő fejlesztése támogatható;  

- amennyiben a projekt a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet (10. számú mellékletben nevesített településen) területén valósul meg, egyéb 

szálláshelyhez kapcsolódó fejlesztés támogatható.  

 

b) A felhívás 11. számú mellékletében felsorolt listában szereplő nem mezőgazdasági termék- , szolgáltatás- és technológiafejlesztés, a 

tevékenység elindításához vagy továbbfejelsztéséhez szükséges műhely vagy bemutató tér kialakítása, fejlesztése, interaktív 

bemutatók tartásához szükséges fejlesztések, árusító helyek/csatornák kialakítása, fejlesztése (kivéve kizárólag mezőgazdasági és 

Annex 1 feldolgozott termékeket árusító bolt, mozgó bolt).  
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3.1.1. 2. Választható önállóan támogatható tevékenységek  

Jelen felhívás esetében nem releváns.  

3.1.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek  

3.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek  

Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása.  

 

3.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek  

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható tevékenységgel együttesen 

támogathatóak:  

lével);  

-, melegítő-, főzőkonyha 

fejlesztése, kialakítása; étkező helyiség felújítása, férőhely bővítése; étkezőbútorok beszerzése);  

x, projekt-arányos akadálymentesítés;  

 

4 és szabadidősport igényeit kielégítő szolgáltatás kialakítása és fejlesztése;  

ojekt által érintett épület tekintetében. (Fűtési/hűtési energiaigény, 

használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból; napkollektorok 

alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata, napelemes rendszer kialakítása).  

 

Beadás határideje: 

A támogatást igénylő jelen felhívás keretében értékelési időszakonként egy támogatási kérelmet nyújthat be, amely egy megvalósítási 

helyre vonatkozhat.  

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

benyújtás első lehetséges napját követő huszonnégy hónapig van lehetőség.  

A támogatást igénylő jelen felhívás keretében a támogatási időszak alatt egy alkalommal részesülhet támogatásban a VP6-6.4.1-16 

kódszámú "Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása " című felhívás keretén 

belül.  

Egy életvitelszerű tartózkodási helyről kizárólag egy kérelmező nyújthat be támogatási kérelmet, továbbá egy megvalósítási hely 

vonatkozásában kizárólag egy kedvezményezett lehet jogosult a támogatásra.  

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. május 12. naptól 2019. május 14 -ig van lehetőség.  

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:  
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Első szakasz zárása: 2017. június 12.  

Második szakasz zárása: 2017. július 12.  

Harmadik szakasz zárása: 2017. augusztus 14. 

Negyedik szakasz zárása: 2017. november 14.  

Ötödik szakasz zárása: 2018. február 14.  

Hatodik szakasz zárása: 2018. május 14.  

Hetedik szakasz zárása: 2018. augusztus 14.  

Nyolcadik szakasz zárása: 2018. november 14.  

Kilencedik szakasz zárása: 2019. február 14.  

Tízedik szakasz zárása: 2019. május 14. 

Rendelkezésre álló forrás 

A felhívás az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (a továbbiakban: EMVA) felhasználását célzó 6. „A társadalmi 

befogadás előmozdítása, a szegénység csökkentése és a gazdasági fejlődés támogatása a vidéki térségekben” vidékfejlesztési 

prioritáshoz, illetve az abból képzett alábbi fókuszterületi célokhoz kapcsolódik a Vidékfejlesztési Programban rögzített módon:  

6A: a diverzifikálásnak, kisvállalkozások alapításának és fejlesztésének, valamint a munkahelyteremtésnek a megkönnyítése, 

amelynek keretösszege: 35,94 milliárd Ft.  

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg a fenti fókuszterületi megosztás szerint 

35,94 milliárd forint.  
Amennyiben a fókuszterületre allokált keretösszeg kimerül, az Irányító Hatóság a benyújtás lehetőségét a felhívásban rögzített szakasz 

zárását követően felfüggesztheti vagy a felhívást lezárhatja.  

Jelen felhívás forrását az EMVA és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.  

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 700-1000 db. 

A támogatás mértéke, 

összege 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: maximum 160 000 eurónak megfelelő forintösszeg. 

A támogatás maximális mértéke a projekt megvalósulási helye szerinti település(ek)től függően az alábbiak szerint alakul:   

A 290/2014 (XI.26.) Korm. rendelet szerint nem besorolható járásban lévő település esetén  50%  

A 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerinti „kedvezményezett” járásban lévő településen  60%  

A 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerinti „fejlesztendő” és „komplex programmal fejlesztendő” járásban 

lévő településen  

70%  

 

  

Operatív Program neve: Vidékfejlesztési Operatív Program  

Pályázati kiírás címe Kertészet korszerűsítése – kertészeti gépbeszerzés támogatása (Felfüggesztve) 



                                                                                 

 342 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
VP2-4.1.3.5-16 

Támogatást igénylők 

köre: 

1. Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben igazolják, hogy:  
a) a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző 

teljes lezárt üzleti évben - fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben - legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel 

rendelkeznek.  

• 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 évre vonatkozóan rendelkezik a felhívás mellékletét képező „Kormányhivatal 

igazolása a mezőgazdasági tevékenységgel hasznosított területadatokról” című formanyomtatványon szereplő mezőgazdasági 

tevékenységgel művelt területtel, vagy TERA kérelemben nem szereplő területtel, 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, (a 

felhívás 3. számú melléklete szerint) 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 a 

támogatást igénylőhöz, mint tartóhoz nyilvántartásba vett tenyészetekben tartott állat lehet. Ha az üzemméret számítás alapját képező 

állat szarvasmarha, anyajuh, vagy anyakecske akkor az érintett állatfaj tekintetében a teljes lezárt üzleti év vonatkozásában az ENAR 

nyilvántartásba bejelentett éves átlagos állatlétszámot kell az üzemméret számításánál figyelembe venni. Egyéb, a felhívás 4. számú 

melléklet szerinti állatfajok esetében az üzemméret nagyságát az állatállomány tartási helye szerint illetékes megyei kormányhivatal 

illetékes járási hatósági állatorvos által kiállított igazolás alapján kell a teljes lezárt üzleti év vonatkozásában az éves átlagos 

állatlétszám alapján kiszámolni. ENAR-ba és TIR-be a támogatási kérelem benyújtásának napjáig bejelentett módosítások kerülnek 

figyelembe vételre.  

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

teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben - árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági 

tevékenységből származott.  

 

A mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel és annak nettó árbevételhez viszonyított arányának kiszámítását a felhívás 

11. számú mellékletében szereplő képlet alkalmazásával kell elvégezni.  

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

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

 

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.  
Konzorciumnak az a 272/2014. Korm. r. 3. § (1) bekezdés 19. pontjának, valamint az 59. §-nak megfelelő együttműködés minősül, 

amelynek legalább öt tagja van. A konzorcium minden egyes tagjának külön-külön meg kell felelni a jogosultsági feltételeknek, 

továbbá nem lehetnek egymásnak a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerinti 

partner, illetve kapcsolódó vállalkozásai. A konzorciumban történő projekt megvalósításának feltétele, hogy a konzorcium összes tagja 

kérelemre nyilvántartásba vett besorolású ügyfélként kell, hogy szerepeljen a kifizető ügynökség által vezetett ügyfél-nyilvántartási 

rendszerben.  

Termelői csoport és termelői szervezet esetén a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem 

rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozóan a tagok:  

- árbevételét össze kell számolni, és az összeszámolt árbevétel legalább 50%-ának mezőgazdasági tevékenységből kell származnia, és  

- legalább 50 %-ának igazolnia kell a legalább 6000 euró STÉ értékű üzemmérettel való rendelkezést.  

Az IH a végrehajtás során a források legalább 80%-át kizárólag a legfeljebb 850 000 euró Standard Termelési Érték 

üzemmérettel rendelkező mezőgazdasági termelők számára biztosítja. Az STÉ megállapításakor a kis- és középvállalkozásokról, 

fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján partner, illetve kapcsolódó vállalkozásnak minősülő vállalkozások 

mezőgazdasági üzemeinek STÉ-it is figyelembe kell venni.7  

Kollektív projekt esetében az 1. pontban meghatározott STÉ megállapításakor a tagok STÉ-it nem kell összeszámítani. Amennyiben 

azonban akár csak egyetlen tag üzemmérete meghaladja a fent meghatározott értéket (850 0000 euró STÉ), úgy a konzorcium, a 

termelői csoport, illetve a termelői szervezet STÉ-je meghatározása szempontjából ennek a tagnak az STÉ-jét kell figyelembe venni. 

Pályázati kiírás célja: 

A jó minőségű kertészeti termékek iránt mutatkozó fokozódó kereslet kielégítéséhez, valamint a kertészeti ágazat 

versenyképességének fenntartásához, fokozásához szükséges új gépek, eszközök beszerzése vagy minőségi cseréje jelentős terheket ró 

a gazdálkodókra, amely indokolttá teszi a megfelelően ösztönző támogatási rendszer kialakítását.  

Jelen felhívás alapját a Vidékfejlesztési Program Kertészeti ágazat fejlesztése című művelete adja, amelynek célja a kertészeti 

ágazatban tevékenykedők versenyképességének fokozása, a kertészeti ágazat hozzáadott érték termelésének növelése 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 felhívás az építéssel nem járó kertészeti eszközök, a 

kertészeti ágazathoz kapcsolódó erőgépek, munkagépek beszerzésének támogatására irányul.  

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

tevékenységek 

felsorolása: 

Önállóan támogatható tevékenységek  

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:  

Versenyképesség javítása érdekében, építéssel nem járó kertészeti eszköz beszerzése:  

a) kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges - mezőgazdasági erőgéphez, traktorhoz kapcsolható - munkagépek beszerzése,  

b) kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges önjáró betakarítógépek beszerzése,  

c) kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges, gépek, eszközök beszerzése,  

d) maximum 1 db, legfeljebb 80 kW motorteljesítményű traktor beszerzése a felhívás 3.4.1.1. C) 7. és 5.7. pontjainak 

figyelembevételével,  

e) talajművelő gépek beszerzése (sorközművelő kultivátorok, egyéb kultivátorok, magágykészítők, talajlazítók, simítók, ekék, tárcsás 

talajművelők, kombinátorok, hengerek, műtrágyaszóró gépek) a felhívás 3.4.1.1. C) 8. pontjának figyelembevételével.  

 

Önállóan nem támogatható tevékenységek:  

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható tevékenységgel együttesen 

támogathatóak:  

a) Az 5.5. b) pontban felsorolt általános költségekhez kapcsolódó tevékenységek.  

 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:  

a) Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése.  

 

Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos előírásokat az ÁÚF 10. fejezete tartalmazza. 

Beadás határideje: 

A támogatást igénylő jelen felhívás keretében értékelési időszakonként egy támogatási kérelmet nyújthat be, amely egy megvalósítási 

helyre vonatkozhat.  

A támogatási kérelmek benyújtására a 2016. december 19. napjától 2018. december 18. napjáig van lehetőség. 

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

- 2017. január 19.  

- 2017. február 20.  

- 2017. március 20.  

- 2017. június 19.  

- 2017. szeptember 19.  
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- 2017. december 19.  

- 2018. március 19.  

- 2018. június 19.  

- 2018. szeptember 19.  

- 2018. december 18.  

 

Rendelkezésre álló forrás 

A felhívás az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (a továbbiakban: EMVA) felhasználását célzó 2-es vidékfejlesztési 

prioritásához, illetve az abból képzett alábbi fókuszterületi célokhoz kapcsolódik a Vidékfejlesztési Programban rögzített módon:  

2A: A mezőgazdasági üzemek gazdasági teljesítményének növelése és a szerkezetátalakítás és modernizáció ösztönzése, különös 

tekintettel a piaci részvétel és orientáció növelésére, valamint a mezőgazdasági diverzifikációra – keretösszege: 16,45 milliárd Ft.  

2B: A generációs megújulás előmozdítása a mezőgazdaságban – keretösszege: 1,62 milliárd Ft.  

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg a fenti fókuszterületi megosztás szerint 

18,08 milliárd Ft.  
A felhívás által támogatott projekt a 2A fókuszterület megvalósulásához járul hozzá. Amennyiben a kedvezményezett fiatal 

mezőgazdasági termelő, az általa igénybe vett támogatási összeg a 2B fókuszterület megvalósulásához járul hozzá.  

Amennyiben bármelyik fókuszterületre allokált keretösszeg kimerül, az Irányító Hatóság (a továbbiakban: IH) a benyújtás lehetőségét 

felfüggesztheti vagy a felhívást lezárhatja, illetve dönthet úgy, hogy a továbbiakban csak az egyik fókuszterülethez tartozó 

tevékenységekre fogad be támogatási kérelmeket.  

Az IH a végrehajtás során a források legalább 80%-át kizárólag a legfeljebb 850 000 euró Standard Termelési Érték (a 

továbbiakban STÉ) üzemmérettel rendelkező mezőgazdasági termelők számára biztosítja. Az STÉ megállapításakor a kis- és 

középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján partner, illetve kapcsolódó vállalkozásnak 

minősülő vállalkozások mezőgazdasági üzemeinek STÉ-it is figyelembe kell venni.4  

Jelen felhívás forrását az EMVA és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.  

A támogatott projektek várható száma: 1 500 db. 

Támogatás mértéke és 

összege: 

 

1. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: Egyéni projekt esetén maximum 10 millió Ft, kollektív projekt esetén 

maximum 20 millió Ft.  

2. A támogatás maximális mértéke:  

Támogatási terület  Támogatást igénylő  

egyéni projekt  kollektív projekt16  fiatal mezőgazdasági termelő  
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Közép-Magyarországi régió  40 %  + 10 százalékpont  + 10 százalékpont  

Nyugat-Dunántúli régió  50 %  + 10 százalékpont  + 10 százalékpont  

Közép-Dunántúli régió  50 %  + 10 százalékpont  + 10 százalékpont  

Dél-Dunántúli régió  50 %  + 10 százalékpont  + 10 százalékpont  

Észak-Magyarországi régió  50 %  + 10 százalékpont  + 10 százalékpont  

Észak-Alföldi régió  50 %  + 10 százalékpont  + 10 százalékpont  

Dél-Alföldi régió  50 %  + 10 százalékpont  + 10 százalékpont  
 

  

Operatív Program neve: Vidékfejlesztési Operatív Program  

Pályázati kiírás címe Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok megelőzése 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
VP5-8.3.1-17 

Támogatást igénylők 

köre: 
Az erdészeti hatóság által az Evt. alapján jogerősen nyilvántartásba vett erdőgazdálkodók. 

Pályázati kiírás célja: 

A klímaváltozás jelentős és egyre fokozódó abiotikus kockázatokat eredményez. Ezek részben előre jelezhetően, részben katasztrófa 

jelleggel bekövetkező folyamatok, amelyekhez alkalmazkodni, illetve bekövetkezésük esetében az ökológiai potenciált fenntartani 

csak hosszú távú fejlesztéspolitikai beavatkozásokkal lehetséges. 

Hazánkban az elmúlt évtizedekben egyre gyakoribb az aszály, amely a tűzveszély növekedésével is együtt jár, így nagyobb figyelmet 

kell fordítani a tűz megelőzésére is, amely által növelhető az erdőgazdálkodás biztonsága. A megelőzési tevékenyég nemcsak 

költséghatékonyabb, mint a kárelhárítás és kárfelszámolás, hanem az ökológiai -, természeti károk minimalizálására is alkalmas. 

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

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:  
Jelen felhívás alapján vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó 
vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1305/2013 EU rendelet 
24. cikkében foglaltaknak megfelelően.  
Jelen felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:  
1.) Tűzpászták esetén:  
a) „A” típusú keskeny tűzpászta kialakítása vagy fenntartása;  

b) „B” típusú járható tűzpászta kialakítása vagy fenntartása;  
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c) „C” típusú széles tűzpászta kialakítása vagy fenntartása.  
2.) Víznyerőhely esetén:  

a) „A” típusú víznyerőhely kialakítása:  
 
aa) vízzáró talaj alkalmazása;  
ab) egyéb szigetelés alkalmazása.  
b) „B” típusú víznyerőhely kialakítása:  
 
ba) vízzáró talaj alkalmazása;  
bb) egyéb szigetelés alkalmazása. 

 
c) „C” típusú víznyerőhely kialakítására:  
ca) vízzáró talaj alkalmazása;  
cb) egyéb szigetelés alkalmazása.  
3.) Fenyő fő-fafajú állományok tisztításából származó fenyő tisztítási anyag eltávolítása.  

4.) Tuskósorok lehordásának támogatása.  

 

Beadás határideje: 

 
1.) A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, (az ÁÚF-ben meghatározottak szerint) ügyfélkapun keresztül, az egyes mezőgazdasági és 
agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló kormányrendeletben 
meghatározott elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon lehet benyújtani az alábbi ütemezés szerint:  
 

– 2019. április 3. között  
A határidő elmulasztása jogvesztő hatályú.  

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

 


2017. május 3.  
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uár 3.  

 

 

Rendelkezésre álló forrás 

A felhívás az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (a továbbiakban: EMVA) felhasználását célzó 5. vidékfejlesztési prioritáshoz2, illetve 
az abból képzett alábbi fókuszterületi célhoz kapcsolódik a Vidékfejlesztési Programban rögzített módon.  
A felhívás által támogatott tevékenységek az 5E fókuszterület megvalósulásához járulnak hozzá.  
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5,74 milliárd Ft.  
Jelen felhívás forrását az EMVA és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.  
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 250 db. 

Támogatás mértéke és 

összege: 

Támogatott tevékenység  Támogatás mértéke/év  
„A” típusú keskeny tűzpászta kialakítására vagy fenntartására  0,08 eurónak megfelelő forintösszeg/folyóméter  
„B” típusú járható tűzpászta kialakítására vagy fenntartására  0,4 eurónak megfelelő forintösszeg /folyóméter  
„C” típusú széles tűzpászta kialakítására vagy fenntartására  0,4 eurónak megfelelő forintösszeg /folyóméter  
Támogatott tevékenység  Támogatás mértéke/projekt  
„A” típusú víznyerőhely kialakítására 1. típus: vízzáró talaj alkalmazása 
esetén  

33 354 eurónak megfelelő forintösszeg  

„A” típusú víznyerőhely kialakítására 2. típus: egyéb szigetelés esetén  38 955 eurónak megfelelő forintösszeg  
„B” típusú víznyerőhely kialakítására 1. típus: vízzáró talaj alkalmazása 
esetén  

39 281 eurónak megfelelő forintösszeg  

„B” típusú víznyerőhely kialakítására 2. típus: egyéb szigetelés esetén  45 772 eurónak megfelelő forintösszeg  
„C” típusú víznyerőhely kialakítására 1. típus: vízzáró talaj alkalmazása 
esetén  

50 193 eurónak megfelelő forintösszeg  

„C” típusú víznyerőhely kialakítására 2. típus: egyéb szigetelés esetén  57 507 eurónak megfelelő forintösszeg  
Fenyő fő-fafajú állományok tisztításából származó fenyő tisztítási anyag 
eltávolítására (m3: erdőtervben szereplő kitermelendő bruttó fatérfogat)  

21 eurónak megfelelő forintösszeg /m3  

Tuskósorok lehordásának támogatása  21 eurónak megfelelő forintösszeg/m3 ( max. 769 
eurónak megfelelő forintösszeg/ha)  

 

  

Operatív Program neve: Vidékfejlesztési Operatív Program  

Pályázati kiírás címe VP5-8.2.1-16 Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása 
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Pályázati konstrukció 

kódja: 
VP5-8.2.1-16 

Támogatást igénylők 

köre: 
Jelen támogatást magánjogi földhasználók, települési önkormányzatok és társulásaik, mint jogszerű földhasználók vehetik igénybe. 

Pályázati kiírás célja: 

A nagy táblás mezőgazdasági művelési rendszerek esetében a mezővédő fásítás és a szántóföldi kultúrával kombinált agrár-erdészeti 

rendszerek jelentős szerepet töltenek be a mikroklíma megőrzésében, a deflációs hatások csökkentésében, így a talajvédelemben. 

Fontos élőhelyek, amelyek hozzájárulnak a biológiai növényvédelemhez. A mezővédő fásítások ökológiai folyosóként a felaprózódott 

élőhelyek összeköttetéseit biztosítják. A fásítások területén jellemzően nem történik a mezőgazdasági kultúrák esetében megszokott 

vegyszerezés, ami így a peszticid terhelést csökkenti. A mezővédő fásítás fásszárú növényeiben, illetve talajában a szénraktározás az 

erdőkéhez hasonlóan magas. 

A gyepgazdálkodással kombinált agrár-erdészeti rendszerek esetében az extenzív állattartás hagyományainak életben tartása és a 

tájkép megőrzése kiemelten fontos. A kaszált, legeltetett gyepek nagyon sok védett, csak a Kárpát-medencében előforduló faj 

élőhelyéül szolgálnak, így hazánk elhelyezkedéséből fakadóan ezek megőrzésében is fontos szerepet játszanak. 

Valamennyi agrár-erdészeti rendszer jelentős mértékben növeli a faji, populáció szintű és a tájképi diverzitást. 

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

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:  
Jelen felhívás alapján vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó 
vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1305/2013/EU rendelet 
23. cikkében foglaltak szerint, az agrár-erdészeti rendszerek megvalósításának támogatására.  
A jelen felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:  
Adott földrészleten az alábbi agrár-erdészeti rendszerek valamelyikének megvalósítása.  
A. Szántóföldi kultúrával kombinált agrár-erdészeti rendszer újonnan történő létrehozása.  
 
B. Gyepgazdálkodással kombinált fás legelő vagy fás kaszáló újonnan történő létrehozása:  
 
a) gyep és fa telepítésével;  

b) meglévő gyep esetében, fa telepítéssel.  
 
C. Mezővédő fásítás létrehozása:  
 
a) fasor,  
 
vagy  
b) facsoport telepítésével.  
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A támogatást igénylők egységes területalapú támogatásra (SAPS) való jogosultságával kapcsolatos információk a felhívás 7. fejezetében 
találhatóak. 
 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek  
1) A 3.1.1.1 fejezet A.-B. bekezdése szerinti agrár-erdészeti rendszer létrehozása esetén az ápolási tevékenység elvégzése.  
 
2) A 3.1.1.1 fejezet C. bekezdése szerinti mezővédő fásítás esetén a fenntartás (ápolási) tevékenység elvégzése kötelező.  

 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:  
1) A 3.1.1.1 fejezet B. bekezdésének megfelelő agrár-erdészeti rendszer létrehozása esetén további kiegészítő intézkedések támogathatóak:  
 
a) fedett szárnyék;  

b) itató;  

c) gémeskút.  
2) A 3.1.1.1 fejezetben felsorolt támogatási formák esetében, az első kifizetési igénylés benyújtásának évében bekövetkezett – igazolt – legalább 
50 %-os biotikus vagy abiotikus káresemény általi pusztulással érintett egyedek újratelepítésére igényelhető támogatás.  

 

Beadás határideje: 

1.) A támogatást igénylő jelen felhívás keretében értékelési időszakonként egy – egyidejűleg több parcellára, azonban parcellánként 

egy tevékenységre - támogatási kérelmet nyújthat be. 

2.) A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, (az ÁÚF-ben meghatározottak szerint) ügyfélkapun keresztül, az egyes 

mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló 

kormányrendeletben meghatározott elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, lehet benyújtani 

az alábbi ütemezés szerint: 

– 2019. január 16. között 

A határidő elmulasztása jogvesztő hatályú. 

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra: 
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október 16. 

 

 

 

 

 

Rendelkezésre álló forrás 

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1,76 milliárd Ft 

Jelen felhívás forrását az EMVA és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. 

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 100 db. 

Támogatás mértéke és 

összege: 

1.) Szántóföldi kultúrával kombinált agrár-erdészeti rendszer újonnan történő létrehozása  
Elsőkivitel  872 eurónak megfelelő forintösszeg/ha  
Ápolás az 1. évben  52 eurónak megfelelő forintösszeg/ha  
Ápolás a 2. évtől minden évben  26 eurónak megfelelő forintösszeg/ha  
Kiegészítő támogatás  
A csemeték újratelepítése  497 eurónak megfelelő forintösszeg/ha  
2.) Gyepgazdálkodással kombinált fás legelő vagy fás kaszáló újonnan történő létrehozása  
a.) gyep és fa telepítésével  
Első kivitel  1652 eurónak megfelelő forintösszeg/ha  
Ápolás az 1. évben  52 eurónak megfelelő forintösszeg/ha  
Ápolás a 2. évtől minden évben  26 eurónak megfelelő forintösszeg/ha  
b.) meglévő gyep esetében, fa telepítéssel  
Elsőkivitel  872 eurónak megfelelő forintösszeg/ha  
Ápolás az 1. évben  52 eurónak megfelelő forintösszeg/ha  

 

Ápolás a 2. évtől minden évben  26 eurónak megfelelő 
forintösszeg/ha  

kiegészítő támogatás  
A csemeték újratelepítése  497 eurónak megfelelő 

forintösszeg/ha  
kiegészítő támogatás extenzív állattartás esetében  
Fedett szárnyék anyagköltség, legfeljebb 1 db, legalább 2 m belmagasságú, legalább 5 
m2-es hektáronként  

155 eurónak megfelelő 
forintösszeg/db  

Itató: hektáronként legfeljebb 1 db, minimum 2,5 m hosszú  116 eurónak megfelelő 
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forintösszeg/db  
Gémeskút anyagköltség, kérelmenként 1 db  255 eurónak megfelelő 

forintösszeg/db  
3.) Mezővédő fásítás létrehozása fasor vagy facsoport telepítésével  
Tölgy-Bükk és Egyéb keménylomb célállomány típus csoportok  1682 eurónak megfelelő 

forintösszeg/ha  
Egyéb lágylomb célállomány típus csoport  1539 eurónak megfelelő 

forintösszeg/ha  
Akác célállomány típus csoport  1270 eurónak megfelelő 

forintösszeg/ha  
Nemesnyár célállomány típus csoport  1249 eurónak megfelelő 

forintösszeg/ha  
Fenntartási (ápolási) támogatás:  
Mind az öt célállomány típus csoport esetében egységesen (5 évre)  670 eurónak megfelelő 

forintösszeg/ha  
Kiegészítő támogatás  
A csemeték újratelepítése  497 eurónak megfelelő 

forintösszeg/ha  
 

  

Operatív Program neve: Vidékfejlesztési Operatív Program  

Pályázati kiírás címe Erdő-környezetvédelmi kifizetések 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
VP4-15.1.1-17 

Támogatást igénylők 

köre: 

A jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:  
- az Evt. alapján – legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásakor - jogerősen nyilvántartásba vett magánjogi erdőgazdálkodók;  

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

Pályázati kiírás célja: 

Az erdőgazdálkodási tevékenység során az erdészeti hatóság erdőtervben határozza meg az erdőgazdálkodó kötelezettségeit és jogosultságait 
az erdei haszonvételek, erdőgazdálkodási beavatkozások tekintetében. Jelen felhívásra azok a támogatást igénylők pályázhatnak, akik önkéntes 
alapon, a vonatkozó jogszabályi előírásokban és az erdőtervben foglalt jogosultságaikat kihasználva, a kötelezettségeken túlmutató erdő-
környezetvédelmi vállalásokat tesznek.  
Cél a tudatos erdő-környezetvédelmi gazdálkodási módok elterjesztése, a fafajok adaptációs készségének növelése, az egyes területeken az 
erdőtípus, fafaj-összetétel, illetve gazdálkodási mód megváltoztatása.  
Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek. 

Támogatható 3.1.1.1 Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:  
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tevékenységek 

felsorolása: 

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:  
A. Szálaló erdőgazdálkodás  

B. Erdőállományok kézimunka igényes ápolása  

C. Természetkímélő anyagmozgatás  

 

3.1.2.2 Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:  
A. Szálaló erdőgazdálkodás tevékenységhez az alábbi kiegészítő tevékenységekre igényelhető támogatás:  
a.) kerítés építése  
b.) villamos karám (a továbbiakban: villanypásztor) létesítése  
c.) 10 fokot meghaladó lejtésű területen padka létesítése  
d.) 10 fokot meghaladó lejtésű területen magfogó rőzsefonat készítése  
e.) 10 fokot meghaladó lejtésű területen fatörzs elhelyezése 

Beadás határideje: 

A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, (az ÁÚF-ben meghatározottak szerint) ügyfélkapun keresztül, az egyes mezőgazdasági és 
agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló kormányrendeletben 
meghatározott elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani az alábbi 
ütemezés szerint:  
2017. február 16. – 2019. február 15. között  
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:  
a. 2017. március 17.  

b. 2017. április 17.  

c. 2017. május 16.  

d. 2017. augusztus 16.  

e. 2017. november 16.  

f. 2018. február 16.  

g. 2018. május 16.  

h. 2018. augusztus 16.  

i. 2018. november 16.  

j. 2019. február 15.  
 
1. A határidők elmulasztása jogvesztő hatályú.  
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Rendelkezésre álló forrás 

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 6 612 900 493 Ft.  
Jelen felhívás forrását az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.  
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 300 db. 

Támogatás mértéke és 

összege: 

 

Tevékenység 
megnevezése  

Támogatható tevékenység 
erdőtervi jogosultság 
alapján  

A támogatás mértéke  

„A” Szálaló 
erdőgazdálkodás  

Szálaló vagy átalakító 
üzemmód szerinti 
gazdálkodás vagy arra való 
áttérés a vágásos 
üzemmódról vagy állami 
erdő esetén a törvényi 
kötelezettség feletti részen  

10 évre évente 221 eurónak megfelelő forintösszeg/ha  

 Átalakítási és szálalási 

terv készítése  
 

 Speciális szaktudás a 

terepi irányításhoz az 

erdészeti szakirányítók 

részéről  
 

 Lék nyitása és bővítése 

az erdőben – speciális 

jelölés, irányított 

fadöntés  
 

 Újulat kézimunka igényes 

ápolása a lékekben, 

egyedi védelem  
 

 Kiegészítő, szükség 

szerint választható 

létesítmények: kerítés  
 

Egyszeri alkalommal 4 eurónak megfelelő forintösszeg/folyóméter, 

de legfeljebb 504 eurónak megfelelő forintösszeg/ha  
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 Kiegészítő, szükség szerint 
választható létesítmények: 
villanypásztor 

Egyszeri alkalommal 2 eurónak megfelelő forintösszeg/folyóméter, de 
legfeljebb 216 eurónak megfelelő forintösszeg/ha 

 Kiegészítő, szükség szerint 
választható létesítmények: 
padka, magfogó rőzsefonat, 
fatörzs 10 fok feletti lejtés 
esetén 

Egyszeri alkalommal 13 eurónak megfelelő forintösszeg/100 folyóméter, de 
legfeljebb 624 eurónak megfelelő forintösszeg/ha 

„B” 
Erdőállományok 
kézimunka 
igényes 
ápolásának 
támogatása  

Tölgy-Bükk-Egyéb 
keménylomb 
célállománytípus csoport 
esetében végzett 
természetes erdőfelújítás 
ápolása  

Első évben 300 eurónak megfelelő forintösszeg/ha, második évtől 6 évre 
évente 103 eurónak megfelelő forintösszeg/ha  

„C” 
Természetkímélő 
anyagmozgatás 
a fakitermelés 
alkalmával  

kötélpálya, egyedi speciális 
kézi irányítású talajkímélő 
gumihevederes 
járószerkezetű eszköz, pl. 
vasló, erdészeti csúszda, 
állati erővel vont fogat, 
közelítő kerékpár, szán vagy 
a kitermelt faanyag emelve 
történő közelítésére alkalmas 
önjáró kerekes eszköz 
használatával lehet csak a 
faanyagot kiszállítani  

Egyszeri alkalommal 18 eurónak megfelelő forintösszeg/m3, de legfeljebb 
50m3/ha faanyag kiszállítása után 900 eurónak megfelelő forintösszeg/ha  

 

  

Operatív Program neve: Vidékfejlesztési Operatív Program  

Pályázati kiírás címe Jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházás 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
VP3-5.1.1.2-17 

Támogatást igénylők 

köre: 

Jelen felhívás keretében kollektív beruházásra vonatkozó támogatási kérelem benyújtására van lehetőség.  

A felhívás keretében kollektív beruházásnak minősül:  
a) A mezőgazdasági termelők egy csoportja által végrehajtott, a gazdák összefogásával megvalósított beruházás.  
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A mezőgazdasági termelők egy csoportjának minősül a mezőgazdasági termelők együttműködése, melynek jogi formája lehet termelői 

csoport, termelői értékesítő szervezet, mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, konzorcium, valamint mezőgazdasági 

tevékenységet végző szociális szövetkezet.  

b) A mezőgazdasági termelők érdekében közjogi szerv által végrehajtott projekt.  

 

1. Mezőgazdasági termelők abban az esetben részesíthetők támogatásban, amennyiben:  
a) Igazolják, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az 

azt megelőző teljes lezárt üzleti évben mezőgazdasági tevékenységből származó legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek.  

 

 

1. Az igazolás alapja 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 évre vonatkozóan rendelkezik a felhívás mellékletét képező 

„Kormányhivatal igazolása a mezőgazdasági tevékenységgel hasznosított területadatokról” című formanyomtatványon szereplő 

mezőgazdasági tevékenységgel művelt területtel, vagy TERA kérelemben nem szereplő területtel, 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, (a felhívás 7. számú melléklete szerint) amely tartalmazza az üzemméret számításánál figyelembe vett terület nagyságát és 

hasznosítási kódját.  

 

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

támogatást igénylőhöz, mint tartóhoz nyilvántartásba vett tenyészetekben tartott állat lehet. Ha az üzemméret számítás alapját képező 

állat szarvasmarha, anyajuh, vagy anyakecske akkor az érintett állatfaj tekintetében a teljes lezárt üzleti év vonatkozásában az ENAR 

nyilvántartásba bejelentett éves átlagos állatlétszámot kell az üzemméret számításánál figyelembe venni. Egyéb, a 8. számú melléklet 

szerinti állatfajok esetében az üzemméret nagyságát az állatállomány tartási helye szerint illetékes megyei kormányhivatal illetékes 

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

alapján kiszámolni. ENAR-ba és TIR-be a támogatási kérelem benyújtásának napjáig bejelentett módosítások kerülnek figyelembe 

vételre;  

 

b) Igazolják, hogy:  
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A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az ezt megelőző teljes 

lezárt üzleti évben árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági termelésből származott. A mezőgazdasági tevékenységből 

származó nettó árbevétel és annak nettó árbevételhez viszonyított arányának kiszámítását a felhívás 11. számú mellékletében szereplő 

képlet alkalmazásával kell elvégezni.  

Jelen felhívás keretében támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.  
Konzorciumnak az a 272/2014. Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 19. pontjának, valamint az 59. §-nak megfelelő együttműködés 

minősül, amelynek legalább öt tagja van. A konzorcium minden egyes tagjának külön-külön meg kell felelni a jogosultsági 

feltételeknek, továbbá nem lehetnek egymásnak a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. 

törvény szerint partner, illetve kapcsolódó vállalkozásai. A konzorciumban történő projekt megvalósításának feltétele, hogy a 

konzorcium összes tagja kérelemre nyilvántartásba vett besorolású ügyfélként kell, hogy szerepeljen a kifizető ügynökség által 

vezetett ügyfél-nyilvántartási rendszerben.  

Termelői csoport és termelői szervezet esetén a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem 

rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozóan a tagok:  

- árbevételét össze kell számolni, és az összeszámolt árbevétel legalább 50%-ának mezőgazdasági tevékenységből kell származnia, és  

- legalább 50 %-ának igazolnia kell a legalább 6000 euró STÉ értékű üzemmérettel való rendelkezést. 

 

2. Közjogi szerv abban az esetben részesíthető támogatásban, amennyiben:  
Az általa megvalósított projekt - az üzleti tervben megfelelően igazoltan - a mezőgazdasági termelők termésbiztonságának növelését 

és a kedvezőtlen éghajlati eseményekből eredő kockázatok mérséklését szolgálja. 

Pályázati kiírás célja: 

A mezőgazdasági termelés egyik legnagyobb kihívása az időjárási szélsőségekkel szembeni kitettség, ami a magyar mezőgazdaság 

versenyképességének tartósan korlátozó tényezőjévé vált.  

A szélsőséges időjárási jelenségek, jelen felhívás esetében a jégkár, évről-évre komoly károkat okoznak a gabona-, olajnövény- és 

kertészeti termelésünk alakulásában, mely jelentős hatással van az egész ágazat kibocsátására versenyképességére és jövőbeni eltartó 

képességére.  

Magyarországon a jégkár az egyik leggyakrabban előforduló káresemény. Az elmúlt években a mezőgazdasági kockázatkezelési 

rendszer I. pillérében bejelentett károsodott terület közel 20%-át tette ki a jégkárral érintett terület. A mezőgazdasági kockázatkezelési 

rendszer csak a jégkárok egy részét – a legalább 30%-os hozamcsökkenést okozó jégkárokat – kezeli, melybe nem tartoznak bele a 

minőségi jégkárok és a vidéki népességet érő egyéb jégkárok, ezért a jégeső által okozott kár jelentősége ennél lényegesen nagyobb. 

Országos szinten annál hatékonyabb a jégeső-elhárítás, minél nagyobb összefüggő területet lefed, ugyanis a rendszerbe be nem vont 

területről érkező zivatarfelhők elleni védekezés nehéz, ezekhez a hatóanyag gyakran már későn érkezik. A jégeső-elhárító rendszer 

kialakításával a jégeső előfordulásának gyakorisága, valamint a jégesőkben található jégszemcsék mérete és ez által az általuk okozott 
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kár mértéke csökkenthető.  

A már működő megoldásokat kiegészítő és az ezek hatékonyságát is növelő országos jégeső-elhárító rendszer kiépítése valamennyi 

mezőgazdasági termelő érdekét szolgálja. Egy több megyét lefedő rendszer létrehozása ugyanakkor jelentős koordinációt igényel, 

ezért ezen intézkedés keretében gazdák összefogásával megvalósított vagy közjogi szerv által végrehajtott beruházás támogatható.  

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

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

3.1.1.1. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:  

A jégesőkár megelőzésére szolgáló tevékenységek:  

a) Jégeső-elhárító rendszer – például talajgenerátoros jégeső-elhárító megoldás – kialakítása.  

b) Meglévő jégeső-elhárító rendszer továbbfejlesztése vagy felújítása.  

 

3.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:  

Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése.  

Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos előírásokat az ÁÚF 10. fejezete tartalmazza. 

 

3.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:  

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható tevékenységgel együttesen 

támogathatóak:  

 

uktúra-fejlesztés és/vagy eszköz beszerzés: kockázatmegelőző beruházáshoz szükséges erőgép, üzemen belüli 

anyagmozgatás és a vagyonvédelem gépei, eszközei, továbbá a közművek kialakításához és a munkakörülményekhez kapcsolódó 

beruházások - a felhívás 5.7 pontjának figyelembevételével.  

 

 

elhárító-rendszer technológiai egységeinek karbantartásához szükséges eszközök, gépek beszerzése.  

 

 

Beadás határideje: 

A támogatási kérelmek benyújtására a 2017. március 14. napjától 2019. március 13. napjáig van lehetőség.  

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

2017. április 14.  
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2017. május 12.  

2017. június 14.  

2017. szeptember 14.  

2017. december 14.  

2018. március 14.  

2018. június 14.  

2018. szeptember 14.  

2018. december 14.  

2019. március 13. 

Rendelkezésre álló forrás 

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

prioritáshoz, illetve az abból képzett alábbi fókuszterületi célokhoz kapcsolódik a Vidékfejlesztési Programban rögzített módon:  

3B: a mezőgazdasági üzemekben megvalósuló kockázat megelőzés és- kezelés támogatása  

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1,8 milliárd Ft.  
A jelen felhívás forrását az EMVA és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.  

A támogatott projektek várható száma: 4 db. 

Támogatás mértéke és 

összege: 

 

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: maximum 1,8 milliárd Ft.  

b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a (KMR és nem KMR régióban egyaránt).  

 

  

Operatív Program neve: Vidékfejlesztési Operatív Program  

Pályázati kiírás címe Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
VP6-7.2.1.4-17 

Támogatást igénylők 

köre: 

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:  

Támogatási kérelmet az a szervezet/személy nyújthat be, amely rendelkezik az 2007. évi XVII. törvény 28.§-a szerint ügyfél-

azonosítóval, azaz a törvény 9/B.§ c) pontja szerinti kérelemre az MVH-nál vezetett ügyfél-nyilvántartásba vett ügyfél.  

A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény 1/1 mellékletében nem szereplő tanyás 
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településeken élők, gazdálkodók:  

 1. célterület esetében:  

 

Azon 18. életévét betöltött, cselekvőképes személy, aki:  

a. a támogatási kérelem benyújtását megelőző év január 1-től életvitelszerűen tanyán, mint lakóhelyén, vagy a lakóhelyével azonos 

településhez tartozó tanyán, mint tartózkodási helyén él (a lakcímkártya és a személyazonosító igazolvány másolatával kell igazolni, 

mely a kérelemhez csatolandó),  

b. a tanya a körzeti földhivatali nyilvántartás szerint a saját, vagy közeli hozzátartozója tulajdonában van.  

 2. célterület esetében:  

 

A 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (továbbiakban: Mötv.) 3. § (2) bekezdése szerinti települési 

önkormányzatok, amelyek a fejlesztés helye szerinti tanyás térségen belül helyezkednek el. 

Pályázati kiírás célja: 

A felhívás átfogó célja a tanyás településeken található tanyák infrastrukturális fejlesztésének biztosítása. A felhívás keretében a tanyákon 
megvalósuló háztartási léptékű villamos energia, és vízellátás, valamint a szennyvízkezelési fejlesztések támogathatók.  
A felhívás célja azon tanyák infrastrukturális ellátottságának fejlesztése, amelyek villamos energia, vízellátási rendszere, vagy szennyvíz kezelése 
elavult, illetve nem megfelelően, vagy nem került kiépítésre. A felhívás keretében a tanyákon élő népesség életminősége és a vidék 
népességmegtartó képességének javulása várható.  
Jelen konstrukció keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a pályázati felhívásban foglalt 
célkitűzéseknek. 

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

3.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek  
3.1.1.1. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:  
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:  
Mindkét célterület esetében (legalább egy tevékenység kötelezően választható):  
a) háztartási léptékű szigetüzemű, vagy hálózatra kapcsolt villamos energia rendszer kiépítése:  
– villamosenergia-ellátást biztosító fejlesztés, beleértve a megújuló energiával történő fejlesztést.  
b) háztartási léptékű ivóvízellátást szolgáló rendszer kiépítése:  
– kútfúrás;  

– vízbeszerző, vízkezelő, víztározó, vízelosztó, víztisztító létesítmények és felépítményei, mely nem haladja meg a napi 50 személy vízellátását;  

– háztartási törpe-vízmű.  
c) háztartási léptékű szennyvízkezelést, -tisztítást szolgáló rendszer kiépítése:  
– egyedi szennyvízkezelő berendezéssel;  

– tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítménnyel.  
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3.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek  
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható tevékenységgel együtt támogathatóak:  
2. célterület esetében:  

o generátor beszerzése.  

 
Mindkét célterület:  
a) pontja esetében:  

o Már meglévő vezetékhálózat rekonstrukciója;  

 
b) pontja esetében:  

o Épületen belüli vízvezeték rendszer felújítása, kiépítése;  

 
c) pontja esetében  

o A projekt megvalósításával közvetlenül érintett, a beruházás során sérült közúthálózati sáv, járda, kapubejáró, parkoló felület eredetivel 

funkcionálisan megegyező (szélesség, teherbírás, stb  
stb.) helyreállítása, szakmai indokoltság alapján;  

o Próbaüzem;  

 

 

o Az üzemeltetéssel kapcsolatos szemléletformálás, üzemelő berendezések bemutatóján részvétel, amennyiben releváns;  

Az a), b) és c) pont esetében egyaránt:  

o Projektmenedzsment;  

o A támogatásból létrehozandó létesítmények kiépítéséhez és megközelítéséhez elengedhetetlenül szükséges és indokolt beruházások 

megvalósítása;  

o Előkészítési tevékenységek (pl. kötelezően előírt előzetes tanulmányok, engedélyezési-, műszaki-, tender és kiviteli tervek készítése, illetékek, 

hatósági díjak);  

o Monitoring rendszer kiépítése (amennyiben jogszabályi előírás alapján kötelező);  

o A fejlesztéshez elengedhetetlenül szükséges berendezések elhelyezésére szolgáló helyiség kialakítása már meglévő épület bővítése, 

átalakítása által. (Bővítés esetén a bővítmény hasznos alapterülete nem haladhatja meg az eredeti hasznos alapterület 50%-át.)  
 

 

Beadás határideje: 

 Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. április 5. naptól 2019. április 4-ig van lehetőség.  
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:  
Első szakasz zárása: 2017. május 2.  
Második szakasz zárása: 2017. június 2.  
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Harmadik szakasz zárása: 2017. július 3.  
Negyedik szakasz zárása: 2017. október 2.  
Ötödik szakasz zárása: 2018. január 2.  

Hatodik szakasz zárása: 2018. április 2. 
Hetedik szakasz zárása: 2018. július 3.  
Nyolcadik szakasz zárása: 2018. október 3.  
Kilencedik szakasz zárása: 2019. január 2.  

Tízedik szakasz zárása: 2019. április 4. 

Rendelkezésre álló forrás 

A felhívás az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap felhasználását célzó 6-os prioritáshoz3, illetve az abból képzett 6/B fókuszterületi 
célokhoz kapcsolódik a Vidékfejlesztési Programban rögzített módon.  
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 8,23 milliárd Ft, célterületenként az alábbi bontásban:  
1. célterület: 2 milliárd forint;  

2. célterület: 6,23 milliárd forint;  
 
Jelen felhívás forrását az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (a továbbiakban: EMVA) és Magyarország költségvetése 
társfinanszírozásában biztosítja.  
A támogatott támogatási kérelmek várható száma  
- 1. célterület esetében: 330-400 db;  

- 2. célterület esetében: 130-200 db.  

 

Támogatás mértéke és 

összege: 

Az igényelhető, vissza nem térítendő támogatás összege és mértéke a fejlesztés helye szerinti településre vonatkozóan a kedvezményezett 
járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet járási kategóriáinak megfelelő besorolás alapján az alábbiak szerint kerül 
megállapításra:  
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:  
– 1. célterület esetében maximum 6,2 millió forint;  

– 2. célterület esetében maximum 50 millió forint.  

b) A támogatás maximális mértéke a fejlesztés helye szerinti településre vonatkozóan az alábbiak szerint alakul:  
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Operatív Program neve: Vidékfejlesztési Operatív Program  

Pályázati kiírás címe Termelői csoportok és szervezetek létrehozása 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
VP3-9.1.1-17 

Támogatást igénylők 

köre: 

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be: 

A földművelésügyi miniszter által, az elismerési rendelet alapján elismert - 2014. január 1-nél nem régebben alakult - termelői csoport. 

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

Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv csak akkor nyújthat be támogatási kérelmet, 

ha ahhoz a Kormány előzetesen hozzájárult és az erről szóló dokumentumot (pl. kormányhatározat) csatolta. 

Pályázati kiírás célja: 

A mezőgazdasági és az erdőgazdálkodási ágazatban tapasztalható strukturális elégtelenségek orvoslása érdekében a termelők 

együttműködésének ösztönzése szükséges a termelők szervezeteinek megalakításával és működtetésével kapcsolatos költségek 

részbeni átvállalása által. 

Az ezen intézkedés keretében biztosított támogatás a következő célokhoz nyújtható: 

a) a nagy tételben vásárlók ellátása érdekében az egységes minőségű és feldolgozottságú árualap kialakítása; 
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b) a tagság termelésének és eredményeinek a piaci követelményekhez való igazítása a ténylegesen megvalósuló értékesítés, a piac 

befolyásolása és a magasabb jövedelem elérése érdekében; 

c) a termelői csoport tagjai közötti - különösen a termeléssel, betakarítással és a rendelkezésre állással kapcsolatos információk 

átadására vonatkozó - üzleti kapcsolatok meghatározása közös szabályok létrehozása által; 

d) a tagság igénye alapján a termelői csoportok által végezhető egyéb olyan közösségi tevékenységek végzése, megszervezése, amely 

a közös értékesítés sikerét elősegíti és a tagok jövedelembiztonságát javítja; 

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

3.1.1.1 Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek: 

A felhívás keretében az alábbi tevékenység támogatható önállóan: 

 mezőgazdasági és erdészeti ágazatban működő termelői csoportok létrehozása és működése. 

A támogatást a termelői csoportok elismeréséről szóló 42/2015. (VII. 22.) FM rendelet (továbbiakban: elismerési rendelet) alapján 

elismeréssel rendelkező termelői csoportok (a továbbiakban: TCS) működési feltételeik kialakításához és az elismerés során elfogadott 

üzleti tervük megvalósításához rendelt tevékenységeik végrehajtásához használhatják fel. 

Beadás határideje: A támogatási kérelmek benyújtására a 2017. május 2. napjától 2019. április 30. napjáig van lehetőség. 

Rendelkezésre álló forrás 

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 11,29 Mrd Ft. 

Jelen felhívás forrását az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (a továbbiakban: EMVA) és Magyarország 

költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. 

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 100 db 

Támogatás mértéke és 

összege: 

A támogatás, értékesítés (forgalom) alapján számított átalányösszegű támogatás, melyre a csoport az elismerését követő 

legfeljebb 5 éven keresztül jogosult. A támogatás maximum összege 100 000 eurónak megfelelő forintösszeg /év/támogatott 

csoport. 

Csekély összegű támogatás esetén kedvezményezettenként a maximális támogatási összeg 200 000 euró/3 év lehet. 

  

Operatív Program neve: Vidékfejlesztési Operatív Program  

Pályázati kiírás címe Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására és piaci értékesítésére irányuló beruházások 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
VP5-8.6.1-17 

Támogatást igénylők 
Támogatási kérelmet az a személy/szervezet nyújthat be, aki/amely rendelkezik a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati 
támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (továbbiakban: 2007. évi XVII. 
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köre: törvény) 28. §-a szerint ügyfél-azonosítóval, tehát a 2007. évi XVII. törvény 9/B. § c) pontja szerinti kérelemre nyilvántartásba vett, magánjogi vagy 
önkormányzati ügyfél.  
 
1.) Erdőgazdálkodásban alkalmazott gépek, eszközök beszerzése esetében támogatási kérelmet nyújthatnak be:  
a) az erdészeti hatóság által az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban Evt.) alapján 
jogerősen nyilvántartásba vett magánjogi vagy önkormányzati erdőgazdálkodók (továbbiakban: erdőgazdálkodók),  
 
aa) amelyeknek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 2 év mindegyikében az erdőgazdálkodásból (TEAOR 2), és/vagy fűrészáru 
gyártásból (TEÁOR 16.1) származó nettó árbevétele elérte legalább a 2,5 millió Ft-ot és az összes éves nettó árbevételének legalább az 50%-át 
ez teszi ki, és  
ab) amelyek a támogatási kérelem benyújtását megelőző három év mindegyikében január 1-jén legalább 50 ha erdőterületen gazdálkodtak, és 
ac) amelyek a támogatási kérelem benyújtásának évében (a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló, a felhívás 4.3. pontjában meghatározott 
szakaszok utolsó napján) legalább 50 hektár jogerős erdőtervvel rendelkező erdőterületen gazdálkodnak; vagy  
b) vidéki térségben székhellyel vagy telephellyel rendelkező egyéb mikrovállalkozások vagy kisvállalkozások, (továbbiakban: erdészeti szolgáltató 
vállalkozások),  
 
ba) amelyek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 3 év mindegyikében évente legalább 50 ha, vagy annál nagyobb területre vonatkozó, 
számlával igazolt erdészeti szolgáltatási munkát végeztek, és  
bb) amelyeknek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 2 év mindegyikében az erdőgazdálkodásból (TEAOR 2), és/vagy fűrészáru 
gyártásból (TEÁOR 16.1) származó nettó árbevétele elérte legalább a 2,5 millió Ft-ot és az összes éves nettó árbevételének legalább az 50%-át 
ez teszi ki.  
 
2.) Fatermékek felkészítését szolgáló gépek beszerzése esetében támogatási kérelmet nyújthatnak be:  
a) az erdészeti hatóság által az Evt. alapján jogerősen nyilvántartásba vett erdőgazdálkodók,  
 
aa) amelyeknek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 2 év mindegyikében az erdőgazdálkodásból (TEAOR 2), és/vagy fűrészáru 
gyártásból (TEÁOR 16.1) származó nettó árbevétele elérte legalább a 2,5 millió Ft-ot és az összes éves nettó árbevételének legalább az 50%-át 
ez teszi ki, és  
ab) amelyek a támogatási kérelem benyújtását megelőző három év mindegyikében január 1-jén legalább 50 ha erdőterületen gazdálkodtak, és  
ac) amelyek a támogatási kérelem benyújtásának évében (a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló, a felhívás 4.3. pontjában meghatározott 
szakaszok utolsó napján) legalább 50 hektár jogerős erdőtervvel rendelkező erdőterületen gazdálkodnak; vagy  
b) vidéki térségben székhellyel vagy telephellyel rendelkező erdészeti szolgáltató vállalkozások,  
 
ba) amelyeknek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 2 év mindegyikében az erdőgazdálkodásból (TEAOR 2), és/vagy fűrészáru 
gyártásból (TEÁOR 16.1) származó nettó árbevétele elérte legalább a 2,5 millió Ft-ot és az összes éves nettó árbevételének legalább az 50%-át 
ez teszi ki; és  
bb) amelyek igazolni tudják, hogy a támogatási kérelem beadását megelőző évben legalább 2,5 millió Ft értékben lombos fából és /vagy fenyőből 
készült faipari terméket értékesítettek; és  
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bc) a fűrészárugyártásból (TEAOR 16.1) származó éves nettó árbevétele nem haladja meg az évi 250 millió Ft-ot.  
 
3.) Erdei gomba, gyógynövény és vadgyümölcs feldolgozását vagy tárolását szolgáló fejlesztés esetében támogatási kérelmet 
nyújthatnak be:  
a) az erdészeti hatóság által az Evt. alapján jogerősen nyilvántartásba vett erdőgazdálkodók,  
 
aa) amelyeknek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 2 év mindegyikében az erdőgazdálkodásból (TEAOR 2), és/vagy fűrészáru 
gyártásból (TEÁOR 16.1) származó nettó árbevétele elérte legalább a 2,5 millió Ft-ot és az összes éves nettó árbevételének legalább az 50%-át 
ez teszi ki, és  
ab) amelyek a támogatási kérelem benyújtását megelőző három év mindegyikében január 1-jén legalább 50 ha erdőterületen gazdálkodtak, és 
ac) amelyek a támogatási kérelem benyújtásának évében (a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló, a felhívás 4.3. pontjában meghatározott 
szakaszok utolsó napján) legalább 50 hektár jogerős erdőtervvel rendelkező erdőterületen gazdálkodnak; vagy  
b) vidéki térségben székhellyel vagy telephellyel rendelkező erdészeti szolgáltató vállalkozások,  
 
ba) amelyeknek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 2 évben az erdőgazdálkodásból (TEAOR 2), és/vagy fűrészáru gyártásból (TEÁOR 
16.1) származó nettó árbevétele elérte legalább a 2,5 millió Ft-ot és az összes éves nettó árbevételének legalább 50%-át ez teszi ki, és  
bb) amelyek rendelkeznek legalább 50 ha erdőterületre vonatkozóan erdei gomba, gyógynövény, vadgyümölcs gyűjtésének jogát biztosító az 
erdőterületek jogosult erdőgazdálkodójával kötött szerződéssel.  
A támogatást igénylő jelen felhívás keretében - a felhívás 4.3. pontjában meghatározott szakaszonként - csak egy támogatási kérelmet adhat be 
az 1.)-3.) bekezdésben felsorolt tevékenységekre.  
 
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség. 

Pályázati kiírás célja: 

A felhívás célja az erdőgazdálkodás hatékonyságának javításához és a természetközeli gazdálkodási módok elterjedéséhez szükséges eszközök 
és géppark kialakításának ösztönzése, valamint az erdei termékek és melléktermékek gazdasági hasznosításához szükséges elsődleges 
feldolgozást szolgáló gépek és berendezések biztosítása, beleértve a lokális megújuló energia rendszer kiszolgálását, faipari feldolgozás 
előkészítését szolgáló gépeket, technológiát is.  
Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek. 

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

3.1.1.1 Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:  
Jelen felhívás alapján vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó 
vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1305/2013 EU rendelet 
26. cikkében foglaltaknak megfelelően.  
Jelen felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:  
Az erdőgazdálkodás hatékonyságának javításához szükséges, a felhívás 4. számú mellékletében felsorolt gépek, eszközök beszerzése:  
I. Erdőgazdálkodásban használt gépek, eszközök beszerzése  

II. Fatermékek felkészítését szolgáló gépek beszerzése  
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III. Erdei gomba, gyógynövény és vadgyümölcs feldolgozását vagy tárolását szolgáló fejlesztés  

3.1.2.1 Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:  
Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése.  
Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos előírásokat az ÁÚF 10. fejezete tartalmazza.  

3.1.2.2 Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:  
 projekt-előkészítés,  

 projekt-menedzsment.  

 

Beadás határideje: 

 
1.) A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, (az ÁÚF-ben meghatározottak szerint) ügyfélkapun keresztül, az egyes mezőgazdasági és 
agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló kormányrendeletben 
meghatározott elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon lehet benyújtani az alábbi ütemezés szerint:  

• 2017.június 1. - 2017. december 4. között.  

A határidő elmulasztása jogvesztő hatályú.  
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:  

 2017. július 3.  

 2017. augusztus 3.  

 2017.szeptember 4.  

 2017. december 4.  

 

Rendelkezésre álló forrás 

A Felhívás az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (a továbbiakban: EMVA) felhasználását célzó 5. és 6. vidékfejlesztési prioritáshoz, 
illetve az abból képzett alábbi fókuszterületi célokhoz kapcsolódik a Vidékfejlesztési Programban rögzített módon:  
5C: a megújuló energiaforrások, a melléktermékek, a hulladékok, a maradékanyagok és más, nem élelmiszer jellegű nyersanyagok biogazdasági 
célokra történő átadásának és felhasználásának megkönnyítése – keretösszege: 2,66 milliárd Ft.  
6A: a diverzifikálásnak, kisvállalkozások alapításának és fejlesztésének, valamint a munkahelyteremtésnek a megkönnyítése – keretösszege: 1,35 
milliárd Ft.  
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg a fenti fókuszterületi megosztás szerint 4,00 milliárd Ft.  
Jelen felhívás forrását az EMVA és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.  
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 240 db. 

Támogatás mértéke és 

összege: 

 
1.) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: támogatást igénylőnként maximum 100 millió Ft.  

 

2.) A támogatás maximális mértéke:  
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Támogatási intenzitás  Támogatási intenzitás  

Közép-Magyarországi régió  40 %  
Nyugat-Dunántúli régió  50 %  
Közép-Dunántúli régió  50 %  
Dél-Dunántúli régió  50 %  
Észak-Magyarországi régió  50 %  
Észak-Alföldi régió  50 %  
Dél-Alföldi régió  50 %  

 

  

Operatív Program neve: Vidékfejlesztési Operatív Program 

Pályázati kiírás címe Erdészeti genetikai erőforrások fejlesztése 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
VP4-15.2.1.2-17 

Támogatást igénylők 

köre: 

Jelen támogatást igénybe vehetik:  
 

 

delet 17.§ és a 21.§ alapján nyilvántartásba vett erdészeti szaporítóanyag 
termelő  
 
A többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv csak akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha ahhoz a 
Kormány előzetesen hozzájárult. 

Pályázati kiírás célja: 

A támogatás célja, hogy a magyarországi erdészeti fafajok genetikai erőforrásainak megőrzésével a meglévő genetikai változatosságot, mint az 
alkalmazkodóképesség alapját és fafajaink evolúciós potenciálját hosszú távon megvédje és fenntartsa. Ezért szükséges a már meglévő genetikai 
megőrzésre szolgáló területek fejlesztése, illetve újabbak létrehozása.  
Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek. 

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

3.1.1.2. Választható önállóan támogatható tevékenységek:  
Jelen felhívás alapján vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe, az 1305/2013 EU rendelet 34. cikk (4) bekezdésében foglaltak szerint 
genetikai erőforrások fejlesztésére.  
1.) In situ génmegőrzési módok esetében:  

a) erdészeti génrezervátumok létesítése  

b) magtermesztésre kijelölt törzsállományok létesítése  
 
2.) Ex situ génmegőrzési módok esetén:  
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a) juvenilis formában, genotípus gyűjtemény létesítése  

b) oltvány formában, genotípus gyűjtemény létesítése  

c) faalakú formában utódnemzedék, származás, család gyűjtemény létesítése  

d) faalakú formában genotípus gyűjtemény létesítése  
 
3.) Erdészeti faanyagtermelő növények törzsültetvényei: 

 
a) vegetatív szaporítású fajok, fajták, szuperelit fokozatú anyatelepeinek létesítése  

b) vegetatív szaporítású fajok, fajták elit fokozatú anyatelepeinek létesítése  

c) generatív szaporítású fajok, fajták magtermesztő ültetvényeinek létesítése  
4.) Megőrzésre érdemes genetikai erőforrások felmérése, dokumentálása, nemzeti nyilvántartásba vétele 

3.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:  
a) Molekuláris genetikai vizsgálatok fekete nyár (Populus nigra) faj esetében a 31.1.2. fejezet 4. pontja esetében.  

b) Szokásostól eltérő talaj előkészítés a 3.1.1.2. fejezet 3. c.) pontja esetén.  
 

3.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:  
Jelen felhívás keretében az alábbi kigészítő tevékenységek vehetőek igénybe:  
a) szokásostól eltérő talaj előkészítés 3.1.1.2 fejezet 2. b), c), d), pontjai esetében amennyiben a tevékenység az Országos Erdőállomány 
Adattárban az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) 16. § (6) bekezdése 
alapján nyilvántartott erdőrészlet területén valósul meg  

b) kerítés létesítése 3.1.1.2. fejezet 1.a), b), 2. b), c), d), 3 b), pontjai esetében  

 

Beadás határideje: 

 
1.) A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, (az ÁÚF-ben meghatározottak szerint) ügyfélkapun keresztül, az egyes mezőgazdasági és 
agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló kormányrendeletben 
meghatározott elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, lehet benyújtani az alábbi ütemezés szerint:  

• 2017. április 28. – 2019. március 29. között.  

A határidő elmulasztása jogvesztő hatályú.  
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:  

• 2017. május 31.  

• 2017. július 31.  

• 2017. október 31.  

• 2017. december 29.  

• 2018. április 30.  
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• 2018. július 31.  

• 2018. október 31.  

• 2019. január 31.  

• 2019. március 29.  

 

Rendelkezésre álló forrás 

A Felhívás az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap felhasználását célzó 4-es vidékfejlesztési prioritáshoz2, illetve az abból képzett alábbi 
fókuszterületi célokhoz kapcsolódik a Vidékfejlesztési Programban rögzített módon:  
4A-B-C: az erdészeti genetikai erőforrások megőrzése és fejlesztése alintézkedés a biodiverzitás megőrzése- melynek keretösszege: 2,24 milliárd 
Ft.  
A Felhívás ’1, 2, 3, 4’ célterülete a 4 A-B-C fókuszterületek megvalósulásához járul hozzá. Amennyiben bármelyik fókuszterületre allokált 
keretösszeg kimerül, az IH a benyújtás lehetőségét felfüggesztheti vagy a felhívást lezárhatja, illetve dönthet úgy, hogy a továbbiakban csak az 
egyik célterülethez tartozó tevékenységekre fogad be pályázatokat vagy csak az egyik célterülethez kapcsolódó költségeket ismeri el 
elszámolható költségként.  
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2,24 milliárd Ft.  
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 30 db. 

Támogatás mértéke és 

összege: 
A támogatás intenzitása 100%. 

  

Operatív Program neve: Vidékfejlesztési Operatív Program 

Pályázati kiírás címe Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és élelmiszer-feldolgozáshoz kapcsolódó egyéni és csoportos szaktanácsadás 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
VP1-2.1.1-2.1.2-17 

Támogatást igénylők 

köre: 

Támogatási kérelmet az a szaktanácsadást nyújtó szervezet nyújthat be:  
1. amely rendelkezik a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás 
egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (továbbiakban:Támogatási törvény) 28.§-a szerint ügyfél-azonosítóval, azaz nyilvántartásba vett 
ügyfél.  

2. a támogatást igénylő köteles biztosítani, hogy az általa igénybe vett szaktanácsadók, a szaktanácsadók rendszeres továbbképzését végző 
szervezet által szervezett rendszeres továbbképzéseken részt vegyen, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a szaktanácsadói állomány rendszeres 
továbbképzését biztosítja.  

3. a támogatást igénylőnek a támogatott szaktanácsadási tevékenység folytatásához szükséges, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló 
névjegyzéki szaktanácsadókkal kell rendelkeznie a támogatási kérelem benyújtásakor és folyamatosan a támogatási jogviszony időtartama alatt.  

4. a támogatást igénylő az EU területén székhellyel, Magyarországon legalább egy telephellyel rendelkezik.  
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5. a szolgáltatás nyújtásához legalább annyi regisztrált, legalább főiskolai végzettséggel rendelkező - kivétel erdőgazdálkodói szaktanácsadók 
esetében a 73/2015. (X.6) FM rendelet értelmében a szaktanácsadói engedély erdőgazdálkodási technikus végzettség elegendő - a támogatási 
kérelem benyújtási időpontját megelőzően, a kérelemben megjelölt szakterületen legalább 5 éves szakmai tapasztalattal rendelkező, és 
rendszeresen képzett szaktanácsadót foglalkoztasson, vagy szerződéses formában biztosítson, amellyel képes:  
 
a. Egyéni szaktanácsadás esetében:  
 
- az A1., illetve B1. célterület esetében a 1305/2013/EU rendelet 15. cikk (4) bekezdésben meghatározott témakörök közül legalább három 

témakörre képes legyen szaktanácsot adni,  

- C1. célterület esetében a 1305/2013/EU rendelet 15. cikk (5) bekezdésében meghatározott kötelező témakörökre képes legyen szaktanácsot 

adni,  

- D1. célterület esetében a 1305/2013/EU rendelet 15. cikk (6) bekezdésében meghatározott témakörökre szaktanácsot adni.  
 
b. Csoportosszaktanácsadás esetében:  

- az A2., B2., illetve az R2. célterület esetében a 1305/2013/EU rendelet 15. cikk (4) bekezdésben meghatározott témakörök közül legalább három 
témakörre képes legyen szaktanácsot adni,  

- C2. célterület esetében a 1305/2013/EU rendelet 15. cikk (5) bekezdésében meghatározott kötelező témakörökre képes legyen szaktanácsot 
adni,  
 
D2. célterület esetében a 1305/2013/EU rendelet 15. cikk (6) bekezdésében meghatározott témakörökre szaktanácsot adni. 
 

 
6. az egyéni és csoportos szaktanácsadás témaköreit az EMVA rendelet 15. cikk (4), (5), (6) bekezdései alapján a 6. számú melléklet tartalmazza.  
A többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv csak akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha ahhoz a 
Kormány előzetesen hozzájárult.  
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség. 

Pályázati kiírás célja: 

Jelen Felhívás célja az agrár-, erdő-, és élelmiszergazdaság szereplői számára az igényeiknek megfelelő olyan szakmai segítség nyújtása, amely 
elősegíti elsősorban a hatékony tudásátadást és az innováció fokozását, továbbá a Vidékfejlesztési Programban érintett célcsoportok gazdasági 
versenyképességének növelését, figyelembe véve a fenntarthatóság, környezet-, és klímavédelem, valamint az erőforrás-hatékonyság 
követelményeit is.  
 
Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból (a továbbiakban: EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/EK 
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács 1305/2013/EU Rendelet (a továbbiakban: EMVA rendelet) 15. 
cikk (1) bekezdésének a) pontja értelmében nyújtott támogatásnak elő kell mozdítania, hogy a mezőgazdasági termelők, fiatal mezőgazdasági 
termelők, az erdőgazdálkodók, egyéb gazdálkodók és a vidéki térségekben működő mikro-, és kisvállalkozások gazdaságuk, vállalkozásuk 
és/vagy beruházásuk gazdasági és környezeti teljesítményének javítása, valamint éghajlatbarátabbá és ellenállóképesebbé tétele érdekében 
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tanácsadási szolgáltatásokat vegyenek igénybe.  
 
Jelen Felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek. 

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:  
Az A1., A2. és B1., B2. célterület esetén az adott szaktanácsadási szolgáltató tevékenységnek érintenie kell az EMVA rendelet 5. cikkében 
felsorolt prioritások közül legalább egyet, valamint az EMVA rendelet 15. cikk (4) bekezdés a)-g) pontjai közül legalább hármat. A szaktanácsadási 
tevékenység kiterjedhet továbbá – de nem kizárólagosan – a klímaváltozás hatásainak mérséklésével, a biodiverzitás és a vizek védelmével, a 
mezőgazdasági üzem versenyképességének növelésével ismeretek átadására. 
A C1. és C2. célterület esetében a szaktanácsadási tevékenységnek érintenie kell legalább a 92/43/EGK, a 2009/147/EK és a 2000/60/EK 
irányelv alapján előírt releváns kötelezettségeket. A szaktanácsadás kiterjedhet továbbá az erdészeti üzem gazdasági és környezeti 
teljesítményéhez kapcsolódó kérdésekre is.  
A D1. és D2. célterület esetében a szaktanácsadási tevékenység különösen – de nem kizárólagosan - az érintett vidéki térségekben működő 
mikro-, és kisvállalkozásnak minősülő élelmiszer-feldolgozók számára releváns gazdasági, környezet- és klímavédelmi információkra kell 
kiterjednie.  
Az R2. célterület esetében a szaktanácsadási tevékenységnek ki kell terjednie a rövid ellátási láncok kialakításával és működésével kapcsolatos 
élelmiszeripari, élelmiszerlánc-biztonsági, kereskedelmi, marketing ismeretek átadására. 
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3.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:  
A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem támogathatóak:  
- Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése4.  

- A Szaktanácsadási terv készítése.  

 
8  
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3.1.2.2.Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:  
- Projektmenedzsment tevékenység  

 

Beadás határideje: 

Támogatás a támogatási kérelem benyújtását megelőzően – ÁUF 8.6.1. pontjától eltérően - megkezdett projekthez nem igényelhető.  
A támogatást igénylő több célterületre is benyújthat támogatási kérelmet, azonban célterületenként legfeljebb egy kérelem nyújtható be.  
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. július 1-től 2017. december 29-ig van lehetőség.  
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:  
Első szakasz zárása: 2017. július 31.  
Második szakasz zárása: 2017. augusztus 31.  

Harmadik szakasz zárása: 2017. október 31. 

Negyedik szakasz zárása: 2017. december 29. 

Rendelkezésre álló forrás A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 13,91 milliárd Ft. 

Támogatás mértéke és 

összege: 

Az egyéni szaktanácsadás esetében a támogatás intenzitása a tanácsadási szolgáltatás teljes díjának 90%-a.  
 
Csoportos szaktanácsadás esetében a támogatás intenzitása a tanácsadási szolgáltatás teljes díjának 100%-a.  
 
Csoportos szaktanácsadás esetében tanácsadási eseményenként az adható támogatás maximum 1500 eurónak megfelelő forintösszegű, ami a 
2017. január elsejei EKB középárfolyam szerint (309,83 Ft/EUR) 464.745 Ft.  
 
Szaktanácsadónként évente maximum 6000 eurónak megfelelő forintösszeg támogatás igényelhető, ami a 2017. január elsejei EKB 
középárfolyam szerint (309,83 Ft/EUR) 1.858.980 Ft.  
 
A közvetett kedvezményezettek által maximálisan igénybe vehető szaktanácsadási szolgáltatási érték évente maximum 950 eurónak megfelelő 
forintösszeg/fő, amely az alábbiak szerint oszlik meg:  
 

 egyéni szaktanácsadás: maximum 800 eurónak megfelelő forintösszeg /fő.  

 csoportos szaktanácsadás: maximum 150 eurónak megfelelő forintösszeg /fő.  
 
Az adott évben kiadott Támogatói Okiratokban szereplő támogatási összegek az adott évi január elsejei EKB középárfolyam szerint kerülnek 
meghatározásra. 

  

Operatív Program neve: Vidékfejlesztési Operatív Program 

Pályázati kiírás címe Szaktanácsadók továbbképzése 
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Pályázati konstrukció 

kódja: 
VP1-2.3.1-17 

Támogatást igénylők 

köre: 

Támogatási kérelmet az a szervezet nyújthat be, amely rendelkezik a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint 
halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 
(továbbiakban: Támogatási törvény) 28.§-a szerint ügyfél-azonosítóval, tehát a törvény 9/B.§ c) pontja szerinti kérelemre 
nyilvántartásba vett ügyfél.  
 
Az ügyfél-nyilvántartási rendszer történő nyilvántartásba vételre, az adatváltozások bejelentésére, az adatok kezelésére, 
védelmére és szolgáltatására, közzétételére, valamint a Magyar Államkincstár által működtetett nyilvántartási 
rendszerekre az Támogatási törvény III.  
 
Fejezetének rendelkezéseit kell alkalmazni.  
 
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be:  
 
a) szakigazgatási szervezet, vagy  
b) szakmai szervezet, vagy  
c) köztestület, vagy  
d) felsőfokú agrároktatásra jogosult szervezet, vagy  
e) felnőttképzési jogosultsággal rendelkező agrárkutatást végző szervezet 
amely agrárszabályozással és támogatásokkal kapcsolatos témakörökben legalább 4 éves szakmai tapasztalattal 
rendelkezik.  
 
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.  
Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv csak akkor nyújthat be 
támogatási kérelmet, ha ahhoz a Kormány előzetesen hozzájárult és az erről szóló dokumentumot (pl. kormányhatározat) 
csatolta. 

Pályázati kiírás célja: 

A szaktanácsadók továbbképzésének célja a szaktanácsadási szolgáltatás magas színvonalának, a szaktanácsadók 
szakmai felkészültségének, továbbá folyamatos tudásbővítésének biztosítása.  
A továbbképzés elősegíti a tanácsadást igénybe vevők tudásszintjének emelését és az átadott ismeretek gyakorlati 
hasznosulását.  
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A szaktanácsadók továbbképzésével biztosítható, hogy a szaktanácsadók rendelkezzenek a legújabb szakmai és 
agrárszabályozási információkkal, ismerjék a szakterületükön alkalmazott innovatív technológiákat, üzemvezetési, 
környezetgazdálkodási, klímavédelmi és egyéb megoldásokat, továbbá rendelkezzenek a Fiatal Gazda, illetve a Rövid 
Ellátási Lánc tematikus alprogramok speciális célcsoportjainak igényeihez igazodó ismeretekkel és készségekkel. 

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

3.1.1.1. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:  
A mezőgazdasági és vidékfejlesztési szaktanácsadói tevékenységről szóló 73/2015. (XI. 6.) FM rendelet (a továbbiakban: 
szaktanácsadói rendelet) alapján szaktanácsadói engedéllyel rendelkező, névjegyzékben regisztrált szaktanácsadók 
részére biztosítandó továbbképzés megszervezése és megvalósítása.  
A továbbképzést az alábbiak szerint kell biztosítani:  
a) Az EMVA rendelet 15. cikk (4) bekezdésében szereplő legalább három, valamint az (5), (6) bekezdésében szereplő 
témakörökre vonatkozó kötelező továbbképzés.  
 
b) A VP egyes műveleteinek megvalósításához kapcsolódó témakörökre vonatkozó kötelező továbbképzés, amely 
kapcsolódik a „Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és élelmiszer-feldolgozáshoz kapcsolódó egyéni és csoportos 
szaktanácsadás” című (VP1-2.1.1-2.1.2-17 kódszámú) felhívás keretében az egyes célterületeken belül nyújtott 
szaktanácsadás témaköreihez.  
 
c) Kötelező szakmai képzés és az ismeretek gyakorlati alkalmazásának bemutatása a VP egyes műveleteinek 
megvalósításához kapcsolódó témakörökre vonatkozóan, a kedvezményezett által szervezett szakmai rendezvények 
keretében. A képzésnek kapcsolódnia kell a „Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és élelmiszer-feldolgozáshoz kapcsolódó 
egyéni és csoportos szaktanácsadás” című (VP1-2.1.1-2.1.2-17 kódszámú) felhívás keretében az egyes célterületeken 
belül nyújtott szaktanácsadás témaköreihez.  
 

3.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:  
Képzésekhez kapcsolódó konzultációs lehetőségek biztosítása.  
Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése. 

Beadás határideje: 

A támogatást igénylő kizárólag egy támogatási kérelmet nyújthat be a szaktanácsadók továbbképzése című Felhívásra.  

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. május 2-től 2017. november 30-ig van lehetőség. 
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:  

- 2017. június 2.  
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- 2017. július 3.  

- 2017. augusztus 3.  

- 2017. november 30.  
 

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 53. § (1) bekezdése alapján amennyiben a támogatásra rendelkezésre álló 
kötelezettségvállalási keret kimerül vagy annak kimerülése előre jelezhető, az irányító hatóság a benyújtási határidő előtt a 

benyújtás lehetőségét felfüggesztheti vagy a Felhívást lezárhatja. 

Rendelkezésre álló forrás 
Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 0,19 Mrd Ft azzal, hogy hároméves időszakonként 

maximum 200.000 eurónak megfelelő forintösszegű támogatás nyújtható. 

Támogatás mértéke és 

összege: 

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a, de összességében 3 évenként legfeljebb 200.000 eurónak 

megfelelő forintösszegű támogatás nyújtható. 

  

Operatív Program neve: Vidékfejlesztési Operatív Program 

Pályázati kiírás címe Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
VP4-8.5.2.-17 

Támogatást igénylők 

köre: 

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:  

a) jogerősen nyilvántartásba vett erdőgazdálkodó.  

 

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.  
Konzorciumnak az a 272/2014. Korm. r. 3. § (1) bekezdés 19. pontjának, valamint az 59. §-nak megfelelő együttműködés minősül, 

amelynek legalább két tagja van. A konzorcium minden egyes tagjának külön-külön meg kell felelnie a támogatott tevékenység 

szerinti – a 3.4.1. fejezet, valamint a 4.1 fejezet a)-b) bekezdésében foglalt - feltételeknek, továbbá nem lehetnek egymásnak a kis- és 

középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerinti partner, illetve kapcsolódó vállalkozásai. A 

konzorciumban történő projekt megvalósításának feltétele, hogy a konzorcium összes tagja a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, 

valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 28. 

§-a szerint kérelemre nyilvántartásba vett besorolású ügyfél kell, hogy legyen. 

Pályázati kiírás célja: A fejlesztések megvalósulása esetén a magyar erdők közjavainak ingyenes elérhetőségének lehetősége jelentősen bővül.  
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Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek. 

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

3.1.1.2. Választható önállóan támogatható tevékenységek:  

Jelen felhívás keretében vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az Európai Parlament és a Tanács 1305/2013/EU rendelete 25. 

cikkében foglaltaknak megfelelően az alábbi célterületekre:  

A) erdei pihenőhely kialakítása vagy továbbfejlesztése: jellemzően gyalogos kirándulás vagy gyalogtúra során rövid pihenésre 

szolgáló, közúton jellemzően nem megközelíthető, kisebb közjóléti berendezés-együttes,  

B) erdei kirándulóhely és településkörnyéki kirándulóhely (a továbbiakban erdei kirándulóhely) kialakítása vagy 

továbbfejlesztése: intenzíven látogatott, huzamosabb ott tartózkodást biztosító vagy kirándulási célt szolgáló, többfunkciós közjóléti 

berendezés-együttes, amely a kirándulók számára pihenési, rekreációs lehetőséget is biztosít. Mindkét célterületen kizárólag 

korlátozásmentesen és ingyenesen igénybe vehető eszközök és létesítmények támogathatók. 

 

3.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:  

Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése.  

Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos előírásokat az ÁÚF 10. fejezete tartalmazza.  

3.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:  

Projekt-előkészítés  

Projekt-menedzsment 

Beadás határideje: 

 

1.) A támogatást igénylő jelen felhívás keretében értékelési időszakonként egy támogatási kérelmet nyújthat be. A benyújtott 

támogatási kérelem elutasítása esetén, abban az esetben nyújthat be további támogatási kérelmet, amennyiben annak lehetősége még 

fenn áll.  

2.) A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, (az ÁÚF-ben meghatározottak szerint) ügyfélkapun keresztül, az egyes 

mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló 

kormányrendeletben meghatározott elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, lehet benyújtani 

az alábbi ütemezés szerint:  

• 2017. május 31. – 2019. március 29. között.  

A határidő elmulasztása jogvesztő hatályú.  

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

• 2017. július 31.  

• 2017. október 31.  

• 2018. január 31.  
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• 2018. április 30.  

• 2018. július 31.  

• 2018. október 31.  

• 2019. január 31.  

• 2019. március 29.  

 

Rendelkezésre álló forrás 

A felhívás az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap felhasználását célzó 4-es vidékfejlesztési prioritáshoz3, illetve az abból 

képzett alábbi fókuszterületi célokhoz kapcsolódik a Vidékfejlesztési Programban rögzített módon:  

4 A: az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkciójának fejlesztését célzó beruházások 1,61 milliárd Ft.  

A felhívás: A.), B.), célterülete a 4 A fókuszterület, megvalósulásához járul hozzá. Amennyiben a felhívásra allokált keretösszeg 

kimerül, az Irányító Hatóság (továbbiakban: IH) a benyújtás lehetőségét felfüggesztheti vagy a felhívást lezárhatja, illetve dönthet úgy, 

hogy a továbbiakban csak az egyik célterülethez tartozó tevékenységekre fogad be pályázatokat vagy csak az egyik célterülethez 

kapcsolódó költségeket ismeri el elszámolható költségként.  

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1,61 milliárd Ft.  

Jelen Felhívás forrását az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap (EMVA) és Magyarország költségvetése 

társfinanszírozásban biztosítja.  

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 10 db. 

Támogatás mértéke és 

összege: 

A támogatás mértéke az 5.2 pontban meghatározott projektek maximálisan elszámolható összköltségének 80%-a, non-profit 

szervezetek esetében 90%-a. 

  

Operatív Program neve: Vidékfejlesztési Operatív Program 

Pályázati kiírás címe A LEADER - Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
VP6-19.3.1-17 

Támogatást igénylők 

köre: 

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:  

1. célterület esetében:  

 

Legalább 2 különböző LEADER HACS területén működő, legalább 3 jogosult által konzorciumi formában benyújtott projekt, 

amelyben partner lehet:  
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Konzorcium vezetőként:  

- LEADER HACS egyesület,  

Konzorcium tagként:  

- az együttműködő LEADER HACS-ok illetékességi területén székhellyel, telephellyel működő települési önkormányzat, települési 

nemzetiségi önkormányzat, önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás, székhellyel, vagy telephellyel rendelkező 

nonprofit szervezet, székhellyel vagy telephellyel rendelkező egyházi jogi személy;  

- az együttműködő LEADER HACS-ok illetékességi területén székhellyel, telephellyel rendelkező mikro- és kisvállalkozások;  

- az együttműködő LEADER HACS-ok illetékességi területén állandó lakhellyel rendelkező természetes személyek;  

- LEADER HACS egyesület.  

 

Valamennyi, a konzorciumban részt vevő tagnak a támogatási kérelem benyújtását megelőzően igazolt HACS tagnak kell lennie.  

Jelen felhívás 1. célterületének keretében a támogatási kérelem benyújtására kizárólag konzorciumi formában van lehetőség.  

2. célterület esetében:  

 

Legalább egy, az IH által elismert Magyarországon székhellyel rendelkező LEADER HACS egyesület, amely konkrét, a HACS HFS-

éhez kapcsolódó együttműködést valósít meg legalább még egy további, az Európai Unióban székhellyel rendelkező LEADER HACS 

szervezettel. 

 

Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv csak akkor nyújthat be támogatási kérelmet, 

ha ahhoz a Kormány előzetesen hozzájárult és az erről szóló dokumentumot (pl. kormányhatározat) csatolta. 

Pályázati kiírás célja: 

A felhívás célja új megoldások ösztönzése a vidéki térségek megoldandó problémáival és fejlesztési lehetőségeivel összefüggésben, 

valamint a helyi szereplők térségeken kívüli kapcsolatrendszerének fejlesztése és a vidékfejlesztés modernizálásához szükséges 

kompetenciáik megszerzése. A LEADER együttműködésekben különös fontosságú a határon túli, magyarok lakta vidéki térségek és 

magyarországi térségek közötti együttműködések elősegítése és megvalósítása, speciális tudás, tapasztalat, a jó gyakorlatokról szóló 

ismeretek megosztása. További cél a különböző közös akciók, közösségi életet élénkítő kezdeményezések, közös szerveződések 

kialakításának ösztönzése, ezáltal az innováció, a helyi kapacitás és a lokális fejlesztési folyamatok erősítése. Az intézkedés hozzájárul 

a LEADER HACS-ok által elkészített stratégiákban meghatározott célkitűzések teljesítéséhez is. Az együttműködési projektek nem 

korlátozódhatnak kizárólag tapasztalatcserére, azoknak minden esetben olyan alkalmazható eredménye kell, hogy legyen, amelynek 

létrejöttéhez az együttműködésben résztvevő partnerek mindegyike bizonyíthatóan hozzájárult, illetve eredményeiből minden partner 

részesül.  

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

tevékenységek 

felsorolása: 

3.1.1.1. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:  

Jelen felhívás esetében nem releváns.  

3.1.1.2. Választható önállóan támogatható tevékenységek:  

1. és 2. célterület esetében az együttműködő LEADER térségek helyi fejlesztési stratégiájához kapcsolódóan:  

a. tudásátadás: az együttműködő térségek fejlesztési stratégiájához kapcsolódó speciális tudás, tapasztalat, legjobb gyakorlatok, know-

how-k átadása, amelyek eredményeiből minden résztvevő térség részesül; képzések, oktatási programok előkészítése és 

megvalósítása;  

b. közösen előkészített és végrehajtott tevékenységek, közös akciók;  

c. közösen működtetett, a térség fejlődését előmozdító együttműködési modellek kialakítása, már meglévő együttműködési modellek 

meghonosítása és meglévő hálózati együttműködésbe való bekapcsolódás;  

d. vidéki térségek számára hasznos gazdálkodási, közszolgáltatás-szervezési vagy egyéb együttműködési modellek megismerése, 

meghonosítása vagy elterjesztése;  

e. az együttműködési projekthez kapcsolódó promóciós, és marketing tevékenységek, valamint a helyi hagyományok ápolásához 

kapcsolódó tevékenységek;  

f. az együttműködésben résztvevők együttműködésen alapuló beruházásai.  

 

A fent leírt tevékenységek közül legalább egy kötelezően választandó.  

3.1.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek: 

 

3.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:  

Mindkét célterület esetében:  

a) a tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása (A tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos előírásokat az ÁÚF 10. fejezete 

tartalmazza).  

b) beruházási jellegű projekt esetén: az együttműködésben résztvevők együttműködésen alapuló beruházásainak komplex, projekt-

arányos akadálymentesítése, amennyiben annak elvégzése kötelező.  

 

3.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:  

Mindkét célterület esetében:  

A LEADER együttműködési projekt megvalósítását közvetlenül szolgáló tevékenységek:  

a) projekt-előkészítéshez kapcsolódó tevékenységek;  
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b) a közös tevékenységekhez kapcsolódó rendezvény;  

c) csak a 2. célterület esetében: tematikus nemzetközi együttműködés kialakítása, maximum a projekt teljes elszámolható költségének 

5%-a értékben.  

 

Kizárólag az 1. célterület estében:  

A LEADER együttműködési projekt megvalósítását közvetlenül szolgáló kis léptékű beruházások: ingatlanfejlesztés, továbbá 

eszközbeszerzés. 

Beadás határideje: 

A felhívásra beérkező támogatási kérelmek a Korm. r. alapján standard kiválasztási eljárásrendben, szakaszos elbírálás alapján 

kerülnek elbírálásra.  

A támogatási kérelmek benyújtására a 2017. június 27. napjától 2019. június 27. napjáig van lehetőség.  

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

Első szakasz zárása: 2017. július 27.  

Második szakasz zárása: 2017. augusztus 28.  

Harmadik szakasz zárása: 2017. szeptember 27.  

Negyedik szakasz zárása: 2017. december 27.  

Ötödik szakasz zárása: 2018. március 27.  

Hatodik szakasz zárása: 2018. június 27.  

Hetedik szakasz zárása: 2018. szeptember 27.  

Nyolcadik szakasz zárása: 2018. december 27.  

Kilencedik szakasz zárása: 2019. március 27.  

Tízedik szakasz zárása: 2019. június 27. 

Rendelkezésre álló forrás 

A felhívás az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (továbbiakban: EMVA) felhasználását célzó 6-os „A társadalmi 

befogadás előmozdítása, a szegénység csökkentése és a gazdasági fejlődés támogatása a vidéki térségekben” vidékfejlesztési 

prioritáshoz3, illetve az abból képzett alábbi fókuszterületi célokhoz kapcsolódik a Vidékfejlesztési Programban (továbbiakban: VP) 

rögzített módon:  

6B: A helyi fejlesztés előmozdítása a vidéki térségekben.  

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg a fenti fókuszterületi megosztás szerint 1,92 

milliárd Ft, célterületenként az alábbi bontásban:  

1. célterület: 1,28 milliárd forint;  

2. célterület: 0,64 milliárd forint.  

Amennyiben a fókuszterületre allokált keretösszeg kimerül, az IH a benyújtás lehetőségét a felhívásban rögzített szakasz zárását 
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követően felfüggesztheti vagy a felhívást lezárhatja. Jelen felhívás forrását az EMVA és Magyarország költségvetése 

társfinanszírozásban biztosítja.  

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 95 -145 db. 

Támogatás mértéke és 

összege: 

Az igényelhető, vissza nem térítendő támogatás összege és mértéke a felhívás célterületeit tekintve az alábbiak szerint kerül 

megállapításra: 

 

A maximálisan igényelhető támogatás összege célterületenként nem haladhatja meg az adott célterület esetében igényelhető maximális 

támogatás összegét. 
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Operatív Program neve: Vidékfejlesztési Operatív Program 

Pályázati kiírás címe 
Védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának ex situ vagy in vitro megőrzése, továbbá a 

genetikai beszűkülést megelőző tanácsadói tevékenységek támogatása 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
VP4-10.2.1.2-17 

Támogatást igénylők 

köre: 

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:  
1. In vitro génmegőrzés esetén: támogatás igénybevételére a védett őshonos állatfajták genetikai fenntartásának rendjéről szóló 93/2008. (VII. 
24.) FVM rendelet szerint történt kijelölés alapján a tenyésztési hatóság, valamint kutatási- és felsőfokú oktatási intézmények, mesterséges 
termékenyítő állomások, embrió-átültető állomások, spermatároló központok, fajta fenntartásáért felelős tenyésztőszervezetek jogosultak.  

2. Ex situ génmegőrzés esetén: a fajta fenntartásáért felelős tenyésztő szervezetek, valamint azon fajta esetében, ahol központi nevelés nem 
folyik, ezek tagjai is jogosultak a támogatásra.  

3. Genetikai beszűkülést megelőző tanácsadói tevékenységek támogatása esetén: a fajta fenntartásáért felelős tenyésztő szervezetek, tenyésztő 
szervezetek szövetsége jogosultak a támogatásra.  

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

5. Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv csak akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha ahhoz 
a Kormány előzetesen hozzájárult és az erről szóló dokumentumot (pl. kormányhatározat) csatolta.  

 

Pályázati kiírás célja: 

A felhívás célja a védett őshonos és veszélyeztetett helyzetbe került mezőgazdasági állatfajták genetikai anyagának (sperma, embrió vagy 
petesejt) begyűjtése, mélyhűtve történő tárolásra előkészítése, laboratóriumi körülmények közötti tárolása mélyhűtéses eljárással, genetikai 
vizsgálatok elvégzése, továbbá a védett őshonos és veszélyeztetett helyzetbe került mezőgazdasági állatfajták (kivéve baromfifélék) hímivarú 
egyedeinek az eredeti tartási-, takarmányozási feltételektől eltérő módon, ex situ környezetben történő megőrzése, valamint a védett őshonos és 
veszélyeztetett helyzetbe került mezőgazdasági állatfajták megőrzését segítő tenyésztési-, génmegőrzési feladatok ismertetése a tenyésztőkkel, 
szaktanácsadás a végrehajtásban, a hasznosítási feltételek megteremtésének elősegítése.  
Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzéseknek. 

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

3.1.1.1. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek  
I. célterület: In vitro génmegőrzés támogatása  
A védett őshonos és veszélyeztetett helyzetbe került mezőgazdasági állatfajták szaporítóanyagának (sperma, embrió vagy petesejt) begyűjtése, 
mélyhűtve történő tárolásra előkészítése, laboratóriumi körülmények közötti tárolása mélyhűtéses eljárással, továbbá a védett őshonos és 
veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták egyedein végzett genetikai vizsgálatok.  
II. célterület: Ex situ génmegőrzés támogatása  
A védett őshonos és veszélyeztetett helyzetbe került mezőgazdasági állatfajták (kivéve baromfifélék) hímivarú egyedeinek az eredeti tartási-, 
takarmányozási feltételektől eltérő módon, ex situ környezetben történő megőrzése.  
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III. célterület: Genetikai beszűkülést megelőző tanácsadói tevékenységek támogatása  
A védett őshonos és veszélyeztetett helyzetbe került mezőgazdasági állatfajták megőrzését biztosító tenyésztési, génmegőrzési feladatok 
ismertetése a tenyésztőkkel, szaktanácsadás a végrehajtásban, a hasznosítási feltételek megteremtésének elősegítése. 

Beadás határideje: 

 
1. Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. június 01-től 2018. július 02-ig van lehetőség.  

2. Ezen időszak alatt az alábbi szakaszban benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:  
2017. június 01. - július 03.  

2018. május 31. - július 02. 

 
3. A határidők elmulasztása jogvesztő hatályú.  

 

Rendelkezésre álló forrás 

A felhívás az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap felhasználását célzó 4-es vidékfejlesztési prioritáshoz2, illetve az abból képzett alábbi 
fókuszterületi célokhoz kapcsolódik a Vidékfejlesztési Programban rögzített módon:  
4A-B-C: a mezőgazdasággal és az erdőgazdálkodással kapcsolatos ökoszisztémák állapotának helyreállítása, megőrzése és javítása.  
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 3,83 Mrd Ft.  
Jelen felhívás forrását az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.  
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 200 db. 

Támogatás mértéke és 

összege: 

 

In vitro génmegőrzés támogatása  
A támogatás tárgya  A támogatás mértéke  
Szarvasmarha genetikai anyagának mélyhűtve történő 
megőrzése  

18 eurónak megfelelő forintösszeg/műszalma  

Szarvasmarha embrió mélyhűtve történő megőrzése  360 eurónak megfelelő forintösszeg/embrió  
Sertés genetikai anyagának mélyhűtve történő 
megőrzése  

2 eurónak megfelelő forintösszeg/műszalma  

Juh és kecske genetikai anyagának mélyhűtve történő 
megőrzése  

11 eurónak megfelelő forintösszeg/műszalma  

Lófélék genetikai anyagának mélyhűtve történő 
megőrzése  

36 eurónak megfelelő forintösszeg/műszalma  

Baromfifélék genetikai anyagának mélyhűtve történő 
megőrzése  

7 eurónak megfelelő forintösszeg/ampulla vagy műszalma 

 
Genetikai vizsgálat  36 eurónak megfelelő 

forintösszeg/állat  
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Ex situ génmegőrzés támogatása  
A támogatás tárgya  Évente, a tenyészetben tartás 

támogatható ideje (nap)  
A támogatás mértéke  

Magyartarka szarvasmarha bika központi felnevelése  180-210  10,48 eurónak megfelelő 
forintösszeg /állat/nap  

Magyar szürke szarvasmarha bika központi felnevelése  180-365  2,5 eurónak megfelelő 
forintösszeg /állat/nap  

Magyar házi bivaly bika központi felnevelése  180-365  3 eurónak megfelelő 
forintösszeg /állat/nap  

Magyartarka szarvasmarha bika elhelyezése várományos 
bika telepen vagy mesterséges termékenyítő állomáson  

30-365  7 eurónak megfelelő 
forintösszeg /állat/nap  

Sertés kan központi felnevelése  180-300  1,44 eurónak megfelelő 
forintösszeg /állat/nap  

Kos és kecske bak központi felnevelése  180-365  1,7 eurónak megfelelő 
forintösszeg /állat/nap  

Ló és szamár mén felnevelése  180-330  2,9 eurónak megfelelő 
forintösszeg /állat/nap  

Ló és szamár mén tartása mesterséges termékenyítő 
állomáson illetve kancafedeztető állomáson  

180-270  5,6 eurónak megfelelő 
forintösszeg /állat/nap  

 

Genetikai beszűkülést megelőző tanácsadói tevékenységek támogatása  
A támogatás tárgya  A támogatás mértéke  
Tanácsadói tevékenység  833 eurónak megfelelő forintösszeg /hó/tanácsadás*  

 

 

  

Operatív Program neve: Vidékfejlesztési Operatív Program 

Pályázati kiírás címe Szolidáris gazdálkodás és közösség által támogatott mezőgazdaság 

Pályázati konstrukció VP6-16.9.1-17 
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kódja: 

Támogatást igénylők 

köre: 

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:  
olyan együttműködési megállapodás alapján létrejött, legalább kettő tagból álló konzorciumok, amelyek esetén legalább egy tag mezőgazdasági 
termelőnek minősülő mikrovállalkozás és legalább egy tag:  

 

mörítő, vagy fenntartható 
élelmiszertermeléssel és közösség által támogatott mezőgazdasággal kapcsolatos szemléletformálást végző, referenciával rendelkező non-profit 
szervezet.  
 
Azonos mezőgazdasági teremelő – kapcsolt vállalkozásokat is beleértve - csak egyik célterületre vonatkozó kérelemben lehet konzorciumi tag.  
Mezőgazdasági termelőnek minősül, akinek 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.  
A mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel és annak nettó árbevételhez viszonyított arányának kiszámítását a jelen felhívás 11. 
számú mellékletében található képlet alkalmazásával kell elvégezni.  
Az együttműködő csoport alatt olyan konzorciumot kell érteni, amely a 272/2014 Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 19. pontjának, valamint az 59. 
§-nak megfelelő együttműködésnek minősül.  
Jelen felhívás keretében egy mezőgazdasági mikrovállalkozás csak egy konzorciumnak lehet a tagja, de egy konzorciumban több mezőgazdasági 
mikrovállalkozás is tag lehet. Jelen felhívás keretében a projektbe aktívan bevont célcsoport tagok csak egy konzorcium működésében vehetnek 
részt. A fogyasztókat tömörítő szervezetek, vagy fenntartható élelmiszertermeléssel és közösség által támogatott mezőgazdasággal kapcsolatos 
szemléletformálást végző, referenciával rendelkező szervezetek több konzorciumban is részt vehetnek.  
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kizárólag konzorciumi formában van lehetőség. 

 

Pályázati kiírás célja: 

A konstrukció két célterületet támogat:  
1.célterület - Szolidáris gazdálkodás: Célja, hogy a mezőgazdasági termelésbe való bevonás által a társadalmi felelősségvállalás tudatosítását 
erősítse tudásátadás és tapasztalatszerzés által. A mezőgazdasági üzem (vagy üzemek) és az együttműködő célcsoport(ok) programjai és közös 
tevékenysége által első sorban az alábbi társadalmi célok elkéréséhez való hozzájárulás erősödik: a célcsoport tagjainak fenntartható 
mezőgazdasági termeléssel, valamint egészségtudatos élelmiszerfogyasztással kapcsolatos szemléletformáló oktatása, képzése, i lletve az 
egészségügyi, szociális vagy egyéb nehézséggel küzdő célcsoport társadalmi befogadásának erősítése érdekében történő érzékenyítés.  
2.célterület - A hátrányos helyzetű csoportok integrációján túli cél az ilyen módon előállított termékek és a fogyasztók önszerveződő 
csoportosulásának szervezése a közösség által támogatott gazdálkodás keretében: A közösség által támogatott gazdálkodás olyan termelési 
és értékesítési szemlélet, amely szerződés vagy megállapodás alapján létrejött – termelők és fogyasztók között fennálló – együttműködés. Az 
együttműködés keretében a termelők és a fogyasztók elkötelezettek egymás felé, közöttük olyan rendszeres és közvetlen kapcsolat van, mely 
mind a termelő mind a fogyasztó számára előnyös. A termelőnek az együttműködés megteremti a jó minőségű mezőgazdasági termékek 
előállításának és értékesítésének lehetőségét, a fogyasztó pedig folyamatosan friss, helyi és biztos eredetű élelmiszerhez, termesztéssel 
kapcsolatos ismertekehez jut.  
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Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek. 

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

3.1.1.1. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek  
Legalább egy mezőgazdasági vállalkozás és egy meghatározott célcsoport3 tagjainak bevonásán alapuló, több éves tematikus együttműködés 
kialakítása, az együttműködés szervezése és megvalósítása, az alábbi célterületi bontás valamelyike szerint:  
1. célterület: A célcsoport tagjainak a mezőgazdasági termelők által végzett termelésbe történő bevonásához szükséges tevékenységek. 
2. célterület: A célcsoport bevonásával előállított mezőgazdasági termékek közösség által támogatott mezőgazdasági tevékenység keretében 
történő értékesítése, illetve annak szervezése.  

3.1.1.2. Választható önállóan támogatható tevékenységek  
A jelen felhívás esetében nem releváns.  

3.1.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek:  
3.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek  
a) tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése (A tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos előírásokat az ÁÚF 
10. fejezete tartalmazza.).  
 

3.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek  
A felhívás keretében az alábbi ‒ önálló nem támogatható tevékenységek ‒ támogathatóak:  
a) mindkét célterület esetében: a mezőgazdasági üzemben kifejezetten a célcsoport fogadását és bevonását célzó, kis léptékű fejlesztések, mint 
pl. fogadó és szociális helyiség kialakítása, a célcsoport tevékenykedtetéséhez szükséges kéziszerszámok vásárlása, a célcsoport 
tevékenykedtetéséhez szükséges, a termelő üzemi állományoktól biztonságosan elkülönített parcellák vagy állományok kialakítása, a célcsoport 
által előállított termékek bemutatásához szükséges csomagolóanyag beszerzése stb.  
b) mindkét célterület esetében: a projekt megismertetését, népszerűsítését, az együttműködés és az abban foglalt környezeti, oktatási, társadalmi 
célok és eredmények megosztását szolgáló, kereskedelmi marketingnek nem minősülő (vagyis konkrét terméket nem nevesítő, vásárlásra nem 
ösztönző) tevékenységek.  

3.2. A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú besorolása 

Beadás határideje: 

A támogatást igénylő jelen felhívás keretében értékelési időszakonként egy támogatási kérelmet nyújthat be, amely egy megvalósítási helyre 
vonatkozhat.  
Jelen felhívás keretében a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 47. § (2) bekezdése alapján a támogatási kérelmek benyújtására a benyújtás első 
lehetséges napját követő huszonnégy hónapig van lehetőség.  
Egy megvalósítási hely vonatkozásában kizárólag egy kedvezményezett lehet jogosult a támogatásra.  
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017 év 06. hó 02 naptól 2019 év 06. hó 07. napig van lehetőség.  
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:  
2017. év 07. hó 04. nap  
2017. év 08. hó 04. nap  
2017. év 09. hó 05. nap  
2017. év 12. hó 05. nap  
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2018. év 03. hó 06. nap  
2018. év 06. hó 06. nap  

2018. év 09. hó 07. nap 
2018. év 12. hó 07. nap  
2019. év 03. hó 08. nap  

2019. év 06. hó 07. nap 

Rendelkezésre álló forrás 

A felhívás az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (a továbbiakban: EMVA) felhasználását célzó 6-os vidékfejlesztési prioritáshoz, illetve 
az abból képzett alábbi fókuszterületi célhoz kapcsolódik a VP-ben rögzített módon:  
6A – Segítségnyújtás a diverzifikáláshoz, új kisvállalkozások alapításához és a munkahelyteremtéshez.  
Jelen felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1,3 milliárd Ft. 

Amennyiben a fókuszterületre allokált keretösszeg kimerül, az Irányító Hatóság (a továbbiakban: IH) a benyújtás lehetőségét felfüggesztheti vagy 
a felhívást lezárhatja.  
Jelen felhívás forrását az EMVA és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.  
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 120 db. 

Támogatás mértéke és 

összege: 

A 272/2014 Korm. rendelet 140. § 3a) bekezdése alapján a mérföldkőhöz nem kapcsolódó kifizetési igénylést konzorciumi tag is benyújthat. Az 
egy évre igénylehető támogatás nem haladhatja meg a teljes összeg 75%-át. 
 

Költségtípus  Maximális támogatási intenzitás (%)  Maximális 
támogatási összeg  

A konzorcium működéséhez kapcsolódó 5.5. A) 
pontnak megfelelő költségek 

90%  25.000 eurónak 
megfelelő forint  

 Az együttműködés keretében 
megvalósuló, az 5.5 B) pontnak 
megfelelő beruházások költségei. 

Alaptámogatás 
intenzitása  
(KMR régió) 

  
50%  

80.000 eurónak 
megfelelő forint  

Alaptámogatás 
intenzitása  
(nem KMR 
régió) 

60%  80.000 eurónak 
megfelelő forint  

 

  

Operatív Program neve: Vidékfejlesztési Operatív Program 

Pályázati kiírás címe Szakmai tanulmányutak és csereprogramok 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
VP1-1.3.1.-17 
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Támogatást igénylők 

köre: 

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:  

a) mezőgazdasági termelők, akik a támogatási kérelem benyújtását megelőző évben legalább 6000 STÉ méretű gazdasággal 

rendelkeznek  

b) erdőgazdálkodók, akik legalább 20 ha üzemi területtel rendelkeznek  

c) REL együttműködésben részt vevő mezőgazdasági termelők  

d) ezen ágazatok szakmai szervezetei  

 

Támogatási kérelmet az a támogatást igénylő nyújthat be, amely rendelkezik a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint 

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 

(továbbiakban: 2007. évi XVII. törvény) 28.§-a szerint ügyfél-azonosítóval, tehát a törvény 9/B.§ c) pontja szerinti kérelemre 

nyilvántartásba vett ügyfél.  

A és B célterület esetében a résztvevőknek meg kell felelniük a következő kritériumoknak:  

 

t (6.1) fiatal mezőgazdasági termelő.  

 

 

C célterület esetében a résztvevőknek meg kell felelniük a következő kritériumoknak  

er  

 

A tudásátadási és tájékoztatási szolgáltatásokat nyújtó szervezeteknek rendelkezniük kell a feladatuk ellátásához szükséges megfelelő 

kapacitásokkal a személyzet képesítése és rendszeres képzése révén.  

A szolgáltatás nyújtója a támogatási kérelem benyújtásának napját megelőző öt éven belül legalább egyszer szakmai továbbképzésen 

vett részt.  

Támogatási kérelmet kizárólag az ügyfél-azonosítóval rendelkező támogatást igénylő nyújthat be a Magyar Államkincstár 

www.mvh.allamkincstar.gov.hu elektronikus felületén.  

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

Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv csak akkor nyújthat be támogatási kérelmet, 

ha ahhoz a Kormány előzetesen hozzájárult és az erről szóló dokumentumot (pl. kormányhatározat) csatolta. 

Pályázati kiírás célja: A Vidékfejlesztési Program kiemelt céljai közé tartozik a tudásbázis gyarapítása, illetve a tudásátadás előmozdítása a 
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mezőgazdaságban. Jelen Felhívás a fenti célok elérését biztosítja azzal, hogy tanulmányutak, csereprogramok, illetve gyakornoki 

programok révén lehetővé teszi a mezőgazdasági termelők, illetve erdőgazdálkodók, továbbá REL együttműködésben részt vevő 

mezőgazdasági termelők közötti tudásmegosztást. Lehetőség nyílik továbbá fiatal szakemberek számára gyakornoki programban való 

részvételre. A Felhívás célja, hogy elősegítse az eredményes gazdálkodáshoz szükséges ismeretek hatékony formában történő átadását.  

A programok lehetőséget kínálnak a gazdálkodók szakmai és gyakorlati ismereteinek megosztására, a jó gazdálkodási technikák 

egymástól történő elsajátítására.  

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

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

3.1.1.2. Választható önállóan támogatható tevékenységek: 

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:  

I. A célterület esetében:  

 

Szakmai tanulmányút megvalósítása.  

Résztvevők toborzása, utazás szervezése, programok kidolgozása, helyszínek ellenőrzése, fogadókkal való kapcsolattartás, résztvevők 

fogadása, program megvalósítása, résztvevők ellátása (étkezés, szállás).  

II. B célterület esetében:  

 

Szakmai csereprogram megvalósítása.  

Résztvevők toborzása, utazás szervezése, programok kidolgozása, helyszínek ellenőrzése, a fogadókkal való kapcsolattartás, 

résztvevők fogadása, program megvalósítása, résztvevők ellátása (étkezés, szállás).  

III. C célterület esetében:  

 

Gyakornoki program megvalósítása.  

Gyakornoki program 

Beadás határideje: 

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. év 06. hó 01. naptól 2018. év 04. hó 30. napig van lehetőség.  

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

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1,53 milliárd Ft. A rendelkezésre álló keretösszeg 

a Vidékfejlesztési Programban meghatározott alábbi fókuszterületekre bontható fel: 

Fókuszterület 

száma  

Fókuszterület megnevezése  Keretösszeg 

(Ezer Ft)  
2A  Valamennyi mezőgazdasági üzem gazdasági teljesítményének javítása, valamint a 

mezőgazdasági üzemek szerkezetátalakításának és korszerűsítésének a 

megkönnyítése, mindenekelőtt a piaci jelenlét, a piacorientáltság, és a 

mezőgazdasági tevékenységek diverzifikálásának fokozása céljából.  

441.408  

2B  A megfelelően képzett mezőgazdasági termelők mezőgazdasági ágazatba való 

belépésének megkönnyítése és ezen belül is különösen a generációs megújulás 

elősegítése  

199.088  

3A  Az elsődleges termelők versenyképességének javítása, mégpedig azáltal, hogy 

megfelelőbb módon integrálják őket az agrár-élelmiszeripari láncba a 

minőségrendszerek révén, a mezőgazdasági  

347.281  

 

 

Fókuszterület 

száma  

Fókuszterület megnevezése  Keretösszeg 

(Ezer Ft)  
termékek értékének növelése, valamint a helyi piacokon, a rövid ellátási láncokban, továbbá a termelői csoportokban 

és a szakmaközi szervezetekben folytatott promóció.  

4  A mezőgazdasággal és az erdőgazdálkodással kapcsolatos ökoszisztémák 

állapotának helyreállítása, megőrzése és javítása.  

407.820  

5B  A mezőgazdaság és az élelmiszer-feldolgozó iparág általi energiafelhasználás 

hatékonyságának fokozása.  

31.010  

5E  A széntárolás és -megkötés előmozdítása a mezőgazdaságban és az 

erdőgazdálkodásban.  

99.437  

 

Támogatás mértéke és 

összege: 

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

Az egy támogatási kérelemben igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: legfeljebb 160.000 eurónak megfelelő forint 

összeg.Az adott évben kiadott Támogatói Okiratokban szereplő támogatási összegek az adott évi január elsejei EKB középárfolyam 
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szerint kerülnek meghatározásra. 

A vidéki térségekben működő jogosult kkv-k számára tudástranszferhez nyújtott támogatás esetében a támogatási intenzitás  

a) középvállalkozások esetében az elszámolható költségek 60%-át,  

b) mikro- és kisvállalkozások esetében az elszámolható költségek 70%-át nem haladhatja meg.  

 

  

Operatív Program neve: Vidékfejlesztési Operatív Program 

Pályázati kiírás címe A fenntarthatóságot célzó tájgazdálkodás, terület- és tájhasználat váltás együttműködései 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
VP4-16.5.1-17 

Támogatást igénylők 

köre: 

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be erdőgazdálkodók és/vagy mezőgazdasági termelők által alkotott, legalább 5 tagú 
konzorciumok. A konzorcium tagok nem minősülhetnek kapcsolt vállalkozásnak.  
A mezőgazdasági termelőre és az erdőgazdálkodóra vonatkozó előírások:  
a. A mezőgazdasági termelő igazolja, hogy mezőgazdasági tevékenységet folytat és mezőgazdasági tevékenységből származó árbevétellel 
rendelkezik. A támogatást igénylőnek előző évi egységes kérelem hiányában a támogatási kérelemhez csatolni kell a „Kormányhivatal igazolása a 
mezőgazdasági tevékenységgel hasznosított területadatokról” című formanyomtatványt (a felhívás 12. számú melléklete szerint). Az állattartással 
összefüggő adatokat a Kifizető Ügynökség ellenőrzi a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnál (a továbbiakban: NÉBIH) található Egységes 
Nyilvántartási és Azonosítási Rendszer (ENAR) és egyéb állattenyésztési adatbázisok, valamint a Tenyészet Információs Rendszer (TIR) adatai 
alapján.  
 
b. Az erdőgazdálkodó: Az erdészeti hatóság által az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 
(továbbiakban Evt.) alapján jogerősen nyilvántartásba vett erdőgazdálkodó (továbbiakban: erdőgazdálkodó).  
 
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kizárólag konzorciumi formában van lehetőség. 

Pályázati kiírás célja: 

A felhívás célja  
A felhívás célja a jogszabályok által jelenleg lehatárolt tájgazdálkodási mintaterületeken együttműködésen alapuló tájgazdálkodási célú 
mintaprojektek megvalósítása.  
A több gazdálkodó és érintett összefogásával megvalósuló tájgazdálkodási célú mintaprojektek fő célkitűzése a vízrendszerek 
vízvisszatartásának, illetve a kistáji vízháztartás egyensúlyának javítása. A projektek további céljai az alábbiak:  
1. a táj természeteshez közelítő térstruktúrájának kialakítása,  

2. az ökológiai hálózat térbeli elemeinek visszaállítása,  

3. az élőhelyek fragmentálódásának megállítása,  

4. a biodiverzitás megtartása, növelése az élőhelyek rehabilitációja, létrehozása és fejlesztése által,  
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5. a talajok leromlásának megakadályozása és csökkentése,  

6. a felszíni és felszín alatti vizek minőségének védelme, javítása,  

7. a megújuló energiák használata révén a természeti erőforrásokkal való gazdálkodás fenntarthatóságának javítása,  

8. a szénmegkötés fokozása és az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentése,  

9. az éghajlatváltozás hatásaival szembeni ellenállóképesség javítása.  
 
Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fő célkitűzéseknek. 

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

A felhívás keretében a legalább 5 tagból álló – konzorciumi formában létrejövő - együttműködések alábbi, választható tevékenységei 
támogathatóak:  
I. Tájgazdálkodási célú mintaprojektek vízvisszatartással és „zöld pont” típusú tevékenységek megvalósításával:  
Tájgazdálkodási célú környezetkímélő gazdálkodás folytatása a „Zöld pont” típusú agrár-környezetvédelmi kifizetési rendszer3 tesztelését 
szolgáló, beruházás nélküli mintaprojektek megvalósításával a 8. sz. mellékletben található Zöld pont táblázat alapján.  
A 8. sz. melléklet táblázatának III. Szántó, IV. Gyep, V. Ültetvény, VI. Nád, VII. Erdő, VIII. Vizes élőhely kategóriái alatt meghatározott 
tevékenységek közül legalább egy tevékenység megvalósítása kötelező.  
 
A támogatást igénylő a 3.1.1.1. I. 1.) pontban foglalt vízvisszatartást követően a gazdálkodás művelési ágának megfelelően az alábbi 
tevékenységek közül választhat: 

 
Művelési ág  Választható gazdálkodási tevékenységcsoport  

SZÁNTÓ  a. Ökológiai gazdálkodás folytatása  

b.  Területpihentetés, özönnövények terjedésének megakadályozásával  

c.  Egyedi, választott tevékenységek alapján:  

GYEP  a.  Ökológiai gazdálkodás folytatása  

b.  Egyedi, választott tevékenységek alapján:  

ÜLTETVÉNY  a.  Ökológiai gazdálkodás folytatása  

b.  Egyedi, választott tevékenységek alapján:  

NÁD  a.  Valamennyi meghatározott tevékenységek betartása esetén  

ERDŐ  a.  Egyedi, választott tevékenységek alapján  

VIZES ÉLŐHELY  a.  Valamennyi meghatározott tevékenységek betartása esetén  

 
A III. Szántó művelési ágban történő környezetkímélő gazdálkodás választása esetén az a., b., c. tevékenységcsoportok közül kizárólag egy 
választható:  
a) ökológiai gazdálkodás folytatása esetén, annak igazolása (Biokontroll, illetve Hungária ÖKO Garancia ellenőrző szervezetek által kiállított 
tanúsítványok megléte) esetén automatikusan hektáronként jár a zöld pont alapú környezetvédelmi kifizetés.  

b) amennyiben az adott évben szántó gazdálkodásra nem kerül sor (pl. a vízvisszatartás, területi viszonyok nem teszik lehetővé a művelést), a 
gazdálkodó számára lehetőség van a területpihentetésre. Ebben az esetben előírás az özönnövények terjedésének megakadályozása. Ezen 
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előírás betartása esetén automatikusan jár hektáronként a zöld pont alapú környezetvédelmi kifizetés.  

c) a 8. számú mellékletben megadott zöld pont tevékenységlistából tetszőlegesen választott tevékenységek választása és betartása esetén a 
tevékenységekhez környezeti hatás alapján rendelt, hektáronkénti környezetvédelmi kifizetés.  
 
A IV. Gyep, valamint V. Ültetvény művelési ágban történő környezetkímélő gazdálkodás választása esetén az a., b. tevékenységcsoportok közül 
kizárólag egy választható:  
a) ökológiai gazdálkodás folytatása esetén, annak igazolása (Biokontroll, illetve Hungária ÖKO Garancia ellenőrző szervezetek által kiállított 
tanúsítványok megléte) esetén automatikusan hektáronként jár a zöld pont alapú környezetvédelmi kifizetés.  

b) a 8. számú mellékletben megadott zöld pont tevékenységlistából tetszőlegesen választott tevékenységek választása és betartása esetén a 
tevékenységekhez környezeti hatás alapján rendelt, hektáronkénti környezetvédelmi kifizetés.  
 
A VII. Erdő művelési ág választása művelési ágban történő környezetkímélő gazdálkodás választása esetén meghatározott tevékenységi körből 
választott tevékenységek után jár a zöld pont alapú környezetvédelmi kifizetés.  
a) a megadott tevékenységlistából tetszőlegesen választott tevékenységek választása és betartása esetén a tevékenységekhez környezeti hatás 
alapján rendelt, hektáronkénti környezetvédelmi kifizetés.  
 
A VI. Nád és VIII. Vizes élőhely művelési ágban történő környezetkímélő gazdálkodás választása esetén valamennyi meghatározott tevékenység 
betartása esetén jár a zöld pont alapú környezetvédelmi kifizetés.  
A választható tevékenységek részletes felsorolását a 8. sz. melléklet szerinti Zöld pont táblázat tartalmazza.  
Jelen fejezetben felsorolt tevékenységek megvalósítása mellett a felhívás 3.1.1.1. I. pontban foglalt vízvisszatartás tevékenység megvalósítása 
kötelező. 
 

3.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek  
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem támogathatóak:  
1) projekt-előkészítés (tanulmányok, tervek készítése kizárólag az abban foglaltaknak a 3.1.1. pont tevékenységeinek megvalósításával együtt 
támogatható).  

2) az együttműködés szervezése és működtetése:  
a) az érintett területre vonatkozó tanulmányok, megvalósíthatósági tanulmányok költségei, valamint az üzleti terv, az erdőgazdálkodási üzemterv 
vagy az azzal egyenértékű eszköz, illetve az 1303/2013/EU rendelet 33. cikkében említettől eltérő helyi fejlesztési stratégia kidolgozásának 
költségei,  

b) az érintett területen folytatott szervezési tevékenységek költségei valamely közös területi projekt megvalósíthatóvá tétele,  

c) az együttműködéshez kapcsolódó működési költségek.  
3) tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése.  
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Beadás határideje: 

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. június 1. naptól 2018. július 2. napig van lehetőség az alábbi időpontokban:  
-30.  

- július 2.  

 

Rendelkezésre álló forrás 

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1,0 milliárd Ft.  
Jelen felhívás forrását az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.  
A felhívás az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (a továbbiakban: EMVA) felhasználását célzó 4. vidékfejlesztési prioritáshoz 
kapcsolódik.  
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 30 db. 

Támogatás mértéke és 

összege: 

 
1) A támogatás forintban kerül kifizetésre, az euró/forint átváltási arány a támogatási kérelem benyújtás évének január 1-jén fennálló Európai 
Központi Bank középárfolyam szerint kerül meghatározásra.  

 

 
2) A támogatás folyósítása a 2007. évi XVII. Törvény 28/A. § (2) bekezdése alapján a támogatást igénylő ügyfél-nyilvántartási rendszerben 
rögzített fizetési számlájára történik.  

3) A támogatás mértéke, összege:  

a) Az együttműködés szervezése, működtetése esetében a támogatás maximum 90%-os támogatási intenzitású, az igényelhető vissza nem 
térítendő támogatás összege: maximum 25 000 eurónak megfelelő forint összeg/projekt - a 2017. január elsejei EKB középárfolyam szerint 
(309,83 Ft/EUR) 7 745 750 forint/projekt. Az elszámolható költségeket az 5.5. fejezet tartalmazza.  

b) A felhívás 3.1.1.1. és 3.1.1.2. pontjaiban foglalt tevékenységek esetén az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege maximum 80 
000 eurónak megfelelő forintösszeg/projekt - a 2017. január elsejei EKB középárfolyam szerint (309,83 Ft/EUR) 24 786 400 forint/projekt. A 
3.1.1.1. II. 2) pontban foglalt nem termelő beruházási tevékenységek esetén: a támogatás maximális intenzitása: 90%, az elszámolható 
költségeket az 5.5. fejezet tartalmazza.  

 

  

Operatív Program neve: Vidékfejlesztési Operatív Program 

Pályázati kiírás címe Innovációs operatív csoportok létrehozása és az innovatív projekt megvalósításához szükséges beruházás támogatása 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
VP3-16.1.1-4.1.5-4.2.1-4.2.2-8.1.1-8.2.1-8.3.1-8.5.1-8.5.2-8.6.1-17 
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Támogatást igénylők 

köre: 

A jelen felhívás keretében az alábbiak jogosultak támogatási kérelem benyújtására:  

1. A felhívás 3.1.1.1. pontjában foglalt Agrár-Innovációs Operatív Csoport tag jogosultság:  
a. agrár-Innovációs Operatív Csoport tagjai: mezőgazdasági termelők és/vagy élelmiszer-feldolgozók és/vagy erdőgazdálkodók, 

valamint kutatóhelyek és/vagy, tanácsadók és/vagy, szaktanácsadók. Jelen felhívás tekintetében egy kutatóhely több projektben is 

részt vehet,  

b. a Csoportban legalább öt, gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy vesz részt, amelyek gazdaságilag és 

jogilag függetlenek egymástól,  

c. a Csoport taglétszámának legalább 40%-a az adott szakágazatban gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy,  

d. a Csoport minden tagjának részt kell venni a projektben,  

e. a Csoport működését írásba foglalt konzorciumi együttműködési megállapodás szabályozza. (A konzorciumi együttműködési 

megállapodást a 3. és 4. számú melléklet tartalmazza). A konzorcium vezetője bármelyik konzorciumi tag lehet.  

 

2. A felhívás 3.1.2.2. A) pontjában foglalt, a projekt részét képező, az Agrár-Innovációs Operatív Csoportoktevékenységeinek 

megvalósításához szükséges beruházások megvalósítása esetén:  
a. Mezőgazdasági termelő, aki igazolja, hogy:  

agy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az azt megelőző teljes 

lezárt üzleti évben - fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben - mezőgazdasági  

 

 

 

tevékenységből származó legalább 6 000 eurónak megfelelő Standard Termelési Értékű (STÉ) üzemmérettel rendelkezik (az 

üzemméret megállapítása szempontjából a 275,25 forint/euró árfolyammal számolt STÉ 2010. adatok az irányadók);  

1. 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 évre vonatkozóan rendelkezik a felhívás 9. mellékletét képező „Kormányhivatal 

igazolása a mezőgazdasági tevékenységgel hasznosított területadatokról” című formanyomtatványon szereplő mezőgazdasági 

tevékenységgel művelt területtel, vagy TERA kérelemben nem szereplő területtel, 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, (a 

felhívás 9. számú melléklete szerint) amely tartalmazza az üzemméret számításánál figyelembe vett terület nagyságát és hasznosítási 

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

támogatást igénylőhöz, mint tartóhoz nyilvántartásba vett tenyészetekben tartott állat lehet. Ha az üzemméret számítás alapját képező 

állat szarvasmarha, anyajuh vagy anyakecske, akkor az érintett állatfaj tekintetében a teljes lezárt üzleti év vonatkozásában az 

Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszer (a továbbiakban: ENAR) nyilvántartásba bejelentett éves átlagos állatlétszámot kell 

az üzemméret számításánál figyelembe venni. Egyéb, a 10. számú melléklet szerinti állatfajok esetében az üzemméret nagyságát az 

állatállomány tartási helye szerint illetékes megyei kormányhivatal illetékes járási hatósági állatorvosa által kiállított igazolás alapján 

kell a teljes lezárt üzleti év vonatkozásában az éves átlagos állatlétszám alapján kiszámolni. ENAR-ba és Tenyészet Információs 

Rendszerbe (a továbbiakban: TIR) a támogatási kérelem benyújtásának napjáig bejelentett módosítások kerülnek figyelembe vételre,  

tkozóan nem rendelkezik adatokkal, az azt megelőző teljes 

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

tevékenységből származott. A mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel és annak nettó árbevételhez viszonyított 

arányának kiszámítását a felhívás 8. számú mellékletében szereplő képlet alkalmazásával kell elvégezni.  

b. Fiatal mezőgazdasági termelő:  

a fogalomtárban meghatározott „fiatal mezőgazdasági termelő”, aki igazolja, hogy a mezőgazdasági tevékenységet a támogatási 

kérelem benyújtását megelőző 5 évben kezdte meg:  

kiállításának idejét;  

.2. a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere (TEÁOR’08) alapján meghatározott mezőgazdasági 

termelő tevékenység első bejelentését igazoló adóhatósági igazolással.  

c. Mezőgazdasági termelők csoportjai: Termelői szervezetek, amelyek esetében a támogatási kérelem benyújtását megelőző vagy 

amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozóan a tagok  

-ának mezőgazdasági tevékenységből kell származnia, és  

-ának igazolnia kell a legalább 6000 eurónak megfelelő STÉ üzemmérettel való rendelkezést.  

 

 

3. A felhívás 3.1.2.2. B) pontjában foglalt Agrár-Innovációs Operatív Csoportok projektjeinek megvalósításához szükséges 

beruházások megvalósítása esetén:  

I. Élelmiszerfeldolgozással kapcsolatos beruházások támogatása (4.2.1.):  
a. Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás:  

jes lezárt üzleti évvel rendelkezik;  
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b. Mezőgazdasági termelő:  

ását megelőző utolsó teljes lezárt üzleti évi - vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik 

adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évi - árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik;  

ége Annex I. termék feldolgozására irányul.6  

c. Az a. és b. pont szerinti jogosultak csoportjai:  

 

A beruházásban részt vevő csoport tagjainak külön-külön meg kell felelniük a rájuk vonatkozó feltételeknek, tehát mezőgazdasági 

termelő esetében a 4.1.3. I. b., mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás esetében a 4.1.3. I. a., pontban előírt 

feltételeknek. Amennyiben csak egyetlen tag mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro-és kisvállalkozás, úgy e csoport tagjai a 

támogatással érintett projekt keretében csak Annex I. terméket állíthat elő.  

Termelői csoport és értékesítő szervezet esetén a csoportban részt vevő előző évi árbevételét össze kell számolni és az összeszámolt 

árbevétel legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből kell származzon.  

II. Borászattal kapcsolatos beruházások támogatása (4.2.2.):  
a) Mezőgazdasági termelő abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:  

- vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik 

adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évi -, árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik;  

mékeket használ fel;  

előállítására, kiszerelésére és tárolására irányul.  

b) Termelői csoport és termelői szervezet az alábbi feltétel teljesülése esetén jogosult támogatásra:  

teljes lezárt üzleti évre vonatkozóan a tagok árbevételét össze kell számolni, és az összeszámolt árbevétel legalább 50%-ának 

mezőgazdasági tevékenységből6 kell származnia.  

c) Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:  

ljes lezárt üzleti évvel rendelkezik;  

 fel;  

csoportba tartozó) borászati termék 

előállítására, kiszerelésére és tárolására irányul.  

d) az a. és b. pont szerinti jogosultak csoportjai  
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4. A felhívás 3.1.2.2. C) pontjában foglalt Agrár-Innovációs Operatív Csoportok projektjeinek megvalósításához szükséges 

gazdálkodói beruházások megvalósítása esetén  

a. 8.1.1. Az erdősítés támogatása  

A jogosultsági feltételeknek megfelelő jogszerű földhasználók.  

b. 8.2.1. Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása  

 

Magánjogi földhasználók, települési önkormányzatok és azok társulásai  

c. 8.3.1. Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok megelőzése  

 

A kérelmezett erdőrészletre vonatkozóan az erdészeti hatóság által az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 

2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban Evt.) alapján jogerősen nyilvántartásba vett erdőgazdálkodó, valamint  

a monitoring és kommunikációs létesítmények és berendezések létesítése esetében a monitoring tevékenység ellátására jogosult 

közjogi szervezet,  

d. 8.5.1. Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások  

 

A támogatott tevékenységgel érintett erdőrészlet vonatkozásában a támogatást igénylő az erdészeti hatóság által az Evt. alapján 

jogerősen nyilvántartásba vett magánjogi erdőgazdálkodók  

e. 8.5.2. Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése  

 

Az erdészeti hatóság által az Evt. alapján jogerősen nyilvántartásba vett magánjogi, vagy közjogi erdőgazdálkodók.  

f. 8.6.1. Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására és piaci értékesítésére irányuló beruházások  

 

Speciális gép- és technológia fejlesztések esetében támogatási kérelmet nyújthatnak be:  

i vagy önkormányzati erdőgazdálkodók:  

 

aa) amelyeknek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 2 év mindegyikében az erdőgazdálkodásból (TEAOR 2), és/vagy 

fűrészáru gyártásból (TEÁOR 16.1) származó nettó árbevétele elérte legalább a 2,5 millió Ft-ot és az összes éves nettó árbevételének 

legalább az 50%-át ez teszi ki, és  



                                                                                 

 401 

aa) amelyek a támogatási kérelem benyújtását megelőző három év mindegyikében január 1-jén legalább 50 ha erdőterületen 

gazdálkodtak, és  

ab) amelyek a támogatási kérelem benyújtásának évében (a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló, a felhívás 4.3. pontjában 

meghatározott szakaszok utolsó napján ) legalább 50 hektár jogerős erdőtervvel rendelkező erdőterületen gazdálkodnak; vagy  

elkező egyéb mikrovállalkozások vagy kisvállalkozások, (továbbiakban: 

erdészeti szolgáltató vállalkozások):  

 

ba) amelyek a támogatási kérelem benyújtását megelőző három év mindegyikében évente legalább 50 ha, vagy annál nagyobb 

területre vonatkozó, számlával igazolt erdészeti szolgáltatási munkát végeztek, és  

bb) amelyeknek a támogatási kérelem benyújtását megelőző két év mindegyikében az erdőgazdálkodásból (TEAOR 2), és/vagy 

fűrészáru gyártásból (TEÁOR 16.1) származó nettó árbevétele elérte legalább a 2,5 millió Ft-ot és az összes éves nettó árbevételének 

legalább 50%-át ez teszi ki. 

 

 

benyújtott projekttervben részletesen bemutatásra kerül a 2-4. pontban foglalt tevékenység és a tevékenységnek a kitűzött innovációs 

cél megvalósítását előmozdító - az operatív csoport tag számára történő - támogatásának szükségessége és indokoltsága.  

 

6. Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv csak akkor nyújthat be támogatási 

kérelmet, ha ahhoz a Kormány előzetesen hozzájárult és az erről szóló dokumentumot (pl. kormányhatározat) csatolta.  

 

Pályázati kiírás célja: 

Az Agrár-Innovációs Operatív Csoportok célkitűzése olyan projektek megvalósítása, amely az agrárgazdaság - beleértve a 

mezőgazdasági termelés, élelmiszer-feldolgozás, borászat, REL, erdőgazdálkodás - termelékenységének és környezeti 

hatékonyságának javítását szolgálja, különös tekintettel az erőforrás hatékonyságra és a klímaváltozáshoz való adaptációra.  

Az együttműködésen alapuló fejlesztések célkitűzésének az EU-s innovációs közösségbe való bekapcsolódásra vagy nemzetközi 

együttműködésben való részvételre is alkalmas újdonság kifejlesztésére kell irányulnia.  

A jelen intézkedés közös jellemzője, amely megkülönbözteti az M4, M8 intézkedésekben foglalt lehetőségektől, hogy az 

együttműködésen alapuló fejlesztések eredményeképpen a korábbi gyakorlattól eltérő megoldás (termék, szolgáltatás, folyamat, 

gazdálkodási gyakorlat, stb.) jöjjön létre.  

Innovatív projekt: A fenti ágazatokat széles körben érintő probléma kezelését vagy lehetőség kihasználását célzó, tudományos 

ismeretek felhasználásával együtt járó megoldás, amely lehet: új termék, gyakorlat, szolgáltatás, termelési eljárás vagy egy új módja a 

szervezési folyamatoknak. Nem tekinthető innovatív projektnek, amely a piacon már kapható technológia, szolgáltatás vagy rendszer 
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bevezetésén, egyszerű adaptálásán, imitáción alapszik.  

A projektek innovációs tartalma lehet: termék-, szolgáltatás-, eljárási- vagy technológiai fejlesztés a mezőgazdasági, élelmiszer-

feldolgozási, erdőgazdálkodási ágazatban. A projekt eredményének a gazdálkodók széles köre számára is alkalmazhatónak és 

szabadon felhasználhatónak2 kell lennie.  

Önálló tudományos kutatási (felfedező kutatási) projekt nem támogatható, akkor sem, ha ahhoz gyakorlati kísérleti helyszín 

kapcsolódik.  

Nem támogatható továbbá olyan projekt sem, amelynek célja az innovációs eredmény egy vagy korlátozott számú haszonélvező 

számára való piaci felhasználása vagy értékesítése.  

Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzéseknek. 

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

3.1.1.1. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek  

Egy meghatározott, együttműködésen alapuló innovatív projekt3 kialakítása, megvalósítása és eredményeinek megosztása érdekében 

az alábbi A-D) pontokban foglalt önállóan támogatható tevékenység-csoportokon belüli tevékenységek (a–d) csak együttesen 

valósíthatók meg, a tevékenységek mindegyikének megvalósítása kötelező.  

A) Mezőgazdasági termeléssel kapcsolatos operatív csoportok közös innovációs tevékenysége  

a) Agrár-Innovációs Operatív Csoportok létrehozása,  

b) Agrár-Innovációs Projektterv kidolgozása - különös tekintettel fiatal gazdálkodók bevonására,  

c) a Projekttervben foglaltak megvalósítása (tudás-előállítás),  

d) az együttműködés folyamatos működtetése, különös tekintettel az egyes gazdálkodó tagoknál megvalósuló, a projekt részét képező 

innovációs tevékenységek és a 3.1.2.2 pontban foglalt kísérleti beruházások szakmai támogatása,  

 

 

e) a projekt előrehaladásának nyilvános megosztása, az eredmények hozzáférhetővé tétele (tudás-megosztás).  

 

B) Élelmiszer-feldolgozással borászattal kapcsolatos operatív csoportok közös innovációs tevékenysége  

a) Agrár-Innovációs Operatív Csoportok létrehozása,  

b) Agrár-Innovációs Projektterv kidolgozása - különös tekintettel fiatal gazdálkodók bevonására,  

c) a Projekttervben foglaltak megvalósítása (tudás-előállítás),  

d) az együttműködés folyamatos működtetése, különös tekintettel az egyes gazdálkodó tagoknál megvalósuló, a projekt részét képező 

innovációs tevékenységek és a 3.1.2.2 pontban foglalt kísérleti beruházások szakmai támogatására,  
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e) az innovációs együttműködés és a projekt előrehaladásának nyilvános megosztása, az eredmények hozzáférhetővé tétele (tudás-

megosztás).  

 

C) REL-el kapcsolatos operatív csoportok közös innovációs tevékenysége  

a) Agrár-Innovációs Operatív Csoportok létrehozása,  

b) Agrár-Innovációs Projektterv kidolgozása - különös tekintettel fiatal gazdálkodók bevonására,  

c) A Projekttervben foglaltak megvalósítása (tudás-előállítás),  

d) az együttműködés folyamatos működtetése, különös tekintettel az egyes gazdálkodó tagoknál megvalósuló, a projekt részét képező 

innovációs tevékenységek és a 3.1.2.2 pontban foglalt kísérleti beruházások szakmai támogatására,  

e) az innovációs együttműködés és a projekt előrehaladásának nyilvános megosztása, az eredmények hozzáférhetővé tétele (tudás-

megosztás).  

 

D) Erdőgazdálkodással kapcsolatos operatív csoportok közös innovációs tevékenysége  

a) Agrár-Innovációs Operatív Csoportok létrehozása,  

b) Agrár-Innovációs Projektterv kidolgozása - különös tekintettel fiatal gazdálkodók bevonására,  

c) A Projekttervben foglaltak megvalósítása (tudás-előállítás),  

d) az együttműködés folyamatos működtetése, különös tekintettel az egyes gazdálkodó tagoknál megvalósuló, a projekt részét képező 

innovációs tevékenységek és a 3.1.2.2 pontban foglalt kísérleti beruházások szakmai támogatására  

e) az innovációs együttműködés és a projekt előrehaladásának nyilvános megosztása, az eredmények hozzáférhetővé tétele (tudás-

megosztás).  

Az Agrár-Innovációs Operatív Csoportok létrehozására, a Projekttervre, a projekt-megvalósításra, az együttműködés 

működtetésére és a kötelező tudás-megosztásra vonatkozó előírások a felhívás 3.4.1.1.I. pontjában találhatók. 

3.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:  

 

 

 

3.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek  

A) Mezőgazdasági termeléssel kapcsolatos operatív csoportok Projekttervében foglalt innovatív projektjeinek 
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megvalósításához szükséges beruházások támogatása  
 

Agrár-Innovációs Operatív Csoportok jelen felhívás céljához kapcsolódó innovatív megoldásokat tartalmazó, vagy az innovációs 

eredmény megvalósulását szolgáló projektjeinek megvalósításához szükséges beruházások támogatása.  

B) A 4.2.1. és 4.2.2. művelethez tartozó, élelmiszer-feldolgozással, borászattal kapcsolatos operatív csoportok Projekttervében 

foglalt innovatív projektjeinek megvalósításához szükséges beruházások támogatása  
 

Élelmiszer-feldolgozással és borászattal kapcsolatos projektek esetében mezőgazdasági termékek feldolgozásával kapcsolatos operatív 

csoportok jelen felhívás céljához kapcsolódó innovatív megoldásokat tartalmazó vagy az innovációs eredmény megvalósulását 

szolgáló projektjeinek megvalósításához szükségestevékenységek támogatása. Támogatható tevékenységek a felhívás 5.5.2. pontja 

szerint:  

I. A TEÁOR 10 és 11 besorolás szerinti - mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás esetén kizárólag az 

Európai Unióról szóló Szerződés 1. számú mellékletében szereplő mezőgazdasági termékek (továbbiakban: Annex I. termék) 

előállítására vonatkozó – tevékenységekhez4 kapcsolódó, élelmiszeripari feldolgozást, borászati termék előállítást szolgáló 

tevékenységek támogathatóak az alábbi bontásban:  

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

élelmiszer-feldolgozás vállalati hatékonyságának növelése érdekében:  
 

Támogatható tevékenységek:  

 

 

 

b) A mezőgazdasági termékek értéknövelésével összefüggő, a környezeti erőforráshatékonyságot célzó fejlesztések támogatása. 

Anyag-, energia- víztakarékos, valamint a környezetterhelést egyéb módon csökkentő feldolgozási technológiák és működési 

módszerek bevezetése. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek, megújuló energiával működő technológiák:  
 

1. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek:  
Jelen pontba azok a tevékenységek tartoznak, melyek célja az üzemen belüli energiahatékonyság fokozása. Jelen pontban kizárólag 

már meglévő létesítmények energetikai hatékonyságnövelés céljából történő felújítása és korszerűsítése valósítható meg.  

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

víz 

rendszerek korszerűsítése, hőtermelők cseréje  

 

 

korszerű, nagyhatásfokú berendezésekre, hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése, hulladékhő hasznosítási lehetőségek 

kiaknázása stb.);  

je. Kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, és az 

ehhez kapcsolódó az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások kialakítása, amennyiben energia-megtakarítást 

eredményeznek stb.);  

ek energetikai korszerűsítése. Épületgépészeti fejlesztések, új, energiatakarékos 

technológiák kiépítése, energiatakarékos berendezések beszerzése.  

2. Egyéb környezetterhelést csökkentő tevékenységek:  
Jelen pontba azok a tevékenységek tartoznak, melyek célja az üzemen belüli környezeti erőforrás-hatékonyság fokozása.  

- és víztakarékosságát, valamint emisszió-csökkentését célzó korszerűsítések, új módszerek 

bevezetése (pl. melléktermékek és hulladékok fokozottabb hasznosítása, csomagolás korszerűsítése az anyagfelhasználás 

csökkentésével, illetve környezetbarát anyaghasználattal, környezetbarát megoldásokkal, szennyvízkezelés és újrahasznosítás 

fejlesztése, technológiai veszteségek csökkentése stb.);  

kal való hatékonyabb gazdálkodáshoz szükséges mérő-, ellenőrző és regisztráló rendszerek kiépítése, fejlesztése stb.  

 

3. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása:  
Jelen pontba azok a tevékenységek tartoznak, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények 

energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával. A megvalósítandó megújuló energiaforrást hasznosító berendezés 

termelési kapacitása igazolhatóan legfeljebb annyi lehet, amennyi a kapcsolódó üzem/üzemrész átlagos éves kombinált hőenergia- és 

villamosenergia-fogyasztásának kielégítéséhez elegendő. A villamos energia hálózatba történő értékesítése engedélyezett, de a 

hálózatba betáplált elektromos energia éves mennyisége nem haladhatja meg az üzem éves energiafogyasztását.  

-, szilárd biomassza alapú és 

hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata stb.);  

ny részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból (napkollektor-, szilárd biomassza alapú és 

hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata stb.);  



                                                                                 

 406 

-termelési folyamat közvetlen hőigényének részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból (napkollektor-, 

szilárd biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata stb.);  

 

 

II. A I. pontban nem szereplő, de a Projekttervben foglaltak értelmében a projekt részét képező további tevékenységek.  

 

C) A 8.1.1., 8.2.1., 8.3.1, 8.5.1, 8.5.2, 8.6.1 műveletekhez tartozó, erdőgazdálkodással kapcsolatos operatív csoportok 

Projekttervében foglalt innovatív projektjeinek megvalósításához szükséges a 3.2. fejezet 4-9. számú táblázataiban szereplő 

tevékenységek támogatása  

I. Erdőgazdálkodással kapcsolatos operatív csoportok jelen felhívás céljához kapcsolódó innovatív megoldásokat tartalmazó vagy az 

innovációs eredmény megvalósulását szolgáló projektjeinek megvalósításához szükséges beruházások támogatása.  

 

 

Erdősítéssel kapcsolatos innovatív projektek támogatása: spontán erdősüléssel érintett területek erdővé alakítása révén innovatív 

megoldások azonosítása. Támogatható tevékenységek a felhívás 5.5.3. pontja szerinti:  

- első kivitel,  

- kiegészítő támogatás.  

- Innovatív agrár-erdészeti rendszerek létrehozása: újfajta agrár-erdészeti rendszerek létrehozása, ültetvénnyel kombinált agrárerdő 

létrehozása ökológiai célok megvalósítása érdekében. Támogatható tevékenységek a felhívás 5.5.3. pontja szerint:  

- létesítési tevékenységek,  

- legeltetéshez kapcsolódó beruházási elemek létesítése,  

- az első kivitelhez szükséges, kapcsolódó járulékos költségek tevékenységei.  

- Erdőtüzek, természeti katasztrófák és katasztrófaesemények által okozott erdőkárok megelőzésére irányuló innovatív 

projektek támogatása: az abiotikus (aszály) károk megelőzését szolgáló víz-visszatartási és vízkormányzási vagy vízpótlási 

megoldások, az erdőtűz megelőzését célzó erdőgazdálkodási / fahasználati gyakorlatok bevezetése, D tűzpászta kialakítása, a növényi, 

állati vagy fertőzést okozó egyéb szervezetek (biotikus károsítók) terjedésének megakadályozása, megelőzést, észlelést, valamint 

adatgyűjtést és elemzést szolgáló elemek, monitoring, megfigyelő és kommunikációs rendszerek módszertani továbbfejlesztése. 
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Támogatható tevékenységek a felhívás 5.5.3. pontja szerint:  

- létesítési tevékenységek (tűzpászta kialakítása, víznyerőhely kialakítása, monitoring és kommunikációs berendezések, rendszerek, 

megfigyelő pontok, állomások felállítása,  

- a létesítéshez szükséges, kapcsolódó járulékos költségekhez tartozó tevékenységek,  

- tűz vagy egyéb természeti veszélyek elleni védelemre irányuló helyi, kisléptékű megelőző intézkedések terveinek kidolgozása,  

- erdészeti károsítók elleni biológiai vagy vegyszeres védekezés.  

- Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelésére irányuló innovatív projektek támogatása: 

Különösen: az erdei ökoszisztémák ellenállóképességének és környezeti értékének növelését célzó olyan beavatkozási típusok, 

amelyek a hazai erdőgazdálkodói gyakorlatban még nem kipróbáltak és elterjedtek (különösen: klímaváltozás hatásaival szembeni 

ellenállás növelése: szárazságtűrő, melegtűrő fajok/fajták telepítésével, többszintes erdőállományok kialakítása alátelepítéssel; magas 

biodiverzitású erdőszegélyek kialakítása fák és cserjék telepítésével, alátelepítésével; élőhely-védelem: elsősorban ökológiai célokat 

szolgáló, környezetkímélő gazdálkodási és anyagkezelési módok bevezetése. Támogatható tevékenységek a felhívás 5.5.3. pontja 

szerint:  

- létesítési és kiegészítő tevékenységek.  

- Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztésére irányuló innovatív projektek támogatása: 

Az erdők közjóléti/turisztikai értékének érvényesítését és hasznosítását célzó együttes innovatív megoldások jogosult tervező által 

készített egyedi beruházásai és a költségterv alapján számlával igazolt beruházásai támogathatók. Támogatható tevékenységek a 

felhívás 5.5.3. pontja szerint:  

 

 

- létesítési tevékenység,  

- a létesítéshez szükséges, kapcsolódó járulékos költségekhez tartozó tevékenységek.  

- Az erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására és piaci értékesítésére irányuló innovatív projektek 

támogatása: A fenntartható, természetközeli erdőgazdálkodási módokra való áttérést, továbbá az erdők gazdálkodási potenciáljának 

mobilizálását szolgáló speciális gép- és technológiafejlesztések támogathatóak. A jelenleg közel 10%-ot kitevő gazdálkodó nélküli 

erdőterületek erdőgazdálkodásba vonása. Támogatható tevékenységek a felhívás 5.5.3. pontja szerint:  
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- innovatív célokat szolgáló új célgép és technológiai berendezések beszerzése,  

- a jelenleg közel 10%-ot kitevő gazdálkodó nélküli erdőterületek erdőgazdálkodásba vonása.  

II. A I. pontban nem szereplő, de a Projekttervben foglaltak értelmében a projekt részét képező további tevékenységek.  
A választható beruházási tevékenységek kizárólag abban az esetben támogathatók, ha az Agrár-Innovációs Operatív Csoportok a 

csoport létrehozására, működtetésére vonatkozóan is támogatásban részesülnek. 

Beadás határideje: 

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. május 30. naptól 2017. november 30. napjáig van lehetőség.  

A támogatást igénylő jelen felhívás keretében értékelési időszakonként - a 4.2 pontban ismertetett feltételek figyelembe vételével - egy 

támogatási kérelmet nyújthat be.  

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

2017. július 3.  

2017. július 31.  

2017. augusztus 30.  

2017. november 30. 

Rendelkezésre álló forrás 

A felhívás az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (a továbbiakban: EMVA) felhasználását célzó 2-es, 3-as, 4-es és 5-ös 

vidékfejlesztési prioritásokhoz, illetve az azokból képzett alábbi fókuszterületekhez kapcsolódik a Vidékfejlesztési Programban 

rögzített módon:  

2A: A mezőgazdasági üzemek gazdasági teljesítményének javítása, valamint szerkezetátalakításának és korszerűsítésének 

megkönnyítése, mindenekelőtt a piaci jelenlét, a piacorientáltság és a mezőgazdasági tevékenységek diverzifikálásának fokozása 

céljából – keretösszege: 8,79 Mrd Ft. 

2B: A megfelelően képzett mezőgazdasági termelők mezőgazdasági ágazatba való belépésének megkönnyítése és ezen belül is 

különösen a generációs megújulás elősegítése – keretösszege: 1,6 Mrd Ft.  

3A: Az elsődleges termelők versenyképességének javítása, mégpedig azáltal, hogy megfelelőbb módon integrálják őket az agrár-

élelmiszeripari láncba a minőségrendszerek révén, a mezőgazdasági termékek értékének növelése, valamint a helyi piacokon, a rövid 

ellátási láncokban– keretösszege: 11,42 Mrd Ft.  

4: A mezőgazdasággal és az erdőgazdálkodással kapcsolatos ökoszisztémák állapotának helyreállítása, megőrzése és javítása – 

keretösszege: 0,4 Mrd Ft.  

5C: A megújuló energiaforrások, a melléktermékek, a hulladékok, a maradékanyagok és más, nem élelmiszer jellegű nyersanyagok 

biogazdasági célokra történő átadásának és felhasználásának megkönnyítése – keretösszeg: 0,5 Mrd Ft.  

5E: A széntárolás és –megkötés előmozdítása a mezőgazdaságban és az erdőgazdálkodásban - keretösszege: 2,23 Mrd Ft. 
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Támogatás mértéke és 

összege: 

A felhívás 3.1.1.1. pontjában foglalt Agrár-Innovációs Operatív Csoportok létrehozására, működtetésére, innovációs 

tevékenységének támogatására vonatkozó előírások:  
a. az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege az összes elszámolható költség 100%-a, maximum 150 000 eurónak 

megfelelő forint összeg/projekt.  

 

A felhívás 3.1.2.2. A) pontjában foglalt Agrár-Innovációs Operatív Csoportok projektjeinek megvalósításához szükséges 

beruházások megvalósítására vonatkozó előírások:  
a. az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege projektenként: maximum 206 000 eurónak megfelelő forint összeg, kollektív 

beruházás esetén maximum 1 030 000 eurónak megfelelő forint összeg.  

b. a támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 50%-a, a nem közép-

magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 60%-a.  

 

 

c. a fiatal mezőgazdasági termelők által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak. 17  

A felhívás 3.1.2.2. B) pontjában foglalt Agrár-Innovációs Operatív Csoportok projektjeinek – kivéve a 4.2.1. művelethez 

kapcsolódó tevékenységek - megvalósításához szükséges beruházások megvalósítására vonatkozó előírások:  
a. az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege projektenként: maximum 206 000 eurónak megfelelő forint összeg, kollektív 

beruházás esetén maximum 1 030 000 eurónak megfelelő forint összeg.  

b. a támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 50%-a, a nem közép-

magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 60%-a.  

c. Non-Annex termék előállítása esetén az állami támogatási szabályok vonatkoznak.  

 

A felhívás 3.1.2.2. C) pontjában foglalt Agrár-Innovációs Operatív Csoportok projektjeinek megvalósításához szükséges 

beruházások megvalósítására vonatkozó előírások:  
a. az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege projektenként: maximum 112 000 eurónak megfelelő forint összeg, kollektív 

beruházás esetén maximum 560 000 eurónak megfelelő forint összeg.  

b. a támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 50%-a, a nem közép-

magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 60%-a, kivételt képez - amennyiben a támogatási jogcím nem 

csekély összegű támogatás - a 8.6.1. Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására és piaci értékesítésére irányuló 

beruházások c. művelet, mivel ezen beruházás esetében a támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (KMR) az 
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összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a.  

c. Non-Annex termék előállítása esetén az állami támogatási szabályok vonatkoznak.  

 

A támogatás forintban kerül kifizetésre, az euró/forint átváltási arány a támogatási kérelem benyújtás évének január 1-jén fennálló 

Európai Központi Bank középárfolyam szerint kerül meghatározásra. 

  

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: 

A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és – tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002 (II.27.) Korm. rendelet 2. számú 

mellékletében meghatározott agglomerációs településlistákon nem szereplő, vidéki térségben lévő, 2000 lakosegyenérték alatti 

szennyvízkibocsátással jellemezhető települések, településcsoportok, illetve a 2000 lakosegyenérték alatti települések külterületi 

településrészei infrastrukturális fejlesztéséhez:  

a) - a 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (továbbiakban: Mötv.) 3. § (2) bekezdése szerinti 

települési önkormányzatok és  

b) a Mötv. 87. § szerinti társulásaik.  

 

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában 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.  
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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 települések külterületi településrészei esetében az autonóm természetközeli, illetve egyedi 

szennyvíztisztítási megoldások létesítésre. Az intézkedés célja, hogy a szennyvízkezelés megfelelő megválasztásával a vidéki 

települések környezetterhelése csökkenjen, amely jelentősen hozzájárul a vidéki életminőség javításához. 

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek  
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 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 vagy a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság kötelezése 
alapján, vagy a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság kötelezése alapján, továbbá a befogadó jó állapotának elérése érdekében4 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 mechanikai előtisztítással rendelkező természetközeli szennyvíztisztító telep kiépítése a tisztított szennyvíz felszíni vízbe 
vezetésével, vagy helyben tartásával, illetve a tisztított szennyvíz részbeni vagy teljes hasznosításával;  
g) Tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítmény telepítése. A tevékenység a 2017.05.16. naptól benyújtott támogatási kérelmek esetében 
támogatható.  

 

3.1.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek  
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A felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem támogathatóak:  
 

 
(pl. kötelezően előírt előzetes tanulmányok, engedélyezési-, műszaki-, tender és kiviteli tervek készítése);  

gek;  

 

 

 

ldómedencés létesítményekből kikerülő szennyvíziszap szállításához 
szükséges jármű vásárlása;  

 

zítése, vagy felülvizsgálata;  

zások 
megvalósítása;  

-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: 

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016.04.22. naptól 2018.04.21. napig van lehetőség.  

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

Az első szakasz zárása: 2016.08.15. 

A második szakasz zárása: 2016.12.14. 

A harmadik szakasz zárása: 2017.05.15. 

A negyedik szakasz zárása: 2017.12.13. 

Az ötödik szakasz zárása: 2018.04.21. 

Rendelkezésre álló forrás 

A Felhívás az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap felhasználását célzó 6-os prioritáshoz, illetve az abból képzett 6/B 

fókuszterületi célokhoz kapcsolódik a Vidékfejlesztési Programban rögzített módon. 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 12,04 milliárd forint. A támogatott 
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támogatási kérelmek várható száma: 70-80 db. 

Jelen felhívás forrását az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (a továbbiakban: EMVA) és Magyarország 

költségvetése társfinanszírozásában biztosítja. 

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 (FELFÜGGESZTVE!) 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 

Támogatást igénylők 

köre: 

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:  

 

a. Mindháromvidéki 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.  
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Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.  

Támogatási kérelmet az az ügyfél nyújthat be, aki/amely rendelkezik 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-

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  

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan (a támogatási kérelem benyújtásakor hatályos földhivatali 

nyilvántartási adatok alapján):  

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  

o épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése (különösen: fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nem 

nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek hőszigetelése, fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek 
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minősülő épülethatároló szerkezetek cseréje / energia-megtakarítást eredményező korszerűsítése, épületek nyári hővédelmének 

javítása, árnyékoló- vagy árnyékvető szerkezetek beépítése);  

 

o épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése (különösen: 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);  

o meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása (különösen: 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  

o napkollektorok alkalmazása használati melegvíz igény részbeni vagy teljes kielégítése céljából és/vagy fűtésrásegítésre;  

o hőszivattyú alkalmazása alapfűtésre és/vagy használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre;  

o geotermikus energia hasznosítása fűtésre, vagy fűtésrásegítésre és/vagy használati melegvíz-termelésre;  

o napelemek alkalmazása hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a 

fejlesztésben érintett épület villamosenergia-ellátásához;  

o brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület fűtési és használati melegvíz 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.  

4. Mindhárom célterület esetében:  
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4.1 Egy támogatási kérelemben több célterületre is igényelhető támogatás;  

4.2 Mindhárom célterület esetében megvalósítható fejlesztés több helyrajzi számon fekvő ingatlan esetében is.  

4.3 Egy megvalósítási helyen csak egy célterületre irányuló fejlesztés támogatható. 

Beadás határideje: 

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016. május 2. naptól 2018. május 2. napig van lehetőség. 

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

2016. év 07. hó 29. nap 

2016. év 09. hó 30. nap 

2017. év 06. hó 30. nap 

2017. év 11. hó 30. nap 

2018. év 05. hó 02. nap 

Rendelkezésre álló forrás 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 26,88 milliárd Ft, célterületenként az 

alábbi bontásban: 

1. célterület: 7,24 milliárd forint; 

2. célterület: 16 milliárd forint, ebből: 

a. települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati társulás kedvezményezettek rendelkezésére álló 

keretösszeg: 8 milliárd forint; 

b. nonprofit szervezet, egyházi jogi személy kedvezményezettek rendelkezésére álló keretösszeg: 8 milliárd forint; 

3. célterület: 3,64 milliárd forint. 

A támogatás mértéke, 

összege 

A Felhívás az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap felhasználását célzó 6-os prioritáshoz3, illetve az abból képzett 6/B 

fókuszterületi célokhoz kapcsolódik a Vidékfejlesztési Programban rögzített módon. A Felhívás meghirdetésekor a 

támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 26,88 milliárd Ft, célterületenként az alábbi bontásban: 

1. célterület: 7,24 milliárd forint; 

2. célterület: 16 milliárd forint, ebből: 

a. települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati társulás kedvezményezettek rendelkezésére 
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álló keretösszeg: 8 milliárd forint; 

b. nonprofit szervezet, egyházi jogi személy kedvezményezettek rendelkezésére álló keretösszeg: 8 milliárd forint; 

3. célterület: 3,64 milliárd forint. 

Maximális támogatási intenzitás 1. célterület, 2. célterület, 3. célterület esetén: 

nem besorolt: 75% 

kedvezményezett: 85% 

fejlesztendő: 90% 

komplex programmal fejlesztendő: 95% 

 

Operatív Program neve: Vidékfejlesztési Operatív Program  

Pályázati kiírás címe VP5-8.6.2-16 Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
VP5-8.6.2-16 

Támogatást igénylők 

köre: 

Jelen támogatást az erdészeti hatóság által az Evt. alapján jogerősen nyilvántartásba vett magánjogi vagy önkormányzati 

erdőgazdálkodók vehetik igénybe. 

Pályázati kiírás célja: 

Az erdők gazdasági értékének növelése olyan erdészeti beavatkozásokkal, amelyek által az erdők nagyobb mértékben képesek ellátni 

gazdasági értékteremtő funkciójukat. Ide kell érteni azokat a beavatkozásokat is, amelyek hatásai nem azonnal, hanem a jövőben 

várható fahasználatok során tapasztalhatók.  

1.) támogatható tevékenységek az alábbiak:  

a) befejezett ápolás  

b) tisztítás  

c) törzsnevelési jellegű beavatkozás  

 

2.) a beavatkozások hatására növekszik:  
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a) a várható növedék és az erdők kondíciója a talajállapot javítása következtében  

b) a növőtér a tőszámcsökkenés hatására, amelynek következtében  

 

ba) rövidtávon javul az egyedek állékonysága, és ezzel a fatermesztés biztonsága  

bb) hosszú távon növekszik a kitermelt faanyag átmérője, és ezzel a piaci értéke  

c) a mag eredetű, vagy a gyökérsarj eredetű egyedek aránya  

d) a célállomány főfafajainak elegyaránya a fiatal erdő felső szintjében  

e) az ágtiszta törzsmagasság  

 

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

Jelen felhívás alapján vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe, az 1305/2013 EU rendelet 26. cikkében foglaltak szerint, 

az erdők gazdasági értékének növelését szolgáló erdőgazdálkodási tevékenységek megvalósításának támogatására. 

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan: 

A támogatás a 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról (továbbiakban Evt.) 

hatálya alá tartozó a 16. § (6) bekezdésében meghatározott területeken vehető igénybe a felhívásban meghatározott részletes 

szakmai feltételek szerint. 

 

1.) A támogatás az erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló 

a) kézi befejezett ápolás, gépi befejezett ápolás 

b) tisztítás fahasználat 

c) magas törzsnyesés (5m), kihordás, sorba rendezés, vagy aprításból áll. 

Beadás határideje: 

1.) A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, (az ÁUF-ben meghatározottak szerint) ügyfélkapun keresztül, az egyes 

mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló 

kormányrendeletben meghatározott elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun 

keresztül lehet benyújtani az alábbi ütemezés szerint: 

• 2016. 04.15-től - 05.16-ig 

• 2017. 03.01-től - 03. 31-ig 

• 2018. 02.01-től – 02.28-ig 

A határidők elmulasztása jogvesztő hatályú. 
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Rendelkezésre álló forrás 

5C: a megújuló energiaforrások, a melléktermékek, a hulladékok, a maradékanyagok és más, nem élelmiszer jellegű 

nyersanyagok biogazdasági célokra történő átadásának és felhasználásának megkönnyítése – keretösszege: 1,37 milliárd Ft. 

6A: a diverzifikálásnak, kisvállalkozások alapításának és fejlesztésének, valamint a munkahelyteremtésnek a megkönnyítése – 

keretösszege: 1,34 milliárd Ft. 

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg a fenti fókuszterületi megosztás szerint 2,71 

milliárd Ft. 

Jelen felhívás forrását az EMVA és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. 

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 750 db. 

A támogatás mértéke, 

összege 

Támogatott tevékenység  Támogatási összeg (eurónak 
megfelelő forintösszeg /ha)  
(KMR régió)  

Támogatási összeg  
(eurónak megfelelő 
forintösszeg /ha)  
(nem KMR régió)  

kézi befejezett ápolás  119  149  
gépi befejezett ápolás  74  92  
tisztítás természetszerű, átmeneti és származék 
természetességi állapotú erdőkben  

119  149  

tisztítás faültetvény és kultúrerdő természetességi 
állapotú erdőkben  

61  76  

magas törzsnyesés (5m)  90  113  
 

A táblázatban feltüntetett összegek a Közép-Magyarország Régióban a jogosult költségek 40%-os, a többi régióban a jogosult költségek 50%-os támogatását 

tartalmazzák. 

 

Operatív Program neve: Vidékfejlesztési Operatív Program  

Pályázati kiírás címe VP4-15.2.1.1-16 Erdészeti genetikai erőforrások megőrzése 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
VP4-15.2.1.1-16 

Támogatást igénylők 

köre: 

Jelen támogatást igénybe vehetik:  

 erdőgazdálkodók,  



                                                                                 

 420 

 az erdészeti szaporítóanyagokról szóló 110/2003. (X.21.) FVM rendelet 17.§ és a 21.§ alapján nyilvántartásba vett erdészeti 

szaporítóanyag termelők,  

 közjogi szervezetek.  

Pályázati kiírás célja: 

A támogatás célja, hogy a magyarországi erdészeti fafajok genetikai erőforrásainak megőrzésével a meglévő genetikai 

változatosságot, mint az alkalmazkodóképesség alapját és fafajaink evolúciós potenciálját hosszú távon megvédje és fenntartsa. 

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

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

Önállóan támogatható tevékenységek  

 

Jelen felhívás alapján vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe, az 1305/2013 EU rendelet 34. cikk (4) bekezdésében foglaltak 

szerint genetikai erőforrások megőrzésére.  

 

1.) In situ génmegőrzési módok esetében:  

a) erdészeti génrezervátumok fenntartása,  

b) magtermesztésre kijelölt törzsállományok fenntartása.  

 

2.) Ex situ génmegőrzési módok esetén:  

a) juvenilis formában, genotípus fenntartása,  

b) oltvány formában, genotípus fenntartása,  

c) faalakú formában utódnemzedék, származás, család fenntartása,  

d) faalakú formában genotípus fenntartása.  

 

3.) Erdészeti faanyagtermelő növények törzsültetvényei:  
a) vegetatív szaporítású fajok, fajták, szuperelit és elit fokozatú anyatelepeinek fenntartása,  

b) generatív szaporítású fajok, fajták magtermesztő ültetvényeinek fenntartása 

Beadás határideje: 

  
1.) A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, (az ÁÚF-ben meghatározottak szerint) ügyfélkapun keresztül, az egyes mezőgazdasági és 
agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló kormányrendeletben 
meghatározott elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, lehet benyújtani az alábbi ütemezés szerint:  

• 2016. december 8. - 2016. december 19.  

 
• 2017. március 1. – 2017. március 31.  
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• 2018 március 1. - 2018 március 30. között.  

A határidők elmulasztása jogvesztő hatályú.  
2.) A támogatást igénylő jelen felhívás keretében benyújtási időszakonként egy támogatási kérelmet nyújthat be.  

3.) A támogatási kérelemhez csatolandó dokumentumokat elektronikus úton előállított olvasható formában kell csatolni a kérelemhez.  

4.) A támogatási kérelemben a benyújtási időszak alatt változtatások tehetők. A támogatási kérelem a benyújtási időszak alatt tett utolsó 
változtatás szerinti adattartalom szerint kerül elbírálásra. Módosítás benyújtása esetén a támogatási kérelem benyújtási idejének az utolsó 
módosítás benyújtásának napja minősül.  

 

Rendelkezésre álló forrás 

A Felhívás az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap felhasználását célzó 4-es vidékfejlesztési prioritáshoz2, illetve az abból 

képzett alábbi fókuszterületi célokhoz kapcsolódik a Vidékfejlesztési Programban rögzített módon:  

 

4A-B-C: az erdészeti genetikai erőforrások megőrzése és fejlesztése alintézkedés a biodiverzitás megőrzése- melynek keretösszege: 

1,12 milliárd Ft.  

 

A Felhívás ’1, 2, 3’ célterülete a 4 A-B-C fókuszterületek megvalósulásához járul hozzá. Amennyiben bármelyik fókuszterületre 

allokált keretösszeg kimerül, az IH a benyújtás lehetőségét felfüggesztheti vagy a felhívást lezárhatja, illetve dönthet úgy, hogy a 

továbbiakban csak az egyik célterülethez tartozó tevékenységekre fogad be pályázatokat vagy csak az egyik célterülethez kapcsolódó 

költségeket ismeri el elszámolható költségként.  

 

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1 118 675 413 Ft.  

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 30 db. 

 

A támogatás mértéke, 

összege 

A támogatás intenzitása 100%. 

Megőrzés módja/egysége  Éves támogatási összeg (eurónak megfelelő forint összeg/év)  

In situ génmegőrzési formák  

Erdészeti génrezervátum  ha  51  

Magtermelésre kijelölt törzsállomány  ha  36  

Ex situ génmegőrzés: erdészeti faanyagtermő növények géngyűjteményei  

Juvenilis formában  tétel  43  

Oltvány, genotípus  tétel  36  
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Utódnemzedék, származás, család  tétel  28  

Faalakú (genotípus)  tétel  17  

Erdészeti faanyagtermő növények törzsültetvényei (lehet insitu és ex situ)  

Vegetatív szaporítású fajták törzsültetvényei  fajta  175  

Generatív szaporítású fajták törzsültetvényei  ha  514  
 

 

Operatív Program neve: VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 

Pályázati kiírás címe 
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére 

(FELFÜGGESZTVE) 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 

Támogatást igénylők 

köre: 

Támogatást igénylők köre  

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:  

Mindkét célterület esetében:  

települési önkormányzat, önkormányzati társulás.  

 

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására mindkét célterület esetében konzorciumi formában is van lehetőség.  

Támogatási kérelmet az az ügyfél nyújthat be, aki/amely rendelkezik 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 javítása, az alapvető szolgáltatások elérhetőségének fejlesztése, a földrajzi 

mobilitás elősegítése, ezeken keresztül a térség gazdaságának fejlesztése.  

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

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek  

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:  

1. célterület esetében (legalább egy tevékenység kötelezően választandó):  

I. Önkormányzati tulajdonú vagy önkormányzati vagyonkezelésben lévő, külterületi, már meglévő földutak:  
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a) stabilizálása;  

b) alépítményének és szilárd burkolatának kialakítása.  

II. Önkormányzati tulajdonú vagy önkormányzati vagyonkezelésben lévő külterületi, szilárd burkolattal rendelkező helyi közutak:  

a) alépítményének és szilárd burkolatának a felújítása és/vagy szélesítése.  

A külterületi, szilárd burkolattal rendelkező közutak felújítására kizárólag a tanyás térségekben kerülhet sor (lásd Fogalomjegyzék).  

2. célterület esetében (legalább egy tevékenység kötelezően választandó):  

Önkormányzati tulajdonú vagy önkormányzati vagyonkezelésben lévő utak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító:  

a) vontatott és függesztett munkagépek,  

b) erőgépek,  

c) erőgépek és vontatott, függesztett munkagépek,  

d) ágaprító gépek beszerzése.  

Erőgépek esetében kizárólag traktor beszerzése támogatható (lásd Fogalomjegyzék).  

Felhívjuk a figyelmet, hogy egy támogatási kérelemben több célterületre is igényelhető támogatás. 

 

Önállóan nem támogatható tevékenységek  

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható tevékenységgel együtt 

támogathatóak, amennyiben a tevékenység az adott célterület esetében releváns:  

a) projekt előkészítés:  

 

- szakmai előkészítés,  

- közbeszerzés.  

b) mérnöki feladatok;  

c) projektmenedzsment;  

d) egyéb szolgáltatások, beleértve a 3.1.2.1 alfejezet tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának kötelező tevékenységét.  

 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek  

Mindkét célterület esetében:  

a) tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése.  

A tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos előírásokat az ÁÚF 10. fejezete tartalmazza.  

 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek  
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1. célterület esetében:  

a) szükséges infrastrukturális munkák: az útberuházáshoz kapcsolódó infrastrukturális elemek forgalomtechnika korszerűsítése, 

műtárgyépítés és felújítás, komplex terület-előkészítési munkák (bontás, tereprendezés, kármentesítés, lőszermentesítés, régészet stb.);  

b) szilárd burkolatú út kialakítása esetén közlekedésbiztonságot szolgáló fejlesztések: forgalomtechnikai jelzések és eszközök, 

sebesség- és forgalomcsillapító szigetek építése, gyalogátkelőhelyek létesítése;  

c) balesetveszélyes útszakaszok közlekedésbiztonsági fejlesztése: balesetveszélyes ívek korrekciója;  

d) amennyiben az adott út esetében releváns: kerékpáros átvezetések kialakítása;  

e) árokrendezés, átereszek felújítása, padkák, rézsűk kialakítása, nyitott vagy zárt csapadékvíz-elvezető rendszer helyreállítása, 

korszerűsítése;  

f) zöldterület-építési, átalakítási munkák.  

2. célterület esetében:  

a) kiegészítő elektrotechnikai-mechanikai tartozékok, melyek az utak karbantartását szolgáló erő- és munkagépek működtetéséhez 

nélkülözhetetlenek.  

Beadás határideje és 

módja: 

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. 01. 06. naptól 2019. 01. 10. napig van lehetőség. 

 

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

 

Az első szakasz zárása:         2017. 02. 09. 

A második szakasz zárása:     2017. 03. 09. 

A harmadik szakasz zárása:    2017. 04. 10. 

A negyedik szakasz zárása:    2017. 07. 10. 

Az ötödik szakasz zárása:       2017. 10. 10. 

A hatodik szakasz zárása:       2018. 01. 10. 

A hetedik szakasz zárása:       2018. 04. 10. 

A nyolcadik szakasz zárása:    2018. 07. 10. 

A kilencedik szakasz zárása:   2018. 10. 10. 

A tizedik szakasz zárása:        2019. 01. 10. 

 

Támogatás mértéke és 

összege: 

A támogatás mértéke, összege  

Az igényelhető, vissza nem térítendő támogatás összege és mértéke a felhívás célterületeit tekintve a fejlesztés helye szerinti 
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településre vonatkozóan a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet járási kategóriáinak 

megfelelő besorolás alapján az alábbiak szerint kerül megállapításra: 

 

A támogatás maximális összege  Maximális 

támogatási 

intenzitás  

Maximális 

támogatási 

intenzitás  

Maximális 

támogatási 

intenzitás  

Maximális 

támogatási 

intenzitás  
A 290/2014. (XI.26.) Korm. 

rendelet szerinti kategóriába 

tartozó járásban lévő település  

nem besorolt  kedvezményezett  fejlesztendő  komplex 

programmal 

fejlesztendő  

1. célterület  100 millió Ft  75%  85%  90%  95%  

2. célterület  10 millió Ft, 

konzorcium 

esetén  

20 millió Ft  

75%  85%  90%  95%  

 

Rendelkezésre álló 

forrás: 

A felhívás az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap felhasználását célzó 6-os prioritáshoz3, illetve az abból képzett 6/B 

fókuszterületi célokhoz kapcsolódik a Vidékfejlesztési Programban rögzített módon. A felhívás meghirdetésekor a támogatásra 

rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 18,4 milliárd forint, célterületenként az alábbi bontásban:  

1. célterület: 14,7 milliárd forint;  

2. célterület: 3,7 milliárd forint;  

 

Jelen felhívás forrását az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.  

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 260-330 db. 

 

Operatív Program neve: VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 

Pályázati kiírás címe VP3-5.1.1.1-16 Éghajlatváltozáshoz kapcsolódó és időjárási kockázatok megelőzését szolgáló beruházások támogatása  

Pályázati konstrukció 

kódja: 
VP3-5.1.1.1-16 

Támogatást igénylők 

köre: 

A jelen felhívás keretében az alábbiak jogosultak támogatási kérelmet benyújtására:  

1. Mezőgazdasági termelő, amennyiben:  
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a. igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az azt 

megelőző teljes lezárt üzleti évben mezőgazdasági tevékenységből származó legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkezik.  

 

• 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 évre vonatkozóan rendelkezik a felhívás mellékletét képező „Kormányhivatal 

igazolása a mezőgazdasági tevékenységgel hasznosított területadatokról” című formanyomtatványon szereplő mezőgazdasági 

tevékenységgel művelt területtel, vagy TERA kérelemben nem szereplő területtel, 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, (a 

felhívás 7. számú melléklete szerint) 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 a 

támogatást igénylőhöz, mint tartóhoz nyilvántartásba vett tenyészetekben tartott állat lehet. Ha az üzemméret számítás alapját képező 

állat szarvasmarha, anyajuh, vagy anyakecske akkor az érintett állatfaj tekintetében a teljes lezárt üzleti év vonatkozásában az ENAR 

nyilvántartásba bejelentett éves átlagos állatlétszámot kell az üzemméret számításánál figyelembe venni. Egyéb, a 8. számú melléklet 

szerinti állatfajok esetében az üzemméret nagyságát az állatállomány tartási helye szerint illetékes megyei kormányhivatal illetékes 

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

alapján kiszámolni. ENAR-ba és TIR-be a támogatási kérelem benyújtásának napjáig bejelentett módosítások kerülnek figyelembe 

vételre;  

b. igazolja, hogy:  

 

A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes 

lezárt üzleti évben árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági termelésből származott. A mezőgazdasági tevékenységből származó 

nettó árbevétel és annak nettó árbevételhez viszonyított arányának kiszámítását a felhívás 12. számú mellékletében szereplő képlet 

alkalmazásával kell elvégezni.  

2. 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 szervezet, a mezőgazdasági 

termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott projekt. 
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3. Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.  
Konzorciumnak az a 272/2014. Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 19. pontjának, valamint az 59. §-nak megfelelő együttműködés 

minősül, amelynek legalább öt tagja van. A konzorcium minden egyes tagjának külön-külön meg kell felelni a jogosultsági 

feltételeknek, továbbá nem lehetnek egymásnak a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. 

törvény szerint partner, illetve kapcsolódó vállalkozásai. A konzorciumban történő projekt megvalósításának feltétele, hogy a 

konzorcium összes tagja kérelemre nyilvántartásba vett besorolású ügyfélként kell, hogy szerepeljen a kifizető ügynökség által 

vezetett ügyfél-nyilvántartási rendszerben.  

4. Termelői csoport és termelői szervezet esetén a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan 

nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozóan a tagok  

- árbevételét össze kell számolni, és az összeszámolt árbevétel legalább 50%-ának mezőgazdasági tevékenységből kell származnia, és  

- legalább 50 %-ának igazolnia kell a legalább 6000 euró STÉ értékű üzemmérettel való rendelkezést. 

Pályázati kiírás célja: 

A mezőgazdasági termelés egyik legnagyobb kihívása az időjárási szélsőségekkel szembeni kitettség, ami a magyar mezőgazdaság 

versenyképességének tartósan korlátozó tényezőjévé vált.  

A szélsőséges időjárási jelenségek (téli és tavaszi fagykár, hirtelen lezúduló jelentős mennyiségű csapadék, viharkár, jégkár) évről-

évre komoly károkat okoznak a gabona-, olajnövény- és kertészeti termelésünk alakulásában, mely jelentős hatással van az egész 

ágazat kibocsátására versenyképességére és jövőbeni eltartó képességére. A klímaváltozáshoz történő adaptáció, a környezeti 

feltételekhez való alkalmazkodás, valamint a kármegelőző és - mérséklő tevékenység azonban mégis elmaradott Magyarországon, 

mely részben az ágazat gyenge finanszírozásának és a kármegelőző beruházások magas költségének, valamint a termelő beruházások 

elsőbbségének köszönhető.  

A felhívás szem előtt tartja az EU kármegelőzésre irányuló törekvéseit, valamint a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia megelőzési 

elvét, mely szerint a veszteségekkel fenyegető jelenségek megelőzésének költsége akár több nagyságrenddel is kisebb, mint a 

bekövetkezett kár helyreállításának várható ráfordítása. A felhívás a klímaváltozás hatásaként, illetve a klímaváltozás eredményeként 

bekövetkezett katasztrófaesemények és kedvezőtlen éghajlati jelenségek kártételeinek megelőzésére irányul.  

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

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

Önállóan támogatható tevékenységek  

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:  

a) A jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása.  
 

Ezen célterület keretén belül többek között az alábbi beruházásokra lehet támogatást igénybe venni:  

gia beszerzése és telepítése (különösen az adott technológiához 
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szükséges támrendszer kialakítása, jégháló beszerzése, telepítése).  

 

b) Mezőgazdasági esőkár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása:  
 

Ezen célterület keretén belül többek között az alábbi beruházásokra lehet támogatást igénybe venni:  

kialakítása, fólia beszerzése, telepítése).  

 

c) Tavaszi fagykár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása:  
 

Ezen célterület keretén belül többek között az alábbi beruházásokra lehet támogatást igénybe venni:  

ő 

berendezés-, légkeverő, valamint fagyvédelmi gépek beszerzése, telepítése.  

 

Önállóan nem támogatható tevékenységek:  

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható tevékenységgel együttesen 

támogathatóak:  

 

szükséges épület, építmény építése - a felhívás 5.7 pontjának figyelembevételével.  

 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:  

Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése.  

Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos előírásokat az ÁÚF 10. fejezete tartalmazza. 

 

Beadás határideje és 

módja: 

 A támogatási kérelmek benyújtására a 2017. január 6. napjától 2019. január 7. napjáig van lehetőség.  
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:  
2017. február 6.  
2017. március 6.  
2017. április 6.  
2017. július 6.  
2017. október 6.  
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2018. január 8.  
2018. április 9.  
2018. július 9.  
2018. október 9.  
2019. január 7. 

Támogatás mértéke és 

összege: 

 

 

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 20 millió forint, kollektív projekt 

esetén maximum 100 millió forint.  

b) A támogatás maximális mértéke egyéni projekt esetén az összes elszámolható költség 60%-a kollektív módon végrehajtott projekt 

esetén az összes elszámolható költség 80 %-a;  

 

Rendelkezésre álló 

forrás: 

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

prioritáshoz, illetve az abból képzett alábbi fókuszterületi célokhoz kapcsolódik a Vidékfejlesztési Programban rögzített módon:  

3B: a mezőgazdasági üzemekben megvalósuló kockázat megelőzés és- kezelés támogatása –keretösszege: 4,72 milliárd Ft.  

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 4,72 milliárd Ft.  

A jelen felhívás forrását az EMVA és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.  

A támogatott projektek várható száma: 210 db 

 

Operatív Program neve: VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 

Pályázati kiírás címe VP6-7.2.1.4-16 Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései (tervezet) 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
VP6-7.2.1.4-16 

Támogatást igénylők 

köre: 

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:  

 

Támogatási kérelmet az a szervezet/személy nyújthat be, amely rendelkezik az 2007. évi XVII. törvény 28.§-a szerint ügyfél-

azonosítóval, tehát a törvény 9/B.§ c) pontja szerinti kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél.  

 

A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény 1/1 mellékletében nem szereplő tanyás 

településeken élők, gazdálkodók:  
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Természetes személyek. Természetes személynek minősül az a tanyán élő lakos, aki: 

 

a. a lakóhelye szerint a támogatási kérelem benyújtását megelőző év január 1-től életvitelszerűen tanyán, mint lakóhelyén, vagy a 

lakóhelyével azonos településhez tartozó tanyán, mint tartózkodási helyén él (a lakcímkártya és a személyazonosító igazolvány 

másolatával kell igazolni, mely a pályázathoz csatolandó),  

b. a tanya a körzeti földhivatali nyilvántartás szerint a saját, közeli hozzátartozója, vagy valamely egyenes ágbeli rokona tulajdonában 

van.  

 

 

A 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (továbbiakban: Mötv.) 3. § (2) bekezdése szerinti települési 

önkormányzatok, amelyek a fejlesztés helye szerinti tanyás térségen belül helyezkednek el.  

Továbbá támogatási kérelmet nyújthatnak be a fentiek konzorciumai. 

Pályázati kiírás célja: 

A felhívás célja a vidéki térségekben élők életminőségének javítása, az alapvető szolgáltatások elérhetőségének fejlesztése, a földrajzi 

mobilitás elősegítése, ezeken keresztül a térség gazdaságának fejlesztése. 

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

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

3.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek  

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:  

 

Mindkét célterület esetében:  

 

a) háztartási léptékű szigetüzemű, vagy hálózatra kapcsolt villamos energia rendszer kiépítése:  

 

– villamosenergia-ellátást biztosító fejlesztés, beleértve a megújuló energiával történő fejlesztést.  

 

b) háztartási léptékű ivóvízellátást szolgáló rendszer kiépítése:  
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– kútfúrás;  

– ivóvízhálózatra kapcsolással;  

– vízbeszerző, vízkezelő, víztározó, vízelosztó, víztisztító létesítmények és felépítményei, mely nem haladja meg a napi 50 személy 

vízellátását;  

– háztartási törpe-vízmű.  

 

c) háztartási léptékű szennyvíz-kezelést, -tisztítást szolgáló rendszer kiépítése:  

– szennyvízhálózatra kapcsolás;  

– egyedi szennyvízkezelő berendezéssel.  

 

3.1.2 Önállóan nem támogatható tevékenységek:  

 

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható tevékenységgel együtt 

támogathatóak:  

 

2. célterület esetében:  

o generátor beszerzése.  

 

Mindkét célterület:  

a) pontja esetében:  

o Már meglévő vezetékhálózat rekonstrukciója;  

 

b) pontja esetében:  

o Háztartási léptékű ivóvízellátás kialakításához kapcsolódó egyéb tevékenységek (pl. illetékek, hatósági díjak);  

o Épületen belüli vízvezeték rendszer felújítása, kiépítése;  

 

c) pontja esetében  

o A projekt keretében szennyvízhálózatra csatlakozás kiépítésével közvetlenül érintett, a beruházás során sérült közúthálózati sáv, 

járda, kapubejáró, parkoló felület eredetivel azonos minőségi és mennyiségi paraméterekkel történő helyreállítása, szakmai 
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indokoltság alapján;  

o Próbaüzem;  

 

Az a), b) és c) pont esetében egyaránt:  

o Projektmenedzsment;  

o A támogatásból létrehozandó létesítmények kiépítéséhez és megközelítéséhez elengedhetetlenül szükséges és indokolt beruházások 

megvalósítása;  

o Előkészítési tevékenységek (pl. kötelezően előírt előzetes tanulmányok, engedélyezési-, műszaki-, tender és kiviteli tervek 

készítése);  

o Monitoring rendszer kiépítése (amennyiben jogszabályi előírás alapján kötelező);  

o A fejlesztéshez elengedhetetlenül szükséges berendezések elhelyezésére szolgáló helyiség kialakítása már meglévő épület bővítése, 

átalakítása által.  

 

Beadás határideje és 

módja: 

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

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

kérelmek benyújtására a benyújtás első lehetséges napját követő huszonnégy hónapig van lehetőség.  

 

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016. december 15. naptól 2018. december 14-ig van lehetőség.  

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

 

Első szakasz zárása: 2017. január 16.  

Második szakasz zárása: 2017. február 16.  

Harmadik szakasz zárása: 2017. március 16.  

Negyedik szakasz zárása: 2017. június 16.  

Ötödik szakasz zárása: 2017. szeptember 18.  

Hatodik szakasz zárása: 2017. december 15.  

Hetedik szakasz zárása: 2018. március 14. 

Nyolcadik szakasz zárása: 2018. június 15.  

Kilencedik szakasz zárása: 2018. szeptember 14.  
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Tízedik szakasz zárása: 2018. december 14.  

A támogatási kérelmet kizárólag az MVH elektronikus felületén, elektronikus úton az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról 

szóló kormányrendeletben meghatározott elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon 

ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani. 

Támogatás mértéke és 

összege: 

Az igényelhető, vissza nem térítendő támogatás összege és mértéke a fejlesztés helye szerinti településre vonatkozóan a 

kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet járási kategóriáinak megfelelő besorolás alapján az 

alábbiak szerint kerül megállapításra:  

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:  

– 1. célterület esetében maximum 6,2 millió forint (konzorcium esetén a maximális támogatás a konzorciumi tagok számával 

többszöröződik);  

– 2. célterület esetében maximum 50 millió forint.  

b) A támogatás maximális mértéke a fejlesztés helye szerinti település(ek)re vonatkozóan az alábbiak szerint alakul:  

A 290/2014 (XI. 26.) Korm. rendelet szerinti 

kategóriába tartozó járásban lévő település  

nem 

besorolt  

kedvezményezett  fejlesztendő  komplex programmal 

fejlesztendő  

Önkormányzati pályázó esetén maximális 

támogatási intenzitás  

75%  85%  90%  95%  

Természetes személy pályázó esetén maximális 

támogatási intenzitás  

50%  55%  60%  65%  

 

Rendelkezésre álló 

forrás: 

A felhívás az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap felhasználását célzó 6-os prioritáshoz3, illetve az abból képzett 6/B 

fókuszterületi célokhoz kapcsolódik a Vidékfejlesztési Programban rögzített módon.  

 

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 8,23 milliárd Ft, célterületenként az alábbi 

bontásban:  

 

1. célterület: 2 milliárd forint;  

2. célterület: 6,23 milliárd forint;  

 

Jelen felhívás forrását az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (a továbbiakban: EMVA) és Magyarország költségvetése 

társfinanszírozásában biztosítja.  
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A támogatott támogatási kérelmek várható száma  

- 1. célterület esetében: 330-400 db;  

- 2. célterület esetében: 130-200 db.  

 

Meghirdetés dátuma: - 

Társadalmi egyeztetés 

időszaka: 
2016-09-29. 10:30 - 2016-10-09. 23:45 

 

Operatív Program neve: VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 

Pályázati kiírás címe VP4-4.4.2.1-16 Vízvédelmi célú nem termelő beruházások: létesítmények kialakítása, fejlesztése 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
VP4-4.4.2.1-16 

Támogatást igénylők 

köre: 

szervezetnek minősülnek. Figyelemmel az Áht. 55. §-ban foglaltakra a Nemzeti Vagyonról rendelkező 2011. évi CXCVI. törvény 3. § 

(1) bekezdés 1. pontja, valamint az Áht. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 50. §-a alapján a 

támogatást igénylő átláthatósági nyilatkozatot tesz az elektronikus felületen;  

az 

MVH által vezetett ügyfél-nyilvántartási rendszerben, valamint a 2007. évi XVII. törvény 28/A. § (1) bekezdése alapján bejelentette a 

vállalkozása a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítését, valamint a (2) bekezdés 

alapján bejelentette fizetési számlaszámát, valamint annak devizanemét;  

 

-ban foglalt belvíz veszélyeztetett 

területek területi lehatárolásában érintettek;  
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- talajtani és talajmechanikai szakvélemény általi alátámasztással rendelkeznek, valamint 

- túlzott mennyiségű csapadék, vagy mederből kilépő víz által okozott vízkárra vonatkozó vízügyi igazolással rendelkeznek, 

melyet a területileg illetékes vízügyi igazgatási szerv állít ki.  

 

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

Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv csak akkor nyújthat be támogatási 

kérelmet, ha ahhoz a Kormány előzetesen hozzájárult és az erről szóló dokumentumot (pl. kormányhatározat) csatolta. 

Pályázati kiírás célja: 

Jelen felhívás célja a területi vízvisszatartás elősegítése, illetve a felszíni és a felszín alatti víztesteket érő terhelések, szennyezések 

csökkentése, megakadályozása, mind az éghajlatváltozással összefüggő problémák minimalizálása, mind a biodiverzitás 

megőrzésének, mind a vizeink mennyiségi és minőségi védelmének biztosítása céljából.  

A beruházások a természeti erőforrásokra, természeti környezetre pozitív hatásúak, csökkentik a felszíni vizeket érő eróziós, deflációs 

hatásokat, mérséklik a kijuttatott anyagok lemosódását, továbbá jobb vízellátású, illetve mozaikosabb terület kialakítását 

eredményezik, valamint az aszály-érzékenység csökkentését szolgálják.  

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

A jelen felhívás célcsoportjába azok az aktív mezőgazdasági termelők tartoznak, akiknek fejlesztési eredményei ökológiai, 

környezetvédelmi célokat szolgálnak. 

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

 3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek  

A felsorolt beruházásokat a támogatást igénylő köteles az 1. sz. mellékletében foglalt szakmai követelményeknek megfelelően 

megvalósítani.  

 

3.1.1.2. Választható önállóan támogatható tevékenységek  

a) Területi vízvisszatartást szolgáló vízi létesítmények kialakítása, fejlesztése, a mélyfekvésű, vízvisszatartásra alkalmas 

területeken  

 Vízkormányzási művek kialakítása: vízelvezető árok, csatorna, átművelhető vápa kialakítása a vízvisszatartásra alkalmas 

terület felé.  

 Vízvisszatartást szolgáló műtárgy.  

 Vízvisszatartásra alkalmas terület kialakítása.  

 Kisszelvényű, átművelhető lokalizációs töltés kialakítása.  
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b) Erózió elleni védelmet biztosító létesítmények kialakítása, fejlesztése  

 Terasz.  

 Sánc.  

 Padka.  

 Bakhát.  

 Rőzsefonat.  

 Talajfogó gát.  

 

-  

 Vízmosások feltöltése.  

 

3.1.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek  

3.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek  

A 3.1.2. pontban felsorolt tevékenységek közül az alábbiak kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:  

jesítése.  

 

A tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos előírásokat az ÁÚF 10. fejezete tartalmazza.  

3.1.2.1. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek  

 

 

Beadás határideje és 

módja: 

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. március 1. napjától 2019. március 1. napig van lehetőség.  

 

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

2017. április 3.  

2017. május 2.  

2017. június 1.  

2017. szeptember 1 .  

2017. december 1.  

2018. március 1.  
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2018. június 1.  

2018. szeptember 3.  

2018. december 3.  

2019. március 1. 

Támogatás mértéke és 

összege: 

A támogatás 90%-os támogatási intenzitású. 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege projektenként: (a 3.1.1. fejezet a.) pontja esetén): maximum 810 000 eurónak 

megfelelő forint összeg.  

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege projektenként: (a 3.1.1. fejezet b.) pontja esetén): maximum 810 000 eurónak 

megfelelő forint összeg.  

A támogatás forintban kerül kifizetésre a 272/2014 Korm. rendeletben foglaltak szerint.  

Rendelkezésre álló 

forrás: 

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1,38 milliárd Ft.  

Jelen felhívás forrását az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban 

biztosítja.  

A felhívás az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap felhasználását célzó 4-es vidékfejlesztési prioritáshoz kapcsolódik.  

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 15-20 db. 

  

Operatív Program neve: Vidékfejlesztési Operatív Program  

Pályázati kiírás címe Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
VP1-1.1.1-17 

Támogatást igénylők 

köre: 

 Támogatási kérelmet az a szervezet nyújthat be, amely rendelkezik a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati 

támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (továbbiakban: 2007. 

évi XVII. törvény) 28.§-a szerint ügyfél-azonosítóval, tehát a törvény 9/B.§ c) pontja szerinti kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél.  

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

Konzorciumnak a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 19. pontjának, valamint az 59. §-nak megfelelő együttműködés 

minősül.  

Konzorcium esetében minden egyes tagnak külön meg kell felelni a 4.1 pontban meghatározott jogosultsági feltételeknek.  

Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv csak akkor nyújthat be támogatási kérelmet, 

ha ahhoz a Kormány előzetesen hozzájárult és az erről szóló dokumentumot (pl. kormányhatározat) csatolta. 
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További benyújtási feltételek:  

I., II., III., IV. célterület esetében:  
A támogatott képzés keretében oktatni kívánt valamennyi képzés engedélyezett képzési programjának és tematikájának, valamint a 

felnőttképzési törvény 3. § (1) bekezdésében meghatározott hatósági engedély, továbbá valamennyi, kizárólag hatósági engedéllyel 

végezhető, a támogatott képzés keretében oktatni kívánt képzésre vonatkozóan a felnőttképzési törvény 3. § (1) bekezdésében 

meghatározott hatósági engedély vagy a felnőttképzési tevékenység engedélyezésére jogosult hatósághoz beadott, a felnőttképzési 

engedély megszerzésére irányuló kérelem benyújtása a támogatási kérelemhez valamennyi, kizárólag hatósági engedéllyel végezhető, 

oktatni kívánt képzésre vonatkozóan.  

A támogatást igénylő köteles a képzés megvalósításában részt vevő személyi állományának képzést biztosítani.  

I. célterület esetében:  
A támogatást igénylő köteles biztosítani, hogy a támogatott képzésben részt vevő oktatók a képzés elméleti részének oktatása esetén a 

képzési tartalomnak megfelelő szakos tanári szakképzettséggel, ennek hiányában a képzési tartalomnak megfelelő felsőfokú 

végzettséggel és szakképzettséggel, vagy felsőfokú végzettséggel és a képzés tanulmányi területének megfelelő szakképesítéssel, e 

képzési körbe tartozó képzés gyakorlati képzésére a képzési tartalomnak megfelelő felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, vagy 

a képzés tanulmányi területének megfelelő szakképesítéssel és legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkezzenek.  

II. célterület esetében:  
A támogatást igénylő köteles biztosítani, hogy a támogatott képzésben részt vevő oktatók a képzés elméleti részének oktatása esetén 

felsőfokú végzettséggel és a képzési tartalomnak megfelelő legalább 2 év szakmai tapasztalattal, a képzés gyakorlati részének oktatása 

esetén felsőfokú végzettséggel vagy középfokú szakképesítéssel, és a képzési tartalomnak megfelelő legalább 2 év szakmai 

tapasztalattal rendelkezzenek.  

III. célterület esetében: 

A támogatást igénylő köteles biztosítani egyéb képzés esetén, hogy az oktatók a képzés elméleti részének oktatása esetén felsőfokú 

végzettséggel és a képzési tartalomnak megfelelő legalább 2 év szakmai tapasztalattal, a képzés gyakorlati részének oktatása esetén 

felsőfokú végzettséggel vagy középfokú szakképesítéssel, és a képzési tartalomnak megfelelő legalább 2 év szakmai tapasztalattal 

rendelkezzenek, továbbá egyéb szakmai képzés esetén, hogy az oktatók a képzés elméleti részének oktatása esetén a képzési 

tartalomnak megfelelő szakos tanári szakképzettséggel, ennek hiányában a képzési tartalomnak megfelelő felsőfokú végzettséggel és 

szakképzettséggel, vagy felsőfokú végzettséggel és a képzés tanulmányi területének megfelelő szakképesítéssel, e képzési körbe 

tartozó képzés gyakorlati képzésére a képzési tartalomnak megfelelő felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, vagy a képzés 

tanulmányi területének megfelelő szakképesítéssel és legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkezzenek.  

IV. célterület esetében:  
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A támogatást igénylő köteles biztosítani, hogy az oktatók a képzés elméleti részének oktatása esetén felsőfokú végzettséggel és a 

képzési tartalomnak megfelelő legalább 2 év szakmai tapasztalattal, a képzés gyakorlati részének oktatása esetén felsőfokú 

végzettséggel vagy középfokú szakképesítéssel, és a képzési tartalomnak megfelelő legalább 2 év szakmai tapasztalattal 

rendelkezzenek. 

Pályázati kiírás célja: 

A felhívás célja az agrárgazdaság szereplői számára igényeiknek megfelelő, változatos tartalmú és formájú ismeretszerzési 

lehetőségek biztosítása szakmai képzéseken való részvétel keretében.  

A felhívás keretében az agrárágazat humán hátterének fejlesztését célozzuk, ami hozzájárul a vidéki területek gazdasági 

növekedéséhez, a mezőgazdasági termelők, élelmiszer feldolgozók, valamint erdőgazdálkodók fenntartható, környezetkímélő, 

erőforrás-hatékony és versenyképes gazdálkodásának elősegítéséhez, továbbá a vidéki területek népesség-megtartó képességének 

erősítéséhez. A termelők versenyképességét alapjaiban határozza meg a meglévő tudásszint minősége, azaz korszerűsége, 

alkalmazhatósága, mélysége. A szakmai képzésben résztvevőknek átadott tudás pozitívan hat a fogyasztói oldalra is, mivel közvetlen 

hatásként az új többlettudás emeli a termelés, szolgáltatás minőségét. 

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

 A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:  

I. célterület esetében:  

- kizárólag a felnőttképzés keretében induló, az Országos Képzési Jegyzék (a továbbiakban: OKJ) szerinti agrár-szakképesítések,  

- kizárólag a felnőttképzés keretében induló, az agrárterülethez kapcsolódó hatósági jellegű képzések,  

 

 

- szakképesítést nem adó, egyéb szakmai képzések  

szolgáltatása.  

A támogatható képzések körét a 4. számú szakmai melléklet tartalmazza.  

Az I. célterület esetében a képzések az alábbi tevékenységeket végzők (a továbbiakban: közvetett kedvezményezett, illetve képzésen 

részt vevő közvetett kedvezményezettek) részére nyújthatóak:  

- mezőgazdasági termelő vagy  

- erdőgazdálkodó vagy  

- élelmiszer-feldolgozó  

tevékenységet végzők, illetve nem természetes személy ügyfél esetén a vezető tisztségviselője vagy az általa képzésre kijelölt 

alkalmazottja, tagja, családi gazdálkodó ügyfél esetén a családi gazdaság vezetője vagy tagja, mint meghatalmazott.  

II. célterület esetében:  
Az alábbi műveletek kedvezményezettjei számára kötelező egyéb képzések szolgáltatása: 
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Művelet megnevezése  Képzési program javasolt címe  A Vidékfejlesztési 

Program 

kedvezményezettjei 

számára kötelező 

képzés  

Az Új 

Magyarország 

Vidékfejlesztési 

Program 

kedvezményezettjei 

számára kötelező 

képzés  

Mezőgazdasági termelők EU-s és 

nemzeti minőségrendszerhez történő 

csatlakozásának támogatása 

Felkészítés a minőségrendszerhez történő 

csatlakozásra 

X  

A fiatal mezőgazdasági termelők 

számára nyújtott induló támogatás 

Felkészítés a fiatal gazdák induló 

támogatására 

X X 

Nem mezőgazdasági tevékenységek 

elindításának támogatása - 

mezőgazdasági tevékenységek 

diverzifikációja, mikrovállalkozás 

indítása  

Felkészítés új turisztikai tevékenység 

indítására  

X  

Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése  Felkészítés a mezőgazdasági kisüzemek 

fejlesztésére  

X  

Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés  Felkészítés az agrár-

környezetgazdálkodási kifizetésekre  

X  

Ökológiai gazdálkodásra történő 

áttérés, ökológiai gazdálkodás 

fenntartása  

Felkészítés az ökológiai gazdálkodásra 

történő áttérésre  

X  

Natura 2000 mezőgazdasági 

területeknek nyújtott kompenzációs 

kifizetések 

Felkészítés a Natura 2000 gyepterületek 

kompenzációs támogatására  

X X 
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A II. célterület esetében a képzések azon műveletek kedvezményezettjei részére nyújthatóak, amelyeknél képzési kötelezettség került 

előírásra.  

A képzésen részt vehet a fenti műveletek valamelyikének kedvezményezettje saját maga, illetve nem természetes személy ügyfél 

esetén a vezető tisztségviselője vagy az általa képzésre kijelölt alkalmazottja, tagja, családi gazdálkodó ügyfél esetén a családi 

gazdaság vezetője vagy tagja, mint meghatalmazott.  

A támogatható képzések körét a 4. számú melléklet tartalmazza.  

III. célterület esetében:  
„A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás” (a felhívás azonosítója: VP2-6.1.1-16) kedvezményezettjei 

részére a II. célterületen belül feltüntetett kötelező képzésen túli, egyéb képzés, illetve egyéb szakmai képzés szolgáltatása.  

A III. célterület esetében a képzések „A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás” (a felhívás azonosítója: 

VP2-6.1.1-16) kedvezményezettjei részére nyújthatóak.  

A képzésen részt vehet a fenti művelet kedvezményezettje saját maga, illetve nem természetes személy ügyfél esetén a vezető 

tisztségviselője vagy az általa képzésre kijelölt alkalmazottja, tagja, családi gazdálkodó ügyfél esetén a családi gazdaság vezetője vagy 

tagja, mint meghatalmazott.  

A támogatható képzések körét a 4. számú melléklet tartalmazza.  

Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott 

kompenzációs kifizetések  

Felkészítés a Natura 2000 

erdőterületek kompenzációs 

kifizetéseire  

X  X  

Együttműködések támogatása a rövid ellátási 

láncok és a helyi piacok kialakításáért, 

fejlesztéséért és promóciójáért 

Felkészítés a REL 

együttműködésekre                

X  

Erdő-környezetvédelmi kifizetések  Felkészítés az Erdő 

környezetvédelmi 

kifizetésekre  

X  X  

Mezőgazdasági termékek értéknövelése Felkészítés a mezőgazdasági 

termékek értéknövelésére 

 X 

Kertészet korszerűsítésének támogatása Felkészítés a kertészet 

korszerűsítésének 

támogatására 

 X 

Technológiai berendezések korszerűsítése Felkészítés a technológiai 

berendezések korszerűsítésére 

 X 
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IV. célterület esetében:  
„Az együttműködések támogatása a rövid ellátási láncok és a helyi piacok kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért” (a felhívás 

azonosítója: VP3-16.4.1-16) támogatás kedvezményezettjei részére a II. célterületen belül feltüntetett kötelező képzésen túli, egyéb 

képzés szolgáltatása.  

A IV. célterület esetében a képzések „Az együttműködések támogatása a rövid ellátási láncok és a helyi piacok kialakításáért, 

fejlesztéséért és promóciójáért” (a felhívás azonosítója: VP3-16.4.1-16) támogatás kedvezményezettjei részére nyújthatóak.  

A képzésen részt vehet a fenti művelet kedvezményezettje saját maga, illetve nem természetes személy ügyfél esetén a vezető 

tisztségviselője vagy az általa képzésre kijelölt alkalmazottja, tagja, családi gazdálkodó ügyfél esetén a családi gazdaság vezetője vagy 

tagja, mint meghatalmazott.  

A támogatható képzések körét a 4. számú melléklet tartalmazza. 

 

3.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:  

Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése.  

Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos előírásokat az ÁÚF 10. fejezete tartalmazza.  

Tananyagfejlesztés. 

 

 

Beadás határideje: 

A támogatási kérelmek benyújtása 2017. április 14. napjától 2019. március 26. napjáig lehetséges. 

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

- 2017.április 28. 

- 2017. május 19. 

- 2017. augusztus 21. 

- 2017. november 20. 

- 2018. február 19. 

- 2018. május 21. 

- 2018. augusztus 21. 

- 2018. november 19. 

 

Benyújtás határideje és 

módja 

Támogatás a támogatási kérelem benyújtását megelőzően – az ÁÚF 8.6.1 pontjától eltérően – megkezdett projekthez nem igényelhető. 

A projekt megvalósítását a benyújtást követő napon a támogatást igénylő saját felelősségére megkezdheti, de a projekt megkezdése 
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nincs befolyással a támogatási kérelem értékelésére és nem jelent előnyt annak elbírálása során, továbbá nem garantálja az igényelt 

támogatás elnyerését. 

 

A támogatást igénylő egy célterületre kizárólag egy támogatási kérelmet nyújthat be, azonban kérelmét több célterületre is 

benyújthatja.  

 

Amennyiben a támogatási kérelem konzorciumi formában került benyújtásra, úgy a konzorcium tagjai önállóan vagy másik 

konzorcium tagjaként kizárólag arra a célterületre nyújthatnak be további támogatási kérelmet, amelyre konzorciumi formában 

támogatási kérelmet nem nyújtottak be.  

 

A támogatási kérelmek benyújtása 2017. április 19. napjától 2019. április 17.napjáig lehetséges.  

 

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

- 2017. május 18.  

- 2017. június 19.  

- 2017. július 19.  

- 2017. október 19.  

- 2018. január 19.  

- 2018. április 19.  

- 2018. július 19.  

- 2018. október 19.  

- 2019. január 21.  

- 2019. április 17. 

Rendelkezésre álló forrás 

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 6,20 milliárd Ft célterületenként az alábbi 

bontásban:  

I. célterület: 3.008.335 ezer Ft  

II. célterület: 1.581.588 ezer Ft 

III. célterület: 589.212 ezer Ft 

IV. célterület: 1.025.852 ezer Ft 

Támogatás mértéke és 

összege: 
A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a. 
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A vidéki térségekben működő kkv-k számára tudástranszferhez nyújtott támogatás esetében a támogatási intenzitás 

a) középvállalkozások esetében az elszámolható költségek 60%-át, 

b) mikro- és kisvállalkozások esetében az elszámolható költségek 70%-át nem haladhatja meg. 

  

Operatív Program neve: Vidékfejlesztési Operatív Program  

Pályázati kiírás címe 
VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése 

 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 

Támogatást igénylők 

köre: 

A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:  

Mindkét 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.  
 

Támogatási kérelmet az az ügyfél nyújthat be, aki/amely rendelkezik a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati 

támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (továbbiakban: MÁK 

eljárási törvény) 28.§-a szerint ügyfél-azonosítóval, tehát a törvény 9/B.§ c) pontja szerinti kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél. 

Program célja: 

A felhívás célja a vidéki térségekben élők életminőségének a javítása, a lakosság egészséges, jó minőségű élelmiszerrel való 

ellátása, a helyi termelők piacra jutásának elősegítése, a helyi alapanyagok felhasználásának támogatása, ezen keresztül a helyi 

gazdaság fejlesztése. 

Támogatható 

tevékenységek 

3.1.1.1. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:  

 

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:  

 

Helyi termelői piac vagy vásártér fejlesztése (1. célterület) esetében (legalább egy tevékenység kötelezően választandó):  

a. fedett és fedetlen elárusítóhelyek felújítása, kialakítása;  
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b. üzlethelyiségek felújítása, kialakítása;  

c. piaci, vásári szolgáltatásokhoz szükséges helyiségek (pl. hűtőkamra, raktár, stb.) felújítása, kialakítása.  

 

Közkonyha fejlesztése (2. célterület) esetében (legalább egy tevékenység kötelezően választandó):  

a. étkeztetéshez szükséges tálaló-, melegítő-, főzőkonyha fejlesztése, kialakítása;  

b. raktár, hűtőkamra felújítása, kialakítása;  

c. étkező helyiség férőhelyének bővítése;  

d. konyhai gépek, eszközök, bútorok és berendezési, felszerelési tárgyak, hűtő- és csomagolástechnika beszerzése.  

 

3.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:  

 

Mindkét célterület esetében:  

  szelektív gyűjtést biztosító hulladéktárolók kialakítása (amennyiben nincs még ilyen);  

  akadálymentesítés (amennyiben nincs még ilyen);  

  tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése.  

 

3.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:  

 

Mindkét célterület esetében:  

a. szociális és hatósági helyiségek felújítása, kialakítása;  

b. szükséges kiegészítő infrastruktúra kiépítése: villamos energia- és vízellátáshoz kapcsolódó hálózat, szennyvízelvezetés fejlesztése, 

kiépítése.  

 

A felhívás keretében az alábbi, önállóan nem támogatható tevékenységek a projekt elszámolható költségének maximum 20 %-áig 

támogathatóak:  

 

1. célterület esetében:  

 a területhez kapcsolódó út, járda, parkoló kialakítása;  

 vagyonvédelmet célzó beruházás kialakítása (pl. kerítés, kamerarendszer, stb.);  



                                                                                 

 446 

 használati térelemek (pl. pad, korlát, szemetes, stb.) beszerzése;  

 a mérlegelést, illetve a ki- és berakodást segítő eszközök gépek, berendezések beszerzése;  

 parkosítás, zöldterület fejlesztése, kialakítása.  

 

2. célterület esetében:  

 étkezőbútorok beszerzése;  

 étkező helyiség felújítása, férőhely bővítése;  

 épület külső felújítása;  

 az épülethez tartozó, telekhatáron belüli külső terek (udvar, zöldterület, konyhakert) kialakítása, átalakítása, felújítása;  

 használati térelemek (pl. pad, korlát, szemetes, stb.) beszerzése.  

 

Időbeli keret: 

A felhívásra beérkező támogatási kérelmek a Korm. r. alapján standard kiválasztási eljárásrendben, szakaszosan kerülnek elbírálásra. 

Jelen felhívás keretében a Korm. r. 47. § (2) bekezdése alapján a támogatási kérelmek benyújtására a benyújtás első lehetséges napját 

követő huszonnégy hónapig van lehetőség.  

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. május 15. naptól 2019. május 15-ig van lehetőség.  

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

Első szakasz zárása: 2017. június 15.  

Második szakasz zárása: 2017. július 17.  

Harmadik szakasz zárása: 2017. augusztus 17.  

Negyedik szakasz zárása: 2017. november 17.  

Ötödik szakasz zárása: 2018. február 16.  

Hatodik szakasz zárása: 2018. május 16.  

Hetedik szakasz zárása: 2018. augusztus 16.  

Nyolcadik szakasz zárása: 2018. november 16.  

Kilencedik szakasz zárása: 2019. február 15.  

Tízedik szakasz zárása: 2019. május 15. 
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Finanszírozás mértéke, 

összege és formája: 

 

 A támogatás 

maximális 

összege 

Maximális 

támogatás

i intenzitás  

Maximális 

támogatási 

intenzitás  

Maximális támogatási 

intenzitás  

Maximális 

támogatási 

intenzitás  

A 290/2014. (XI.26.) Korm. 

rendelet szerinti kategóriába tartozó 

járásban lévő település  

 nem 

besorolt  

kedvezményezett  fejlesztendő  komplex 

programmal 

fejlesztendő  

1. célterület  50 millió Ft 75% 85%  90%  95%  

2. célterület  

 

20 millió Ft 75% 85%  90% 95%  

 

 

Rendelkezésre álló 

forrás: 

A felhívás az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap felhasználását célzó 6-os prioritáshoz , illetve az abból képzett 6/B 

fókuszterületi célokhoz kapcsolódik a Vidékfejlesztési Programban rögzített módon. A felhívás meghirdetésekor a támogatásra 

rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 12,64 milliárd Ft, célterületenként az alábbi bontásban:  

1. célterület: 3,54 milliárd forint;  

2. célterület: 9,1 milliárd forint.  

Jelen felhívás forrását az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.  

A támogatott támogatási kérelmek várható száma az 1. célterület esetében: 70 - 100 db;  

A támogatott támogatási kérelmek várható száma a 2. célterület esetében: 460 - 520 db. 

  

Operatív Program neve: Vidékfejlesztési Operatív Program  

Pályázati kiírás címe VP3-16.4.1-17 Együttműködések támogatása a REL és a helyi piacok kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
VP3-16.4.1-17 

Támogatást igénylők 

köre: 

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában vagy gazdasági társasági formában van 

lehetőség.  
Támogatási kérelmet nyújthatnak be az alábbi feltételeket teljesítő konzorciumok vagy gazdasági társaságok:  
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- legalább öt mezőgazdasági termelő és egy piacszervező szervezet együttműködésében jönnek létre, és  

- tagjaik között legalább öt, mikrovállalkozásnál nem nagyobb mezőgazdasági termelő van.  

 

A REL csoport tagjai nem lehetnek egymásnak kapcsolt vállalkozásai. A REL csoport tagjai, illetve azok kapcsolt vállalkozásai nem 

lehetnek tagjai olyan REL csoportnak, amely már jelen felhívás keretében támogatásban részesült, illetve Támogatói Okirattal 

rendelkezik vagy ugyanabban az értékelési szakaszban nyújtott be támogatási kérelmet.  

Mezőgazdasági termelőnek minősül az, akinek 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.  

A mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel és annak nettó árbevételhez viszonyított arányának kiszámítását a felhívás 

9. számú mellékletében szereplő képlet alkalmazásával kell elvégezni.  

A piacszervezési tevékenységet vállaló tag non-profit szervezet (egyesület, non-profit gazdasági társaság, alapítvány, közhasznú 

tevékenységet ellátó szociális szövetkezet), illetve egyházjogi személy lehet. Nem lehet továbbá élelmiszer – vagy más 

kiskereskedelmi tevékenységet folytató franchise-hálózat tagja, illetve annak kapcsolt vállalkozása.  

Amennyiben a támogatási kérelmet gazdasági társaságként megszervezett REL termelői együttműködés nyújtja be, a gazdasági 

társaság létesítő okirata alapján a mezőgazdasági termelőnek minősülő tagoknak legalább 30%-nak megfelelő tulajdoni hányaddal és 

legalább 30%-nyi szavazati joggal kell rendelkezniük. Ennek a feltételnek a gazdasági társaságnak a fenntartási időszak végéig meg 

kell felelnie.  

Konzorciumnak a 272/2014 Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 19. pontjának, valamint az 59. §-nak megfelelő együttműködés minősül. 

A konzorcium tagjainak meg kell felelniük a jogosultsági feltételeknek, továbbá nem lehetnek egymásnak a kis- és 

középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerinti partner, illetve kapcsolódó vállalkozásai. A 

konzorciumban történő projekt megvalósításának feltétele, hogy a konzorcium összes tagja a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, 

valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 28. 

§-a szerint kérelemre nyilvántartásba vett besorolású ügyfél legyen.  

Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv csak akkor nyújthat be támogatási 

kérelmet, ha ahhoz a Kormány előzetesen hozzájárult és az erről szóló dokumentumot (pl. kormányhatározat) csatolta.  

Program célja: 

A felhívás célja az ellátási lánc szereplőinek horizontális és vertikális együttműködése keretében a rövid ellátási láncok és a 

helyi, közvetlen értékesítési lehetőségek létrehozása és fejlesztése, valamint a mezőgazdasági termelők piacra juttatása által a 

jövedelmük növelése, amely megvalósítható a promóciós tevékenységek előmozdítása, és a közös projekttervre alapozott 

értékesítési formák kialakítása, fejlesztése segítségével. A tartós és strukturált termelői együttműködések feladata, hogy több éves, 

közös projekttervre alapozott, egyéni és közös értékesítési formákat megteremtő, az alkalmi piaci megjelenést, eseti promóciós 



                                                                                 

 449 

akciókat meghaladó, közvetlen értékesítést szolgáló együttműködéseket, saját üzleti modelleket alakítson ki.  

A termelői együttműködésen alapuló, rövid láncú értékesítési üzleti modell lehet minden olyan megoldás, amelyben a termelők és a 

végső fogyasztó között közvetlen az értékesítési kapcsolat, vagy abban maximum egy közvetítő szereplő vesz részt. Ilyen lehet többek 

között a rendszeres fizikai piaci megjelenés, a „boltra szállítás”, illetve a közétkeztetés vagy a vendéglátás számára történő rendszeres 

beszállítás.  

Felhívjuk a figyelmet, hogy a jelen felhívás keretében megalakult REL csoportok tagjai - egyedi tevékenységük fejlesztéséhez - az 

élelmiszer-feldolgozási és borászati beruházások tekintetében a VP3-4.2.1-15 számú Mezőgazdasági termékek értéknövelése és 

erőforrás-hatékonyság elősegítése a feldolgozásban, valamint a VP3-4.2.2-16 számú Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-

hatékonyságának támogatása című felhívások keretében részesülhetnek támogatásban.  

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

Támogatható 

tevékenységek 

3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek  

3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek  

3.1.1.1. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:  
 alapuló, rövid ellátási láncú értékesítési üzleti modell kialakítása és működtetése, ennek érdekében új 

REL csoport kialakítása és működtetése (a projektterv megvalósítása);  

-jellegű közvetlen értékesítést végző csoport esetén a projekttervben meghatározott, új projekt megvalósítása.  

 

Új projektnek minősül pl. a rövid ellátási lánc kritériumnak megfelelő (maximum egy közvetítő közbeiktatása) értékesítés új vagy 

továbbfejlesztett megszervezése és megindítása; a végső fogyasztók egy, a REL-csoport addigi tevékenysége során nem kiszolgált 

típusának bevonása; és/vagy az értékesítés megszervezése és megindítása a REL-csoport addigi tevékenysége során nem használt 

kereskedelmi formában, valamint a REL-csoport által addig nem használt, a csoporthoz kapcsolódó védjegy-rendszer kidolgozása és 

bevezetése.  

3.1.1.2. Választható önállóan támogatható tevékenységek:  
Jelen felhívás esetében nem releváns.  

3.1.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek:  

3.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:  
a) tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése (A tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos előírásokat 

az ÁÚF 10. fejezete tartalmazza.).  

 

3.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:  
a) a REL-csoport működését – első sorban a közvetlen étékesítés hatásfokának javítását - szolgáló marketing és promóciós  
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tevékenységek;  

b) a REL-csoport által értékesíteni kívánt élelmiszerek értékesítését vagy tárolását, hűtését, csomagolását és értékesítését, valamint a 

belőlük készült, illetve származó alapanyag előkészítését szolgáló:  

 

énnyel rendelkező 

haszongépjármű (hűtőautó), kerékpár, motoros tricikli, biztonságtechnikai eszköz, pénztárgép, POS terminál);  

c) a REL üzleti megoldás továbbfejlesztését szolgáló piackutatás, célcsoport elemzés;  

d) immateriális beruházások: számítógépes szoftverek megvásárlása vagy kifejlesztése, licencek, szerzői jogok és REL-hez 

kapcsolódó védjegyek megszerzése, saját védjegy kialakítása.  

 

Időbeli keret: 

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

elbírálás alapján kerülnek elbírálásra.  

A támogatási kérelmek benyújtására a 2017. június 6. napjától 2019. június 5. napjáig van lehetőség.  
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:  

- 2017. év július hó 6. nap  

- 2017. év augusztus 7. nap  

- 2017. év szeptember hó 6. nap  

- 2017. év december hó 6. nap  

- 2018. év március hó 6. nap  

- 2018. év június hó 6. nap  

- 2018. év szeptember hó 6. nap  

- 2018. év december hó 6. nap  

- 2019. év március hó 6. nap  

 

- 2019. év június hó 5. nap  

 

Támogatási kérelmet kizárólag az ügyfél-azonosítóval rendelkező támogatást igénylő nyújthat be, a Magyar Államkincstár 

www.mvh.allamkincstar.gov.hu elektronikus felületén.  
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Finanszírozás mértéke, 

összege és formája: 

Az igényelhető, vissza nem térítendő támogatás összege maximum 300 000 eurónak megfelelő forintösszeg.  
Csekély összegű támogatás esetén a támogatás összege maximum 200 000 eurónak megfelelő forintösszeg. Amennyiben a 

konzorcium egy vagy több tagja nem Annex I. terméket előállító mezőgazdasági termelő, akkor az Annex I. terméket előállító 

termelőnek nem a de minimis rendelkezések figyelembevételével kell eljárnia, mivel az állami támogatási szabályok kizárólag a nem 

Annex I. terméket előállító mezőgazdasági termelő tagokra vonatkoznak.  

Konzorcium esetén kifizetési kérelmet a konzorcium vezetője nyújthat be, melyet a konzorciumi szerződésben rögzíteni kell.  

A 272/2014 Korm. rendelet 140. § (3a) bekezdése alapján a mérföldkőhöz nem kapcsolódó kifizetési igénylést konzorciumi tag is 

benyújthat.  

A támogatói okirat kézhezvételét követő egy naptári évben igényelhető támogatás nem haladhatja meg a teljes összeg 75%-át.  

 

Rendelkezésre álló 

forrás: 

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

prioritáshoz, illetve az abból képzett alábbi fókuszterületi célhoz kapcsolódik a VP-ben rögzített módon:  

3A - az elsődleges termelők versenyképességének javítása, mégpedig azáltal, hogy megfelelőbb módon integrálják őket az agrár- 

élelmiszeripari láncba a minőségrendszerek révén, a mezőgazdasági termékek értékének növelése, valamint a helyi piacokon, a rövid 

ellátási láncokban, továbbá a termelői csoportokban és szervezetekben és a szakmaközi szervezetekben folytatott promóció.  

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 3,84 milliárd Ft.  
Amennyiben a fókuszterületre allokált keretösszeg kimerül, az Irányító Hatóság (a továbbiakban: IH) a benyújtás lehetőségét 

felfüggesztheti vagy a felhívást lezárhatja.  

Jelen felhívás forrását az EMVA és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.  

A támogatott projektek várható száma: 45 db.  
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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 (LEZÁRVA) 

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. 

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

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

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

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

D. Kiegészítő infrastrukturális elemek fejlesztése:  

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

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

hozzáférhetően lehet elhelyezni.  

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

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

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

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

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

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

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

kialakítása, fejlesztése, akadálymentesítése.  

H. Közlekedésbiztonságot szolgáló fejlesztések:  

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

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

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

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

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

b. Balesetveszélyes közútszakaszok közlekedésbiztonsági fejlesztése, balesetveszélyes ívek korrekciója.  

c. Kerékpáros átvezetések kialakítása.  

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

kialakítása, korszerűsítése az utak nyomvonala mentén. 

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

akadálymentesítése. A beruházással érintett útszakaszokon található vagy létesülő gyalogátkelőhelyek megközelítése 

érdekében gyalogjárdák kiépítése vagy akadálymentesítése. 

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 
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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.  

N.  Parkolóhely építés, felújítás esetén elektromos járművek használatához szükséges alapvető töltő-infrastruktúra kiépítése a 

Felhívás 3.2 pont vonatkozó alpontjában található szabályok figyelembevételével. 

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: - 

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, összes elszámolható költség alapon 24 940,5 

millió Ft. 
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Operatív Program neve: Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 

Pályázati kiírás címe Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések (LEZÁRVA) 

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. 

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 
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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 4-ig 

 Kecskemét: - 

 Szeged: 2016. február 1-től 2016. május 4-ig 

Támogatás mértéke és 

összege: 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: 

 Hódmezővásárhely: minimum 10 millió Ft, maximum 1000 millió Ft.  

 Szeged: minimum 10 millió Ft, maximum 950 millió Ft.  

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

Rendelkezésre álló 

forrás: 

Felhívás teljes keretösszegének becsült támogatástartalma 9 360 millió Ft, amely mértéke minden esetben a támogatott projektek 

támogatási intenzitása alapján kerül odaítélésre. 

 

Operatív Program neve: Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 

Pályázati kiírás címe Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése (LEZÁRVA) 

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. 
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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, 

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. Parkolóhely építés, felújítás esetén elektromos járművek használatához szükséges alapvető töltő-infrastruktúra kiépítése a 

Felhívás 3.2. pont vonatkozó alpontjában található szabályok figyelembevételével. 

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

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

J. A projekt keretében beszerzésre kerülő vagy már korábban beszerzett, az egészségügyi alapellátáshoz használt (gép)járművek 
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tárolására garázs/tároló építése, kialakítása, felújítása. 

K. 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. 

Rendelkezésre álló 

forrás: 
Teljes rendelkezésre álló keretösszeg, összes elszámolható költség alapon: 8 784 millió Ft 

 

Operatív Program neve: Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 

Pályázati kiírás címe Megyei jogú városok leromlott városi területeinek rehabilitációja (LEZÁRVA) 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
TOP-6.7.1-15 

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



                                                                                 

 459 

köre: 

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.  

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.  

A szociális városrehabilitációs programok alapvetően két típusú akcióterületre fókuszálhatnak:  

- Szegregációval veszélyeztetett területek: jellemzően városi szövetbe ágyazott, hagyományos építésű lakóterületek, vagy ipari 

technológiával épült lakótelepek, vegyes lakosság összetételű városrészek, ahol a legfeljebb általános iskolai végzettséggel 

rendelkezők és munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korú lakosságon (15-59 éves lakosság) belül eléri, illetve 

meghaladja a határértéket4. Szegregációval veszélyeztetett területek esetében cél a további leszakadás megállítása, és lehetőség szerint 

a terület és az ott élő lakosság státuszának emelése.  

- Szegregált területek: városi szövetbe ágyazott vagy a településtesttől elkülönült, jellemzően hagyományos építésű városrészek 

(telepek), ahol a marginalizált közösségek élnek, és ahol a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és 

munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korú lakosságon (15-59 éves lakosság) belül eléri, illetve meghaladja a 

határértéket5.  

 

Azon települések esetében, amelyek területén szegregációval veszélyeztetett és szegregált terület is található, először a 

szegregált terület/területek rehabilitációját szükséges biztosítani. Ezt követően valósulhat meg a szegregációval veszélyeztetett 

területek rehabilitációja. 

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

Önállóan támogatható tevékenységek  
 
I. Szegregátum és szegregációval veszélyeztetett terület esetében:  

A) Lakófunkciót erősítő tevékenységek  

a) Társasházi, lakásszövetkezeti tulajdonban lévő lakóépületek korszerűsítése, felújítása az alábbi tevékenységeken keresztül:  
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- homlokzati nyílászárók energiahatékonyság-javulást eredményező cseréje;  

- az alapító okiratban/alapszabályban nem külön tulajdonként definiált elemek energiahatékonyság javításával egybekötött 

felújítása a következő tevékenységeken keresztül:  

tartószerkezeti elemek, tető, homlokzat, födémek felújítása, szigetelése;  

lépcsőház, külső és belső folyosók, bejáratok felújítása;  

épület gépészeti berendezések kialakítása, felújítása, cseréje (fővezetékek, lift, termofor gyűjtőkémények, stb.);  

- telken belüli hiányzó közművek kiépítése.  

b) 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 és/vagy cseréje;  

- komfortosítás, komfortfokozat növelése érdekében történő bővítés;  

- 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.  
 
c) 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:  
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- bontás (a lakófunkció teljes megszüntetése);  

- összenyitás (a lakófunkcióra használt lakóegységek számszerű csökkentése).  
II. A szegregátum/szegregációval veszélyeztetett területen kívül az alábbiak is támogathatóak:  
1) Az akcióterület egészén, vagyis az akcióterület azon részein is, amely kívül esik a szegregált, illetve szegregációval veszélyeztetett 
terület(ek)en:  

a) 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.  
 
(Az akcióterület definícióját lásd. a Felhívás 1. sz. melléklet és a 9. sz. melléklet fogalomjegyzékében.)  
2) A beavatkozási helyszín(ek)en:  

a) 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.  
 

(A beavatkozási helyszín definícióját lásd. a Felhívás 9. sz. melléklet fogalomjegyzékében.)  

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek  
A felhívás keretében önállóan nem, csak a 3.1.1. fejezetben felsorolt tevékenységekkel együtt támogathatók az alábbi 

tevékenységek az akcióterületen:  

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

beilleszkedésének elősegítése, készségfejlesztése érdekében:  

  
a) Átmeneti céllal6 szociális blokkok kialakítása, felújítása, a funkció biztosításához szükséges eszközbeszerzés;  

b) Kifejezetten a célcsoport számára rendelkezésre álló, közösségi célra hasznosítható épület, társasházi albetét, nyitott terület 
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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.  

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, 
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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, felújítása7;  

  
- 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) Önkormányzati tulajdonú vagy tulajdonba kerülő távfűtés és melegvíz-szolgáltatás vezetékrendszerének felújítása, 

korszerűsítése.  

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

férőhely létesítése a felhívás a 3.1.1 és 3.1.2 pontjai alapján fejlesztéssel érintett épületekhez tartozóan. Parkolóhely építés, 

felújítás esetén elektromos járművek használatához szükséges alapvető töltő-infrastruktúra kiépítése a Felhívás 3.2 pont 
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vonatkozó alpontjában található szabályok figyelembevételével.  

k) A fejlesztésre kerülő területre hulló csapadékvíz hasznosítására alkalmas infrastruktúra kiépítése, komposztáló létesítése az 

érintett zöldterületen képződött zöldhulladék hasznosítására.  

 

 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) 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: 

 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 elszámolható költség alapon, a TOP beavatkozási 

területén: 3 088 millió Ft 
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TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 
 

NEM KIZÁRÓLAG MEGYEI JOGÚ VÁROSOKNAK 
 

Operatív Program neve: Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 

Pályázati kiírás címe: 
TOP-1.1.1-15 - Ipari parkok, iparterületek fejlesztése (LEZÁRVA) 

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)10  

- Nem kkv kategóriába tartozó, önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaságok (GFO 57)11  

 

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására (a fenti kedvezményezettek által alkotott) konzorcium formájában 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:  
- Megyei önkormányzat (GFO 321)  

- Önkormányzati hivatal (költségvetési szerv) (GFO 325)  

- 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 vagy önkormányzatok, közvetve vagy közvetlenül - 100%-os tulajdoni részesedéssel 
rendelkeznek.  

 

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, 
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a foglalkoztatás növelése a kevésbé versenyképes térségekben működő, betelepült vállalkozások működési helyszínének infrastruktúra 
fejlesztésén, a működési feltételeik kedvezőbbé tételén keresztül.  
A támogatás hosszú távú céljának teljesítéséhez az önkormányzat a betelepülő vállalkozások meglévő, illetve új telephelyeinek kialakításával és 
fejlesztésével, az ipari park elérhetőségének javításával, a vállalatközi együttműködések infrastrukturális hátterének biztosításával járul hozzá. Az 
ipari parkok és iparterületek az infrastruktúrafejlesztést célzó beruházásokon keresztül alkalmassá válhatnak regionális, valamint országos 
gazdaságélénkítő hatás kifejtésére egyaránt. Az üzleti infrastruktúrát igénybe vevő vállalkozások számának növekedésével javul a gazdasági 
aktivitás, illetve nő a versenyképesség a magasabb minőségű és szélesebb körű szolgáltatások által. 

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.  

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 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 utak vagy csomópontok felújítása, fejlesztése, átépítése vagy megerősítése.  
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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) Új épületek kialakítása, ill. meglévő épületek energetikai korszerűsítése során a megújuló energiaforrások részarány-növelése, 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.  
 
d) Parkolóhely építés, felújítás esetén elektromos járművek használatához szükséges alapvető töltő-infrastruktúra kiépítése a felhívás 3.2 pont 
vonatkozó alpontjában található szabályok figyelembevételével. 
 

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-tól 2016. május 30-ig 

• Békés megye: 2016. február 29-től 2016. május 30-ig 

• Csongrád megye: 2016. február 29-től 2016. május 30-ig 

Támogatás mértéke és 

összege: 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:  

 

• Bács-Kiskun megye: minimum 50 millió Ft, maximum 2 000 millió Ft. 
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• Békés megye:  

 

a, A mezőkovácsházi járás számára elkülönített indikatív keretösszeg 450 millió Ft 

b, A sarkadi járás számára elkülönített indikatív keretösszeg 450 millió Ft 

c, Minden megyén belüli jogosult számára elkülönített indikatív keretösszeg 1700 millió Ft 

 

a, minimum 100 millió Ft, maximum 450 millió Ft, 

b, minimum 100 millió Ft, maximum 450 millió Ft, 

c, minimum 100 millió Ft, maximum 1450 millió Ft. 

 

Csongrád megye: minimum 50 millió Ft, maximum  800 millió Ft.  A. fejlesztési cél esetén 800 millió Ft, míg a B. fejlesztési cél 

esetén 200 millió Ft lehet.  

 

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

Rendelkezésre álló 

forrás: 

• Bács-Kiskun megye: 2 028 millió Ft 

• Békés megye: 2 600 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 (LEZÁRVA) 

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)9  

- Nem kkv kategóriába tartozó, önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaságok (GFO 57)10  

 

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 
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5. melléklete, A nemzeti szabályozás az elszámolható költségekről 2014-2020 programozási időszak 3.8.2.5 pontjában meghatározott 

tevékenységek megvalósítására:  

- Megyei önkormányzat (GFO 321)  

- Önkormányzati hivatal (költségvetési szerv) (GFO 325)  

- 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 vagy önkormányzatok, közvetve vagy közvetlenül - 100%-os tulajdoni 

részesedéssel rendelkeznek.  

 

Pályázati kiírás célja: 

Jelen támogatási konstrukció keretén belül lehetőség nyílik a helyi gazdaság üzleti infrastrukturális hátterének támogatására a 

Vidékfejlesztési Program (VP) prioritásaival komplementer módon. Az erre irányuló fejlesztéseken keresztül a települési 

önkormányzatok saját közétkeztetési feladatai ellátásának helyi alapanyagokra alapozott továbbfejlesztéséhez szükséges infrastruktúra 

és eszköz fejlesztése valósulhat meg a nem vidéki térségekben.  

Fentiek mellett 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  
 

A főtevékenységen belül támogatható:  

a) Piaci terület (vásárcsarnok, kültéri elárusítóhely, ideiglenes kitelepülés, termelői piac, stb.), üzlethelyiség vagy szövetkezeti bolt, és 

ezek kialakításához kapcsolódó infrastruktúra kiépítése.  

b) Meglévő piaci terület (vásár, kültéri elárusítóhely, ideiglenes kitelepülés, termelői piac, stb.), üzlethelyiség vagy szövetkezeti bolt, 

és ezek kapcsolódó infrastruktúrájának átalakítása, felújítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása.  

 

B) Önkormányzati, saját közétkeztetési célokat szolgáló fejlesztések támogatása, (iskola, önkormányzati intézmények 

konyhája)  
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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:  

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  

 
c) Kiegészítő infrastrukturális elemek fejlesztése.  

a. Kerékpár támaszok, kerékpár tárolók/rekeszek építése. Kerékpártámaszokat, parkolókat vagy tárolókat csak mindenki 

számára hozzáférhetően lehet elhelyezni.  

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

 

d) Parkolóhely építés, felújítás esetén elektromos járművek használatához szükséges alapvető töltő-infrastruktúra kiépítése a Felhívás 

3.2 pont vonatkozó alpontjában található szabályok figyelembevételével.  

 

A Felhívás keretében önállóan nem, csak a 3.1.1. pontban felsorolt tevékenységekkel együtt támogatható, kötelezően megvalósítandó 
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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. május 4-ig 

• Csongrád megye: 2016. február 29-től 2016. május 27-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: 1 900 millió Ft 

• Csongrád megye: 500 millió Ft 

o agrárlogisztikai fejlesztések számára elkülönített indikatív keretösszeg 400 millió Ft 

o egyéb megyei szereplő számára elkülönített indikatív keretösszeg 100 millió Ft 

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 50-407 db. 

 

Operatív Program neve: Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 

Pályázati kiírás címe: Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés  
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Pályázati konstrukció 

kódja: 

TOP-1.3.1-15  

 

Támogatást igénylők 

köre: 

 Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be: 

  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) 

 önkormányzati költségvetési szerv (önkormányzati hivatal) (325) 

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, 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 
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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: 

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

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: 

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

 

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 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 50 millió Ft, maximum 4 047 millió Ft.  

 Békés megye: minimum 50 millió Ft, maximum 3 709 millió Ft.  

 Csongrád megye: minimum 50 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 4 047 millió Ft 

Ebből, amennyiben a területi szereplő elkülönít földrajzi célterület számára forrást: 

a, A Homokhátság és a szabad vállalkozási zóna területek számára elkülönített indikatív keretösszeg 1 500 millió Ft 

b,Minden megyén belüli jogosult számára elkülönített indikatív keretösszeg 2547 millió Ft 
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Békés megye: Teljes rendelkezésre álló keretösszeg, összes elszámolható költség alapon 3 709 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 2 509 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 

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 

(LEZÁRVA) 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
TOP-1.4.1-15 

Támogatást igénylők 

köre: 

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be az intézmények fenntartói/ fenntartói jogok gyakorlását ellátó 
szervezet vagy az az ingatlanok tulajdonosai amennyiben az alábbi támogatást igénylők körébe tartoznak: 26  
 
 
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 1110).  
 
Önállóan nem, konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet az alábbi szervezetek a 272/2014 (XI.5.) 
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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;);  

- Önkormányzati hivatal (költségvetési szerv) (GFO 325)  

- 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: 

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) bővítés, átalakítás, felújítás (beleértve az épületgépészetet, a főzőkonyha vagy a melegítőkonyha fejlesztését is);  

b) új férőhelyek kialakítása vagy új telephely/szolgáltatás/feladatellátási hely létesítése;  

c) új építés, ingatlankiváltás;  

d) udvar, játszóudvar felújítása (pl.: kerékpártároló/babakocsi tároló létesítése; kerítés építése, javítása; zöldterület-fejlesztése, 

növelése; ivókút építése);  
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e) bezárt telephely újranyitása;  

f) szocializációt, mozgásfejlesztést, fejlesztést segítő helyiségek, szabadidős programoknak lehetőséget biztosító terek fejlesztése, 

kialakítása;  

g) 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 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) Parkolóhely építés, felújítás esetén elektromos járművek használatához szükséges alapvető töltő-infrastruktúra 
kiépítése a Felhívás 3.2 pont vonatkozó alpontjában található szabályok figyelembevételével.  

e) a bölcsőde alapfeladatain túli szolgáltatás (kizárólag játszócsoport és időszakos gyermekfelügyelet);  

f) járműbeszerzés (legfeljebb 15 fős kisbusz beszerzése, kizárólag társulás esetében és bölcsődei kapacitásbővítéshez 
kapcsolódóan);  

g) 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 
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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 

 Csongrád megye: minimum 1 millió Ft, maximum 300 millió Ft. 

Rendelkezésre álló 

forrás: 

Teljes rendelkezésre álló keretösszeg, összes elszámolható költség alapon: 

 Bács-Kiskun megye: 3 304 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 (LEZÁRVA) 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
TOP-2.1.1-15 

Támogatást igénylők 

köre: 
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be:  
- városi jogállású település helyi önkormányzata (GFO 321) – kivéve: megyei jogú város  
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Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség. A konzorciumi formában megvalósítandó 
projekt esetén Konzorciumvezető kizárólag a támogatást igénylő helyi önkormányzat lehet.  
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 infrastruktú-ra 

és a település működését, elősegítik a fenntartható fejlődést a település hatályos Településfejlesztési Koncepciójának és Integrált 

Településfejlesztési Stratégiájának megfelelően, továbbá hozzájárulnak a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 

gazdaságfejlesztési céljaihoz, ezzel pedig a te-lepülések lakosságának megtartásához. A gazdasági szereplőket célzó, a vonzó üzleti 

környezetet bizto-sító, a városok térségi-gazdasági központi szerepét erősítő, a helyi gazdaságot ösztönző beruházások közül is a TOP 

kiemelt területe a barnamezős területek, rozsdaövezetek rehabilitációja. 

A fejlesztések eredményeként cél az önkormányzat és a helyi vállalkozások hosszú távú együttműködése, a köz- és a magánszektor 

szereplői által tervezett fejlesztések összehangolása, amely a városi környezet megújításán túl a gazdaság fejlődését, a foglalkoztatás 

bővülését is eredményezheti. 

A fejlesztések megvalósítása során elsődleges tekintettel kell lenni a városi közterületek környezettuda-tos, család- és klímabarát 

megújítására, azaz arra, hogy a beavatkozások területe alkalmas legyen a csa-ládok és a fiatalok számára szabadidejük hasznos 
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eltöltéséhez, mindeközben a fejlesztések a környezeti fenntarthatóság követelményeit szolgálják, a városi zöld környezet 

megteremtéséhez, ezek gazdaságos fenntartásához járuljanak hozzá. Mindezeken túl a felhívás keretében támogatásra kerülő 

projektekkel szemben elvárás a TOP gazdaságélénkítés és foglalkoztatási szint növelésére irányuló stratégiai céljához történő 

közvetlen vagy közvetett hozzájárulás is. 

A barnamezős területek rehabilitációja során törekedni szükséges a terület funkcióváltó megújítására, azaz hogy a fejlesztésekkel 

teljesüljön az intézkedés célja: a barnamező rehabilitációjával minél több, a városfejlesztés és a városüzemeltetés szempontjából 

innovatív módszert alkalmazó, új, zöldterületi-rekreációs, közösségi és kulturális funkciókkal gazdagodó, fenntartható városi terület 

jöjjön létre. 

Az intézkedés keretében kizárólag önkormányzati tulajdonban lévő városi barnamezős területek megújítá-sára és a TOP céljaihoz 

illeszkedő módon történő hasznosítására van lehetőség. 

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: városi zöldfelületek kialakítása végleges és átmeneti hasznosítás céljából egyaránt, a barnamezős terület hasznosítható 
szabadtereinek komplex rehabilitálása, a település városi zöld infrastruktúra hálózatába történő integrálása a terület rekonstrukciójával vagy 
új zöldterület ki-alakításával az alábbi tevékenységeken keresztül:  

a) növényfelület, élőhelyek és biodiverzitás növelése, a zöldfelület növényállományának rekonst-rukciója,  

b) talajerózió-védelmi (szél- és víz, hófúvás) talajtakarás, védő fasorok, erdősávok telepítése,  

c) városklíma, hősziget-hatás ellen árnyékoló lombhullató, klímatűrő fasorok, cserjesávok, több szintes zöldfelületek létesítése,  

d) városi aktív rekreációs zöldterületek (városi tanösvény, tanpálya, futópálya, kutyafuttató, ját-szótér, szabadtéri tornapálya stb.) kialakítása,  

e) városi aktív közösségi gazdálkodást segítő új zöldfelületek (városi farm, közösségi kert, isko-lakert stb.) kialakítása.  

f) a településre hulló csapadékvíz hasznosítására alkalmas infrastruktúra kiépítése,  
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g) a csapadékvíz közvetlen hasznosítása a fejlesztésre kerülő zöldterületen, önfenntartó-képességének fokozása érdekében.  

B. Főtevékenység: a szükséges kármentesítési tevékenységen túl a meglévő épületállomány teljes elbontását követően a barnamezős terület 
hasznosítása gazdaságélénkítési, közösségi céllal, jelen felhívás 3.2 fejezetében foglaltak szerint.  
Gazdaságélénkítő tevékenységként megvalósulhat:  
a) helyi termékek számára piaci terület (városi, helyi piac, piactér, vásárcsarnok) kialakítása és az épület alapműködéséhez szükséges tárgyi 
eszközbeszerzés, a kapcsolódó terüle-tek revitalizálása a barnamezős területen belül;  

b) közösségi céllal megvalósuló beruházás keretében kialakításra kerülő, vállalkozási tevé-kenységnek helyet biztosító fejlesztés;  

c) profitorientált módon üzemeltetett sport- és szabadidős létesítmény kialakítása és az alapműködéshez szükséges tárgyi eszközbeszerzés;  

d) profitorientált módon üzemeltetett rendezvény- és konferenciaközpont kialakítása és az alapműködéshez szükséges tárgyi eszközbeszerzés;  

e) olyan díjfizetés ellenében használható parkolási infrastruktúra kialakítása és az alapmű-ködéshez szükséges tárgyi eszközbeszerzés, amelynek 
megvalósításával egyben növek-szik a közösség által igény bevehető tér, ill. a zöldfelület (pl.: zöldtetővel kialakított parkolólemez, mélygarázs).  
 
Alulhasznosított vagy használaton kívüli önkormányzati tulajdonban lévő barnamezős terület megújítása, hasznosítása közösségi céllal az alábbi 
tevékenységek szerint valósulhat meg:  
a) kulturális központ, közművelődési intézmény – kivéve a 3.1.4. fejezetben kizárt tevékeny-ségek – kialakítása és az alapműködéshez szükséges 
tárgyi eszközbeszerzés;  

b) közcélokat szolgáló sport- és szabadidős létesítmények kialakítása és az alapműködés-hez szükséges tárgyi eszközbeszerzés;  

c) nonprofit szolgáltatóház kialakítása, amely térítésmentesen nyújt közcélú szolgáltatásokat és az alapműködéshez szükséges tárgyi 
eszközbeszerzés;  

 

 
d) díjfizetés nélkül használható olyan parkolási infrastruktúra kialakítása és az alapműkö-déshez szükséges tárgyi eszközbeszerzés, amelynek 
megvalósításával egyben növekszik a közösség által igény bevehető tér, ill. a zöldfelület (pl.: zöldtetővel kialakított parkolólemez, mélygarázs),  

e) közszféra funkció kialakítása.  

C. Főtevékenység: a barnamezős terület hasznosítható épületállományának energiahatékony üzemel-tetést biztosító módon történő felújítása, 
átépítése, feltétlenül szükséges részleges bontása, bővíté-se, 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.  
Gazdaságélénkítő tevékenységként megvalósulhat:  
a) kereskedelmi és/vagy szolgáltató terek infrastrukturális feltételeinek kialakítása és az épü-let alapműködéséhez szükséges tárgyi 
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eszközbeszerzés;  

b) helyi termékek számára piaci terület (városi, helyi piac) kialakítása és az alapműködéshez szükséges tárgyi eszközbeszerzés, a kapcsolódó 
területek revitalizálása a barnamezős területen belül;  

c) profitorientált módon üzemeltetett sport- és szabadidős létesítmény kialakítása és az alapműködéshez szükséges tárgyi eszközbeszerzés;  

d) profitorientált módon üzemeltetett rendezvény- és konferenciaközpont kialakítása és az alapműködéshez szükséges tárgyi eszközbeszerzés  

e) olyan díjfizetés ellenében használható parkolási infrastruktúra kialakítása és az alapmű-ködéshez szükséges tárgyi eszközbeszerzés, amelynek 
megvalósításával egyben növek-szik a közösség által igény bevehető tér, ill. a zöldfelület (pl.: zöldtetővel kialakított parkolólemez, mélygarázs).  
 
Alulhasznosított vagy használaton kívüli önkormányzati tulajdonban lévő épület, terület megújítása, hasznosítása közösségi céllal az alábbi 
tevékenységek szerint valósulhat meg:  

a) kulturális központ, közművelődési intézmény – kivéve a 3.1.4. fejezetben kizárt tevékeny-ségek – kialakítása és az alapműködéshez szükséges 
tárgyi eszközbeszerzés;  

b) közcélokat szolgáló sport- és szabadidős létesítmények kialakítása és az alapműködés-hez szükséges tárgyi eszközbeszerzés;  

c) nonprofit szolgáltatóház kialakítása, amely térítésmentesen nyújt közcélú szolgáltatásokat és az alapműködéshez szükséges tárgyi 
eszközbeszerzés;  

d) díjfizetés nélkül használható olyan parkolási infrastruktúra kialakítása és az alapműkö-déshez szükséges tárgyi eszközbeszerzés, amelynek 
megvalósításával egyben növekszik a közösség által igény bevehető tér, ill. a zöldfelület (pl.: zöldtetővel kialakított parkolólemez, mélygarázs),  

e) közszféra funkció kialakítása.  

 
Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek  
A felhívás keretében önállóan nem, csak a 3.1.1. fejezetben felsorolt tevékenységekkel együtt támogathatók az alábbi tevékenységek:  
Az A) főtevékenység, zöld infrastruktúra hálózat rekonstrukciója / kialakítása az alábbi választható tevékenységekkel egészíthető ki:  
a) 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;  

b) bűnmegelőzés a környezettervezés segítségével;  

c) 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;  

d) közlekedési és üzemterületek takarása, zajvédelme, porvédelme, pollenterhelés csökkentése terepalakítással és/vagy növénytelepítéssel;  
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e) folytonosság, hálózatiság növelése, zöld és kék infrastruktúra (gyalogos és lovas útvonalak, erdősávok, kisvízfolyások stb.) összekapcsolása;  

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;  

g) komposztáló létesítése az érintett zöldterületen képződött zöldhulladék hasznosítására;  

h) a terület rendeltetésszerű használathoz szükséges eszközbeszerzés (környezetbe illő, minőségi utcabútorok elhelyezése stb.);  

i) városi zöldtetők, extenzív zöldfalak, vízfelületek kialakítása a barnamezős területen;  

j) 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;  

k) 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:  
1. A barnamezős területre eső, ill. azt körülvevő belterületi csapadék és belvízvédelmi létesítmé-nyek a települési zöldinfrastruktúra-fejlesztés 
integráns részét képező rekonstrukciója vagy ki-építése.  

2. Az önkormányzati tulajdonban lévő, vagy önkormányzati tulajdonba kerülő, továbbá önkormány-zati 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 kö-telezően előírt felszíni, nyílt, valamint 
felszín alatti parkolóhelyek, amennyiben a beavatkozás nem zöldterület felhasználásával, átalakításával történik.  

3. 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 körülvevő kerítés kialakítása, fejlesztése és 
korszerűsítése.  

4. A fejlesztés vonatkozásában sor kerülhet a barnamezős területet magában foglaló telektömb kö-rüli 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 fejlesz-tésekre:  
- járdák, gyaloghidak, kizárólag gyalogos és kerékpáros közlekedésre alkalmas nagyműtár-gyak 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 
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keresztül a városklíma kiegyenlítése érdekében, a hősziget-hatás ellen növényfelületek telepítésével;  

- kerékpárforgalmi létesítmények építése, kijelölése vagy felújítása;  

- kerékpártárolók, kerékpárparkolók kiépítése, kialakítása.  

 
5. Parkolóhely építés, felújítás esetén elektromos járművek használatához szükséges alapvető töltő-infrastruktúra kiépítése a Felhívás 3.2 fejezet 
30. pontjában található szabályok figyelem-bevételével. 
 
6. Önkormányzati tulajdonú vagy tulajdonba kerülő, korszerű, energiatakarékos közvilágítás kialakítása, korszerűsítése, elektromos hálózat és 
távközlési légvezetékek rendezett terepszint alá helyezése a barnamezős terület megújítása vonatkozásában.  

7. Önkormányzati tulajdonban lévő távhő-hálózat rekonstrukciója a projekt keretében érintett főtevékenységekhez kapcsolódóan.  

8. A barnamezős területen a közbiztonság javítását, a fejlesztés eredményeinek megőrzését, fenn-tartását szolgáló infrastrukturális fejlesztések.  
 
Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek  
A felhívás keretében önállóan nem, csak a 3.1.1. fejezetben felsorolt tevékenységekkel együtt támogatha-tó, 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 azbesztmen-tesítésre 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  

e) Partnerségi tervezés – jelen felhívás 3.2 fejezetében a partnerségi tervezésre vonatkozó feltételek alapján, valamint a partnerségi tervezéshez 
kapcsolódó marketing és kommunikáció.  

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) – jelen felhívás 3.2 fejezetében a „soft” elemek tervezésre vonatkozó feltételek alapján. Támogatható továbbá a „soft” 
elemek sikeres 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 25-ig 
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 Csongrád megye: 2016. február 25-től 2016. május 25-ig lehetséges. 

Támogatás mértéke és 

összege: 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás elérhető összege:  

Békés megye: minimum 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 (LEZÁRVA) 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
TOP-2.1.2-15 

Támogatást igénylők 

köre: 

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be:  

- városi jogállású település helyi önkormányzata (GFO 321) – kivéve megyei jogú városok  

 Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség. A konzorciumi formában 

megvalósítandó projekt esetén Konzorciumvezető kizárólag a támogatást igénylő helyi önkormányzat lehet.  

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 
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fejlődést, a település hatályos 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 vonatkozásában cél a kijelölt akcióterületen található 

zöldfelületek és a hozzájuk kapcsolódó önkormányzati tulajdonban lévő, sokszor használaton kívüli, de akár jövedelemtermelésre 

alkalmas infrastruktúraelemek megújítása. 

A fejlesztések eredményeként cél az önkormányzat és a helyi vállalkozások hosszú távú együttműködése, a köz- és a magánszektor 

szereplői által tervezett fejlesztések összehangolása, amely a városi környezet megújításán túl a gazdaság fejlődését, a foglalkoztatás 

bővülését is eredményezheti. 

A fejlesztések megvalósítása során elsődleges tekintettel kell lenni a városi közterületek környezettudatos, család- és klímabarát 

megújítására, azaz arra, hogy a beavatkozások területe alkalmas legyen a családok és a fiatalok számára szabadidejük hasznos 

eltöltéséhez, mindeközben a fejlesztések a környezeti fenntarthatóság követelményeit szolgálják, a városi zöld környezet 

megteremtéséhez, ezek gazdaságos fenntartásához járuljanak hozzá.. 

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 
támogatást igénylő vagy konzorciumi partnere tulajdonában lévő területeken.  
a) növényfelület, élőhelyek és biodiverzitás növelése, a zöldfelület növényállományának rekonstrukciója, egyszeri beavatkozásként 
gyomirtás/beteg fák eltávolítása, valamint ápolási munkák;  

b) talajerózió-védelmi (szél- és víz, hófúvás) talajtakarás, védő fasorok, erdősávok telepítése;  

c) városklíma, hősziget-hatás ellen árnyékoló lombhullató, klímatűrő fasorok, cserjesávok, több szintes zöldfelületek létesítése;  

d) városi aktív rekreációs zöldterületek (városi tanösvény, tanpálya, futópálya, kutyafuttató, játszótér, szabadtéri tornapálya stb.) kialakítása;  

e) városi aktív közösségi gazdálkodást segítő új zöldfelületek (városi farm, közösségi kert, iskolakert stb.) kialakítása;  

f) a településre hulló csapadékvíz fejlesztésre kerülő zöldfelületen történő hasznosítására alkalmas infrastruktúra kiépítése;  

g) 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.  
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I. Gazdaságélénkítő tevékenységként megvalósulhat:  

a) 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);  

 
b) helyi termékek számára piaci terület (városi, helyi piac, vásárcsarnok) megújítása, a kapcsolódó területek revitalizálása és az alapműködéshez 
szükséges tárgyi eszközbeszerzés;  

c) alulhasznosított vagy használaton kívüli többségi önkormányzati tulajdonban lévő épület megújítása, hasznosítása gazdaságélénkítési céllal:  
1. kereskedelmi és / vagy szolgáltató terek kialakítása és az épület alapműködéséhez szükséges tárgyi eszközbeszerzés,  

2. profittermelő módon üzemeltetett sport- és szabadidős létesítmény kialakítása és az alapműködéshez szükséges tárgyi eszközbeszerzés,  

3. profittermelő módon üzemeltetett rendezvény- és konferenciaközpont és az alapműködéshez szükséges tárgyi eszközbeszerzés.  
II. Közösségi céllal megvalósulhat:  

a) 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;  

b) alulhasznosított vagy használaton kívüli önkormányzati tulajdonban vagy a konzorciumi partner tulajdonában lévő épület megújítása, 
hasznosítása közösségi céllal:  
1. 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:  
a) helyi termékek számára piaci terület (városi, helyi piac, vásárcsarnok) kialakítása és az alapműködéshez szükséges tárgyi eszközbeszerzés;  

b) önkormányzat vagy a konzorciumi partner tulajdonában lévő kereskedelmi és / vagy szolgáltató terek kialakítása és az épület 
alapműködéséhez szükséges tárgyi eszközbeszerzés;  

c) 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).  
 
Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek  
A felhívás keretében önállóan nem, csak a 3.1.1. fejezetben felsorolt tevékenységekkel együtt támogathatók az alábbi tevékenységek:  
Az A) főtevékenység, zöld infrastruktúra hálózat rekonstrukciója / kialakítása az alábbi választható tevékenységekkel egészíthető ki:  
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a) 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;  

b) bűnmegelőzés a környezettervezés segítségével;  

 

 
c) a zöldterület jellegzetes stílusjegyeit hordozó, az építészeti örökség részét képező műtárgyak, táj- és kertépítészeti alkotások megőrző, 
helyreállító rekonstrukciója;  

d) a zöldterület szerkezetét, funkcióját, összképét zavaró építmények, műtárgyak elbontása és a degradált felületek rekultivációja;  

e) közlekedési és üzemterületek takarása, zajvédelme, porvédelme, pollenterhelés csökkentése terepalakítással és/vagy növénytelepítéssel;  

f) folytonosság, hálózatiság növelése, zöld és kék infrastruktúra (gyalogos és lovas útvonalak, erdősávok, kisvízfolyások stb.) összekapcsolása;  

g) 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;  

h) komposztáló létesítése az érintett zöldterületen képződött zöldhulladék hasznosítására;  

i) a terület rendeltetésszerű használathoz szükséges eszközbeszerzés (környezetbe illő, minőségi utcabútorok elhelyezése stb.);  

j) nem a zöldfelület kiváltását célzó városi zöldtetők, extenzív zöldfalak, vízfelületek kialakítása;  

k) 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;  

l) 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:  
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:  
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a) járdák, gyaloghidak, kizárólag gyalogos és kerékpáros közlekedésre alkalmas nagyműtárgyak felújítása, kialakítása;  

b) meglévő parkolóhelyek felújítása;  

c) buszöblök és buszvárók (kivéve buszpályaudvar épületei) felújítása, kialakítása;  

d) a zöldfelület elérhetőségét és átjárhatóságát biztosító közlekedőfelület felújítása, kialakítása;  

e) meglévő gyalogos zónák, terek, sétálóutcák, forgalomcsillapított közlekedési övezetek megújítása biológiailag aktív felületek növelésén 
keresztül a városklíma kiegyenlítése érdekében, a hősziget-hatás ellen növényfelületek telepítésével;  

f) kerékpárforgalmi létesítmények építése, kijelölése vagy felújítása;  

g) kerékpártárolók, kerékpárparkolók kiépítése, kialakítása.  

 
4. Parkolóhely építés, felújítás esetén elektromos járművek használatához szükséges alapvető töltő-infrastruktúra kiépítése a Felhívás 3.2 fejezet 
29. pontjában található szabályok figyelembevételével. 

5. Önkormányzati tulajdonú vagy tulajdonba kerülő, korszerű, energiatakarékos közvilágítás kialakítása, korszerűsítése, elektromos hálózat és 
távközlési légvezetékek rendezett terepszint alá helyezése az akcióterületi zöldterület megújítása vonatkozásában.  

6. Önkormányzati tulajdonban lévő távhő-hálózat rekonstrukciója a projekt keretében érintett főtevékenységekhez kapcsolódóan.  

7. A közbiztonság javítását, a fejlesztés eredményeinek megőrzését, fenntartását szolgáló infrastrukturális fejlesztések.  

 
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) Energiahatékonysági intézkedések – amennyiben releváns, jelen felhívás 3.2 fejezetében az energiahatékonysági intézkedésekre vonatkozó 
feltételek alapján.  

b) Szórt azbeszt mentesítése – amennyiben releváns, jelen felhívás 3.2 fejezetében az azbesztmentesítésre vonatkozó feltételek alapján.  

c) Akadálymentesítés – amennyiben releváns, jelen felhívás 3.2 fejezetében az akadálymentesítésre vonatkozó feltételek alapján.  

d) Nyilvánosság biztosítása az ÁÚF c. dokumentum 10 fejezete alapján.  

e) Partnerségi tervezés – jelen felhívás 3.2 fejezetében a partnerségi tervezésre vonatkozó feltételek alapján, valamint a partnerségi tervezéshez 
kapcsolódó marketing és kommunikáció.  

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) – jelen felhívás 3.2 fejezetében a „soft” elemek tervezésre vonatkozó feltételek alapján. Támogatható továbbá a „soft” 
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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 25-ig  

 Csongrád megye: 2016. február 25-től 2016. május 25-ig lehetséges. 

Támogatás mértéke és 

összege: 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás elérhető összege:  

• Bács-Kiskun megye: minimum 100 millió Ft, maximum 1998 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: minimum 50 millió Ft, maximum 1 000 millió Ft. 

 

Operatív Program neve: Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 

Pályázati kiírás címe: 
Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések (LEZÁRVA) 

 

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)  
 
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)  

- Önkormányzati hivatal (költségvetési szerv) (GFO 325)  
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- 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 vagy önkormányzatok, közvetve vagy közvetlenül - 100%-os tulajdoni részesedéssel 

rendelkeznek.  
 
Állami tulajdonban lévő országos közút területén települési önkormányzat kizárólag a közúti közlekedésről szóló 1988. I. tv. alapján általa 
megvalósítható beruházásrészeket tervezheti és valósíthatja meg a felhívás támogatható tevékenységei szerint. A projektekbe konzorciumi 
partnerként nem vonható be a NIF Zrt., mint építtető. 

Pályázati kiírás célja: 

A felhívás célja az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés uniós stratégiával, valamint a „Magyarország Partnerségi Megállapodása a 
2014–2020-as fejlesztési időszakra” c. dokumentumban ismertetett, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázatmegelőzés-, és 
kezelés előmozdítása 5. számú EU Tematikus Céllal összhangban a települések belterületi csapadékvíz elvezetési, -gazdálkodási rendszerének 
kialakítása, fejlesztése, környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása, az ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének 
csökkentése, a felszíni vizeink 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 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. 

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 
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.  
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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 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.  

 

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.  
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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 

Rendelkezésre álló 

forrás: 

Bács-Kiskun megye: Teljes rendelkezésre álló keretösszeg, összes elszámolható költség alapon 3 814 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 (LEZÁRVA) 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
TOP-3.1.1-15 

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) 
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 jogszabály alapján meghatározott kizárólagos építtetők (pl.: NIF Zrt, MK NZrt); (57, 71, 72, 11) 

 központi költségvetési szervek és intézményeik (38) 

 önkormányzati költségvetési szerv (önkormányzati hivatal) 325 

 önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások ((57, 71, 72, 11) 

  

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. 

 

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. 

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. 

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

e) Közbringa-rendszer kiépítése, bővítése: 
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- 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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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. Kiegészítő infrastrukturális elemek fejlesztése: 

- 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. 

- 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 

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. 
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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 

 

16. Parkolóhely építés, felújítás esetén elektromos járművek használatához szükséges alapvető töltő-infrastruktúra kiépítése a 

Felhívás 3.2 pont vonatkozó alpontjában található szabályok figyelembevételével. 

 

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítható tevékenységek 

 

a) Akadálymentesítés  
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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 1000 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 

 

Operatív Program neve: Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 

Pályázati kiírás címe: Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése (LEZÁRVA) 

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); 
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 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 

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 
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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. 

 Parkolóhely építés, felújítás esetén elektromos járművek használatához szükséges alapvető töltő-infrastruktúra kiépítése a 

Felhívás 3.2. pont vonatkozó alpontjában található szabályok figyelembevételével. 

 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. 

 

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 
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 Békés megye: 2016. február 15-től 2016. május 25-ig 

 Csongrád megye: 2016. február 15-től 2016. május 27-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 150 millió Ft. 

Rendelkezésre álló 

forrás: 

Teljes rendelkezésre álló keretösszeg, összes elszámolható költség alapon:  

 Bács-Kiskun megye: 892 millió Ft 

 Békés megye: 1560 millió Ft 

 Csongrád megye: 786 millió Ft 
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Operatív Program neve: Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 

Pályázati kiírás címe: Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése (LEZÁRVA) 

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); 

- 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) 
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- 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: 

 

A Szociális törvény 57 § (1) c) – j) pontjaiban definiált szolgáltatások és a Gyermekvédelmi törvény 15. § (2) a)-c) pontjában 

nevesített szolgáltatások közül, az alábbiak: 
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- 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), 

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 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) Parkolóhely építés, felújítás esetén elektromos járművek használatához szükséges alapvető töltő-infrastruktúra kiépítése a Felhívás 

3.2 pont vonatkozó alpontjában található szabályok figyelembevételével. 

d) 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  

• Bács-Kiskun megye: 2016. február 8-tól 2016. április 29-ig 

• Békés megye: 2016. február 8-tól 2016. május 4-ig 

 Csongrád megye: 2016. február 8-tól 2016. május 20-ig lehetséges. 
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Támogatás mértéke és 

összege: 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás elérhető összege:  

• Bács-Kiskun megye: minimum 3 millió Ft, maximum 500 millió Ft. 

• Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 3 millió Ft, maximum 500 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 (LEZÁRVA) 

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 593, 692)  

- Magyar Közút Nonprofit Zrt. (GFO 57)  

- Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (GFO 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)  

- Önkormányzati hivatal (költségvetési szerv) (GFO 325)  
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- 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 öönkormányzat, 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. 

 

A szociális városrehabilitációs programok alapvetően két típusú akcióterületre fókuszálhatnak: 

- Szegregációval veszélyeztetett területek: jellemzően városi szövetbe ágyazott, hagyományos építésű lakóterületek, vagy ipari 

technológiával épült lakótelepek, vegyes lakosság összetételű városrészek, ahol a legfeljebb általános iskolai végzettséggel 

rendelkezők és munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korú lakosságon (15-59 éves lakosság) belül eléri, illetve 

meghaladja a határértéket4. Szegregációval veszélyeztetett területek esetében cél a további leszakadás megállítása, és lehetőség szerint 

a terület és az ott élő lakosság státuszának emelése.  

- Szegregált területek: városi szövetbe ágyazott vagy a településtesttől elkülönült, jellemzően hagyományos építésű városrészek 

(telepek), ahol a marginalizált közösségek élnek, és ahol a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és 

munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korú lakosságon (15-59 éves lakosság) belül eléri, illetve meghaladja a 

határértéket.  

 

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

Önállóan támogatható tevékenységek  

I. Szegregátum és szegregációval veszélyeztetett terület esetében:  
A) Lakófunkciót erősítő tevékenységek  

a) 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:  

- tartószerkezeti elemek, tető, homlokzat, födémek felújítása, szigetelése;  
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- lépcsőház, külső és belső folyosók, bejáratok felújítása;  

- épület gépészeti berendezések kialakítása, felújítása, cseréje (fővezetékek, lift, termofor gyűjtőkémények, stb.);  

- telken belüli hiányzó közművek kiépítése.  

 

b) 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 és/vagy cseréje;  

- komfortosítás, komfortfokozat növelése érdekében történő bővítés;  

- 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.  

 

c) 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:  
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- bontás (a lakófunkció teljes megszüntetése);  

- összenyitás (a lakófunkcióra használt lakóegységek számszerű csökkentése).  

 

II. A szegregátum/szegregációval veszélyeztetett területen kívül az alábbiak is támogathatóak:  

1) Az akcióterület egészén, vagyis az akcióterület azon részein is, amely kívül esik a szegregált, illetve szegregációval 

veszélyeztetett terület(ek)en:  

a) 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.  

 

(Az akcióterület definícióját lásd. a Felhívás 2. sz. melléklet és a 10. sz. melléklet fogalomjegyzékében.)  

 

2) A beavatkozási helyszín(ek)en:  

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

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

- vásárlása,  

- építése,  

- komfortosítása, felújítása,  

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

főzésére, sütésére, hűtésére és ruhatisztításra alkalmas berendezése.  

 

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek  
A) Közösségi és szociális funkciót szolgáló tevékenységek, célzottan az alacsony társadalmi státuszú lakosság felzárkózása, beilleszkedésének 
elősegítése, készségfejlesztése érdekében:  

 
a) Átmeneti céllal6 szociális blokkok kialakítása, felújítása, a funkció biztosításához szükséges eszközbeszerzés;  
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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 (az önkormányzati utak felújítása, szilárd burkolattal való ellátása nem csak belterületen támogatható) 
 
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.  

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:  
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- járdák, gyaloghidak, kizárólag gyalogos és kerékpáros közlekedésre alkalmas műtárgyak felújítása, kialakítása;  

- kerékpárutak, kerékpársávok, kerékpáros létesítmények, kerékpártárolók kialakítása, felújítása7;  

 
- 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) Önkormányzati tulajdonú vagy tulajdonba kerülő távfűtés és melegvíz-szolgáltatás vezetékrendszerének felújítása, korszerűsítése.  

j) A hatályos jogszabályoknak megfelelő, kötelezően (minimálisan) előírt számú parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely létesítése a 
felhívás a 3.1.1 és 3.1.2 pontjai alapján fejlesztéssel érintett épületekhez tartozóan. Parkolóhely építés, felújítás esetén elektromos járművek 
használatához szükséges alapvető töltő-infrastruktúra kiépítése a Felhívás 3.2 pont vonatkozó alpontjában található szabályok 
figyelembevételével. 

k) A fejlesztésre kerülő területre hulló csapadékvíz hasznosítására alkalmas infrastruktúra kiépítése, komposztáló létesítése az érintett 
zöldterületen képződött zöldhulladék hasznosítására.  

 

 

Beadás határideje: 

A támogatási kérelmek benyújtása  

• Bács-Kiskun megye: 2016. május 27-től 2016. augusztus 10-ig 

• Békés megye: 2016. május 16-tól 2016. augusztus 10-ig 
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 Csongrád megye: 2016. május 16-től 2016. augusztus 10-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: Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege az 1.2-es alpontok alapján: a, minimum 70 millió Ft, 

maximum 200 millió Ft, b, minimum 100 millió Ft, maximum 200 millió Ft, c, minimum 100 millió Ft, maximum 570 

millió Ft (a, Mezőkovácsházi járás városai számára elkülönített indikatív keretösszeg, b, Sarkadi járás városai számára 

elkülönített indikatív keretösszeg, c, Minden megyei szereplő számára elkülönített indikatív keretösszeg). 

• Csongrád megye: minimum 50 millió Ft, maximum 1000 millió Ft. 

 

Operatív Program neve: Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 

Pályázati kiírás címe: 
Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések (LEZÁRVA) 

 

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 

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 
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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, 

 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 
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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 

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.  
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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 (LEZÁRVA) 

 

Pályázati konstrukció 

kódja: 

TOP-5.1.2-15  

 

Támogatást igénylők 

köre: 

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:  

 

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

lentiekben meghatározott szervezet lehet. A konzorciumba kötelező bevonni az állami foglalkoztatási szervként eljáró megyei 

kormányhivatalt (GFO 312). Amennyiben a konzorciumvezető nem helyi önkormányzat vagy társulás (Helyi önkormányzat GFO 321, 

Helyi önkormányzatok társulása GFO 327, Területfejlesztési önkormányzati társulás GFO 328), abban az esetben a konzorciumba 

kötelező bevonni a projektjavaslat vonatkozásában releváns 13 helyi önkormányzatot/önkormányzatokat. 

 

- 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 tulajdonú14 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 
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rendelkező szervezeti egysége 565, Egyéb alapítvány 569).  

 

- Többségi önkormányzati tulajdonú15 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)  

- Önkormányzati hivatal (GFO 325)  

- 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.  

 

Önállóan nem, kizárólag konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet az alábbi szervezetek:  
- Állami, önkormányzati többségi tulajdonú16 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 5717).  

 

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 
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gazdasági társaság (Nonprofit gazdasági társaság GFO 5718).  
 

 

 

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.  

A megvalósított fejlesztések kapcsolódnak a Partnerségi Megállapodásban foglalt célokhoz, a területi sajátosságokon alapuló 

fejlettségbeli különbségek mérsékléséhez, és a foglalkoztatási szint emeléséhez.  

Az intézkedés hosszú távú célja, hogy az Európa 2020 Stratégia által a foglalkoztatás területén megfogalmazott célkitűzések 

megvalósulásához térségi és helyi szintű foglalkoztatási- és gazdaságfejlesztési programok kidolgozásával és megvalósításával 

járuljon hozzá.  

A fejlesztések kétszintű beavatkozás keretében kerülnek megvalósításra: megyei és helyi/megyei jogú város szinten. A támogatás 

célja, hogy megyei szinten átfogó, országos paktum-rendszer jöjjön létre, melynek alapjait a helyi megállapodások alkotják. 

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 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 
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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 együttműködés (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;  

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 érdekében4;  

s) foglalkoztatási paktumok működési tapasztalatainak összegyűjtését és megosztását szolgáló látogatások, rendezvények;  

t) kapcsolat gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési projektekkel, forráskoordináció segítése;  
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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  

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 munkaerő-piaci tevékenységek, melyeket a megyei kormányhivatalon kívüli, egyéb szervezetek is 

elláthatnak5:  

- munkaerő-piaci 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 
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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.  

 

Önállóan támogatható és kötelezően megvalósítandó tevékenységek  

 

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

a) foglalkoztatási paktum létrehozása (az adott területi szinten jelenlévő, foglalkoztatás területén releváns szereplők megkeresése és 

bevonása (tagok kiválasztási módszertanának bemutatása) a foglalkoztatási megállapodásba (paktumszervezet)6, tagok közötti 

együttműködési megállapodás aláírása), valamint a paktum, megállapodás területi szintjére vonatkozó, részletes – valamennyi 

releváns gazdasági ágazatra és szezonális munkaerő-keresletre kitérő - foglalkoztatási helyzetelemzés készítése, melynek része - 

indikátorokkal, kutatásokkal, elemzésekkel, és/vagy szakértői véleményekkel alátámasztott - közös helyzetfeltárás, problémaelemzés a 

térség munkaerő-piacának jellemzőiről, a foglalkoztatás nehézségeiről, a kritikus pontokról és a beavatkozási elképzelésekről.  

b) paktum, megállapodás területi szintjére vonatkozó, a résztvevők által konszenzusos módszerrel elfogadott, a helyzetfeltárásból 

logikusan következő, térségi gazdaságfejlesztési célokhoz szorosan kötődő, foglalkoztatást és munkanélküliség elleni küzdelmet 

fókuszba állító, az állami, illetve az illetékes kormányhivatal munkaügyi politikájával összhangban álló lokális és átfogó 

programjaival szinergiában álló, részletes foglalkoztatási stratégia, akcióterv kidolgozása, beleértve kutatásokat, felméréseket, 

adatbázisokat, ágazati trendeket figyelő elemző és előrejelző rendszer felépítését, negyedéves vagy féléves megyei gazdasági és 

foglalkoztatási gyorsjelentések készítését.  

c) a foglalkoztatási paktum stratégiájának/akciótervének megvalósítására reális ütemtervű munkaprogram kidolgozása, összhangban 

az országos foglalkoztatáspolitika, a térségi gazdaságfejlesztés és társadalompolitika szempontjaival. Stratégiai célrendszer 

megvalósítását szolgáló projekttervek kidolgozása, ezek szakmai tartalmának pontos meghatározása, a végrehajtásban együttműködő 

partnerek, felelősségi viszonyok, határidők, és a finanszírozással összefüggő minden lényeges kérdés szabályozásával.  

d) munkaerő-piaci, vállalkozásfejlesztési és munkaerő igényfelmérések elvégzése.  

e) gazdaság – és foglalkoztatás-fejlesztési megállapodás/paktum megvalósítása és fenntartása során, foglalkoztatási együttműködés 

(partnerség), irányító csoport (partnerséget reprezentáló szűkebb testület), menedzsment szervezet és paktumiroda felállítása 

működtetése, ügyrend, munkaterv kidolgozása, reális költségvetés kidolgozása, az ehhez szükséges szakmai kompetenciák, humán-

erőforrás biztosítása. Helyi paktum esetében paktum iroda működtetése, maximum 1 fő főállású partnerségi koordinátorral.  

f) a paktumok fenntartható működésére is garanciákat nyújtó paktumot alapító együttműködési megállapodás aláírása, melyet a 

támogatási szerződés hatályba lépését követő 6. hónap végéig kötelező megtenni.  
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g) foglalkoztatási partnerség (paktum) működési tapasztalatainak összegyűjtése, illetve megosztása.  

h) partnerségi bevonással végrehajtott projekt folyamat részletes dokumentációja: partneri egyeztetések jelenléti ívei, fotók, 

emlékeztetők.  

i) projektzárási feltétel a minősítés megszerzése a sztenderdek alapján7  

j) figyelemfelkeltés a minél szélesebb körű partnerség megteremtésére és a projekt tudatosítására az együttműködési hálózatban 

érintett partnerek, valamint a szélesebb nyilvánosság körében;  

k) az Irányító Hatóság által kiadott egységes útmutató alapján megvalósíthatósági tanulmány – MT elkészítése, mely széleskörű 

gazdasági és társadalmi partnerséggel, a helyi szereplők kötelező bevonásával készül.  

l) A megyei és a helyi, valamint a megyei jogú város által létrehozott paktumoknak tevékenységeiket össze kell hangolni, szinergiában 

kell működniük, ellentétes hatást kiváltó mechanizmusokat nem alkalmazhatnak, továbbá a helyi paktumoknak követniük kell a 

megyei paktumok legfontosabb módszertani sajátosságait. A helyi paktumokba kötelező bevonni a megyei önkormányzatot és a 

Magyar Kereskedelmi és Iparkamarát.  

 

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

kapcsolódóan:  

a) A célcsoport min. 6, max. 12 hónapos8, folyamatos, támogatott, vagy nem támogatott foglalkoztatásának támogatása, vagy 

önfoglalkoztatásának támogatása.  

b) A program keretében az álláskereső személyeknek, adott üres álláshely betöltését fókuszba állító, célzott képzésének és/vagy 

foglalkoztatásának támogatása, azzal a feltétellel, hogy az álláskeresők munkaerő-piaci képzése csak az adott térségben meglévő, vagy 

feltárt munkaerő igényekhez mérten támogatható.  

 

Beadás határideje: 

Támogatási kérelmek benyújtása: 

 Bács-Kiskun megye: - 

 Békés megye: 2016. március 31-től 2016. augusztus 31-ig 

 Csongrád megye: 2016. március 31-től 2016. augusztus 31-ig 

Támogatás mértéke és 

összege: 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás elérhető összege: 

 

 Békés megye:  

 

a. Mezőkovácsházi járás számára elkülönített indikatív keretösszeg  400 millió Ft 
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b. Sarkadi járás számára elkülönített indikatív keretösszeg  200 millió Ft 

c. Minden megyei szereplő számára elkülönített indikatív keretösszeg  1800 millió Ft 

 

a, minimum 40 millió Ft, maximum 400 millió Ft 

b, minimum 40 millió Ft, maximum 200 millió Ft 

c, minimum 40 millió Ft, maximum 300 millió Ft. 

 

 

 Csongrád megye: minimum 40 millió Ft, maximum 600 millió Ft.  

 

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

Rendelkezésre álló 

forrás: 

A Felhívás teljes keretösszegének becsült támogatástartalma 27,9865 millió Ft, amely mértéke minden esetben a támogatott projektek 

támogatási intenzitása alapján kerül odaítélésre. 

 

Operatív Program neve: Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 

Pályázati kiírás címe: A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (LEZÁRVA) 

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 (GFO 321)  

- helyi önkormányzati költségvetési szerv (GFO 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);  
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- 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.  

A programok az alábbi területekre fókuszálhatnak:  

- szegregációval veszélyeztetett területek,  

- szegregált területek,  

- a 2007-2013-as időszakban a ROP-ok keretében szociális célú városrehabilitációra támogatást nyert projektek akcióterületei, 

valamint a TÁMOP-5.3.6 Komplex telep-program felhívásain támogatást nyert városi projektek akcióterülete  

 

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:  
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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.  

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  
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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 Felhívás keretében önállóan nem, csak a 3.1.1. pontban felsorolt tevékenységekkel együtt támogathatók az alábbi 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.  

  

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) nyilvánosság biztosítása;  

b) közösségfejlesztő program végrehajtása;  

c) amennyiben a projekthez kapcsolódóan az szegregátumból/szegregációval veszélyeztetett területről kiköltöztetés 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. május 4-ig 

 Békés megye: 2016. február 12-től 2016. május 4-ig 
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 Csongrád megye: 2016. február 12-től 2016. május 4-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 336 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: 683 millió Ft 

 Békés megye: 626 millió Ft 

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 (LEZÁRVA) 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
TOP-6.2.1-15 

Támogatást igénylők 

köre: 

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be:  

- a megyei jogú város önkormányzata (GFO 321).  

 

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

A konzorciumi formában megvalósítandó projekt esetén Konzorciumvezető kizárólag a támogatást igénylő helyi önkormányzat lehet.  

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

fenntartóiként/fenntartói jogok gyakorlását ellátó szervezetként vagy az ingatlanok tulajdonosaiként amennyiben az alábbi támogatást 
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igénylők körébe tartoznak:  

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 vállalkozás (GFO 1110).  

Pályázati kiírás célja: 

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 az 

intézményes fejlesztéseken túlmenően (például 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. 

A felhívás hozzájárul az Országgyűlés által 2015. december 15-én elfogadott, egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási 

tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2015. évi CCXXIII. törvény értelmében a 3 éven aluli gyermekek 

ellátására, felügyeletére vonatkozó szabályozás átalakításához. Így a települési önkormányzatok kötelező feladatellátásnak 

biztosításához, amennyiben az adott településen élő 3 év alatti gyermekek száma meghaladja a 40 főt, vagy amennyiben a településen 

legalább 5 kisgyermek ellátására jelentkezik igény, a települési önkormányzat köteles a bölcsődei ellátást megszervezni. A felhívás 

segíti az önkormányzatokat a jogszabályból eredő egységes óvoda-bölcsőde átalakításában is, így a 3 éven aluli gyermekek ellátása 

esetében a bölcsőde vagy mini bölcsőde létrehozásában, valamint a családi napközik családi bölcsődévé, vagy mini bölcsődévé történő 

átalakulásában a fejlesztési források igénybevétele szempontjából. 

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

Önállóan támogatható tevékenységek  

 
A) Intézmény/szolgáltatás infrastrukturális fejlesztése, ezen belül támogatható:  
a) bővítés, átalakítás, felújítás (beleértve az épületgépészetet, a főzőkonyha vagy a melegítőkonyha fejlesztését is);  

b) új férőhelyek kialakítása vagy új telephely/szolgáltatás/feladatellátási hely létesítése;  

c) új építés, ingatlankiváltás;  
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d) udvar, játszóudvar felújítása (pl.: kerékpártároló/babakocsi tároló létesítése; kerítés építése, javítása; zöldterület-fejlesztése, 

növelése; ivókút építése);  

e) bezárt telephely újranyitása;  

f) szocializációt, mozgásfejlesztést, fejlesztést segítő helyiségek, szabadidős programoknak lehetőséget biztosító terek fejlesztése, 

kialakítása;  

g) 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 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) Parkolóhely építés, felújítás esetén elektromos járművek használatához szükséges alapvető töltő-infrastruktúra kiépítése a Felhívás 

3.2 pont vonatkozó alpontjában található szabályok figyelembevételével.  

e) a bölcsőde alapfeladatain túli szolgáltatás (kizárólag játszócsoport és időszakos gyermekfelügyelet);  

f) járműbeszerzés (legfeljebb 15 fős kisbusz beszerzése, kizárólag társulás esetében és bölcsődei kapacitásbővítéshez kapcsolódóan);  

g) 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 
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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: 

Támogatási kérelmek benyújtása: 

 Békéscsaba 2016. február 29-től 2016. augusztus 30-ig 

 Hódmezővásárhely: 2016. február 29-től 2016. május 4-ig 

 Kecskemét: 2016. február 29-től 2016. augusztus 30-ig 

 Szeged: 2016. február 29-től 2016. május 4-ig 

Támogatás mértéke és 

összege: 

 Békéscsaba: minimum 1 millió Ft, maximum 316 millió Ft. 

 Hódmezővásárhely: minimum 1 millió Ft, maximum 564 millió Ft. 

 Kecskemét: minimum 1 millió Ft, maximum 1794 millió Ft. 

 Szeged: minimum 1 millió Ft, maximum 400 millió Ft. 

Rendelkezésre álló 

forrás: 

 Békéscsaba: 316 millió Ft. 

 Hódmezővásárhely: 764 millió Ft. 

 Kecskemét: 1 794 millió Ft. 

 Szeged: 1140 millió Ft. 

 

Operatív Program neve: Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 

Pályázati kiírás címe Fenntartható városi közlekedésfejlesztés (LEZÁRVA) 

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 

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 
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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 

B. Kapcsolódó tevékenységcsoport 

 

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek 

A. Akadálymentesítés 
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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: 24 428 millió Ft  

 

Operatív Program neve: Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 

Pályázati kiírás címe Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése (LEZÁRVA) 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
TOP-6.6.2-15 

Támogatást igénylők  A támogatást igénylők köre a felhívás területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében található.  
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köre:  megyei jogú városok 

Pályázati kiírás célja: 

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. A helyi szintű humán közszolgáltatások megújítása hozzájárul a lakosság foglalkoztathatóságának 

javításához, az életkörülményekben rejlő területi különbségek mérsékléséhez, illetve a társadalmi összetartozás erősítéséhez. Az 

intézkedés eredményeképpen kiegyenlítődnek vagy javulnak a területi különbségek.  

Az intézkedés a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban: Szociális törvény) 

nevesített személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokat, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: Gyermekvédelmi törvény) nevesített személyes gondoskodás keretébe tartozó 

gyermekjóléti szolgálat fejlesztését érinti. Az intézkedés 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 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 a Szociális törvény 57. § (1) c) - j) pontjaiban definiált 

szolgáltatások és a Gyermekvédelmi törvény 15. § (2) a)-c) pontjában nevesített szolgáltatások közül, az alábbiak:  

- étkeztetés4,  

- közösségi ellátások,  

- házi segítségnyújtás,  

- támogató szolgáltatás,  

- utcai szociális munka,  

- nappali ellátás,  

- család- és gyermekjóléti szolgálat/központ.  

 

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

A Felhívás keretében a szociális alapszolgáltatások és a gyermekjóléti alapellátás fejlesztése támogatható, különös tekintettel az alábbiakra:  
- étkeztetés,  

- közösségi ellátások,  

- házi segítségnyújtás,  

- támogató szolgáltatás,  
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- utcai szociális munka,  

- nappali ellátás,  

- család- és gyermekjóléti szolgálat/központ.  

 

Önállóan támogatható tevékenységek 

A) A szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése, ezen belül támogatható:  

a) férőhely bővítése,  

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

c) új szolgáltatás létrehozása,  

d) új építés, ingatlankiváltás, funkciójukat vesztett épületek hasznosítása,  

e) étkeztetéshez szükséges konyha kialakítása, fejlesztése,  

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

g) 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 (beleértve az IKT-hez kapcsolódó eszközöket is),  

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) Parkolóhely építés, felújítás esetén elektromos járművek használatához szükséges alapvető töltő-infrastruktúra kiépítése a Felhívás 

3.2 pont vonatkozó alpontjában található szabályok figyelembevételével.  

d) megújuló energiaforrások alkalmazása.  
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Önállóan nem 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  

 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. május 30-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 949 millió Ft. 

 Szeged: minimum 3 millió Ft, maximum 350 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 a TOP 

beavatkozási területén: 5 661 millió Ft. 

 

Operatív Program neve: Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 

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

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 
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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).  

 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, 
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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 

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: 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg összes elszámolható költség alapon: 25,623 millió 

Ft. 

A Felhívás teljes keretösszegének becsült támogatástartalma 25,623 millió Ft, amely mértéke minden esetben a támogatott projektek 

támogatási intenzitása alapján kerül odaítélésre. 
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Operatív Program neve: Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 

Pályázati kiírás címe A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (LEZÁRVA) 

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. 

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: 
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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 

 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.  
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 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 (LEZÁRVA) 

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 

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 
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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 

Beadás határideje: 

A támogatási kérelmek benyújtása: 

• Bács-Kiskun megye: A támogatási kérelmek benyújtása 2016. február 25-től 2016. május 4-ig lehetséges. 

• Békés megye: A támogatási kérelmek benyújtása 2016. február 25-től 2016. május 27-ig lehetséges. 

• Csongrád megye: A támogatási kérelmek benyújtása 2016. február 25-től 2016. május 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 



                                                                                 

 547 

Ft. 

• Békés megye: a, minimum 100 millió Ft, maximum 250 millió Ft, b, minimum 50 millió Ft, maximum 300 millió Ft, c, 

minimum 50 millió Ft, maximum 1500 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: 3 026 millió Ft 

• Békés megye: 3 335 millió Ft 

a, A mezőkovácsházi járás számára elkülönített indikatív keretösszeg 700 millió Ft 

b, A sarkadi járás számára elkülönített indikatív keretösszeg 300 millió Ft 

c, Minden megyén belüli jogosult számára elkülönített indikatív keretösszeg 2355 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 

kódja: 
TOP-3.1.1-15  

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 
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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. 

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. 
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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.). 

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. 
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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 

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 
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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 

 

Operatív Program neve: Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 

Pályázati kiírás címe: 
TOP-3.2.2-15 Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására 

irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében (LEZÁRVA) 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
TOP-3.2.2-15 

Támogatást igénylők 

köre: 

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:  
 
- Helyi önkormányzatok kivéve a megyei jogú város önkormányzatát (GFO 321)  

- 100% önkormányzati (ide nem értve a megyei jogú városi) tulajdonú gazdasági társaságok (GFO 11; 572; 573), kivéve a távhőszolgáltatást végző 100% 

önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok  

 

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.  
Konzorciumi formában megvalósítandó projekt esetén konzorciumvezető kizárólag a támogatást igénylő helyi önkormányzat lehet.  
 
Önállóan nem, konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet az alábbi szervezetek:  
- Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 322)  

- Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 37)  

- 100% önkormányzati (ide nem értve a megyei jogú városi) tulajdonú gazdasági társaságok (GFO 11; 572; 573), kivéve a távhőszolgáltatást 
végző 100% önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok  

- Önkormányzati hivatal (költségvetési szerv) (GFO 325) 

Pályázati kiírás célja: 
Mind a klímaváltozás hatásainak mérséklése, mind a városi térségek energiafüggősége szempontjából kiemelt jelentőségűek azok a kisebb 
léptékű komplex térségi energetikai programok, amelyek a térségi energiapotenciál, különösen a megújuló energiaforrások belülről fakadó 
kiaknázására, az autonóm energiaellátás egyéni és közösségi szintű megvalósítására irányulnak. Mindezen rendszerek a helyi nyersanyagokat, 
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mint megújuló energiaforrásokat hasznosítják, így környezetkímélő, független és hosszú távon is fenntartható (elsősorban hő, de akár villamos) 
energia ellátást biztosítanak.  
A felhívás célja ezért a szükséges térségi és települési jelentőségű, de kisebb léptékű, települési és településközi koordinációt igénylő, a saját 
(közcélú) energiaigény kielégítésére szolgáló megújuló energiaforrásokból nyert energia termelését és helyi felhasználását célzó komplex 
projektek támogatása, az alábbi feltételeknek megfelelően:  
- 100%-ban önkormányzati és/vagy 100% önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok tulajdonában lévő épületek, illetve infrastrukturális 
létesítmények saját (közcélú) energiaigényének kielégítése megújuló energiaforrásokból nyert energiával, amennyiben az egyes beruházások a 
fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok (a továbbiakban: ÜHG) kibocsátás csökkentését szolgálják.  
- továbbá a fejlesztések eredményeképpen helyi termelési folyamatok indulhatnak be és így közvetetten új munkahelyek jönnek létre. 

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

Önállóan támogatható tevékenységek  
a) Saját (közcélú) fűtési, hűtési, villamos energia igény kielégítése biomassza alapú megújuló energiával  
 
b) Saját (közcélú) fűtési, hűtési, villamos energia igény kielégítése geotermikus energiával  

 
c) Napenergia alapú villamos erőművek létrehozása saját (közcélú) villamosenergia-igény kielégítése céljából  

 
Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek  
 
A felhívás keretében önállóan nem, csak a 3.1.1./a fejezetben felsorolt tevékenységekkel együtt támogathatók az alábbi tevékenységek:  
a) Az energiatermelő rendszer tüzelőanyag ellátását közvetlenül biztosító, szilárd biomassza előállításához, tároláshoz szükséges 
logisztikai rendszerek, épületek, berendezések, gépek beszerzése  

 
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) Szórt azbeszt mentesítése – amennyiben releváns, jelen felhívás 3.2 fejezetében az azbesztmentesítésre vonatkozó feltételek alapján;  

b) Nyilvánosság biztosítása – jelen felhívás 3.2 fejezetében az nyilvánosság biztosítására vonatkozó feltételek alapján;  

 

Beadás határideje: 

A támogatási kérelmek benyújtása  

• Bács-Kiskun megye: 2016. május 20-tól 2016. június 30-ig 

• Békés megye: 2016. május 20-tól 2016. június 30-ig 

 Csongrád megye: 2016. május 20-tól 2016. június 30-ig lehetséges. 

Támogatás mértéke és 

összege: 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás elérhető összege:  

• Bács-Kiskun megye: minimum 50 millió Ft, maximum 950 millió Ft. 
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• Békés megye: minimum 50 millió Ft, maximum 700 millió Ft. 

• Csongrád megye: 40 millió Ft, maximum 350 millió Ft. 

 

Operatív Program neve: Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 

Pályázati kiírás címe: TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (LEZÁRVA) 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
TOP-3.2.1-15 

Támogatást igénylők 

köre: 

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be: 

- Helyi önkormányzatok kivéve a megyei jogú város önkormányzatát (GFO 321) 

- 100% önkormányzati (ide nem értve a megyei jogú városi) tulajdonú gazdasági társaságok (GFO 11; 572; 573). 

 

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

Konzorciumi formában megvalósítandó projekt esetén konzorciumvezető kizárólag a támogatást igénylő helyi önkormányzat lehet. 

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

- Helyi önkormányzatok kivéve a megyei jogú város önkormányzatát (GFO 321) 

- Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 322) 

- Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 37); 

- 100% önkormányzati (ide nem értve a megyei jogú városi) tulajdonú gazdasági társaságok (GFO 11; 572; 573). 

- Önkormányzati hivatal (költségvetési szerv) (GFO 325) 

Pályázati kiírás célja: 

Az intézkedés átfogó célja a felhívásban meghatározott önkormányzati intézmények hatékonyabb energiahasználatának, racionálisabb 

energiagazdálkodásának elősegítése, amelyen belül alcélként jelenik meg: 

 

- 100%-ban önkormányzati és/vagy 100% önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság(ok) tulajdonában lévő épületek illetve 

infrastrukturális létesítmények energiahatékonyságot célzó felújítása és fejlesztése, amennyiben az egyes beruházások a fosszilis 

energiahordozókból származó üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának csökkentését szolgálják; 

- a hazai megújuló energiaforrások fokozottabb használata, mivel az elmarad az EU átlagtól, ugyanakkor Magyarország ilyen jellegű 

potenciálja több területen is kimagasló. Ezért további cél a projektek keretein belül a megújuló energiaforrások elérhetőbbé tétele, 

használatának ösztönzése, népszerűsítése. 

 

Tárgyi felhívás a területi szereplők Kormány által elfogadott integrált területi programjainak a megvalósítását szolgálja. 

Támogatható Önállóan támogatható tevékenységek  
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tevékenységek 

felsorolása: 

a) Önkormányzati tulajdonú épületek5 energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése 

által  

- Épületek hőtechnikai jellemzőinek javítása, az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló, a felhívás megjelenésekor 

hatályos 7/2006 (V. 24.) TNM rendelet (továbbiakban: TNM rendelet) 6. § (5) és (6) bekezdéseinek b) pontjaiban megfogalmazott 

„hazai vagy uniós pályázati forrás” felhasználása esetében alkalmazandó követelményeknek megfelelően a külső határoló 

szerkezetek (beleértve a pince- és zárófödémeket vagy a fűtött tetőteret határoló szerkezeteket) utólagos szigetelésével, külső 

nyílászárók cseréjével vagy korszerűsítésével, vagy az épületek nyári, passzív hővédelmének javításával.  

b) Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV 

rendszerek korszerűsítése, amennyiben az épület legalább a felhívás megjelenésekor hatályos 176/2008. (VI. 30.) Kormányrendelet 

az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szerinti „DD – korszerűt megközelítő” kategóriába esik:  

- hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje (meglévő fosszilis alapú hőtermelő cseréje korszerűbb fosszilis alapú hőtermelőre 

vagy biomassza kazánrendszer telepítése);  

- fosszilis alapú távhőellátásban részesülő épületeknél a kedvezményezett tulajdonában lévő szekunder oldali gépészeti elemek 

korszerűsítései (A távhőszolgáltató tulajdonában lévő, jellemzően primer oldali gépészeti elemek kivételével, mert azok felújítása 

KEHOP-ból  

történhet. Továbbá a távhőszolgáltatás helyett más hőtermelő beépítése, azaz a távhőszolgáltatásról való leválás nem támogatott.);  

- fűtési és HMV rendszer korszerűsítése, cseréje;  

- hőleadó berendezések korszerűsítése, cseréje, szükség esetén a kapcsolódó kéménytechnikai fejlesztések elvégzésével;  

- épületgépészeti intelligens szabályzási rendszerek kiépítése, fejlesztése (épületek energetikai szabályzását, vezérlését biztosító 

rendszerek fejlesztése, hiányuk esetén ezek kiépítése, az ehhez szükséges mérési pontok kialakítása, központi épületenergia-

menedzsment rendszerek kialakítása, a mérési eredmények gyűjtését, feldolgozását, megjelenítését biztosító fejlesztések 

megvalósítása).  

 

c) Napkollektorok telepítése és hőközlő rendszerre kötése, amennyiben az energiaforrást alkalmazni kívánó épület legalább a 

felhívás megjelenésekor hatályos 176/2008. (VI. 30.) Kormányrendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szerinti 

„DD – korszerűt megközelítő” kategóriába esik:  

- napsugárzás energiatartalmát hasznosító berendezés és a kapcsolódó szerkezeti- és tartóelemek beszerzése és telepítése; statikai 

szakvélemény alapján a tetőszerkezet érintett teherhordó elemeinek megerősítése; az épületgépészeti rendszerben működéshez 

szükséges eszközök, berendezések telepítése (pl.: kollektorköri vezérlőegység, termosztatikus szabályozószelep, tágulási tartály, 
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hőcserélős melegvíztároló, hőátadó rendszer gépészeti elemei, szigetelt csővezeték rendszer, szivattyúk).  

 

d) Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése 

céljából:  

- napelemek és tartóelemeik beszerzése és telepítése; statikai szakvélemény alapján a tetőszerkezet érintett teherhordó elemeinek 

megerősítése; a helyi elektromos rendszerhez illetve a hálózathoz való csatlakozáshoz szükséges elemek (pl. inverterek, kétirányú 

mérők) beszerzése a belső csatlakozáshoz elengedhetetlenül szükséges hálózatfejlesztések és ezek kiépítésének költségei; megtermelt 

villamos energiát mérő és rögzítő eszközök.  

 

e) Hőszivattyú rendszerek telepítése és hőközlő rendszerre kötése, amennyiben az energiaforrást alkalmazni kívánó épület legalább 

a felhívás megjelenésekor hatályos 176/2008. (VI. 30.) Kormányrendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról rendelet 

szerinti „DD – korszerűt megközelítő” kategóriába esik:  

- Primer és szekunder oldalak kialakítása; beüzemelés, hőszivattyú energiaellátását biztosító energiavételezési pont(ok) kialakítása, 

szabályzó rendszer kialakítása, monitoring rendszer kialakítása és telepítése, amellyel a COP, SPFprim értékek számíthatók és 

ellenőrizhetők; Thermal Response Test (TRT) elvégzése, a berendezés telepítése.  

 

f) Fosszilis- vagy vegyes- (fosszilis és megújuló egyaránt) vagy tisztán megújuló energiaforrásokból táplálkozó helyi közösségi 

fűtőműre, vagy hulladékhőt hasznosító rendszerre való csatlakozás megteremtése (a felhívás 3.1.4/j) pontjában leírtak 

kivételével), amennyiben az energiaforrást alkalmazni kívánó épület legalább a felhívás megjelenésekor hatályos 176/2008. (VI. 30.) 

Kormányrendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szerinti „DD – korszerűt megközelítő” kategóriába esik, továbbá 

ezen tevékenységekre más konstrukcióból nem igényeltek támogatást. (A felhívás 3.1.4/j) pontjának való megfelelést nyilatkozattal 

igazolni szükséges!):  

- Bekötővezeték megépítése a primer oldali hőfogadóig;  

- Primer oldali hőfogadó rendszer kialakítása/felújítása beleértve a hőellátó rendszerhez (szekunder rendszer) való csatlakozás 

kiépítését.  

- Az erőművi, ipari hulladékhő (pl. kondenzációs hő, füstgázhő, sarjúgőz…stb.), mint alternatív energiaforrás hasznosítása  

  

g) Megyei önkormányzati konzorciumvezetői szinten összefogott és koordinált, a helyi önkormányzati konzorciumi tagok 

Fenntartható Energia Akciótervének (SEAP) felülvizsgálata illetve átdolgozása Fenntartható Energia és Klíma Akciótervvé 
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(SECAP) vagy a saját SECAP-juk kidolgozása és/vagy a megye területén működő Helyi Fejlesztési Stratégiával rendelkező 

vidékfejlesztési közösségek SECAP-jainak összefogása.  

Az intézkedés keretében megvalósuló tevékenységet illetően kizárólag a megyei önkormányzat, mint konzorciumvezető a 

támogatásra jogosult, aki koordinálja, szakmailag támogatja ezen tevékenységeket és rendszeres konzultációt folytat a nemzeti 

és/vagy regionális „Covenant koordinátorral”, a konzorciumi tagokkal (akik csak a helyi önkormányzatok lehetnek) és a Helyi 

Fejlesztési Stratégiával rendelkező településközösségekkel és településekkel.  

Megyei önkormányzat, mint konzorciumvezető által a felhívás keretében csak 1 támogatási kérelem nyújtható be, ami az 

alábbiakat tartalmazhatja:  

- A helyi önkormányzat, mint konzorciumi tag által a saját akciótervének vonatkozásában végzendő szükséges adatgyűjtések, 

felmérések elvégzése, az akcióterv (SEAP) felülvizsgálata és átdolgozása, vagy a saját SECAP-juk kidolgozása, továbbá a tag 

csatlakozása a Covenant of Mayors (Európai Polgármesterek Szövetsége) szervezethez és annak vonatkozó programjához;  

- A megye területén működő Helyi Fejlesztési Stratégiával rendelkező vidékfejlesztési közösségek (akik nem lehetnek konzorciumi 

tagok) SECAP-jainak kidolgozása és a Közösség csatlakozása a Covenant of Mayors (Európai Polgármesterek Szövetsége) 

szervezethez és annak vonatkozó programjához.  

 

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek  

A felhívás keretében önállóan nem, csak a 3.1.1./a) tevékenységgel együtt támogathatók az alábbi tevékenységek:  

h) Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV 

rendszerek korszerűsítése, amennyiben az épület NEM esik legalább a felhívás megjelenésekor hatályos 176/2008. (VI. 30.) 

Kormányrendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szerinti „DD – korszerűt megközelítő” kategóriába. Műemlék 

vagy helyi védelem alatt álló épületek esetén ilyen esetben a felhívás 3.2/17) pontjában leírtak szerinti mértékben kell a 3.1.1/a) 

pontban előírt tevékenységet elvégezni:  

- hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje (meglévő fosszilis alapú hőtermelő cseréje egy korszerűbb fosszilis alapú 

hőtermelőre vagy biomassza kazánrendszer telepítése);  

- fosszilis alapú távhőellátásban részesülő épületek szekunder oldali gépészeti korszerűsítései (A távhőszolgáltató tulajdonában lévő, 

jellemzően primer oldali gépészeti elemek kivételével, mert azok felújítása KEHOP-ból történhet. Továbbá a távhőszolgáltatás helyett 

más hőtermelő beépítése, azaz a távhőszolgáltatásról való leválás sem támogatható.);  

- fűtési és HMV rendszer korszerűsítése, cseréje;  

- hőleadó berendezések korszerűsítése, cseréje, szükség esetén a kapcsolódó kéménytechnikai fejlesztések elvégzésével;  
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- épületegyüttes hőenergetikai rendszerének épületekre történő szétválasztása, hőtermelő helyiség (kazánház) kialakításával, 

gázvezeték kiépítésével, amennyiben a fejlesztés utáni külön hőenergetikai rendszerrel rendelkező épületek összesített számított 

energiafogyasztása kevesebb, mint a fejlesztés előtti állapotban lévő épületegyüttes energiafogyasztása, azaz a szétválasztás energia 

megtakarítással jár;  

- egymáshoz közel eső, önálló hőenergetikai rendszerrel rendelkező épületek épületegyüttessé alakítása, közös hőenergetikai rendszer 

megvalósításával, amennyiben a fejlesztés utáni közös hőenergetikai rendszerrel rendelkező épületegyüttes összesített számított 

energiafogyasztása kevesebb, mint a fejlesztés előtti állapotban lévő épületek energiafogyasztása, vagyis az egyesítés energia 

megtakarítással jár;  

- épületgépészeti intelligens szabályzási rendszerek kiépítése, fejlesztése (épületek energetikai szabályzását, vezérlését biztosító 

rendszerek fejlesztése, hiányuk esetén ezek  

 

 

kiépítése, az ehhez szükséges mérési pontok kialakítása, központi épületenergia-menedzsment rendszerek kialakítása, a mérési 

eredmények gyűjtését, feldolgozását, megjelenítését biztosító fejlesztések megvalósítása).  

 

i) Napkollektorok telepítése és hőközlő rendszerre kötése, amennyiben az energiaforrást alkalmazni kívánó épület NEM esik 

legalább a felhívás megjelenésekor hatályos 176/2008. (VI. 30.) Kormányrendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról 

szerinti „DD – korszerűt megközelítő” kategóriába. Műemlék vagy helyi védelem alatt álló épületek esetén ilyen esetben a felhívás 

3.2/17) pontjában leírtak szerinti mértékben kell a 3.1.1/a) pontban előírt tevékenységet elvégezni:  

- napsugárzás energiatartalmát hasznosító berendezés és a kapcsolódó szerkezeti- és tartóelemek beszerzése és telepítése; statikai 

szakvélemény alapján a tetőszerkezet érintett teherhordó elemeinek megerősítése; az épületgépészeti rendszerben működéshez 

szükséges eszközök, berendezések telepítése (pl.: kollektorköri vezérlőegység, termosztatikus szabályozószelep, tágulási tartály, 

hőcserélős melegvíztároló, hőátadó rendszer gépészeti elemei, szigetelt csővezeték rendszer, szivattyúk).  

 

j) Hőszivattyú rendszerek telepítése és hőközlő rendszerre kötése, amennyiben az energiaforrást alkalmazni kívánó épület NEM 

esik legalább a felhívás megjelenésekor hatályos 176/2008. (VI. 30.) Kormányrendelet az épületek energetikai jellemzőinek 

tanúsításáról szerinti „DD – korszerűt megközelítő” kategóriába. Műemlék vagy helyi védelem alatt álló épületek esetén ilyen esetben 

a felhívás 3.2/17) pontjában leírtak szerinti mértékben kell a 3.1.1/a) pontban előírt tevékenységet elvégezni:  

- Primer és szekunder oldalak kialakítása; beüzemelés, hőszivattyú energiaellátását biztosító energiavételezési pont(ok) kialakítása, 
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szabályzó rendszer kialakítása, monitoring rendszer kialakítása és telepítése, amellyel a COP, SPFprim értékek számíthatók és 

ellenőrizhetők; Thermal Response Test (TRT) elvégzése, a berendezés telepítése.  

 

k) Fosszilis- vagy vegyes- (fosszilis és megújuló egyaránt) vagy tisztán megújuló energiaforrásokból táplálkozó helyi közösségi 

fűtőműre, vagy hulladékhőt hasznosító rendszerre való csatlakozás megteremtése (a felhívás 3.1.4/j) pontjában leírtak 

kivételével), amennyiben az energiaforrást alkalmazni kívánó épület NEM esik legalább a felhívás megjelenésekor hatályos 176/2008. 

(VI. 30.) Kormányrendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szerinti „DD – korszerűt megközelítő” kategóriába, 

továbbá ezen tevékenységekre más konstrukcióból nem igényeltek támogatást. (A felhívás 3.1.4/j) pontjának való megfelelést 

projektalapú nyilatkozattal igazolni szükséges!) Műemlék vagy helyi védelem alatt álló épületek esetén ilyen esetben a felhívás 

3.2/17) pontjában leírtak szerinti mértékben kell a 3.1.1/a) pontban előírt tevékenységet elvégezni:  

- Bekötővezeték megépítése a primer oldali hőfogadóig;  

- Primer oldali hőfogadó rendszer kialakítása/felújítása beleértve a hőellátó rendszerhez (szekunder rendszer) való csatlakozás 

kiépítését.  

- Az erőművi, ipari hulladékhő (pl. kondenzációs hő, füstgázhő, sarjúgőz…stb.), mint alternatív energiaforrás hasznosítása  

 

 

l) Az adott épülethez kapcsolódó, már meglévő, kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése:  

- Világítótest és kapcsolódó villamos és rögzítő szerkezeti elemek beszerzése, beszerelése;  

- Az érvényben lévő előírásoknak nem megfelelő, meglévő elektromos vezeték-szakaszok felújítása, cseréje (új vezetékszakaszok 

kiépítése nem támogatható);  

- Vezérlés, automatika beszerzése, beépítése;  

- Intelligens világítási rendszerek kiépítése.  

 

m) Központi szellőző- és légkondicionáló rendszerek korszerűsítése:  

- meglévő, központi szellőző- és légkondicionáló berendezések korszerűsítése vagy cseréje;  

- hővisszanyerő berendezés beépítése;  

- légcsatornák, vezetékek felújítása, szigetelése illetve, indokolt esetben, cseréje;  
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- nyílászáró cseréhez kapcsolódóan fellépő, az adott támogatható funkciót ellátó helyiségben már meglévő, speciális tevékenységek 

(pl. vegyi fülkék, laborok) folytatásához, gázterv alapján igazoltan előírt, helyi hő és füstelszívó rendszer kiépítése.  

 

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) Azbesztmentesítés – amennyiben releváns, jelen felhívás 3.2 fejezetében, az azbesztmentesítésre vonatkozó feltételek alapján;  

c) Nyilvánosság biztosítása – jelen felhívás 3.2 fejezetében az nyilvánosság biztosítására vonatkozó feltételek alapján;  

d) Képzési anyag kidolgozása, képzés tartása - jelen felhívás 3.2 fejezetében, a képzés biztosítására vonatkozó feltételek alapján;  

e) Műemléki vagy a helyi védettséget megalapozó érték megőrzése – amennyiben releváns, jelen felhívás 3.2 fejezetében, az értékek 

megőrzésének biztosítására vonatkozó feltételek alapján.  

 

Beadás határideje: 

A támogatási kérelmek benyújtása  

• Bács-Kiskun megye: 2016. május 20-tól 2016. július 14-ig 

• Békés megye: 2016. május 20-tól 2016. június 30-ig 

 Csongrád megye: 2016. május 20-tól 2016. június 30-ig lehetséges. 

Támogatás mértéke és 

összege: 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás elérhető összege:  

• Bács-Kiskun megye: minimum 10 millió Ft, maximum 500 millió Ft. 

• Békés megye: minimum 15 millió Ft, maximum 400 millió Ft. 

• Csongrád megye: minimum 10 millió Ft, maximum 400 millió Ft. 

 

Operatív Program neve: Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 

Pályázati kiírás címe: 
TOP-7.1.1-16 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési 

stratégiához kapcsolódva 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
TOP-7.1.1-16 

Támogatást igénylők A TOP keretében 2016. március 10-én megjelent regisztrációs felhívás keretében 2016. június 4-ig a clld@ngm.gov.hu e-mail 
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köre: címen sikeresen regisztrált HACS-ok. 

Amennyiben a HACS egyesületként kíván támogatási kérelmet benyújtani, a támogatást igénylők jogosult köre a következő: 

egyesület (GFO 516, 517, 519, 521, 525, 526, 528, 529).  

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

Amennyiben a HACS konzorciumban kíván támogatási kérelmet benyújtani, a támogatást igénylő konzorciumi partnerek 

jogosult köre az alábbi szervezetek közül kerülhet ki:  
- helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 32);  

- helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 37);  

- önkormányzati vagy 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);  

- társasház (692), lakásszövetkezet (GFO 593)  

- nonprofit gazdasági társaság (GFO 57)  

- önkormányzati vagy többségi önkormányzati tulajdonban lévő nonprofit gazdasági társaság (GFO 11, 57);  

- egyéb jogi személyiségű nonprofit szervezet (GFO 59);  

- egyéb jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet (GFO 69);  

- vállalkozás (GFO 113, 114, 116, 117, 12, 121, 122, 123, 128, 129, 228, 23);  

- költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek (GFO 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39);  

- európai területi együttműködési csoportosulás (EGTC) (GFO 11).  

- egyesület, szövetség (GFO 515, 516, 517, 519, 521, 525, 526, 528, 529);  

- köztestület (GFO 54);  

- közalapítvány (GFO 561, 562);  
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- európai területi együttműködési csoportosulás (EGTC) (GFO 11, 14)  

 

 

A konzorcium vezetője kizárólag az adott településen székhellyel rendelkező, vállalkozásnak (GFO 113, 114, 116, 117, 12, 121, 

122, 123, 128, 129, 228, 23) nem minősülő szervezet lehet. 

Pályázati kiírás célja: 

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 7. prioritásához kapcsolódik, amelynek átfogó célja kísérleti jelleggel, integrált és 

programalapú fejlesztések megvalósítása városi szinten a helyi közösségek részvételének és tudatosságának fokozása, a helyi 

társadalmak megújítása valamint a helyi és közösségi alapú gazdaság fejlesztése érdekében. E cél elérésnek a TOP 7. prioritásához 

kapcsolódó eszköze a városok kulturális és közösségi életének megújítása, közösségi alapú gazdaságfejlesztési módszertanok 

kialakítása és elterjesztése a helyi lakosság, civil szervezetek, vállalkozások és önkormányzatok együttműködésével, illetve 

kezdeményezésére készülő integrált, közösségfejlesztést és helyi identitástudatot elősegítő, elsődlegesen kulturális és közösségi 

tartalmú, a helyi közösség fejlesztését támogató stratégiák mentén.  

A stratégiák, amelyek egy, a város területén kijelölt összefüggő akcióterületre készülnek, és a helyi fejlesztési programok alapját 

jelentik, egyszerre és összehangoltan képesek a TOP ERFA és ESZA forrásait használni. A beavatkozások eredményeként 

partnerségben tervezett, integrált, újszerű és innovatív helyi fejlesztések valósulnak meg, amelyek a helyi közösségek megerősítésén 

keresztül hozzájárulnak a terület népességmegtartó képességéhez. A stratégiai szintű együttműködés erősödésével cél továbbá a helyi 

civil szektor aktivitásának és ismertségének növelése is.  

Jelen felhívás keretében a TOP 7. prioritása keretében közösségvezérelt helyi fejlesztések megvalósítására elkülönített források 

kerülnek meghirdetésre. A támogatási kérelem benyújtásának feltétele a 1303/2013/EU Rendelet 32. cikkében megfogalmazott 

feltételeknek megfelelően kialakított HKFS elkészítése, amelynek kiválósága alapján dől el, hogy az adott stratégia megvalósítására a 

HACS támogatást kaphat.  

Az IH a támogató döntés alapján:  

a) együttműködési megállapodást köt a HACS-csal a HKFS megvalósítására felhasználható támogatási keretösszegre, valamint  

b) támogatási szerződést köt a munkaszervezeti funkciót ellátó szervezettel a közösségvezérelt HKFS megvalósításához szükséges 

működési, közösségszervezési (animációs) és kommunikációs, továbbá a program-monitoring feladatok ellátásának költségeire, a 

keretösszeg összesen maximum 15%-áig.  

A jelen felhívás a TOP 7. prioritás forrásáról rendelkezik, ennek megfelelően az elnyerhető támogatás a 2016. március 10-én a 

https://www.palyazat.gov.hu/top-clld-regisztrcis-felhvs-1 elérhetőségen közzétett előzetes regisztrációs felhívásban meghirdetett, 

valamint a jelen felhívás 5.2 fejezetében rögzített településméret-arányosan megosztott összeg lehet. 

Támogatható Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:  
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tevékenységek 

felsorolása: 

A Felhívás keretében a HKFS elkészítéséhez kapcsolódó tevékenységek támogathatók.  
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:  

- helyi közösségi fejlesztési stratégia készítése;  

- a helyi közösségi fejlesztési stratégia kiválasztása esetén a stratégia megvalósítása kapcsán további önállóan támogatható, kötelezően 

megvalósítandó tevékenység a közösségvezérelt helyi közösségi fejlesztési stratégia szerinti műveletek végrehajtása, ezen belül:  

o kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése (ERFA),  

o helyi közösségszervezési tevékenységek (ESZA).  

Választható önállóan támogatható tevékenységek:  

A HKFS elkészítését támogató tevékenységek köre a 1303/2013/EU Rendelet 35. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján:  

- A helyi közösségi fejlesztési stratégia elkészítéséhez kapcsolódóan támogatható:  

o képzés szervezése, megtartása a helyiek számára a helyi közösségszervezési tevékenységekhez kapcsolódóan, továbbá a stratégia 

készítéséhez, összeállításához kapcsolódó kompetenciák erősítése érdekében;  

o HKFS-t alátámasztó elemzések, tanulmányok készítése.  

 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:  

A helyi közösségi fejlesztési stratégia elkészítéséhez és megvalósításához kapcsolódóan:  

- konzultációs tevékenység, fórumok szervezése, lebonyolítása: lakossági, vállalkozói, civil fórumok, meghallgatások, stb., a helyi 

közösségszervezési tevékenységekhez, amelyek keretében a stratégia tartalmának értelmezése, továbbfejlesztése, pontosítása történik 

meg;  

- a helyi pályázatos rendszer működéséhez szükséges adminisztrációs és igazgatási tevékenység;  

- a stratégia végrehajtásának irányításához kapcsolódó tevékenységek (menedzsment, monitoring, értékelési feladatok), valamint az 

érdekeltek közötti információcsere érdekében a potenciális kedvezményezettek számára segítő szolgáltatások (animációs 

tevékenységek);  

- Nyilvánosság biztosítása az ÁÚF 10. fejezete alapján.  

 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:  
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A felhívás keretében az alábbi tevékenységek választhatók az önállóan támogatható tevékenységeken felül a helyi közösségi 

fejlesztési stratégia megvalósítása kapcsán:  

- a HACS együttműködési tevékenységeinek előkészítése és végrehajtása;  

- együttműködési tevékenységekhez kapcsolódó adminisztrációs és igazgatási tevékenység;  

- az együttműködési tevékenységekhez kapcsolódó tevékenységek (menedzsment, monitoring, értékelési feladatok), valamint az 

érdekeltek közötti információcsere érdekében a potenciális kedvezményezettek segítése (animációs tevékenységek).  

 

Rendelkezésre álló 

forrás: 

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 45,644 milliárd Ft.  
Jelen felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban 
biztosítja.  
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: legalább 35 db. 

Beadás határideje: 

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására három szakaszban van lehetőség. Az első szakasz lezárultával a keret maximum 50 
, a második szakasz lezárultával további 25, a harmadik szakasz lezárultával újabb 25 százalékát érintően kerül döntés meghozatalra. 
Amennyiben az 50, majd a 25 százalékot meghaladó igény mutatkozik a forrásokra, a szakmai minimumpontszámot elért kérelmek automatikusan 
átkerülnek a következő szakaszba, és ott együttesen kerülnek elbírálásra a későbbi szakaszra benyújtott kérelmekkel. A támogatást igénylőnek a 
kérelem benyújtására rendelkezésre álló idő alatt bármikor lehetősége van a kérelmét visszavonni. Amennyiben az első és a második szakaszban 
támogatható projektek hiányában nem kerül lekötésre a meghirdetett keret, a fennmaradó forrás a harmadik szakasz keretére kerül 
átcsoportosításra.  
Az első szakaszban a kérelmek benyújtására 2016. június 9-től 2016. július 6-ig van lehetőség. Az első szakaszban a rendelkezésre álló forrás 
22.822 millió Ft.  
A második szakaszban a kérelmek benyújtására 2016. július 7-től 2017. február 28-ig van lehetőség. A második szakaszban a rendelkezésre 
álló forrás 11.411 millió Ft.  
A harmadik szakaszban a kérelmek benyújtására 2016. március 1-jétől 2017. május 24-ig van lehetőség. A harmadik szakaszban a 
rendelkezésre álló forrás 11.411 millió Ft. 

Támogatás mértéke és 

összege: 

A projekt maximális elszámolható összköltsége  

Jelen felhívás keretében a stratégia megvalósítására fordítható forrás elszámolható összköltsége legfeljebb:  

 500 millió Ft lehet 10 001-18 000 fős akcióterület esetén;  

 800 millió Ft lehet 18 001- 60 000 fős akcióterület esetén;  

 1 500 millió Ft lehet 60 001-150 000 fős akcióterület esetén.  

 

A fentiek alapján a felhívás keretében a munkaszervezet által ellátandó feladatok finanszírozására fordítható forrás legfeljebb az alábbi 

maximális elszámolható összköltség lehet:  
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 75 millió Ft lehet 10 001-18 000 fős akcióterület esetén;  

 120 millió Ft lehet 18 001- 60 000 fős akcióterület esetén;  

 225 millió Ft lehet 60 001-150 000 fős akcióterület esetén.  

 

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 250 millió Ft, maximum az érintett település lakosságszáma 

alapján meghatározott összeg, azaz:  

- 10 001-18 000 fős akcióterület: 500 millió Ft;  

- 18 001-60 000 fős akcióterület: 800 millió Ft;  

- 60 001-150 000 fős akcióterület: 1 500 millió Ft.  

 

A fentiek alapján a felhívás keretében a munkaszervezet által ellátandó feladatok finanszírozására igényelhető vissza nem térítendő 

támogatás összege minimum 10 millió Ft, maximum 250 millió Ft lehet, amely a különböző méretű akcióterületek esetén a 

következők szerint változik:  

- 10 001-18 000 fős akcióterület esetén: 10 millió – 75 millió Ft;  

- 18 001- 60 000 fős akcióterület esetén: 10 millió – 120 millió Ft;  

- 60 001-150 000 fős akcióterület esetén: 10 millió – 225 millió Ft.  

 

A helyi közösségi fejlesztési stratégia elkészítése vonatkozásában támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 

%-a.  

b) A támogatás maximális mértéke támogatható tevékenységtől függően:  

 

A támogatás intenzitás mértéke állami támogatásnak nem minősülő támogatás esetén az elszámolható költség 100%-a. 

 

Operatív Program neve: Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 

Pályázati kiírás címe: Helyi foglalkoztatási együttműködések (TERVEZET) 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
TOP-5.1.2-16 

Támogatást igénylők 

köre: 

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

vezetője:  

- Helyi önkormányzatok és társulásaik (Helyi önkormányzat GFO 321, Helyi önkormányzatok társulása GFO 327, Területfejlesztési 
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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 GFO 5718) lehet.  

 

A konzorciumba kötelező bevonni:  

- az állami foglalkoztatási szervként eljáró megyei kormányhivatalt (GFO 312)  

- amennyiben a konzorciumvezető nem helyi önkormányzat vagy társulás (Helyi önkormányzat GFO 321, Helyi önkormányzatok 

társulása GFO 327, Területfejlesztési önkormányzati társulás GFO 328), abban az esetben a konzorciumba kötelező bevonni a 

projektjavaslat vonatkozásában releváns 19 helyi önkormányzatot/önkormányzatokat.  

 

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:  
- 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 tulajdonú20 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 tulajdonú21 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)  

- Önkormányzati hivatal (GFO 325)  
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- 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.  

 

Önállóan nem, kizárólag konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet az alábbi szervezetek:  
- Állami, önkormányzati többségi tulajdonú22 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 5723).  

 

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 az adott 

területen lévő munkaerő-piacuk bővítéséhez, célcsoportjaik képzéséhez, elhelyezkedéséhez és a szereplők együttműködésének 

erősítéséhez szükségesek.  

A megvalósított fejlesztések kapcsolódnak a Partnerségi Megállapodásban foglalt célokhoz, a területi sajátosságokon alapuló 

fejlettségbeli különbségek mérsékléséhez, és a foglalkoztatási szint emeléséhez.  

Az intézkedés hosszú távú célja, hogy az Európa 2020 Stratégia által a foglalkoztatás területén megfogalmazott célkitűzések 

megvalósulásához térségi és helyi szintű foglalkoztatási- és gazdaságfejlesztési programok kidolgozásával és megvalósításával 

járuljon hozzá.  

A fejlesztések kétszintű beavatkozás keretében kerülnek megvalósításra: megyei, helyi és megyei jogú városi szinten. A támogatás 

célja, hogy megyei szinten átfogó, országos paktum-rendszer jöjjön létre, melynek alapjait a helyi megállapodások alkotják.  

Jelen felhívás a helyi szintű paktumokra/gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési megállapodásokra vonatkozó követelményrendszert 

jeleníti meg.  

Tárgyi felhívás a területi szereplők Kormány által elfogadott integrált területi programjainak a megvalósítását szolgálja.  
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Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek. 

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:  

 

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

a) foglalkoztatási paktum létrehozása (az adott területi szinten jelenlévő, foglalkoztatás területén releváns szereplők megkeresése és 

bevonása (tagok kiválasztási módszertanának bemutatása) a foglalkoztatási megállapodásba (paktumszervezet)4, tagok közötti 

együttműködési megállapodás aláírása);az Irányító Hatóság által kiadott egységes útmutató alapján megvalósíthatósági tanulmány – 

MT – elkészítése, mely széleskörű gazdasági és társadalmi partnerséggel, a helyi szereplők kötelező bevonásával készül;  

b) a paktum, megállapodás területi szintjére vonatkozó, részletes – valamennyi releváns gazdasági ágazatra és szezonális munkaerő-

keresletre kitérő - foglalkoztatási helyzetelemzés készítése, melynek része - indikátorokkal, kutatásokkal, elemzésekkel, és/vagy 

szakértői véleményekkel alátámasztott - közös helyzetfeltárás, problémaelemzés a térség munkaerő-piacának jellemzőiről, a 

foglalkoztatás nehézségeiről, a kritikus pontokról és a beavatkozási elképzelésekről;  

c) paktum, megállapodás területi szintjére vonatkozó, a résztvevők által konszenzusos módszerrel elfogadott, a helyzetfeltárásból 

logikusan következő, térségi gazdaságfejlesztési célokhoz szorosan kötődő, foglalkoztatást és munkanélküliség elleni küzdelmet 

fókuszba állító, az állami, illetve az illetékes kormányhivatal munkaügyi politikájával összhangban álló lokális és átfogó 

programjaival szinergiában álló, részletes foglalkoztatási stratégia5, akcióterv kidolgozása, igazodva az érintett megyei paktum 

keretében kidolgozott ágazati trendeket figyelő elemző és előrejelző rendszerhez, negyedéves vagy féléves megyei gazdasági és 

foglalkoztatási gyorsjelentésekhez;  

d) a foglalkoztatási paktum stratégiájának/akciótervének megvalósítására reális ütemtervű munkaprogram kidolgozása, összhangban 

az országos foglalkoztatáspolitika, a térségi gazdaságfejlesztés és társadalompolitika szempontjaival. Stratégiai célrendszer 

megvalósítását szolgáló projekttervek kidolgozása, ezek szakmai tartalmának pontos meghatározása, a végrehajtásban együttműködő 

partnerek, felelősségi viszonyok, határidők, és a finanszírozással összefüggő minden lényeges kérdés szabályozásával;  

e) munkaerő-piaci, vállalkozásfejlesztési és munkaerő igényfelmérések elvégzése;  

f) gazdaság – és foglalkoztatás-fejlesztési megállapodás/paktum megvalósítása és fenntartása során, foglalkoztatási együttműködés 

(partnerség), irányító csoport (partnerséget reprezentáló szűkebb testület), menedzsment szervezet és paktumiroda felállítása 

működtetése, ügyrend, munkaterv kidolgozása, reális költségvetés kidolgozása, az ehhez szükséges szakmai kompetenciák, humán-

erőforrás biztosítása6;  

g) a paktumok fenntartható működésére is garanciákat nyújtó paktumot alapító együttműködési megállapodás aláírása, melyet a 

támogatási szerződés hatályba lépését követő 6. hónap végéig kötelező megtenni;  

h) a helyi szereplők közötti információáramlás és véleménycsere ösztönzése, a térségi szereplők közötti kezdeményezések 

összehangolása;  
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i) foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési kezdeményezések ösztönzését és összehangolását célzó helyi szintű együttműködési hálózatok 

kialakítása, és működési feltételeinek megteremtése;  

 

j) foglalkoztatási partnerség (paktum) működési tapasztalatainak összegyűjtése, illetve megosztása;  

k) partnerségi bevonással végrehajtott projekt folyamat részletes dokumentációja: partneri egyeztetések jelenléti ívei, fotók, 

emlékeztetők;  

l) 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);  

m) projektzárási feltétel a minősítés megszerzése a sztenderdek alapján.7  

 

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

főtevékenység) kapcsolódóan:  

a) A célcsoportot érintő képzéshez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó tevékenységek:  

o képzési költség támogatása (egyéni és csoportos egyaránt);  

o bértámogatás és bérköltség támogatás nyújtása  

 

b) A célcsoportot érintő egyéb munkaerő-piaci tevékenységek:  

o munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtása a hatályos jogszabályokkal összhangban, azokra építve: a szolgáltatási tevékenység és 

díjának megtérítése  

 

Választható önállóan támogatható tevékenységek  

 

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

a) partnerség-építés, külföldi és/vagy belföldi tanulmányút, országos és nemzetközi együttműködési hálózatokba történő 

bekapcsolódás támogatása, gazdaság – és foglalkoztatás-fejlesztési együttműködés (foglalkoztatási partnerség) működtetése;  

b) foglalkoztatási partnerségek és menedzsment kapacitások erősítése, az információáramlás javítása;  

c) az oktatás minőségének, eredményességének és hatékonyságának javítása, az egész életen át tartó tanulás terjesztése;  

d) már meglévő paktumok szolgáltatásainak bővítése;  
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e) munkaerő-piaci szolgáltatások és munkaerőpiaci vonatkozású vállalkozási tanácsadás rendszer működtetés és fejlesztése;  

f) a projekt megvalósítását segítő tudásbővítésen, tréningeken képzéseken való részvétel;  

g) a projekt megvalósítása során folyamatos tájékoztatás és kommunikáció a szélesebb nyilvánosság felé;  

h) honlap kialakítása a partnerség erősítésére és a projektekben résztvevők közötti kommunikáció megkönnyítésére, valamint 

foglalkoztatási/munkáltatói fórumok működtetésére;  

i) paktum inkubátor – szolgáltatásfejlesztés vállalkozások számára foglalkoztatás ösztönző fejlesztéseik érdekében8;  

j) 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. a képzéshez kapcsolódó (helyi/helyközi) utazás, szállás és étkezés támogatása;  

2. a képzés idejére szóló keresetpótló juttatás és járulékainak biztosítása;  

3. a képzés alatt igénybe vett gyermekfelügyelet vagy más hozzátartozó  

ápolásának/gondozásának támogatása;  

- elhelyezkedést segítő támogatások:  

1. munkatapasztalat-szerzést elősegítő bérköltség-támogatás nyújtása;  

2. a munkába járáshoz, munkatapasztalat-szerzéshez kapcsolódó utazás támogatása;  

3. 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 munkaerő-piaci tevékenységek, melyeket a megyei kormányhivatalon kívüli, egyéb szervezetek is 

elláthatnak9:  
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- 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.  

 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:  

 

A Felhívás keretében önállóan nem, csak a 3.1.1 pontban felsorolt tevékenységekkel együtt támogatható, de 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 (1. prioritás) fejlesztett új 

gyermekellátási kapacitások humánerőforrás szükségleteinek támogatására munkaerőpiaci szolgáltatások (képzési és 

foglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatások) nyújthatóak a paktum keretein belül.  

 

b) Nyilvánosság biztosítása:  

 

A kedvezményezett a projekt megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági 

kötelezettségeknek eleget tenni, a projektről és a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani. A 

tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket a www.palyazat.gov.hu honlapról letölthető „Kedvezményezettek 

tájékoztatási kötelezettségei” című dokumentum, valamint az „Arculati Kézikönyv” tartalmazza.  

A kommunikációs tevékenységek megkezdése előtt javasoljuk, egyeztetés céljából vegye fel a kapcsolatot a közreműködő szervezet 

kommunikációs munkatársával. Az előírt kommunikációs tevékenységek elhagyása vagy részleges teljesítése, illetve az előírtaktól 

eltérő formában történő 

 

megvalósítása a megítélt támogatás kommunikációra elszámolható részének csökkentését vonja maga után.  
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c) 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. 

 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:  

A felhívás keretében önállóan nem, csak a 3.1.1 pontban felsorolt tevékenységekkel együtt választható alábbi tevékenységek:  

A. Helyi termék- vagy szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó kiegészítő ESZA tevékenységek – 1. kiegészítő tevékenység10:  

a) helyi termék, illetve helyi mester, mesterség elektronikus kataszterének kialakítása;  

b) jó gyakorlatok – termék, szolgáltatás, értékesítés - feltárása, és disszeminációja;  

c) termék- és szolgáltatásfejlesztési és továbbfejlesztési stratégia/terv kidolgozása;  

d) a helyi termelők és szolgáltatók alapvető vállalkozói készségét növelő képzések támogatása;  

e) a helyi kézműves iparhoz vagy szolgáltatáshoz kapcsolódó szakképzések a lakosság és a helyi gazdasági szereplői részére;  

f) hazai és nemzetközi jó gyakorlatok alkalmazását elősegítő együttműködések disszeminációja;  

g) tudatos térségi és helyi termék fogyasztás és vásárlás ösztönzése (kutatások, felmérések, értékesítési akciók támogatása, 

ismeretterjesztő fórumok a helyi gazdaság vonatkozásában).  

 

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

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

a) kísérleti fejlesztések előkészítése, kidolgozása, megvalósítása;  

b) elektronikus helyi vásárlói és termelői, szolgáltatói platform (web oldal) kialakítása;  

c) helyi termék- és szolgáltatáslánc és csomag kialakítási és fejlesztési stratégia;  

d) helyi termékláncok és termékcsomagok kialakítását elősegítő vállalkozói megbeszélések és konferenciák;  

e) helyi gazdaság és termékfejlesztés mentorálása, folyamatsegítése, szakértői támogatása.  

 

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

a) befektetés-ösztönzéshez kapcsolódó tevékenységek;  

b) egy-egy ágazathoz kapcsolódó piacszerzési stratégia, szolgáltatási terv kidolgozása, kapcsolódó marketing és arculatterv készítés;  
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c) nemzetközi jó gyakorlatok alkalmazását elősegítő együttműködések disszeminációja;  

d) a kidolgozott helyi gazdaságfejlesztési projektek megalapozása és közösségi integrálása; gazdasági – és foglalkoztatási fókuszú 

vállalkozói fórumok, rendezvények szervezése, tapasztalat-csere támogatása.  

 

Beadás határideje: 
A Felhívásra beérkező támogatási kérelmek a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 57/A. §. (2) alapján, területi kiválasztási eljárásrend 

alapján kerülnek elbírálásra. 

Támogatás mértéke és 

összege: 

 

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum és maximum összege a felhívás területspecifikus mellékletében kerül 

szabályozásra.  

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

 

 

Operatív Program neve: Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 

Pályázati kiírás címe: TOP-1.3.1-16 Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés  

Pályázati konstrukció 

kódja: 
TOP-1.3.1-16 

Támogatást igénylők 

köre: 

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:  
gyar Közút Nonprofit Zrt (57)  

 
 
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.  
Önállóan nem, konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet az alábbi szervezetek:  

 

 

  

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.  
Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzéseknek.  
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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 vagy TEN-T hálózaton kívüli kül- és belterületi utak burkolatának és alépítményeinek építése, felújítása, fejlesztése, 
útburkolatának szélesítése, korszerűsítése, csomópontok kialakítása, fejlesztése.  
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, 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 vagy TEN-T hálózaton kívüli út kialakítása, fejlesztése meglévő útszakaszok 
burkolatának és alépítményeinek felújítása, útburkolatának szélesítése, korszerűsítése, szilárd burkolattal történő kiépítése, csomópontok 
kialakítása, fejlesztése.  
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  

3.1.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek  
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem támogathatóak:  

3.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek  
A Felhívás keretében önállóan nem, csak a 3.1.1. fejezetben felsorolt tevékenységekkel együtt támogatható, kötelezően megvalósítandó 
tevékenységek:  
a) Akadálymentesítés – amennyiben releváns.  

b) Nyilvánosság biztosítása.  

c) Elektromos járművek használatához szükséges alapvető töltő-infrastruktúra kiépítése a beruházás környezetében - amennyiben a 
projekt keretében parkolóhely fejlesztése, létesítése valósul meg, vagy a települési töltő-infrastruktúra kiépítése azt indokolja. A tevékenységet a 
támogatást igénylő indoklása alapján lehet elhagyni.  
 

3.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:  
A Felhívás keretében önállóan nem, csak a 3.1.1. fejezetben felsorolt tevékenységekkel együtt támogathatóak az alábbi tevékenységek:  
1) 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.  
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2) Kiegészítő infrastrukturális elemek fejlesztése:  
a. Kerékpár támaszok, kerékpár parkolók és B+R kerékpár tárolók/rekeszek építése, és egy 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.  
 
3) 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), vasúti átjárók korszerűsítése, felújítása, stb.  
 
4) Zöldterület-építési, átalakítási munkák a tevékenységek helyrajzi számain (növénytelepítés és árnyékolástechnika, stb).  
 
5) Autóbuszöblök, autóbusz megállók, autóbusz fordulók, autóbusz peronok, váróhelységek, leszállóperonok felújítása, kialakítása, fejlesztése, 
akadálymentesítése.  
 
6) Közlekedésbiztonságot szolgáló fejlesztések:  
a. A közlekedésbiztonság növelését szolgáló elemek építése, felújítása (pl.: biztonsági berendezések, forgalomtechnikai jelzések és eszközök, 
sebesség- és forgalomcsillapító településkapuk és vagy szigetek kiépítése, gyalogátkelőhelyek, gyalogos védő szigetek létesítése, akusztikai és, 
vagy optikai fék a település bejárata előtt, forgalomvonzó létesítményekhez, az úthoz közvetlenül kapcsolódó parkolóhelyek kialakítása az átkelési 
szakaszok esetén, stb.), csomópontok átépítése, felújítása, korszerűsítése.  

b. Balesetveszélyes közútszakaszok közlekedésbiztonsági fejlesztése, balesetveszélyes ívek korrekciója.  

c. Kerékpáros átvezetések kialakítása.  
 
7) 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.  
 
8) 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.  
 
9) Automata forgalomszámláló eszközök telepítése a gépjármű és, vagy a kerékpáros forgalom számlálása érdekében.  
 
10) Beruházás részeként hidak, nem szintbeli kereszteződések felújítása, korszerűsítése, építése.  
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11) A beruházás megvalósításához szükséges idegen területek megvásárlása/kisajátítása.  
 
12) Balesetveszélyes közútszakaszok ívkorrekciója.  

 

Beadás határideje: A támogatási kérelem benyújtási határideje és módja a felhívás területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében található. 

Támogatás mértéke és 

összege: 

 
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum és maximum összege a felhívás területspecifikus mellékletében kerül szabályozásra.  

b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a, a Felhívás támogatási jogcímekre vonatkozó szabályainak a 
figyelembevételével.  
Közszolgáltatásért járó ellentételezés  
A támogatás maximális mértéke az elszámolható költség 100%-a, figyelemmel az alábbiakra is:  
a. Az ellentételezés összege évente és feladatonként a közlekedés és a közlekedési infrastruktúra, valamint a következő pontok kivételével nem 
haladhatja meg a 15 millió eurónak megfelelő forintösszeget. Amennyiben az ellentételezés összege a megbízás időszaka alatt változik, úgy az 
éves összeget a megbízási időtartamra tervezett ellentételezés éves összegeinek átlagaként kell kiszámítani.  
 
A támogatás éves átlagos összegének túllépése esetén a közszolgáltatásért járó ellentételezést előzetes jóváhagyás céljából be kell jelenteni az 
Európai Bizottság részére.  
Csekély összegű támogatás  
Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, Magyarországon 
odaítélt csekély összegű támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 
200 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését.  
Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás  
A támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek és a működési eredmény közötti különbséget.  
A működési eredmény mértékét  
a) megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni és előzetesen, vagy  

b) visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag  
 
kell levonni az elszámolható költségekből.  

 

Operatív Program neve: Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 

Pályázati kiírás címe: 
TOP-1.4.1-16 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások 

fejlesztésével 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
TOP-1.4.1-16 

Támogatást igénylők Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be az intézmények fenntartói/fenntartói jogok gyakorlását ellátó szervezet vagy az 
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köre: épületek tulajdonosai, amennyiben az alábbi támogatást igénylők körébe tartoznak:  

 

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 572, 573, 575, 576, 599);  

h) Önkormányzat többségi tulajdonában lévő vállalkozások (GFO 1113).  

 

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

 

A támogatási kérelmet benyújthatja az intézmény fenntartója, amennyiben a lehetséges támogatást igénylők körébe tartozik. Ha az 

intézmény fenntartója különbözik az intézménynek helyet adó épület tulajdonosától, abban az esetben az épület tulajdonosának 

hozzájáruló nyilatkozata szükséges a támogatási kérelem benyújtásakor.  

 

A támogatási kérelmet benyújthatja az intézménynek helyt adó épület tulajdonosa, amennyiben a tulajdonos és a fenntartó is a fenti 

támogatást igénylők körébe tartozik. Ha az intézménynek helyt adó épület tulajdonosa különbözik az intézmény fenntartójától, abban 

az esetben az intézmény fenntartójának hozzájáruló nyilatkozata szükséges a támogatási kérelem benyújtásakor. Amennyiben bérelt 

épületben történik a fejlesztés, és a bérelt épület tulajdonosa nem tartozik a támogatást igénylők körébe, a támogatási kérelem 

benyújtására kizárólag a fenntartó jogosult. A fenntartónak ebben az esetben is a támogatást igénylők körébe kell tartoznia.  

 

Csak eszközbeszerzést tartalmazó támogatási kérelem esetében a kérelem benyújtására csak az intézmény fenntartója jogosult, akinek 

a támogatást igénylők körébe kell tartoznia.  

 

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:  

 



                                                                                 

 577 

- Megyei önkormányzat (GFO 321);  

- Önkormányzati hivatal (költségvetési szerv) (GFO 325)  

- 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: 

Az Európai Bizottság ország-specifikus ajánlásaival összhangban Magyarország továbbfejleszti a kisgyermekek számára a napközbeni 

elhelyezést biztosító intézmények kapacitásait és az általuk nyújtott szolgáltatások minőségét. Ennek érdekében a 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.  

 

A gyermekjóléti alapellátások közül a bölcsődei ellátási formákhoz (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 az 

intézményes fejlesztéseken túlmenően (például bölcsőde, mini bölcsőde, óvoda-bölcsőde, mint többcélú intézmény3) támogatja a 

rugalmasabb és egyszerűbb működési feltételekkel létrehozható bölcsődei ellátási forma – családi bölcsőde – fejlesztését is annak 

érdekében, hogy a helyi igényeken alapuló leghatékonyabb megoldást lehessen kialakítani az adott térségben, illetve településen. 

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek  

 

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:  

 

A) Intézmény/szolgáltatás infrastrukturális fejlesztése, ezen belül támogatható:  

a) új férőhelyek kialakítása;  

b) új telephely/szolgáltatás/feladatellátási hely létesítése;  

c) bővítés, átalakítás, felújítás (beleértve az épületgépészeti, épületvillamossági és épületszerkezeti fejlesztéseket);  

d) bezárt telephely újranyitása;  
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e) indokolt esetben új építés;  

f) ingatlankiváltás;  

g) funkciójukat vesztett épületek hasznosítása, funkcióváltás;  

h) udvar, játszóudvar felújítása (pl.: kerékpártároló/babakocsi tároló létesítése; kerítés építése, javítása; zöldterület-fejlesztése, 

növelése; ivókút építése);  

i) szocializációt, mozgásfejlesztést, fejlesztést segítő helyiségek, szabadidős programoknak lehetőséget biztosító terek fejlesztése, 

kialakítása;  

j) tornaszoba, orvosi szoba, elkülönítő helyiség létesítése, felújítása.  

 

B) Eszközbeszerzés, beleértve:  

a) a bútorok és egyéb berendezési tárgyak (pl.: udvari játékok; utcabútorok; játéktároló), eszközök (pl.: fejlesztő eszközök) beszerzését 

közvetlenül a szolgáltatáshoz kapcsolódóan;  

b) az informatikai eszközök és kapcsolódó szoftverek, berendezések, IKT-eszközök, vezeték nélküli (ún. wireless) technológiák 

beszerzését a nevelési munkához kapcsolódóan.  

 

3.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható 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 3.4 fejezetében az akadálymentesítésre vonatkozó feltételek alapján;  

b) Szórt azbeszt mentesítése – amennyiben releváns, jelen felhívás 3.4 fejezetében az azbesztmentesítésre vonatkozó feltételek 

alapján;  

c) Energiahatékonysági intézkedések – amennyiben releváns, jelen felhívás 3.4 fejezetében az energiahatékonysági intézkedésekre 

vonatkozó feltételek alapján;  

d) Nyilvánosság biztosítása – ÁÚF c. dokumentum 10. fejezete alapján;  

 

3.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:  

 

A Felhívás keretében önállóan nem, csak a 3.1.1. fejezetben felsorolt tevékenységekkel együtt támogathatóak az alábbi 

tevékenységek:  

a) Főzőkonyha vagy melegítőkonyha fejlesztése és kapcsolódó berendezési tárgyak, eszközök beszerzése;  

b) Tanmedence felújítása, bővítése;  
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c) Gyermekpancsoló, szabadtéri zuhany létesítése, fejlesztése;  

d) 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 és alátámasztani.  

e) Elektromos járművek használatához szükséges alapvető töltő-infrastruktúra kiépítése a beruházás környezetében – amennyiben a 

projekt keretében parkolóhely fejlesztése, létesítése valósul meg, vagy a települési töltő-infrastruktúra kiépítése azt indokolja, a 

Felhívás 3.4. pont vonatkozó alpontjában található szabályok figyelembevételével.  

f) A bölcsőde alapfeladatain túli szolgáltatás (kizárólag játszócsoport és időszakos gyermekfelügyelet);  

g) Járműbeszerzés (legfeljebb 15 fős kisbusz beszerzése, kizárólag társulás esetében és bölcsődei, mini bölcsődei férőhelybővítéshez 

kapcsolódóan);  

h) Megújuló energiaforrások kialakítása;  

i) Az intézmény/szolgáltatás weboldalainak fejlesztése, kialakítása.  

 

Beadás határideje: A támogatási kérelem benyújtási határideje és módja a felhívás területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében található. 

Támogatás mértéke és 

összege: 

 

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum és maximum összege a felhívás területspecifikus mellékletében kerül 

szabályozásra.  

b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a, a Felhívás támogatási jogcímekre vonatkozó szabályainak 

a figyelembevételével.  

 

 

Operatív Program neve: Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 

Pályázati kiírás címe: TOP-3.1.1-16 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
TOP-3.1.1-16 

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.  
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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)  

 önkormányzati költségvetési szerv, önkormányzati hivatal (325)  

 önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások ((57, 71, 72, 11)  

 

Amennyiben a beruházás során állami tulajdonú országos közút szegélyen belüli részén is tervezett tevékenység megvalósítása – pl.: 

átkelési szakaszon közlekedésbiztonsági tevékenység -, úgy a projekt előkészítésekor egyeztetni szükséges a vagyonkezelő Magyar 

Közút NZrt.-vel (MK) a támogatást igénylői kör meghatározása érdekében.  

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.  

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek  

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:  

 

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.  
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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  

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.  
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Pl.:  

- Építések, átépítések, bontások, forgalomtechnikai beavatkozások, zöldterület-fejlesztés, forgalmi rend átalakítása, stb.  

- Intelligens fenntartható városi, települési közlekedést elősegítő informatikai, forgalomirányítási rendszerek fejlesztése, kialakítása.  

- 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).  

- Alternatív, elkerülő útvonalak létesítése.  

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

mobilitásának, foglalkoztatottságának a segítése érdekében  

- Pl.: közösségi vagy egyéni közlekedésben, ahhoz kapcsolódóan, a mozgáskorlátozott vagy problémás közlekedésű csoportok 

munkába jutásához és mindennapi közlekedéshez használt infrastruktúra akadálymentes ki- és átalakításával.  

d) Fenntartható közlekedési vagy mobilitási terv elkészítése.4  

 

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).  
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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 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.5 Az elektromos meghajtású szállítójárművek részére kizárólagos 

használatú töltőállomás-hálózat is kiépíthető.  

 

3.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható 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 3.4 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 megvalósítása a Felhívás 3.4. pontja szerinti feltételekkel.  

f) Elektromos járművek használatához szükséges alapvető töltő-infrastruktúra kiépítése a beruházás környezetében - 
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amennyiben a projekt keretében parkolóhely fejlesztése, létesítése valósul meg, vagy a települési töltő-infrastruktúra kiépítése azt 

indokolja. A tevékenységet a támogatást igénylő indoklása alapján lehet elhagyni.  

 

3.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:  

A Felhívás keretében önállóan nem, csak a 3.1.1. fejezetben felsorolt tevékenységekkel együtt támogathatóak az alábbi 

tevékenységek:  

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 3.4. fejezetének D) d1) pontja szerinti feltételekkel.  

 

2. Meglévő kerékpárforgalmi létesítmény korszerűsítése  

- az útügyi műszaki előírásnak megfelelő korszerűsítés (pl.: szélesítés) érdekében, vagy  

- létesítményváltás (pl.: egyoldali, kétirányú létesítmény kétoldali, egyirányú létesítménnyé fejlesztése, stb.) esetén; vagy  

- ha az érintett szakasz burkolatminősége vagy típusa a közlekedésbiztonságot veszélyezteti.  

 

3. Kiegészítő infrastrukturális elemek fejlesztése:  

- 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.  

- A beruházáshoz kapcsolódó gépjárműparkolók és biztonsági sávok kialakítása, áthelyezése.  

- Utcabútorok elhelyezése.  

 

4. Járda kiépítése, felújítása lakott területen belül:  

- gyalogos és kerékpáros felületek elválasztása; vagy  

- a közlekedésbiztonság javítása; vagy  

- az akadálymentesítés megvalósítása; vagy  

- a már kiépült kerékpárutak mellett hiányzó járda szakaszok pótlása érdekében.  

 

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

előzetes szakmai konzultáció és egyetértés alapján.  
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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.  

 

Beadás határideje: A támogatási kérelem benyújtási határideje és módja a felhívás területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében található.  

Támogatás mértéke és 

összege: 

 

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum és maximum összege a felhívás területspecifikus mellékletében kerül 

szabályozásra.  

b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a, a Felhívás támogatási jogcímekre vonatkozó szabályainak 

a figyelembevételével.  

 

 

Operatív Program neve: Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 

Pályázati kiírás címe: TOP-2.1.3-16 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések  

Pályázati konstrukció 

kódja: 
TOP-2.1.3-16 

Támogatást igénylők 

köre: 

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be:  

 helyi önkormányzat (GFO 321)  

 

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)  

 

Önállóan nem, konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet az alábbi szervezetek kizárólag 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)  
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 Önkormányzati hivatal (költségvetési szerv) (GFO 325)  

 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.  

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kiemelt eljárásrendet alkalmaz, amelyre vonatkozóan a támogatást igénylők körére vonatkozó 

előírások – a fentiektől eltérő módon – a területi szereplőre vonatkozó területspecifikus mellékletben találhatók.  

Pályázati kiírás célja: 

A felhívás célja az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés uniós stratégiával, valamint a „Magyarország Partnerségi 

Megállapodása a 2014–2020-as fejlesztési időszakra” c. dokumentumban ismertetett, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a 

kockázatmegelőzés-, és kezelés előmozdítása 5. számú EU Tematikus Céllal összhangban a települések belterületi csapadékvíz 

elvezetési, - gazdálkodási rendszerének kialakítása, fejlesztése, környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása, a 

belterületek ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a felszíni vizeink 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.  

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

3.1.1. 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. Belterület védelme érdekében a befogadó vízfolyásokon szükséges 

beavatkozások.  

c) A csapadék hasznosítását/hasznosulását lehetővé tevő olyan részrendszerek kiépítése, amelyek csökkentik az egyesített rendszerű 

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, 
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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.  

 

3.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek  

A Felhívás keretében önállóan nem, csak a 3.1.1. fejezetben felsorolt tevékenységekkel együtt támogatható, kötelezően 

megvalósítandó tevékenységek:  

a) Az infrastrukturális beavatkozásokat kiegészítő szemléletformáló, tájékoztató akció.  

b) Nyilvánosság biztosítása – ÁÚF c. dokumentum 10. fejezete alapján;  

 

3.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:  
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A Felhívás keretében önállóan nem, csak a 3.1.1. fejezetben felsorolt tevékenységekkel együtt támogathatóak az alábbi 

tevékenységek:  

a) Felszíni vízelvezetést kiegészítő, a vízszintet szabályozó rendszer kialakítása, kizárólag a magas talajvízállású, vagy karsztvíz 

fakadóvizes területeken.  

b) Csapadékcsatorna-hálózat építéssel közvetlenül érintett, a beruházás során sérült közúthálózat burkolat, járda, kapubejáró, parkoló 

felület beruházás előttivel azonos típusú burkolattal történő helyreállítása (teljes útburkolat felújítása kizárólag indokolt esetben 

lehetséges), átereszek átépítése, bővítése.  

c) Szennyező források kizárása (szűrőmezők, 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.  

 

Beadás határideje: A támogatási kérelem benyújtási határideje és módja a felhívás területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében található.  

Rendelkezésre álló 

forrás: 

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg, összes elszámolható költség alapon3, 8 744 millió 

Ft. A területi egység számára rendelkezésre álló forrás meghatározása és a támogatási kérelmek várható darabszáma a felhívás területi 

egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében található.  

Jelen felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. 

Támogatás mértéke és 

összege: 

 

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum és maximum összege a felhívás területspecifikus mellékletében kerül 

szabályozásra.  

b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a, a Felhívás támogatási jogcímekre vonatkozó szabályainak 

a figyelembevételével.  

 

 

Operatív Program neve: Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 

Pályázati kiírás címe: TOP-4.2.1-16 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése 
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Pályázati konstrukció 

kódja: 
TOP-4.2.1-16 

Támogatást igénylők 

köre: 

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be, az intézmények fenntartói/fenntartói jogok gyakorlását ellátó szervezet vagy az 

épületek tulajdonosai amennyiben az alábbi támogatást igénylők körébe tartoznak:  

 

 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 1112);  

 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 572;573;575;576, GFO 599)  

 

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

Pályázati kiírás célja: 

Az intézkedés a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban: Szociális törvény) 

nevesített személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokat, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: Gyermekvédelmi törvény) nevesített személyes gondoskodás keretébe tartozó család- és 

gyermekjóléti szolgálat/központ fejlesztését érinti. Az intézkedés célja a Szociális törvényben és Gyermekvédelmi törvényben 

nevesített szolgáltatások jobb elérhetősége, új szolgáltatások infrastruktúrájának megteremtésével, új férőhelyek kialakításával és már 

működő ellátások infrastrukturális fejlesztésével.  

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:  

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,  
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- házi segítségnyújtás,  

- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,  

- támogató szolgáltatás,  

- utcai szociális munka,  

- nappali ellátás,  

- család- és gyermekjóléti szolgálat/központ  

 

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek  

 

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:  

A) A szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése, ezen belül támogatható  

a) férőhely bővítése,  

 

b) bővítés, átalakítás, felújítás (beleértve az épületgépészeti, épületvillamossági és épületszerkezeti fejlesztéseket, főzőkonyha 

fejlesztéseket is),  

c) új szolgáltatás létrehozása,  

d) új építés, ingatlankiváltás, funkciójukat vesztett épületek hasznosítása, funkcióváltás,  

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 (beleértve az IKT-hez kapcsolódó eszközöket is),  

b) külső terekhez kapcsolódó tárgyi eszközök beszerzése,  

c) járműbeszerzés.  

 

3.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható 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 3.4 fejezetében az akadálymentesítésre vonatkozó feltételek alapján;  

b) Szórt azbeszt mentesítése – amennyiben releváns, jelen felhívás 3.4 fejezetében az azbesztmentesítésre vonatkozó feltételek 

alapján;  
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c) Energiahatékonysági intézkedések – amennyiben releváns, jelen felhívás 3.4 fejezetében az energiahatékonysági intézkedésekre 

vonatkozó feltételek alapján;  

d) Nyilvánosság biztosítása – az ÁÚF c. dokumentum 10. fejezete alapján  

 

3.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható 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,  

c) megújuló energiaforrások alkalmazása (pl.: napkollektorok, fotovoltaikus napelemek)  

d) Elektromos járművek használatához szükséges alapvető töltő-infrastruktúra kiépítése a beruházás környezetében - amennyiben a 

projekt keretében parkolóhely fejlesztése, létesítése valósul meg, vagy a települési töltő-infrastruktúra kiépítése azt indokolja,  

 

Rendelkezésre álló 

forrás: 

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg, összes elszámolható költség alapon4, 2,621 

milliárd Ft.  

A Felhívás teljes keretösszegének becsült támogatástartalma 2,621 milliárd Ft, amely mértéke minden esetben a támogatott projektek 

támogatási intenzitása alapján kerül odaítélésre. 

Beadás határideje: A támogatási kérelem benyújtási határideje és módja a felhívás területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében található.  

Támogatás mértéke és 

összege: 

 

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum és maximum összege a felhívás területspecifikus mellékletében kerül 

szabályozásra.  

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

Csekély összegű támogatás esetén:  
A támogatás maximális mértéke az elszámolható költségek 100 %-a. 

 

Operatív Program neve: Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 

Pályázati kiírás címe: TOP-1.1.3-16 Helyi gazdaságfejlesztés 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
TOP-1.1.3-16 

Támogatást igénylők 

köre: 

A Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be önállóan vagy konzorciumi partnerként:  

 

 helyi önkormányzat (GFO 321)  
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 helyi önkormányzati költségvetési szervek (GFO 322)  

 helyi önkormányzatok társulása szervek (GFO 327)  

 helyi területfejlesztési önkormányzati társulás (GFO 328)  

 nem kkv kategóriába tartozó, többségi önkormányzati tulajdonú jogi személyiségű vállalkozások (GFO 11)10  

 nem kkv kategóriába tartozó, többségi önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaságok (GFO 57)11.  

 

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

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

hivatal (költségvetési szerv) (GFO 325)  

 egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (GFO 599), amelyben az önkormányzat közvetve vagy közvetlenül 100%-os 

tulajdoni részesedéssel rendelkezik.  

 

Pályázati kiírás célja: 

A felhívás keretén belül lehetőség nyílik a helyi gazdaság üzleti infrastrukturális hátterének támogatására a Vidékfejlesztési 

Program (VP) prioritásaival komplementer módon. Az erre irányuló fejlesztéseken keresztül a települési önkormányzatok 

saját közétkeztetési feladatai ellátásának helyi alapanyagokra alapozott továbbfejlesztéséhez szükséges infrastruktúra és 

eszköz fejlesztése valósulhat meg a nem vidéki térségekben.  

 

Fentiek mellett a Felhívás kiemelt célja az önkormányzatok és az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások kisléptékű 

termék-előállításhoz, rövid ellátási láncokhoz kötődő logisztikai fejlesztései, melyek eredményeként az önkormányzatok és 

vállalkozások által megtermelt 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 manipuláció3” jellegű 

tevékenységek).  

 

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: 

3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek  
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A) Helyi termelők, helyi termékek piacra jutásának támogatása  
 

A főtevékenységen belül támogatható:  

 

a) Piaci terület (vásárcsarnok, kültéri elárusítóhely, ideiglenes kitelepülés, termelői piac, stb.), üzlethelyiség vagy szövetkezeti bolt 

építése, kialakítása.  

b) Meglévő piaci terület (vásár, kültéri elárusítóhely, ideiglenes kitelepülés, termelői piac, stb.), üzlethelyiség vagy szövetkezeti bolt 

átalakítása, felújítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, a meglévő, rossz állapotú, nem felújítható üzlethelyiségek elbontása.  

c) A piac területén, telekhatárán belül szükséges alapinfrastruktúra kiépítése, korszerűsítése (közművek, utak, biztonsági sávok, 

gépjárműparkolók), valamint telekhatáron kívül gépjárműparkoló fejlesztése, kialakítása.  

d) Tevékenységekhez kapcsolódó új közös használatú kiszolgáló épület építése, létesítése, valamint nyitott és zárt árusító 

létesítmények kiépítése.  

 

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), kapcsolódó infrastruktúra kiépítése (pl. raktárak, 

hűtőházak kialakítása, ahhoz kapcsolódó útfejlesztés), szolgáltatásként történő biztosítása.  
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b) Meglévő épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, a szükséges épületgépészeti beruházások 

végrehajtása (pl. raktár kapacitások bővítése).  

 

3.1.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek  

 
A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem támogathatóak:  

 

3.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható 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 3.4 fejezetében az akadálymentesítésre vonatkozó feltételek alapján.  

b) Szórt azbeszt mentesítése – amennyiben releváns, jelen Felhívás 3.4 fejezetében az azbesztmentesítésre vonatkozó feltételek 

alapján.  

c) Energiahatékonysági intézkedések – amennyiben releváns, jelen Felhívás 3.4 fejezetében az energiahatékonysági intézkedésekre 

vonatkozó feltételek alapján.  

d) Nyilvánosság biztosítása – az ÁÚF 10. fejezete alapján.  

e) Elektromos járművek használatához szükséges alapvető töltő-infrastruktúra kiépítése a beruházás környezetében - amennyiben a 

projekt keretében parkolóhely fejlesztése, létesítése valósul meg, vagy a települési töltő-infrastruktúra kiépítése azt indokolja. A 

tevékenységet a támogatást igénylő indoklása alapján lehet elhagyni - amennyiben releváns jelen Felhívás 3.4. pont vonatkozó 

alpontjában található szabályok figyelembevételével.  

 

3.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek  
 

A Felhívás keretében önállóan nem, csak a 3.1.1. pontban felsorolt tevékenységekkel együtt támogathatók az alábbi tevékenységek:  

 

a) A fejlesztéshez nélkülözhetetlen, a helyi termékek piacra jutását segítő, ill. közétkeztetéshez kapcsolódó eszközbeszerzés (pl. 

gépjárműbeszerzés).  
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b) Megújuló energiaforrások részarány-növelése (pl.: napkollektorok, fotovoltaikus napelemek) az épületek gazdaságosabb, 

korszerűbb üzemeltetése érdekében.  

c) Kiegészítő infrastrukturális elemek fejlesztése, kerékpár támaszok, kerékpár tárolók/rekeszek építése.  

 

Beadás határideje: 

CSONGRÁD MEGYE 

a) A támogatási kérelmek benyújtása 2017. május 29-től 2017. július 31-ig lehetséges. 

 

BÁCS-KISKUN MEGYE 

a) A támogatási kérelmek benyújtására 2017. május 29-től 2017. szeptember 30-ig van lehetőség. 

 

BÉKÉS MEGYE 

a) A támogatási kérelmek benyújtására 2017. május 31-től 2017. augusztus 15-ig van lehetőség. 

Támogatás mértéke és 

összege: 

CSONGRÁD MEGYE 

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás elérhető összege: minimum 25 millió Ft, maximum 250 millió Ft. 

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

 

BÁCS-KISKUN MEGYE 

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 25 millió Ft, maximum 500 millió Ft. 

b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a, a Felhívás támogatási jogcímekre vonatkozó szabályainak 

a figyelembevételével. 

 

BÉKÉS MEGYE 

a, A mezőkovácsházi járás számára elkülönített indikatív keretösszeg 

a, minimum 25 millió Ft, maximum 250 millió Ft, 

 

b, Az orosházi járás számára elkülönített indikatív keretösszeg 

b, minimum 25 millió Ft, maximum 300 millió Ft. 

 

c, A szarvasi járás számára elkülönített indikatív keretösszeg 

c, minimum 25 millió Ft, maximum 250 millió Ft 
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d, Ipari- és turisztikai potenciált növelő fejlesztési program számára elkülönített indikatív keretösszeg (Gyulai, Békéscsabai, Békési, 

Gyomaendrődi, Szeghalmi járások) 

d, minimum 100 millió Ft, maximum 500 millió Ft 

 

e, Minden megyén belüli jogosult számára elkülönített indikatív keretösszeg 
e, minimum 25 millió Ft, maximum 246 millió Ft 

 

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a a Felhívás támogatási jogcímekre vonatkozó szabályainak a 

figyelembevételével. 

Rendelkezésre álló 

forrás: 

CSONGRÁD MEGYE 

Teljes rendelkezésre álló keretösszeg, összes elszámolható költség alapon 893 millió Ft 

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 2-20 db. 

 

BÁCS-KISKUN MEGYE 

Teljes rendelkezésre álló keretösszeg, összes elszámolható költség alapon: 2058 millió Ft 

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 10-25 db. 

 

BÉKÉS MEGYE 

Teljes rendelkezésre álló keretösszeg, összes elszámolható költség alapon 1546 millió Ft 

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 4-25 db. 

  

 

Operatív Program neve: Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 

Pályázati kiírás címe: Inkubátorházak fejlesztése 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
TOP-1.1.2-16 

Támogatást igénylők 

köre: 

A Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:  
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GFO 322)  

 

 

 

 

i önkormányzati tulajdonban lévő, jogi személyiségű nonprofit szervezet (GFO 599)  

 
 
Jelen Felhívás keretében a fent felsorolt szervezeteknek a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőségük. 

Pályázati kiírás célja: 

Jelen Felhívás célja, hogy az önkormányzati tulajdonú inkubátorházak infrastrukturális hátterének kiépítésével hozzájáruljon a minőségi vállalkozói 
adottságokra alapozott, piacképes, lehetőségorientált vállalkozások számának bővüléséhez. Kiemelt cél, hogy a betelepülő vállalkozások az 
inkubációs időszak alatt annyira megerősödjenek, hogy a vállalkozások telephelyi és menedzsment funkcióinak megerősödésével hozzájáruljanak 
a foglalkoztatottság, valamint magas hozzáadott értéket előállítva a GDP növeléséhez, s ezáltal a nemzetgazdaság erősödéséhez.  
Az inkubátorházak fejlesztését úgy kell megvalósítani, hogy a KKV-k megerősödésével a fejlesztési források a legnagyobb addicionális hatást 
érhessék el. A fejlesztések indirekt módon az inkubátorházon kívül működő vállalkozások életben maradási, megerősödési és fejlődési esélyeinek 
javításához is hozzájárulhatnak. 

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

3.1.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenységek  
A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatók önállóan:  
a) Iparfejlesztési és iparfejlesztéshez kapcsolódó szolgáltatói inkubációs tevékenység céljára használandó ingatlanok építése, bővítése, 
korszerűsítése, modernizálása és inkubátorházzá történő átalakítása.  

b) Iparfejlesztési és iparfejlesztéshez kapcsolódó szolgáltatói inkubációs funkciókat támogató közös terek és közös műhelyek5 kialakítása.  

c) Az inkubációs tevékenységhez kapcsolódóan a telekhatáron belüli alapinfrastruktúra kiépítése (közművek, elektromos vezetékek, közlekedő 
felületek), ill. telekhatáron kívüli alapinfrastruktúra beruházás a Felhívás 3.4.1.1. pontja szerint. 
 
d) Az inkubációs tevékenység végzéséhez szükséges eszközök, berendezések, valamint a közös műhelyekben használatos termelő és 
szolgáltató eszközök beszerzése.  

 

3.1.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek  
A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek nem támogathatók önállóan:  

3.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek  
A Felhívás keretében önállóan nem, csak a Felhívás 3.1.1. pontjában felsorolt tevékenységekkel együtt támogatható, kötelezően megvalósítandó 
tevékenységek:  
a) Akadálymentesítés – amennyiben releváns - jelen Felhívás 3.4 fejezetében az akadálymentesítésre vonatkozó feltételek alapján.  
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b) Szórt azbeszt mentesítése – amennyiben releváns - jelen Felhívás 3.4 fejezetében az azbesztmentesítésre vonatkozó feltételek alapján.  

c) Energiahatékonysági intézkedések – amennyiben releváns - jelen Felhívás 3.4 fejezetében az energiahatékonysági intézkedésekre vonatkozó 
feltételek alapján.  

d) Nyilvánosság biztosítása – az ÁÚF 10. fejezete alapján.  

e) Elektromos járművek használatához szükséges alapvető töltő-infrastruktúra kiépítése a beruházás környezetében - amennyiben a projekt 

keretében parkolóhely fejlesztése, létesítése valósul meg, vagy a települési töltő-infrastruktúra kiépítése azt indokolja. A tevékenységet a 
támogatást igénylő indoklása alapján lehet elhagyni - amennyiben releváns jelen Felhívás 3.4. pont vonatkozó alpontjában található szabályok 
figyelembevételével.  
 

3.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek  
A Felhívás keretében önállóan nem, csak a Felhívás 3.1.1. pontjában felsorolt tevékenységekkel együtt támogatható, választható megvalósítandó 
tevékenységek:  
a) Infokommunikációs technológia-fejlesztés.  

b) A hatályos jogszabályoknak megfelelő, kötelezően (minimálisan) előírt számú parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely létesítése, 
valamint kerékpártároló kialakítása.  

c) Megújuló energiaforrások használata (pl.: napkollektorok, fotovoltaikus napelemek) az épületek gazdaságosabb, korszerűbb üzemeltetése 
érdekében.  

 

Beadás határideje: 
A támogatási kérelem benyújtási határideje és módja a Felhívás területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében 

található. 

Támogatás mértéke és 

összege: 

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum és maximum összege a Felhívás területspecifikus mellékletében kerül szabályozásra.  

b) A támogatás maximális mértéke nem állami támogatásnak minősülő támogatás esetén az elszámolható költség 100%-a a Felhívás támogatási 
jogcímekre vonatkozó szabályainak a figyelembevételével.  
 
A támogatási intenzitás legmagasabb mértéke az egyes régiókban a következők szerint alakul: 
 

 Támogatási kategória  Támogatási 
intenzitás12  

Regionális beruházási támogatás Nyugat-Dunántúl  25 %  

Közép-Dunántúl  35 %  

Dél-Dunántúl  50 %  
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Észak-Magyarország  50 %  

Észak-Alföld  50 %  

Dél-Alföld  50 %  

 

 

 

Operatív Program neve: Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 

Pályázati kiírás címe: TOP-4.1.1-16 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
TOP-4.1.1-16 

Támogatást igénylők 

köre: 

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:  

 

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

b) Helyi önkormányzat (GFO 321);  

c) Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327);  

d) Helyi önkormányzat/helyi önkormányzatok társulása által létrehozott gazdasági társaság, amelyben az önkormányzat/társulás 

többségi tulajdonrésszel12 rendelkezik (GFO 11, 572, 573, 575, 576);  

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) Egyházi jogi személy (GFO 55);  

h) Egyéb, jogi személyiségű non-profit szervezetek (GFO 591, 599).  

 

Támogatási kérelmet azon támogatást igénylők nyújthatnak be, amelyek tulajdonában, vagy vagyonkezelésében, állami tulajdon 

esetén vagyonkezelésében, használatában lévő ingatlanban az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) 

bekezdésének a) – e) pontja szerinti valamely feladatot ellátó, működési engedéllyel és NEAK finanszírozási szerződéssel, területi 

ellátási kötelezettséggel rendelkező egészségügyi szolgáltató működik, vagy a projekt eredményeképpen működni fog.  

 

Amennyiben a beruházással érintett egészségügyi szolgáltatást nem a helyi önkormányzat, vagy annak társulása működteti, úgy az 

egészségügyi szolgáltató és az önkormányzat között az egészségügyi ellátásra vonatkozó megállapodást csatolni szükséges a 

támogatási kérelemhez.  
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Ha nem az önkormányzat kívánja megvalósítani a beruházást, az említett, egészségügyi ellátásra vonatkozó megállapodás 

mellékleteként az egészségügyi alapellátás szolgáltatására kötelezett helyi önkormányzat támogató nyilatkozata szükséges arról, hogy 

a projekt megvalósításához hozzájárul és a projekt megvalósítási idejét követően legalább a projekt fenntartási időszakának végéig 

biztosítja a támogatást igénylőnél az általa nyújtott szolgáltatást.  

 

Ugyanarra az egészségügyi szolgálatra/szolgáltatásra és/vagy ugyanazon épület fejlesztésére csak egy támogatási kérelem nyújtható 

be, ellenkező esetben valamennyi benyújtott támogatási kérelem elutasításra kerül. 

Pályázati kiírás célja: 

Jelen Felhívás keretében az alábbi egészségügyi alapellátások fejlesztése támogatható:  

- háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás (felnőtt, gyermek, vegyes praxis);  

- fogorvosi alapellátás;  

- alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátás;  

- védőnői ellátás;  

- iskola-egészségügyi (iskolaorvosi, iskola-fogorvosi) ellátás, amennyiben a fejlesztendő háziorvosi/házi gyermekorvosi/fogorvosi 

ellátással azonos épületben működik, vagy fog működni.  

 

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek  

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:  

1) Egészségügyi alapellátás (közfinanszírozott és területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, 

fogorvosi alapellátás, alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátás, védőnői szolgálat) 

infrastruktúra fejlesztése, melynek keretén belül támogatható:  

a) felújítás (beleértve az épületgépészeti, épületvillamossági és épületszerkezeti fejlesztéseket),  

b) átalakítás,  

c) bővítés,  

d) új épület építése,  

e) ingatlankiváltás,  

f) funkciójukat vesztett épületek hasznosítása, funkcióváltás.  

 

A Felhívás keretében kizárólag meglévő, működő praxisok és védőnői szolgálatok fejlesztése támogatható.  

3.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek  

A Felhívás keretében önállóan nem, csak a 3.1.1. fejezetben felsorolt tevékenységekkel együtt támogatható, kötelezően 
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megvalósítandó tevékenységek:  

1) Akadálymentesítés – amennyiben releváns, jelen Felhívás 3.4 fejezetében az akadálymentesítésre vonatkozó feltételek alapján;  

2) Szórt azbeszt mentesítése – amennyiben releváns, jelen Felhívás 3.4 fejezetében az azbesztmentesítésre vonatkozó feltételek 

alapján;  

3) Energiahatékonysági intézkedések – amennyiben releváns, jelen Felhívás 3.4 fejezetében az energiahatékonysági intézkedésekre 

vonatkozó feltételek alapján;  

4) Nyilvánosság biztosítása – ÁÚF c. dokumentum 10. fejezete alapján;  

5) Védőnői eszközbeszerzés – amennyiben releváns, jelen Felhívás 3.4.1.1 fejezet C) pont 1) e) alpontjának kötelező védőnői 

eszközbeszerzésre vonatkozó feltételei alapján.  

 

3.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek  

A Felhívás keretében önállóan nem, csak a 3.1.1. fejezetben felsorolt tevékenységekkel együtt támogathatóak az alábbi 

tevékenységek:  

1) Eszközbeszerzés: a működési engedélyben és a NEAK4 finanszírozási szerződésben foglalt tevékenységek végzéséhez szükséges 

minőségi definitív ellátás biztosításához elengedhetetlen műszer, gép, informatikai és egyéb eszköz beszerzése – mobil eszközök 

preferálása mellett.  

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

kapcsolódó eszközbeszerzés, amennyiben a fejlesztendő háziorvosi/házi gyermekorvosi/fogorvosi ellátással azonos épületben 

működik, vagy fog működni.  

3) Az önkormányzati tulajdonban lévő szolgálati lakás felújítása, átalakítása, bővítése, új építése a háziorvos, házi gyermekorvos, 

fogorvos és védőnő lakhatásának biztosítására.  

4) A fejlesztett helyiségekben mozgó szakorvosi szolgálat feltételeinek kialakítása, fejlesztése.  

5) 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.  

6) Családbarát funkciók elhelyezését, kialakítását megvalósító fejlesztések, pl.: gyermek játszósarok kialakítása a váróteremben.  

7) Járműbeszerzés: személygépkocsi, elektromos meghajtású személygépkocsi, segédmotoros kerékpár, kerékpár, elektromos 

kerékpár beszerzése.  

8) A projekt keretében beszerzésre kerülő vagy már korábban beszerzett az egészségügyi alapellátáshoz használt (gép)járművek 
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tárolására garázs/tároló építése, kialakítása, felújítása.  

9) 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 és alátámasztani.  

10) Elektromos járművek használatához szükséges alapvető töltő-infrastruktúra kiépítése a beruházás környezetében, 

amennyiben a projekt keretében parkolóhely fejlesztése, létesítése valósul meg, vagy a települési töltő-infrastruktúra kiépítése azt 

indokolja, a Felhívás 3.4. fejezetének vonatkozó alpontjában található szabályok figyelembevételével.  

11) Udvarfelújítás (beleértve a kerítés építését, felújítását), telekhatáron belüli terület-rendezés, parkosítás.  

12) Megújuló energiaforrások kialakítása (pl.: napkollektorok, fotovoltaikus napelemek) az épületek gazdaságosabb, korszerűbb 

üzemeltetése érdekében.  

 

Beadás határideje: A támogatási kérelem benyújtási határideje és módja a Felhívás területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében található.  

Támogatás mértéke és 

összege: 

 

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum és maximum összege a felhívás területspecifikus mellékletében kerül 

szabályozásra.  

b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a, a Felhívás támogatási jogcímekre vonatkozó szabályainak 

a figyelembevételével.  

 

 

Operatív Program neve: Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 

Pályázati kiírás címe: Helyi foglalkoztatási együttműködések 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
TOP-5.1.2-16 

Támogatást igénylők 

köre: 

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

vezetője:  

 

- 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),  
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- Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű többségi önkormányzati tulajdonú nonprofit 

gazdasági társaság (Nonprofit gazdasági társaság GFO 5719) lehet.  

 

A konzorciumba kötelező bevonni:  

 

- az állami foglalkoztatási szervként eljáró megyei kormányhivatalt (GFO 312)  

- amennyiben a konzorciumvezető nem helyi önkormányzat vagy társulás (Helyi önkormányzat GFO 321, Helyi önkormányzatok 

társulása GFO 327, Területfejlesztési önkormányzati társulás GFO 328), abban az esetben a konzorciumba kötelező bevonni a 

projektjavaslat vonatkozásában releváns 20 helyi önkormányzatot/önkormányzatokat.  

 

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 az adott 

területen lévő munkaerő-piacuk bővítéséhez, célcsoportjaik képzéséhez, elhelyezkedéséhez és a szereplők együttműködésének 

erősítéséhez szükségesek. 

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

3.1.1.1. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:  

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

a) foglalkoztatási paktum létrehozása (az adott területi szinten jelenlévő, foglalkoztatás területén releváns szereplők megkeresése és 

bevonása (tagok kiválasztási módszertanának bemutatása) a foglalkoztatási megállapodásba (paktumszervezet)4, tagok közötti 

együttműködési megállapodás aláírása);az Irányító Hatóság által kiadott egységes útmutató alapján megvalósíthatósági tanulmány – 

MT – elkészítése, mely széleskörű gazdasági és társadalmi partnerséggel, a helyi szereplők kötelező bevonásával készül;  

b) a paktum, megállapodás területi szintjére vonatkozó, részletes – valamennyi releváns gazdasági ágazatra és szezonális munkaerő-

keresletre kitérő - foglalkoztatási helyzetelemzés készítése, melynek része - indikátorokkal, kutatásokkal, elemzésekkel, és/vagy 

szakértői véleményekkel alátámasztott - közös helyzetfeltárás, problémaelemzés a térség munkaerő-piacának jellemzőiről, a 

foglalkoztatás nehézségeiről, a kritikus pontokról és a beavatkozási elképzelésekről;  

c) paktum, megállapodás területi szintjére vonatkozó, a résztvevők által konszenzusos módszerrel elfogadott, a helyzetfeltárásból 

logikusan következő, térségi gazdaságfejlesztési célokhoz szorosan kötődő, foglalkoztatást és munkanélküliség elleni küzdelmet 

fókuszba állító, az állami, illetve az illetékes kormányhivatal munkaügyi politikájával összhangban álló lokális és átfogó 

programjaival szinergiában álló, részletes foglalkoztatási stratégia5, akcióterv kidolgozása, igazodva az érintett megyei paktum 

keretében kidolgozott ágazati trendeket figyelő elemző és előrejelző rendszerhez, negyedéves vagy féléves megyei gazdasági és 
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foglalkoztatási gyorsjelentésekhez;  

d) a foglalkoztatási paktum stratégiájának/akciótervének megvalósítására reális ütemtervű munkaprogram kidolgozása, összhangban 

az országos foglalkoztatáspolitika, a térségi gazdaságfejlesztés és társadalompolitika szempontjaival. Stratégiai célrendszer 

megvalósítását szolgáló projekttervek kidolgozása, ezek szakmai tartalmának pontos meghatározása, a végrehajtásban együttműködő 

partnerek, felelősségi viszonyok, határidők, és a finanszírozással összefüggő minden lényeges kérdés szabályozásával;  

e) munkaerő-piaci, vállalkozásfejlesztési és munkaerő igényfelmérések elvégzése;  

f) gazdaság – és foglalkoztatás-fejlesztési megállapodás/paktum megvalósítása és fenntartása során, foglalkoztatási együttműködés 

(partnerség), irányító csoport (partnerséget reprezentáló szűkebb testület), menedzsment szervezet és paktumiroda felállítása 

működtetése, ügyrend, munkaterv kidolgozása, reális költségvetés kidolgozása, az ehhez szükséges szakmai kompetenciák, humán-

erőforrás biztosítása6;  

g) a paktumok fenntartható működésére is garanciákat nyújtó paktumot alapító együttműködési megállapodás aláírása, melyet a 

támogatási szerződés hatályba lépését követő 6. hónap végéig kötelező megtenni;  

h) a helyi szereplők közötti információáramlás és véleménycsere ösztönzése, a térségi szereplők közötti kezdeményezések 

összehangolása;  

i) foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési kezdeményezések ösztönzését és összehangolását célzó helyi szintű együttműködési hálózatok 

kialakítása, és működési feltételeinek megteremtése;  

j) foglalkoztatási partnerség (paktum) működési tapasztalatainak összegyűjtése, illetve megosztása;  

k) partnerségi bevonással végrehajtott projekt folyamat részletes dokumentációja: partneri egyeztetések jelenléti ívei, fotók, 

emlékeztetők;  

l) 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);  

m) projektzárási feltétel a minősítés megszerzése a sztenderdek alapján.7  

 

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

főtevékenység) kapcsolódóan:  

a) A célcsoportot érintő képzéshez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó tevékenységek:  

o képzési költség támogatása (egyéni és csoportos egyaránt);  
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o bértámogatás és bérköltség támogatás nyújtása  

 

b) A célcsoportot érintő egyéb munkaerő-piaci tevékenységek:  

o munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtása a hatályos jogszabályokkal összhangban, azokra építve: a szolgáltatási tevékenység és 

díjának megtérítése  

 

3.1.1.2. Választható önállóan támogatható tevékenységek  

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

a) partnerség-építés, külföldi és/vagy belföldi tanulmányút, országos és nemzetközi együttműködési hálózatokba történő 

bekapcsolódás támogatása, gazdaság – és foglalkoztatás-fejlesztési együttműködés (foglalkoztatási partnerség) működtetése;  

b) foglalkoztatási partnerségek és menedzsment kapacitások erősítése, az információáramlás javítása;  

c) az oktatás minőségének, eredményességének és hatékonyságának javítása, az egész életen át tartó tanulás terjesztése;  

d) már meglévő paktumok szolgáltatásainak bővítése;  

e) munkaerő-piaci szolgáltatások és munkaerőpiaci vonatkozású vállalkozási tanácsadás rendszer működtetés és fejlesztése;  

f) a projekt megvalósítását segítő tudásbővítésen, tréningeken képzéseken való részvétel;  

g) a projekt megvalósítása során folyamatos tájékoztatás és kommunikáció a szélesebb nyilvánosság felé;  

h) honlap kialakítása a partnerség erősítésére és a projektekben résztvevők közötti kommunikáció megkönnyítésére, valamint 

foglalkoztatási/munkáltatói fórumok működtetésére;  

i) paktum inkubátor – szolgáltatásfejlesztés vállalkozások számára foglalkoztatás ösztönző fejlesztéseik érdekében8;  

j) 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. a képzéshez kapcsolódó (helyi/helyközi) utazás, szállás és étkezés támogatása;  

2. a képzés idejére szóló keresetpótló juttatás és járulékainak biztosítása;  

3. 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 munkaerő-piaci tevékenységek, melyeket a megyei kormányhivatalon kívüli, egyéb szervezetek is 

elláthatnak9:  

- 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.  

 

Beadás határideje: A támogatási kérelem benyújtási határideje és módja a felhívás területi szereplőre vonatkozó területspecifikus mellékletében található. 

Támogatás mértéke és 

összege: 

 

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum és maximum összege a felhívás területspecifikus mellékletében kerül 

szabályozásra.  

b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a.  
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– A megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásához bértámogatás formájában nyújtott támogatás  

A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 75 %-át.  

– A hátrányos helyzetű munkavállalók felvételéhez bértámogatás formájában nyújtott támogatás  

 

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

– Hátrányos helyzetű munkavállalók segítésének költségeit ellentételező támogatás  

 

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

 

Operatív Program neve: Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 

Pályázati kiírás címe: TOP-1.1.1-16 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
TOP-1.1.1-16 

Támogatást igénylők 

köre: 

A Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:  

 

a) Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 32)  

b) Nem kkv kategóriába tartozó többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok (GFO 11, 57) 12  

 

A Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására (a fenti kedvezményezettek által alkotott) konzorcium formájában 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:  

 

- Megyei önkormányzat (GFO 321)  

- Önkormányzati hivatal (költségvetési szerv) (GFO 325)  

- Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (GFO 599), amelyben az állam vagy önkormányzat együttesen vagy külön, 

közvetve vagy közvetlenül - 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik  
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Pályázati kiírás célja: 

A támogatási konstrukció a vállalkozói környezet és az üzleti infrastruktúra fejlesztése érdekében az önkormányzati tulajdonú 

ipari parkok, tudományos és technológiai parkok, logisztikai és innovációs központok, iparterületek [a Szerződés 107. és 108. 

cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, a bizottság 

651/2014/EU (2014. június 17.) rendelete (a továbbiakban: 651/2014/EU rendelet) előírásainak figyelembe vételével, egyedi alapon 

meghatározva]) fejlesztésére, iparterületek kialakítására, alapinfrastruktúra kiépítésére, bővítésére, az iparterületek 

elérhetőségét és feltárását segítő vonalas infrastruktúrák fejlesztésére fókuszál. 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.  

 

A támogatás hosszú távú céljának teljesítéséhez az önkormányzat vagy az önkormányzat vállalkozása a betelepülő 

vállalkozások meglévő, illetve új telephelyeinek kialakításával és fejlesztésével, a beruházással érintett terület elérhetőségének 

javításával, a vállalatközi együttműködések infrastrukturális hátterének biztosításával járul hozzá. Az ipari parkok és 

iparterületek az infrastruktúra fejlesztést célzó beruházásokon keresztül alkalmassá válhatnak regionális, valamint országos 

gazdaságélénkítő hatás kifejtésére egyaránt. Az üzleti infrastruktúrát igénybe vevő vállalkozások számának növekedésével 

javul a gazdasági aktivitás, illetve nő a versenyképesség a magasabb minőségű és szélesebb körű szolgáltatások által. 

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek  

 
A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:  

 

A) Ipari parkok, tudományos és technológiai parkok, logisztikai és innovációs központok fejlesztése (meglévő, címmel 

rendelkező parkok esetében)  
 

A főtevékenységen belül támogatható:  

a) Meglévő ipari parkok, tudományos és technológiai parkok, logisztikai és innovációs központok 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 3.4. pontja szerint.  

b) A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, létesítése, a szükséges épületgépészeti beruházások 

végrehajtása.  
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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, logisztikai és innovációs központok elérhetőségét megteremtő vagy erősítő 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 3.4. 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 utak vagy csomópontok felújítása, fejlesztése, átépítése vagy megerősítése.  

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Felhívás keretében nem támogatható inkubációs infrastruktúra fejlesztése. Inkubációs infrastruktúra 

fejlesztése kizárólag a TOP-1.1.2-16 Felhívás keretében kerülhet támogatásra. 

 

 

 

3.1.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek  

 
A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem támogathatóak: 

 

3.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek  
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A Felhívás keretében önállóan nem, csak a 3.1.1. fejezetben felsorolt tevékenységekkel együtt támogatható, kötelezően 

megvalósítandó tevékenységek:  

 

a) Akadálymentesítés – amennyiben releváns, jelen Felhívás 3.4. fejezetében az akadálymentesítésre vonatkozó feltételek alapján.  

b) Szórt azbeszt mentesítése – amennyiben releváns, jelen Felhívás 3.4. fejezetében az azbesztmentesítésre vonatkozó feltételek 

alapján.  

c) Energiahatékonysági intézkedések – amennyiben releváns, jelen Felhívás 3.4. fejezetében az energiahatékonysági intézkedésekre 

vonatkozó feltételek alapján.  

d) Nyilvánosság biztosítása – az ÁÚF c. dokumentum 10. fejezete alapján.  

e) Elektromos járművek használatához szükséges alapvető töltő-infrastruktúra kiépítése a beruházás környezetében - amennyiben a 

projekt keretében parkolóhely fejlesztése, létesítése valósul meg, vagy a települési töltő-infrastruktúra kiépítése azt indokolja. A 

tevékenységet a támogatást igénylő indoklása alapján lehet elhagyni. Amennyiben releváns jelen Felhívás 3.4. pont vonatkozó 

alpontjában található szabályok figyelembevételével.  

 

3.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek  

 
a) Új épületek kialakítása, ill. meglévő épületek energetikai korszerűsítése során a megújuló energiaforrások részarány-növelése, 

amelyet a 3.4. pontban szereplő energiahatékonysági elvárások mentén kell megoldani (kivéve raktárak, üzemcsarnokok).  

b) Az ipari park, tudományos és technológiai park, logisztikai és innovációs központ, iparterület működtetéséhez és a betelepülő 

vállalkozások számára nyújtott működést és termelést elősegítő szolgáltatási funkciók ellátásához szükséges eszközök, berendezések 

beszerzése.  

c) Barnamezős területek kármentesítése.  
 

 

Beadás határideje: 

CSONGRÁD MEGYE 

 a) A támogatási kérelmek benyújtása 2017. május 29-től 2017. július 31-ig lehetséges.  
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BÁCS-KISKUN MEGYE 

a) A támogatási kérelmek benyújtása 2017. május 29-től 2017. szeptember 30-ig lehetséges.  

 

BÉKÉS MEGYE 

a) A támogatási kérelmek benyújtása 2017. június 12.-től 2017. augusztus 31.-ig lehetséges.  

 

Támogatás mértéke és 

összege: 

CSONGRÁD MEGYE 

 a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás elérhető összege: minimum 50 millió Ft, maximum 800 millió Ft.  

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

 

BÁCS-KISKUN MEGYE 

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 25 millió Ft, maximum 1 400 millió Ft.  

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

 

BÉKÉS MEGYE 

a, A mezőkovácsházi járás számára elkülönített indikatív keretösszeg 

a, minimum 200 millió Ft, maximum 450 millió Ft,  

 

b, Az orosházi járás számára elkülönített indikatív keretösszeg 

b, minimum 50 millió Ft, maximum 100 millió Ft,  

 

c, A szarvasi járás számára elkülönített indikatív keretösszeg 

c, minimum 100 millió Ft, maximum 200 millió Ft,  

 

d, Ipari- és turisztikai potenciált növelő fejlesztési program számára elkülönített indikatív keretösszeg (Gyulai, Békéscsabai, Békési, 

Gyomaendrődi, Szeghalmi járások) 

d, minimum 100 millió Ft, maximum 200 millió Ft,  

 

e, Minden megyén belüli jogosult számára elkülönített indikatív keretösszeg 
e. minimum 100 millió Ft, maximum 200 millió Ft.  
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A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.  

 

Rendelkezésre álló 

forrás: 

CSONGRÁD MEGYE 

 Teljes rendelkezésre álló keretösszeg, összes elszámolható költség alapon 1 787 millió Ft 

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 2-20 db. 

 

BÁCS-KISKUN MEGYE 

Teljes rendelkezésre álló keretösszeg, összes elszámolható költség alapon 2 908  millió Ft 

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 10-15 db. 

 

BÉKÉS MEGYE 

Teljes rendelkezésre álló keretösszeg, összes elszámolható költség alapon 1250 millió Ft 

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 5-8 db. 

  

Operatív Program neve: Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 

Pályázati kiírás címe: Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
TOP-1.2.1-16 

Támogatást igénylők 

köre: 

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:  

a) Helyi önkormányzatok (GFO 321);  

b) Önkormányzati hivatal (költségvetési szerv) (GFO 325)  

c) Helyi önkormányzatok társulásai (GFO 327);  

d) Gazdasági társaságok, amelyekben a helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások többségi tulajdonrésszel rendelkeznek (GFO 

11, 57);  

e) Egyházi jogi személyek (GFO 55);  

f) 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. 
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Pályázati kiírás célja: 

Az intézkedés célja térségi szintű, turisztikai termékcsomagok és kisléptékű tematikus turisztikai fejlesztések támogatása, 

melyekkel 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.  

Az intézkedés azokra a fejlesztési igényekre kíván reagálni, amelyek elsősorban helyi, illetve térségi jelentőségűek, nem részei 

országos vagy nemzetközi hálózatoknak, de a térségben, illetve helyben tartózkodási időt hosszabbító lehetőséget jelentenek, ezáltal 

– közvetett módon – jelentős helyi-térségi foglalkoztatás-bővítési potenciált hordoznak magukban. 

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

3.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek  

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:  

A) A térségben jelentős kulturális és örökségi helyszínek turisztikai fejlesztése4  
 

Az attrakciót az épített és szellemi örökség értékeinek hasznosításával kell fenntartható turisztikai attrakcióvá fejleszteni, és ezen 

értékekhez illeszkedő látogatóbarát- és élmény-elemekkel bővíteni.  

a) A térség kulturális adottságaira építő új vonzerők létrehozása, meglévők fejlesztése  
 

- Kulturális örökség turisztikai hasznosításához, bemutathatóvá tételéhez kapcsolódó építés, felújítás, bővítés, kiállító és 

bemutatóterek, többfunkciós helyiségek kialakítása, fejlesztése.  

- Turistafogadás feltételeinek létrehozása, vendégfogadó terek kialakítása, látogatóbarát funkciók kialakítása, bővítése, a színvonalas 

turistafogadáshoz szükséges szolgáltatási háttér kialakítása.  

- Komplex turisztikai, információs és látogatómenedzsment szolgáltatások létrehozása.  

- Élményelemeket jelentő technikai fejlesztések, interaktív bemutatási formák kialakítása.  

- Időjárás független, illetve célcsoport specifikus kínálati (program) elemek létrehozása, fejlesztése.  

b) Rendezvények infrastrukturális hátterének fejlesztése  
 

A rendezvények szerepe a kulturális turizmus kínálatában meghatározó jelentőségű. A rendezvények infrastrukturális hátterének 

fejlesztése jelen felhívás keretében támogatható önálló vonzerőt jelentő rendezvényhez vagy más attrakcióhoz kapcsolódóan.  

- Turisztikai rendezvények lebonyolítására alkalmas helyszínek alapvető infrastrukturális feltételeinek fejlesztése (pl.: színpad, 

nézőtér, kiszolgáló helyiségek kialakítása, szükséges infrastruktúra (pl.: elektromos áram, víz) kiépítése, korszerűsítése, 

rendezvényterek biztosítása, hang- és fénytechnikai fejlesztések, közbiztonsági elemek).  

- Színvonalemelést, lehetséges rendezvények körének bővítését lehetővé tevő infrastrukturális fejlesztések (kizárólag a rendezvény 
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kulturális célját közvetlenül szolgáló azt segítő, nem bérbe adható, hosszú távon használandó infrastrukturális fejlesztések valósíthatók 

meg, például: székek, padok).  

 

 

c) Kulturális vonzerőkön alapuló térségi hálózatok – tematikus utak – kialakítása, meglévők fejlesztése  
Megyén belüli turisztikai helyszíneket összekötő, egy tematikára épülő turisztikai élményutak kialakítása és fejlesztése.  

- A tematikus út egyes helyszínein található vonzerőkhöz kapcsolódó: építés, felújítás, bővítés, kiállító és bemutatóterek, többfunkciós 

helyiségek kialakítása, fejlesztése.  

- Turistafogadás feltételeinek létrehozása, vendégfogadó terek, látogatóbarát funkciók, a színvonalas turistafogadáshoz szükséges 

szolgáltatási háttér kialakítása, bővítése.  

- Élményelemeket jelentő technikai fejlesztések, interaktív bemutatási formák kialakítása.  

- Időjárás független, illetve célcsoport specifikus kínálati (program) elemek létrehozása, fejlesztése.  

 

B) Ökoturisztikai fejlesztések  
 

A természeti értékekben rejlő turisztikai potenciál hasznosítása, a térség természeti értékeire alapozott turisztikai vonzerők, 

helyszínek, látnivalók létesítésére, védelmére, megőrzésére és bemutatására irányuló fejlesztések támogatása.  

a) Természeti értékek bemutatására alkalmas helyszínek (Pl.: Natura 2000 területek, natúrparkok, vadasparkok, állatkertek, 

történeti és gyűjteményes növénykertek egyéb természeti területek) ökoturisztikai fejlesztései  
 

- Turisztikai hasznosításhoz szükséges fogadási feltételek kialakítása és fejlesztése: látogatóközpont, többfunkciós bemutatótér 

kialakítása, fejlesztése, kapcsolódó épületállomány turisztikai, kulturális célú fenntartható fejlesztése.  

- Komplex turisztikai, információs és látogatómenedzsment szolgáltatások.  

- Célcsoport specifikus turisztikai vonzerő elemek kialakítása, bővítése.  

- Élményelemeket jelentő technikai fejlesztések, interaktív bemutatási formák kialakítása.  

- Aktív természetjáró infrastruktúra megvalósítása, továbbfejlesztése.  

- Környezetbe illő kilátók, pihenőhelyek létesítése, ezek infrastrukturális feltételeinek megteremtése: vízvételi lehetőség, szelektív 

hulladékgyűjtés, tűzrakóhelyek kialakítása stb.  

b) Kisvasutak, erdei vasutak (kizárólag keskeny nyomtávú) turisztikai infrastruktúrájának fejlesztése  
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- Turista fogadási feltételek kialakítása és fejlesztése;  

o Utasfogadó, utasforgalmi létesítmények építése, fejlesztése;  

o Szolgáltatási háttér infrastruktúra színvonalának emelése, kapacitások bővítése.  

- Turisztikai forgalomhoz kapcsolódó látogatóbarát funkciók bővítése, fejlesztése;  

- Vasúti pálya, gördülő állomány felújítása;  

- Legfeljebb 10 km szakaszon a vasúti szakasz meghosszabbítása, amennyiben ezáltal a kisvasút vonzereje alátámasztottan erősíthető;  

- Célcsoport specifikus vonzerőelemek kialakítása, bővítése;  

- Komplex turisztikai és információs látogatómenedzsment szolgáltatások kialakítása, fejlesztése;  

- Élményelemeket jelentő technikai fejlesztések, interaktív bemutatási formák kialakítása.  

- Az egyes állomásokon, ill. vasúti megállóhelyeken a környezetbe illő pihenőhelyek létesítése, ezek infrastrukturális feltételeinek 

megteremtése: vízvételi lehetőség, szelektív hulladékgyűjtés, esőbeállók, tűzrakóhelyek kialakítása stb.  

 

 

C) Aktív turizmushoz kapcsolódó fejlesztések  
 

a) Kerékpáros turizmus fejlesztése  
Meglévő nemzetközi vagy országos kerékpáros-turisztikai hálózatokra (pl.: EuroVelo-hoz kapcsolódó) ráhordó vagy a turisztikai 

attrakcióhoz csatlakozó, illetve turisztikai vonzerőket, valamint desztinációkat hálózatos jelleggel összekötő turisztikai célú 

kerékpáros turisztikai útvonalak kialakítása és fejlesztése.  

b) Természetes fürdőhelyek (a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek 

kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78 / 2008. (IV. 3). Korm. rendelet (a továbbiakban: 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet) 

alapján a fürdőzési célra engedélyezett víz és a hozzá tartozó vízparti terület) turisztikai infrastruktúrájának fejlesztése  

- A fürdőhelyek komplex, egységes arculatú, építészeti fejlesztése, fürdőházak, strandkiegészítő létesítmények, rendezvényhelyszínek 

kialakítása.  

- Fogadási feltételek színvonalát növelő infrastrukturális fejlesztések:  

o A strandok higiénés, esztétikai, biztonsági, információs, környezeti állapotának, vízminőségének javítása;  

o A kijelölt strandi vízfelület és a hozzá kapcsolódó vízparti területek kapcsolódásának átalakítása, fejlesztése (strandi szemétzugok 

megszüntetése, partvédő művek átalakítása, lídós partszakaszok kialakítása, stb.), hatályos vízjogi engedély alapján;  
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o Aktív sportos strandélet infrastrukturális feltételeinek a megteremtése.  

c) Vízi turizmus fejlesztése a térség természeti adottságaira épülő aktív turisztikai kínálatának bővítése érdekében  

- Vízi sporteszközök (kajak, kenu, csónak) számára kikötőhelyek létesítése, melybe nem értendő bele a kajak-kenu kölcsönző 

kialakítása, fejlesztése.  

- Kikötők megközelítését biztosító fejlesztések, pl.: tóba, folyóba való bejutáshoz lejáratépítése; területrendezés, a tóhoz vezető út 

építése a megközelíthetőség biztosítására, parkolók kiépítése, kitáblázás stb.  

- Kulturált fürdőzés feltételeinek kialakítása.  

- Kapcsolódó kiszolgáló létesítmények létrehozása, fejlesztése: esőbeálló, pihenőhely, tűzrakóhelyek, mosdók, zuhanyzók, 

sportpályák, szelektív hulladékgyűjtők stb.  

- Komplex vízitúra útvonalak kialakításához szükséges fejlesztések pl.: kitáblázás (folyamkilométer tábla, sajátos élővilágra 

vonatkozó ismertetőtáblák, szárazföldön kapcsolódó nevezetességekre vonatkozó tájékoztatás stb.) hiányzó állomáshelyek kialakítása.  

- Vízitúra-útvonalak mentén sajátos élővilág bemutatásának biztosítása.  

- Potenciális célcsoport bővítését megalapozó fejlesztések.  

- Vízi mentéshez szükséges feltételek megteremtése.  

- Élményelemeket jelentő technikai fejlesztések, interaktív – lehetőség szerint időjárástól független – bemutatási formák kialakítása.  

 

d) Horgászturizmus fejlesztése  

- Természetes vizek mellett kialakított horgászhelyek, illetve meglévő horgásztavak infrastrukturális fejlesztései (öltözők, mosdók, 

stégek, közösségi terek kialakítása, fejlesztése, tűzrakóhelyek kialakítása, kitáblázás), mely fejlesztéseknek környezetbe illőnek kell 

lenniük.  

 

- Horgásztavak élővilágának bemutatása.  
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D) Az önállóan támogatható tevékenységek (A-C) elemeire épülő turisztikai termékcsomagok létrehozása  
Több turisztikai szereplő együttműködésén alapuló területileg komplex fejlesztések létrehozása, amelyek biztosítják:  

- TOP-ban kiemelt célként megjelenő térségileg integrált fejlesztések megvalósítását;  

- rendelkezésre álló turisztikai források hatékony felhasználását (csökkentik a források elaprózódásának kockázatát);  

- a turisztikai együttműködések szélesítésének ösztönzését;  

- turisztikai vonzerők hálózatosodását;  

- hogy a kisebb turisztikai potenciállal rendelkező települések vonzerői egységes tematika alá rendezve egymást erősítsék;  

- tematikus térségek (desztinációk) létrehozásának megalapozását, ezáltal önálló turisztikai arculat kialakítását térségi, megyei szinten.  

 

E) Jelentős turisztikai attrakcióval rendelkező települések turisztikai infrastrukturális és szolgáltatói hiányosságainak 

felszámolása a komplex élményszerzés érdekében  
 

Számos, kiemelkedő turisztikai vonzerővel rendelkező településen szükség van a vendégek elégedettségét meghatározó 

infrastrukturális, szolgáltatási elemek fejlesztésére, amelyek hozzájárulnak a már meglévő turisztikai attrakciók korábbinál 

hatékonyabb hasznosításához, jobb települési integrációjához, ezáltal növelve az érdemi gazdaságfejlesztési és foglalkoztatási hatást:  

- Tájékozódást, információszerzést biztosító kitáblázás.  

- Parkolók építése.  

- Attrakcióhoz vezető (séta)utak kialakítása.  

- Egységes települési tematika, arculat kialakítása (kapcsolódó egyedi tartalmi elemek fejlesztése, interpretációja).  

- Interpretációs elemek fejlesztése a település, illetve attrakcióinak jobb megismertetése érdekében.  

- Turisták által preferált helyeken (attrakció közelében, illetve településközponti helyeken) nyilvános mosdók kialakítása.  

- Pihenőhelyek létesítése.  

- Ivókutak elhelyezése.  

- Attrakcióhoz kapcsolódóan vendéglátóhely, ajándékbolt kialakítása.  

- Internet hozzáférési pontok biztosítása.  

- Szeméttárolók (szelektív) kihelyezése.  
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3.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható 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 3.4 fejezetében az akadálymentesítésre vonatkozó feltételek alapján  

c) Szórt azbesztmentesítés – amennyiben releváns, jelen felhívás 3.4 fejezetében az azbesztmentesítésre vonatkozó feltételek alapján  

d) Energiahatékonysági intézkedések – amennyiben releváns, jelen felhívás 3.4 fejezetében az energiahatékonysági intézkedésekre 

vonatkozó feltételek alapján  

e) Nyilvánosság biztosítása – az ÁÚF. c. dokumentum 10. fejezete alapján  

f) Elektromos járművek használatához szükséges alapvető töltő-infrastruktúra kiépítése a beruházás környezetében - amennyiben a 

projekt keretében parkolóhely fejlesztése, létesítése valósul meg, vagy a települési töltő-infrastruktúra kiépítése azt indokolja. A 

tevékenységet a támogatást igénylő indoklása alapján lehet elhagyni. Amennyiben releváns, jelen felhívás 3.4. fejezetében elektromos 

járművek használatához szükséges alapvető töltő-infrastruktúra kiépítésre vonatkozó feltételek alapján.  

3.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:  

A felhívás keretében önállóan nem, csak a 3.1.1. fejezetben felsorolt tevékenységekkel együtt támogathatók az alábbi tevékenységek:  

a) A felhívás 3.1.1. pontjában meghatározott turisztikai attrakció kialakításához közvetlenül kapcsolódó eszközbeszerzés.  

 

b) A kulturális vonzerő egyediségén alapuló versenyképes, innovatív turisztikai tematika kidolgozása, a létrejövő turisztikai termék 

arculatának megteremtése.  

 

c) Bárki által térítésmentesen látogatható tematikus játszótér, pihenőpark, szabadidőpark kialakítása, fejlesztése valamely fejlesztett 

turisztikai attrakció kiegészítő elemeként.  

 

d) Az attrakciók közvetlen környezetének fejlesztése (parkosítás, információs táblák, pihenőhelyek, kiszolgáló utak, 

gépjárműparkolók, kerékpár parkolók, tárolók és támaszok, az attrakciók megközelítésének és parkolási helyzetének kezelése 

érdekében szükséges közlekedési kapcsolatok átszervezéséhez, közlekedésszervezési átalakításokhoz szükséges infrastrukturális 

fejlesztések). Az attrakció közvetlen környezetének fejlesztése közterületen is megvalósulhat, ebben az esetben azt nem kizárólag az 
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attrakció látogatói, hanem bárki számára elérhetővé kell tenni. (Kivéve a 3.1.1. E.) ponthoz kapcsolódó projekteket, ahol 

főtevékenységként támogatási igény nyújtható be.)  

 

e) A projekt keretén belül fejlesztendő épület energiahatékony működését javító beruházások, illetve megújuló energiaforrások 

hasznosítása.  

 

f) A műemlék berendezéséhez szükséges műtárgyak, eszközök szakszerű restaurálása, illetve épületekhez kötött műtárgyak, 

épülettartozékok, díszítőelemek restaurálása.  

 

g) Attrakcióhoz kapcsolódó, vendéglátó és kereskedelmi egységek kialakítása (pl. a desztináció kínálatához, arculatához illeszkedő 

ajándéktárgyakat árusító bolthelyiség, kávézó, étterem, büfé helyiség stb.). Ezen fejlesztések csak abban az esetben támogathatóak, 

amennyiben turisztikai attrakció területén, vagy ahhoz kapcsolódóan valósulnak meg oly módon, hogy elsősorban az  attrakcióba 

jegyet váltó látogatók fogyasztását szolgálják ki. (Kivéve a 3.1.1. E.) ponthoz kapcsolódó projekteket, ahol főtevékenységként 

támogatási igény nyújtható be.)  

 

h) Rendezvényhelyszín infrastrukturális fejlesztéséhez kapcsolódóan rendezvénysátor beszerzése.  

 

i) Az attrakció üzemeltetéséhez kapcsolódó sajátos ismeretek megszerzését célzó képzés.  

 

j) Kerékpárosbarát projektelemek megvalósítása (kivéve kerékpárkölcsönző kialakítása).  

 

k) 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.  

 

l) Család- és gyermekbarát projektelemek megvalósítása a fejlesztett turisztikai attrakcióhoz kapcsolódóan, pl.:  

- Belső gyermekjátszó helyiség, helyiségrész kialakítása,  

- Szabadtéri gyermekjátszótér kialakítása (homokozó, favár, játszótéri eszközök, stb.),  

- Gyermekgondozási helyiség (pl.: pelenkázó) biztosítása,  

- Célirányosan gyermeknek szánt higiéniai felszereltség biztosítása (toalett, zuhanyzó, fürdető helyiség),  

- Szélesített családos gépjármű parkolóhelyek biztosítása.  
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m) Fogyatékossággal élő emberek fogadása érdekében a fogyatékosság típusához igazodó sajátos igényeknek megfelelő szolgáltatások 

kialakítása. (A kötelezően előírt akadálymentesítésen felüli akadálymentesítés „Segédlet a közszolgáltatásokhoz és egyéb 

szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtéséhez ” c. dokumentum alapján).  

 

Beadás határideje: A támogatási kérelem benyújtási határideje és módja a felhívás területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében található. 

Támogatás mértéke és 

összege: 

 

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

területspecifikus mellékletében kerül szabályozásra  

b) A támogatás maximális mértéke nem állami támogatás esetén az összes elszámolható költség 100%-a.  

 

Rendelkezésre álló 

forrás: 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg, összes elszámolható költség alapon3 20 409 millió 

Ft. A területi egység számára rendelkezésre álló forrás meghatározása és a támogatási kérelmek várható darabszáma a felhívás területi 

egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében található. 

  

Operatív Program neve: Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 

Pályázati kiírás címe: TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
TOP-3.2.1-16 

Támogatást igénylők 

köre: 

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:  

 Helyi önkormányzatok kivéve a megyei jogú város önkormányzatát (GFO 321)  

 Területi (megyei) önkormányzat (GFO 321)- kizárólag a 3.1.1/g. tevékenység vonatkozásában konzorciumvezetői státusszal  

 Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 322)  

 Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 37);  

 Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327)  

 Többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok (GFO 11; 572; 573; 575; 576).  

 

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.  
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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:  

- Területi (megyei) önkormányzat (GFO 321)- az „önállóan nem” kitétel nem vonatkozik rá  

- Önkormányzati hivatal (költségvetési szerv) (GFO 325)  

- Nonprofit gazdasági társaság, szervezet (GFO 572; 573; 575; 576; 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: 

Az intézkedés átfogó célja a felhívásban meghatározott önkormányzati intézmények hatékonyabb energiahasználatának, racionálisabb 

energiagazdálkodásának elősegítése, amelyen belül alcélként jelenik meg:  

- Többségi önkormányzati és/vagy Többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság(ok) tulajdonában lévő épületek illetve 

infrastrukturális létesítmények energiahatékonyságot célzó felújítása és fejlesztése, amennyiben az egyes beruházások a fosszilis 

energiahordozókból származó üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának csökkentését szolgálják;  

- a hazai megújuló energiaforrások fokozottabb használata, mivel az elmarad az EU átlagtól, ugyanakkor Magyarország ilyen jellegű 

potenciálja több területen is kimagasló. Ezért további cél a projektek keretein belül a megújuló energiaforrások elérhetőbbé tétele, 

használatának ösztönzése, népszerűsítése.  

 

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek  

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:  

a) Önkormányzati tulajdonú épületek5 energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése 

által  
 

Épületek hőtechnikai jellemzőinek javítása, az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló, a felhívás megjelenésekor 

hatályos 7/2006 (V. 24.) TNM rendelet (továbbiakban: TNM rendelet) 6. § (5) és (6) bekezdéseinek b) pontjaiban megfogalmazott 

„hazai vagy uniós pályázati forrás” felhasználása esetében alkalmazandó követelményeknek megfelelően a külső határoló 

szerkezetek (beleértve a pince- és zárófödémeket vagy a fűtött tetőteret határoló szerkezeteket) utólagos szigetelésével (szükség esetén 

a lábazat hő és vízszigetelése és a talajon fekvő padló hő és vízszigetelése is támogatható), külső nyílászárók cseréjével vagy 

korszerűsítésével (hővisszanyerős szellőzővel ellátott ablakokra történő csere is támogatható), vagy az épületek nyári, passzív 

hővédelmének javításával. Műemléki illetve a helyi védelem alatt álló épületek esetében a homlokzatok fűtött tér felé eső (belső 
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oldali) hőszigetelése is támogatható, amennyiben a műemléki vagy a helyi védettség alátámasztásra, illetve a páratechnikai számítás 

benyújtásra kerül.  

b) Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV 

rendszerek korszerűsítése, amennyiben az épület legalább a felhívás megjelenésekor hatályos 176/2008. (VI. 30.) Kormányrendelet 

az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szerinti „DD – korszerűt megközelítő” kategóriába esik:  

- hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje (meglévő fosszilis alapú hőtermelő cseréje korszerűbb fosszilis alapú hőtermelőre 

vagy biomassza kazánrendszer telepítése);  

- fosszilis alapú távhőellátásban részesülő épületeknél a kedvezményezett tulajdonában lévő szekunder oldali gépészeti elemek 

korszerűsítései (A távhőszolgáltató tulajdonában lévő, jellemzően primer oldali gépészeti elemek kivételével, mert azok felújítása 

KEHOP-ból történhet. Továbbá a távhőszolgáltatás helyett más hőtermelő beépítése, azaz a távhőszolgáltatásról való leválás nem 

támogatott.);  

- fűtési és HMV rendszer korszerűsítése, cseréje;  

- hőleadó berendezések korszerűsítése, cseréje, szükség esetén a kapcsolódó kéménytechnikai fejlesztések elvégzésével;  

- épületgépészeti intelligens szabályzási rendszerek kiépítése, fejlesztése (épületek energetikai szabályzását, vezérlését biztosító 

rendszerek fejlesztése, hiányuk esetén ezek kiépítése, az ehhez szükséges mérési pontok kialakítása, központi épületenergia-

menedzsment rendszerek kialakítása, a mérési eredmények gyűjtését, feldolgozását, megjelenítését biztosító fejlesztések 

megvalósítása).  

 

c) Napkollektorok telepítése és hőközlő rendszerre kötése, amennyiben az energiaforrást alkalmazni kívánó épület legalább a 

felhívás megjelenésekor hatályos 176/2008. (VI. 30.) Kormányrendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szerinti 

„DD – korszerűt megközelítő” kategóriába esik:  

- napsugárzás energiatartalmát hasznosító berendezés és a kapcsolódó szerkezeti- és tartóelemek beszerzése és telepítése; statikai 

szakvélemény alapján a tetőszerkezet érintett teherhordó elemeinek megerősítése; az épületgépészeti rendszerben működéshez 

szükséges eszközök, berendezések telepítése (pl.: kollektorköri vezérlőegység, termosztatikus szabályozószelep, tágulási tartály, 

hőcserélős melegvíztároló, hőátadó rendszer gépészeti elemei, szigetelt csővezeték rendszer, szivattyúk).  

 

d) Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése 

céljából:  
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- napelemek és tartóelemeik beszerzése és telepítése; statikai szakvélemény alapján a tetőszerkezet érintett teherhordó elemeinek 

megerősítése; a helyi elektromos rendszerhez illetve a hálózathoz való csatlakozáshoz szükséges elemek (pl. inverterek, kétirányú 

mérők) beszerzése a belső csatlakozáshoz elengedhetetlenül szükséges hálózatfejlesztések és ezek kiépítésének költségei; megtermelt 

villamos energiát mérő és rögzítő eszközök.  

 

e) Hőszivattyú rendszerek telepítése és hőközlő rendszerre kötése, amennyiben az energiaforrást alkalmazni kívánó épület legalább 

a felhívás megjelenésekor hatályos 176/2008. (VI. 30.) Kormányrendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról rendelet 

szerinti „DD – korszerűt megközelítő” kategóriába esik:  

- Primer és szekunder oldalak kialakítása; beüzemelés, hőszivattyú energiaellátását biztosító energiavételezési pont(ok) kialakítása, 

szabályzó rendszer kialakítása, monitoring rendszer kialakítása és telepítése, amellyel a COP, SPFprim értékek számíthatók és 

ellenőrizhetők; Thermal Response Test (TRT) elvégzése, a berendezés telepítése.  

 

 

f) Fosszilis- vagy vegyes- (fosszilis és megújuló egyaránt) vagy tisztán megújuló energiaforrásokból táplálkozó helyi közösségi 

fűtőműre, vagy hulladékhőt hasznosító rendszerre való csatlakozás megteremtése (a felhívás 3.3 /j) pontjában leírtak kivételével), 

amennyiben az energiaforrást alkalmazni kívánó épület legalább a felhívás megjelenésekor hatályos 176/2008. (VI. 30.) 

Kormányrendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szerinti „DD – korszerűt megközelítő” kategóriába esik, továbbá 

ezen tevékenységekre más konstrukcióból nem igényeltek támogatást. (Nyilatkozattal szükséges igazolni, hogy a csatlakozás nem a 

felhívás 3.3./j. pontjában leírt módon valósul meg!):  

- Bekötővezeték megépítése a primer oldali hőfogadóig;  

- Primer oldali hőfogadó rendszer kialakítása/felújítása beleértve a hőellátó rendszerhez (szekunder rendszer) való csatlakozás 

kiépítését.  

- Az erőművi, ipari hulladékhő (pl. kondenzációs hő, füstgázhő, sarjúgőz…stb.), mint alternatív energiaforrás hasznosítása  

 

g) Megyei önkormányzati konzorciumvezetői szinten összefogott és koordinált, a helyi önkormányzati konzorciumi tagok 

Fenntartható Energia Akciótervének (SEAP) felülvizsgálata illetve átdolgozása Fenntartható Energia és Klíma Akciótervvé 

(SECAP) vagy a saját SECAP-juk kidolgozása és/vagy a megye területén működő Helyi Fejlesztési Stratégiával rendelkező 

vidékfejlesztési közösségek SECAP-jainak összefogása.  

Az intézkedés keretében megvalósuló tevékenységet illetően kizárólag a megyei önkormányzat, mint konzorciumvezető a 
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támogatásra jogosult, aki koordinálja, szakmailag támogatja ezen tevékenységeket és rendszeres konzultációt folytat a nemzeti 

és/vagy regionális „Covenant koordinátorral”, a konzorciumi tagokkal (akik csak a helyi önkormányzatok lehetnek) és a Helyi 

Fejlesztési Stratégiával rendelkező településközösségekkel és településekkel.  

Megyei önkormányzat, mint konzorciumvezető által a felhívás keretében csak 1 támogatási kérelem nyújtható be, ami az 

alábbiakat tartalmazhatja:  

- A helyi önkormányzat, mint konzorciumi tag által a saját akciótervének vonatkozásában végzendő szükséges adatgyűjtések, 

felmérések elvégzése, az akcióterv (SEAP) felülvizsgálata és átdolgozása, vagy a saját SECAP-juk kidolgozása, továbbá a tag 

csatlakozása a Covenant of Mayors (Európai Polgármesterek Szövetsége) szervezethez és annak vonatkozó programjához;  

- A megye területén működő Helyi Fejlesztési Stratégiával rendelkező vidékfejlesztési közösségek (akik nem lehetnek konzorciumi 

tagok) SECAP-jainak kidolgozása és a Közösség csatlakozása a Covenant of Mayors (Európai Polgármesterek Szövetsége) 

szervezethez és annak vonatkozó programjához.  

 

 

3.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható 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 3.4 fejezetében, az akadálymentesítésre vonatkozó feltételek alapján;  

b) Azbesztmentesítés – amennyiben releváns, jelen felhívás 3.4 fejezetében, az azbesztmentesítésre vonatkozó feltételek alapján;  

c) Nyilvánosság biztosítása – jelen felhívás 3.4 fejezetében az nyilvánosság biztosítására vonatkozó feltételek alapján;  

d) Képzési anyag kidolgozása, képzés tartása - jelen felhívás 3.4 fejezetében, a képzés biztosítására vonatkozó feltételek alapján;  

e) Műemléki vagy a helyi védettséget megalapozó érték megőrzése – amennyiben releváns, jelen felhívás 3.4 fejezetében, az értékek 

megőrzésének biztosítására vonatkozó feltételek alapján.  

 

 

3.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:  

A felhívás keretében önállóan nem, csak a 3.1.1./a) tevékenységgel együtt támogathatók az alábbi tevékenységek:  

a) Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV 

rendszerek korszerűsítése, amennyiben az épület NEM esik legalább a felhívás megjelenésekor hatályos 176/2008. (VI. 30.) 

Kormányrendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szerinti „DD – korszerűt megközelítő” kategóriába. Műemlék 
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vagy helyi védelem alatt álló épületek esetén ilyen esetben a felhívás 3.4.1.1/12 és 13) pontjában leírtak szerinti mértékben kell a 

3.1.1/a) pontban előírt tevékenységet elvégezni:  

- hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje (meglévő fosszilis alapú hőtermelő cseréje egy korszerűbb fosszilis alapú 

hőtermelőre vagy biomassza kazánrendszer telepítése);  

- fosszilis alapú távhőellátásban részesülő épületek szekunder oldali gépészeti korszerűsítései (A távhőszolgáltató tulajdonában lévő, 

jellemzően primer oldali gépészeti elemek kivételével, mert azok felújítása KEHOP-ból történhet. Továbbá a távhőszolgáltatás helyett 

más hőtermelő beépítése, azaz a távhőszolgáltatásról való leválás sem támogatható.);  

- fűtési és HMV rendszer korszerűsítése, cseréje;  

- hőleadó berendezések korszerűsítése, cseréje, szükség esetén a kapcsolódó kéménytechnikai fejlesztések elvégzésével;  

- épületegyüttes hőenergetikai rendszerének épületekre történő szétválasztása, hőtermelő helyiség (kazánház) kialakításával, 

gázvezeték kiépítésével, amennyiben a fejlesztés utáni külön hőenergetikai rendszerrel rendelkező épületek összesített számított 

energiafogyasztása kevesebb, mint a fejlesztés előtti állapotban lévő épületegyüttes energiafogyasztása, azaz a szétválasztás energia 

megtakarítással jár;  

- egymáshoz közel eső, önálló hőenergetikai rendszerrel rendelkező épületek épületegyüttessé alakítása, közös hőenergetikai rendszer 

megvalósításával, amennyiben a fejlesztés utáni közös hőenergetikai rendszerrel rendelkező épületegyüttes összesített számított 

energiafogyasztása kevesebb, mint a fejlesztés előtti állapotban lévő épületek energiafogyasztása, vagyis az egyesítés energia 

megtakarítással jár;  

 

 

- épületgépészeti intelligens szabályzási rendszerek kiépítése, fejlesztése (épületek energetikai szabályzását, vezérlését biztosító 

rendszerek fejlesztése, hiányuk esetén ezek kiépítése, az ehhez szükséges mérési pontok kialakítása, központi épületenergia-

menedzsment rendszerek kialakítása, a mérési eredmények gyűjtését, feldolgozását, megjelenítését biztosító fejlesztések 

megvalósítása).  

 

b) Napkollektorok telepítése és hőközlő rendszerre kötése, amennyiben az energiaforrást alkalmazni kívánó épület NEM esik 

legalább a felhívás megjelenésekor hatályos 176/2008. (VI. 30.) Kormányrendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról 

szerinti „DD – korszerűt megközelítő” kategóriába. Műemlék vagy helyi védelem alatt álló épületek esetén ilyen esetben a felhívás 

3.4.1.1/12 és 13) pontjában leírtak szerinti mértékben kell a 3.1.1/a) pontban előírt tevékenységet elvégezni:  
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- napsugárzás energiatartalmát hasznosító berendezés és a kapcsolódó szerkezeti- és tartóelemek beszerzése és telepítése; statikai 

szakvélemény alapján a tetőszerkezet érintett teherhordó elemeinek megerősítése; az épületgépészeti rendszerben működéshez 

szükséges eszközök, berendezések telepítése (pl.: kollektorköri vezérlőegység, termosztatikus szabályozószelep, tágulási tartály, 

hőcserélős melegvíztároló, hőátadó rendszer gépészeti elemei, szigetelt csővezeték rendszer, szivattyúk).  

 

c) Hőszivattyú rendszerek telepítése és hőközlő rendszerre kötése, amennyiben az energiaforrást alkalmazni kívánó épület NEM 

esik legalább a felhívás megjelenésekor hatályos 176/2008. (VI. 30.) Kormányrendelet az épületek energetikai jellemzőinek 

tanúsításáról szerinti „DD – korszerűt megközelítő” kategóriába. Műemlék vagy helyi védelem alatt álló épületek esetén ilyen esetben 

a felhívás 3.4.1.1/12 és 13) pontjában leírtak szerinti mértékben kell a 3.1.1/a) pontban előírt tevékenységet elvégezni:  

- Primer és szekunder oldalak kialakítása; beüzemelés, hőszivattyú energiaellátását biztosító energiavételezési pont(ok) kialakítása, 

szabályzó rendszer kialakítása, monitoring rendszer kialakítása és telepítése, amellyel a COP, SPFprim értékek számíthatók és 

ellenőrizhetők; Thermal Response Test (TRT) elvégzése, a berendezés telepítése.  

 

d) Fosszilis- vagy vegyes- (fosszilis és megújuló egyaránt) vagy tisztán megújuló energiaforrásokból táplálkozó helyi közösségi 

fűtőműre, vagy hulladékhőt hasznosító rendszerre való csatlakozás megteremtése (a felhívás 3.3/j) pontjában leírtak kivételével), 

amennyiben az energiaforrást alkalmazni kívánó épület NEM esik legalább a felhívás megjelenésekor hatályos 176/2008. (VI. 30.) 

Kormányrendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szerinti „DD – korszerűt megközelítő” kategóriába, továbbá ezen 

tevékenységekre más konstrukcióból nem igényeltek támogatást. (Nyilatkozattal szükséges igazolni, hogy a csatlakozás nem a 

felhívás 3.3./j. pontjában leírt módon valósul meg!) Műemlék vagy helyi védelem alatt álló épületek esetén ilyen esetben a felhívás 

3.4.1.1/12 és 13) pontjában leírtak szerinti mértékben kell a 3.1.1/a) pontban előírt tevékenységet elvégezni:  

- Bekötővezeték megépítése a primer oldali hőfogadóig;  

- Primer oldali hőfogadó rendszer kialakítása/felújítása beleértve a hőellátó rendszerhez (szekunder rendszer) való csatlakozás 

kiépítését.  

- Az erőművi, ipari hulladékhő (pl. kondenzációs hő, füstgázhő, sarjúgőz…stb.), mint alternatív energiaforrás hasznosítása  

A felhívás keretében önállóan nem, csak legalább a 3.1.1./a); b); c); d); e); f) tevékenység valamelyikével együtt támogathatók az 

alábbi tevékenységek:  

e) Az adott épülethez kapcsolódó, már meglévő, kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése:  

- Világítótest és kapcsolódó villamos és rögzítő szerkezeti elemek beszerzése, beszerelése;  
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- Az érvényben lévő előírásoknak nem megfelelő, meglévő elektromos vezeték-szakaszok felújítása, cseréje (új vezetékszakaszok 

kiépítése nem támogatható);  

 

 

- Vezérlés, automatika beszerzése, beépítése;  

- Intelligens világítási rendszerek kiépítése.  

 

f) Központi szellőző- és légkondicionáló rendszerek korszerűsítése:  

- meglévő, központi szellőző- és légkondicionáló berendezések korszerűsítése vagy cseréje;  

- hővisszanyerő berendezés beépítése;  

- hővisszanyerős szellőzőrendszer kiépítése  

- légcsatornák, vezetékek felújítása, szigetelése illetve, indokolt esetben, cseréje;  

- nyílászáró cseréhez kapcsolódóan fellépő, az adott támogatható funkciót ellátó helyiségben már meglévő, speciális tevékenységek 

(pl. vegyi fülkék, laborok) folytatásához, gázterv alapján igazoltan előírt, helyi hő és füstelszívó rendszer kiépítése.  

 

Beadás határideje: A támogatási kérelem benyújtási határideje és módja a felhívás területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében található. 

Támogatás mértéke és 

összege: 

 

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

területspecifikus mellékletében kerül szabályozásra.  

b. 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: 27050 

millió Ft. A területi egység számára rendelkezésre álló forrás meghatározása és a támogatási kérelmek várható darabszáma a felhívás 

területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében található.  

Jelen felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.  

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 126-253 db. 
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Operatív Program neve: Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 

Pályázati kiírás címe: Barnamezős területek rehabilitációja 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
TOP-2.1.1-16 

Támogatást igénylők 

köre: 

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:  

- városi jogállású település helyi önkormányzata (GFO 321) – kivéve: megyei jogú város  

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség. A konzorciumi formában 

megvalósítandó projekt esetén Konzorciumvezető kizárólag a támogatást igénylő helyi önkormányzat lehet. 

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 

infrastruktúra és a település működését, elősegítik a fenntartható fejlődést a település hatályos 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: 

3.1.1. 2. Választható önállóan támogatható tevékenységek  

Önkormányzati tulajdonban, többségi önkormányzati 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, továbbá e barnamezős területen a jogosult 

konzorciumi partner tulajdonában lévő épület(rész) vagy terület(rész) megújítása, melynek keretében támogatható: a terület 

hasznosítását célzó beruházások megvalósítása gazdaságélénkítési, közösségi tevékenységek kiszolgálására 

 

 

a) városi zöldfelületek kialakítása végleges és átmeneti hasznosítás céljából egyaránt, a barnamezős terület hasznosítható 

szabadtereinek komplex rehabilitálása, a település városi zöld infrastruktúra hálózatába történő integrálása a terület 

kármentesítésével, rekonstrukciójával vagy új zöldterület kialakításával az alábbi tevékenységeken keresztül  
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1. növényfelület, élőhelyek és biodiverzitás növelése, a zöldfelület növényállományának rekonstrukciója,  

2. talajerózió-védelmi (szél- és víz, hófúvás) talajtakarás, védő fasorok, erdősávok telepítése,  

3. városklíma, hősziget-hatás ellen árnyékoló lombhullató, klímatűrő fasorok, cserjesávok, több szintes zöldfelületek létesítése,  

4. városi aktív rekreációs zöldterületek (városi tanösvény, tanpálya, futópálya, kutyafuttató, játszótér, szabadtéri tornapálya stb.) 

kialakítása,  

5. városi aktív közösségi gazdálkodást segítő új zöldfelületek (városi farm, közösségi kert, iskolakert stb.) kialakítása.  

6. a településre hulló csapadékvíz hasznosítására alkalmas infrastruktúra kiépítése,  

7. a csapadékvíz közvetlen hasznosítása a fejlesztésre kerülő zöldterületen, önfenntartó-képességének fokozása érdekében.  

b) a szükséges kármentesítési tevékenységen túl a meglévő épületállomány teljes elbontását követően a barnamezős terület 

hasznosítása gazdaságélénkítési, közösségi céllal, jelen felhívás 3.4 fejezetében foglaltak szerint  

I. Gazdaságélénkítő tevékenységként megvalósulhat:  

1. Piaci terület (városi, helyi piac, piactér, vásárcsarnok) kialakítása, a kapcsolódó terület revitalizálása, és az épület alapműködéséhez 

szükséges tárgyi eszközbeszerzés, a kapcsolódó területek revitalizálása a barnamezős területen belül;  

2. a közösségi céllal megvalósuló beruházás keretében kialakításra kerülő, vállalkozási tevékenységnek helyet biztosító 

épületfejlesztés (épületszerkezetig történő kialakítás);  

3. profitorientált módon üzemeltetett sport- és szabadidős létesítmény, a létesítmény működéséhez kapcsolódó kiszolgáló építmény 

kialakítása és az alapműködéshez szükséges tárgyi eszközbeszerzés, valamint a kapcsolódó területek revitalizálása;  

4. profitorientált módon üzemeltetett rendezvény- és konferenciaközpont kialakítása, a kapcsolódó terület revitalizálása, és az 

alapműködéshez szükséges tárgyi eszközbeszerzés;  

5. olyan díjfizetés ellenében használható parkolási infrastruktúra kialakítása, a kapcsolódó terület revitalizálása, és az alapműködéshez 

szükséges tárgyi eszközbeszerzés, amelynek megvalósításával egyben növekszik a közösség által igény bevehető tér, ill. a zöldfelület 

(pl.: zöldtetővel kialakított parkolólemez, mélygarázs).  

II. Alulhasznosított vagy használaton kívüli barnamezős terület megújítása, hasznosítása közösségi céllal az alábbi tevékenységek 

szerint valósulhat meg:  

1. kulturális központ, közművelődési intézmény – kivéve a 3.3. fejezetben kizárt tevékenységek – kialakítása, a kapcsolódó terület 

revitalizálása, és az alapműködéshez szükséges tárgyi eszközbeszerzés;  

2. közcélokat szolgáló sport- és szabadidős létesítmények kialakítása, a kapcsolódó terület revitalizálása, és az alapműködéshez 
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szükséges tárgyi eszközbeszerzés;  

 

 

3. nonprofit szolgáltatóház kialakítása, amely térítésmentesen nyújt közcélú szolgáltatásokat, a kapcsolódó terület revitalizálása, és az 

alapműködéshez szükséges tárgyi eszközbeszerzés;  

4. díjfizetés nélkül használható olyan parkolási infrastruktúra kialakítása, a kapcsolódó terület revitalizálása, és az alapműködéshez 

szükséges tárgyi eszközbeszerzés, amelynek megvalósításával egyben növekszik a közösség által igény bevehető tér, ill. a zöldfelület 

(pl.: zöldtetővel kialakított parkolólemez, mélygarázs);  

5. közszféra funkció kialakítása.  

c) 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  

I. Gazdaságélénkítő tevékenységként megvalósulhat:  

1. kereskedelmi és/vagy szolgáltató terek infrastrukturális feltételeinek kialakítása;  

2. Piaci terület (városi, helyi piac) kialakítása és az alapműködéshez szükséges tárgyi eszközbeszerzés, a kapcsolódó területek 

revitalizálása a barnamezős területen belül;  

3. profitorientált módon üzemeltetett sport- és szabadidős létesítmény, a létesítmény működéséhez kapcsolódó kiszolgáló építmény 

kialakítása és az alapműködéshez szükséges tárgyi eszközbeszerzés, valamint a kapcsolódó területek revitalizálása;  

4. profitorientált módon üzemeltetett rendezvény- és konferenciaközpont kialakítása és az alapműködéshez szükséges tárgyi 

eszközbeszerzés;  

5. 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).  

II. Alulhasznosított vagy használaton kívüli épület, terület megújítása, hasznosítása közösségi céllal az alábbi tevékenységek szerint 

valósulhat meg:  

1. kulturális központ, közművelődési intézmény – kivéve a 3.3. fejezetben kizárt tevékenységek – kialakítása és az alapműködéshez 

szükséges tárgyi eszközbeszerzés;  
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2. közcélokat szolgáló sport- és szabadidős létesítmények kialakítása, a kapcsolódó területek revitalizálása és az alapműködéshez 

szükséges tárgyi eszközbeszerzés;  

3. nonprofit szolgáltatóház kialakítása, amely térítésmentesen nyújt közcélú szolgáltatásokat;  

4. díjfizetés nélkül használható olyan 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),  

5. közszféra funkció kialakítása  

 

3.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható 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 3.4 fejezetében az akadálymentesítésre vonatkozó feltételek alapján;  

b) Szórt azbeszt mentesítése – amennyiben releváns, jelen felhívás 3.4 fejezetében az azbesztmentesítésre vonatkozó feltételek 

alapján;  

c) Energiahatékonysági intézkedések – amennyiben releváns, jelen felhívás 3.4 fejezetében az energiahatékonysági intézkedésekre 

vonatkozó feltételek alapján;  

d) Nyilvánosság biztosítása – ÁÚF c. dokumentum 10. fejezete alapján;  

e) Elektromos járművek használatához szükséges alapvető töltő-infrastruktúra kiépítése a beruházás környezetében - 

amennyiben a projekt keretében parkolóhely fejlesztése, létesítése valósul meg, vagy a települési töltő-infrastruktúra kiépítése azt 

indokolja. A tevékenységet a támogatást igénylő indoklása alapján lehet elhagyni.  

f) Partnerségi tervezés – jelen felhívás 3.4 fejezetében a partnerségi tervezésre vonatkozó feltételek alapján, valamint a partnerségi 

tervezéshez kapcsolódó marketing és kommunikáció.  

g) 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) – jelen felhívás 3.4 fejezetében a „soft” elemek tervezésre vonatkozó feltételek alapján. 

Támogatható továbbá a „soft” elemek sikeres végrehajtásához / megvalósításához közvetlenül kapcsolódó, nélkülözhetetlen 

forgóeszközök beszerzése.  
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3.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek  

A Felhívás keretében önállóan nem, csak a 3.1.1. fejezetben felsorolt tevékenységekkel együtt támogathatóak az alábbi 

tevékenységek:  

A felhívás 3.1.1.2 fejezet a) tevékenysége, a zöld infrastruktúra hálózat rekonstrukciója / kialakítása az alábbi választható 

tevékenységekkel egészíthető ki:  

a) 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;  

b) bűnmegelőzés a környezettervezés (CPTED elvek alkalmazása) segítségével;  

c) 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;  

d) közlekedési és üzemterületek takarása, zajvédelme, porvédelme, pollenterhelés csökkentése terepalakítással és/vagy 

növénytelepítéssel;  

e) folytonosság, hálózatiság növelése, zöld és kék infrastruktúra (gyalogos és lovas útvonalak, erdősávok, kisvízfolyások stb.) 

összekapcsolása;  

f) teljes rétegrendjében vízáteresztő burkolatú (pl.: gyöngykavics, murva, mulcs-borítású, stb.) sétautak nyomvonalának kialakítása 

(murva, stabilizált zúzottkő vagy mulcs-borítással, egyéb  

 

vízáteresztő burkolatokkal), teljes rétegrendjében vízáteresztő burkolatú sétautak létesítése, kialakítása nem vízáteresztő burkolat 

cseréje vagy kiváltása céljából, burkolatjavítás;  

g) komposztáló létesítése az érintett zöldterületen képződött zöldhulladék hasznosítására;  

h) a terület rendeltetésszerű használathoz szükséges eszközbeszerzés (környezetbe illő, minőségi utcabútorok elhelyezése stb.);  

i) városi zöldtetők, extenzív zöldfalak, vízfelületek kialakítása a barnamezős területen;  

j) 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;  

k) 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 önállóan támogatható tevékenység esetében támogatható tevékenységek:  

1. A barnamezős területre eső, ill. azt körülvevő belterületi csapadék és belvízvédelmi létesítmények a települési zöldinfrastruktúra-

fejlesztés integráns részét képező rekonstrukciója vagy kiépítése.  

2. 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.  

3. A barnamezős területen belüli infrastruktúra (gáz, víz, csatorna, út, parkoló, elektromos vezetékrendszer, energia hálózat, távközlési 

és kommunikációs hálózat, hulladékkezelő létesítmények, térvilágítás stb.), valamint a területet körülvevő kerítés kialakítása, 

fejlesztése és korszerűsítése.  

4. A fejlesztés vonatkozásában sor kerülhet a barnamezős területet magában foglaló telektömb körüli önkormányzati belterületi 

közúthálózat zöldterület-használatot segítő felújítására, szilárd burkolattal történő ellátására, valamint 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 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.  

5. Önkormányzati tulajdonú vagy tulajdonba kerülő, korszerű, energiatakarékos közvilágítás kialakítása, korszerűsítése, elektromos 

hálózat és távközlési légvezetékek rendezett terepszint alá helyezése a barnamezős terület megújítása vonatkozásában.  

6. Önkormányzati tulajdonban lévő távhő-hálózat rekonstrukciója a projekt keretében érintett önállóan támogatható tevékenységhez 

kapcsolódóan.  
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7. A barnamezős területen a közbiztonság javítását, a fejlesztés eredményeinek megőrzését, fenntartását szolgáló infrastrukturális 

fejlesztések.  

 

Beadás határideje: 
A támogatási kérelem benyújtási határideje és módja a felhívás területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében 

található. 

Támogatás mértéke és 

összege: 

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum és maximum összege a felhívás területi egységre vonatkozó terület-

specifikus mellékletében kerül szabályozásra. 

b) A támogatás intenzitás mértéke nem állami támogatásnak minősülő támogatás esetén az elszámolható költség 100%-a. 

Rendelkezésre álló 

forrás: 

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg, összes elszámolható költség alapon, 4591 

millió Ft. 

A felhívás teljes keretösszegének becsült támogatástartalma 4 361 millió Ft, amely mértéke minden esetben a támogatott 

projektek támogatási intenzitása alapján kerül odaítélésre. 

  

Operatív Program neve: Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 

Pályázati kiírás címe: Zöld város kialakítása 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
TOP-2.1.2-16 

Támogatást igénylők 

köre: 

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be: 

- városi jogállású település helyi önkormányzata (GFO 321) – kivéve: megyei jogú város 

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség. A konzorciumi formában 

megvalósítandó projekt esetén Konzorciumvezető kizárólag a támogatást igénylő helyi önkormányzat lehet. 

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 hatályos 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 vonatkozásában cél a kijelölt 

akcióterületen található zöldfelületek és a hozzájuk kapcsolódó önkormányzati tulajdonban lévő, sokszor használaton kívüli, de 
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akár jövedelemtermelésre alkalmas infrastruktúraelemek megújítása. 

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

3.1.1. 2. Választható önállóan támogatható tevékenységek  

a) a kijelölt akcióterületen támogatható a városi zöld infrastruktúra hálózat rekonstrukciója / kialakítása közterületeken, ill. a 

támogatást igénylő vagy konzorciumi partnere tulajdonában lévő területeken, szükség esetén meglévő építmények bontásával:  

1. növényfelület, élőhelyek és biodiverzitás növelése, a zöldfelület növényállományának rekonstrukciója, egyszeri beavatkozásként 

gyomirtás/beteg fák eltávolítása, valamint ápolási munkák;  

2. talajerózió-védelmi (szél- és víz, hófúvás) talajtakarás, védő fasorok, erdősávok telepítése,  

3. városklíma, hősziget-hatás ellen árnyékoló lombhullató, klímatűrő fasorok, cserjesávok, több szintes zöldfelületek létesítése,  

4. városi aktív rekreációs zöldterületek (városi tanösvény, tanpálya, futópálya, kutyafuttató, játszótér, szabadtéri tornapálya stb.) 

kialakítása,  

5. városi aktív közösségi gazdálkodást segítő új zöldfelületek (városi farm, közösségi kert, iskolakert stb.) kialakítása.  

6. a településre hulló csapadékvíz fejlesztésre kerülő zöldfelületen történő hasznosítására alkalmas infrastruktúra kiépítése,  

7. a csapadékvíz közvetlen hasznosítása a fejlesztésre kerülő zöldfelületen, önfenntartó-képességének fokozása érdekében.  

b) az akcióterületre eső, többségi önkormányzati tulajdonban, vagy többségi önkormányzati 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, a szükséges bontási munkákkal együtt.  

I. Gazdaságélénkítő tevékenységként megvalósulhat:  

1. önkormányzat vagy a konzorciumi partner tulajdonában lévő kereskedelmi és/vagy szolgáltató terek, építmények megújítása, 

átalakítása (közszolgáltatás, nonprofit módon üzemeltetett szolgáltatás közösségi célú funkciónak számít és nem tekinthető 

gazdaságélénkítésnek);  
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2. piaci terület (városi, helyi piac, vásárcsarnok) megújítása, a kapcsolódó területek revitalizálása (ide értve a közvetlenül kapcsolódó, 

telken belüli parkolókat is) és az alapműködéshez szükséges tárgyi eszközbeszerzés;  

3. alulhasznosított vagy használaton kívüli többségi önkormányzati tulajdonban lévő terek, építmények megújítása, hasznosítása 

gazdaságélénkítési céllal:  

i. kereskedelmi és / vagy szolgáltató terek, építmények kialakítása és az alapműködéséhez szükséges tárgyi eszközbeszerzés,  

ii. profittermelő módon üzemeltetett sport- és szabadidős létesítmény, a létesítmény működéséhez kapcsolódó kiszolgáló építmény 

kialakítása és az alapműködéshez szükséges tárgyi eszközbeszerzés (kiszolgáló építmények kialakítása vonatkozásában megengedett 

az új építés is),  

iii. profittermelő módon üzemeltetett rendezvény- és konferenciaközpont kialakítása és az alapműködéshez szükséges tárgyi 

eszközbeszerzés.  

II. Közösségi céllal megvalósulhat:  

1. kulturális tevékenységet magában foglaló, önkormányzati tulajdonban vagy a konzorciumi partner tulajdonában lévő épület 

megújítása és az alapműködéshez szükséges tárgyi eszközbeszerzés, kivéve a jelen felhívás 3.3. pontjában foglalt tevékenységeket;  

2. alulhasznosított vagy használaton kívüli önkormányzati tulajdonban vagy a konzorciumi partner tulajdonában lévő építmény 

megújítása, hasznosítása közösségi céllal:  

i. közcélokat szolgáló sport- és szabadidős létesítmények, a létesítmény működéséhez kapcsolódó kiszolgáló építmény és az 

alapműködéshez szükséges tárgyi eszközbeszerzés (kiszolgáló építmények kialakítása vonatkozásában megengedett az új építés is),  

ii. nonprofit szolgáltatóház és az alapműködéshez szükséges tárgyi eszközbeszerzés, amely térítésmentesen nyújt közcélú 

szolgáltatásokat.  

c) az akcióterületen önkormányzat vagy többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság tulajdonába kerülő szolgáltató 

tér, építmény kialakítása, beleértve az ehhez szükséges bontási munkákat is.  

I. Gazdaságélénkítő tevékenységként megvalósulhat:  

1. piaci terület (városi, helyi piac, vásárcsarnok) kialakítása (ide értve a közvetlenül kapcsolódó, telken belüli parkolókat is) és az 

alapműködéshez szükséges tárgyi eszközbeszerzés;  

2. önkormányzat vagy a konzorciumi partner tulajdonában lévő kereskedelmi és / vagy szolgáltató terek, építmények kialakítása és az 

alapműködéséhez szükséges tárgyi eszközbeszerzés;  

3. 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 



                                                                                 

 638 

parkolólemez, mélygarázs).  

 

 

II. Közösségi céllal megvalósulhat:  

1. 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),  

2. szabadtéri színpad és ahhoz tartozó kiszolgáló építmény építése, valamint az alapműködéshez szükséges tárgyi eszközbeszerzés.  

 

3.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható 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 3.4 fejezetében az akadálymentesítésre vonatkozó feltételek alapján;  

b) Szórt azbeszt mentesítése – amennyiben releváns, jelen felhívás 3.4 fejezetében az azbesztmentesítésre vonatkozó feltételek 

alapján;  

c) Energiahatékonysági intézkedések – amennyiben releváns, jelen felhívás 3.4 fejezetében az energiahatékonysági intézkedésekre 

vonatkozó feltételek alapján;  

d) Nyilvánosság biztosítása – ÁÚF c. dokumentum 10. fejezete alapján;  

e) Elektromos járművek használatához szükséges alapvető töltő-infrastruktúra kiépítése a beruházás környezetében - amennyiben a 

projekt keretében parkolóhely fejlesztése, létesítése valósul meg, vagy a települési töltő-infrastruktúra kiépítése azt indokolja. A 

tevékenységet a támogatást igénylő indoklása alapján lehet elhagyni.  

f) Partnerségi tervezés – jelen felhívás 3.4 fejezetében a partnerségi tervezésre vonatkozó feltételek alapján, valamint a partnerségi 

tervezéshez kapcsolódó marketing és kommunikáció.  

g) 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) – jelen felhívás 3.4 fejezetében a „soft” elemek tervezésre vonatkozó feltételek alapján. 

Támogatható továbbá a „soft” elemek sikeres végrehajtásához / megvalósításához közvetlenül kapcsolódó, nélkülözhetetlen 

forgóeszközök beszerzése  
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3.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek  

A felhívás 3.1.1.2 fejezet a) tevékenysége, a zöld infrastruktúra hálózat rekonstrukciója / kialakítása az alábbi választható 

tevékenységekkel egészíthető ki:  

a) 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;  

b) bűnmegelőzés a környezettervezés (CPTED elvek alkalmazása) segítségével;  

c) a zöldterület jellegzetes stílusjegyeit hordozó, az építészeti örökség részét képező műtárgyak, táj- és kertépítészeti alkotások 

megőrző, helyreállító rekonstrukciója;  

 

 

d) a zöldterület szerkezetét, funkcióját, összképét zavaró építmények, műtárgyak elbontása (amennyiben nem kapcsolódik közvetlenül 

az önállóan támogatható tevékenységhez) és a degradált felületek rekultivációja, továbbá az illegális hulladéklerakók felszámolása, a 

területen található hulladék elszállítása, szükséges cserje- és bozótirtás;  

e) közlekedési és üzemterületek takarása, zajvédelme, porvédelme, pollenterhelés csökkentése terepalakítással és/vagy 

növénytelepítéssel;  

f) folytonosság, hálózatiság növelése, zöld és kék infrastruktúra (gyalogos és lovas útvonalak, erdősávok, kisvízfolyások stb.) 

összekapcsolása;  

g) 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;  

h) komposztáló létesítése az érintett zöldterületen képződött zöldhulladék hasznosítására;  

i) a terület rendeltetésszerű használathoz szükséges eszközbeszerzés (környezetbe illő, minőségi utcabútorok elhelyezése stb.);  

j) nem a zöldfelület kiváltását célzó városi zöldtetők, extenzív zöldfalak, vízfelületek kialakítása;  

k) 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.  

l) nem vízáteresztő burkolatú sétautak nyomvonal rekonstrukciója, felújítása geotechnikai vagy akadálymentesítési indokkal 
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alátámasztott esetekben.  

 

Valamennyi önállóan támogatható tevékenység esetében támogatható tevékenységek:  

1. Az akcióterületre eső belterületi csapadék és belvízvédelmi létesítmények a települési zöldinfrastruktúra-fejlesztés integráns 

részét képező rekonstrukciója vagy kiépítése.  

2. A támogatásból megújításra kerülő épületekhez, építményekhez kapcsolódó területek revitalizálása.  

3. 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.  

4. 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 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.  

5. Önkormányzati tulajdonú vagy tulajdonba kerülő, korszerű, energiatakarékos közvilágítás kialakítása, korszerűsítése, elektromos 

hálózat és távközlési légvezetékek rendezett terepszint alá helyezése az akcióterületi zöldterület megújítása vonatkozásában.  

6. Önkormányzati tulajdonban lévő távhő-hálózat rekonstrukciója a projekt keretében érintett önállóan támogatható tevékenységhez 

kapcsolódóan.  
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7. A közbiztonság javítását, a fejlesztés eredményeinek megőrzését, fenntartását szolgáló infrastrukturális fejlesztések.  

 

Beadás határideje: 
A támogatási kérelem benyújtási határideje és módja a felhívás területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében 

található. 

Támogatás mértéke és 

összege: 

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum és maximum összege a felhívás területi egységre vonatkozó terület-

specifikus mellékletében kerül szabályozásra. 

b) A támogatás intenzitás mértéke nem állami támogatásnak minősülő támogatás esetén az elszámolható költség 100%-a. 

Rendelkezésre álló 

forrás: 

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg, összes elszámolható költség alapon, 13453 

millió Ft. 

A felhívás teljes keretösszegének becsült támogatástartalma 12 780 millió Ft, amely mértéke minden esetben a támogatott 

projektek támogatási intenzitása alapján kerül odaítélésre. 

  

Operatív Program neve: Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 

Pályázati kiírás címe: 
 

 Leromlott városi területek rehabilitációja 

Pályázati konstrukció 

kódja: 

 

 TOP-4.3.1-16 

Támogatást igénylők 

köre: 

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:  

 városi jogállású települési önkormányzatok, kivéve a megyei jogú városok önkormányzatait (GFO 321)  

 

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség. Konzorciumvezető kizárólag 

városi jogállású települési önkormányzat lehet. 

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.  

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 
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alacsony iskolázottság, a tartós munkanélküliség magas szintje, az alacsony társadalmi státusz és az erősen leromlott környezet ezt 

indokolja.  

A szociális városrehabilitációs programok alapvetően két típusú akcióterületre fókuszálhatnak:  

- Szegregációval veszélyeztetett területek: jellemzően városi szövetbe ágyazott, hagyományos építésű lakóterületek, vagy ipari 

technológiával épült lakótelepek, vegyes lakosság összetételű városrészek, ahol a legfeljebb általános iskolai végzettséggel 

rendelkezők és munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korú lakosságon (15-59 éves lakosság) belül eléri, illetve 

meghaladja a határértéket3. Szegregációval veszélyeztetett területek esetében cél a további leszakadás megállítása, és lehetőség 

szerint a terület és az ott élő lakosság státuszának emelése.  

- Szegregált területek: városi szövetbe ágyazott vagy a településtesttől elkülönült, jellemzően hagyományos építésű városrészek 

(telepek), ahol a marginalizált közösségek élnek, és ahol a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és 

munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korú lakosságon (15-59 éves lakosság) belül eléri, illetve meghaladja a 

határértéket4.  

 

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek  

Lakófunkciót erősítő tevékenységek  

I. Szegregátum és szegregációval veszélyeztetett terület esetében:  
a) 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:  

  

 ház, külső és belső folyosók, bejáratok felújítása;  

  

- telken belüli hiányzó közművek kiépítése.  

b) 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 
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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 és/vagy cseréje;  

- komfortosítás, komfortfokozat növelése érdekében történő bővítés;  

- 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;  

- megújuló energiaforrások használatához szükséges építés és eszközbeszerzés.  

 

c) 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).  

II. A szegregátum/szegregációval veszélyeztetett területen kívül az alábbiak is támogathatóak:  

a) Az akcióterület egészén, vagyis az akcióterület azon részein is, amely kívül esik a szegregált, illetve szegregációval 

veszélyeztetett terület(ek)en:  
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Maximum 1 db önkormányzati bérlakás biztosítása szolgálati lakásként (vásárlás, kialakítás (meglévő épületben), felújítás, 

komfortosítás, átalakítás, korszerűsítés (beleértve a megújuló energia hasznosítását is, bútor beszerzés), amennyiben a folyamatos 

segítő munkát az erre szerződtetett szakember életvitelszerű ott tartózkodással tudja biztosítani a program időtartamára és fenntartási 

időszakára. Új építés kizárólag a szegregátum és szegregációs területen kívül támogatható.  

(Az akcióterület definícióját lásd. jelen Felhívás 8. fejezetében található fogalomjegyzékében.)  

b) A beavatkozási helyszín(ek)en:  
 

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, korszerűsítése (beleértve a megújuló energia hasznosítását is, felújítása,  

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

főzésére, sütésére, hűtésére és ruhatisztításra alkalmas berendezése.  

(A beavatkozási helyszín definícióját lásd. jelen Felhívás 8. fejezetének fogalomjegyzékében.) 

3.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek  

A Felhívás keretében önállóan nem, csak a 3.1.1. fejezetben felsorolt tevékenységekkel együtt támogatható, kötelezően 

megvalósítandó tevékenységek:  

a) Energiahatékonysági intézkedések (amennyiben releváns);  

b) Szórt azbeszt mentesítése (amennyiben releváns);  

c) Akadálymentesítés (amennyiben releváns);  

d) Nyilvánosság biztosítása;  

 

3.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:  

A Felhívás keretében önállóan nem, csak a 3.1.1. alfejezetben felsorolt tevékenységekkel együtt támogathatóak az alábbi 

tevékenységek:  

A) Közösségi és szociális funkciót szolgáló tevékenységek, célzottan az alacsony társadalmi státuszú lakosság felzárkózása, 
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beilleszkedésének elősegítése, készségfejlesztése érdekében az akcióterületen:  

a) Átmeneti céllal6 szociális blokkok kialakítása, felújítása, a funkció biztosításához szükséges eszközbeszerzés;  

b) Kifejezetten a célcsoport számára rendelkezésre álló, közösségi célra hasznosítható épület, társasházi albetét, nyitott terület 

vásárlása, kialakítása, korszerűsítése (beleértve a megújuló energia hasznosítását is), felújítása, bővítése, átalakítása, és kapcsolódó 

eszközbeszerzés;  

c) Roma nemzetiségi önkormányzati, családsegítő, gyermekjóléti, szociális és szociális munkás irodahelyiség vásárlása, kialakítása, 

korszerűsítése (beleértve a megújuló energia hasznosítását is), 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 az akcióterületen:  

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 az akcióterületen  

 

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:  
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- kapcsolódó udvarrendezés;  

- kerítés kialakítása, felújítása.  

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, felújítása7;  

- buszöblök, öblözet nélküli buszmegállók és buszvárók (kivéve buszpályaudvar épületei), kialakítása, felújítása;  

- gyalogos zónák, forgalomcsillapított közlekedési övezetek kialakítása;  

- akcióterületre eső önkormányzati közúthálózat felújítása, szilárd burkolattal történő ellátása,  

- biztonságos közlekedést segítőrendszerek tervezése, telepítése, továbbá sebességmérő és rögzítő rendszerek telepítése (kizárólagos 

bejárással elérhető területek nem támogathatók);  

e) Önkormányzati tulajdonú vagy tulajdonba kerülő korszerű, energiatakarékos közvilágítás kialakítása, elektromos hálózat és 

távközlési légvezetékek rendezett terepszint alá helyezése;  

f) Önkormányzati tulajdonú vagy tulajdonba kerülő bel- és csapadékvíz-elvezetés rendszerének felújítása, kiépítése;  

g) Önkormányzati tulajdonú vagy tulajdonba kerülő közműves ivóvízellátás és szennyvízelvezetés vezetékrendszerének felújítása, 

kiépítése;  

 

h) Önkormányzati tulajdonú vagy tulajdonba kerülő távfűtés és melegvíz-szolgáltatás vezetékrendszerének felújítása, korszerűsítése.  

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

létesítése a Felhívás a 3.1.1 és 3.1.2 pontjai alapján fejlesztéssel érintett épületekhez tartozóan.  

Parkolóhely építés, felújítás esetén támogatható az elektromos járművek használatához szükséges alapvető töltő-infrastruktúra 
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kiépítése a Felhívás 3.4.1.1 pont vonatkozó alpontjában található szabályok figyelembevételével.  

j) A fejlesztésre kerülő területre hulló csapadékvíz hasznosítására alkalmas infrastruktúra kiépítése, komposztáló létesítése az érintett 

zöldterületen képződött zöldhulladék hasznosítására.  

 

Beadás határideje: A támogatási kérelem benyújtási határideje és módja a Felhívás területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében található. 

Támogatás mértéke és 

összege: 

 

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum és maximum összege a Felhívás területspecifikus mellékletében kerül 

szabályozásra.  

b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a, a Felhívás támogatási jogcímekre vonatkozó szabályainak 

a figyelembevételével.  

 

Rendelkezésre álló 

forrás: 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg, összes elszámolható költség alapon5, 6 135 millió 

Ft. 

  

Operatív Program neve: Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 

Pályázati kiírás címe: Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
TOP-5.1.1-16 

Támogatást igénylők 

köre: 

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kizárólag konzorciumi formában van lehetőség, konzorcium vezetőként 
kizárólag a megyei önkormányzatok (GFO 321) jelölhetők meg. A konzorciumba kötelező bevonni az állami foglalkoztatási szervként 
eljáró megyei kormányhivatalt (GFO 312).  
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be Főkedvezményezettként:  
- Helyi önkormányzatok közül a megyei önkormányzatok (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, Önkormányzati hivatal GFO 325, Helyi önkormányzatok társulása GFO 327, Területfejlesztési önkormányzati 
társulás GFO 328).  
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- Állami, önkormányzati többségi tulajdonú17 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)  

 
- Vállalkozás (GFO 11), amelyben az állam vagy önkormányzat - együttesen vagy külön, közvetve vagy közvetlenül - 100%-os tulajdoni 
részesedéssel rendelkezik.  

 

Pályázati kiírás célja: 

A fejlesztések kétszintű beavatkozás keretében kerülnek megvalósításra: megyei, helyi és megyei jogú városi szinten. A támogatás 

célja, hogy megyei szinten átfogó, országos paktum-rendszer jöjjön létre, melynek alapjait a helyi megállapodások alkotják. 

Jelen Felhívás a megyei szintű paktumokra/gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési megállapodásokra vonatkozó 

követelményrendszert jeleníti meg. 

Tárgyi felhívás a területi szereplők Kormány által elfogadott integrált területi programjainak a megvalósítását szolgálja. 

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

3.1.1.1. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:  
 
A. Foglalkoztatási megállapodások (paktumok) programrészéhez (1. főtevékenység) kapcsolódóan:  

a) TOP-5.1.1-15 felhívás keretében támogatott projekt részeként létrehozott foglalkoztatási paktum összetételének felülvizsgálata;  

b) megvalósíthatósági tanulmány, gazdasági-foglalkoztatási helyzetelemzés, stratégiai dokumentumok, akciótervek, munkaprogram, projektterv 
felülvizsgálata és aktualizálása jelen felhívásban szereplő szempontok és a TOP-5.1.1-15 felhívás keretében támogatott projektek végrehajtása 
során szerzett tapasztalatok figyelembevételével;  

c) gazdaság – és foglalkoztatás-fejlesztési megállapodás/paktum megvalósítása és fenntartása során, foglalkoztatási együttműködés 
(partnerség), irányító csoport (partnerséget reprezentáló szűkebb testület), menedzsment szervezet és paktumiroda működtetése, ügyrend, 
munkaterv felülvizsgálata, reális költségvetés kidolgozása, az ehhez szükséges szakmai kompetenciák, humán-erőforrás biztosítása3;  

d) a megyei és helyi szereplők közötti információáramlás és véleménycsere ösztönzése, a térségi szereplők közötti kezdeményezések 
összehangolása;  

e) foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési kezdeményezések ösztönzését és összehangolását célzó megyei és helyi szintű együttműködési 
hálózatok működési feltételeinek megteremtése;  

f) foglalkoztatási partnerség (paktum) működési tapasztalatainak összegyűjtése, illetve megosztása;  

g) partnerségi bevonással végrehajtott projekt folyamat részletes dokumentációja: partneri egyeztetések jelenléti ívei, fotók, emlékeztetők;  

h) figyelemfelkeltés a minél szélesebb körű partnerség megteremtésére és a projekt tudatosítására az együttműködési hálózatban érintett 
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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);  

i) egyéb együttműködést segítő feladatok ellátása, úgymint együttműködés a kormányhivatalok és a megyei önkormányzatok helyi gazdaság – és 
foglalkoztatás-fejlesztéshez kapcsolódó szakmai háttérszervezetei között a területfejlesztési feladatellátáshoz kapcsolódóan;  

j) ernyőszervezeti feladatok ellátása, a megye területén működő paktumok közötti koordináció, kapcsolattartás, valamint paktum-feladatok 

ellátása a megye azon területein, ahol helyi paktumok nem jönnek létre;  

k) szociális gazdaság fejlesztésének támogatása, termék- és szolgáltatásfejlesztés segítése, piacra jutás segítése, a piaci és állami szereplők, 

valamint a szociális vállalkozások közti partnerségek fejlesztése;  

l) a megyében működő gazdasági és foglalkoztatási paktumok szakmai támogatása, működésük összehangolása, helyi paktumok 

vonatkozásában monitoring tevékenység és koordináció ellátása;  

m) foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési kezdeményezések ösztönzését és összehangolását célzó megyei szintű együttműködési hálózatok 
kialakítása, és működési feltételeinek megteremtése;  

n) foglalkoztatási paktumok működési tapasztalatainak összegyűjtését és megosztását szolgáló látogatások, rendezvények;  

o) a mindenkori foglalkoztatási célú kormányzati intézkedések megvalósulásának segítése, hatékonyabb programmegvalósulások 
támogatása, a támogatások munkaerő-piaci hatásának erősítése;  

 

 
p) projektzárási feltétel a minősítés megszerzése a sztenderdek alapján.4  

 

B. Főtevékenység: Munkaerőpiaci programokhoz, a célcsoport képzéséhez, foglalkoztatásához kapcsolódó programrészhez (2. 
főtevékenység) kapcsolódóan:  

a) A célcsoportot érintő képzéshez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó tevékenységek:  

o képzési költség támogatása (egyéni és csoportos egyaránt);  

o bértámogatás és más bérjellegű támogatások nyújtása.  

b) A célcsoportot érintő egyéb munkaerő-piaci tevékenységek:  

o munkaerő-piaci szolgáltatások támogatását a munkaerő-piaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról 

szóló 30/2000. (IX.15.) GM rendeletben foglaltak alapján kell biztosítani: a szolgáltatási tevékenység és díjának megtérítése  
 

3.1.1.2. Választható önállóan támogatható tevékenységek  
A. Főtevékenység: Foglalkoztatási megállapodások (paktumok) programrészéhez (1. főtevékenység) kapcsolódóan:  

a) partnerség-építés, külföldi és/vagy belföldi tanulmányút, országos és nemzetközi együttműködési hálózatokba történő bekapcsolódás 

támogatása, gazdaság – és foglalkoztatás-fejlesztési együttműködés (foglalkoztatási partnerség) működtetése;  

b) foglalkoztatási partnerségek és menedzsment kapacitások erősítése, az információáramlás javítása;  

c) az oktatás minőségének, eredményességének és hatékonyságának javítása, az egész életen át tartó tanulás terjesztése;  

d) már meglévő paktumok szolgáltatásainak bővítése;  

e) munkaerő-piaci szolgáltatások és munkaerőpiaci vonatkozású vállalkozási tanácsadás rendszer működtetés és fejlesztése;  
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f) a projekt megvalósítását segítő tudásbővítésen, tréningeken képzéseken való részvétel;  

g) a projekt megvalósítása során folyamatos tájékoztatás és kommunikáció a szélesebb nyilvánosság felé;  

h) honlap kialakítása a partnerség erősítésére és a projektekben résztvevők közötti kommunikáció megkönnyítésére, valamint 

foglalkoztatási/munkáltatói fórumok működtetésére;  

i) paktum inkubátor – szolgáltatásfejlesztés vállalkozások számára foglalkoztatás ösztönző fejlesztéseik érdekében5;  

j) kapcsolat gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési projektekkel, forráskoordináció segítése;  

k) a foglalkoztatási stratégiával összhangban konkrét projekttervek kidolgozása, projektjavaslatok kezdeményezése, megvalósításuk 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. a képzéshez kapcsolódó (helyi/helyközi) utazás, szállás és étkezés támogatása;  

2. a képzés idejére szóló keresetpótló juttatás és járulékainak biztosítása;  

3. a képzés alatt igénybe vett gyermekfelügyelet vagy más hozzátartozó ápolásának/gondozásának támogatása;  
- elhelyezkedést segítő támogatások:  
1. bértámogatás nyújtása;  

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 munkaerő-piaci tevékenységek, melyeket a megyei kormányhivatalon kívüli, egyéb szervezetek is elláthatnak6:  

- 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 munkaerőpiaci 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 
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konfliktuskezelést.  

 

3.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:  
A Felhívás keretében önállóan nem, csak a 3.1.1 pontban felsorolt tevékenységekkel együtt támogatható, de 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 (1. prioritás) fejlesztett új gyermekellátási 
kapacitások humánerőforrás szükségleteinek támogatására munkaerőpiaci szolgáltatások (képzési és foglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatások) 
nyújthatóak a paktum keretein belül.  
 
b) Nyilvánosság biztosítása:  
 
A kedvezményezett a projekt megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági 
kötelezettségeknek eleget tenni, a projektről és a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani. A tájékoztatásra 
és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket a www.palyazat.gov.hu honlapról letölthető „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” 
című dokumentum, valamint az „Arculati Kézikönyv” tartalmazza.  
A kommunikációs tevékenységek megkezdése előtt javasoljuk, egyeztetés céljából vegye fel a kapcsolatot a közreműködő szervezet 
kommunikációs munkatársával. Az előírt kommunikációs tevékenységek elhagyása vagy részleges teljesítése, illetve az előírtaktól eltérő 
formában történő megvalósítása a megítélt támogatás kommunikációra elszámolható részének csökkentését vonja maga után.  
c) 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. 
A projektmenedzseri és pénzügyi vezetői feladatokat elláthatja ugyanaz a személy amennyiben megfelel a Magvalósíthatósági Tanulmány tartalmi 
követelményei melléklet 3.2 pontjában foglaltaknak.  
 

3.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:  
A felhívás keretében önállóan nem, csak a 3.1.1.1 A és 3.1.1.2 A pontban felsorolt tevékenységekkel együtt azok részeként választható alábbi 
tevékenységek:  
A. Helyi termék- vagy szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó kiegészítő ESZA tevékenységek – 1. kiegészítő tevékenység7:  

a) helyi termék, illetve helyi mester, mesterség elektronikus kataszterének kialakítása;  

b) jó gyakorlatok – termék, szolgáltatás, értékesítés - feltárása, és disszeminációja;  

c) termék- és szolgáltatásfejlesztési és továbbfejlesztési stratégia/terv kidolgozása;  

d) a helyi termelők és szolgáltatók alapvető vállalkozói készségét növelő képzések támogatása;  
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e) a helyi kézműves iparhoz vagy szolgáltatáshoz kapcsolódó szakképzések a lakosság és a helyi gazdasági szereplői részére;  

f) hazai és nemzetközi jó gyakorlatok alkalmazását elősegítő együttműködések disszeminációja;  

g) tudatos térségi és helyi termék fogyasztás és vásárlás ösztönzése (kutatások, felmérések, értékesítési akciók támogatása, ismeretterjesztő 
fórumok a helyi gazdaság vonatkozásában).  

B. A Vidékfejlesztési Programmal való átfedés-mentesség biztosítása érdekében kizárólag nem mezőgazdasági vagy elsődleges feldolgozású 
élelmiszer-termékek esetében alkalmazható tevékenységek – 2. kiegészítő tevékenység:  

a) kísérleti fejlesztések előkészítése, kidolgozása, megvalósítása;  

b) elektronikus helyi vásárlói és termelői, szolgáltatói platform (web oldal) kialakítása;  

c) helyi termék- és szolgáltatáslánc és csomag kialakítási és fejlesztési stratégia;  

d) helyi termékláncok és termékcsomagok kialakítását elősegítő vállalkozói megbeszélések és konferenciák;  

e) helyi gazdaság és termékfejlesztés mentorálása, folyamatsegítése, szakértői támogatása.  

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

a) befektetés-ösztönzéshez kapcsolódó tevékenységek;  

b) egy-egy ágazathoz kapcsolódó piacszerzési stratégia, szolgáltatási terv kidolgozása, kapcsolódó marketing és arculatterv készítés;  

c) nemzetközi jó gyakorlatok alkalmazását elősegítő együttműködések disszeminációja;  

d) a kidolgozott helyi gazdaságfejlesztési projektek megalapozása és közösségi integrálása; gazdasági – és foglalkoztatási fókuszú vállalkozói 
fórumok, rendezvények szervezése, tapasztalat-csere támogatása.  

 

Beadás határideje: A támogatási kérelem benyújtási határideje és módja a felhívás területi szereplőre vonatkozó területspecifikus mellékletében található. 

Támogatás mértéke és 

összege: 

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum és maximum összege a felhívás területspecifikus mellékletében kerül szabályozásra.  

b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a.  
– A megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásához bértámogatás formájában nyújtott támogatás  
 
A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 75 %-át.  
– A hátrányos helyzetű munkavállalók felvételéhez bértámogatás formájában nyújtott támogatás  
 
A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50 %-át.  
– Hátrányos helyzetű munkavállalók segítésének költségeit ellentételező támogatás  
 
A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50 %-át. 
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Rendelkezésre álló 

forrás: 

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1,447 milliárd Ft.  
 
A területi szereplő számára rendelkezésre álló forrás meghatározása és a támogatási kérelmek várható darabszáma a felhívás területi szereplőre 
vonatkozó területspecifikus mellékletében található.  
 
Jelen felhívás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.  
 
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 2 db. 

  

Operatív Program neve: Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 

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

Pályázati konstrukció 

kódja: 
TOP-5.2.1-16 

Támogatást igénylők 

köre: 

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:  

lések helyi önkormányzatai (GFO 321)  

 

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására önállóan nem, kizárólag konzorciumi formában van lehetőség. 

Konzorciumvezető kizárólag városi jogállású település helyi önkormányzata lehet.  

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

 

 

lyiségű civil szervezetek a 2011. évi CLXXV. törvény 

alapján (GFO 516, 517, 519, 521, 525, 526, 528, 529, 563, 565, 569);  

 

73);  

 

Elvárás, hogy legalább egy olyan konzorciumi partner bevonásra kerüljön, amely legalább 3 éves, az oktatási vagy az 

egészségügyi vagy a szociális szféra területén szerzett tapasztalattal rendelkezik. 

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 
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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.  

A programok az alábbi területekre fókuszálhatnak:  

- szegregációval veszélyeztetett területek,  

- szegregált területek.  

 

Tárgyi felhívás a területi szereplők Kormány által elfogadott integrált területi programjainak a megvalósítását szolgálja.  

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

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

3.1.1. 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.  

C) Törekvés a foglalkoztatás elősegítésére:  
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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).  
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Beadás határideje: A támogatási kérelem benyújtási határideje és módja a felhívás területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében található. 

Támogatás mértéke és 

összege: 

 

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum és maximum összege a felhívás területspecifikus mellékletében kerül 

szabályozásra.  

b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a, a Felhívás támogatási jogcímekre vonatkozó szabályainak 

a figyelembevételével.  

 

Rendelkezésre álló 

forrás: 

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg, összes elszámolható költség alapon3, 749 millió 

Ft.  

A területi egység számára rendelkezésre álló forrás meghatározása és a támogatási kérelmek várható darabszáma a felhívás területi 

egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében található.  

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

  

Operatív Program neve: Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 

Pályázati kiírás címe: A helyi identitás és kohézió erősítése 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
TOP-5.3.1-16 

Támogatást igénylők 

köre: 

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be: 

 

a) Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321, 322, 327, 328) 

b) Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 37) 

c) Többségi önkormányzati tulajdonú jogi személyiségű vállalkozások (GFO 113, 114, 116, 117, 121, 123, 128, 129) 

d) Többségi önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaság (GFO 572, 573, 575, 576) 

e) 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) 

f) Egyházi jogi személy (GFO 55) 

g) Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (GFO 591, 599) 

h) Közalapítvány (GFO 561, 562) 
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Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kizárólag konzorciumi formában van lehetőség. Amennyiben nem 

konzorciumvezető, akkor konzorciumi tagként kötelező bevonni a fejlesztéssel érintett település helyi önkormányzatát (GFO 321). 

 

Elvárás, hogy a támogatást igénylő vagy legalább egy konzorciumi tag minimum kétéves szakmai tapasztalattal rendelkezzen az 

alábbi területek valamelyikén: 

 

- kulturális, vagy 

- közösségfejlesztés, vagy 

- szociális vagy gyermekjóléti szolgáltatások, ellátások vagy 

- terület/település/vidékfejlesztés. 

Pályázati kiírás célja: A felhívás a területi szereplők Kormány által elfogadott integrált területi programjainak a megvalósítását szolgálja. 

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek 

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan: 

A. Közösségfejlesztési folyamatok kezdeményezése és megvalósítása: 

Az 1.-6. pontokban, valamint azok alpontjaiban meghatározott tevékenységek csak együttesen támogathatóak, mindegyik pont 

megvalósítása kötelező, kidolgozásukhoz részletes szakmai támogatást a 

„Cselekvő közösségek” kiemelt projekt módszertani útmutatója (a továbbiakban: Módszertani útmutató) ad. A Módszertani 

útmutatóban ismertetett teljes közösségfejlesztő folyamatot meg kell valósítani. 

1. Közösségek részvételével megvalósuló felmérés és tervezés: 

A tervezés eredményeképpen kialakuló helyi cselekvési terv célja, hogy meghatározza a projekt további tevékenységeinek tematikáját, 

amely a települési vagy térségi identitás egy vagy több – a TOP célkitűzéseivel is összhangban álló – érték mentén szerveződik (pl.: 

történelmi, kulturális vagy természeti értékek, társadalmi együttélés, összetartozás, fenntarthatóság, új-gazdaság, stb.). 

 

2. A projekt által érintett térség, település, településrész közösségi tevékenységének történeti feltárása és a lakosság számára 

elérhetővé tétele, elsősorban a közművelődési, muzeális és könyvtári intézmények, valamint a projekt célkitűzései által érintett egyéb 

intézmények, szervezetek együttműködésével. 

 

3. A helyi cselekvési terv alapján a település, településrész, térség lakosságának közösségi együttműködését dinamizáló és fenntartó 

közösségi akciók, tevékenységek, események, programok, folyamatok megvalósítása a közművelődési, muzeális, könyvtári, 
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intézmények, valamint a projekt célkitűzései által érintett egyéb intézmények, szervezetek együttműködésével: 

a) közösségi akciók, tevékenységek, események, 

b) programok, folyamatok, 

c) a helyi nyilvánosság fórumainak megteremtése, meglévő fórumainak fejlesztése, 

d) részvételi fórumok elindítása, működtetése, meglévők fejlesztése. 

 

4. A település társadalom- és gazdaságfejlesztése tekintetében meghatározó dokumentumok közül a helyi cselekvési tervhez illeszkedő 

stratégiai dokumentum(ok)nak – a 3. d) pont szerinti – részvételi fórumok keretei között való áttekintése és amennyiben releváns, 

megújítása, új dokumentum létrehozása: 

a) helyi esélyegyenlőségi program, 

b) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77. §-a szerinti 

közművelődési rendelet, 

c) egyéb, a településnek vagy a térségnek a helyi cselekvési tervében foglalt irányvonalához illeszkedő stratégiai dokumentum. 

 

5. A közösségfejlesztési folyamatról tájékoztató közösségi információs pont kialakítása (infrastruktúra-fejlesztés nélkül). 

 

6. A közösségfejlesztési folyamat szakmai minőségének biztosítása: 

a) képzések szervezése a közösségfejlesztési folyamatban érintett lakosok (a közösségfejlesztési folyamat generálásában, 

megvalósításában kulcsszerepet betöltő „központi mag”), szakemberek és a település vezetői (polgármester, képviselő-testületi tagok), 

valamint a közigazgatásban dolgozók számára, a projekt céljának megfelelő képzéseken való részvétel biztosítása érdekében; 

b) a közösségfejlesztési folyamatban érintett lakosok (a közösségfejlesztési folyamat generálásában, megvalósításában kulcsszerepet 

betöltő „központi mag”), szakemberek és a település vezetőinek közös részvételével megvalósuló belföldi és külföldi (Európai Unión 

belüli) tanulmányutak, belföldi és nemzetközi (Európai Unión belüli) tapasztalatcsere. 

 

3.1.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek 

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem támogathatóak: 

 

3.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek 

A felhívás keretében önállóan nem, csak a 3.1.1. fejezetben felsorolt tevékenységekkel együtt támogatható, kötelezően 

megvalósítandó tevékenységek: 

 



                                                                                 

 659 

1. Infokommunikációs akadálymentesítés – amennyiben releváns, jelen felhívás 3.4. fejezetében az infokommunikációs 

akadálymentesítésre vonatkozó feltételek alapján. 

 

2. Nyilvánosság biztosítása – az ÁÚF c. dokumentum 10. fejezete alapján. 

 

3.1.2.2.Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek 

 

A felhívás keretében önállóan nem, csak a 3.1.1. fejezetben felsorolt tevékenységekkel együtt támogathatók az alábbi tevékenységek: 

1. A Felhívás 3.1.1 fejezetében felsorolt akciók, közösségi tevékenységek, események, programok, folyamatok és együttműködések 

megvalósításához szükséges eszközbeszerzés. 

 

2. Partnerségi együttműködés (közösségi tervezés): a TOP keretében vagy egyéb forrásból megvalósítani kívánt bármely 

infrastrukturális fejlesztéshez kapcsolódó, partnerségi együttműködés módszerén alapuló: 

a. információs kampány; 

b. lakossági tervpályázat; 

c. közösségi tervező műhelyek; 

d. összefoglaló dokumentáció (terv, stratégia, program, koncepció) összeállítása a szakértői tervezés és a partnerségi egyeztetés 

(közösségi tervezés) eredményeinek feldolgozásával; a dokumentáció nyilvános elérhetővé tétele. 

 

3. Bűnmegelőzést és közbiztonság javítását segítő programok: 

- helyi bűnmegelőzési stratégiák kidolgozása és megvalósítása; 

- a helyi közösség biztonságérzetét negatívan befolyásoló problémák megoldására alkalmas módszerek kialakítása, programok, 

képzések megvalósítása; 

- tudatosságnövelés; 

- a településen élők önvédelmi képességeinek növelése, bevonásuk a település közbiztonságát növelő intézkedések kialakításába és 

megvalósításába; 

- gyors, hatékony védekezési mechanizmusok kidolgozása és alkalmazása; 

- a lakosság biztonságérzetének növelését célzó intézkedések; 

- együttműködés, információáramlás javítása, hálózatépítés; 

- bűnmegelőzési szakemberek, nevelési, oktatási és kulturális intézmények (közművelődési, muzeális és könyvtári intézmények), 

továbbá fenntartóik, valamint civil szervezetek együttműködésének fokozása, szakemberek képzése, továbbképzések; 



                                                                                 

 660 

- az áldozattá válás elkerülését, valamint a bűnözés okozta káros hatások csökkentését és a bűncselekményeket elszenvedő személyek 

társadalmi, erkölcsi sérelmeinek enyhítését célzó programok. 

 

4. Közlekedésbiztonsági programok: 

- A védtelen közlekedők (gyalogosok, kerékpárosok) közlekedésbiztonságát célzó szemléletformáló kampány megvalósítása. 

- Lehetséges szemléletformáló tevékenységek: 

o kerékpáros kultúra emelésére hivatott népszerűsítő, oktató, ösztönző kampányok, rendezvények, bebiciklizés megvalósítása; 

o információs kiadványok készítése, megváltozott forgalmi rendet és/vagy új KRESZ szabályokat ismertető kampányok lebonyolítása 

és kiadványok kiadása; 

o szemléletformáló eszközök beszerzése (pl.: futóbicikli, cargo-kerékpár); 

o Bringázz a munkába, BringaSuli/BringaAkadémia4, „Biztonságosan közlekedni egy élet úton”5 egyedi kerékpáros szemléletformáló 

kampányainak a megvalósítása (pl.: iskolások, óvodások, gépjárművezetők, kerékpárral közlekedők részére, stb.); 

o gépjárművezetők számára a kulturált együtt közlekedésre felhívó kampány(ok) megvalósítása. 

- A szemléletformáló kampánynak nem lehet kizárólagos szemléletformáló vagy oktató része rendőrségi kampány. 

Beadás határideje: A támogatási kérelem benyújtási határideje és módja a felhívás területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében található. 

Támogatás mértéke és 

összege: 

 
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum és maximum összege a felhívás területspecifikus mellékleteiben kerül szabályozásra.  

b) 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 alapon3 12,979 milliárd Ft.  
A felhívás teljes keretösszegének becsült támogatástartalma 12,979 milliárd Ft, amely mértéke minden esetben a támogatott projektek támogatási 
intenzitása alapján kerül odaítélésre.  
 
A területi egység számára rendelkezésre álló forrás meghatározása és a támogatási kérelmek várható darabszáma a felhívás területi egységre 
vonatkozó terület-specifikus mellékletében található.  
 
Jelen Felhívás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. 
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EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 
 

 

 

Operatív Program neve: EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 

Pályázati kiírás címe Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
EFOP-1.2.1-15 - Védőháló a családokért (FELFÜGGESZTVE!) 

Támogatást igénylők 

köre: 

Jelen felhívásra támogatási kérelmet kizárólag azok a szervezetek nyújthatnak be, amelyek megfelelnek az alábbi feltételeknek:  
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:  

 

 

 

 

 
 
A fent felsorolt szervezeteken kívül konzorciumi partnerek az alábbiak lehetnek:  

 
 
A támogatást igénylőnek és a konzorciumi partnereknek a Helyzetértékelés dokumentum részeként, megfelelő alátámasztottsággal szükséges 
bemutatnia a projekt által elérni kívánt célok érdekében korábban megvalósított – a Felhívás 3.1.I.1. pontjában felsorolt támogatható 
tevékenységekkel összhangban álló – tevékenységek terén szerzett tapasztalatát.  
A szervezeteknek a fenti kritériumok mindegyikének meg kell felelni, továbbá a támogatást igénylőnek és konzorciumi partnernek külön-külön az 
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alábbi kritériumok egyikének meg kell felelnie:  
a.) 20.000.000,- Ft-30.000.000,- Ft közötti igényelt támogatás esetében az Országos Bírósági Hivatal által közzétett egyszerűsített éves 
beszámoló eredmény-kimutatása „A. Összes bevétel” sorai 2013. és, 2014. vagy 2014. és 2015. évben összesen eléri legalább a jelen projekt 
költségvetésének 15%-át vagy  

b.) 30.000.001,- Ft-40.000.000,- Ft között támogatási igény esetében az Országos Bírósági Hivatal által közzétett egyszerűsített éves beszámoló 
eredmény-kimutatása „A. Összes bevétel” sorai 2013. és 2014. vagy 2014. és 2015. évben összesen eléri legalább a projekt költségvetésének a 
20 %-át, vagy  

 
c.) a támogatási kérelem benyújtását megelőző három évben uniós vagy hazai forrásból finanszírozott, legalább 3 millió Ft összértékben valósított 
meg pályázatokat főkedvezményezettként vagy konzorciumi partnerként.  
Amennyiben a támogatást igénylőnek nincs lezárt üzleti éve a 2013-as év vonatkozásában, úgy a 2014. és a 2015. évi Összes árbevételnek kell 
az a) vagy b) alpontban meghatározott feltételnek teljesülnie.  
A 2013. és 2014. év vonatkozásában, amennyiben a támogatást igénylő nem tett eleget a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, 
a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 29 §-a által előírt beszámolási kötelezettségének, 
úgy a támogatói körbe tartozás jogosultsági feltételnek történő megfelelőségének a vizsgálata nem lehetséges. Ebben az esetben a 
támogatási kérelem hiánypótlási felszólítás nélkül elutasításra kerül. Amennyiben a támogatást igénylő a 2015. évi éves egyszerűsített 
beszámoló közzétételéről intézkedett, azonban a birosag.hu oldalon még nem jelent meg, úgy az elkészült beszámoló a támogatási kérelem 
mellékleteként kötelező benyújtani.  
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség, maximum 1 konzorciumi partner 
bevonásával.  
Egy szervezet mindösszesen egy támogatási kérelemben vehet rész, támogatást igénylő vagy konzorciumi partner minőségben. 

Pályázati kiírás célja: 

A felhívás általános célja a család társadalmi szerepének megerősítése, a családi kohézió növelése a krízishelyzetek kezelése, illetve 
kialakulásuk megelőzése, olyan komplex szolgáltatások nyújtásával, amelyek - a kötelező önkormányzati alapellátási feladatokat kiegészítik és - 
egyszerre több oldalról és egymás hatását erősítve kezelik a problémákat.  
A projekt részcéljai:  
1. A családalapítás előtt álló fiatalok és fiatal szülők felkészítése a családi életre, a konfliktuskezelési, életviteli, életvezetési, válságkezelési, 
kompetenciáik erősítésével.  

2. A munka és a család összeegyeztethetőségével kapcsolatos ismeret és kompetencia-fejlesztés.  

3. A gyermekneveléssel kapcsolatos korszerű ismeretekkel rendelkező szülők és leendő szülők számának növelése.  

4. A nők és férfiak társadalmi egyenlőségének, harmonikus együttműködésének elősegítése.  

5. A nemzedékek közti együttműködés erősítése, a családon belül a generációk közti együttműködés javításával, az idősebb generáció aktívabb 
bevonásának elősegítésével.  
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6. A kapcsolati erőszak áldozatává vagy elkövetőjévé válás megelőzése.  

7. Sajátos vagy nehéz élethelyzetben lévő családok támogatása, helyzetének javítása az önkormányzati családsegítő intézmények tevékenységét 
kiegészítő segítő szolgáltatásokkal.  

8. A fenti célokkal összefüggő területeken már működő és bevált mintaprogramok szélesebb körben történő elterjesztése, a családok egymást 
segítő közösségeinek megerősítése, a családok jól-léte érdekében a helyi szintű összefogás ösztönzése.  

 

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  

 

rojekt céljaihoz kapcsolódó) szolgáltatások körét,  

 

ket.  
 
2. Szakmai terv elkészítése, melynek keretében be kell mutatni  

 

 

megvalósításukhoz szükséges tárgyi és személyi feltételek 
rendelkezésre állását,  

 

 

nységek, szolgáltatások egymásra épülését, egymást erősítő hatásait,  

 partnerek 
szerinti megosztását.  

 szerepét az egyes tervezett tevékenységek vonatkozásában.  
 
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  
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Az 1-7. tevékenységek közül a 7. sorszámú tevékenység megvalósítása kötelező. Az 1-6. sorszámú tevékenységek közül további 2 db (a 
felsorolásból választandó) tevékenység megvalósítása kötelező. A kötelező és választott tevékenységekhez kapcsolódóan kötelező a 
számszerűsített szakmai elvárások teljesítése is. Támogatást igénylőnek minden a választott 1-7. sorszámú tevékenység kapcsán – a  
megvalósítás elősegítése érdekében -, minimum 1-1 db együttműködési megállapodást (3. számú melléklet) kell kötnie, a tervezett beavatkozás 
hatásterületén működő és az adott tevékenység ellátásában szintén ellátási, szolgáltatási feladatokkal, jogosítványokkal rendelkező szervezetettel 
(pl. helyi önkormányzat, egyház stb.).  
 
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, 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) 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).  
 
7) 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);  
 
Önállóan nem támogatható, kiegészítő tevékenység: a fenti, 1-7) témakörökhöz kapcsolódó helyi szintű közösségi programok, tájékoztatók, 
információs események szervezése, valamint a szolgáltatások igénybevételét segítő kiegészítő szolgáltatások (pl. gyermekfelügyelet a 
foglalkozások ideje alatt) biztosítása.  
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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. 

Beadás határideje: 

Jelen felhívás keretében 2016. év 06. hó 27. naptól 2018. év 06. hó 27 napig van lehetőség a támogatási kérelem benyújtására.  
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:  
2016. év 07. hó 19. nap  
2016. év 08. hó 15. nap  
2016. év 09. hó 15. nap  
2017. év 04. hó 14. nap  
2018. év 06. hó 27. nap  

Támogatás mértéke és 

összege: 

 
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 20 millió Ft, maximum 40 millió Ft.  

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

 

Rendelkezésre álló 

forrás: 
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg az EFOP 2016. évi Fejlesztési Keretében 6,2 milliárd Ft.  
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 155 - 310 db.  

 

 

Operatív Program neve: EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 

Pályázati kiírás címe 
EFOP-1.2.2-15 - Ifjúsági programok támogatása (FELFÜGGESZTVE) 2016. március 12-én 24.00 órától – a felfüggesztés 

esetleges feloldásáig – támogatási kérelmek nem lesznek benyújthatók. 

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; 

- főtevékenysége a TEÁOR nómenklatúra5 szerinti TEÁOR 8899 vagy TEÁOR 9499 tevékenység, (kivéve egyházi szervezetek); 
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- 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. 



                                                                                 

 668 

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 (LEZÁRVA) 

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. 

9. A helyi kulturális intézmények felkészítése működésük társadalmiasítására, az egységes társadalmiasított intézményi működési 
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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. A projekt szakmai megvalósításához feltétlenül szükséges, nem építési engedély köteles beruházási tevékenységek 

a) átalakítás 

b) bővítés 

c) felújítás 

13. 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-
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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. 

14. 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. 06. 30. 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 (A PÁLYÁZAT LEZÁRULT!) 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
EFOP-1.4.1-15 
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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 

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 
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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, 

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. 
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- 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. 

- 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 
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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. 

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 (A PÁLYÁZAT LEZÁRULT!) 

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. 
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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. 

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 
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2. Méhnyakszűrés 

a. a védőnők továbbképzéséhez tananyag frissítése, 

b. a védőnői méhnyakszűrés módszertanának fejlesztése, 

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 
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(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 

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.) 
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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: 

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  
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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 (A PÁLYÁZAT 

LEZÁRULT!) 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
EFOP-1.9.1-VEKOP/15 

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) 
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- 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. 

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 



                                                                                 

 683 

- 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 

- 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 
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- 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 

- 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 
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- 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 

- 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 
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- 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 

- 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 
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- 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 

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 a 1210/2015. (IV. 10.) Korm. határozatban kijelölt Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (GFO kód: 312), mint központi 

költségvetési szerv adhat be támogatási kérelmet. 

Pályázati kiírás célja: 
Jelen felhívás célja a TÁMOP-3.1.2-B/13 azonosító számú kiemelt projektben megkezdett, országosan egységes, a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény elvárás-rendszeréhez és a Nemzeti alaptanterv és kerettanterv változásaihoz igazodó új 
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tartalmi szabályozókban foglalt követelményeknek megfelelő taneszköz-rendszer kiépítésének és fejlesztésének folytatása és 

befejezése. 

A konstrukció célja a TÁMOP-3.1.2-B/13 azonosító számú kiemelt konstrukció keretében elkészített tankönyvek iskolai 

kipróbálásának folytatása, hatékonyságuk és használhatóságuk gyakorlati tapasztalatokon alapuló ellenőrzése, valamint ezek alapján a 

tankönyvek javítása, átdolgozása, valamint, a tankönyvek eredményes használatát elősegítő tanári segédanyagok készítése. 

A konstrukció a Nemzeti Köznevelési Portál tekintetében a Portál továbbfejlesztését, a digitális tartalomszolgáltatások biztosítását és a 

köznevelési digitális tartalmakra vonatkozó fejlesztéseknek a Portálon való megjelenítését tűzi ki célul. 

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

 

I. PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉS  
A projekt előkészítéséhez feltétlenül szükséges és igazoltan kapcsolódó tevékenységek:  

- Megvalósíthatósági tanulmány készítése;  

- Közbeszerzési eljárások szakmai előkészítése, feltételes közbeszerzések lefolytatása;  

 

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. A kísérleti tankönyvek kipróbálásának, majd átdolgozásának, véglegesítésének folytatása  
A kísérleti fejlesztés tankönyveinek gyakorlatban történő alkalmazásának lehetőségeit értékelő kipróbálás, valamint ennek alapján 

történő átdolgozás.  

A kipróbálási folyamat során kijavított, a kísérleti tankönyvfejlesztési program keretében fejlesztett tankönyvek, munkafüzetek és 

egyéb kiegészítők listáját a tankönyvjegyzék tartalmazza.  

2. Pedagógusok szakmai-módszertani támogatása az új taneszközök használatában, az iskolai alkalmazás szakmai támogatása  
A tankönyvek szerkesztői és tantervi pedagógiai fejlesztők közreműködésével a kísérleti tankönyvek kipróbálási szakaszába bevont 

pedagógusok szakmai-módszertani támogatása, a Nemzeti Köznevelési Portál felületein keresztül történő kapcsolattartás és a digitális 

tartalmak használatának folyamatos elősegítése.  

3. Digitális tananyagok fejlesztése, vásárlása és honosítása  



                                                                                 

 689 

4. A Nemzeti Köznevelési Portál továbbfejlesztése, funkcióbővítése és használatának elterjesztése  

 

IV. HORIZONTÁLIS KÖVETELMÉNYEK  

V. TÁJÉKOZTATÁS, NYILVÁNOSSÁG  

VI. KÖNYVVIZSGÁLAT  

Beadás határideje: A támogatási kérelmek benyújtása 2016. február 15-től 2016. szeptember 30-ig lehetséges. 

Támogatás mértéke és 

összege: 
Támogatás mértéke 100% 

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 (Felfüggesztve) 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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. 

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 
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 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  

 

 

Operatív Program neve: EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 

Pályázati kiírás címe EFOP-4.1.4-15 - Testmozgást javító infrastrukturális fejlesztések (standard) (VISSZAVONÁSRA KERÜLT) 

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 
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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 

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. 



                                                                                 

 695 

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, 

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. június 30. .  
2017. március 14.  
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2018. március 16. 

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. 

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 Integrált térségi gyermekprogramok 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
EFOP-1.4.2-16 

Támogatást igénylők 

köre: 

A felhívásra (amennyiben konzorciumban valósul meg a fejlesztés, konzorciumvezetőként) támogatási igényt nyújthat be 
olyan  

 

 
 

Pályázati kiírás célja: 

Az átfogó és specifikus célok elérését olyan eszközök szolgálják, mint az innovatív módszerek kidolgozása helyi szakemberek 

bevonásával, szakmai műhelyek megtartása, jó gyakorlatok átadása, célcsoport számára szolgáltatások és képzések nyújtása, 

szabadidős és fejlesztő programok megvalósítása, civil kezdeményezések és hálózatos együttműködések ösztönzése. 

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

 
I. PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉS  

1. A projekt megvalósíthatósági tanulmányának elkészítése.  
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2. Közbeszerzések előkészítése, feltételes közbeszerzések lebonyolítása.  

3. Az elődprojektben résztvevőknél a projekt célterületére vonatkozóan 2007-2013 között készült Kistérségi Tükör 
aktualizálása; új belépőknél Járási Tükör elkészítése az EFOP-1.4.1-15 Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása 
című konstrukció keretében megvalósuló kiemelt projekt kedvezményezettjének szakmai irányításával.  

4. Az elődprojektben résztvevőknél a korábban elkészült kistérségi Gyerekesély stratégia és Cselekvési Terv 
felülvizsgálata, az EFOP-1.4.1-15 Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása című konstrukció keretében 
megvalósuló kiemelt projekt kedvezményezettjének szakmai irányításával.  

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  
 
Az alábbi tevékenységek közül az összes tevékenységcsoport megvalósítása kötelező: 

 
1. A járási család- és gyermekjóléti központok szolgáltatásainak bővítése, erősítése, kiegészítése  
A program stratégiai megalapozottságának erősítése  
2. A program helyi megvalósításának és a Gyerekesély Bizottság (a továbbiakban GYEB) működésének adminisztratív és 
szakmai hátterét biztosító Gyerekesély Iroda működtetése elkülönült szervezeti egységként a család- és gyermekjóléti 
központban vagy annak fenntartójánál.  

3. Új belépőknél a célterületen élő gyermekek, fiatalok és családjuk helyzetének, igényeinek, szükségleteinek felmérése, 
valamint ez alapján Gyerekesély stratégia és Cselekvési Terv készítése legkésőbb 2019. június 30-ig  
 
Helyi innovatív fejlesztések 

 
4. Innovatív módszerek kidolgozása és alkalmazása a rászoruló (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő) 
gyermekes családok számára, a helyi szakemberek javaslata alapján,  

5. Krízishelyzeteket megelőző és azokat kezelő, esélynövelő megoldások támogatása a GYEB döntése alapján a helyi 
szükségleteknek megfelelően.  



                                                                                 

 698 

Szakemberek közötti együttműködések erősítése  
6. Járási és települési szintű és szakmaközi hálózatok működtetése a gyermekek, fiatalok és családjaik érdekében 
működő intézmények és szolgáltatások munkatársainak részvételével az összehangolt, eredményesebb és hatékonyabb 
működés érdekében (, továbbképzés, műhelymunka, stb.)  
 
Szolgáltatásfejlesztés és koordináció  
7. A család- és gyermekjóléti szolgáltatások bővítése, erősítése, kiegészítése, szinergiában a hazai forrásokból 
megvalósuló tevékenységekkel.  

8. A járás területén hiányzó szociális, gyermekjóléti, egészségügyi, pedagógiai célú kulturális (tanulást segítő) helyi 
szükségletre épülő speciális szolgáltatások biztosítása, fejlesztése, szinergiában a hazai forrásokból megvalósuló 
tevékenységekkel.  

9. Közösségi, gyermek-és ifjúsági programok működtetése szegregátumban vagy szegregált településen, meglévő vagy 
új közösségi térben, ahol a szülők számára kötelezően kell biztosítani háztartási – gazdálkodási, pénzkezelési 
ismeretekkel kapcsolatos foglalkozásokat  

10. Prevenciós és kortárssegítő tevékenységek a deviáns magatartás, a korai iskolaelhagyás, a korai terhességek, káros 
szenvedélyek, stb. megelőzése érdekében.  

11. Iskolai szünetekben és hétvégeken szervezett szabadidős és fejlesztő programok.  

12. Munkaerő-piaci és közösségi részvételre felkészítő tevékenységek a gyermek és ifjúsági korosztálynak  
 

Civil és önkéntes tevékenységek fejlesztése  
13. A hátrányos helyzetű gyermekekre és családjaikra irányuló civil kezdeményezések elősegítése, önkéntesek bevonása 
a programok megvalósításába, a bevontak felkészítése, szakmai-módszertani támogatása, önkéntesek felkészítése, 
szakmai-módszertani támogatása.  
 
Helyi szakemberek együttműködése, támogatása  
14. Járási és települési szintű szakmai műhelyek működtetése a gyerekekkel és családjukkal foglalkozó szakemberek 
számára tapasztalatcserék, tudásbővítés, továbbképzési és képzési tevékenységek megvalósítása céljából  

15. A projekt szakmai megvalósítói, szükség esetén az együttműködő partnerként bevont szervezetek szakemberei 
számára  
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a. szupervízió, coaching,  

b. a hálózatos együttműködést támogató csapatépítő programok (rendezvények, tapasztalatcserék) lefolytatása a projekt 
első félévében, tréner bevonásával, valamint  

c. az előítéletek leküzdését, a harmonikus együttélést szolgáló érzékenyítés, szemléletformálás, konfliktuskezelés, stb.  
 
Biztos Kezdet szemlélet elterjesztését célzó tevékenységek  
16. Szülők számára – különösen óvodás kor alatti gyermekkel - gyermeknevelést támogató motivációs képzések, 
rendezvénysorozatok szervezése.  
 

 
17. A Biztos Kezdet szemlélet megjelenésének elősegítése a szakemberek és szülők kapcsolata tekintetében a 
bölcsődékben, óvodákban, iskolák alsó tagozatán, és más kisgyermekkori szolgáltatásokban (előadások, csoportok, 
foglalkozások, stb.).  
Hiányzó szakemberek pótlása  
18. A járás területén hiányzó, vagy a szükségletekhez képest nem megfelelő mértékben rendelkezésre álló szaktudás és 
szakértelem programba vonásának elősegítése (pl. gyermekorvos, szakorvosi ellátás, gyógytornász, pszichológus, 
fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus, pedagógiai asszisztens, dietetikus, mediátor, óvodai-, iskolai-, telepi szociális 
munkás stb.)  
 
Az EFOP 1.4.1 Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása c. kiemelt projekttel való együttműködés  
19. a megvalósítók, szükség esetén az együttműködő partnerként bevont szervezetek szakembereinek részvétele a 
kiemelt projekt által szervezett képzéseken, szakmai műhelyeken, szakmai rendezvényeken, (a résztvevők számára csak 
az utazási és szállás költség biztosítandó jelen projektből, a képzés költségét a kiemelt projekt biztosítja)  

20. monitoring adatok biztosítása - a kiemelt projekt által működtetett online monitoring rendszer megfelelő mennyiségű 
és minőségű adatokkal, időben történő feltöltése érdekében,  

21. együttműködés a kiemelt projekt szakértőivel, munkatársaival..  
 
A program kommunikációja  
22. A program hatékony helyi kommunikációja a célcsoportok és döntéshozók felé  
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Könyvvizsgálat  
23. A projekt befejezésekor kötelező a projektszintű könyvvizsgálat elvégzése, az erről szóló könyvvizsgálói jelentést a 
záró elszámolás részeként szükséges benyújtani  

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) Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016. június hó 15-től 2018. június hó 15-ig van 
lehetőség.  
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:  

 2016. év szeptember hó 1. nap 

 

 
 

Támogatás mértéke és 

összege: 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege  
a) a járások komplex mutatók szerinti sorrendje14 alapján 41-102 rangsorszámú járások esetén minimum 350 millió Ft 
maximum 400 millió Ft;  

b) a járások komplex mutatók szerinti sorrendje alapján 1-40 rangsorszámú járások esetén minimum 450 millió Ft 
maximum 500 millió Ft  

c) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.  
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Rendelkezésre álló 

forrás: 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 15 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek 

várható száma: 31 db. 

 

Operatív Program neve: EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 

Pályázati kiírás címe 
EFOP-2.1.1-16 Gyermekotthonok kiváltása, gyermekotthonok korszerűsítése, hiányzó gyermekotthoni kapacitások 

létrehozása (Felfüggesztve) 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
EFOP-2.1.1-16 

Támogatást igénylők 

köre: 

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására állami, egyházi, nem állami fenntartású, ér-vényes 
szolgáltatói nyilvántartásba való bejegyzés birtokában otthont nyújtó ellátást és/vagy utógondozói ellátást nyújtó 
intézmények fenntartói jogosultak, amelyek a gazdasági szervezetek gazdálkodási forma szerinti osztályozásával, a 
statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV.16.) KIM rendelet szerint az alábbi GFO besorolások 
valamelyikébe tartoznak:  
311 – Központi költségvetési irányító szerv 
312 – Központi költségvetési szerv 
563 – Egyéb alapítvány önálló intézménye 
565 – Alapítvány jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége 
569 – Egyéb alapítvány 
529 – Egyéb egyesület 
551 – Bevett egyház 
552 – Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy 
555 – Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy 
559 – Egyházi szervezet technikai kód 

Pályázati kiírás célja: 

A gyermekvédelmi bentlakásos intézmények férőhelyeinek átalakításáról a Gyvt. 1997. november 1. óta rendelkezik. A 
kiváltási folyamat befejezéseképpen már csak néhány nagy létszámú gyermekotthon vár kiváltásra, mindemellett 
férőhelyszámában az NMr.-nek megfelelő gyermekotthonok kiváltása is szüksé-ges a gyermekközpontú elhelyezés 
biztosítása érdekében.  
A legalább 8-10 éve működő kis férőhelyszámú, településbe integrált lakásotthonok, gyermekotthonok többségének 
állapota mára elöregedett, felújításuk és korszerűsítésük aktuálissá vált. A felújításra, kor-szerűsítésre szoruló 
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gyermekotthonok/lakásotthonok egy része az NMr. szerinti tárgyi-környezeti feltéte-lek hiánya miatt határozott idejű 
szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzéssel (működési engedéllyel) rendelkezik, rossz állapotú, elhasználódott. Az 
épületek energiahatékonysági mutatói rosszak, vagy az ingatlanok belső elosztása, berendezése a szakmai feladatoknak 
nem felel meg. Egyes intézményekben a gyermekközpontú elhelyezési feltételek hiányoznak, az elhelyezési körülmények 
méltatlanok.  
A gyermekvédelmi szakellátásban részesülő gyermekek számának növekedésével egyenes arányban növekszik a 
speciális és a kettős ellátási szükségletű gyermekek száma. Valamennyi gyermek nevelőszü-lői elhelyezésére nincs 
lehetőség, és a speciális és kettős ellátási szükségletű gyermekeket ellátó gyer-mekotthoni kapacitások sem elegendőek. 
Szükséges ezért olyan gyermekotthonok, gyermekotthoni cso-portok létrehozása a meglévő férőhelyek bázisán, ahol a 
magasabb kontrollszintet igénylő gyermekek szakmailag megfelelő körülmények között helyezhetők el.  
Ezen kívül a befogadó gyermekotthoni kapacitások sem elegendőek.  
E célok eléréséhez nélkülözhetetlen:  
- a nagy létszámú és/vagy korszerűtlen gyermekotthonok kiváltása az NMr. szabályainak megfelelő, településbe integrált 

lakásotthonokkal, gyermekotthonokkal és egyidejűleg a kiváltással érintett intéz-ményekben ellátott gyermekek, fiatal 
felnőttek, valamint az intézményekben foglalkoztatott szakembe-rek felkészítése az új körülményekre;  

- a bentlakásos gyermekvédelmi szakellátást biztosító épületek gyermekközpontú elhelyezési feltétele-ket szem előtt tartó 

felújítása, energiahatékonysági szempontokat is figyelembe vevő korszerűsítése, szükség esetén bővítése, belső 
átalakítása az ellátott gyermekek, fiatal felnőttek munkaerő-piaci és társadalmi integrációja, jogaik érvényesülése 
érdekében,  
a befogadó gyermekotthoni, speciális gyermekotthoni és kettős szükségletű gyermekeket ellátó férőhe-lyek fejlesztése a 
meglévő férőhelyek bázisán és egyidejűleg az intézményekben foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kívánt szakemberek 
felkészítése az új feladatra.  
Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (továbbiakban: EFOP) 2.2 intézkedése („A társadalmi együttműködést 
szolgáló intézmények és szolgáltatások fejlesztése, bentlakásos intézmények kiváltása, új kapacitások létesítése”) egyedi 
célként tűzi ki a nagy létszámú gyermekotthonok kiváltásának befejezé-sét, a gyermekvédelmi szakellátási feladatot ellátó 
bentlakásos intézmények korszerűsítését, a hiányzó gyermekvédelmi szakellátási kapacitások kialakítását, továbbá ahol 
szükséges,a befogadó gyermekotthoni ellátás megteremtését. 
 
A projekt célcsoportja:  
Közvetlen célcsoport: Gyermekvédelmi szakellátás keretében ellátott gyermekek, fiatal felnőttek és a ve-lük foglalkozó 
szakemberek.  
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Közvetett célcsoport: Az ellátott gyermekek kapcsolattartásra jogosult hozzátartozói, a fejlesztéssel érin-tett település 
helyi társadalma. 
A projekt tervezés és megvalósítása során kérjük, vegye figyelembe, hogy a projektben létrehozott ered-ményeknek meg 
kell majd felelniük az alábbi elvárásoknak: 

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

 
I. PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉS  
I/A. Projekt előkészítés keretében kötelezően megvalósítandó tevékenységek:  

o Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése  

o Lakosság tájékoztatása már a támogatási kérelem benyújtását megelőzően legalább egy tevékeny-séggel (kivéve 

kizárólag gyermek- és lakásotthon korszerűsítés megvalósítása esetén)  
 
I/B. Projekt előkészítés keretében szabadon választható tevékenységek:  

o A szükséges háttértanulmányok, hatástanulmányok, szakvélemények, elemzések, felmérések engedé-lyezési 

dokumentumok, műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, tervdokumentációk elkészítése  

o Közbeszerzések előkészítése és lebonyolítása  

o Egyéb előkészítéshez kapcsolódó szakértői tanácsadás  

o Társadalmi partnerek, érintettek bevonása, felmérések készítése  

 
II. PROJEKTMENEDZSMENT  
 
Részletes előírásokat a projektmenedzsmenttel kapcsolatban lásd a 3.2. A projekt műszaki-szakmai tar-talmával és a 
megvalósítással kapcsolatos elvárások című részben.  
III. PROJEKT SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁSA  
 
III/1/A. Nagy létszámú, korszerűtlen gyermekotthon kiváltása célkitűzés megvalósítására irányuló támogatási 
kérelem keretében kötelezően megvalósítandó tevékenységek: 

 

o a Gyvt. előírásainak nem megfelelő, nagy létszámú, korszerűtlen gyermekotthon a hatályos jogi szabá-lyozásnak 

megfelelő lakásotthonnal, kis létszámú gyermekotthonnal történő kiváltása  
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az NMr. szerinti tárgyi-környezeti feltételek biztosítása a határozatlan idejű szolgáltatói nyil-vántartásba való bejegyzés 
megszerzése érdekében  

o a kiváltás eredményeként létrejövő intézményben elhelyezendő gyermekek, fiatal felnőttek, és a velük foglalkozó 

szakemberek felkészítése a változásra, az új feladatokra felkészítő program keretében  

o a kiváltás eredményeképpen létrejövő intézmény környezetében, az adott település(rész)en élő lakos-ság 

érzékenyítése, felkészítése az intézmény helyi, társadalmi környezetébe történő integrálása céljá-ból  
- személyes jelenléttel járó- érzékenyítő rendezvény (lakossági tájékoztatás, be-mutató, személyes egyéni 

konzultáció, csoportos találkozó, ellátottak és lakókörnyezet képvi-selőinek közös programja) szervezése, lebonyolítása 
és  

 

tájékoztatására  
III/1/B. Nagy létszámú, korszerűtlen gyermekotthon kiváltása célkitűzés megvalósítására irányuló támogatási 
kérelem keretében szabadon választható tevékenységek  

o ingatlanvásárlás, telekalakítás, szükséges bontási munkálatok az új intézmény(ek) területén, infrastruk-túra (víz- és 

energiaelosztási, távközlési és úthálózatok) fejlesztése, közművesítés, közmű felújítása  

o zöldmezős beruházás (kizárólag építési telken)  

o szakmai szempontoknak megfelelő, a gyermekellátáshoz illeszkedő berendezési tárgyak, eszközök beszerzése  

o sportolásra, játékra alkalmas udvar kialakítása az NMr. előírásainak megfelelően  

o a kiváltott intézmény ellátottak fejlesztésére és használatára szolgáló informatikai ellátottság javítása  

o önkéntes tevékenység bevonása a lakosság érzékenyítésébe, a nyilvánosság elősegítésébe, a válto-zásra felkészítő 

képzések lebonyolításába  
III/2/A. Gyermek- és lakásotthon korszerűsítés célkitűzés megvalósítására irányuló támogatási kérelem keretében 
kötelezően elvégzendő tevékenységek  

o az NMr. előírásainak megfelelő férőhelyszámú, településbe integrált lakásotthonok és gyermekotthon-ok fejlesztése  
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o az NMr. szerinti tárgyi-környezeti feltételek biztosítása a határozatlan idejű szolgáltatói nyilvántartásba való 

bejegyzéshez szükséges feltételeknek megfelelően  
 
III/2/B. Gyermek- és lakásotthon korszerűsítés célkitűzés megvalósítására irányuló támogatási kérelem keretében 
szabadon választható tevékenységek  

o a szakmai szempontoknak megfelelő, a gyermekek eredményes gondozását-nevelését, fejlesztését, önálló életre való 

felkészítését, illetve a fiatal felnőttek foglalkoztatását segítő tárgyak, eszközök be-szerzése  

o sportolásra, játékra alkalmas udvar kialakítása az NMr. előírásainak megfelelően  

o közművesítés, közmű felújítása  

o a korszerűsítésre kerülő intézményben az ellátottak fejlesztésére és használatára szolgáló informatikai ellátottság 

javítása  

o a korszerűsítésre kerülő intézményben elhelyezett gyermekek, fiatal felnőttek, és a velük foglalkozó szakemberek 

felkészítése az új körülményekre, változó feladatokra felkészítő program keretében  
 

 

o önkéntes tevékenység bevonása a lakosság tájékoztatásába, a nyilvánosság elősegítésébe, a válto-zásra felkészítő 

képzések lebonyolításába  

o a korszerűsítés idején indokolt esetben az ellátottak időszakos elhelyezésének biztosítása külső szol-gáltató által 

biztosított helyszínen  

o a korszerűsítendő intézmény környezetében az adott település(rész)en élő lakosság tájékoztatása a fejlesztésről az 

intézmény helyi, társadalmi környezetébe való integrációjának fejlesztése céljából  
III/3/A. Speciális, kettős szükségletű, illetve befogadó gyermekotthoni férőhelyek fejlesztése célki-tűzés 
megvalósítására irányuló támogatási kérelem keretében kötelezően elvégzendő tevé-kenységek  

o speciális, kettős szükségletű, illetve befogadó gyermekotthoni férőhelyek fejlesztése a meglévő férőhe-lyek bázisán  

 

-környezeti feltételek biztosítása a határozatlan idejű szolgáltatói nyilván-tartásba való bejegyzés 
megszerzése érdekében  

o a fejlesztés eredményeként létrejövő férőhelyeken elhelyezendő gyermekekkel foglalkozó szakembe-rek felkészítése 
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az új feladatokra felkészítő program keretében  

o a fejlesztéssel érintett intézmény (telephely) környezetében, az adott település(rész)en élő lakosság érzékenyítése, 

felkészítése az intézmény (telephely) helyi, társadalmi környezetébe történő integrálása céljából  
 



legalább egy - személyes jelenléttel járó - érzékenyítő rendezvény (lakossági tájékoztatás, bemutató, személyes egyéni 
konzultáció, csoportos találkozó, ellátottak és lakókörnyezet kép-viselőinek közös programja) szervezése, lebonyolítása, 
és  

, és  

tájékoztatására  
III/3/B. Speciális, kettős szükségletű, illetve befogadó gyermekotthoni férőhelyek kialakítása célki-tűzés 
megvalósítására irányuló támogatási kérelem keretében szabadon választható tevé-kenységek  

o ingatlanvásárlás, telekalakítás, szükséges bontási munkálatok az új intézmény(ek) területén, közmű-vesítés, közmű 

felújítása  

o zöldmezős beruházás (kizárólag építési telken)  

o a szakmai szempontoknak megfelelő, a speciális, illetve kettős ellátási szükségletű, valamint befogadó gyermekotthoni 

gyermekellátáshoz illeszkedő berendezési tárgyak, eszközök beszerzése  

o sportolásra, játékra alkalmas udvar kialakítása az NMr. előírásainak megfelelően  

o a fejlesztésre kerülő intézményben az ellátottak fejlesztésére és használatára szolgáló informatikai ellátottság javítása  

o gépjármű beszerzése a gyermekellátás céljához kapcsolódóan  

o önkéntes tevékenység bevonása a lakosság tájékoztatásába, a nyilvánosság elősegítésébe, a válto-zásra felkészítő 

képzések lebonyolításába  
 

Egy támogatási kérelemben több célkitűzés megvalósítására irányuló fejlesztést is meg lehet jelölni.  
Egy támogatási kérelemben több telephelyre5 vagy több, azonos szakmai egységben működő lakásott-honra vonatkozó 
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fejlesztést is meg lehet jelölni. 

A szabadon választható tevékenységek kizárólag az adott célkitűzés esetében meghatározott valamennyi kötelező 
tevékenység megvalósítása esetén támogathatók.  
IV. HORIZONTÁLIS KÖVETELMÉNYEK  
 
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: 

 
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016. június 01-től 2018. június 01-ig van lehetőség.  
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:  
2016. június 01. - 2016. július 31.  

2016. augusztus 01. - 2016. október 14. 

2016. október 15. - 2016. december 30. 

2017. május 15 – 2017. június 15. 

2017. június 22. - 2018. június 01 

Támogatás mértéke és 

összege: 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 24 millió Ft, maximum 900 millió Ft.  
A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.  
Közszolgáltatásért járó ellentételezés  
A támogatás maximális mértéke az elszámolható költség 100%-a, figyelemmel az állami támogatási sza-bályokra. 
különös tekintettel arra, hogy:  
Az ellentételezés összege évente és feladatonként nem haladhatja meg a 15 millió eurónak megfelelő forintösszeget. 
Amennyiben az ellentételezés összege a megbízás időszaka alatt változik, úgy az éves összeget a megbízási időtartamra 
tervezett ellentételezés éves összegeinek átlagaként kell kiszámítani.  
A támogatás éves átlagos összege túllépése esetén a közszolgáltatásért járó ellentételezést előzetes jóváhagyás céljából 
be kell jelenteni az Európai Bizottság részére.  
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Rendelkezésre álló 

forrás: 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 4,59 milliárd Ft.  A támogatott támogatási kérelmek várható 

száma: 21-25 db. 

  

Operatív Program neve: EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 

Pályázati kiírás címe Intelligens szakosodást szolgáló intézményi fejlesztések (FELFÜGGESZTVE) 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
EFOP-3.6.1-16 

Támogatást igénylők 

köre: 

Kizárólag a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. mellékletében felsorolt felsőoktatási intézmények nyújthatnak be 

támogatási igényt, kevésbé fejlett régiókban található székhelyen vagy telephelyen megvalósuló fejlesztéssel.  

 

E felhívásra kizárólag a gazdasági szervezetek gazdálkodási forma szerinti besorolásáról, a statisztikai számjel elemeiről és 

nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV.16.) KIM rendelet szerinti alábbi GFO besorolású intézmények nyújthatnak be projektjavaslatot:  

 

312 (Központi költségvetési szerv)  

552 (Elsődlegesesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy),  

559 (Egyházi szervezeti technikai kód),  

562 (Közalapítvány önálló intézménye),  

563 (Egyéb alapítvány önálló intézménye),  

599 (Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet  

 

A Felhívás keretében konzorciumok is nyújthatnak be támogatási kérelmet, a lehetséges konzorciumi partnerekkel 

kapcsolatos szabályozások a következőek:  

 Egy felsőoktatási intézmény egy, azaz 1 támogatási kérelmet adhat be konzorciumvezetőként valamint e mellett egy, azaz 1 

további – más felsőoktatási intézmény által vezetett konzorciumban – vehet részt konzorciumi tagként, vagy – amennyiben 

nem konzorciumvezető, – akkor összesen kettő támogatási kérelem benyújtásában lehet szereplő konzorciumi tagként. 

(Tehát összesen két támogatási kérelem benyújtásában vehet részt, és e kettőből csak egy lehet konzorcium vezető 

főkedvezményezetti státusz.)  

 Konzorciumi forma lehet különösen olyan felsőoktatási intézmények esetében, ahol a komplex intézményi fejlesztési projekt 

célja a konzorciumi partnerek együttműködésével létrehozandó közös kutatási központ működtetése, vagy ha teljes vagy 
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részleges integrációt terveznek a projekt megvalósítás alatt, 2017-2020 között.  

 A konzorciumi tagok maximális száma: 3 (konzorciumvezető + 2 tag).  

 Konzorciumi formában megvalósuló projekt esetén a finanszírozás tagonkénti finanszírozással történik.  

 Konzorciumok esetében valamennyi konzorciumi tagnak meg kell felelnie a Felhívásban meghatározott követelményeknek, 

minden konzorciumi tag részt vesz a projekt alapvető céljának megvalósításában  

 

Együttműködő partnerek:  
A projektnek együttműködő partnerei lehetnek a 2014. évi a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló LXXVI. 

törvény 3.§ által leírt definíció szerinti kutatóhelyek, és egyéb regionális jelentőségű szervezetek, amelyek a Nemzeti Intelligens 

Szakosodás Stratégia megvalósításában részt vesznek, továbbá olyan vállalkozások, melyek alap-, illetve főtevékenységként vagy 

ahhoz kapcsolódóan kutatás-fejlesztési tevékenységet folytatnak. Az együttműködő partnerek a projekt keretében nem részesülnek 

anyagi támogatásban. 

Pályázati kiírás célja: 

Általános cél  

 

A felhívás általános célja a felsőoktatási intézmények kutatási kapacitásainak bővítése, kutatási szolgáltatásaik fejlesztése, a 

társadalmi innováció (social innovation) fokozása, a K+F szféra egészében betöltött tudásbázis funkció és a felsőoktatás harmadik 

missziójának erősítése révén a tudásnégyszög (quadruple helix model) kiépítése, és ezen keresztül a hatékony bekapcsolódásuk 

elősegítése a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia megvalósításába.  

 

A nemzeti intelligens szakosodás stratégia célkitűzéseivel összhangban a felhívás legfontosabb célja annak elősegítése, hogy a 

felsőoktatási intézmények olyan kapacitásokat építsenek ki, olyan tudásbázist fejlesszenek és olyan kutatási folyamatokat alakítsanak 

ki, amely képessé teszi az intézményeket a társadalmi innovációt szolgáló és a K+F szféra igényeit kielégítő szolgáltatások nyújtására 

valamint a kutatói utánpótlás biztosítására. 

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

I. PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉS  
 

 Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése  

 Kutatási tervek, fejlesztési projekthez végrehajtási tervek elkészítése (a megvalósíthatósági tanulmány mellékleteként)  

 Közbeszerzési eljárások előkészítése (Ajánlati felhívás, Műszaki specifikáció, Szerződés tervezetek elkészítése)  

 

II. PROJEKT MENEDZSMENT  
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Részletesen lásd a 3.2. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások című részben, a B) 

Projektmenedzsment és szakmai vezetés feltételei bekezdésben.  

 

III. PROJEKT SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁSA  
 

Támogatható szakmai folyamatok, tevékenységcsoportok, tevékenységek:  

 Az intézmény K+F+I folyamatainak racionalizálása, a kapcsolódó szervezeti átalakítás, folyamatmenedzsment kialakítása, 

fejlesztése,  

 Az intézmények közötti tudás- és eszközmegosztás rendszerének kidolgozása fejlesztése megosztott infrastruktúra, tudásbázis 

használat gyakorlatának kialakítása.  

 A felsőoktatási intézmények kutatási portfoliójának tisztítása az IFT-nek és a nemzeti intelligens szakosodási stratégia 

irányainak megfelelően, kapcsolódó szervezetfejlesztés.  

 Profiltisztításban érintett kutatási területek vagy támogató folyamatok humánerőforrásának átképzése, továbbképzése.  

 A nemzeti intelligens szakosodási stratégia kutatási fejlesztési irányaihoz illeszkedő intézményi felsőoktatási alapkutatások 

támogatása  

 A nemzeti intelligens szakosodási stratégia kutatási fejlesztési irányaihoz illeszkedő intézményi célzott alapkutatások és 

alkalmazott kutatások emberi erőforrás feltételeinek fejlesztése  

 Hallgatók és fiatal kutatók bevonása a kutatási és kutatás menedzsment folyamatokba.  

 A felsőoktatási kutatási kapacitások fejlesztése, bővítése: humánerőforrás bővítés és humánerőforrás fejlesztés, mind az oktató-

kutatói, mind a kutatásmenedzsment és tudás- valamint technológia transzfer területén.  

 A nők tudományos részvételének aktív növelését támogató beavatkozások.  

 Ösztönző és értékelő rendszerek kialakítása, fejlesztése az oktatók, kutatók, doktoranduszok tudományos produktivitása 

növelése érdekében.  

 A felsőoktatási intézmények open access rendszerben történő publikációs tevékenységének erősítése  

 Hallgatók és doktorjelöltek konferencia megjelenésének támogatása a projekt / intézmény stratégiai kutatási területeihez 

kapcsolódóan.  
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 Doktori képzések feltételrendszerének javítása a projekt / intézmény stratégiai kutatási területeihez kutatási területeihez 

kapcsolódóan.  

 Vállalati szakemberek bevonása a doktori képzésbe.  

 Vállalati szakemberek bevonása a kutatási folyamatokba, felsőoktatási sabbatical biztosítása projekt / intézmény stratégiai 

kutatási területeihez kapcsolódóan.  

 A felsőoktatási intézmények regionális klaszterekben és nemzeti technológiai platformokban való részvételének erősítése.  

 A tudásnégyszög erősítését illetve kiépítését szolgáló kapcsolatépítő tevékenységek.  

 A vállalati (egyetemen kívüli) kutatói – innovációs szervezetekkel, szférával való együttműködések erősítése.  

 Az enterpreneurship szemlélet (vállalkozóiság) erősítése az intézményi kutatási folyamatokban.  

 Az egyetemhez köthető startupok, spin-off-ok és mikrovállalkozások mentorálási rendszerének kiépítése, fejlesztése. A 

mentorálási rendszernek nemzetközileg bevált jó gyakorlatra kell alapulnia és érdek-konfliktus mentes, elfogulatlan 

mentorálást kell nyújtania. Ennek érdekében a rendszer önkéntes (jövedelmet nem termelő, csak költségtérítést biztosító) 

mentorokkal működhet.  

 Vállalkozások és hallgatói csoportok innovációs együttműködésének támogatása: a legjobb nemzetközi gyakorlatokra alapuló 

hallgatói-ipari innovációs együttműködési projektek rendszerének kiépítése. A rendszerben hallgatói csoportok valós 

ipari/céges innovációs problémákat oldanak meg egy facilitátorok és egyetemi szakemberek támogatásával működő csoportban 

(fejlesztői teamben). A projektben közvetlenül támogatott kutatási, fejlesztési eredményeket minden esetben tudományos 

publikációban, vagy nyilvánosan elérhető leírásban elérhetővé kell tenni.  

 A hallgatók vállalkozási aktivitásának növelése érdekében a hallgatók számára szervezett vállalkozásfejlesztési események és 

rendezvények (konferenciák, pl. vállalkozásfejlesztési inkubációs klubok, ötletversenyek – „pitch contest”) szervezése.  

 Vállalkozóiság készségfejlesztését célzó e-learning tananyagok, módszertanok, folyamatok fejlesztése, adaptálása.  

 Pedagógiai / oktatási innováció: új módszerek, tananyagok kidolgozása a K+F szféra fejlesztéséhez kapcsolódóan.  

 A felsőoktatási intézmény tudás- és technológia-transzfer folyamatainak erősítése.  

 Tudás- és technológiatranszfer partnerségi kör bővítése.  
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 Tudás- és technológiatranszferbe bevonható témakörök, projektek bővítése.  

 Szellemi oltalom védelem lehetőségének vizsgálása (de szabadalmai, oltalmi eljárás már nem).  

 A kutatási potenciál megerősítése a felsőoktatás harmadik missziójához kapcsolódó fejlesztésekhez kapcsolódóan.  

 

 Helyi társadalmi igényeket kielégítő kutatási és fejlesztési szolgáltatások fejlesztése, és kutatásokba a helyi gazdaság- és 

térségfejlesztési témakörök és társadalmi problémákra megfogalmazott lehetséges megoldások beépítése.  

 A felsőoktatási intézmények részvételének biztosítása Kreatív város / Smart City programokban.  

 A fenntartható fejlődést ösztönző programok kidolgozása és lebonyolítása, a fenntartható vidékfejlesztésben valamint 

környezet- és természetvédelmi szektorban történő fejlesztésekben a felsőoktatási intézmények részvételének biztosítása.  

 A felsőoktatási jelenlét biztosítása új, innovatív megoldásokkal a kutatás és a fejlesztés olyan területein, ahol a felsőoktatási 

szolgáltatások jelenléte hiánypótló.  

 Szakdolgozati illetve doktori kutatási témák S3-ban megjelenő K+F irányokhoz igazítása.  

 A kutatási témákban a jövő- és problémaorientált témák beépítése, a környezeti, gazdasági és társadalmi kihívásokra választ 

kereső kutatások célzott támogatása.  

 Tudásbázis-fejlesztő és -bővítő programok indítása.  

 A felsőoktatási intézmények tudománynépszerűsítő tevékenységének erősítése, a kutatási eredmények disszeminációjának 

támogatása a tudományos kommunikáció egyre változatosabb csatornáit felhasználva mind az egyetemi szféra, mind pedig az 

egyetemi szférán kívüli célcsoport (lakosság) számára.  

 A nemzetközi szintű kutatási területek nemzetközi színtéren láthatóvá tétele (kutatási területek többnyelvű ismertetése, 

egyetemi minősítési rendszereknek adatszolgáltatás biztosítása)  

 Nemzetközi kutatási programok előkészítése.  

 EU / EGT tagállami illetve Kárpát-medencei felsőoktatási intézménnyel, kutatóhellyel közös kutatások, publikációs 

tevékenységek előmozdítása.  

 Nemzetközi tudományos és kutatási tapasztalatcsere, konferencia részvétel, képzés, hálózatépítés.  



                                                                                 

 713 

 Oktatói, kutatói mobilitás előmozdítása a Campus Mundi által nem támogatott célcsoportok és időtáv esetében, K+F+I 

folyamatokat támogató – nem kutató – munkatársak nemzetközi szakmai tapasztalatcseréje.  

 Nemzetközi vállalati szakmai gyakorlat feltételrendszerének kialakítása, a már működő rendszerek támogatása, 

továbbfejlesztése.  

 EU / EGT tagállamokból és Kárpát-medencei felsőoktatási intézményből, kutatóhelyről oktatók, kutatók bevonása doktori 

képzésbe és kutatási folyamatba.  

 A fenti szakmai folyamatokat támogató, ahhoz kapcsolódó alábbi tevékenységek maradéktalanul támogathatók:  

 humánerőforrás bővítés;  

 humánerőforrás fejlesztés: mentorálás, facilitálás, képzés, átképzés, továbbképzés, tréning, szakmai tapasztalatcsere 

biztosítása;  

 kutatási tevékenységek lebonyolítása;  

 publikációs tevékenységek (lektorálás, idegen nyelvre történő fordítás, kódolás, szerkesztés);  

 tapasztalatcsere (konferenciák, workshopok) biztosítása (mind szervezés, mind részvétel);  

 folyamatmenedzsment fejlesztése;  

 hálózatépítés, rendezvényszervezés;  

 kommunikációs tevékenységek.  

 

Szakmai tevékenységet támogató eszköz és anyagbeszerzési tevékenységek  

 

Az összes fenti szakmai folyamathoz és tevékenységhez kapcsolódó oktatási és kutatási fogyóeszköz, anyagok (beleértve élő növényt, 

állatot) beszerzése támogatható mind a szakmai megvalósításhoz, mind a célcsoport támogatáshoz kapcsolódóan.  

Az összes fenti tevékenységet, folyamatot támogató, a projekt végrehajtását szolgáló eszközfejlesztés, laborfejlesztés támogatható 

megfelelő indoklással, amennyiben a projekt végrehajtását szolgálja. Eszközbeszerzés a projekt keretének 30%-ig támogatható. 

Előzetes IH engedéllyel 30%-ot meghaladó, de 45%-ot el nem érő eszközbeszerzési is támogatható, különösen indokolt esetben.  

A fenti tevékenységekhez kapcsolódó, indokolt mértékű eszköz illetve berendezés adaptálás, átállítás, felújítás támogatható.  

 

Kötelezően megvalósítandó tevékenységek a fentiek közül:  
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1. Minden, a számszerűsített szakmai célok (3.2 fejezet C) bekezdés) elérést biztosító tevékenység vagy folyamat ellátása kötelező  

2. Hallgatók és fiatal kutatók bevonása a kutatási és kutatás menedzsment folyamatokba.  

3. A felsőoktatási intézmények open access rendszerben történő publikációs tevékenységének erősítése  

4. A tudásnégyszög erősítését illetve kiépítését szolgáló kapcsolatépítő tevékenységek.  

5. Tudás- és technológiatranszferbe bevonható témakörök, projektek bővítése  

6. EU / EGT tagállami illetve Kárpát-medencei felsőoktatási intézménnyel, kutatóhellyel közös kutatások, publikációs tevékenységek 

előmozdítása  

 

Önállóan nem igényelhető, kötelezően megvalósítandó, projekt végrehajtást szolgáló tevékenységek  

 Projekt megvalósításával összefüggő adminisztrációs tevékenységek.  

 Közbeszerzési eljárások lebonyolítása  

 Könyvvizsgálat: a projekt befejezésekor kötelező a projektszintű könyvvizsgálat elvégzése, az erről szóló könyvvizsgálói 

jelentést a záró elszámolás részeként szükséges benyújtani.  

 

IV. HORIZONTÁLIS KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSE  
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. év 06. hó 15. naptól 2018. év 06. hó 15. napig van lehetőség a támogatási kérelem benyújtására. 

  

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

2016. június 15- 2016. október 7.  

2016. október 14- 2016. december 30.  

2017. január 06- 2018. június 15. 

Támogatás mértéke és 

összege: 
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 100 millió Ft, maximum 4 000 millió Ft. 
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Rendelkezésre álló 

forrás: 

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 22 200 000 000 Ft.  

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 12-20 db (intézményi mérettől függő sávosan maximalizált projektmérettel). 

  

Operatív Program neve: EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 

Pályázati kiírás címe Gyerekesély programok infrastrukturális háttere 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
EFOP-2.1.2-16 

Támogatást igénylők 

köre: 

I. TÁMOGATÁS IGÉNYLŐK KÖRE  
Jelen Felhívásra támogatási igényt nyújthat be olyan (GFO kód szerint)  

- helyi önkormányzat,  

- helyi önkormányzatok társulása,  

– helyi nemzetiségi önkormányzat,  

–vallási tevékenységet végző szervezet,  

– egyéb egyesület,  

– bevett egyház,  

– elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy,  

– elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy,  

–egyházi szervezet technikai kód,  

– egyéb alapítvány,  

– nonprofit korlátolt felelősségű társaság,  

– nonprofit részvénytársaság,  

 

amely az EFOP-1.4.2-16 vagy az EFOP-1.4.3-16 kiírás keretében nyertes támogatási kérelemmel rendelkezik.  

Az egyházi jogi személyek esetében az elvárt (fő)tevékenységi kör egyházi szervezetek esetében nem releváns. A VP-6-7.4.11-16 

“Vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére” c. felhívás 3. célterülete (alapvető 

szolgáltatásokhoz, a közösségi élet feltételeihez való hozzáférés, valamint a vidéki életminőség javítása érdekében többfunkciós 

közösségi terek, szolgáltató központok létrehozása, fejlesztése) alapján nyertes projektek esetén nem lehet benyújtani kérelmet jelen 
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Felhívás keretében „Jó kis hely” létrehozásához szükséges infrastruktúra kialakítására, ha a fejlesztés ugyanarra a településre irányul. 

A szolgáltatáshoz szükséges közösségi infrastruktúrát ez esetben a VP-6-7.4.11-16 támogatásából kell biztosítani.  

Amennyiben nem önkormányzat igényel támogatást Biztos Kezdet Gyerekház létesítésére, a támogatási kérelemhez a nem 

önkormányzati pályázónak csatolnia kell a fejlesztés helyszínéül szolgáló település egyetértő nyilatkozatát a Biztos Kezdet Gyerekház 

kialakítására vonatkozóan.  

 

 

II. KONZORCIUMRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK  
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség, amennyiben (és csak és kizárólag 

abban az esetben, ha) a támogatást igénylő az integrált térségi gyermekprogramokhoz szükséges infrastruktúra kialakítására, járási 

szintű projekt megvalósítása érdekében nyújt be támogatási kérelmet:  

Jelen Felhívás keretében kizárólag az integrált térségi gyerekprogramot megvalósító támogatást igénylők, járási szintű projektek 

esetében lehetséges a konzorciumban történő megvalósítás. Konzorciumi partner lehet:  

- helyi önkormányzat,  

- helyi önkormányzatok társulása,  

– helyi nemzetiségi önkormányzat,  

– egyéb egyesület,  

– bevett egyház,  

– elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy,  

– elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy,  

– egyházi szervezet technikai kód,  

– egyéb alapítvány,  

– nonprofit korlátolt felelősségű társaság,  

– nonprofit részvénytársaság,  

 

amely az EFOP-1.4.2-16 felhívás keretében nyertes támogatási kérelemmel rendelkező támogatást igénylő konzorciumi partnere. Az 

EFOP-1.4.2.-16 felhívással összhangban legfeljebb két partner bevonása lehetséges.  

Helyi önkormányzat, helyi önkormányzatok társulása csak abban az esetben lehet konzorciumi partner, amennyiben nem ő a család- és 

gyermekjóléti központ fenntartója.  
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A konzorcium esetében a finanszírozás tagi szinten történik. 

Pályázati kiírás célja: 

Cél a minőségi szolgáltatásokhoz, programokhoz való hozzáférés javítása, a szegénységből kivezető esélyek megteremtése az EFOP-

1.4.2-16 Integrált térségi gyermekprogramok támogatása a hátrányos helyzetű térségekben c. (továbbiakban röviden EFOP-1.4.2-16) 

felhívás alapján támogatott kedvezményezett járásokban; valamint az EFOP-1.4.3-16 Biztos Kezdet Gyerekházak és „Jó kis hely” – 

kistelepülési komplex gyermekprogramok támogatása c. (továbbiakban röviden: EFOP-1.4.3-16) felhívás alapján támogatott 

településeken a nevezett felhívásokban támogatást nyert projektek megvalósításához szükséges infrastrukturális háttér létrehozásával:  

Integrált térségi gyerekprogramokhoz szükséges infrastruktúra a kedvezményezett járásokban: Az EFOP-1.4.2-16 felhívás 

kedvezményezettjeinél a foglalkozásoknak helyszínt adó épületek korszerűsítésével, felújításával, szükség esetén a korábban 

létrehozott közösségi terek felújításával, a korosztályi igényeket figyelembe vevő eszközök beszerzésével, a járáson belüli hozzáférést, 

mobilitást erősítő járművek biztosításával, egyéb helyi szükségletekre épülő beruházások megvalósításával.  

Új Biztos Kezdet Gyerekházak indításához szükséges infrastruktúra az 1000-4000 fős lélekszámú településeken: Az EFOP 

1.4.3-16 felhívás Biztos Kezdet Gyerekházat megvalósító kedvezményezettjeinél az indításához szükséges infrastrukturális feltételek 

kialakítása elsősorban meglévő közösségi terek átalakítása és berendezése révén. Ennek eredményeként a kisgyerekes családok 

várhatóan 50 újabb településen férnek majd hozzá a minőségi koragyerekkori képességgondozást biztosító szolgáltatásokhoz a 

gyerekek sikeres óvodai, iskolai, valamint társadalmi integrációja érdekében.  

„Jó kis hely” – helyi szükségletekre épülő kistelepülési komplex gyerekprogramok megvalósításához szükséges 

infrastruktúra (röviden: „Jó kis hely” létrehozásához szükséges infrastruktúra) az 1000 fő lélekszám alatti településeken: Az 

EFOP 1.4.3-16 kiírás „Jó kis hely” - helyi szükségletekre épülő kistelepülési komplex gyermekprogramokat megvalósító  

kedvezményezettjeinél az infrastrukturális igények biztosítása elsősorban meglévő közösségi terek átalakításával és berendezésével. A 

fejlesztésnek helyet adó kb. 803 településeken a roma gyermekek és fiatalok számára a „Jó kis hely” felzárkózást segítő és egyben 

integrációs eszköz lehet. A „Jó kis hely” a helyi közösség életében is fontos funkciót tölt majd be, mivel a közösségi élethez szakmai 

és infrastrukturális hátteret biztosít. A kistelepülés vonzereje, lakosságmegtartó ereje is nő.  

 

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

Integrált térségi gyermekprogramokhoz szükséges infrastruktúra kialakítása, járási szintű projektek esetén:  
A szinergikusan kapcsolódó EFOP-1.4.2-16 felhívás tevékenységeihez szükséges infrastruktúra fejlesztése:  

1. Épületek korszerűsítése, felújítása bővítése.  

2. Az optimális funkcióellátás biztosítása, akadálymentesítés, berendezés- és eszközfejlesztés.  

3. Az épületekhez tartozó, a funkcióellátásnak megfelelő szabadidő- és játszóudvarok, kertek kialakítása, az ehhez szükséges 

eszközbeszerzés.  
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4. A projekt megvalósításához szükséges informatikai eszközök (hardver és szoftver).  

5. A foglalkozásokhoz szükséges korcsoport-specifikus eszközök beszerzése.  

6. Egy darab, maximum 15 személyes gépjármű vásárlása -- különösen indokolt esetben a program területén élő gyerekek, fiatalok, 

szülők, helyben hiányzó szolgáltatásokhoz és szakemberekhez való hozzáférésének, a projekt által szervezett programokra való 

eljutásának elősegítése, valamint a megvalósító szakemberek utaztatása érdekében.  

7. A szünidei és családi táborozás feltételeinek biztosítsa céljából indokolt esetben a támogatást igénylőnek a felhívás célterületén a 

támogatási kérelem benyújtásakor már a tulajdonában lévő tábor, gyermeküdülő felújítása.  

8. A projekt célterületén, a támogatást igénylő vagy konzorciumi partnere tulajdonában illetve használatában (pl: hosszú távú bérleti 

szerződés keretében) levő épületben működő, a közétkeztetésben részt vevő intézményben a gyermekétkeztetés infrastrukturális 

feltételeinek javítása ott, ahol ez indokolt.  

Új Biztos Kezdet Gyerekházak indításához szükséges infrastruktúra kialakítása, 1000-4000 fős lélekszámú települések esetén:  
A szinergikusan kapcsolódó EFOP-1.4.3-16 felhívás tevékenységeihez szükséges infrastruktúra fejlesztése:  

1. Épületek korszerűsítése, bővítése, funkcióbővítéshez/váltáshoz szükséges átalakítása.  

2. Ingatlanvásárlás különösen indokolt esetben (meglévő épületek bázisán).  

3. Új épület létesítése különösen indokolt esetben.  

4. Az optimális funkcióellátás biztosítása érdekében akadálymentesítés.  

5. A helyiségek berendezése a korcsoport igényeihez illeszkedően.  

6. Az épületekhez tartozó, a funkcióellátásnak megfelelő szabadidő- és játszóudvar, babakocsi-tároló, valamint konyhakert kialakítása, 

az ehhez szükséges eszközbeszerzés.  

7. A projekt megvalósításához szükséges informatikai eszközök (hardver és szoftver).  

8. A foglalkozásokhoz szükséges korcsoport-specifikus eszközök beszerzése, fejlesztő játékok beszerzése, egyéb szükséges eszközök, 

kültéri játékok és eszközök beszerzése.  

9. Mosási, tisztálkodási, főzési lehetőség biztosítása.  

 

„Jó kis hely” létrehozásához szükséges infrastruktúra kialakítása, 1000 fő alatti lélekszámú települések esetén:  
A szinergikusan kapcsolódó EFOP-1.4.3-16 felhívás tevékenységeihez szükséges infrastruktúra fejlesztése:  

1. Épületek, külső-belső terek felújítása, korszerűsítése, funkcióbővítéshez/váltáshoz szükséges átalakítása (meglévő épületek 

bázisán).  
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2. Különösen indokolt esetben ingatlanvásárlás.  

3. Különösen indokolt esetben új épület létesítése.  

4. A közösségi terek igényes berendezése figyelemmel a korcsoportos igényekre.  

5. Játszó-és sportudvar kialakítása a célcsoport használatára (a fejlesztéssel érintett ingatlanhoz tartozó belső udvar).  

6. A szolgáltatásokhoz szükséges eszközök, felszerelések biztosítása, a funkciónak megfelelő korcsoport-specifikus szempontok 

figyelembe vételével (pl. fejlesztő játékok, informatikai és sporteszközök, könyvek, hangszerek, társasjátékok).  

7. Mosási, tisztálkodási, főzési lehetőség biztosítása.  

8. Étkeztetés lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek megteremtése  

 

A műszaki és szakmai elvárásokat jelen Felhívás 3.4.1.1 pontja tartalmazza részletesen. 

 

PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉS  
Kötelező szakmai terv kidolgozása a Felhívás szakmai mellékleteként közétett sablondokumentumok felhasználásával. A szakmai 

tervvel kapcsolatos elvárásokat jelen Felhívás 3.4.1.1 pontja tartalmazza részletesen.  

Amennyiben a támogatást igénylőnél, illetve a megvalósítani tervezett tevékenységek esetén releváns:  

1. Közbeszerzések előkészítése, feltételes közbeszerzések lebonyolítása.  

2. Szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek, engedélyes tervek elkészítése.  

 

PROJEKTMENEDZSMENT  
Részletes előírásokat a projektmenedzsmenttel kapcsolatban lásd a 3.4.1.1 a projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással 

kapcsolatos egyéb elvárásokat leíró részben.  

 

TÁJÉKOZTATÁS ÉS NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA 

Beadás határideje: 

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. január 15- 2019. január 15-ig van lehetőség. 

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési szakaszok ideje alatt benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra4: 

-től 2017. február 15-ig 

–től 2017. március 21-ig 

-tól 2017. június 5-ig 

-től 2017. július 12-ig 
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-től 2017. augusztus 21-ig 

sztus 28-től 2017. október 13-ig 

-től 2017. november 30-ig 

-től 2018. május 31-ig 

-től 2019. január 15-ig. 

Támogatás mértéke és 

összege: 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:  

Integrált térségi gyermekprogramokhoz szükséges infrastruktúra kialakítása, járási szintű projektek esetén a járások komplex mutatók 

szerinti sorrendje8 alapján:  

-40. rangsorszám feletti járások esetén legfeljebb 70 millió Ft  

-1-40. rangsorszámú járások esetén legfeljebb 100 millió Ft.  

Új Biztos Kezdet Gyerekházak indításához szükséges infrastruktúra kialakítása, 1000-4000 fős lélekszámú települések esetén legalább 

10 millió Ft, legfeljebb 15 millió Ft:  

„Jó kis hely” létrehozásához szükséges infrastruktúra kialakítása, 1000 fő alatti lélekszámú települések esetén legalább 15 millió Ft, 

legfeljebb 20 millió Ft.  

A támogatás mértéke az elszámolható költség 100%-a. 

Rendelkezésre álló 

forrás: 

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

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 161 db 

  

Operatív Program neve: EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 

Pályázati kiírás címe Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése (FELFÜGGESZTVE) 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
EFOP-3.2.9-16 

Támogatást igénylők 

köre: 

a) Család-és gyermekjóléti központok (GFO 322)  

b) Család-és gyermekjóléti központok által kiszerződött feladatellátó szolgáltatók, amelyek a gazdasági szervezetek gazdálkodási 

forma szerinti osztályozásával, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV.16.) KIM rendelet szerint az 

alábbi GFO besorolások valamelyikébe tartoznak:  

563 –Egyéb alapítvány önálló intézménye  

565 –Alapítvány jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége  

569 –Egyéb alapítvány  
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572 –Nonprofit korlátolt felelősségű társaság  

573 –Nonprofit részvénytársaság  

529 –Egyéb egyesület  

551 –Bevett egyház  

552 –Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy  

555 –Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy  

559 –Egyházi szervezet technikai kód  

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség. Konzorciumban maximum 3 

szomszédos járás család- és gyermekjóléti központjai vagy az általuk kiszerződött szolgáltatók pályázhatnak együtt. Egy adott járás 

család- és gyermekjóléti központja önállóan vagy csak egy konzorciumban nyújthat be támogatási kérelmet. Konzorcium esetén a 

partnereknek legalább egy települést be kell vonnia a megvalósításba.  

Konzorcium esetén a 3.4.1.1 pontban rögzített elvárásokat konzorciumi szinten kell teljesíteni.  

Amennyiben nem család- és gyermekjóléti központ nyújtja be a támogatási kérelmet, csatolni kell a központ támogató nyilatkozatát. 

Pályázati kiírás célja: 

A projekt átfogó célja az elsődleges prevenció megerősítésével az óvodás és iskolás gyermekek és fiatalok (köztük a szociálisan 

hátrányos helyzetűek) szociális jólétének, életminőségének javítása az óvodai és iskolai szociális segítés feladatellátás 

feltételeinek megteremtésével, szakmai tartalmának, a fenntartásához és rendszerszerű elterjesztéséhez szükséges humán és 

pénzügyi források meghatározásával.  
Az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység eszköztárának kialakítása, adaptálása, az óvodai és iskolai szociális segítő 

tevékenység kialakításának programja az adott intézményen belül felmerült problémáknak, a helyi viszonyoknak megfelelően. A 

program magában foglalja a szolgáltatás nyújtásának megtervezését, szervezését, a tevékenység kialakítását adott intézményre 

vonatkoztatva, ide értve a szolgáltatást nyújtó szakemberek biztosítását.  

Cél a köznevelési intézmények és a család és gyermekjóléti szolgáltatások közös eljárásrendjének kialakítása. 

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek 

PROJEKT SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁSA  

1) Szükségletekhez igazodó szolgáltatási terv tartalmának kialakítása részcél keretében  

i. A szükségletfelméréshez kapcsolódóan elkészített szolgáltatási terv a konkrét feladatellátás során felülvizsgálatra kerül: a projekt 

megkezdését követő 3 hónapon belül  

ii. A szolgáltatási terv kibővülhet a célcsoport speciális igényeinek megfelelően további szakmai tevékenységekkel  

2) Kompetens szakemberek bevonása az óvodai- iskolai szociális segítésbe, készségeik, kompetenciáik fejlesztése helyi szinten:  

 

i. szociális segítők kiválasztása, alkalmazása a 3.4 fejezetben foglaltak szerint  
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ii. esetmegbeszélés a helyi szakemberek számára  

iii. a szociális segítést végző szakemberek szupervíziója  

 

3) Óvodai és iskolai színtéren a szociális segítés eszköztárának kialakítása és megjelenítése (egyéni, csoportos és közösségi segítő 

tevékenységek keretében) részcél keretében:  

 

i. Tanácsadás keretein belül;  

a. szülőknek gyermeknevelés és a családi élet más problémát okozó területein, óvodában jelentkező problémák kapcsán, gyermek 

eltérő fejlődésével kapcsolatban;  

b. információnyújtás elérhető szolgáltatásokról, jogokról, a szociális rendszer működéséről, ügyintézésben való segítségnyújtás, 

pályaorientációs tanácsadás;  

c. közvetítés a szülő és az óvodapedagógus, pedagógus közötti konfliktusban, részvétel a pedagógus és a szülő közötti megbeszélésen;  

d. közvetítés különböző szolgáltatások eléréséhez;  

e. pedagógus konzultációs lehetőség biztosítása;  

f. krízisintervenció;  

g. tanulók számára nyújtott egyéni tanácsadás, információnyújtás;  

h. a probléma megoldásában való segítségnyújtás, egyéni tanácsadás a gyermekek, fiatalok számára.  

 

ii. Csoportban végzett munka keretein belül;  

a. gyermek megfigyelése csoporthelyzetben;  

b. szülőcsoportok szervezése, vezetése;  

c. csoportfoglalkozás megtartása gyermekek, fiatalok számára (társas kapcsolataik építésének vagy fejlődésének elősegítése, 

prevenciós tevékenység végzése);  

d. kommunikációs kompetencia fejlesztésének támogatása  

e. az óvodai és iskolai, valamint kollégiumi csoportban jelentkező nehézségek problémák kezelésének, megoldásának támogatása;  

f. szabadidős programok, kirándulások szervezése gyermekek és szüleik számára.  

 

iii. Közösségi munka keretein belül:  

a. együttműködés kialakítása az intézmény más segítő szakembereivel (team);  
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b. együttműködés a partner intézményekkel;  

c. részvétel a nevelőtestületi ülésen, köznevelési intézmény által szervezett rendezvényeken, projektekben stb.;  

d. részvétel a szülői értekezleteken, tanácsadás a szülői értekezlet megszervezésben;  

e. együttműködés az köznevelési intézményen belül működő szülői szervezettel;  

f. iskolaorientált közösségi munka megszervezése.  

 

iv. Gyermek és ifjúságvédelmi feladatok ellátása - gyermekvédelmi tevékenységek  

koordinálása  
a. a gyermekvédelmi feladatok ellátásának fejlesztése;ł  

b. jelzőrendszeri tagként a gyermekvédelmi feladatok koordinálása;  

 

c. delegálás (a szociális segítő kompetenciáján túlnyúló eseteket a család- és gyermekjóléti szolgáltatás szakemberei, vagy más 

szolgáltatások, szakemberek felé közvetíti).  

Ezen részcél keretében meghatározott i.,ii., iii., iv. pontok megvalósítása projekt szinten kötelező, súlyozva a köznevelési 

intézményekben megjelenő problémák és szükségletek alapján. A tevékenységi lista tartalmából (szolgáltatási palettából) az elért 

gyermekek, fiatalok egyéni szükségletei alapján kerülnek kiválasztásra az adekvát tevékenységek, figyelembe véve életkoruknak 

megfelelő készségeiket, képességeiket, azok fejlesztési irányait.  

4) Szakmai együttműködés rendszerének kialakítása a család- és gyermekjóléti központok és a köznevelési intézmények között 

(szervezeti keretek, eljárásrend, dokumentáció) részcél keretében:  

i. Kapcsolattartás az intézmény más segítő szakembereivel (team), társszakmák segítő szakembereivel.  

ii. Együttműködés a szülőkkel; a pedagógusokkal, az iskola vezetésével  

iii. Együttműködés kialakítása a többi iskolai szociális segítő szakemberrel  

 

Választható önállóan támogatható tevékenységek  

1. Intézményi esettanulmány készítése, és/vagy dinamikai elemzése;  

2. Szociális térkép készítése;  

3. Az esetkezelés, tanácsadás keretein belül szülő delegálása szakszolgálatokhoz, szolgáltatások szervezése  

 

Önállóan nem támogatható tevékenységek  

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem támogathatóak:  
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I. PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉS  
nt 

köznevelési intézményekre vonatkozó információkat, valamint az óvodai- és iskolai szociális segítés szolgáltatásával kapcsolatos 

információkat.  

 

szolgáltatási terv kötelező melléklete).  

 

 részeként szolgáltatási terv készítése, amely meghatározza a felmért szükségletekre választ nyújtó szolgáltatásokat 

(szolgáltatási paletta: egyéni, csoportos és közösségi segítő tevékenységek), a tevékenységek megvalósításához illeszkedő tárgyi, 

személyi erőforrásokat, külső-belső együttműködési kereteket, a feladatellátás szakmai támogatását, a szociális segítők munkarendjét. 

A szolgáltatási tervvel kapcsolatos részletes elvárásokat a 3.4.1.1 fejezet tartalmazza.  

eltételes közbeszerzések lebonyolítása  

 

II. PROJEKTMENEDZSMENT  
Részletesen lásd a 3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások fejezetben.  

III. BERUHÁZÁS, ESZKÖZBESZERZÉS  
A tárgyi feltételek megteremtése, eszközbeszerzés (a projekt során kizárólag a szolgáltatási tervben megfelelően alátámasztott, a 

szolgáltatás nyújtás iskolai helyszínének kialakításához és berendezéséhez kapcsolódó beruházások és eszköz beszerzések 

támogathatók).  

IV. TÁJÉKOZTATÁS, NYILVÁNOSSÁG  
A kötelező tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó elvárásokat az ÁÚF c. dokumentum tartalmazza.  

V. EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖTELEZETTSÉG  
Együttműködés az óvodai és iskolai szociális segítés országos szakmai támogatójával: együttműködés az Emberi Erőforrások 

Minisztériumának szakmai főosztályaival, valamint az EFOP-1.9.4. pályázat keretein belül meghatározott szakemberekkel 

Beadás határideje: 

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016. év 09. hó 12. naptól 2018. év 09. hó 12. napig van lehetőség.  

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

2016. szeptember 12 - 2016. október 24. 

2016. október 28. - 2016. november 10. 

2016. november 17. – 2016. december 30. 
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2017. április 10. – 2017. május 10. 

2017. május 17 – 2017. június 21. 

2017. június 28 – 2018. szeptember 12. 

Támogatás mértéke és 

összege: 

Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg 

maximális mértéke a megítélt támogatás  

a) 50 %-a, de civil szervezet, egyházi jogi személy, nonprofit gazdasági társaság kedvezményezett esetén legfeljebb egymilliárd forint,  

 

b) 100 %-a helyi önkormányzati vagy köztestületi költségvetési szerv, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló 

gazdasági társaság, helyi önkormányzat, köztestület kedvezményezett esetén, ha a kedvezményezett  

ba) a fizetési számláit az Áht. alapján a kincstárban köteles vezetni, vagy az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások 

kezelésére a kincstárnál külön fizetési számlával rendelkezik, vagy  

bb) megítélt támogatásának összege nem éri el az ötszázmillió forintot. 

Rendelkezésre álló 

forrás: 

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 2,07 milliárd Ft.  

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 42-94 db. 

  

Operatív Program neve: EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 

Pályázati kiírás címe Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért (Felfüggesztve) 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
EFOP-3.3.2-16 

Támogatást igénylők 

köre: 

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:  
a) közművelődési intézmény vagy fenntartója,  

b) közművelődési közösségi színteret fenntartó önkormányzat,  

c) közművelődési megállapodással rendelkező közművelődési intézményt vagy közművelődési közösségi színteret fenntartó vagy működtető szervezet,  

d) népi kézműves alkotóház, közösségi népi kézműves alkotóház vagy ezek fenntartói  

e) az 1997. évi CXL. tv. szerinti könyvtár, továbbá fenntartója, vagy a nyilvános könyvtári ellátást az 1997. évi CXL. törvény 64. § (2) bekezdés b) pontja 
szerint biztosító önkormányzat,  

f) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL tv. 39.§ (1) bekezdése szerinti működési 
engedéllyel rendelkező muzeális intézmények vagy fenntartóik,  

g) az 1995. évi LXVI. törvény 17. § (2) bekezdés c) pontja szerint közlevéltárként vagy magánlevéltárként bejegyzett levéltárak,  

h) az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 6. § (1) bekezdése szerint kijelölt, 
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az előadó-művészeti szervezetek működésével összefüggő közigazgatási hatósági és szolgáltatási feladatokat ellátó szerv által nyilvántartásba vett 
előadó-művészeti szervezetek.  

 

Pályázati kiírás célja: 

A konstrukció célja  
A konstrukció célja, hogy támogassa a nevelési-oktatási intézmények tanulóinak és az óvodás gyermekek óvodai foglalkozáson kívüli 
kompetenciafejlesztését, ismeret- és tudásgyarapítását, az olyan nem formális és informális tanulási alkalmakkal, melyeket kulturális intézmények 
valósítanak meg számukra. A kulturális intézmények által megvalósított, a formális oktatást támogató és kiegészítő kulturális nevelés 
jelentős szerepet játszik a gyermekek személyiségfejlődésében és képességeik kibontakoztatásában, innovatív gondolkodásmódjuk  
kialakításában: felszínre hozzák a gyermekekben rejlő kreativitást, növelik önbizalmukat, kapcsolatteremtő, önkifejező, problémamegoldó és 
konfliktuskezelő képességüket, aktivitásukat és erősítik motiváltságukat. Emellett a konstrukció hozzá kíván járulni a területi egyenlőtlenségek és 
a szociokulturális hátrányok csökkentéséhez, valamint további átfogó cél a kulturális intézmények által nyújtott kínálat bővítése, az alapellátás 
fejlesztése a nevelési-oktatási intézmények igényei szerint. 

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:  
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:  
I. PROJEKT SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁSA  
 
A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjának megvalósítását támogató, a kínálatot gazdagító tanórán és óvodai foglalkozáson kívüli 
kulturális (és az ehhez szorosan kapcsolódó, indokolt) tevékenységek kidolgozása és megvalósítása támogatható.  
A támogatható nem formális, informális foglalkoztatási formák a következők lehetnek:  
• szakkör, foglalkozássorozat,  

• kulturális óra (pl. múzeumi óra, könyvtári óra),  

• tehetséggondozó-, fejlesztő-, felzárkóztató kiscsoport,  

• tábor,  

• versenyek, vetélkedők,  

• műhely- és klubfoglalkozás,  

• témanap, témahét,  

• művészeti csoport.  

 
Részletes előírásokat a projekt szakmai megvalósításával kapcsolatban lásd a 3.4. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással 
kapcsolatos elvárások című részben.  
 
Témajavaslatok (példálózó felsorolás): amatőr- és népművészeti foglalkozások, klubok, szakkörök, könnyű- és népzenei érdeklődésre építő, azt 
felkeltő közösségi zenélés, zenei tanulókörök, az anyanyelven folytatott kommunikációt, a digitális kompetenciákat, a tanulás tanulását, a 
kezdeményezőkészséget és a vállalkozói kompetenciákat, továbbá a kulturális tudatosságot és kifejezőkészséget fejlesztő folyamatok, múzeumi 
rendhagyó óra, könyvtári rendhagyó óra, kreatív területekhez kapcsolódó kompetenciafejlesztő foglalkozás-sorozat digitális írástudáshoz, internet 
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használathoz, információkereséshez, tanulási eredményességet elősegítő könyvtári foglalkozások, szövegértést fejlesztő foglalkozások, tudás- és 
személyiségfejlesztő kulturális foglalkozások, egyéni és közösségi (csoportos) tanuláshoz stb. kapcsolódó foglalkozások, témanapok, színház- és 
drámapedagógiai foglalkozások, művészetpedagógiai foglalkozások stb. 
 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:  
I. PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉS  
Projekt indítását megalapozó szakmai tevékenységek:  

tes igényfelmérés  

 

-oktatási intézményekkel  
 
Részletes előírásokat az előkészítéssel kapcsolatban lásd a 3.4. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos 
elvárások című részben.  
II. PROJEKTMENEDZSMENT  
Részletes előírásokat a projektmenedzsmenttel kapcsolatban lásd a 3.4. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos 
elvárások című részben.  
III. HORIZONTÁLIS KÖVETELMÉNYEK  
Részletes előírásokat lásd a 3.4.1.2 Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok érvényesítésével kapcsolatos elvárások című részben. 
 
IV. KÖTELEZŐ TÁJÉKOZTATÁS, NYILVÁNOSSÁG 

 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:  
 
I. ESZKÖZBESZERZÉS 
A foglalkozáshoz szükséges, projekthez szorosan kapcsolódó és nélkülözhetetlen eszközök (lásd. 5.5. pont Elszámolható költségek köre) 
beszerzése, amennyiben nem áll rendelkezésre. Támogatási kérelmenként legfeljebb a megítélt támogatás 10 %-áig. (A foglalkozásokhoz 
szükséges anyagköltségek nem értendők bele.) Infokommunikációs eszközök közül a projekt keretében kizárólag számítógép/laptop szerezhető 
be. 

Beadás határideje: 

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016. év 10. hó 17. naptól 2018. év 10. hó 17. napig van lehetőség.  
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:  
2016. év 11. hó 17. nap  
2017. év 04. hó 28. nap  
2018. év 10. hó 17. nap 

Támogatás mértéke és 

összege: 
 
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5.000.000 Ft, maximum 30.000.000 Ft.  
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Az egyes intézmények méretüknél fogva nem egyenlő mértékben járulnak hozzá, illetve képesek hozzájárulni a hátránykompenzáció eszközeihez. 
Emiatt a szervezetek között a támogatás feltételeként létrejött együttműködési megállapodások száma alapján sávosan meghatározott 
maximumok szerint lehet projektjavaslatot benyújtani.  
Konzorciumok esetében a maximum igényelhető összeg meghatározásához konzorcium egészének a szervezetek között létrejött együttműködési 
megállapodások számát kell figyelembe venni. Feltételek: 1 támogatást igénylő 1 támogatási kérelmet nyújthat be, másik projektben nem lehet 
konzorciumi partner sem. Az együttműködési megállapodások esetében a minimum 5 db megkötésére vonatkozó elvárás 1 támogatási kérelemre 
vonatkozik. Egy konzorcium maximum 3 tagból állhat. Minden konzorciumi partnernek meg kell felelnie a kiválasztási szempontoknak. 
 
Intézmény / együttműködési megállapodások száma  Minimum összeg  Maximum összeg  

5  5 000 000 Ft  10 000 000 Ft  
6 -11  5 000 000 Ft  25 000 000 Ft  
12 - 5 000 000 Ft  30 000 000 Ft  

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

 

Rendelkezésre álló 

forrás: 
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 7 000 000 000 Ft. 
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 233-1400 db. 

 

Operatív Program neve: Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) 

Pályázati kiírás címe EFOP-4.2.1 Felsőoktatási infrastruktúra fejlesztése (Felfüggesztve) 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
EFOP-4.2.1-16 

Támogatást igénylők 

köre: 

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be: 

 Jelen pályázati konstrukció keretében egyedi pályázóként 2011. évi CCIV. törvény 1. számú 
mellékletében felsorolt államilag elismert felsőoktatási intézmények pályázhatnak, konvergencia régióban 
található székhellyel vagy telephellyel. 

Pályázati kiírás célja: 

A konstrukció általános célja a felsőoktatási intézmények gyakorlati képzéssel, oktatással, kutatással kapcsolatos infrastruktúrájának fejlesztése annak érdekében, 

hogy a tudásalapú társadalom és gazdaság követelményeinek megfelelő, európai és globális értelemben véve is versenyképes szolgáltatásokat legyenek képesek 

nyújtani. A konstrukció segítségével a hallgatói terek, hallgatók által használt oktatási eszközök laborok megújulnak valamint egyes célzott épület beruházások 

valósulnak meg a hallgatók gyakorlati és elméleti képzésének javítása érdekében. Hallgatói munkaállomásokra számítva 7350 férőhely, kapacitásra számítva a 

kapacitások 18 százalékának modernizálása a cél. 
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Építés támogatása ott lehetséges, ahol költséghatékonyabb az oktatási helyeket egybeköltöztetni, mint a fenntarthatatlan épületekbe laborberendezést telepíteni, 

vagy ahol eleve szakaszolva voltak a fejlesztések. 

 

A felsőoktatási stratégia öt kiemel területet azonosít, amelyek előnyt élveznek a pályázatban. Ugyanakkor a stratégiai kiemelt területekhez kapcsolódóan a 

konstrukció ezen felül is kiemelt, lehatárolt célja az orvosi és egészségügyi képzések infrastrukturális hátterének fejlesztése, modernizálása, ezen belül 

szimulációs és skill központok létesítése három orvosi képzést nyújtó egyetemen, az orvos, a fogorvos, az egészségügyi valamint mentőtiszti képzések és 

továbbképzések tekintetében egyaránt. (Debreceni Egyetem, Pécsi Tudományegyetem, Szegedi Tudományegyetem). Kapcsolódó cél a gyógyszerészi képzés 

infrastrukturális hátterének javítása. 

 

A fentiek és a stratégia célkitűzések alapján az alábbi beruházási elemek pályázhatók:  
A. beruházási elem: Oktatási eszközfejlesztés, műszer és labormodernizálás.  
B. beruházási elem. Orvosi –gyógyászati elméleti tömb létrehozása, orvosi, egészségügyi és gyógyszerészeti képzés labor és hallgatói tér 
fejlesztése, klinikai skill központok eszközbeszerzése.  
C. beruházási elem: Új telephely létrehozása felsőoktatási szempontból alulszolgáltatott helyeken.  
D. beruházási elem: Alkotóház, kutatóház, tudáscentrum létesítése, bővítése.  
E. beruházási elem: Egyetemi integrációval érintett intézmények esetében az integrációból fakadó átszervezések, épület-racionalizálás 
infrastrukturális hátterének biztosítása. 

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

 3.1.1.1. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:  
INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉS (SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁS)  
Az alábbi beruházási elemek (A és D) közül az egyik megvalósítása kötelező. Együttesen a két beruházási elemet nem lehetséges 
megpályázni. Az A beruházási elem megvalósítása esetén választhatók további beruházási elemek: B, C, E. A D beruházási elem 
megvalósítása esetén választható további beruházási elem: C.  
A. beruházási elem: oktatási eszközfejlesztés, műszer és labormodernizálás, beleértve a hallgatók által használt könyvtári infrastruktúra 
megújítását.  
a) oktatási eszközfejlesztés, műszer és labormodernizálás  

b) a hallgatók gyakorlati munkavégzését biztosító oktatási környezet modernizálása,  

c) előkészítő és felzárkóztató programokat valamint a vállalati-felsőoktatási kooperatív képzések és rövid ciklusú felsőoktatási képzések 
infrastrukturális fejlesztése a felsőoktatási intézményen belül (pl. tanműhelyek);  

d) távoktatási és a nyílt forrású tanulást támogató infrastruktúra kiépítése, felsőoktatási át- és továbbképzési infrastruktúra fejlesztése,  

e) a legjobb elérhető technológia2 kritériumainak megfelelő, a gyakorlati képzést támogató műszer és labor fejlesztések,  

 
f) a nemzetközi képzési-kutatási programok szélesítését, illetve a tudományos utánpótlást biztosító beavatkozásokat segítő, a hallgatók által 
használt, a képzési tevékenységbe teljesen integrált eszközök, műszerek, demonstrációs eszközök, berendezések beszerzése, doktori szobák, 
laborok fejlesztése, felszerelése, különösen az MTMI szakokon  
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g) tudásbázis, könyvtár, közgyűjteményi szolgáltatásokat bővítő és modernizáló beruházások, az open access publikálási és tanulási formák 
infrastrukturális alapjainak bővítése: tárhely kapacitás biztosítása, hallgatói állomások kiépítése, valamint mobil eszközök beszerzése, melyeken a 
hallgatók ki tudják kölcsönözni a tartalmakat.  

h) a felsőoktatási könyvtárak tanulási tereinek többcélú fejlesztése. Csoportos tanulásra, projektmunkára, kiscsoportos képzési programok, 
interaktív és önfejlesztő programok lebonyolítására alkalmas, modulárisan továbbfejleszthető informatikai infrastruktúrával felszerelt helyiségek 
kialakítása (flexibilis berendezés, írható fal, adat vizualizációt támogató képernyők/falak, távoli résztvevőkkel való kommunikálás, innovációs 
laborok.)  

i) digitális kompetenciafejlesztést szolgáló eszközbeszerzések.  
D. beruházási elem: Felsőoktatási intézmény alkotóházának, kutatóházának, tudáscentrumának létesítése, bővítése.  
a) építés, bővítés, felújítás, átalakítás.  
b) hallgatói terek kialakítása, bútorozása, oktatástechnológia eszközök beszerzése  

c) kiszolgáló terek kivitelezése.  
 

3.1.1. 2. Választható önállóan támogatható tevékenységek:  
INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉS (SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁS)  
C. beruházási elem: Új telephely létrehozása felsőoktatási szempontból alulszolgáltatott3 helyeken.  
a) építés, bővítés, felújítás, átalakítás.  
b) hallgatói terek kialakítása, bútorozása, oktatástechnológia eszközök beszerzése  

c) kiszolgáló terek kivitelezése.  

3.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:  
INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉS (SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁS)  
Csak az orvosképzést folytató egyetemek esetében lehetséges, de önállóan nem pályázhatók az alábbi beruházások:  
B. beruházási elem: A három klinikával rendelkező felsőoktatási intézmény (SZTE, PTE, DE) esetében  
kötelező az orvosi- és egészségtudományi képzésekhez szükséges skill központok, valamint laborok, hallgatói terek átalakításának, bővítésének 
megvalósítása;  
ezen felül opcionális tevékenység az orvosi – gyógyszerészeti elméleti tömb létrehozása.  
Az EFOP 4.2.1 célterülete kiterjed az orvosképzésben, fogorvos képzésben és továbbképzésben részesülők, az egészségügyi szakképzésben, a 
továbbképzésben résztvevő egészségügyi szakdolgozókat illetve a mentőtiszteket támogató skill laborfejlesztésekre.  
Megvalósítható tevékenységek:  
a) építés, bővítés, felújítás, átalakítás.  
b) hallgatói terek kialakítása, bútorozása,  

c) oktatástechnológiai és skill labor eszközök beszerzése  

d) kiszolgáló terek kivitelezése.  
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Valamennyi támogatott fejlesztés (A, B, C, D, E beruházási elem bármelyike vagy bármely csoportosítása) esetében kötelezőn 
megvalósítandó feladatok:  
a) A WiFi elérés kiépítése és bővítése az adott telephelyen.  
b) A női oktató és kutatói utánpótlás növelés elősegítése érdekében olyan női hallgatók és oktatók részvételét elősegítő beruházás, amely a nők 
részmunkaidős, távmunka lehetőségeit segítik elő, valamint a telephelyeken gyerekbarát megoldásokat valósítanak meg (pelenkázó és szoptató 
terek, gyereksarkok, gyerekmegőrző), illetve amely beruházások hiánypótlóak egy-egy egyetemi telephely (campus) hallgatói, oktatói szolgáltatási 
területén.  
 
PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉS  

 

 

e az eszközbeszerzésre irányuló beruházást is) beszerzésével kapcsolatos 
tevékenységek, specifikációk elkészítése, tervek, látványtervek, kiviteli tervek elkészítése közbeszerzés  

ése  
A projekt előkészítésével összefüggő tevékenységek megkezdése, illetve a projekt megalapozását szolgáló tanulmányok elkészítése nem jelenti a 
projekt megkezdését.  
PROJEKTMENEDZSMENT  
Részletes előírásokat a projektmenedzsmenttel kapcsolatban lásd a 3.4. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos 
elvárások című részben.  
KÖNYVVIZSGÁLAT  
A projekt befejezésekor kötelező a projektszintű könyvvizsgálat elvégzése, az erről szóló könyvvizsgálói jelentést a záró elszámolás részeként 
szükséges benyújtani.  
TÁJÉKOZTATÁS, NYILVÁNOSSÁG  
A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségeket az ÁÚF 10. fejezete tartalmazza.  

3.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:  
E. beruházási elem: Egyetemi integrációval érintett intézmények esetében az integrációból fakadó átszervezések, épület-racionalizálás 
infrastrukturális hátterének biztosítása.  
a) építés, bővítés, felújítás, átalakítás.  
b) hallgatói terek kialakítása, bútorozása, oktatástechnológia eszközök beszerzése.  

c) kiszolgáló terek kivitelezése.  
 
Épület-racionalizálás infrastrukturális hátterének biztosítása csak a 2016. július 1. és 2017 február 1. időpontokban illetve idősávban hatályba lépő 
felsőoktatási integrációban érintett egyetemek esetében lehetséges, az alábbi helyszíneket érintően (Eszterházy Károly Egyetem –Eger, 
Gyöngyös; Pallasz Athéné Egyetem –Kecskemét, Szolnok; Eötvös Loránd Tudományegyetem –Szombathely; Nyugat-Magyarországi Egyetem –
Sopron; Gál Ferenc Főiskola –Gyula; Szent István Egyetem –Szarvas; Nemzeti Közszolgálati Egyetem –Baja; Eötvös József Főiskola –Baja) 
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Beadás határideje: 

Jelen felhívás keretében 2017. 02. 06-tól 2019. 02. 06-ig van lehetőség a támogatási kérelem benyújtására.  
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési szakaszokban benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:  
2017.02.06 - 2017. 04. 06.  
2017.04.13 - 2017. 06. 30.  
2017.07.07 - 2017. 10. 29.  
2017.11.06 - 2019. 02.06. 

Támogatás mértéke és 

összege: 

 
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 0,05 milliárd Ft., maximum 7,6 milliárd Ft.  

b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a.  
A támogatási igény az alábbi korlátok és feltételek betartásával nyújtható be:  
A hallgatói létszámhoz, mint kapacitást megjelenítő mutatóhoz a 2014. évi statisztika FIR-ben lejelentett aktív és passzív képzések száma 
együttes összegét kell figyelembe venni, a pályázat benyújtásakor érvényes intézményi szerkezetre átszámolva. 

Intézmény / telephely méret  
hallgatói létszám  

Minimum összeg  Maximum összeg  

A beruházási elem: Eszköz, műszer, labor  

20 ezer fő felett  1 200 000 000 Ft  

5-20 ezer fő között  100 000 000 Ft  450 000 000 Ft  

500 fő és 5 ezer fő között  50 000 000 Ft  180 000 000 Ft  

500 fő alatt  50 000 000 Ft  70 000 000 Ft  

B. beruházási elem: A klinikai skill laborokra, laborokra, hallgatók elhelyezését szolgáló 
épületekre és hallgatói terekre vonatkozó beruházások a fenti kereteken felül a három 
érintett intézmény esetében; Orvosi –gyógyászati elméleti tömb létrehozása  

1 500 000 000 Ft  6 400 000 000 Ft  

C. beruházási elem: Új telephely létrehozása felsőoktatási szempontból alulszolgáltatott 
helyeken  

50 000 000 Ft  950 000 000 Ft  

D beruházási elem: Alkotóház, kutatóház, tudáscentrum létesítése, bővítése.  50 000 000 Ft  1 200 000 000 Ft  

E. beruházási elem: Egyetemi integrációval érintett intézmények esetében az integrációból 
fakadó átszervezések, épület-racionalizálás infrastrukturális hátterének biztosítása.  

50 000 000 Ft  520 000 000 Ft  

 

Rendelkezésre álló 

forrás: 

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 29 milliárd Ft.  
Jelen felhívás forrását az ERFA és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.  
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 15-25 db. 
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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 

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 
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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.) 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)  
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 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. 

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  
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Program neve: 
Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. - OFA „Fókuszban az önkormányzati tagsággal rendelkező szociális 

szövetkezetek támogatási program” 

Pályázati kiírás címe: Fókuszban az önkormányzati tagsággal rendelkező szociális szövetkezetek támogatási program 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
- 

Támogatást igénylők 

köre: 

A pályázaton, Magyarországon székhellyel rendelkező - a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény szerinti szövetkezetek vehetnek 

részt. A pályázatra kizárólag önkormányzati tagsággal továbbá legalább 2 közfoglalkoztatott alapító taggal rendelkező szociális 

szövetkezet nyújthatnak be pályázatot. A pályázaton előnyben részesülnek azok a szociális szövetkezetek, melyek a közfoglalkoztatási 

programok kivezetését célozzák, az önkormányzati tagsággal rendelkező, a cégbíróság által bejegyzett szociális szövetkezetek (GFO 

121). 

Pályázati kiírás célja: 

A program célja új, fenntartható munkahelyek létrehozása – kiemelten a hátrányos helyzetű járásokban – a szociális szövetkezetek 

tevékenységének, működésének támogatásával. A „Fókuszban az önkormányzati tagsággal rendelkező szociális szövetkezetek 

támogatása” című támogatási program elsősorban a közfoglalkoztatás alapjain szerveződő szociális szövetkezetek1 foglalkoztatási 

képességének növeléséhez, önfenntartó piaci szereplővé válásához kíván ösztönzést és támogatást nyújtani. 

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

A program célja olyan projektek támogatása, melyek elősegítik a hátrányos helyzetű munkavállalók, valamint a közfoglalkoztatottak 

munkaerő-piaci integrációját, illetve új munkahelyek létrehozását a támogatott szociális szövetkezetek szervezeti keretein belül. A 

Támogatható tevékenységek keretein belül a szociális szövetkezetek három területen részesülhetnek támogatásban:  

1. Célcsoporttagok és a projekt megvalósításban résztvevő projektmenedzsment foglalkoztatása  

2. Beruházások, anyagok és igénybe vehető szolgáltatások támogatása  

3. OFA NKft. által nyújtott szolgáltatások  

7.1 A program keretében megvalósítandó tevékenységek  

7.1.1 Kötelezően megvalósítandó tevékenységek  

7.1.1.1 Célcsoporttagok foglalkoztatása  

 

A program végrehajtása során legkevesebb 5 új munkahely létrehozására igényelhető támogatás. A célcsoport szempontjából az alábbi 

megoszlás szerint igényelhető támogatás:  a támogatott szociális szövetkezet meglévő (álláskereső vagy közfoglalkoztatott) tagjai 

foglalkoztatásának támogatására a szociális szövetkezettel kötött munkaszerződés keretein belül,  legalább 180 napig4 

közfoglalkoztatotti jogviszonyban álló vagy álláskereső foglalkoztatásának támogatására a szociális szövetkezettel kötött 
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munkaszerződés keretein belül. Támogatás, minimum 5 újonnan foglalkoztatásba vont személy (közfoglalkoztatott illetve álláskereső) 

után igényelhető. Az 5 fő közül legalább 2 főnek szövetkezeti tagnak kell lennie. 

 

A szociális szövetkezet által teremtett egy új munkahelyre igénybe vehető fajlagos támogatási összeg maximuma 7,5 millió Ft. 

 

A támogató döntést követően, a foglalkoztatást a szövetkezeti tagok (minimum 2 fő) esetében a Támogatási Szerződés megkötését 

követő 30 napon belül, a pályázatban e létszám fölött vállalt, újonnan foglalkoztatásba vont személyek esetében 180 napon belül meg 

kell kezdeni. Az újonnan foglalkoztatásba vont személyek száma 5 főnél kevesebb nem lehet. A foglalkoztatást legkorábban a döntést 

követően lehet megkezdeni, amennyiben támogatást kíván igénybe venni az adott munkaviszonyra a szövetkezet. A támogatott 

időszaknak minimum 30 hónapot el kell érnie a foglalkoztatás tekintetében is. Támogatás az előírt 5 fő esetében teljes munkaidőben 

történő foglalkoztatásra igényelhető. A kötelező létszám felett vállalt foglalkoztatás során lehetőség nyílik a részmunkaidős – 

minimálisan napi négy órás – foglalkoztatásra is. Részmunkaidőben történő foglalkoztatás esetén az igényelhető támogatás fajlagos 

költsége arányosan csökken (pl. 4 órás munkaviszony esetén az igényelhető maximális támogatás 3,75 millió Ft/új munkahely). A 

foglalkoztatás támogatása degresszív módon történik. A támogatott személy után a projekt megkezdésétől számított 18 hónap (1-18. 

hónap) alatt legfeljebb 100%-os bérköltség támogatás igényelhető mely magában foglalja a munkabért és szociális hozzájárulási 

adóját. A projekt 19- 30. hónapjában legfeljebb 90%, az utolsó szakaszban (31-36. hónap) legfeljebb 80%-os intenzitással igényelhető 

a támogatás. 

 

Beadás határideje: Pályázat beadása 2016. június 21. – 2016. szeptember 30. 

Támogatás mértéke és 

összege: 

Az igényelhető bruttó támogatástartalom szociális szövetkezetenként legfeljebb a 1407/2013/EU bizottsági rendeletben meghatározott 

200 000 eurónak megfelelő a 37/2011. (III. 22.) Kormány rendelet 35. §-a alapján átszámított forintösszeg lehet. A támogatást vissza 

nem térítendő formában a tevékenységektől függően versenyt nem torzító állami támogatásként vagy csekély összegű (de minimis) 

támogatásként 100%-os intenzitással, valamint az általános csoportmentességi rendelet alapján vehetik igénybe a szervezetek. A 

projektek keretében egy szociális szövetkezet által teremtett munkahely fajlagos költsége nem haladhatja meg a 7,5 millió forintot, a 

teljes projektidőszakra vetítve. A szakmai megvalósítás időtartama: 36 hónap Egy pályázati ciklusban egy szociális szövetkezet csak 

egy pályázatot nyújthat be. Azon szociális szövetkezetek, melyek pályázata a befogadás, elbírálás során elutasításra került, módosított 

tartalommal ismételten benyújthatnak pályázatot a pályázati időszak során. 

Rendelkezésre álló 

forrás: 

Finanszírozás forrása: Nemzeti Foglalkoztatási Alap, 

- Szociális szövetkezetek által pályázható keretösszeg: 9 403 160 000 Ft. 
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Program neve: Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. - OFA „Vállalkozz Itthon Fiatal!” program 

Pályázati kiírás címe: „Vállalkozz Itthon Fiatal!” program 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
- 

Támogatást igénylők 

köre: 

Az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: OFA NKft.) által meghirdetett pályázati felhívás 

célcsoportját azon fiatalok alkotják, akik lakcímkártyáján a Közép-magyarországi Régió területére érvényes lakóhely vagy 

tartózkodási hely szerepel és az alábbi pontok közül legalább egy feltételnek megfelelnek: a) legalább 6 hónapja álláskeresőként 

regisztrált 18-25 év közötti fiatal, b) 18-25 év közötti regisztrált álláskereső fiatal, c) 18-25 év közötti NEET1 (de álláskeresőként nem 

regisztrált) fiatal, d) felsőfokú végzettséggel rendelkező 30 év alatti pályakezdő álláskereső fiatal. E program mindenekelőtt azokat a 

fiatalokat célozza, akik vállalkozás indításához üzleti ötlettel, reális elképzeléssel, vállalkozói attitűddel rendelkeznek és más 

vállalkozásban többségi tulajdonuk nincs. 

Az életkori feltételeknek a sikeres kiválasztást követően a programba vonáskor (képzés kezdetekor) kell megfelelni. 

 

Az OFA NKft. által meghirdetett pályázati felhívásra csak természetes személy jelentkezhet, aki a programba vonáskor az alábbi a) – 

d) pontok közül legalább egynek megfelel: a) legalább 6 hónapja álláskeresőként regisztrált 18-25 év közötti fiatal esetében: 1. 

legalább 6 hónapja regisztrált álláskereső, 2. 18. életévét betöltötte, 25. életévét még nem érte el. b) 18-25 év közötti regisztrált 

álláskereső fiatal esetében: 1. regisztrált álláskereső, 2. 18. életévét betöltötte, 25. életévét még nem érte el. c) 18-25 év közötti NEET 

(de álláskeresőként nem regisztrált) fiatalesetében: 1. nem regisztrált álláskereső, 2. nem rendelkezik bejelentett munkával, 3. nem 

tanuló, 4. 18. életévét betöltötte, 25. életévét még nem érte el. d) felsőfokú végzettséggel rendelkező 30 év alatti pályakezdő 

álláskereső fiatal esetében: 1. pályakezdőként regisztrált álláskereső, felsőfokú végzettséggel, 2. nem rendelkezik bejelentett 

munkával, 3. nem tanuló, 4. 30. életévét még nem töltötte be. 

 

Minden csoportra vonatkozóan közös feltétel, hogy a pályázó más vállalkozásban többségi tulajdonrésszel nem rendelkezhet, valamint 

lakcímkártyáján a Közép-magyarországi Régió területére érvényes lakóhely vagy tartózkodási hely szerepel. Feltétel továbbá, hogy az 

egyén az Ifjúsági Garancia Rendszerbe bevonható legyen, tehát olyan fiatal, aki a programba történő bevonáskor a megyei 

Kormányhivatalnál, vagy Járási Hivataloknál álláskereső, vagy olyan fiatal, aki sem oktatásban sem képzésben nem vesz részt és nem 

is dolgozik. 
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Pályázati kiírás célja: 

A program célja a Közép-magyarországi Régió területén új egyéni vagy mikro-vállalkozás indítását tervező, vállalkozói szemlélettel 

rendelkező, 18-25 év közötti (felsőfokú végzettségű pályakezdők esetén 25-30 éves) fiatalok felkészítése saját vállalkozásuk indítására 

üzleti tervük kialakításához nyújtott ismeret- és készségfejlesztéssel, valamint pénzügyi támogatással a jóváhagyott üzleti terv alapján 

indított vállalkozásuk induló költségeihez. A program az Ifjúsági Garancia Rendszer részeként, elsősorban az álláskereső fiatalok 

vállalkozóvá válásához kíván segítséget nyújtani. A programban biztosított képzés és szakmai szolgáltatás nyújtás a komplex program 

első komponense. A pénzügyi támogatás a komplex program második komponense, mely a VEKOP 8.3.1-16 pályázat keretében fog 

megvalósulni. A pénzügyi támogatásra a jelen programban biztosított képzés sikeres teljesítése és szakmai szolgáltatás igénybe vétele 

- első komponens – után, jóváhagyott üzleti tervvel lehet majd pályázni. 

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

A program résztvevői a következő szolgáltatásokban részesülnek:  

 Vállalkozási ismeretek képzés és tanácsadás az üzleti terv elkészítéséhez (100 órás csoportos, vagy e-learning intenzív képzés), 

 mentorálás, 

 üzleti terv elbírálása, 

 szakértői tanácsadás, 

 műhelytalálkozókon való részvétel. A programba vont jelentkezők a program keretében nyújtott képzési program segítségével 

kaphatják meg a vállalkozásindításhoz szükséges kompetenciákat, megszerezhetik az alapvető jogi, pénzügyi, gazdálkodási, 

munkaszervezéssel, gazdálkodással és irányítással kapcsolatos ismereteket, megismerhetik a vállalkozási formák típusait, képessé 

válhatnak előkészíteni önfoglalkoztatóvá vagy vállalkozóvá válásuk lépéseit. A támogató szolgáltatásokon keresztül segítséget kapnak 

üzleti tervük összeállításához, illetve az indítási időszakban tanácsadás és mentorálás keretében kiemelt segítséget kapnak a jogszerű 

működéshez, az adótudatos vállalkozói magatartás kialakításához. A támogatások igénybevételi jogosultágait és kötelezettségeket a 

Támogatási szerződés (1. sz. melléklet) szabályozza, rögzíti. 

 

A program területi korlátozása A program megvalósulása a Közép-magyarországi Régió: Budapest és Pest megye területe. 

 

Beadás határideje: 
A jelentkezés folyamatos a meghatározott létszám bevonásáig, de tervezetten legkésőbb 2016. december 31-ig lehetséges. 

A program tervezett időtartama: 2016. január 01 – 2017. december 31 

Támogatás mértéke és 

összege: 

A programban egy vállalkozóvá válást segítő szolgáltatáscsomagot biztosítunk, a támogatás mértéke a költségek 100%-a. A képzési 

költség átutalása a támogatott nevére kiállított számla alapján közvetlenül a képző intézmény részére történik. A szintfelmérés és a 

tananyag a „Vállalkozz Itthon Fiatal” program képzésében résztvevők számára térítésmentes. A programban az 85/2007. (IV. 25.) 

Korm. rendelet 5. § a) pontja értelmében a regisztrált álláskereső támogatott a képzés helye és lakóhelye (tartózkodási helye) között 

90%-os utazási kedvezmény igénybevételére jogosult. Azok a képzésben résztvevők, akik nekik felróható okból a képzést nem fejezik 

be vagy nem tesznek sikeres vizsgát a Támogatási szerződésben meghatározott határidőig - de legkésőbb 2017. december 31-ig -, az 



                                                                                 

 740 

OFA NKft. által kifizetett képzési költség 100%-át kötelesek az OFA NKft.-nek visszafizetni. 

Rendelkezésre álló 

forrás: 
- 

 

Program neve: Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. - OFA Év Felelős Foglalkoztatója 2016 

Pályázati kiírás címe: Év Felelős Foglalkoztatója 2016 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
- 

Támogatást igénylők 

köre: 

Pályázói kategóriák 

 

A vándordíj az alábbi három kategóriában kerül kiosztásra: a) mikro- és kisvállalkozások b) középvállalkozások és nagyvállalatok c) 

közszféra szervezetei2 A vándordíjon felül a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által támogatott különdíj kerül kiosztásra a képzés, 

szakképzés területén kiemelkedő vállalat részére, az a) és b) kategóriában indulók között. 

 

A pályázatra magyarországi telephellyel rendelkező vállalkozások nevezhetnek. A benyújtott programnak a 2015-ös vagy a 2016-os 

évben kellett megvalósulnia. Folyamatos megvalósítás esetén az ennél korábban megkezdett, de a jelzett időszakban megvalósítás alatt 

lévő programok is érvényesek.  

Pályázatot adhatnak be a következő formában működő gazdasági társaságok:  

 Egyéni vállalkozás  

 Betéti társaság  

 Közkereseti társaság  

 Korlátolt felelősségű társaság  

 Részvénytársaság  

 Nonprofit Kft.  

 Közigazgatási szervek 
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Az Év Felelős Foglalkoztatója 2016 címre az pályázhat, akinek a székhelye vagy telephelye Magyarországon van, valamint a program 

megvalósítása is Magyarországon történik. 

Pályázati kiírás célja: 

A rendezvény célja a felelős foglalkoztatás jó példáinak bemutatása, együtt gondolkodás a szakma meghatározó képviselőivel, a 

nagyvállalatok, a kis- és középvállalatok, illetve a közszféra lehetőségeinek megvitatása, valamint a felelős foglalkoztatás területén a 

jó gyakorlatok díjazása. 

 

A konferencián, Magyarországon először kerül átadásra az év Felelős Foglalkoztatója Vándordíj, amelyre pályázat benyújtásával lehet 

nevezni. A vándordíjat kategóriánként egy szervezet nyeri meg. A vándordíj birtokosa egy évig tartja meg a címet, amely egy kiemelt 

együttműködés és médiapartneri lehetőség is egyben az OFA NKft.-vel, a HR Portállal és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával.  

 

A kiemelt együttműködés részeként a nyertesek elnyerik: - A „Felelős Foglalkoztató 2016” cím és logó használatának jogosultságát - 

PR és szakmai cikkek, interjúk megjelenésének lehetőségét az OFA felületein - szakmai cikkek megjelentetésének lehetőségét a HR 

Portál CSR rovatában, valamint a Facebook oldalán - egyszeri megjelenést a HR Portál Heti Ajánló elnevezésű PR cikkeket 

tartalmazó dobozában és szereplés a vezetőket bemutató Portré rovatában - az a) és b) kategória nyertesei megjelenési lehetőséget a 

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Üzleti7 című folyóiratában 

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

A felelős foglalkoztatás területein belül kizárólag a következő témakörökben megvalósított programokkal pályázhatnak a megadott 

kategóriákban a vállalkozások:  

 Fiatalok foglalkoztatása, munkaerő-piaci (re)integráció 25 életévet be nem töltött fiatalok foglalkoztatását elősegítő programok; a 

munkaerő- piacon kiszolgáltatott helyzetben lévő munkavállalók foglalkoztatása és munkahelyi (re)integrációja  

 Családbarát munkahely, magánélet-munka egyensúly Családbarát program vagy stratégia, amely a családi, a magánéleti és a 

munkahelyi kötelezettségek összehangolását segíti 

 Munkahelyi környezet és egészségmegőrzés Minden olyan intézkedés, amely a munkavállaló szellemi és fizikai jólétét támogatja  

Vállalati önkéntesség Olyan program, amelynek keretében támogatja dolgozóit és vagy partnereit, hogy közcélú tevékenység 

érdekében anyagi ellenszolgáltatás nélkül önkéntes munkát végezhessen.  

 Képzés, szakképzés Olyan szakképzési tevékenység, mellyel aktívan közreműködik a tanulófoglalkoztatásban és/vagy lehetőséget 

biztosít céglátogatásra a kamara pályaorientációs tevékenységéhez kapcsolódóan. Egy vállalat vagy szervezet a pályázatában több 

témakört is megjelölhet, azok egy pályázatként együttesen kerülnek értékelésre. A felsoroltakon kívül eső tevékenységek (pl. 

környezetvédelem) nem kerülnek értékelésre. 

Részvételi díj  
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A pályázatok benyújtása részvételi díjhoz kötött:  

 mikro- és kisvállalkozások 20 ezer Ft  

 középvállalkozások és nagyvállalatok 100 ezer Ft  

 közszféra szervezetei 50 ezer Ft  

A pályázat befogadásakor díjbekérőt küldünk, amelynek számát – a beazonosíthatóság érdekében - kérjük, hogy a közlemény rovatban 

tüntesse fel. Amennyiben a részvételi díj nem kerül átutalásra, a pályázatot nem tudjuk elfogadni.  

A részvételi díjak végső beérkezési határideje 2016. október 14. 

Beadás határideje: 

A pályázati adatlapot elektronikusan, magyar nyelven, pdf dokumentumként és szerkeszthető formátumban a csr@ofa.hu e-mail címre 

kérjük benyújtani.  

Kérjük, hogy a „tárgy” mezőben tüntesse fel:  

Az Év Felelős Foglalkoztatója 2016 pályázat.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. szeptember 30. Felhívjuk a figyelmet, hogy kizárólag azok a pályázatok kerülnek 

értékelésre, amelyekre vonatkozóan a részvételi díj átutalásra került. 

Támogatás mértéke és 

összege: 

Miért érdemes pályázni?  

 Országos elismerés szerzése, valamint a Felelős Foglalkoztató 2016 cím és logó viselése.  

 A díj nyertesei kiemelt médiapartneri és stratégiai együttműködési lehetőségben részesülnek az Országos Foglalkoztatási Közhasznú 

Nonprofit Kft.-vel, a HR Portállal valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával.  

 A pályázat benyújtása részvételt biztosít a Felelős foglalkoztató vagyok elnevezésű, november 24-én megrendezésre kerülő 

konferencián, valamint lehetőséget a rendezvényen való kiállításra.  

 Neves előadók mutatják be a jelenlegi trendeket és a CSR-ban rejlő lehetőségeket előadások és kerekasztal beszélgetések keretében.  

 A pályázatok anyagát – jóváhagyást követően - megjelenítjük az esemény előtt elkészülő kiadványban.  A pályázó anyagát – 

jóváhagyást követően – megjelenítjük az OFA NKft. honlapján 

Rendelkezésre álló 

forrás: 
- 

 

Program neve: Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 

Pályázati kiírás címe: 

„Lépj a piacra!” AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS az OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság által megvalósított „Lépj a piacra!” elnevezésű program célcsoportjának vállalkozói kompetencia fejlesztését és képzését 

végző, felnőttképzési tevékenység folytatására jogosult felnőttképzési intézmények jegyzékének összeállításához. 
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Pályázati konstrukció 

kódja: 
- 

Támogatást igénylők 

köre: 

Jelen ajánlattételi kiírásra azon felnőttképzési intézmények jelentkezhetnek, melyek a 2013. évi LXXVII. törvény 

(továbbiakban: Fktv.) szerint jogosultak egyéb képzések megkezdésére és folytatására valamint a képzések lebonyolítására 

vonatkozóan – korábbi vállalkozói képzés megvalósításáról megrendelőik által kiadott - referenciákkal rendelkeznek. Az ajánlattevő 

intézmények ajánlataik benyújtása és azok kedvező elbírálása után nyertes intézményként programjaikkal a szolgáltatói kör tagjai 

lesznek. A Képző Intézménynek alkalmasnak kell lennie arra és vállalnia kell, hogy egy időben akár több képzést is lebonyolítson. 

 

A végső kedvezményezettek azok a felsőfokú végzettséggel nem rendelkező 25-30 év közötti fiatalok valamint felsőfokú 

végzettséggel rendelkező 30-35 év közötti programba bevont fiatal személyek, akik a képzés elvégzésével válnak alkalmassá 

önálló vállalkozás létrehozására, irányítására és sikeres működtetésére. A támogatás összege tartalmazza a végső 

kedvezményezett részére átadásra kerülő tananyag összegét, az e-learning képzés díját, az üzleti terv elkészítéséhez szükséges 

egyéni konzultációt és a vizsga díját. A képzési költség nyertes ajánlattevők részére történő folyósítása az együttműködési 

keretmegállapodásban rögzítettek szerint alakul. Az OFA Nonprofit Kft. a képzés ellenértékét egy összegben, a képzés lezárását 

követően utalja át a képző részére. 

Pályázati kiírás célja: 

Az OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA  

Magyarország területén egyéb képzés megkezdésére és folytatására a 2013. évi LXXVII. törvény szerint jogosult felnőttképzést 

folytató intézmények jegyzékének összeállításához.  

Jelen ajánlattételi felhívás során az OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

(továbbiakban: OFA Nonprofit Kft.) által megvalósított „Lépj a piacra!” elnevezésű program célcsoportjának vállalkozói 

kompetencia fejlesztésére, e-learning képzésére lehet ajánlatot benyújtani. 

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

A képzéssel szemben megfogalmazott elvárások:  
A „Vállalkozási ismeretek” képzés célja, hogy készítse fel a résztvevőt az önálló vállalkozása létrehozására, irányítására és sikeres 

működtetésére valamint a résztvevő készítse el a saját vállalkozására vonatkozó üzleti tervét az OFA Nonprofit Kft. által megadott 

üzleti terv sablonban.  

A „Vállalkozási ismeretek” képzés e-learning képzési formában valósulhat meg.  

Az e-learning képzés egyéni felkészülés és egyéni konzultáció formában valósuljon meg, a résztvevő folyamatos tutorálása mellett. A 

képzés minden fázisát infokommunikációs technológiai adathordozók felhasználása is segítheti.  
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A „Vállalkozási ismeretek” képzés részeként maximum 5 órában egyéni konzultáció (pl. adó, pénzügy, számvitel, jog, marketing 

területen) biztosítása az üzleti terv elkészítéséhez. A konzultáció előzetesen egyeztetett időpontban történik. A konzultáció során a 

kapcsolattartás az alábbi formákban valósulhat meg: személyes megbeszélés, internet, internetalapú kommunikációs csatornák, 

telefon. A képzésben résztvevő nem köteles az összes konzultációs óraszámot igénybe venni. A képző intézmény a képzésben 

résztvevő számára a képzés időtartama alatt folyamatosan – a tutor közreműködésével - biztosítja az egyéni konzultációt az üzleti terv 

elkészítéséhez.  

 

Elvárt óraszám: maximum 100 óra (mely tartalmazza a maximum 5 óra egyéni konzultációt az üzleti terv elkészítéséhez).  

 

A képzés elvárt, főbb témakörei:  

 Általános vállalkozási alapismeretek  

 Gazdasági és piaci ismeretek  

 Adózás és számviteli ismeretek  

 Pénzügyi és finanszírozási ismeretek  

 Marketing és értékesítési ismeretek  

 Vállalkozásmenedzsment  

 

 Az e-learning képzéssel kapcsolatban elvárt technikai feltételek:  

 A felhasználók azonosítása, jogosultságaiknak megfelelően folyamatos (napi 24 órában) hozzáférés biztosítása kurzusaikhoz.  

 A képzéssel kapcsolatos információk biztosítása (pl. portálfelületen).  

 LMS funkciók.  

 Elektronikus tananyagok futtatása.  

 Elektronikus vizsgáztatás.  

 A képzéssel kapcsolatos mérések-értékelések végrehajtása (riportgenerálás és – kezelés).  

 

Szükséges a tanulási folyamat nyomonkövethetősége, a megszerzett tudás számonkérése (modulzárók, mérföldkövek) valamint a 

támogatottak tanulói tevékenységének és teljesítményadatainak és az egyéni konzultációk naplózása. A támogatottak haladásáról, a 

modulzárók, mérföldkövek teljesítéséről két alkalommal (a képzési óraszám 50 %-nak elérésekor valamint a képzés végén) 

személyenként kell információt szolgáltatni az OFA Nonprofit Kft. számára.  
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Az e-learning képzés megvalósítására és a záróvizsgára fordítható maximális időtartam résztvevőként 3 hónap.  

A képzés a Képző Intézmény által akkor tekinthető teljesültnek, ha a résztvevő végleges üzleti terve elkészül, és a résztvevő teljesíti a 

záróvizsgát. A képzésben résztvevő számára a képzés elvégzésének eredménye a tanúsítvány és az elkészített üzleti terv, melyet a 

képző intézmény ellenőrzése, jóváhagyása után a résztvevő az OFA Nonprofit Kft.-nek benyújt.  

A képzésben résztvevő a képzés elvégzését igazoló tanúsítvány és a képző intézménytől független külső bírálók által is elfogadott 

üzleti terv birtokában a vállalkozása elindításához tőkejuttatásra nyújthat be pályázatot az OFA Nonprofit Kft.-hez.  

 

Az OFA Nonprofit Kft. által a képzésben támogatottak tervezett létszáma: 269 fő. 

 

Beadás határideje: 

A program tervezett időtartama: 2017. március 2.– 2017. december 31., amely időtartam tartalmazza a beérkezett ajánlatok 

feldolgozását, a képzés és a képzést záró vizsgákat (beleértve az esetleges további javító-, pótló vizsgákat). A képzés zárását követő 

záró tanulmány/beszámoló benyújtását, valamint a támogatási összeg kifizetéséhez szükséges számlák benyújtását az OFA Nonprofit 

Kft. részére. 

 

 

Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2017. március 1. 10:00. 

Támogatás mértéke és 

összege: 

A program elszámolható összes költségének 100 %-a.  

A támogatási intenzitás számítása a 37/2011. (III. 22.) Kormányrendelet alapján történik. 

 

A Képző Intézmény elszámolható költségei:  

 Az e-learning képzés megvalósításának díja.  

 A képzéssel kapcsolatos tananyagok (tankönyv, munkafüzet és egyéb tananyag).  

 A modulzáró vizsgák és a záróvizsgáztatás teljes költsége.  

 

 Nem elszámolható költségek:  

 Az előzetes tudásszint-szintfelmérés költsége.  

 Azok a program megvalósítás során keletkezett kiadások, amelyek 2017. december 31. után merülnek fel.  

 Pótvizsga díjak.  

 

Rendelkezésre álló A támogatás forrása:  
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forrás: Nemzeti Foglalkoztatási Alap (továbbiakban: NFA) központi kerete. 

 

Program neve: Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 

Pályázati kiírás címe: 
GINOP-5.1.2-15-2016-00001 „PiacTárs – Kiemelt projekt a társadalmi vállalkozások ösztönzésére a fenntartható és 

versenyképes szociális gazdaság érdekében”  

Pályázati konstrukció 

kódja: 
GINOP-5.1.2-15-2016-00001 

Támogatást igénylők 

köre: 

A pályázók köre 

A következő társadalmi vállalkozások jelentkezését várjuk: 

Magyarországon bejegyzett civil szervezetek (alapítvány, egyesület), vagy nonprofit 

gazdasági társaságok, valamint szociális szövetkezetek melyek önmagukat társadalmi 

vállalkozásnak definiálják, és üzleti tevékenységüket szeretnék kiépíteni, 

fejleszteni/bővíteni. 

 

A részvételhez kapcsolódó elvárások 

A mentor programba olyan pályázók jelentkezését várjuk, akik: 

- a társadalmi vállalkozásuk révén a foglalkoztatás/foglalkoztathatóság növelésére, 

fenntartható jövedelemszerzési lehetőség biztosítására törekednek, 

- erős elkötelezettséget éreznek a mentor programban való együttműködésre, 

társadalmi vállalkozásuk tudatos fejlesztésére. A program időtartama alatt a 

részvétellel járó közös fejlesztő munka havi 16-20 óra munkaidő-befektetést 

jelent. 

 

A program az ország hat kevésbé fejlett (Észak-magyarországi, Észak-alföldi, Dél-alföldi, 

Közép-dunántúli, Nyugat-dunántúli, Dél-dunántúli) régiójára terjed ki, azokban fejti ki 

hatását. 
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Pályázati kiírás célja: 

A mentorálási szolgáltatás célja 

A mentorálási szolgáltatás célja, hogy segítse a társadalmi vállalkozást tervező 

szervezeteket üzleti elképzeléseik megvalósításában, a tervezett társadalmi hatás 

elérésében, és támogassa a már működő társadalmi vállalkozások megerősödését, 

fenntartható fejlődését. 

A kiemelt projekt keretében megvalósuló mentorálási tevékenység a társadalmi 

vállalkozások piaci pozícióinak megszilárdítását, a hosszú távú működés megalapozását 

szolgálja, ezért elsősorban a sikeres piaci szereplést biztosító marketing, PR, értékesítési- 

és kommunikációs technikák elsajátítására és működési gyakorlattá tételére fókuszál. 

A kiemelt projektben a társadalmi vállalkozás olyan tudatosan tervezett vállalkozói 

tevékenység, amely társadalmi problémák innovatív megoldására jött létre. Célja, hogy 

folyamatosan, felelősen és magas színvonalon előállított termékek és szolgáltatások 

értékesítésével biztosítsa a szervezet pénzügyi fenntarthatóságát, és a helyi problémák 

megoldása révén, jelentős társadalmi hatás elérését 

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

A mentorálási programban résztvevő szervezetek számára nyújtott mentori 

szolgáltatások: 

16 hónapnyi térítésmentes, személyes támogatás (üzletviteli mentorálás és 

tanácsadás), a társadalmi vállalkozási ötlet fejlesztéséhez, a társadalmi vállalkozás 

fenntartható működtetéséhez. 

A szervezetek további segítséget kapnak: 

- a szervezeti felkészültség felméréséhez, 

- a vállalkozási ötletek életképességének vizsgálatához, 

- a termék, szolgáltatás pontos meghatározásához, 

- a piac és az iparági trendek megismeréséhez, felméréséhez, 

- a vállalkozás elindításához és működtetéséhez szükséges legfontosabb tényezők 

összegyűjtéséhez, 

- pénzügyi elemzés készítéséhez (a vállalkozás elindításának költségei, működési 

költségek, fedezeti pont elemzése, üzleti forgatókönyvek tervezése) 

- a szervezet küldetésére, céljaira gyakorolt hatások és a kockázatok 

meghatározásához, 

- társadalmi hatásméréshez. 
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A program során a társadalmi vállalkozások lehetőséget kapnak többek között szakmai 

konzultációkra, üzleti kapcsolatok építésére, más társadalmi vállalkozásokkal való 

tapasztalatcserére. 

A programot legeredményesebben folytató és záró társadalmi vállalkozások 

térítésmentesen bemutatkozhatnak a PiacTárs kiemelt projekt által szervezett 

nemzetközi konferencián, és lehetőséget kapnak hazai kiállításon/vásáron való, valamint 

a PiacTárs projekt bemutatóterén való megjelenésre. Ismertségük növelése érdekében 

lehetőséget biztosítunk irányított riportok készítésére, és főműsoridőben történő 

sugárzására a régiós központok helyi TV csatornáján. 

Beadás határideje: 

Egységes módszertan alapján, egyéni fejlesztési igények szerint, szervezetre szabottan, az 

elkészített és közösen elfogadott fejlesztési tervek alapján történik. 

 

A programba a Forrástár - https://www.forrastar.hu/forrastar/paly/palybelep.aspx - 

oldalon lehet jelentkezni az ott található adatlap (PiacTárs_Mentor) és mellékleteinek 

kitöltésével és elküldésével. Az adatok ellenőrzését, indokolt esetben a helyszíni 

ellenőrzését is - az OFA Nonprofit Kft munkatársai végzik. A programba csak az kerülhet 

be, aki megfelel a kiválasztási szempontoknak, és akinek a piacképes vállalkozási ötlete 

fenntartható üzleti és társadalmi hatást ígér. 

 

A program tervezett időtartama: 2017. május 01 – 2018. augusztus 31. 

 

A programra történő jelentkezés a pályázati adatlap kitöltésével elektronikus pályáztatás 

útján történik. A kiválasztás a jelentkezések beérkezése ütemében folyamatosan történik, 

a jelentkezés végső határideje 2017. április 30.. 

 

 

Támogatás mértéke és 

összege: 
- 

Rendelkezésre álló 

forrás: 
- 
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Program neve: Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 

Pályázati kiírás címe: 
Fókuszban az önkormányzati tagsággal rendelkező a közfoglalkoztatás alapjain szerveződő szociális szövetkezetek támogatási 

program 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
- 

Támogatást igénylők 

köre: 

A pályázaton, Magyarországon székhellyel rendelkező - a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény szerinti szövetkezetek vehetnek 

részt. A pályázatra kizárólag települési önkormányzati tagsággal továbbá legalább 2 közfoglalkoztatott alapító taggal2 

rendelkező szociális szövetkezet nyújthatnak be pályázatot. Abban az esetben, ha a pályázó szociális szövetkezet települési 

önkormányzat tagja a FÓKUSZ Támogatási Program első szakaszában az OFA Nonprofit Kft.-vel támogatási szerződést kötött 

szociális szövetkezetben tag, a jelen felhívás során más szociális szövetkezetben meglévő tagsága esetén a benyújtott pályázatai közül 

legfeljebb 1 pályázat részesülhet támogatásban. 

 

Amennyiben Fókusz Támogatási Program első szakaszában nem részesült támogatásban, úgy a második szakaszban ugyanazon 

települési önkormányzat tag, legfeljebb 2 támogatott szociális szövetkezetben lehet érintett. 

 

A program során kizárólag magyarországi székhellyel rendelkező szociális szövetkezetek részesülhetnek támogatásban. 

 

Pályázati kiírás célja: 

A program célja új, fenntartható munkahelyek létrehozása – kiemelten a hátrányos helyzetű járásokban – a szociális szövetkezetek 

tevékenységének, működésének támogatásával. A „Fókuszban az önkormányzati tagsággal rendelkező szociális szövetkezetek 

támogatása” című támogatási program elsősorban a közfoglalkoztatás alapjain szerveződő szociális szövetkezetek1 foglalkoztatási 

képességének növeléséhez, önfenntartó piaci szereplővé 

válásához kíván ösztönzést és támogatást nyújtani.  

Támogatható 

tevékenységek felsorolása: 

A program célja olyan projektek támogatása, melyek elősegítik a hátrányos helyzetű munkavállalók, valamint a közfoglalkoztatottak 

munkaerő-piaci integrációját, illetve új munkahelyek létrehozását a támogatott szociális szövetkezetek szervezeti keretein belül. A 

Támogatható tevékenységek keretein belül a szociális szövetkezetek három területen részesülhetnek támogatásban:  

1. Célcsoporttagok és a projekt megvalósításban résztvevő projektmenedzsment 

foglalkoztatása 
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2. Beruházások, anyagok és igénybe vehető szolgáltatások támogatása 

3. OFA Nonprofit Kft. által nyújtott szolgáltatások 

 

A program keretében megvalósítandó tevékenységek 7.1.1. Kötelezően megvalósítandó tevékenységek 7.1.1.1. Célcsoporttagok 

foglalkoztatása A program végrehajtása során legkevesebb 5 új munkahely létrehozására igényelhető támogatás. A célcsoport 

szempontjából az alábbi megoszlás szerint igényelhető támogatás:  a támogatott szociális szövetkezet meglévő (álláskereső vagy 

közfoglalkoztatott) tagjai foglalkoztatásának támogatására a szociális szövetkezettel kötött munkaszerződés keretein belül,  legalább 

180 napig3 közfoglalkoztatotti jogviszonyban álló vagy álláskereső foglalkoztatásának támogatására a szociális szövetkezettel kötött 

munkaszerződés keretein belül. Támogatás, minimum 5 újonnan foglalkoztatásba vont személy (közfoglalkoztatott illetve álláskereső) 

után igényelhető. Az 5 fő közül legalább 2 főnek szövetkezeti tagnak kell lennie. A szociális szövetkezet által teremtett egy új 

munkahelyre igénybe vehető fajlagos támogatási összeg maximuma 7,5 millió Ft. A támogató döntést követően, a foglalkoztatást a 

szövetkezeti tagok (minimum 2 fő) esetében a Támogatási Szerződés megkötését követő 30 napon belül, a pályázatban e létszám fölött 

vállalt, újonnan foglalkoztatásba vont személyek esetében 180 napon belül meg kell kezdeni. Az újonnan foglalkoztatásba vont 

személyek száma 5 főnél kevesebb nem lehet. A foglalkoztatást legkorábban a döntést követően lehet megkezdeni, amennyiben 

támogatást kíván igénybe venni az adott munkaviszonyra a szövetkezet. A támogatott időszaknak minimum 30 hónapot el kell érnie a 

foglalkoztatás tekintetében is. A projekt megvalósítási időszak 36 hónap. Támogatás az előírt 5 fő esetében teljes munkaidőben történő 

foglalkoztatásra igényelhető. A kötelező létszám felett vállalt foglalkoztatás során lehetőség nyílik a részmunkaidős – minimálisan 

napi négy órás – foglalkoztatásra is. Részmunkaidőben történő foglalkoztatás esetén az igényelhető támogatás fajlagos költsége 

arányosan csökken (pl. 4 órás munkaviszony esetén az igényelhető maximális támogatás 3,75 millió Ft/új munkahely). A 

foglalkoztatás támogatása degresszív módon történik. A támogatott személy után a projekt megkezdésétől számított 18 hónap (1-18. 

hónap) alatt legfeljebb 100%-os bérköltség támogatás igényelhető mely magában foglalja a munkabért és szociális hozzájárulási 

adóját. A projekt 19- 30. hónapjában legfeljebb 90%, az utolsó szakaszban (31-36. hónap) legfeljebb 80%-os intenzitással igényelhető 

a támogatás. 

 

A foglalkoztatásra vonatkozó további szempontok: a) amennyiben a projektidőszak alatt a támogatott munkavállaló munkaviszonya a 

munkáltatón kívül álló ok miatt, azaz a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 78. § (1) bekezdése szerinti ok miatt 

munkáltatói azonnali hatályú felmondással, vagy munkavállalói felmondással szűnik meg, a munkavállalóra fordított időarányos 

támogatás elszámolható, b) a projektidőszak megkezdését követően a támogatott munkavállaló munkaviszonya a projekt fizikai 

megvalósításának időtartama alatt megszűnik, és a munkaviszony megszűnését követő 45 napon belül a munkáltató helyére új 

munkavállalót alkalmaz (a projekt időszak alatt, a foglalkoztatás próbaidején túl személyenként legfeljebb 2 alkalommal történhet 

ilyen módosulás). A támogatott munkavállaló személyében történő további módosítás a Támogató előzetes engedélye alapján 
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lehetséges. Ebben az esetben a projekt folyamatosnak tekinthető a korábbi munkavállalóra fordított időarányos támogatás 

elszámolható és az új munkavállalóval kötött munkaszerződésben rögzítendő foglalkoztatási idő, minimum a támogatott időszakból 

hátralévő időtartam. A kötelező továbbfoglalkoztatás időtartama azonban ebben az esetben is az összesen támogatott időszak fele, c) a 

támogatás folyósítása és a továbbfoglalkoztatási kötelezettség időtartama alatt a munkaviszony megszüntetésére a Munkáltató 

működési körében felmerülő okból felmondással vagy közös megegyezéssel nem kerülhet sor, d) amennyiben a projektidőszak alatt a 

munkaviszony közös megegyezéssel vagy a munkáltató felmondása nyomán – ide értve a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 

törvény 79. § (1) bekezdés b) pont szerinti, munkáltatói azonnali hatályú felmondást is – szűnik meg, akkor a támogatott munkavállaló 

vonatkozásában kifizetett teljes támogatási összeget a munkáltató köteles visszafizetni, e) amennyiben a munkaviszony próbaidőszak 

alatt szűnik meg, a foglalkoztatásra fordított időarányos támogatás elszámolható, f) a Támogatási Szerződés megkötésének 

feltételeként igazolnia kell a Támogatottnak a foglalkoztatottak számának nettó növekedését a pályázat benyújtását megelőző hónap 

statisztikai létszámához viszonyítva. A támogatott munkavállalókkal megkötött munkaszerződéseket 15 napon belül köteles 

megküldeni a Támogatónak. Amennyiben a támogatást igénylő nem tesz eleget a fenti kötelezettségeinek a Támogató a támogatástól 

elállhat, g) 30 napot meghaladó tartós betegállomány, a munkavégzés egyéb tartós, igazolt akadálya esetében, amennyiben a cserére 

biztosított legfeljebb két alkalom lehetőségeit a Támogatott kimerítette, a Támogató előzetes hozzájárulásával van mód a kieső 

munkavállaló pótlására. Az elszámolható költség egy főre vetített maximuma havonta a mindenkori minimálbér valamint a szociális 

hozzájárulási adó összege. 

 

A támogatás igénybevételének feltétele a megvalósítási időszak felével (18 hónap) megegyező mértékű továbbfoglalkoztatás vállalása. 

A foglalkoztatással kapcsolatos támogatás a támogatott szervezetek de minimis keretére kerül elszámolásra. 7.1.1.2. Szociális 

szövetkezeti menedzserképzés  képzésen való részvétel (2 fő szövetkezetenként) amennyiben két, ilyen tanúsítvánnyal rendelkező 

személy nem tagja a szövetkezetnek. 7.1.1.3. Közösségépítő tréning  közösségépítő tréning megszervezése, lebonyolítása, évente 1 

alkalommal, 2 nap időtartamban, - minimum 6 fő részvétele szövetkezetenként (szövetkezeti tagok és alkalmazottak, legfeljebb 10 fő). 

7.1.1.4. Projektmenedzsment működtetése  A program végrehajtásához szükséges menedzsment működtetése,  Projektmenedzser 

munkaszerződéssel való foglalkoztatása, legkésőbb a projekt megkezdésétől számított 30. naptól,  A projekt működésének minőségi 

és dokumentációs szabályozása, szerződéses kereteinek kialakítása. 

 

. Támogatható tevékenységek  a program végrehajtásával, a tervezett tevékenységgel kapcsolatos folyamatos adminisztráció, 

valamint a kommunikáció és kapcsolattartás eszközrendszerének működtetése,  a projekt megvalósításához indokolt speciális 

szakmai szolgáltatások igénybevétele,  a kötelező létszámon felüli új munkavállalók foglalkoztatása,  az elkülönített fizetési számla 

létrehozása, szükséges pénzügyi műveletek végrehajtása,  a projekt megvalósításával kapcsolatban felmerülő közüzemi 

szolgáltatások igénybevétele (pl.: víz, gáz, elektromos áram, csatorna, szemétszállítás, távhő),  a megvalósítandó projekthez 
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közvetlenül kapcsolódó haszonkölcsön szerződés keretében átvett, a megvalósítandó projekthez közvetlenül kapcsolódó tárgyi eszköz 

beszerzése.  a technológiai fejlesztéséhez szükséges feltételek megteremtése, szükséges háttér szolgáltatások beszerzése, szerződéses 

keretek kialakítása,  a technológia adaptálásához szükséges infrastrukturális fejlesztések előkészítése, lebonyolítása, 

engedélyeztetése,  a technológiai fejlesztéshez, szolgáltatás nyújtásához szükséges ingatlanfejlesztés, átalakítás, bővítés, felújítás, 

beruházás,  új termelőeszközök, gépek, berendezések beszerzése,  a termelési, gyártási, vagy ezen tevékenységeket kiegészítő, 

továbbfejlesztő technológia modernizálása, korszerűsítése, technológia bevezetése.  a beszerzett termelőeszközök üzembe helyezése, 

működtetése, karbantartási tevékenységek elvégeztetése,  a termék előállítási, illetve szolgáltatási kapacitások bővítéséhez szükséges 

infrastrukturális illetve közmű fejlesztések előkészítése, lebonyolítása, engedélyeztetése,  termék előállításához szükséges 

alapanyagok, kellékek, beszerzése,  a kapacitások bővítéséhez kapcsolódó szükséges ingatlanfejlesztés, vásárlás, átalakítás, bővítés, 

felújítás, beruházás, bérlés  meglévő termelőeszközök, szerszámok, karbantartása, állagának megóvása,  termék feldolgozásához, 

előállításához, forgalomba hozatalához kapcsolódó egyéb szükséges szolgáltatások igénybevétele,  a fenntarthatósághoz, valamint a 

piacra jutáshoz kapcsolódóan vásárokon való megjelenés,  termékfejlesztéssel kapcsolatos marketingeszközök és termékdesign 

kialakítása,  fizikai és online kereskedelmi helyszínek kialakítására, működtetésére, bérlete,  a webes kereskedelem fejlesztéshez 

köthető informatikai fejlesztések, beruházások,  a kialakított informatikai rendszerek felügyelete, működtetése, karbantartása,  a 

projektben megjelölt tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó tevékenységet szolgáló haszongépjármű4 vásárlása, beruházás.  

szociális szövetkezet helyi társadalomba történő beágyazásának elősegítése, helyi rendezvények szervezésével, lebonyolításával 

kapcsolatos tevékenységek,  új, a támogatott jelenlegi tevékenysége mellett, kiegészítő módon, vagy önállóan nyújtandó szolgáltatás 

bevezetésével, illetve új termék létrehozásával, piaci megjelenésével kapcsolatos fejlesztések, beruházások bevezetéséhez szükséges 

humán infrastrukturális fejlesztések finanszírozása. Az innovációhoz kapcsolódóan támogatás igényelhető a foglalkoztatott humán 

erőforrás általános és specifikus szakmai képzésének finanszírozására, a szükséges engedélyek megszerzésének költségeire, valamint 

az új, innovatív szolgáltatás nyújtásához illetve termék előállításához, kereskedelmi forgalomba hozatalához kapcsolódó humán 

fejlesztés költségeinek finanszírozására. A specifikus szakmai képzések keretében olyan, az országos képzési jegyzékben nem 

szereplő vagy a hatósági képzések között nem szereplő képzések finanszírozhatóak, melyek a projekt során elengedhetetlenül 

szükségesek és a szakmai megvalósítás szempontjából indokolhatóak, de a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény szerinti 

engedélyezett képzéseknek kell lenniük,  szakmai képzések és hatósági engedélyhez kötött tevékenységek engedélyeinek 

megszerzésére irányuló képzések igénybevétele, melynek finanszírozását a támogató biztosítja mérlegelési jogkörben,  a projekt 

megvalósításához kapcsolódó speciális szakértői tanácsadás igénybevétele 

Beadás határideje: 

támogatási program folyamatos elbírálás mellett valósul meg az alábbiak szerint: Pályázati időszak: 2017. március 01. – 2017. 

augusztus 31. A pályázatok lebonyolítására 36 hónap áll rendelkezésre. tervezett időpontok Felhívás megjelentetése 2017. március 01. 

Pályázat beadása 2017. március 01. – 2017. augusztus 31. Döntés és Támogatási Szerződés megkötése: 2017. április 01. – 2017. 
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október 31. Program legkésőbbi fizikai befejezése: 2020 október 31. Program pénzügyi teljesítése legkésőbb: 2021. február 28. 

Fenntartási időszak vége legkésőbb: 2022. április 30. 

Támogatás mértéke és 

összege: 

Az igényelhető bruttó támogatástartalom szociális szövetkezetenként legfeljebb a 1407/2013/EU bizottsági rendeletben meghatározott 

200 000 eurónak megfelelő a 37/2011. (III. 22.) Kormány rendelet 35. §-a alapján átszámított forintösszeg lehet. Mezőgazdasági 

csekély összegű támogatás esetében az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban 

nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet szabályai 

alkalmazandók A támogatást vissza nem térítendő formában a tevékenységektől függően versenyt nem torzító állami támogatásként 

vagy csekély összegű (de minimis) támogatásként 100%-os intenzitással, vehetik igénybe a szervezetek. A projektek keretében egy 

szociális szövetkezet által teremtett munkahely fajlagos költsége nem haladhatja meg a 7,5 millió forintot, a teljes projektidőszakra 

vetítve. A szakmai megvalósítás időtartama: 36 hónap Egy pályázati ciklusban egy szociális szövetkezet csak egy pályázatot nyújthat 

be. Azon szociális szövetkezetek, melyek pályázata a befogadás, elbírálás során elutasításra került, módosított tartalommal ismételten 

benyújthatnak pályázatot a pályázati időszak során. 

Rendelkezésre álló 

forrás: 
Finanszírozás forrása: Nemzeti Foglalkoztatási Alap,  Szociális szövetkezetek által pályázható keretösszeg: 6 631 983 600 Ft. 

 

KÖRNYEZETI ÉS ENERGIAHATÉKONYSÁGI OPERATÍV PROGRAM - KEHOP 
 

Program neve: Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 

Pályázati kiírás címe: KEHOP-5.4.1 Szemléletformálási programok 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
KEHOP-5.4.1 

Támogatást igénylők 

köre: 

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:  

 

a) Települési önkormányzatok  

 

b) Alap és/vagy középfokú közoktatási intézmények (azok fenntartói és/vagy üzemeltetői és/vagy tulajdonosai és/vagy önállóan 
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gazdálkodás esetén maguk az intézmények)  

 

c) Civil szervezetek  

A fenti a), b) és c) pontoknak megfelelően támogatási kérelem benyújtására jogosult szervezetek KSH szerinti gazdálkodási forma 

kódjai5a következők lehetnek:  

 

 312, Központi költségvetési szerv  

 321, Helyi önkormányzat  

 327, Helyi önkormányzatok társulása  

 382, Költségvetési rend szerint gazdálkodó, önkormányzati költségvetési körbe tartozó szerv  

 517, Egyéb szövetség  

 525, Vallási tevékenységet végző szervezet  

 529, Egyéb egyesület  

 541, Kamara  

 549, Egyéb köztestület  

 551, Bevett egyház  

 552, Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy  

 555, Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy  

 559, Egyházi szervezet technikai kód  

 561, Közalapítvány  

 563, Egyéb alapítvány önálló intézménye  

 569, Egyéb alapítvány  

 599, Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet  

 

Egyéb megkötés:  

 

 Székhely Magyarországon székhellyel illetve telephellyel rendelkező, a 4.1. Támogatást igénylők köre c. pontban felsorolt 
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szervezetek nyújthatnak be támogatási kérelmet.  

 

Amennyiben a Támogatást igénylő szervezet nem azonos a fejlesztéssel érintett közoktatási intézmény működtetőjével és/vagy 

fenntartójával és/vagy tulajdonosával, a másik két jogcímet betöltő szervezettől hozzájáruló nyilatkozatot kell benyújtania, mely 

szerint a működtető/fenntartó/tulajdonos ismeri és támogatja az adott projekt célkitűzéseit és megvalósítását, fenntartását, valamint a 

projekt megvalósítási időszaka alatt és azt követően legalább a kötelező fenntartási időszak végéig vállalja a 

működtetői/fenntartói/tulajdonosi jogokból és kötelezettségekből eredő feladatok ellátását.  

 

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség. Egy támogatást igénylő egy 

támogatási kérelem benyújtására jogosult önállóan vagy konzorciumvezetőként. Emellett konzorciumi tagként további egy 

konzorciumban részt vehet. 

Pályázati kiírás célja: 

A felhívás célja az energiatudatos gondolkodás és a kapcsolódó viselkedésminták és szokások elterjesztése. A konkrét cél, hogy a 

lakosság szélesebb körben megismerhesse az energiatakarékossági, energiahatékonysági, megújuló és alternatív energiahasznosítási 

megoldásokat, lehetőségeket, illetve változzanak a lakosok ezekkel kapcsolatos fogyasztói és társadalmi beállítódásai. A fogyasztói és 

társadalmi attitűdváltás a környezetbarát és energiatudatos fogyasztói döntések számának növekedését (pl. felelős termékválasztás 

stb.) eredményezi, illetve az ezeket segítő gazdasági-társadalmi struktúraváltást támogatja. Az információs, szemléletformáló 

programsorozatokkal, kampányokkal, képzésekkel, közösségi együttműködések megvalósításával a felhívás hozzájárul a kompetens 

és felelős magatartás elterjedéséhez, az energiatudatos életmód értékeinek és eszközeinek széleskörű elterjesztéséhez, valamint a 

kapcsolódó nem formális tanulási helyzetek ösztönzéséhez és végső soron a megújuló energia-felhasználás növekedéséhez és az 

energiafelhasználás csökkentéséhez.  

A civil szféra, az oktatási szektor, a tudományos szféra együttműködésének eredményeként a legszélesebb körben kell tudatosítani a 

fenntarthatóság értékrendjét, ismertté tenni az energiatudatos fogyasztási alternatívákat és megismertetni a jelenlegi fogyasztási 

szokások környezeti hatásait.  

 

Az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő szemléletformálás célterületei, összhangban az Energia- és 

Klímatudatossági Szemléletformálási Cselekvési Tervvel: 

 

I. Energiatakarékosság és energiahatékonyság  

1. A hazai lakóépület-állomány állapotából fakadó költségoldali és épület-egészségügyi hatásokra való figyelemfelhívás.  

2. Épületek korszerűsítési lehetőségeinek, azok várható költség-haszon értékeinek, és az azokhoz elérhető támogatások ismertetése.  
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3. Az energiahatékonysági beruházásoknak, mint befektetéseknek a bemutatása  

4. Az egyéni energiafogyasztás mértékére és összetételére vonatkozó ismeretek átadása.  

5. Energiaigények csökkentésére való figyelemfelhívás, továbbá az odafigyelést vagy kisebb beruházást igénylő energiamegtakarítási 

és energiahatékonysági tanácsadás, különös tekintettel a fűtési és energiatudatos lakáskorszerűsítési energiahatékonyságra.  

 

II. Megújulóenergia-felhasználás  

1. A lakosság által alkalmazható megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos ismeretek átadása, különös tekintettel az alábbi 

szempontokra:  

o megújuló energiaforrások típusai és alkalmazása;  

o energiahatékonyság és megújulóenergia-hasznosítás egymáshoz való viszonya;  

o tényleges költségek és hasznok, továbbá megtérülés;  

o a technológiáktól és a kivitelezőtől elvárható minőségek és garanciák.  

2. A szolgáltatóktól vételezhető, megújuló alapú energiaszolgáltatásokkal (például zöld tarifa) kapcsolatos információk átadása.  

3. Helyi megújuló potenciálokkal kapcsolatos tájékoztatás.  

 

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

célkitűzéseknek.  

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

Önállóan támogatható tevékenységek  

 

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan a II. Projektmegvalósítási tevékenység részeként:  

 

a) intézményi, települési, illetve több településen átívelő, interaktív tematikus szemléletformálási programsorozatok szervezése és 

lebonyolítása  

A tevékenységen előre meghatározott tematikára épülő, egy vagy több jól lehatárolt, egymással összefüggő témát többféle 

megközelítésben tálaló, különböző célcsoportok bevonására és a közösségek aktivizálására alkalmas, többféle programtípus 

megvalósítását értjük. A programok kialakításánál alapkövetelmény a célcsoportok aktív, igazolható bevonása. 

 

b) települési figyelemfelhívó akciók megvalósítása  

 

A tevékenységen önállóan lebonyolított szemléletformálási rendezvényeket vagy más rendezvény keretében, az energiatudatosságot 
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népszerűsítő megjelenést (pl. saját stand önálló programokkal) értünk.  

 

c) települési/intézményi szereplők energiatudatos szemléletének terjesztésében való közreműködés ösztönzése, ennek keretében: 

tájékoztató előadások/workshopok/fórumok szervezése és lebonyolítása a projektben érintett intézmények munkavállalói számára  

 

A tájékoztató előadások/workshopok/fórumok szervezése és lebonyolítása kizárólag a projekt keretében megvalósuló 

szemléletformálással érintett település(ek) intézményeinek (polgármesteri hivatal, iskolák, óvodák stb.) döntéshozói és munkavállalói 

energiatudatos szemléletének formálását, terjesztését szolgálhatja.  

 

d) gyakorlatorientált ismereteket átadó, pozitív, a mindennapos tevékenységek közé integrálható, jó példákat közvetítő térségi és helyi 

tanulmányi versenyek szakmai előkészítése és lebonyolítása  

 

A tevékenység során kisléptékű, intézményi, iskolai, települési vagy térségi versenyek, vetélkedők támogathatók. 

 

Önállóan nem támogatható tevékenységek:  

 

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem támogathatóak a II. Projektmegvalósítási tevékenység részeként:  

 

e) gyakorlatban hasznosítható ismeretek és tudás átadására alkalmas szakkörök szervezése és lebonyolítása  

A szakkörök témája célzottan csak energiatudatossággal kapcsolatos (energiatakarékosság, energiahatékonyság, megújuló 

energiafelhasználás) lehet. Alapcél a problémák és megoldások felismertetése és a mindennapi élet során hasznosítható jó gyakorlatok 

megismertetése, tapasztalatcsere, egyéni megoldások, saját ötletek megismertetése.  

 

f) a települési programsorozathoz és figyelemfelkeltő akcióhoz kapcsolódó médiakampányok megszervezése és lebonyolítása  

A tevékenység során a kötelezően választott (a, b) tevékenységhez kapcsolódó médiakampányok támogathatók (tv, rádió megjelenés, 

óriásplakátok, internetes hirdetések, újságcikkek, stb.).  

 

g) a felhívás fő céljához kapcsolódó szakirányú tanulmányi kirándulások, szakmai üzemlátogatások, szakmai tanulmányutak 

megszervezése és lebonyolítása, azokon való részvétel támogatása  

Az 1.1 pontban meghatározott célokhoz egyértelműen kapcsolódó gyártók, gyártási folyamatok, termelők, mintaértékű felhasználók és 

egyéb helyszínek meglátogatása, megismertetése támogatható. Kizárólag a kedvezményezett település(ek) döntéshozói és intézményei 
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munkavállalói, valamint a közoktatásban résztvevők számára történő, belföldi tanulmányút megszervezése és lebonyolítása 

támogatható.  

 

h) a kedvezményezett honlapján belül a projekt számára aloldal létrehozása és annak a projekt során elkészített tartalmakkal és 

szervezett eseményekkel való folyamatos feltöltése, frissítése  

 

Kedvezményezett köteles az aloldalon és további online felület(ek)en a projekttel kapcsolatos információkat közzétenni, a projekt 

időtartama alatt folyamatosan frissíteni, illetve a projekt keretében készült tanulmányokat, összefoglalókat hozzáférhetővé tenni. A 

honlap és annak tartalmának elérését a fenntartási idő végéig biztosítani kell.  

 

i) térségi vagy helyi rendezvényeken energiatudatos szemléletre nevelő, kreatív, játékos foglalkozások szervezése és lebonyolítása 

gyermekek számára  

 

j) a gyakorlati tanulást elősegítő, a célcsoportot aktívan bevonó, demonstrációs elemeket tartalmazó ismeretterjesztő bemutatóhely 

kialakítása  

 

A bemutatóhely kialakítható szabadtéri vagy beltéri környezetben, a bemutató témájának célzottan az energiatudatossághoz 

(energiatakarékosság, energiahatékonyság, megújuló energiafelhasználás) kell kapcsolódnia. 

 

Nem támogatható tevékenységek  

 

A felhívás keretében a 3.1.1. - 3.1.2. pontokban meghatározott tevékenységeken túlmenően más tevékenység nem támogatható, 

különös tekintettel az alábbi tevékenységekre:  

 

a) konkrét szervezet(ek), termék(ek) vagy szolgáltatás(ok)marketingje, népszerűsítése  

b) nemi, faji vagy etnikai származáson, valláson, vallásos vagy politikai meggyőződésen, fogyatékosságon, koron vagy szexuális 

irányultságon alapuló megkülönböztetést tartalmazó vagy közízlést sértő kommunikációs tevékenység  

c) politikai tartalmú kommunikációs tevékenység  

d) közoktatási, szakképzési vagy felsőoktatási alaptevékenység (formális oktatás)  

e) külföldi helyszínen megvalósuló rendezvény, illetve külföldi lakosság elérése 

Beadás határideje: A támogatási kérelmek benyújtása legkorábban a felhívás megjelenését követően, 2016. október 3-tól legkésőbb 2018. október 
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3-ig lehetséges. 

  

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

2016. október 14.  

 

2016. október 28.  

2017. január 2.  

2017. július 3.  

2018. szeptember 3.  

 

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 millió Ft, maximum 5 millió Ft lehet.  

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

 

Rendelkezésre álló 

forrás: 

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1 milliárd Ft.  

 

Jelen felhívás forrását a Kohéziós Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.  

 

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: max. 1000 db. 

 

Program neve: Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 

Pályázati kiírás címe: KEHOP-5.2.10 Költségvetési szervek pályázatos épületenergetikai fejlesztései (FELFÜGGESZTVE) 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
KEHOP-5.2.10 

Támogatást igénylők 

köre: 

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:  

KSH szerinti gazdálkodási forma kód4 alapján: 312 – központi költségvetési szervek  

a.) közfinanszírozott egészségügyi szakellátást nyújtó fekvőbeteg ellátó költségvetési szervek  
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b.) belügyi szervek  

c.) alap és középfokú állami oktatási intézmények  

 

Pályázati kiírás célja: 

Jelen Felhívás kiemelt célkitűzése – összhangban a hazai és EU stratégiával – ösztönözni az energiahatékonysági fejlesztések 

megvalósítását és elősegíteni a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek elterjedését. Az 

energetikai hatékonyság fokozásának és az energiatakarékosságnak a szükségességét alátámasztja, hogy a statisztikai adatok szerint a 

hazai energiaigényesség egységnyi GDP előállítására vetítve valuta-paritáson mérve több mint háromszor, vásárlóerő-paritáson mérve 

pedig mintegy másfélszer magasabb, mint a fejlett EU tagállamokban. Jelen konstrukció hozzájárul az épületek 

energiahatékonyságának javítására és megújuló energiafelhasználás fokozására irányuló beruházások megvalósításához. 

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:  

- Megvalósítás  

o Szakmai célt szolgáló tevékenységek  

I. Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 5. sz. mellékletének 1. táblázatában felsorolt 

épülethatároló szerkezetek fejlesztésével.  

Önállóan nem támogatható tevékenységek:  

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem támogathatóak:  

- Projekt-előkészítés  

- Megvalósítás  

o Szakmai célt szolgáló tevékenységek  

II. Napelemek alkalmazása hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a 

fejlesztésben érintett épület villamosenergia-ellátásához.  

III. Napkollektorok alkalmazása használati melegvíz igény részbeni vagy teljes kielégítése céljából  

o Járulékos feladatok (beleértve projekt menedzsmentet, mérnöki feladatokat, a tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának kötelező 

tevékenységét is)  

 

Beadás határideje:  
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 A támogatási kérelmek benyújtása legkorábban a felhívás megjelenését követően, 2016. augusztus 1-től 

legkésőbb 2018. július 31-ig lehetséges.  

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

 2016. augusztus 12.  

 2016. augusztus 26.  

 2016. szeptember 9.  

 2016. október 7.  

 2016. december 5.  

 2017. február 20.  

 2018. július 31.  

 
 

Támogatás mértéke és 

összege: 

 

 

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 50, maximum 250 millió Ft lehet.  

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

A támogatás tényleges mértékét projektenként szükséges megállapítani, az alábbi módon megállapított támogatási összeg és az 

elszámolható költség hányadosa alapján:  

Az energiahatékonysági projektrész vonatkozásában az éves elsődleges energia fogyasztásának csökkenése [kWh] x 400 [Ft/kWh] + a 

projekt keretében tervezett napelem kapacitás [kW] x 630 000 [Ft/kW] + a projekt keretében tervezett napkollektor kapacitás [kW] x 

350 000 [Ft/kW]  

Rendelkezésre álló 

forrás: 

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 10 milliárd Ft.  

Jelen felhívás forrását a Kohéziós Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.  

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: max. 200 db. 
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KÖZIGAZGATÁS– ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁS- FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 
(KÖFOP) 
 

Operatív Program neve: Közigazgatás– és Közszolgáltatás- Fejlesztési Operatív Program 

Pályázati kiírás címe KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 

Támogatást igénylők 

köre: 

Jelen felhívás keretében települési önkormányzatok, valamint közös önkormányzati hivatalok székhely 
önkormányzatai (GFO 321) a települések állandó lakosságszámától függően az alábbi kategóriákban nyújthatnak be 
támogatási kérelmet: 
 
Az 1. kategóriában: a 3000 fő alatti lakosságszámú települések  

A 2. kategóriában: a 3000 fő – 10000 fő közötti lakosságszámú települések  

A 3. kategóriában: a 10000 fő fölötti lakosságszámú települések  
 
A közös önkormányzati hivatalok esetében a közös hivatalt alkotó települések együttes állandó lakosságszáma a 
kategóriába sorolás alapja.  
 
Jelen felhívás keretében támogatási kérelmet konzorcium nem nyújthat be. 

Pályázati kiírás célja: 

A közigazgatás és a közszolgáltatások megfelelő működése meghatározó szükséglete a modern európai 
társadalmaknak. Az Európa 2020 Stratégia, a Nemzeti Reformprogram, illetve a Partnerségi Megállapodás 
célkitűzéseinek elérése nem lehetséges a közigazgatás, illetve a közszolgáltatások hatékonyságának fejlesztése, egy 
ügyfélközpontúbb, szolgáltató hozzáállású állam kialakítása nélkül. 
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Ezt felismerve Magyarország a 2014-2020 programozási időszakban külön operatív program keretében tervezi a 
közigazgatás, valamint a helyi közszolgáltatási szféra fejlesztéseit végrehajtani, a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-
fejlesztés Operatív Program (továbbiakban: KÖFOP) keretében.  
 
A KÖFOP fejlesztései a 11-es számú „A hatóságok és az érdekelt felek intézményi kapacitásának javítása és a hatékony 
közigazgatáshoz történő hozzájárulása” EU tematikus cél elérését támogatják.  
 
A KÖFOP 1. prioritás célja az adminisztratív terhek csökkentése, amely a szolgáltató közigazgatás szervezési 
feltételeinek fejlesztésén (szervezet-, szabályozás- és folyamatfejlesztés) és az elektronikus folyamatok fejlesztésén, 
szakrendszerek egységesítésén, (tovább)fejlesztésén, szolgáltató képességének növelésén keresztül valósítható meg.  
Jelen felhívás a KÖFOP 1. prioritás 2. specifikus célját, a magas szintű és korszerű (lakossági, államigazgatási és 
vállalkozások által használt) közigazgatási e-ügyintézési megoldások bevezetését támogatja.  
 
A specifikus célt megvalósító kapcsolódó KÖFOP-1.2.2 intézkedés a back office tevékenység ügyfelek által közvetetten 
érzékelhető háttérműveleteinek fejlesztését vagy szervezeti átalakítását célozza. Ezek a háttérműveletek támogatják a 
közigazgatási hivatali eljárások (tehát azokat a folyamatokat, amelyeket az ügyfelek közvetlenül érzékelnek) sikeres 
megvalósulását.  
 
Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.  
 
Jelen felhívás célja az egységesített önkormányzati elektronikus ügyviteli megoldások bevezetése országos 
szinten, az egyes települési önkormányzatok az önkormányzati ASP központhoz történő csatlakozásának 
megvalósításával.   
 
Jelen felhívás keretében, az ASP Korm. rendelet alapján, az önkormányzati ASP központhoz történő csatlakozás során a 
települési önkormányzatoknál felmerülő egyes feladatok költségeinek támogatására van lehetőség a felhívásban foglalt 
feltételek szerint.  
 
 
 
Az egyes települési önkormányzatok csatlakozásának kötelezettségét, feltételeit, határidejét, részleteit az ASP 
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Korm. rendelet határozza meg. Az egyes települési önkormányzatok csatlakozásának konkrét ütemezéséről és a 
csatlakozási folyamatról az önkormányzati ASP központ működtetője nyújt részletes információt és támogatást.  
 
A támogatás feltétele az ASP Korm. rendeletben foglalt előírások és kötelezettségek betartása, az ott rögzített 
előfeltételek megléte.  
 
Az önkormányzati ASP rendszer elemei:  
 
a) szakrendszerek,  
b) keretrendszer,  
c) támogató rendszerek és  
d) az Mötv. 114. § (4) bekezdése szerinti önkormányzati adattárház.  
Az önkormányzati ASP rendszer szakrendszerei:  
a) iratkezelő rendszer,  
b) önkormányzati települési portál rendszer (opcionális csatlakozás)  
c) az elektronikus ügyintézési portál rendszer, ide értve az elektronikus űrlap-szolgáltatást,  
d) gazdálkodási rendszer,  
e) ingatlanvagyon-kataszter rendszer,  
f) önkormányzati adó rendszer,  
g) ipar- és kereskedelmi rendszer,  
h) hagyatéki leltár rendszer.  
 
A keretrendszer a szakrendszerek számára egységes felületet és hozzáférést, az egységes felhasználó-, és 
jogosultságkezelést, valamint a rendszerszintű menedzsment (üzleti) funkciók elérését biztosítja.  
 
A támogató rendszerek az önkormányzati ASP rendszer napi adminisztratív, ügyfélszolgálati és működtetési feladatait 
segítő alkalmazások.  
 
 
 
Az ASP Korm. rendelet alapján a települési önkormányzat az önkormányzati ASP rendszerhez  
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a) a keretrendszer és a szakrendszerek igénybevételével (a továbbiakban: rendszercsatlakozás),  
 
vagy 
 
b) az önkormányzati ASP rendszer által támogatott feladatok önálló informatikai támogatása mellett az önkormányzati 
adattárház számára az ASP Korm. rendelet 3. mellékletében meghatározott adatok átadását lehetővé tevő interfész 
kiépítésével (a továbbiakban: interfészes csatlakozás) csatlakozhat.  
 
A rendszercsatlakozás lényege, hogy az önkormányzat a feladata ellátásának támogatásához az önkormányzati 
ASP rendszer megfelelő szakrendszerét használja.  
 
Az interfészes csatlakozás lényege, hogy az önkormányzat a saját informatikai rendszerének megtartása mellett, 
abban olyan fejlesztést hajt végre, amely alapján az ASP Korm. rendelet mellékletében meghatározott egyes 
adatok számítógépes, automatizált adatátadás útján, egy szabványosított csatolófelületen (ún. interfészen) 
kerülnek átadásra az önkormányzati adattárház számára. Az ASP Korm. rendeletnek megfelelően az 
önkormányzat csatlakozása a Kincstár által biztosított adó szakrendszerhez ez esetben is kötelező.  
 
A települési önkormányzat az önkormányzati ASP rendszerhez alapértelmezésben rendszercsatlakozással csatlakozik, 
azzal, hogy az interfészes csatlakozás – kivételesen – az e-közigazgatásért felelős miniszter – nem hatósági jogkörben 
kiadott – egyedi hozzájárulása esetén lehetséges.  
 
Az ASP Korm. rendelet értelmében az interfész kiépítéséhez szükséges fejlesztésekről a települési önkormányzat saját 
erőből gondoskodik a Kincstár által meghatározott informatikai specifikációk alapján. Jelen felhívás keretében az 
interfész kiépítéséhez szükséges fejlesztésekre támogatás nem igényelhető.  
 
Jelen felhívás keretében a rendszercsatlakozás kapcsán felmerült tevékenységek, valamint az e-közigazgatásért 
felelős miniszter egyedi hozzájárulásával megvalósuló interfészes csatlakozás esetén felmerült egyes 
tevékenységek támogathatóak a Felhívásban foglaltak szerint. 

Támogatható 

tevékenységek 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:  
3.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:  
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felsorolása: 1. Szakmai tevékenységek  
 

1.1 Eszközök (szoftverrel együtt) beszerzése  
 

Az ASP központhoz történő csatlakozáshoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtéséhez és a hatékony működéséhez 

elengedhetetlen, az ASP Korm. rendeletben foglalt minimum kritériumokat teljesítő eszközök és szoftverek beszerzése üzembe 

helyezéssel együtt:  

 

 

nálisan beszerzendő)  

 

 

n 

beszerzendő)  

 

1.2 Működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása  
 

Az ASP központhoz történő rendszercsatlakozás esetén, azzal összefüggésben az önkormányzat oldalán felmerülő folyamatszervezési, 

szabályozási (igazgatásszervezés) feladatok végrehajtása, szabályozási háttér megteremtése, szervezeti, ügyviteli változások beépítése 

a működési rendbe, a szükséges módosítások elvégzése a helyi szabályzatokon, pl. ügyviteli vagy informatikai biztonsági területen. 

Ennek keretében a folyamat átalakítási feladatok felmérése, szabályzatok áttekintése, módosítása, szükség esetén kialakítása valósul 

meg.  

Kötelezően módosítandó szabályzatok:  

 

 

A fentieken felül további, az ASP rendszer bevezetése céljából releváns szabályzatok is módosíthatóak.  

 

1.3 Önkormányzatok elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó feltételek kialakítása  
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Az önkormányzat elektronikus ügyintézési folyamatának kialakítása, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó belső szabályzások 

megalkotása, a szükséges önkormányzati rendeletek elkészítése, a folyamatban részt vevő ügyintézők felkészítése.  

1.4 Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja  
a kerülő adatállományokat 

és a szükséges tisztításokat el kell végezni annak érdekében, hogy azok adatminősége megfelelő legyen.  

 

Az adattisztítás során ki kell térni a formai és szintaktikai hibák javítására és lehetőség szerint vizsgálni kell az adatok megfelelőségét, 

hogy a rendszerbe validált információk kerüljenek.  

kell 

határoznia a hozzáférésre jogosultak körét, meg kell határoznia a rendszer indításához szükséges indító beállításokat, azokat az egyedi, 

az adott önkormányzat működésére jellemző paramétereket, amelyek szükségesek a rendszer működéséhez.  

i nyilvántartásaikból az ASP Korm. rendeletnek 

megfelelően migrálniuk kell az adataikat. Az ASP szolgáltató által meghatározott módszertan alapján, központi támogatás 

segítségével szükséges az adatok betöltését elvégezni az informatikai rendszerbe, a betöltés során keletkező esetleges hibákat ki kell 

javítani.  

 

1.5 Oktatásokon történő részvételhez kapcsolódó utazás  
 

Az ASP központ által szervezett, az ASP szolgáltatás bevezetéséhez kapcsolódóan feladatot ellátó polgármesteri hivatal, valamint 

közös önkormányzati hivatal dolgozóinak oktatásokon való részvételhez szükséges utazások költsége (kivéve a helyi közlekedés 

költségei).  

1.6 Tesztelés, élesítés  
 

Az ASP szolgáltatáshoz történő csatlakozás során az önkormányzatoknak tesztelniük, ellenőrizniük kell a számukra kialakításra kerülő 

szolgáltatások működését, a migrált és átadott adatokat.  

2. Projektmenedzsment  
 

Projektmenedzsment feladatok ellátása a projekt megvalósítási szakaszában. 

 

 

3. Horizontális követelmények teljesítése  
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A tevékenységeket részletesen lásd a Felhívás 3.4. pontjában A projekt műszaki, szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos 

elvárások című részben.  

4. Kötelező tájékoztatás, nyilvánosság  
 

A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségeket – összhangban a Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettsége 

Útmutatóban (KTK 2020) foglaltakkal – az ÁÚF 10. fejezete tartalmazza. 

 

Nem támogatható tevékenységek  

 

A felhívás keretében a 3.1.2. pontban meghatározott tevékenységeken túlmenően más tevékenység nem támogatható.  

Így különösen:  

 Az ASP Korm. rendelet 6. § (4) bekezdés a) pontja értelmében az interfész kiépítéséhez szükséges fejlesztésekről a helyi 

önkormányzat saját erőből gondoskodik a Kincstár által meghatározott informatikai specifikációk alapján. Nem támogatható 

tevékenység az önkormányzat, vagy az általa megbízott vállalkozó által üzemeltetett szakrendszer és az ASP adattárház között 

az adatok automatizált módon, elektronikus úton történő átadását lehetővé tevő kapcsolódási felület kifejlesztése.  

 

 Önálló tevékenység formájában szoftverbeszerzés.  

 

 Az ASP központhoz történő csatlakozás kapcsán korábban, más hazai vagy uniós forrásból már megvalósított tevékenységek.  
 

Elszámolható költségek: 

Projekt megvalósításhoz kapcsolódó közvetlen költségek  
 
A) ESZKÖZÖK BESZERZÉSE  
 
1. Beruházáshoz kapcsolódó költségek  
 
A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint.  
 
a) Eszközbeszerzés (szoftverrel (licence) együtt) költségei  
 
A projekt megvalósításához szükséges, a Felhívás 3. pontjában nevesített tevékenységek megvalósítását közvetlenül 
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szolgáló, azzal arányos mennyiségű, az ASP Korm. rendeletben foglalt minimum követelményeknek megfelelő eszközök 
beszerzése támogatható a táblázatban foglalt költség korlátok mellett.  
 
A projekt megvalósításához szükséges, a Felhívás 3. pontjában nevesített tevékenységek megvalósítását közvetlenül 
szolgáló, az ASP Korm. rendeletben foglalt minimum követelményeknek megfelelő szoftverek beszerzése támogatható 
kizárólag a munkaállomás vagy laptop konfiguráció keretében a táblázatban foglalt költség korlátok mellett.  
 
Szoftver (licence) beszerzése önállóan nem támogatható.  
 
A projekt megvalósításához szükséges Sztv. 25. §-a szerinti immateriális javak Sztv. 47-51. §-a szerinti bekerülési 
értéke elszámolható. 
 
B) EGYÉB SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK  
 
1. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei  
 
A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint, harmadik féltől megrendelt, támogatott tevékenységhez 
közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások.  
a) Képzéshez kapcsolódó költségek  

 képzésen résztvevők helyközi utazási költsége  
 
b) Egyéb szakértői szolgáltatás költségei  

 adatbázis felmérések és tisztítás szakértői szolgáltatás költsége  

 szakértői díjak  
 
2. Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei  
 
A projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak személyi jellegű ráfordításai, a projekt céljának 
megvalósításában, illetve szakmai felügyeletében közvetlenül közreműködő személyzet ide nem értve a 
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projektmenedzsment tevékenységet ellátó személyzetet.  
 
a) Szakmai megvalósításához kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás  
 
A projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak személyi jellegű ráfordításai esetében bérként, 
bérjellegű juttatásként kizárólag a projekt céljainak megvalósításával összefüggésben, a munkaviszony alapján 
közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli vagy természetbeni juttatások számolhatók el. A személyi jellegű egyéb 
kifizetések és bérjárulékok olyan mértékben elszámolhatóak, amilyen mértékben a támogatott projekthez kapcsolódnak.  

 munkabér: a projektre fordított munkaidővel arányos bruttó munkabér, melynek alapja lehet munkaszerződés 
(kinevezés), megbízási szerződés, célfeladat kiírás, megállapodás többletmunka elvégzéséről, közalkalmazottak 
esetén megállapodás többletfeladat elvégzéséről  

 
A bérköltség csak a ténylegesen kifizetett munkabér alapján a projekt keretében való foglalkoztatás arányában 
számolható el munkaidő-kimutatás alapján.  

 foglalkoztatást terhelő adók, járulékok  

 személyi jellegű egyéb kifizetések: munkába járás költsége, étkezési hozzájárulás járulékkal és kezelési 
költségekkel együtt, Cafeteria juttatás, ruhapénz járulékokkal együtt elszámolható abban az esetben, ha a 
kedvezményezett egységes, minden munkavállalójára kiterjedő, jogszabályoknak megfelelő belső szabályozással 
rendelkezik a kifizethető juttatások körére és mértékére vonatkozóan  
 
A projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó egyéb személyi jellegű kifizetések a belső szabályzattal 
összhangban, a projektre fordított munkaidővel arányosan elszámolhatók annak adóvonzatával együtt. Nem 
számolható el jutalom vagy olyan jutalom jellegű kifizetés, amely mögött a teljesítés nem igazolható. 

 
Projekt megvalósításhoz kapcsolódó közvetett költségek  
 
1. Projektmenedzsment költség  
 
A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint. A projekt előkészítési és megvalósítási szakaszában 
felmerülő, projektmenedzsment feladatok ellátáshoz kapcsolódó költségek számolhatók el. 
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A költségek tervezése, ütemezése és elszámolása vonatkozásában felhívjuk figyelmüket, hogy a 272/2014. (XI.5.) Korm. 
rendelet 110.§ -ban foglaltak alapján a projektmenedzsment tevékenységéhez kapcsolódó költség csak a projekt 
szakmai előrehaladásának arányában számolható el.  
 
Felhívjuk figyelmüket a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. mellékletét képező Nemzeti szabályozás az elszámolható 
költségekről 3.8.2 Közszféra szervezetekre vonatkozó speciális előírásokra. 
 
a) Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása  
 
b) Projektmenedzsment tevékenységhez igénybevett szakértői szolgáltatás költségei  
 
2. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei  

a) Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége  
 

 

Beadás határideje: 

a) Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására az alábbi két időszakban van lehetőség, összhangban az ASP Korm. 

rendelet 12. § -ban foglalt kötelezettségek ütemezésével:  

1. időszak: Az ASP Korm. rendelet 4. melléklet szerinti települési önkormányzatok esetében: 2016. szeptember 15. - 2016. 

október 14. között lehetséges  

2. időszak:  

részesültek támogatásban  

Az ASP Korm. rendelet 4. mellékletben nem felsorolt, jogosult önkormányzatok esetében: 2017. február 6. - 2017. április 3. 

között lehetséges  
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Támogatás mértéke és 

összege: 

a) Jelen felhívás keretében az önkormányzatok által a település, vagy a közös hivatalt alkotó települések együttes állandó 
lakosságszámától függően igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:   
 
 

 kategóriában: legfeljebb 6 000 000 Ft  

 kategóriában: legfeljebb 7 000 000 Ft  

 kategóriában: legfeljebb 9 000 000 Ft  
 
b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a.  
 

Rendelkezésre álló 

forrás: 

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 8,50 milliárd Ft.  

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 1200-1240 db. 

Kiválasztási eljárásrend: 

A felhívásra beérkező támogatási kérelmek a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján egyszerűsített kiválasztási eljárásrend alapján 

kerülnek kiválasztásra. 

A támogatási kérelmekről az irányító hatóság vezetője szakaszos elbírálással dönt. 

 

 


