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Program neve: Magyar Falu Program 

Pályázati kiírás 

címe 
MFP-AEE/2019 Orvosi eszköz 

Pályázati 

konstrukció 

kódja: 

MFP-AEE/2019 

Támogatást 

igénylők köre: 

Jelen kiírásra pályázatot nyújthatnak be: 

 

azok a települések, ahol a lakónépesség száma 5000 fő, vagy ez alatti, a 2018. január 1. napján a Belügyminisztérium által 

kezelt adatok alapján. 

ása (GFO 327) esetén: 

azok a társulások, amelyek valamennyi tagtelepülésének a lakónépesség száma 5000 fő, vagy ez alatti a 2018. január 1. napján a 

Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján. 

Pályázati kiírás 

célja: 

A támogatás célja a települések számára az egészségügyi alapellátás biztosítása, feltételeinek javítása, a megfelelő orvosi 

eszközállomány beszerzésének elősegítése. A fejlesztés eredményeként mérséklődnek az egészségügyi alapellátás területi 

egyenlőtlenségei. 

Jelen kiírás támogatja az 5000 fő, és ez alatti lakosságszámú települések számára orvosi eszközök beszerzését működő rendelők 

esetében. 

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

2.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek: 

A kiírás keretében önállóan támogatható tevékenység: 

- a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, fogorvosi, illetve a védőnői feladatellátáshoz, továbbá kizárólag belgyógyászati, 

kardiológiai, pszichiátriai, rehabilitációs és tüdőgyógyászati tevékenység végzéséhez szükséges eszközök, bútorok beszerzése a 

2. számú mellékletben szereplő eszközlista alapján. Kizárólag állami finanszírozású közfeladatot ellátó orvosi rendelők 

működéséhez szükséges orvosi eszközök beszerzése támogatható. 
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2.1.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek 

- Projekt-előkészítési tevékenység 

o pályázati dokumentáció összeállítása 

- Projektmenedzsment tevékenység 

A 2.1.2. pontban felsorolt tevékenységek kizárólag a 2.1.1. pontban felsorolt tevékenységhez kapcsolódóan támogathatóak. 

Beadás 

határideje: 
Jelen kiírás keretében a pályázatok benyújtására 2019. április 26. és 2019. május 27. között van lehetőség. 

Támogatás 

mértéke és 

összege: 

A projekt maximálisan igényelhető támogatási összege 

 

észségügyi alapellátás (háziorvosi, 

házi gyermekorvosi ellátás, fogorvosi alapellátás vagy védőnői ellátás) mellett egyéb szakirányú egészségügyi ellátás 

végzéséhez (kizárólag belgyógyászat, kardiológia, pszichiátria, rehabilitáció vagy tüdőgyógyászat területén) szükséges 

eszközök beszerzése is megtörténik: 5 millió Ft 

 

 

Az MFP keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő, 100%-os támogatási intenzitású hazai támogatásnak minősül. 

Rendelkezésre 

álló forrás: 
A kiírás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 2 000 000 000 forint. 

 


