
  

PÁLYÁZAT KÓDJA TOP-1.1.3-15 MEGJEGYZÉSEK 

PÁLYÁZAT NEVE Helyi gazdaságfejlesztés  

Támogatás célja Befektetés ösztönzés  

Beadás kezdete 2016.02.29.  

Beadási határidő 2016.04.25. (Hajdú-Bihar megye)  

Kedvezményezettek köre 
Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek, nem kkv kategóriába tartozó, 
önkormányzati tulajdonú jogi személyiségű vállalkozások,  nem kkv kategóriába tartozó, önkormányzati 
tulajdonú nonprofit gazdasági társaságok a 651/2014/EU rendelet alapján 

 

Támogatható tevékenységek 
bemutatása 

A) Helyi termelők, helyi piacra jutásának támogatása. 

B) Önkormányzati, saját közétkeztetési célokat szolgáló fejlesztések támogatása, (iskola, önkormányzati 
intézmények konyhája). 

C) Helyi termékek piacra jutását segítő agrár-logisztikai fejlesztések támogatása gyűjtőpont (hub) jelleggel. 

 

Fenntartási kötelezettség A projekt befejezésétől számított 5 év.  

Önerő 0 Ft.  

Támogatás mértéke 100 %  

Támogatási feltételek 

A) Helyi termelők, helyi termékek piacra jutásának támogatása a) Piaci terület (vásárcsarnok, kültéri 

elárusítóhely, ideiglenes kitelepülés, termelői piac, stb.), üzlethelyiség vagy szövetkezeti bolt kialakításához 
kapcsolódó infrastruktúra kiépítése, ahol a helyi termelők, helyi termékek számára a hasznos terület 50%-a 
biztosított. b) Meglévő piaci terület (vásár, kültéri elárusítóhely, ideiglenes kitelepülés, termelői piac, stb.), 

üzlethelyiség vagy szövetkezeti bolt átalakítása, felújítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása oly módon, 
hogy a fejlesztést követően a helyi termelők, helyi termékek számára a hasznos terület 50%-a biztosított. B) 
Önkormányzati, saját közétkeztetési célokat szolgáló fejlesztések támogatása, amennyiben helyi termelőket, 
helyi termékeket támogatja (iskola, önkormányzati intézmények konyhája) a) Konyha és konyhai előkészítő 

fejlesztéséhez kapcsolódó infrastruktúra építése, létesítése, a szükséges épületgépészeti beruházások 
végrehajtása. b) Meglévő konyha és konyhai előkészítő átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, 
felújítása, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása. C) Helyi termékek piacra jutását segítő 
agrár-logisztikai fejlesztések támogatása gyűjtőpont (hub) jelleggel 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). 

Piac és 
környékének 
felújítása 

Támogatási minimum összege (Ft) 30.000.000.- Ft  

Támogatási maximum összege (Ft) 170.000.000.- Ft  

Támogatott projektek száma 
(minimum - maximum) 

3-12 db. 
 



  

PÁLYÁZAT KÓDJA TOP-1.4.1-15 MEGJEGYZÉSEK 

PÁLYÁZAT NEVE 
A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, 
közszolgáltatások fejlesztése 

 

Támogatás célja 

A gyermekjóléti alapellátásokhoz (bölcsődék), 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. 

 

Beadás kezdete 2016.03.21.  

Beadási határidő 2016.05.23. (Hajdú-Bihar megye)  

Kedvezményezettek köre 

Az intézmények fenntartói/az ingatlanok tulajdonosai: a) Központi költségvetési irányító és költségvetési 

szervek  b) Helyi önkormányzatok és társulásaik  c) Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok és 
társulásaik  d) Egyházi jogi személy e) Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi 
személyiségű civil szervezetek a 2011. évi CLXXV. törvény alapján f) Közalapítvány g) Nonprofit gazdasági 
társaság, szervezet h) Önkormányzat többségi tulajdonában lévő vállalkozások 

 

Támogatható tevékenységek 
bemutatása 

A) Intézmény/szolgáltatás infrastrukturális fejlesztése, ezen belül támogatható: a) férőhely 
bővítése, átalakítása, felújítása (beleértve az épületgépészetet, a főzőkonyha vagy a melegítőkonyha 
fejlesztését is); b) új telephely/szolgáltatás létesítése;  c) udvar, játszóudvar felújítása (pl.: 
kerékpártároló/babakocsi tároló létesítése; kerítés építése, javítása; zöldterület-fejlesztése, növelése; ivókút 

építése); d) bezárt telephely újra nyitása; e) szocializációt, mozgásfejlesztést, fejlesztést segítő helyiségek, 
szabadidős programoknak lehetőséget biztosító terek fejlesztése; f) tornaszoba, orvosi szoba, elkülönítő 
helyiség létesítése, felújítása.  

B) Eszközbeszerzés, beleértve:  
a) a bútorok és egyéb berendezési tárgyak (pl.: konyhai berendezések; udvari játékok; utcabútorok; 
játéktároló), eszközök (pl.: konyhai eszközök; fejlesztő eszközök) beszerzését közvetlenül a szolgáltatáshoz 
kapcsolódóan; b) az informatikai eszközök, berendezések, IKT-eszközök, vezeték nélküli (ún. wireless) 

technológiák beszerzését.  

bölcsődei, óvodai 
férőhelybővítés, 
játszóudvar 
fejlesztése, 
bútorok, eszközök 
beszerzése, ide 
nem értve a 
szociális 
étkeztetés 
főzőkonyha fejl. 

Támogatás mértéke 100 %  

Támogatási feltételek 

A Felhívás keretében bölcsődék, valamint óvodák infrastrukturális fejlesztése és eszközbeszerzése 
támogatható. Kizárólag azok a projektjavaslatok támogathatók, amelyek a felhívás célkitűzéseivel 
összhangban álló tevékenységeket tartalmaznak, és helyi szükségleteken alapulnak. A felhívás nem támogat 
olyan projektjavaslatokat, melyek kihasználatlan kapacitásokat eredményeznek. Bölcsődék és óvodák 
esetében új intézmény/intézményegység/feladatellátási hely/telephely/szolgáltatás létrehozása, illetve 

meglévők bővítése csak abban az esetben támogatható, amennyiben a projekt legalább annyi csoportszoba 

létrehozását tervezi, amellyel az érintett bölcsőde/óvoda a vonzáskörzetére vonatkozó férőhelyhiányt 
csökkenti. 

 

Támogatási minimum összege (Ft) 10.000.000.- Ft  

Támogatási maximum összege (Ft) 300.000.000.- Ft  

Támogatott projektek száma 
(minimum - maximum) 

7 db. 
 



 

  

PÁLYÁZAT KÓDJA TOP-2.1.2-15 MEGJEGYZÉSEK 

PÁLYÁZAT NEVE Zöld város kialakítása  

Támogatás célja 

Az intézkedés elsősorban olyan infrastruktúra-fejlesztéseket támogat, amelyek javítják a települések 
általános környezeti állapotát, segítik a település fenntartható fejlődési pályára állítását, elősegítik a 

fenntartható fejlődést és hozzájárulnak a TOP gazdaságfejlesztési céljaihoz, ezzel pedig a települések 
lakosságának megtartásához. 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. 

 

Beadás kezdete 2016.02.25.  

Beadási határidő 2016.05.17. (Hajdú-Bihar megye)  

Kedvezményezettek köre 
helyi önkormányzat, önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozás, non-profit és civil szervezetek, 
egyházak 

 

Támogatható tevékenységek 
bemutatása 

A) Főtevékenység – zöld város kialakítása: A főtevékenységen belül a kijelölt akcióterületen támogatható a 
városi zöld infrastruktúra hálózat rekonstrukciója / kialakítása közterületeken, ill. a konzorciumi partner 

tulajdonában lévő területeken. 
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.  
C) Főtevékenység: az akcióterületen önkormányzat vagy önkormányzati többségi tulajdonban lévő gazdasági 
társaság tulajdonába kerülő szolgáltató épület kialakítása  

Játszótér és 
környékének 
felújítása,  

Fenntartási kötelezettség A projekt befejezésétől számított 5 év.  

Önerő 0 Ft.  

Támogatás mértéke 100 %  

Támogatási feltételek 

Kizárólag a nem megyei jogú városok önkormányzatai nyújthatnak be támogatási kérelmet. A 
beavatkozásokat a város ITS-ében lehatárolt akcióterületen szükséges megvalósítani. A fejlesztésnek 
kötelezően kell legalább egy közterület megújítását érintő, valamint egy gazdaságélénkítő, továbbá legalább 
egy soft tevékenységet tartalmaznia. Kötelező elvárás továbbá a partnerségi tervezés alkalmazása mind a 

kérelem, mind a projekt kidolgozása és megvalósítása során. 

 

Támogatási minimum összege (Ft) 100.000.000.- Ft  

Támogatási maximum összege (Ft) 800.000.000.- Ft  

Támogatott projektek száma 
(minimum - maximum) 

5 db. 
 



 

  

PÁLYÁZAT KÓDJA TOP-2.1.3-15 MEGJEGYZÉSEK 

PÁLYÁZAT NEVE Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések  

Támogatás célja 

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 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. 

 

Beadás kezdete 2016.02.18.  

Beadási határidő 2016.04.21. (Hajdú-Bihar megye)  

Kedvezményezettek köre Helyi önkormányzatok (GFO 321) Helyi önkormányzatok társulásai (GFO 327)  

Támogatható tevékenységek 
bemutatása 

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  

Belvíz- és 
csapadékvíz-
elvezető kiépítése 
szűkebb 
akcióterületre 
(max.200 e Ft) 

Fenntartási kötelezettség A projekt befejezésétől számított 5 év.  

Önerő 0 Ft.  

Támogatás mértéke 100 %  

Támogatási feltételek 

Olyan beruházás támogatható, amely eredményeként a fenntartható közlekedési módok előnyben 
részesülnek, és a projekt eredményeként egyetlen fenntartható közlekedési mód sem kerül hátrányosabb 
helyzetbe a fejlesztést követően a beruházást megelőző állapothoz viszonyítva. Valamennyi projektnek hozzá 
kell járulnia a "Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza" teljesítményindikátorhoz célérték 
vállalásával. 

 

Támogatási minimum összege (Ft) 30.000.000.- Ft  

Támogatási maximum összege (Ft) 200.000.000.- Ft  

Támogatott projektek száma 
(minimum - maximum) 

11-14 db. 
 



 

  

PÁLYÁZAT KÓDJA TOP-3.1.1-15 MEGJEGYZÉSEK 

PÁLYÁZAT NEVE Fenntartható települési közlekedésfejlesztés  

Támogatás 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. 

 

Beadás kezdete 2016.01.29.  

Beadási határidő 2016.07.06. (Hajdú-Bihar megye)  

Kedvezményezettek köre 

• helyi önkormányzatok (321) • többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok 
(57,71,72) Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is lehetőség 
van. Önállóan nem, konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet az alábbi szervezetek: • 
közösségi közlekedést közszolgáltatási szerződés alapján ellátó gazdasági társaságok (pl.: helyi közlekedési 
társaságok, helyközi társaságok, MÁV Zrt.); (57, 71, 72, 11) • jogszabály alapján meghatározott kizárólagos 
építtetők (pl.: NIF Zrt, MK NZrt); (57, 71, 72, 11) • központi költségvetési szervek és intézményeik (38) 
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. 

Kerékpárút 
kialakítása 

Támogatható tevékenységek 

bemutatása 
A) Kerékpárosbarát fejlesztés  

B) Forgalomcsillapítás, közlekedésbiztonság, akadálymentesítés  

 

Fenntartási kötelezettség A projekt befejezésétől számított 5 év.  

Önerő 0 Ft.  

Támogatás mértéke 100 %  

Támogatási feltételek 

Olyan beruházás támogatható, amely eredményeként a fenntartható közlekedési módok előnyben 
részesülnek, és a projekt eredményeként egyetlen fenntartható közlekedési mód sem kerül hátrányosabb 
helyzetbe a fejlesztést követően a beruházást megelőző állapothoz viszonyítva. Valamennyi projektnek hozzá 

kell járulnia a "Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza" teljesítmény indikátorhoz célérték 
vállalásával. 

 

Támogatási minimum összege (Ft) 50.000.000.- Ft  

Támogatási maximum összege (Ft) 400.000.000.- Ft  

Támogatott projektek száma 
(minimum - maximum) 

3-6 db. 
 



 

 

PÁLYÁZAT KÓDJA TOP-4.1.1-15 MEGJEGYZÉSEK 

PÁLYÁZAT NEVE Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése  

Támogatás célja 

Az egészségügyi alapellátáshoz sorolt szolgáltatások fejlesztésének keretében a háziorvosi szolgálatnak – 
felnőtt, gyermek, vegyes praxis –, fogorvosi szolgálatnak, alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásnak és a 

védőnői szolgáltatásoknak helyt adó épületek/épületrészek fejlesztésére, új építésére, továbbá a nem iskolai 
épületekben működő iskolaorvosi rendelők infrastruktúra fejlesztésére is lehetőség van annak érdekében, 
hogy az egyes településeken, minden lakos számára hozzáférhetővé váljanak a megfelelő infrastrukturális 
ellátottsággal rendelkező egészségügyi intézmények szolgáltatásai. 

 

Beadás kezdete 2016.02.15.  

Beadási határidő 2016.05.04. (Hajdú-Bihar megye)  

Kedvezményezettek köre 

a) Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek b) Helyi önkormányzatok és társulásaik c) Helyi 
önkormányzatok, önkormányzati társulások által létrehozott gazdasági társaságok, amelyekben az 
önkormányzatok többségi tulajdonrésszel rendelkeznek, d) Magyarország területén alapított és itt székhellyel 
rendelkező, jogi személyiségű civil szervezetek a 2011. évi CLXXV. törvény alapján e) Egyházi jogi személy 
(GFO 55); f) Egyéb, jogi személyiségű non-profit szervezetek. 

 

Támogatható tevékenységek 
bemutatása 

Egészségügyi alapellátás infrastruktúra fejlesztése, ezen belül támogatható: 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.  

Ügyeleti szolgálat 

Fenntartási kötelezettség A projekt befejezésétől számított 5 év.  

Támogatás mértéke 100 %  

Támogatási feltételek 

A felhívás keretében 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 támogatható. Kizárólag meglévő, működő praxisok/védőnői szolgálatok fejlesztése 
támogatható. A projekt keretében legalább egy alapellátási funkció (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás; 
fogorvosi alapellátás; alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátás; 
védőnői ellátás) infrastrukturális fejlesztésének megvalósítása kötelező. 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 OEP 
finanszírozási szerződéssel, területi ellátási kötelezettséggel rendelkező egészségügyi szolgáltató működik, 
vagy a projekt eredményeképpen működni fog. 

 

Támogatási minimum összege (Ft) 10.000.000.- Ft  

Támogatási maximum összege (Ft) 150.000.000.- Ft  

Támogatott projektek száma 
(minimum - maximum) 

3-4 db. 
 

PÁLYÁZAT KÓDJA   



  

PÁLYÁZAT KÓDJA TOP-4.2.1-15 MEGJEGYZÉSEK 

PÁLYÁZAT NEVE Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítés, fejlesztése  

Támogatás célja 

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), család- és gyermekjóléti 

szolgálat/központ fejlesztése esetén a minőségi fejlesztés mellett cél a férőhelyek bővítése új intézmények 
létesítésével, illetve a már működő szolgáltatások férőhelyeinek bővítésével. 

 

Beadás kezdete 2016.02.08.  

Beadási határidő 2016.04.29. (Hajdú-Bihar megye)  

Kedvezményezettek köre 
Önkormányzatok, egyházak, civil- és nonprofit szervezetek, önkormányzati többségi tulajdonú 

vállalkozások  
 

Támogatható tevékenységek 
bemutatása 

A) A szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése: a) férőhely bővítése, b) átalakítás, felújítás (beleértve 
az épületgépészetet is), c) új szolgáltatás létrehozása, d) étkeztetéshez szükséges konyha kialakítása, 

fejlesztése, e) az alapszolgáltatásokhoz kapcsolódó IKT infrastruktúra fejlesztése, hálózati rendszerek 
kiépítése, f) az épülethez tartozó, telekhatáron belüli külső terek (udvar, zöld terület) kialakítása, átalakítása, 
felújítása.  
B) Eszközbeszerzés: a) eszközök, bútorok és berendezési, felszerelési tárgyak beszerzése, b) külső 
terekhez kapcsolódó tárgyi eszközök beszerzése, c) járműbeszerzés. 

idősek nappali 
ellátása, házi 
segítségnyújtás, 
támogató 
szolgáltatás, 
család- és 
gyermekjóléti 
központ 
szoc. étkeztetés 
gépjármű 
beszerzése 

Fenntartási kötelezettség A projekt befejezésétől számított 5 év.  

Önerő 0 Ft.  

Támogatás mértéke 100 %  

Támogatási feltételek 

A megvalósítás helyszíne a kevésbé fejlett régiók megyei jogú városainak a közigazgatási területe. A Felhívás 

keretében az alábbi szociális alapszolgáltatások és a gyermekjóléti alapellátás infrastrukturális fejlesztése és 
eszközbeszerzése támogatható: étkeztetés, közösségi ellátások, támogató szolgáltatás, utcai szociális 
munka, nappali ellátások, család-és gyermekjóléti szolgálat/központ. A projektben tervezett tevékenységnek 
helyi szükségleteken kell alapulnia. A projektnek illeszkednie kell a helyi önkormányzat/kistérség szociális 

szolgáltatástervezési koncepciójához vagy támogató önkormányzati képviselő testületi döntéssel kell 
rendelkeznie. Új férőhely létrehozás esetén a projektgazda rendelkezik a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális 
Hivatal kapacitás növelésének jóváhagyásával. 

 

Támogatási minimum összege (Ft) 3.000.000.- Ft  

Támogatási maximum összege (Ft) 150.000.000.- Ft  

Támogatott projektek száma 
(minimum - maximum) 

4 db. 
 



 

PÁLYÁZAT KÓDJA VP-6.7.4.1.1-16 MEGJEGYZÉSEK 

PÁLYÁZAT NEVE A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztése  

Támogatás 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. 

 

Beadás kezdete 2016.03.28.  

Beadási határidő 2016.07.31 – 2017.01.31 – 06.30. – 11.30 -  2018.03.27.  

Kedvezményezettek köre Települési Önkormányzat, non-profit szervezet és egyházi jogi személy  

Támogatható tevékenységek 
bemutatása 

1. célterület: állami vagy önkormányzati funkciót nem magába foglaló közösségi funkciókat ellátó 
létesítmények energetikai korszerűsítése, illetve a megújuló energia hasznosítását célzó fejlesztések. 
2. célterület: településképet meghatározó épületek külső felújítása: a fejlesztéssel érintett épület, épületek, 
épületrészek külső felújítása. 

Tarka-barka 
épületének 
felújítása, 
közösségi tér 
létrehozása Kiss E 
u 6  

Fenntartási kötelezettség A projekt befejezésétől számított 5 év.  

Önerő 15 %.  

Támogatás mértéke 85 %  

Támogatási feltételek 

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. 

 

Támogatási minimum összege (Ft) -  

Támogatási maximum összege (Ft) 50.000.000.- Ft  

Támogatott projektek száma 
(minimum - maximum) 

670 db. 
 


