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Megjelent „A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló 
támogatás” elnevezésű felhívás 

 
A Széchenyi 2020 keretében megjelent „A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott 
induló támogatás” elnevezésű (VP2-6.1.1-16 azonosító jelű) felhívás. 
 
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a fiatal gazdálkodók speciális 
eszközökkel történő, komplex támogatását, amelynek része a fiatal mezőgazdasági termelők 
induló támogatása. A cél elérését a Kormány a fiatal gazdálkodók együttműködésével tervezi 
megvalósítani jelen felhívásban foglalt feltételek mentén. 
 
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. 
 
A támogatási kérelmek benyújtására a 2017. március 1. napjától 2019. február 28. napjáig 
van lehetőség. A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett 
keretösszeg 37,75 milliárd Ft. 
 
Pályázati felhívás letöltés 
 
 
 



Módosult a „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak 
kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és 

munkagépek beszerzése” felhívás és annak dokumentációja 
 
Módosul a „A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak 
fejlesztésére Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, 
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” elnevezésű 
(VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosító jelű) felhívás és annak dokumentációja. 
 
A módosítás az alábbiakat érinti: 
A felhívás 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások fejezetében két helyen az alfejezetekre való 
utalás számjegyei kerültek módosításra. A III. Projekt megvalósításával, technológiai 
fejlesztéssel kapcsolatos elvárások alfejezetben beszúrásra került a következő pont: „b) 
Kizárólag olyan erőgép (traktor) beszerzése támogatható, amely rendelkezik forgalmi 
engedéllyel.” 
 
A Támogatói Okiratban a felhívásban tett módosítások kerültek átvezetésre. 
 
Az 1. számú mellékletben a munkagép általános fogalma törlésre került, a függesztett és 
vonatott munkagép fogalma került beépítésre. 
 
A 2. számú mellékletben mindkét célterület esetében az egyes fejezetekhez/alfejezetekhez 
tartozó karakterszámok kerültek feltüntetésre, illetve a 2. célterület esetében a már meglévő 
munkagép igazolására a jegyző által kiállított igazolás is elfogadható, amennyiben a 
munkagép nem rendelkezik forgalmi engedéllyel. 
 
Pályázati felhívás letöltés 
 
 
Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése című 

GINOP-1.2.1-16 kódszámú felhívás 
 

A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési 
kapacitásainak bővítése” című (GINOP-1.2.1-16 kódszámú) felhívás. A Felhívás 
meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 18 Mrd forint. A támogatási 
kérelmek benyújtása 2017. január 16-tól 2019. január 16-ig lehetséges. 
 
A Felhívás keretében mikro-, kis- és középvállalkozások igényelhetnek vissza nem térítendő 
támogatást feldolgozóipari fejlesztéseik támogatásához 25-250 millió Ft összegben, 
legfeljebb 50%-os támogatási intenzitás mellett. A Felhívás keretében lehetőség nyílik új 
eszközök, gépek beszerzésére, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítására (ehhez 
kapcsolódó gyártási licenc, know-how beszerzésére), megújuló energiaforrást hasznosító 
technológiák alkalmazására, infrastrukturális és ingatlan beruházásokra, és információs 
technológia-fejlesztésre is. 
 
Pályázati felhívás letöltés  
 
 
 



Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak 
támogatása című GINOP-1.2.2-16 kódszámú felhívás 

 
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő 
beruházásainak támogatása” című (GINOP-1.2.2-16 kódszámú) felhívás.  A Felhívás 
meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 21 Mrd forint. A támogatási 
kérelmek benyújtása 2017. január 16-tól 2019. január 16-ig lehetséges. 
 
A Felhívás keretében mikro-, kis- és középvállalkozások igényelhetnek vissza nem térítendő 
támogatást fejlesztéseik támogatásához 5-25 millió Ft összegben, legfeljebb 50%-os 
támogatási intenzitás mellett. Szabad vállalkozási zónának minősülő településeken 
megvalósuló fejlesztések esetén ágazati korlátozás nélkül igényelhető támogatás, szabad 
vállalkozási zónán kívül a vállalkozások feldolgozóipari beruházásai támogathatók. A 
Felhívás keretében lehetőség nyílik új eszközök, gépek beszerzésére, új technológiai 
rendszerek és kapacitások kialakítására, megújuló energiaforrást hasznosító technológiák 
alkalmazására, információs technológia-fejlesztésre és online megjelenés kialakítására is. 
 
Pályázati felhívás letöltés 
 
 
Új felhívás a Nemzeti Együttműködési Alap keretében – „Civil szervezetek 

működési célú támogatása 2017.” 
 
Megjelent az Emberi Erőforrások Minisztériuma által biztosított forrásból, a Nemzeti 
Együttműködési Alap Kollégiumainak a 2017. évre vonatkozó, NEA-17-M jelű, „Civil 
szervezetek működési célú támogatása 2017." című pályázati kiírása.  
 
A pályázat célja a magyar nemzeti civil önszerveződés működésének támogatása, a civil 
társadalom erősítése, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásainak kiteljesedésében való 
segítése, a civil szervezetek működési költségeihez való hozzájárulása és finanszírozása 
révén. A korábbi évekhez hasonlóan a pályázatok lebonyolításával kapcsolatos feladatokat az 
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő látja el. A NEA-17-M jelű működési kiírás egységes 
szerkezetben, egy pályázati kiírás keretében jelent meg. 
 
A pályázatokat legkésőbb 2016.01.17 és 2017.01.23 között, a pályázati kiírásban megadott, 
kollégiumonként eltérő időpontokban, az Elektronikus Pályázatkezelési és 
Együttműködési Rendszeren keresztül (EPER-ben) vagy a Fejlesztéspolitikai Adatbázis 
és Információs Rendszer Központi Rendszerén keresztül (FAIR-ben) lehet benyújtani. 
 
A felhívások az alábbi linkeken érhetők el: 
HTTP://WWW.CIVIL.INFO.HU/WEB/NEA/PALYAZATOK 
 
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
 
 

Hiszek benned sportprogram 
 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért Felelős Államtitkárság meghirdette a 
HISZEK Benned Sport Programot (Helyi, Integrált Szabadidősportos és Egyesületi Keretek 



közötti Sport Program). A program céljaként az egészséges életmódra nevelést, a 
versenysportban és az ahhoz kapcsolódó utánpótlás-nevelésben és tehetséggondozásban 
rejlő lehetőségeket a társadalmi felzárkóztatás terén, valamint a szabadidősportot végző 
társadalmi rétegek szélesítésének jelentőségét az ország népegészségügyi mutatóinak 
fejlődése érdekében jelölte meg. 
 
A HISZEK Benned Sport Program egyik alprogramjaként az ország bármely területén 
működő kis-és közepes sportegyesületek utánpótlás bázisának növelését kívánja 
támogatni az Államtitkárság a Sportegyesületek Országos Szövetségének (SOSZ) 
közreműködésével. Olyan projektek nevezését várja a SOSZ, melyek a tehetség-
kiválasztáshoz, tehetség-gondozáshoz kapcsolódó teendőkhöz társuló feladatok 
megvalósítását szolgálnák, például: sportági toborzó események szervezése, a megnövekedett 
taglétszám következtében szükséges sportszakemberi foglalkoztatáshoz kapcsolódó kiadások, 
nevezési díjak ráfordításainak biztosítása.  
 
A támogatási időszak: 2016. szeptember 15. – 2017. március 15. 
 
Az alprogram 150 000 000 Ft forrást biztosít a sportszervezeteknek, a program lebonyolítója a 
Sportegyesületek Országos Szövetsége. 
 
A projekt adatlap és mellékleteinek benyújtási határideje: legkésőbb 2017. január 16-án 
éjfél. 
 
A programra való jelentkezést a program kiírás tartalmazza, ami az alábbi linkre kattintva 
letölthető a szükséges dokumentumokkal együtt: 
 
Hiszek benned sportprogram 
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