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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak 

támogatására 
A pályázat kódjele: NFA-2017-KKV 

 
Jelen Felhívás célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci 
pozíciójuk javítása érdekében az - új munkahelyek létrehozását eredményező - 
munkahelyteremtő beruházások támogatása. A pályázat célja továbbá a területi különbségek 
csökkentése, a térségi felzárkóztatás, a helyi gazdaság megerősítése. A gazdasági, társadalmi 
és munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetű térségek, települések felzárkóztatásának 
érdekében az álláskeresők foglalkoztatásának - kiemelt összegű kiegészítő - támogatása, a 
foglalkoztatás regionális különbségeinek mérséklése érdekében. 
 
A támogatás jogcíme: A munkahelyteremtő támogatás a hatályos jogi szabályozás alapján 
regionális beruházási támogatás jogcímen vagy csekély összegű (de minimis) 
támogatásként nyújtható. 
 
A pályázat lebonyolítója: A pályázati eljárást és a támogatás lebonyolítását a Minisztérium 
koordinálása mellett az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei 
kormányhivatalok valósítják meg. 
 
A pályázat keretében nyújtható támogatás forrása: Az NFA foglalkoztatási alaprész 2017-
2018. évi központi kerete terhére e célra elkülönített összeg 10.000.000.000 Ft. 
 
A pályázat keretében nyújtható támogatás formája: Vissza nem térítendő. 
 
A pályázók köre: 
A pályázaton kizárólag Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség 



(EGT) területén székhellyel és Magyarországon telephellyel, fiókteleppel rendelkező KKV-k 
vehetnek részt az alábbi jogszabályok szerint:  
 a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti gazdasági társaságok, 

valamint egyes jogi személyek vállalatai,  
 a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi 

képviseleteiről szóló 1997. évi CXXXII. törvény szerinti fióktelepek,  
 a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény szerinti szövetkezetek,  
 az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény szerinti 

vállalkozók.  
 
A támogatás mértéke:  
Nem regisztrált álláskereső személy esetén, új munkahelyenként 1,5 millió Ft. Ezen kívül 
az alábbi kiegészítő támogatásokra lehet pályázni:  
a) amennyiben a beruházás befejezését követően a kormányhivatalok foglalkoztatásért felelős 
szervezeti egységeinél nyilvántartásban lévő kiközvetített álláskereső foglalkoztatására 
vállalkozik a pályázó, új munkahelyenként 500 ezer Ft, vagy  
b) amennyiben a beruházás befejezését követően a kormányhivatalok foglalkoztatásért felelős 
szervezeti egységeinél nyilvántartásban lévő kiközvetített olyan álláskereső foglalkoztatására 
vállalkozik a pályázó, aki a foglalkoztatást megelőző 12 hónapban kizárólag 
közfoglalkoztatási jogviszony keretében volt foglalkoztatva, új munkahelyenként 800 ezer 
Ft,  
c) amennyiben a beruházás a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 
26.) Korm. rendelet, valamint a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás 
feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet alapján kedvezményezett 
járásban vagy kedvezményezett településen valósul meg, új munkahelyenként további 
400 ezer Ft, (ez a kiegészítő támogatás halmozható a fenti két pontban foglalt kiegészítő 
támogatásokkal is, míg az a) és b) pontban foglalt kiegészítő támogatások csak 
vagylagosan igényelhetők).  
 
Támogatási intenzitás:  
Regionális beruházási támogatás esetében az intenzitás felső határa az Észak-
magyarországi régióban 50%. A területi besorolásonként meghatározott támogatási 
intenzitások a kisvállalkozások beruházásai esetében 20 százalékponttal, a 
középvállalkozások beruházásai esetében 10 százalékponttal növelhetők. 
 
Csekély összegű (de minimis) támogatások felső határa: A pályázatban szereplő 
beruházáshoz legfeljebb a csekély összegű támogatásokra vonatkozó rendelkezések 
megfelelően csekély összegű támogatási jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma - a 
folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során - nem haladja meg a 
200.000 eurónak, a közúti szállítási ágazatban a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget. 
 
Saját forrás: Legalább 25 %. 
 
Elszámolható költségek: 
 Új tárgyi eszközök, gépek beszerzése, immateriális javak költségei, ingatlan vásárlása, 

bérleti díjak, lízing költségek (tárgyi eszközökhöz, épületekhez kapcsolódó). 
 Új épület, épületrész felépítésével kapcsolatos építési költségek, valamint ezen ingatlanok 

rendeltetésszerű használatának előfeltételét jelentő, jogszabályban nevesített (víz- és 
csatornahasználati, villamos-fejlesztési, gázelosztó vezetékre vonatkozó hálózatfejlesztési) 
hozzájárulások vehetők figyelembe. 



 
Projekt futamidő: A pályázat által érintett beruházási projekt fizikai befejezésének 
határideje: 2018. szeptember 30. 
 
Benyújtás: A pályázatot 2017. augusztus 1-jétől 2017. szeptember 15-ig lehet benyújtani a 
beruházás helye szerinti illetékes kormányhivatal részére, 2 példányban, valamint CD 
elektronikus adathordozón. 
 
Pályázati dokumentáció: A pályázati dokumentáció a Minisztérium (a kormányzati 
portálon: www.kormany.hu, a keresőbe kérjük beírni a pályázat kódjelét: NFA-2017-KKV) és 
a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (nfsz.munka.hu) honlapjáról letölthető, valamint kérés 
esetén a kormányhivatalok foglalkoztatásért felelős szervezeti egységeinél átvehető. 
 
 

 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

A hazai hulladékgazdálkodással és szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos 
lakossági szemléletformálásra fordítható támogatás elnyerésére 

A pályázat azonosítója: FM-LSZF/2017-01. 
 
A pályázat kiírója: A Földművelésügyi Minisztérium.  
 
A pályázat célja: Magyarország hulladékgazdálkodással és szelektív hulladékgyűjtéssel 
kapcsolatos céljainak elérése - úgy, mint a hazai hulladékgyűjtési és -hasznosítási arányok 
folyamatos javítása, az Európai Unió erre vonatkozó elvárásainak teljesítése - érdekében 
elengedhetetlenül fontos a lakosság ezzel kapcsolatos szemlélet- és gondolkodásmódjának 
megváltoztatása. 
 
Támogatási feltételek: 
A pályázat keretében megvalósítható 

a. a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítésével, 
b. a hulladékok keletkezésének megelőzésével és 
c. a hulladékká vált anyagok újrahasznosításával illetve újra használatával kapcsolatos 

projekt (a továbbiakban: projekt). 
 
A projekt 

a. a környezeti nevelésre, 
b. a környezettudatosság erősítésére, 
c. a felelős magatartás és az ahhoz szükséges információk megismerésére és 

elsajátítására kell, hogy irányuljon.  
 

A pályázatból megvalósítható projekt többek között 
a. belföldön megtartott, belföldi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező 

természetes személyek, belföldi székhelyű jogi személyek részére szervezett, témához 
szervesen illeszkedő rendezvény (pl. workshop, kiállítás, szakmai tájékoztató fórum, 
konferencia, vetélkedő) és/vagy 

b. belföldi vagy Magyarországgal közvetlenül szomszédos országba szervezett, a pályázat 
céljához illeszkedő tanulmányút (de kizárólagosan tanulmányút nem elfogadható!) 
és/vagy 

c. kiadvány (pl. különböző információs, tájékoztató anyagok, de szórólap elkészítése nem 



felel meg a pályázat elvárásainak), 
amely a lakosság egy részét vagy egy speciális célcsoportot (pl. települési, járási, megyei 
vagy régiós szinten, társadalmi réteget vagy korosztályt) szólít meg. 
 
Kedvezményezettek köre: 
A hazai hulladékgazdálkodással és szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos lakossági 
szemléletformálásra fordítható támogatás elnyerésére pályázatot nyújthatnak be: 
 a jelen pályázati felhívás megjelenése előtt legalább 12 hónappal korábban 

Magyarországon nyilvántartásba vett egyesületek, alapítványok (Civil tv. 2. § 6. pont b) és 
c) bekezdés) 

 magyarországi önkormányzatok (települési és területi), 
 a http://egyhaz.emmi.gov.hu/ címen elérhető listában szereplő, magyarországi 

bejegyzéssel rendelkező egyházak. 
 
A pályázat benyújtásának módja, helye:  
A minden oldalon cégszerűen aláírt, géppel kitöltött pályázati adatlapot, valamint a 
kötelezően csatolandó mellékleteket a következő módokon szükséges benyújtani: 
a) elektronikus úton pdf. formátumban beszkennelve a palyazat@szelektalok.hu e-mail címre 

a felhívás IX. pont szerinti benyújtási határidőig, valamint 
b) postai úton a teljes pályázati dokumentáció 2 eredeti példányban papír alapon, minden 

oldalát cégszerűen aláírva és 1 példányban elektronikus adathordozón (nem újraírható 
CD/DVD) tértivevényes küldeményként kell az elektronikus benyújtást követően 
legkésőbb 3 munkanapon belül. A Támogató postacíme: Földművelésügyi Minisztérium 
Környezettudatos Nevelésért és Szemléletformálásért Felelős Főosztály 1392 Budapest, 
Pf.: 279. 

 
A benyújtási időszak kezdete és vége:  
A benyújtási időszak kezdete: 2017. augusztus 28. 
A benyújtási időszak vége: 2017. szeptember 28. 
 
Forráskimerülés esetén a Támogató nem fogad be több pályázatot, illetve a pályázatot lezárja 
és erről a www.szelektalok.hu honlapján tájékoztatást ad. A pályázat újranyitása és ismételt 
lezárása lehetséges. 
 
A támogatás intenzitása: 100 %, saját forrás (önerő) biztosítása nem szükséges.  
 
Az igényelhető támogatás minimum és maximum összege:  
1. A támogatási minimum összege: bruttó 500.000 Ft, azaz bruttó Ötszázezer forint. 
2. A támogatási maximum összege: bruttó 3.000.000 Ft, azaz bruttó Hárommillió forint. 
 
A pályázati dokumentáció letölthető: www.szelektalok.hu/pályázat oldalról. 
 
 

 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS  

Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása 
 

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen 
pályázatot hirdet a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. 
törvény 3. melléklet II. 12. pont szerinti Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű 



fejlesztéseinek támogatására.  
 
A pályázat célja a kis lélekszámú településeken a kötelező feladatok ellátásának biztosítása és 
a feladatellátáshoz kapcsolódó infrastruktúra karbantartása, felújítása, fejlesztése. A pályázat 
a 2016. január 1-jén fennálló lakosságszám szerint a 2000 fő alatti és a 12 000 forint egy 
lakosra jutó adóerő-képességet meg nem haladó települési önkormányzatok fejlesztési 
céljainak megvalósítását hivatott szolgálni. 
 
A pályázatokat elektronikusan 2017. szeptember 7. 16 óráig az ebr42 önkormányzati 
információs rendszeren keresztül kell lezárni, a papír alapon történő benyújtás 
határideje 2017. szeptember 8. 
 
Pályázati alcélok: 
Az önkormányzat (a továbbiakban: Pályázó) támogatást igényelhet  
a) a település belterületén út, híd vagy járda építésére, felújítására, karbantartására,  
b) vízrendezési és csapadékelvezetési rendszer kiépítésére, felújítására,  
c) köztemető felújítására, ravatalozó építésére illetve felújítására, temetőközlekedési utak 
építésére, felújítására,  
d) olyan épület felújítására, fejlesztésére, illetve energetikai korszerűsítésére és szükség esetén 
megvásárlására, amely  

da) igazgatási tevékenységet,  
db) óvodai nevelést,  
dc) kulturális tevékenységet vagy  
dd) szociális vagy egészségügyi vagy gyermekvédelmi feladatellátást szolgál, vagy a 
jövőben fog szolgálni,  

e) településrendezési tervek készítésére. 
 
Pályázat benyújtására jogosultak köre: 
A felhívás 1. pont szerinti települési önkormányzatok jogosultak a pályázat benyújtására.  
 
A támogatás formája:  
A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás nyújtható.  
 
A támogatás mértéke: 100% 
 
Lakosságszám szerinti támogatás:  
A 2016. január 1-jén fennálló lakosságszám adatok alapján került megállapításra a Pályázók 
támogatásának maximális mértéke.  
a) 100 főt meg nem haladó lakosságszámú település esetében legfeljebb 500 000 forint,  
b) 101-300 fő lakosságszám közötti település esetében legfeljebb 750 000 forint,  
c) 301-500 fő lakosságszám közötti település esetében legfeljebb 1 000 000 forint,  
d) 501-1 000 fő lakosságszám közötti település esetében legfeljebb 1 250 000 forint,  
e) 1 001-2 000 fő lakosságszám közötti település esetében legfeljebb 1 600 000 forint.  
 
Pályázatok benyújtásának határideje:  
- elektronikus feltöltés lezárása: 2017.szeptember 7. 16:00  
- papír alapon történő benyújtás: 2017. szeptember 8.  
 
Pályázati dokumentáció letöltés 
 



 
 

Megjelent az előleghez csatolandó likviditási terv sablon és kitöltési útmutató a 
Vidékfejlesztési Program vonatkozásában 

 
A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet értelmében 
a központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, közvetlen vagy 
közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság kedvezményezett részére 
támogatási előleg abban az esetben folyósítható, ha a kedvezményezett benyújtotta az adott 
naptári évre vonatkozó projektszintű likviditási tervet. 
 
A Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett pályázati felhívások kapcsán 
előlegigényléshez benyújtandó likviditási terv sablon és annak kitöltési útmutatója 
a www.palyazat.gov.hu oldalon, a Vidékfejlesztési Program dokumentumai között érhető el. 
A likviditási tervet konzorciumok esetében projektszinten és konzorciumi tagonként is 
szükséges benyújtani. A likviditási terv és kitöltési útmutató az alábbi linkre kattintva 
letölthető. 
 
www.palyazat.gov.hu 
 
 

 
Tájékoztatás a vidékfejlesztési program intézkedései kapcsán benyújtott előleg 

igénylések gördülékeny teljesítése érdekében 
 
A Vidékfejlesztési Program keretén belül benyújtott előleg kifizetés igénylések 
ügyintézésének és kifizetésének gyors és gördülékeny teljesítése érdekében a Magyar 
Államkincstár az alábbiakra hívja fel a Tisztelt Kedvezményezettek figyelmét: 
A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Korm. rendelet) 123. § (3) bekezdésében foglaltak szerint "Ha a 
kedvezményezett által benyújtandó irat nem tartalmazza a kibocsátó minősített elektronikus 
aláírását, vagy az nem az arra feljogosított által készített hiteles elektronikus másolat, a 
biztosítékok iratanyagát az elektronikus benyújtást követően haladéktalanul papír alapon is 
be kell nyújtani." 
 
A fenti rendelkezés alapján – amennyiben szükséges – a támogatás jóváhagyásának feltétele a 
biztosítékok eredeti papíralapú példányának a kifizető ügynökséghez történő benyújtása az 
alábbi címre: 
Magyar Államkincstár Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Támogatások Pénzügyi 
Főosztálya 
Biztosíték- és Követeléskezelési Osztály, 1476 Budapest, Pf.: 407. 
 
Ha a Kedvezményezett a biztosítékok iratanyagát nem nyújtja be az előleg kifizetés 
igényléssel egyidejűleg a kifizető ügynökség részére (cégszerűen aláírt eredeti példányban), 
akkor annak bekérésére hiánypótlás keretében van lehetőség. 
 
Az elfogadható biztosítékokat a Korm. rendelet 83. § (1) bekezdése tartalmazza. A 
hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény hatálya 



alá tartozó hitelintézetek által nyújtott garancia esetén a garanciavállaló nyilatkozatoknak meg 
kell felelniük a Korm. rendelet 1. sz. melléklet (Egységes Működési Kézikönyv) IV. 
fejezetében foglalt tartalmi és formai követelményeknek. Az ennek való megfelelést 
hivatottak segíteni a Magyar Államkincstár honlapján az egyes támogatási intézkedések 
kapcsán a "Tájékoztatók" menüpontba feltöltött "Garanciavállaló nyilatkozat" sablonok és a 
hozzájuk kapcsolódó kitöltési útmutatók. 
 
Előleg igénybevételére a Korm. rendelet 115. § (5) bekezdése értelmében a záró kifizetési 
igénylés benyújtásáig bármikor lehetőség van. 
 
www.mvh.allamkincstar.gov.hu 
 
 

 

Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület 
3053 Kozárd, Fő út 12.  
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Tel: +36-32-491-050 * Fax: +36-32-491-076  
Email: info@cserhatalja.eu Web: www.cserhatalja.eu 

 


