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Az EMVA Irányító Hatóság közleménye a nem elszámolható költségek 

megvalósítására vonatkozó eljárás tekintetében 
 

Az EMVA Irányító Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Kedvezményezetteket, hogy a 

Vidékfejlesztési Program keretében támogatott projektek esetében elszámolási kötelezettség 

kizárólag a támogatói okiratban is rögzítettek alapján a projekt elszámolható költségei 

tekintetében áll fenn, azonban az el nem számolható költségek továbbra is részeit képezik a 

projekt összköltségének. 

 

Tekintettel arra, hogy a projekt támogatáson felüli részének finanszírozását a támogatást 

igénylő a támogatási kérelem benyújtásával vállalta, az Irányító Hatóság felhívja az érintettek 

figyelmét arra, hogy amennyiben a támogatói döntés során olyan el nem számolható 

költségek keletkeztek, amelyeknek önerőből történő finanszírozása nem megoldható, a 

Kedvezményezettek megfelelő indokolással, változás bejelentés útján a támogatói okirat 

módosítását kezdeményezhetik. A megvalósítani kívánt tételek csökkentése céljából változás 

bejelentési eljárásra a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014 (XI.5.) 

Kormányrendelet86. § (1) bekezdése az irányadó. 

 

Az Irányító Hatóság a fenti bejelentéseket kizárólag azon projektrészek/elemek tekintetében 

jogosult jóváhagyni, amelyek megvalósításának elhagyása a projektcél teljesülését, a 

megvalósuló beruházás (projektrész) megfelelő működ(tet)ését nem veszélyezteti. 

 

www.palyazat.gov.hu/kozlemenyek 

 

 

 

Az EMVA Irányító Hatóság közleménye a közbeszerzési eljárások utó- vagy 

www.palyazat.gov.hu/kozlemenyek


utólagos ellenőrzése során vizsgált dokumentumokkal kapcsolatban 
 

Az EMVA Irányító Hatóság tájékoztatja a Vidékfejlesztési Program felhívásai kapcsán 

közbeszerzési kötelezettséggel érintett kedvezményezetteket arról, hogy a közbeszerzésekről 

szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) alapján lefolytatott közbeszerzési 

eljárások esetén utó- vagy utólagos ellenőrzés során az Irányító Hatóság az alábbi 

dokumentumokat vizsgálja, így azok csatolása/feltöltése szükséges: 

 

www.palyazat.gov.hu/kozlemenyek 

 

 

 

Pályázati Felhívás 

Otthon Melege Program 

Földgázüzemű konvektorok cseréjére irányuló alprogram 
 

Pályázat kódszáma: ZFR-KONVEKTOR/2017. 

 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: Támogató) a lakosság részére 

energiahatékonyság növelését, a meglévő lakóingatlanokban lévő lakások szén-dioxid-

kibocsátás csökkentését eredményező, új gázkonvektorok felszerelésére irányuló, 

költséghatékony beruházások támogatására vonatkozó pályázati kiírást tesz közzé.  

 

A pályázatkezelési feladatok ellátását az NFSI Nemzeti Fejlesztés és Stratégiai Intézet 

Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Pályázatkezelő) végzi. A támogatás nyújtásának célja 

elsődlegesen az energiahatékonyság javítása. 

 

Az alprogram meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 1 500 000 

000 Ft, azaz egymilliárd-ötszázmillió forint. A forrás elosztása régiónként történik a Központi 

Statisztikai Hivatal adatai alapján, épületszám/régió arányban megosztva a Pályázati 

Útmutatóban rögzítettek szerint. 

 

Jelen pályázati kiírásra kizárólag magyar adóazonosító jellel rendelkező természetes 

személyek nyújthatnak be pályázatot. A beruházással érintett ingatlanban a pályázónak 

tulajdonjoggal kell rendelkeznie. A jogosultsági feltételeket a Pályázati Útmutató tartalmazza, 

mely elválaszthatatlan részét képezi a Pályázati Felhívásnak.  

 

A támogatás formája vissza nem térítendő, az elszámolás elfogadását követő, azaz utólagos 

finanszírozású támogatás, amely pályázatonként egy épületre/társasházi lakásra igényelhető. 

 

A támogatás maximális mértéke az elszámolható bruttó költségek 80%-a, de maximum 500 

000 Ft azaz ötszázezer forint. 

 

Az elszámolható költségek nem haladhatják meg a fejlesztéssel elérhető energia-

megtakarításra vetített 350,- Ft/kWh/év költséget. Amennyiben a költségek meghaladják a 

költségszintet, akkor a támogatás a költséghatár alapján meghatározott elszámolható költség 

alapján kerül meghatározásra. 

 

Jelen pályázati kiírással a kimutatható energia-megtakarítást és CO2 kibocsátás csökkenést 

eredményező konvektoros fűtési rendszerek korszerűsítése, felújítására irányuló beruházások 

www.palyazat.gov.hu/kozlemenyek


támogathatóak.  

 

A pályázat kizárólag magyar nyelven, elektronikus úton, a pályázati portálon keresztül, 

ügyfélkapus azonosítást követően az adatlapok kitöltésével és a szkennelt dokumentumok 

csatolásával kerül benyújtásra. A régióban pályázatot elektronikusan benyújtani 2017. 

szeptember 28. 8:00 órától a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig lehetséges.  

 

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok, az elektronikus pályázati rendszerrel, illetve a 

pályázatkezeléssel kapcsolatos kérdések, problémák esetén segítségnyújtás az NFSI Nemzeti 

Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft. Ügyfélszolgálatán érhető el.  

 

A pályázatbenyújtó felület elérhetősége: https://konvektor2017.nfsi.hu/ 

 

 

 

A Váci Egyházmegye Vidékfejlesztési Iroda pályázati felhívásai 
 

Pályázat címe: Kertelek – 2018 

Pályázat címe: Ingyenes vetőmagcsomag magánszemélyek részére – 2018 

Pályázat címe: Jó szomszéd - 2018 

 

A pályázatok célja: a háztáji kiskertek veteményes célú megművelése annak érdekében, hogy 

az hozzájáruljon a család vagy magánszemély önellátásához. A pályázatkiíró (Váci 

Egyházmegye Vidékfejlesztési Iroda) a működési területén lévő önkormányzatokkal, civil 

szervezetekkel, plébániákkal együttműködve szeretne segítséget nyújtani abban, hogy azok a 

családok, akik rendelkeznek saját tulajdonú kerttel, de nem vagy csak kezdetlegesen művelték 

eddig, a terület egy meghatározott részén konyhakertet alakítsanak ki és azt saját hasznukra 

fordítsák.  

 

A pályázati felhívásokkal kapcsolatos információk az alábbi linkre kattintva érhetők el: 

http://vevi.vaciegyhazmegye.hu/?page_id=2429 

 

 

 

MOL Zöldövezet Program 
 

A Mol Magyarország idén 12-ik alkalommal hirdeti meg a MOL Zöldövezet Programot, mely 

kiemelt célja – a zöldfelületek növelésén túl -, hogy a programok a tervezéstől a 

megvalósításig a helyi közösség aktív részvételével valósuljanak meg, valamint a kialakított 

területek gondozásában is vállaljanak szerepet. Az elmúlt 12 évben ezeken a programokon 

keresztül igen sok helyi közösség tapasztalta meg saját erejét, az összefogásban rejlő 

lehetőségeit.  

 

Pályázni az alábbi két kategóriában lehet, az ötletpályázatok beérkezési ideje 2017.október 

20 (péntek) 16:00. 

 

A kategória: 
 közösségi funkciójú zöld területek létesítése, fejlesztése és rehabilitációja az ország egész 

területén; 

 

https://konvektor2017.nfsi.hu/
https://konvektor2017.nfsi.hu/
https://konvektor2017.nfsi.hu/
http://vevi.vaciegyhazmegye.hu/?page_id=2429


B kategória: 
 társasházak belső udvarainak zöldítése az ország egész területén. 

  

A létrehozott, felújított területnek mindkét kategória esetében közösségi funkciókat kell 

ellátnia, a közösség használatára kell készülnie. 

 

A pályázat utófinanszírozott, tehát az elnyert támogatást teljes egészében a program tartalmi 

és pénzügyi elszámolása után kapja meg a támogatott szervezet. A kiválasztott terület 

kialakításának/megújításának tervét a helyi közösség bevonásával kell kidolgozni, majd 

pedig a munkálatokat és a terület utógondozását is a helyi közösség aktív bevonásával, 

részvételével kell elvégezni. 

 

Az aktuális pályázati felhívás az alábbi linkre kattintva érhető el: 

 

1. Települések zöld területeinek megújítása – Megtekintés  

2. Társasházak belső udvarainak zöldítése – Megtekintés  

 

http://www.molzoldovezet.hu/felhivas 

 

 

 

NÉPI ÉPÍTÉSZETI PROGRAM – Felhívás a népi építészeti emlékek helyreállításáért  

 

A Miniszterelnökség megbízásából a Lechner Tudásközpont támogatási lehetőségre irányuló 

felhívást tett közzé a népi építészeti emlékek helyreállításáért. A vidéki épített örökség 

megóvását, megőrzését és fenntartását célzó, 300 millió forint keretösszegű Népi Építészeti 

Programban az elnyerhető támogatás mértéke minimum 2 millió forint, maximum 20 millió 

forint, a támogatás intenzitása 50%.  

 

A Népi Építészeti Program keretében a 2017. január 1. és 2018. május 31. között megvalósuló 

tevékenységek támogatására 300 millió forint áll rendelkezésre. A támogatás közhiteles 

műemléki nyilvántartásban szereplő, vagy helyi védelem alatt álló népi építészeti emlékekre 

vehető igénybe, épületenként csak egy kérelem nyújtható be.  

 

A felhívás alapján népi építészeti emléknek minősül „a parasztság életformájából adódó, 

annak megfelelő és azt szolgáló, a népi közösség hagyományos építőkészségének megfelelő 

(saját maga vagy közösségben – kalákában –, esetleg falusi kismesterek közreműködésével 

emelt) alkotások, melyek esztétikája – az anyag, a szerkezet, a forma és a díszítmény 

összhangja – elsősorban a népi életmód és életforma velejárója.” 

 

A kérelmek elbírálása során a bizottság többek között a Népi Építészeti Program céljaihoz 

történő kapcsolódást, a műemlék értékét és veszélyeztetettségét, a program megvalósításának 

realitását és a költségvetés megalapozottságát vizsgálja.  

 

A kérelmeket 2017. október 9-ig postai úton lehet benyújtani. A kérelmezők legkésőbb 

november 22-ig kapnak értesítést a döntésről. A felhívásra benyújtandó kérelem tartalmi és 

formai követelményeiről a letölthető felhívásból tájékozódhatnak az érdeklődők. 

 

A felhívással kapcsolatban további tájékoztatás a 

 nepiepiteszetiprogram@lechnerkozpont.hu e-mail címen kérhető. 

http://www.molzoldovezet.hu/felhivas
mailto:nepiepiteszetiprogram@lechnerkozpont.hu


 

Forrás: Lechner Tudásközpont 

 

 

 

Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület 

3053 Kozárd, Fő út 12.  

Munkaszervezeti iroda címe/Levélcím: 3053 Kozárd, Külterület 095. 

Tel: +36-32-491-050 * Fax: +36-32-491-076  

Email: info@cserhatalja.eu Web: www.cserhatalja.eu 
 

http://lechnerkozpont.hu/cikk/nepi-epiteszeti-program-felhivas-a-nepi-epiteszeti-emlekek-helyreallitasaert
mailto:info@cserhatalja.eu
http://www.cserhatalja.eu/

