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Megjelent a „Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása”  
című felhívás 

 
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása” című 
(GINOP-5.2.7-18 kódszámú) felhívás. A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra 
rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 26,65 milliárd Ft.  
 
A felhívás keretében a Magyar Államkincstár nyújt egyszerűsített költség-elszámolási mód 
alkalmazásával támogatást azon 18-30 év közötti fiatalok vállalkozásindítási 
tevékenységéhez, akik a GINOP-5.1.9-17 felhívás keretében a vállalkozásindítással, 
vállalkozás-fejlesztéssel kapcsolatban felkészítésben részesülnek és jóváhagyott üzleti tervvel 
rendelkeznek. 
  
A kiemelt projekt kedvezményezettje által az egyes újonnan megalapított vállalkozások 
részére továbbadott támogatás összege 4 573 800 Ft lehet. A támogatás az önfoglalkoztatás, 
továbbá a vállalkozásban foglalkoztatott munkavállalók személyi jellegű ráfordítására, 
valamint ennek 40%-ának mértékéig a vállalkozás indításához szükséges egyéb 
tevékenységek finanszírozására, eszközbeszerzésre, információs technológiai fejlesztésre, 
bérleti díjra, marketing és kommunikációs tevékenységre használható fel egyszerűsített 
költségelszámolás keretében. 
  
A kiemelt projekt sikeres megvalósulása esetében több mint 5200, fiatal által újonnan 
alapított vállalkozás indításához és első éves működéséhez nyújt támogatást. 
 
www.palyazat.gov.hu/kozlemenyek 
 

 
2019. évi egyházi célú támogatások 

 
 
Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások: 
 
Kategória kódja: EGYH-EOR-19 
A támogatási igény elektronikus pályázói felületen (EPER) történő véglegesítésének 
határideje: 2018. november 30. 23:59:59 



 
Az előirányzat az egyházi hitéleti vagy közfeladat-ellátás helyéül szolgáló műemlék 
ingatlanok védelmét, felújítását, bővítését, valamint egyéb szükséges egyházi felújítási, 
építési beruházások támogatását szolgálja. Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a magyar 
nemzeti kulturális örökség részét képező kárpát-medencei egyházi műemlékek és a kárpát-
medencei magyar egyházak nemzetmegtartó szerepének növelését célzó egyéb beruházások, 
felújítások támogatására. 
 
A támogatás igényléséhez hazai igénylők esetében szükséges a felettes egyházi szerv ajánlása. 
Az igényelhető támogatás minimális összege 1 millió forint, a maximális összeg 15 millió 
forint. Támogató az igényeknél alacsonyabb támogatási összeget is megállapíthat. 
 
 
Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása: 
 
Kategória kódja: EGYH-KCP-19 
A támogatási igény elektronikus pályázói felületen (EPER) történő véglegesítésének 
határideje: 2018. november 30. 23:59:59 
 
Az előirányzat célja az egyházi közösségek hitéleti, kulturális, oktatási, közösségépítő és 
felzárkóztató tevékenységével szorosan összefüggő helyiségek felújításának, kialakításának 
illetve működtetésének támogatása.  
 
Támogathatóak a közösségi célú helyiségekben megvalósuló egyházi hitéleti, kulturális, 
oktatási, szociális, közösségépítő vagy vallásturisztikai rendezvények, táborok, kiállítások, 
programok, szolgáltatások.  
 
Támogatásban részesíthetők azon egyházi ingatlan-felújítások, melyekben a helyi közösség 
hitéleti tevékenysége, valamint kulturális közösségépítő események valósulnak meg (ifjúság 
nevelés, szociális és gyermekvédelmi tevékenység, a család megtartó erejét szolgáló egyházi 
rendezvények, zenei, képző- és alkotóművészeti programok, képzések, hitéleti oktatás, nem 
iskolarendszerű képzések, szolgáltatások, felzárkóztató rendezvények, stb.) 
 
Az igényelhető támogatás minimális összege 200 ezer forint, a maximális összeg 5 millió 
forint. Támogató az igényeknél alacsonyabb támogatási összeget is megállapíthat. 
 
 
A felhívás keretében az alábbi szervezetek nyújthatnak be támogatási igényt: 
1. Egyházi jogi személyek, amelyek a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról 

szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet 2. melléklete szerinti egyházi szervezetek 
valamelyik GFO kódjával rendelkeznek (GFO kódok szerint: 551, 552, 555, 559), ezek a 
lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási 
közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 10 -12. §-a szerinti szervezetek) 

2. Határon túli magyar ajkú egyházi jogi személyek 
 
Az igénybejelentés benyújtása: A támogatási igényt elektronikus úton lehet benyújtani az 
Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (rövidítve EPER-ben). Az 
internetes felület a Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (a továbbiakban: Alapkezelő) honlapján (http://www.bgazrt.hu) elérhető 
EPER belépési ponton keresztül érhető el. 



 
Az igénybejelentés elektronikus benyújtásának határideje: 2018. november 30. 
 
Forrás: http://www.bgazrt.hu/ 

 
 
Az Agrárminisztérium, Vidékfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes 
Államtitkárság, mint EMVA Irányító Hatóság Közleménye a nem első forgalomba 
helyezésű, de első üzembe helyezésű járművek támogathatósága tárgyában 
 
Jelen közlemény kiterjed a Vidékfejlesztési Program valamennyi felhívására, – a helyi 
felhívásokat is ideértve - mely lehetőséget biztosít forgalmi engedélyhez kötött 
mezőgazdasági jellegű közúti járművek (elsősorban erő- és munkagép) beszerzésére. 
 
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési 
támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2013. 
december 17-i 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet vonatkozó szabályainak 
megfelelően valamennyi fent nevesített felhívás előírja, hogy „Gépberuházás esetén kizárólag 
olyan első üzembe helyezésű, a támogatási kérelem benyújtásának évétől számított legfeljebb 
két éve gyártott gépek, technológiai berendezések beszerzése és beépítése támogatható, amely 
a támogatható tevékenység megvalósítását szolgálja.”. 
 
Az EMVA Irányító Hatóság ezúton kívánja felhívni a támogatást igénylők és a 
kedvezményezettek figyelmét arra, hogy annak igazolására, hogy ha egy külföldön vagy 
Magyarországon forgalomba helyezett jármű rendeltetésszerű használata csak a 
kedvezményezett tulajdonszerzését követően kezdődik meg, a Közlekedési Hatóságtól kérni 
kell a jármű műszaki adatlapján az üzemóra állásra vonatkozó adat rögzítését a megjegyzés 
rovatban. Támogatás kizárólag abban az esetben folyósítható, amennyiben az üzemóra 
számláló igazolt állása azt támasztja alá, hogy a jármű rendeltetésszerű használatbavétele a 
kedvezményezett általi tulajdonszerzést megelőzően még nem történt meg. 
 
EMVA IH közlemény 

 
 

Módosult 26 db, a Vidékfejlesztési Program keretében megjelent felhívás 
 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Támogatást Igénylőket, hogy a közleményben felsorolt, Széchenyi 
2020 keretében megjelent felhívások 2018. november 9-én az alábbiak szerint változtak: 
 
Amennyiben a Kedvezményezett létszámbővítés tekintetében vállalást tett, úgy annak nem a 
záró kifizetési kérelem benyújtásakor, hanem először a fenntartási időszak kezdetétől 
számított 12 hónap átlagában vagy - bizonyos felhívások esetében - annak letelte után kell 
igazoltan megvalósulnia. 
 
Az agrár-beruházási felhívások kapcsán törlésre került a kritérium, miszerint az újonnan 
felvételre kerülő munkavállaló legutolsó bejelentett munkahelye nem lehet a támogatást 
igénylő kapcsolt vállalkozásának, partnervállalkozásának vagy természetes személy közeli 
hozzátartozójának többségi tulajdonában álló vállalkozásnak a megvalósítás helyszíne szerinti 
megyében működő telephelye. 
 



Felhívjuk a Tisztelt Kedvezményezettek figyelmét arra, hogy a foglalkoztatotti 
létszámbővítésre tett vállalást projektenként kell teljesítenie a kedvezményezettnek, azaz a 
több támogatott projekt kapcsán tett vállalások összeadódnak. 
 
Egyes felhívásokban a fentiek szerint módosított szabályozásoknak megfelelően változtak a 
műszaki, szakmai tartalomban, illetve az egyéb elvárásokban foglalt kritériumok, amelyekhez 
igazodnak a Támogatói Okirat és a Jogkövetkezmények című mellékletek is. 
 
A VP2-4.1.4-16 azonosítószámú, A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése című 
felhívás esetében módosult az „5.6. Az elszámolhatóság további feltételei” című fejezet 6. 
számú pontja, törlésre került, hogy „az első időközi kifizetési igényt legkésőbb a Támogatói 
Okirat kézbesítését követő naptól számított 6 hónapon belül be kell nyújtani.” 
 
Részletek itt 
 
Forrás: www.palyazat.gov.hu 

 
 
Ezt az ingyenes hírlevelet azért kapta, mert email címének megadásával regisztrált irodánkban, 
rendezvényeinken vagy emailben. Amennyiben a jövőben nem kívánja megkapni hírlevelünket, úgy kérjük, 
kattintson ide: LEIRATKOZÁS vagy ezt megteheti a leiratkozas@cserhatalja.eu email címen. 
Ezt követően töröljük hírlevél szolgáltatással kapcsolatos nyilvántartásunkból, és biztosítjuk, hogy a Cserhátalja 
Vidékfejlesztési Egyesülettől elektronikus hírlevelet a továbbiakban nem fog kapni. További tájékoztatásért, 
információért vagy adatmódosítást illetően levelét az info@cserhatalja.eu címre küldheti. 
Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület adatkezelési szabályzat: 
Adatkezelési szabályzat letöltés 
 

 

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 

 


