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Módosult a „Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója,  
többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés” 

felhívás dokumentációja 
 
2018. március 23-án módosult a „Településképet meghatározó épületek külső 
rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés” 
elnevezésű (VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 azonosító jelű) felhívás dokumentációja. Felhívjuk a 
Támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulása az alábbi fejezetet érinti: 
 
- Az 5.3 A támogatás mértéke, összege című fejezetben a települési nemzetiségi 
önkormányzatok, nonprofit szervezetek, illetve egyházi jogi személyek esetében a támogatás 
intenzitása módosult. 
 
A 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet szerinti „kedvezményezett” kategóriába tartozó járásban 
lévő településeken a települési nemzetiségi önkormányzat, nonprofit szervezet, illetve egyházi 
jogi személy esetében a maximális támogatási intenzitás 85%. 
 
IH közlemény 
 
 

Módosult a Vidékfejlesztési Program keretén belül meghirdetett felhívások 
vonatkozásában elfogadott garanciaszervezetek listája 

 
Módosult a Vidékfejlesztési Program keretén belül meghirdetett felhívások vonatkozásában 
elfogadott garanciaszervezetek listája. A módosított lista továbbra is a palyazat.gov.hu 
oldalon, a Vidékfejlesztési Program főoldalán érhető el. 
 
Garanciaszervezetek listája 
 
IH közlemény 

 
 

Kihirdették a Zártkerti Program nyerteseit 
 
Az idén első alkalommal hirdette meg önálló programként a Földművelésügyi Minisztérium a 



zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális 
hátterét biztosító fejlesztések támogatását célzó pályázatát. A pályázatok támogatására 
2.000.000.000 forint áll rendelkezésre, projektenként maximálisan 10.000.000 forint értékben. 
 
A pályázatok szakmai bírálatát végző Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft-hez (HOI NKft.) a 
megadott határidőig 688 támogatási kérelem érkezett be postai úton, ebben az 
önkormányzatok több mint 6,5 milliárd forint támogatási összeget jelöltek meg. A formai 
ellenőrzést és hiánypótlást követően végül 495 pályázatot fogadtak be és értékeltek a 
szakemberek. 
 
A Földművelésügyi Minisztérium döntése alapján az idén 198 nyertes önkormányzat tudja 
megvalósítani fejlesztési terveit. A döntést követően a nyertes önkormányzatokkal – az egyedi 
fejlesztési igényekhez igazodva – a minisztérium támogatási szerződést köt, a fejlesztés 
megkezdéséhez szükséges előleget csak ezután kaphatják meg. 
 
(FM Sajtóiroda) 
 
A támogatott projektek listája ide kattintva elérhető.  
 
 

MFB Nemzeti Gépfinanszírozási Program – Mezőgazdasági vevőfinanszírozási 
hitelprogram 

 
A Hitelprogram célja olyan új - a Magyar Államkincstár (továbbiak: Kincstár) által az 
internetes honlapján hivatalosan közzétett Gépkatalógus kódjegyzékben (továbbiakban: 
Gépkatalógus) szereplő - mezőgazdasági gépek megvásárlásának finanszírozása, amelyet 
Magyarországon bejegyzett székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén 
székhellyel és Magyarországon fiókteleppel/telephellyel rendelkező mezőgazdasági gépgyártó 
(továbbiakban: Gépgyártó) állított elő, és maga, vagy a vele szerződéses viszonyban lévő 
gépkereskedők (továbbiakban: Gépkereskedő) útján értékesít. 
 
A hitelprogram előnye:  
 vidékfejlesztési támogatásokkal együtt is felvehető hitel 
 támogatási kerettel nem rendelkezők is igénybe vehetik 
 kedvezményes kamatozással igényelhető hitel 
 akár saját erő nélkül is igénybe vehető 
 kezdő vállalkozások is finanszírozhatóak 

 
A hitelprogramból finanszírozható hitelcélok: 
A Hitelprogram keretében igényelt hitel a Kincstár által az internetes honlapján hivatalosan 
közzétett Gépkatalógusban szereplő olyan mezőgazdasági gépek megvásárlásának 
finanszírozására fordítható, amelyeket az ügyfél a számviteli törvény szerint tárgyi eszközként 
tart nyilván. A hitelből ugyanazon Gépgyártótól, Gépkereskedőtől egyidejűleg több 
gép/berendezés is vásárolható. 
 
A hitelkérelmet a beruházás tárgyát képező gépet értékesítő Gépgyártónál, vagy 
Gépkereskedőnél lehet benyújtani.  
A Hitelprogram részletes feltételeit ismertető termékdokumentációját az MFB 
Vállalkozásfinanszírozási Program 2020 Termékleírása tartalmazza. 
 



 
GINOP-4.1.2-18  

Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések 
támogatása felhívás 

 
A felhívás hozzájárul az épületek energiatakarékosságának és energiahatékonyságának 
megújuló energiaforrások felhasználásával történő javítására irányuló beruházások 
megvalósításához vissza nem térítendő támogatás formájában. Egyszerre szolgálja a 
környezettudatos gazdasági versenyképesség erősítését, a környezetterhelés és a felhasznált 
primer energia mennyiségének csökkentését, illetve a vállalkozások rezsiköltségekhez kötődő 
terheinek enyhítését. 
 
A Felhívás meghirdetésekor a támogatási programra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 
52,5 milliárd Ft.  
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 800-1750 db. 
 
Támogatást igénylők köre: 
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro-, kis-, és középvállalkozások: 
a) amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), 
teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem 
számít bele;  
b) melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását 
megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt;  
c) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági 
társaságok, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén 
székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági 
társaságok fióktelepei,  
 
gazdálkodási formakód szerint: a) 113 Korlátolt felelősségű társaság; b) 114 
Részvénytársaság; c) 116 Közkereseti társaság; d) 117 Betéti társaság; e) 226 Külföldi 
vállalkozás magyarországi fióktelepe; f) 228 Egyéni cég; g) 231 Egyéni vállalkozók;  
 
jogi forma szerint:  
aa) kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok;  
ab) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek.  
 
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs 
lehetőség. 
 
Jelen Felhívás keretében csak energiahatékonyság fokozását valamely megújuló energiaforrás 
felhasználásával kombináló projektjavaslatot lehet benyújtani (továbbiakban: komplex 
projekt).  
 
A komplex projektjavaslatra vonatkozó előírások:  
a) A benyújtott támogatási kérelmek esetében az energiahatékonyság fokozására irányuló 
projektrész – B) tevékenység – aránya alátámasztottan el kell, hogy érje legalább a 30%-ot a 
projekt összes elszámolható költségén belül.  
b) A megújuló energia felhasználásra irányuló projektrész – C) tevékenység – aránya 
alátámasztottan el kell, hogy érje legalább a 10%-ot a projekt összes elszámolható költségén 
belül.  



c) A kombinációnak projektenként szükséges megfelelni.  
 
A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem támogathatóak:  
A) Projekt-előkészítési tevékenységek 
B) Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek 

I. Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése  
II. Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése  
III. Meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása  

C) Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek 
I. Napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület HMV igényének 
részbeni, vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtésrásegítésre és/vagy hűtésre  
II. Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett 
épület fűtési és HMV igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából  
III. Napelemes rendszer telepítése hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) 
villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület villamosenergia-
ellátásához  
IV. Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati 
melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre  

D) Egyéb tevékenységek 
 
A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói 
Okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat hatályba lépését követően 
legfeljebb 12 hónap áll rendelkezésre. 
 
Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek. 
 
Jelen Felhívás keretében a támogatást igénylő / kedvezményezett kizárólagos tulajdonában 
álló épületek fejlesztése támogatható. 
 
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2018. március 14. 12.00 
órától 2018. június 28. 12.00 óráig lehetséges. Ezen időszak alatt a támogatási kérelmek 
értékelése folyamatosan történik. 
 
Felhívás 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 

 


