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Megjelent a Magyar Falu Program keretében  

az Óvodafejlesztéshez kapcsolódó pályázati kiírás 

MFP-FOB/2019 
 

A Magyar Falu Program keretében megjelent az Óvodafejlesztés című pályázat, amely új 

építést, intézményi férőhelybővítést, felújítást valamint eszközbeszerzést támogat, 5000 fő 

alatti lakosságszámú településeken.  

 

A pályázat keretében támogatás igényelhető a következő tevékenységekre: 

 Új óvoda építése; 

 Működő óvoda felújítása, átépítése, átalakítása, korszerűsítése és bővítése 

férőhelybővítéssel vagy férőhelybővítés nélkül, (pl. fűtéskorszerűsítés, nyílászárócsere, 

hőszigetelés, meglévő világítási rendszerek, info- és telekommunikációs hálózat 

korszerűsítése, megújuló energiaforrás alkalmazása, stb.); 

 Jelenleg nem óvodai funkciót betöltő épületek óvodává történő átépítése, átalakítása és az 

ezzel kapcsolatos felújítási, korszerűsítési és bővítési munkálatok elvégzése, valamint a 

bezárt óvoda újranyitása érdekében szükséges átalakítás, bővítés, felújítás (pl. 

fűtéskorszerűsítés, nyílászárócsere, hőszigetelés, meglévő világítási rendszerek, infoés 

telekommunikációs hálózat korszerűsítése, megújuló energiaforrás alkalmazása, stb.); 

 

Támogatási kérelmet nyújthatnak be: 

 Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321) esetén: 

azok a települések, ahol a lakónépesség száma 5000 fő, vagy ez alatti, a 2018. január 1. 

napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján. 

 Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327), ha a projekt megvalósulási helyszíne, 5000 

fő, vagy ez alatti lakosságszámú településen van. Egy társulás több intézmény 

fejlesztésére is benyújthat pályázatot. 

 

A program keretében nyújtott támogatás 100%-os intenzitású, vissza nem térítendő 

támogatásnak minősül. 

 

Az igényelhető támogatások maximális összegei a következők: 

 Óvoda felújítás, átépítés, átalakítás, bővítés, korszerűsítés, funkcióváltás, újranyitás 

férőhely bővítés esetén: maximum 100 millió forint 

 Óvoda felújítás, átépítés, átalakítás, bővítés, korszerűsítés, funkcióváltás, újranyitás 



férőhely bővítés nélkül: maximum 30 millió forint 

 Új építés esetén: maximum 150 millió forint 

 

Az óvoda udvarának kialakítása, felújítása, korszerűsítése, eszközök és felszerelések 

beszerzése esetében: maximum 5 millió forint. 

 

A pályázatok benyújtására 2019. július 18. és 2019. augusztus 21. között van lehetőség. 

 

A pályázati felhívás, általános útmutató és a segédletek az alábbi linkre kattintva tölthetők le:  

 

https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/mfpbongeszo/mfpBongeszoLite.xhtml 

 
 

Napelemes rendszer telepítésének támogatása mikro-, kis- és 

középvállalkozásoknak felhívás 
 

A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Napelemes rendszer telepítésének támogatása 

mikro-, kis- és középvállalkozásoknak” című (GINOP-4.1.3-19 kódszámú) felhívás. A 

Felhívás meghirdetésekor a támogatási programra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 15 

milliárd Ft. 

 

A felhívás keretében támogatási kérelmek benyújtása 2019. június 17. 10.00 órától 2020. 

szeptember 30. 12.00 óráig lehetséges. 

 

A felhívás hozzájárul a megújuló energiaforrások felhasználására irányuló beruházások 

megvalósításához vissza nem térítendő támogatás formájában. Egyszerre szolgálja a 

környezettudatos gazdasági versenyképesség erősítését, a környezetterhelés csökkentését, 

illetve a vállalkozások rezsiköltségekhez kötődő terheinek enyhítését.  

 

Támogatható a kkv-k épületeinek és az épületekben folyó gazdasági-termelési folyamatok 

energiafogyasztásának fedezését szolgáló napelemes rendszerek telepítése.  

 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 1,5 millió, maximum 3 

millió Ft. A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum az összes elszámolható 

költség 100%-a lehet, azonban a napelemes rendszer elszámolható költsége nem haladja meg 

a beépített napelemek összesített névleges teljesítményére vetítetten a 200.000 Ft/kWp 

értéket. 

 

Néhány feltétel a pályázatok benyújtásához:  

 Csak kettős könyvvezetést folytató cég lehet pályázó (Kft, Bt, Rt, KKt) 

 Rendelkeznie kell három teljes lezárt üzleti évvel 

 Legalább 1 fő, teljes munkaidős munkavállaló alkalmazása az elmúlt 12 hónapban 

 Nem lakás jellegű ingatlant érint a fejlesztés 

 Már meglévő napelemes rendszer bővítésére és cseréjére nincs lehetőség 

 A kérelem benyújtását megelőző egy évben a korszerűsíteni kívánt épület használatban 

állt és rendelkezik erre az időszakra áramszámlával 

 Tetőszerkezet nem lehet palafedésű 

 Az árbevétel legalább 50%-a nem mezőgazdasági tevékenységből kell, hogy származzon 

 

https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/mfpbongeszo/mfpBongeszoLite.xhtml


Felhívás letöltése 

 

 

Népi Építészeti Program 2019. június 24-től 
 

A 2017-ben életre hívott Népi Építészeti Program idén 1,5 milliárd forint keretösszegből 

valósul meg és ettől az évtől a Teleki László Alapítvány gondozásába kerül.  

 

A népi örökség épített emlékei a legsérülékenyebbek közé tartoznak, megóvásuk, megújításuk 

elsődleges fontosságú az ezredfordulón. A népi építészeti örökség, bár veszélyeztetett, és 

sokat pusztult az elmúlt évtizedekben, részben még megmenthető. Ennek érdekében az ez évi 

program már nemcsak felújításra, építési tevékenységre nyújt támogatást, de egy-egy épület 

értékfeltárására is, amire ugyancsak benyújtható támogatási kérelem. 

 

A program célja a felújítások támogatása mellett a hagyományos építési technológiák 

fenntartása, a mesterségbeli tudás átörökítése is egyben, és kiemelten fontos, hogy a 

felújítások hagyományos szerkezetek - fa nyílászárók, korhű tetőfedések, burkolások stb. - 

alkalmazásával valósuljanak meg. 

 

A programban olyan természetes és jogi személyek – magánszemélyek, önkormányzatok, 

szervezetek stb. – folyamodhatnak támogatási kérelemmel a Program Megvalósítójához, 

amelyek országos vagy helyi védettségű épülettel rendelkeznek. A támogatás lehetséges 

mértéke a teljes bekerülési összeg 50 és 80 százaléka közötti. Magánszemély tulajdonosok és 

a hátrányos helyzetű régiókban, azon belül a kétezer főnél kisebb lélekszámú települések 

önkormányzatai számíthatnak a legmagasabb (maximum 80 százalékos) támogatási 

intenzitásra. A támogatás összege minimum 500 ezer, maximum 20 millió forint lehet, ami az 

elvárt önerővel egészül ki. 

 

A www.nepiepiteszetiprogram.hu oldalon június 24-én nyílt meg a támogatási kérelem 

benyújtására szolgáló online felület. A kérelmeknek harminc napon belül kell beérkezniük. 

 

 

Módosult „A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás” 

című felhívás 
 

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „A fiatal mezőgazdasági termelők számára 

nyújtott induló támogatás” című (VP2-6.1.1-16 kódszámú) felhívás dokumentációja.  

 

Módosult a 13. szakmai melléklet 2. e. pontja: A felhívás 4.4.2.3. fejezet 3.3. alpontja szerint 

tett kötelezettségvállalás igazolása: meghatározásra kerültek a mezőgazdasági erőgép/traktor - 

teljesítménykategória szerinti - dízelmotor kipufogógáz emissziós határértékei. 

 

Felhívjuk a Tisztelt Kedvezményezettek figyelmét, hogy vállalt kötelezettségüket akkor 

teljesítik, ha a vásárolt mezőgazdasági erőgép/traktor dízelmotor kipufogógáz emissziós 

határértékei nem haladják meg a táblázatban szereplő, az adott teljesítménykategóriához 

tartozó kibocsájtási határértéket. 

 

Közlemény 

 

 

https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-napelemes-rendszer-teleptsnek-tmogatsa-mikro-kis-s-kzpvllalkozsoknak-cm-felhvs
www.nepiepiteszetiprogram.hu
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-fiatal-mezgazdasgi-termelk-szmra-nyjtott-indul-tmogats-cm-felhvs--1


Módosult az „Együttműködések támogatása a REL és a helyi piacok 

kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért” című felhívás 
 

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Együttműködések támogatása a REL és a 

helyi piacok kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért” című (VP3-16.4.1-17 kódszámú) 

felhívás dokumentációja. 

 

Felhívjuk a Támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás módosulása az alábbi pontot 

érinti: 

- Módosult a 4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja című fejezet: a 

támogatási kérelmek benyújtására rendelkezésre álló időszak meghosszabbításra került 2019. 

december 31. napjáig. 

 

Közlemény 

 
 

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 

 

https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-egyttmkdsek-tmogatsa-a-rel-s-a-helyi-piacok-kialaktsrt-fejlesztsrt-s-promcijrt-cm-felhvs-
mailto:leiratkozas@cserhatalja.eu?subject=Leiratkozás&body=A%20hírlevélről%20leiratkozom!
http://www.cserhatalja.eu/new/index.php?option=com_content&view=article&id=98
mailto:info@cserhatalja.eu
http://www.cserhatalja.eu/

