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PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ 

A vidéki térségek kismeretű infrastruktúrájának és alapvető 

szolgáltatásainak fejlesztésére 

Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós 

közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés 

VP-6-7.4.1.1-16 

A támogatás célja:  

A Felhívás célja a vidéki térségekben található meghatározó épületek külső rekonstrukciójának és 

energetikai fejlesztése, a közösségi funkciókatellátó létesítmények energetikai korszerűsítése, 

továbbá a többfunkciós közösségi terek létrehozása és fejlesztése. 

 

A célok elérésének érdekében az alábbi célterületek mentén lehetséges a fejlesztések megvalósítása:  

 

1. célterület: az állami vagy önkorményzati funkciót nem magába foglaló közösségi funkciókat 

ellátó létesítmények energetikai korszerűsítése, illetve a megújuló energiaforrások 

használata;  

2. célterület: a vidéki térségek településképét meghatározó épületek külső rekonstrukciója és 

energetikai korszerűsítése;  

3. célterület: többfunkciós közösségi tér/szolgáltató központok létrehozása, fejlesztése;  

 

Támogatást igénylők köre: 

1. célterület esetében: 

a) vidéki térségben működő települési önkormányzat, települési nemzetiségi 

önkormányzat, önkorményztai társulás, nonprofit szervezet, egyházi jogi személy;  

b) vidéki térségben ingatlantulajdonnal vagy székhellyel, vagy telephellyel rendelkező 

nonprofit szervezet, egyházi jogi személy; 
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2. célterület esetében: 

a)  vidéki térségben működő települési önkormányzat, települési nemzetiségi 

önkormányzat, önkorményztai társulás, nonprofit szervezet, egyházi jogi személy;  

b) vidéki térségben ingatlantulajdonnal vagy székhellyel, vagy telephellyel rendelkező 

nonprofit szervezet, egyházi jogi személy; 

3. célterület esetében: 

c)  vidéki térségben működő települési önkormányzat, települési nemzetiségi 

önkormányzat, önkorményztai társulás, nonprofit szervezet, egyházi jogi személy;  

d) vidéki térségben ingatlantulajdonnal vagy székhellyel, vagy telephellyel rendelkező 

nonprofit szervezet, egyházi jogi személy; 

 

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.  

 

Támogatható tevékenységek: 

Önállóan támogatható tevékenységek 

1. célterület esetében:  

az állami vagy önkormányztai funkciót nrem magában foglaló közösségi funkciókat ellátó 

létesítmények energetikai korszerűsítés, illetve a megújuló nergia hasznosítását célzó fejlesztése 

az alábbiak szerint:  

a) a fejlesztéssel érintett épület energetikai korszerűsítést szolgáló külső és belső felújítás, 

korszerűsítés, átalakítás; 

b) megújuló energia hasznosítását célzó fejlesztés; 

 

2. célterület esetében:  

Településképet meghatározó épületek külső felújítása: a fejlesztéssel érintett épület, épületek, 

épületrészek felújítása; 
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3. célterület esetében:  

Többfunkciós közösségi tér/szolgáltató központ létrehozása, fejlesztése; 

a) a fejlesztéssel épintett épülert köülső és belső felújítása, korszerűsítése, bővítése;  

b) a fejlesztéssel érintett szolgáltatáshoz kapcsolódó eszközbeszerzés maximum 3 millió forint 

bekerülési értékig; 

 

Pályázati kondíciók: 

Rendelkezésre álló forrás: 26,6 milliárd Ft 

Támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás; 

A támogatás összege, intenzitása:  

 A támogatás 
maximális 

összege 

Maximális 
támogatási 
intenzitás 

Maximális 
támogatási 
intenzitás 

Maximális 
támogatási 
intenzitás 

Maximális 
támogatási 
intenzitás 

A 290/2014. (XI.26) 
Korm. rendelet 
szerinti kategóriába 
tartozó járásban lévő 
település 

  
 
nem 
besorolt 

 
 
kedvezményezett 

 
 
fejlesztendő 

 
komplex 
programmal 
fejlesztendő 

1. célterület 50 millió Ft 75 % 85 % 90 % 95 % 

2. célterület 50 millió Ft 75 % 85 % 90 % 95 % 

3. célterület 30 millió Ft 75 % 85 % 90 % 95 % 

  

Egy támogatási kérelemben több célterületre is igényelhető támogatás. 

Előleg igénylés: Igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 50%-a; 

Benyújtás: 2016. március 28. – 2018. március 27. között lehetséges 

 

Felmerülő kérdése esetén forduljon hozzánk bizalommal! 


