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PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ 

Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése 

TOP-4.1.1-15 

Terület: NÓGRÁD MEGYE 

A támogatás célja: 

A Felhívás célja, a jó minségű közszolgáltatáshoz való hozzáférés javítását, az egészségügyi 

ellátórendszer fejlesztését. 

 

Támogatást igénylők köre: 

 Központi költségvetési iránytó és költségvetési szervek 

 Helyi önkormányzatok és társulásaik 

 Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások által létehozott gazdasági társaságok, 

amelyekben az önkormányzatok többségi tulajdonrésszel rendelkeznek 

 Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű civil 

szervezetek a 2011. évi CLXXV. törvény alapján. 

 Egyházi jogi személy 

 Egyéb, jogi személyiségű non-profit szervezetek 

 

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

Önállóan nem, konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet:  

 Helyi önkormányzatok és társulásaik 

 Helyi és országos nemzetiségi önkormányzatok és társulásai 

 Nonprofit gazdasági társaság, szervezet, amelyben az állam vagy önkormányzat – 

együttesen, vagy külön, közvetve vagy közvetlenül – 100%-os tulajdoni részesedéssel 

rendelkezik 
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 Vállakozás,amelyben az állam, vagy önkormányzat – együttesen vagy külön, közvetve, vagy 

közvetlenül – 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik 

 

Támogatható tevékenységek 

Önállóan támogatható tevékenységek:  

 Egészségügyi alapellátás infrastruktúra fejlesztése (háziorvosi és házi gyermekorvosi 

rendelőnek, fogorvosi rendelőnek, védőnői tanácsadónak, alapellátáshoz kapcsolódó 

háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátásnak helyt adó helyiségek 

felújítása, átépítése, bővítése) 

 

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek: 

 Eszközbeszerzés 

 Iskola-egészségügyi ellátás végzéséhez szükséges helyiség (iskolaorvosi, iskola-fogorvosi 

rendelő) kialakítása és eszközbeszerzés 

 Mozgó szakorvosi szolgálat 

 Megújuló energiaforrások használata 

 Egészségfejlesztési feladatok ellátására, megelőző ellátások nyújtására alkalmas 

multifunkcionális helyiség kialakítása 

 Parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely létesítése 

 Udvarfelújítás 

 Járműbeszerzés 

 Garázs/tároló építése, kialakítása, felújítása 

 

Pályázati kondíciók: 

 Rendelkezésre álló forrás: 636  millió Ft; 

 Támogatás összege: minimum 10 millió Ft, maximum 100 millió Ft; 

 Támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a; 
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 Előleg igénylés: a megítélt támogatás 50%-a,  de legfeljebb 300 millió Ft; 

 Benyújtás: 2016. február 15 – 2016. május 4. között, online, kitöltő programon keresztül; 

 

Felmerülő kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal! 

 

 


