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PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ 

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése 

TOP-4.2.1-15 

Terület: NÓGRÁD MEGYE 

A támogatás célja: 

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

a társadalmi felzárkoztatást támogató kulturális szolgáltatáshoz való hozzáférés javítását, különös 

tekintettel a közszolgáltatások emberi kapacitására és a kapacitáshiányos hátrányos helyzetű 

térségekre. 

 

Támogatást igénylők köre: 

 Helyi önkormányzatok és társulásaik 

 Helyi és országos nemzetiségi önkormányzatok és társulásai  

 Önkormányzat többségi tulajdonában lévő vállalkozások 

 Egyházi jogi személy 

 Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű civil 

szervezetek 

 Nonprofit gazdasági társaság, szervezet 

 

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

Önállóan nem, konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet:  

 Helyi önkormányzatok és árulásaik 

 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 

 étkezetés 

 közösségi ellátások 

 házi segítségnyújtás 

 támogató szolgáltatás 

 utcai szociális munka 

 nappali ellátás 

 család- és gyemekjóléti szolgálat/központ 

 

Önállóan támogatható tevékenységek:  

A szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése, ezen belül támogatható: 

 férőhely bővítése 

 átalakítás, felújítás 

 új szolgáltatás létrehozása 

 étkeztetéshez szükséges konyha kialakítása, fejlesztése 

 az alapszolgáltatásokhoz kapcsolódó IKT infrastruktúra fejlesztése, hálózati rendszerek 

kiépítése 

 az épülethez tartozó, telekhatáron belüli külső terek kialakítása, átalakítása, felújítása 

 

Eszközbeszerzés, ezen belül támogatható: 

 eszközök, bútorok és berendezési, felszerelési tárgyak beszerzése 

 külső terekhez kapcsolódó tárgyi eszközök beszerzése 

 járműbeszerzés 
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Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek: 

 a megvalósuló tevékenységek részeként családbarát funkciók elhelyezése, kialakítása 

 a hatályos jogszabályokban minimálisan előírt számú parkoló-férőhely és akadálymentes 

parkoló-férőhely fejlesztése 

 

Pályázati kondíciók: 

 Rendelkezésre álló forrás: 631  millió Ft; 

 Támogatás összege: minimum 3 millió Ft, maximum 100 millió Ft; 

 Támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a; 

 Előleg igénylés: a megítélt támogatás 50%-a,  de legfeljebb 300 millió Ft; 

 Benyújtás: 2016. február 8 – 2016. április 29. között, online, kitöltő programon keresztül; 

 

 

 

Felmerülő kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal! 

 

 


