
 
 
 
 

  
 

 
 

 

 A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető 

szolgáltatásainak fejlesztésére  

Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós 

közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés  

 

 

Pályázat kódja VP-6-7.4.1.1-16 

Keretösszeg 26,9 Mrd Ft 

Támogatási összeg 30–50 millió Ft 

Intenzitás 75–95% 

Pályázók köre 

 Települési önkormányzat, települési nemzetiségi 

önkormányzat, önkormányzati társulás,  

 nonprofit szervezet, egyházi jogi személy.   

Területi szűkítés 

Az 1. és a 2. célterület esetében a Vidékfejlesztési 

Program szerinti vidéki térségekben található 

települések, a 3. célterület esetében a vidéki 

térségekben található 1000 fő alatti települések. 

Nem támogathatóak Budapest és a budapesti 

agglomerációhoz tartozó településeken végrehajtott 

beruházások.  

Beadás kezdete 2016. március 28.  

Megvalósítási idő 24 hónap 

Támogatható tevékenységek 

 Az állami vagy önkormányzati funkciót nem 

magában foglaló közösségi funkciókat ellátó 

létesítmények energetikai korszerűsítése, illetve a 

megújuló energiaforrások használata; 

 a vidéki térségek településképét meghatározó 

épületek külső rekonstrukciója és energetikai 

korszerűsítése; 

 többfunkciós közösségi tér/szolgáltató központok 

létrehozása, fejlesztése. 

VTSZ, TESZOR lista – 



 
 
 
 

  
 

 
A felhívás célja: 

 A vidéki térségekben élők életminőségének a javítása, a vidéki települések vonzóbbá tétele 

olyan fejlesztések által, amelyek a helyi szükségletek mértékéhez igazítva tényleges 

közösségi jellegű funkciókkal és használattal bírnak. Kiemelt célkitűzés az energia- és 

erőforrás hatékonyság növelése, illetve az alapvető szolgáltatásokhoz és a közösségi élet 

feltételeihez való hozzáférés javítása a közösségi terek létrehozásával és fejlesztésével.  

 

Pályázók köre: 

1. célterület esetében: 

 vidéki térségben működő települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, 

önkormányzati társulás, nonprofit szervezet, egyházi jogi személy; 

 vidéki térségben ingatlantulajdonnal vagy székhellyel, vagy telephellyel rendelkező 

nonprofit szervezet, egyházi jogi személy. 

2. célterület esetében: 

 vidéki térségben működő települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, 

önkormányzati társulás, nonprofit szervezet, egyházi jogi személy; 

 vidéki térségben ingatlantulajdonnal vagy székhellyel, vagy telephellyel rendelkező 

nonprofit szervezet, egyházi jogi személy. 

3. célterület esetében: 

 vidéki térségben működő települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, 

önkormányzati társulás, nonprofit szervezet, egyházi jogi személy; 

 vidéki térségben ingatlantulajdonnal vagy székhellyel, vagy telephellyel rendelkező 

nonprofit szervezet, egyházi jogi személy. 

A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.  

Támogatási kérelmet az az ügyfél nyújthat be, aki/amely rendelkezik a a mezőgazdasági, agrár-

vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás 

egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (továbbiakban: MVH eljárási törvény) 28.§-a szerint 

ügyfél-azonosítóval, tehát a törvény 9/B.§ c) pontja szerinti kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél. 

Konzorcium esetében a konzorcium összes tagjának rendelkeznie kell az MVH eljárási törvény 28. 

§ szerinti ügyfél-azonosítóval, tehát a törvény 9/B. § c) pontja szerinti kérelemre nyilvántartásba 

vett ügyfél. 

 

 



 
 
 
 

  
 

 
Támogatható tevékenységek: 

1. célterület: az állami vagy önkormányzati funkciót nem magában foglaló közösségi funkciókat 

ellátó létesítmények energetikai korszerűsítése, illetve a megújuló energiaforrások használata 

(egyházi jogi személy tulajdonában lévő ingatlanon végzett fejlesztés nem támogatható) 

 A fejlesztéssel érintett épület energetikai korszerűsítését szolgáló külső és belső felújítás, 

korszerűsítés, átalakítás – önállóan támogatható; 

 megújuló energia hasznosítását célzó fejlesztés – önállóan támogatható.  

 
2. célterület: településképet meghatározó épületek külső felújítása  

 A fejlesztéssel érintett épület, épületek, épületrészek külső felújítása – önállóan támogatható  

 

Önállóan nem támogatható tevékenységek:  

 energetikai korszerűsítést szolgáló külső és belső felújítás korszerűsítés, átalakítás  

 megújuló energia hasznosítását célzó fejlesztés  

 a fejlesztéssel érintett épülethez kapcsolódó zöld felület rendezése, 

 a fejlesztéssel érintett épülethez parkoló kialakítására, létrehozására, fejlesztése, 

 a fejlesztéssel érintett épület külső, belső nyílászáróinak cseréje, beépítése, 

 fás szárú, lágyszárú növények beszerzése és telepítése, parkosítás, beépített 

öntözőrendszerének kiépítése, fejlesztése, 

 használati térelemek beszerzése, meglévők felújítása, fejlesztése, 

 látvány térelemek beszerzése, meglévők felújítása, fejlesztése, 

 tereprendezéshez és a fenti elemek beépítéséhez, fejlesztéséhez kapcsolódó építési 

munkák, 

 ivó- és ipari vízellátás saját kúttal, vagy hálózatra csatlakozással, és a hozzá kapcsolódó 

elosztó és egyéb berendezések kiépítése, felújítása, telekhatáron belül, vagy kívül is, 

 elektromos hálózatra csatlakozás kiépítése, felújítása, telekhatáron belül, vagy kívül is, 

 eső- és szennyvízelvezetés saját derítővel, vagy hálózatra csatlakozással, eső- és 

szennyvízgyűjtők kiépítése, felújítása, telekhatáron belül, vagy kívül is, 

 tetőszerkezet felújítása, cseréje csak energiahatékonyságot célzó beruházással együtt 

támogatható. 

 

3. célterület esetében: többfunkciós közösségi tér/szolgáltató központ létrehozása, fejlesztése 

 A fejlesztéssel érintett épület külső és belső felújítása, korszerűsítése, bővítése;  

 a fejlesztéssel érintett szolgáltatáshoz kapcsolódó eszközbeszerzés maximum 3 millió forint 

bekerülési értékig.  

 

 



 
 
 
 

  
 

 
Önállóan nem támogatható tevékenységek:  

 fejlesztéssel érintett épület külső nyílászáróinak cseréje, beépítése,  

 épület szigetelése,  

 épületek akadálymentesítése,  

 megújuló energiaforrásokat felhasználó gépek és berendezések kiépítése, korszerűsítése 

(melegvíz, fűtés és elektromos áram előállítása céljából),  

 vagyonvédelmi elektronikai és hűtőberendezések, rendszer kiépítése, felújítása, fejlesztése,  

 ivó- és ipari vízellátás saját kúttal, vagy hálózatra csatlakozással, és a hozzá kapcsolódó 

elosztó és egyéb berendezések kiépítése, felújítása,  

 elektromos hálózatra csatlakozás kiépítése, felújítása,  

 eső- és szennyvízelvezetés saját derítővel, vagy hálózatra csatlakozással, eső- és 

szennyvízgyűjtők kiépítése, felújítása,  

 vonalas telefon és/vagy internet csatlakozási pont kiépítése,  

 a fejlesztéssel érintett épülethez parkoló kialakítására, létrehozására, 

 a fejlesztéssel érintett épülethez kapcsolódó zöld felület rendezése, 

 beépített öntözőrendszerének kiépítése, felújítása, 

 játszótéri eszközök és szabadidős eszközök telepítése, 

 használati térelemek beszerzése (például pad, asztal, hulladékgyűjtő és -tároló), 

 látvány térelemek beszerzése (például favédőrácsok, virágtartók, díszkutak, információs 

táblák, kültéri órák, zászlótartók, kandeláberek), 

 fásszárú, lágyszárú növények beszerzése és telepítése, parkosítás, 

 3 millió forint bekerülési értéket meghaladó eszközbeszerzés csak a fejlesztéssel érintett 

épület felújításával együtt támogatható. 

Valamennyi célterület esetében az alábbi tevékenységek önállóan nem támogathatóak: 

– Projektelőkészítés – szakmai előkészítés, közbeszerzés 

– Mérnöki feladatok 

– Projektmenedzsment 

– Egyéb szolgáltatások, beleértve a tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának kötelező 

tevékenységét 

 

Nem támogatható tevékenységek 

 Új épület építése; 

 természetes személy tulajdonában álló ingatlan felújítása, korszerűsítése; 

 kizárólag gazdasági (jövedelemtermelő) funkciót ellátó épületek belső részének felújítása; 

korszerűsítése, bővítése; 

 önkormányzati bérlakás felújítása, korszerűsítése; 

 lakóépületek belső részének felújítása, korszerűsítése. 



 
 
 
 

  
 

 
Mindhárom célterület esetében megvalósítható fejlesztés több helyrajzi számon fekvő ingatlan 

esetében is. 

Egy megvalósítási helyen csak egy célterületre irányuló fejlesztés támogatható. 

Elszámolható költségek: 

Költségtípus 

 Maximális mértéke az 

összes elszámolható 

költségre vetítve (%) 

építészek, mérnökök díjai 

5% 

hatósági eljárási díjak 

tanácsadói és projekt menedzsment költségek 

immateriális beruházások: számítógépes szoftverek megvásárlása 

vagy kifejlesztése  

szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek vagy eljárások 

megszerzése összesen  

közbeszerzési eljárások lefolytatása  1% 

tájékoztatás, nyilvánosság  0,5% 

műszaki ellenőri szolgáltatás  1% 

könyvvizsgálat 0,5% 

projektmenedzsment 2,5% 

ingatlan vásárlás 2% 

terület-előkészítés (régészeti feltárás, lőszermentesítés, 

földmunkák, stb.) 

2% 

2. célterület esetében energiahatékonyságot, és megújuló energia 

hasznosítását célzó épületgépészeti beruházások 
30% 

3. célterület esetében 3 millió forint bekerülési értéket meghaladó 

eszközbeszerzés 
50% 

 

Támogatás mértéke és összege:  

Támogatási terület A támogatás maximális összege Településtől függően 

1. célterület 50 millió Ft 75–95% 

2. célterület 50 millió Ft  75–95% 

3. célterület 30 millió Ft 75–95% 

 

 



 
 
 
 

  
 

 
Előleg mértéke: 

 Az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt 

támogatás 50%-a. 

Határidő:  

 A támogatási kérelmek benyújtására 2016. március 28-ától 2018. március 27-éig van 

lehetőség. Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek 

kerülnek együttesen elbírálásra: 

2016. július 31. 

2017. január 31. 

2017. június 30. 

2017. november 30. 

2018. március 27.  

  

Területi szűkítés:  

 A beruházások megvalósítására az 1. és a 2. célterület esetében a Vidékfejlesztési Program 

szerinti vidéki térségekben található településeken, a 3. célterület esetében a vidéki 

térségekben található 1000 fő alatti településeken van lehetőség.  

 Nem támogathatóak Budapest és a budapesti agglomerációhoz tartozó településeken 

végrehajtott beruházások. 

 

Projekt megkezdése: 

 A projekt megvalósítását a benyújtást követő napon a támogatást igénylő saját felelősségére 

megkezdheti. 

 

Projekt megvalósítási ideje:  

 A Támogatói Okirat kézbesítését követő naptól számított legfeljebb 24 hónap áll 

rendelkezésre. 

 


