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GINOP-4.1.3-19 Napelemes rendszer telepítésének támogatása mikro-,
kis- és középvállalkozásoknak
Pályázat célja
Jelen 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.
Pályázók köre
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro-, kis-, és középvállalkozások:
- amelyek rendelkeznek legalább három lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes
(365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka
nem számít bele; és
- amelyeknek a fejlesztendő székhelyén/telephelyén/fióktelepén bejelentett teljes
munkaidős létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző 12 hónapban
minimum 1 fő volt; és
- amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető
gazdasági társaságok vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és
Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági
társaságok fióktelepei,
- gazdasági formakód szerint:
o 113 Korlátolt felelősségű társaság
o 114 Részvénytársaság
o 116 Közkereseti társaság
o 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
- jogi forma szerint:
o kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok
Támogatható tevékenységek
Önállóan támogatható tevékenységek:
- Napelemes rendszer beszerzése és telepítése a saját energiafogyasztás fedezését
szolgáló hálózati villamosenergia-termelés céljából:
o Támogatott a napelemes rendszerek beszerzése és telepítése, a kapcsolódó
szerkezeti- és tartóelemek beszerzése és telepítése, az épület elektromos
rendszeréhez illetve a hálózathoz való csatlakozáshoz és a műszakilag
biztonságos működéshez szükséges elemek beszerzése és ezek kiépítése;
akkumulátorok; mérő- és szabályozó berendezések beszerzése és felszerelése.
o Kizárólag a fejlesztéssel érintett épülethez, vagy azonos fűtési körön lévő
épületekből álló épületcsoporthoz3 kötődő, illetve az épületben működő
termelési eszközök teljes releváns villamosenergiaigényének legfeljebb 100
százalékát fedező, minimum 7,5 kWp, maximum 15 kWp névleges
teljesítményű napelemes rendszerek telepítése támogatható. A napelemes
rendszer kizárólag a fejlesztéssel érintett épület tetőszerkezetén kerülhet
elhelyezésre.
Jelen dokumentumban közölt információk a dokumentum végén található jogi nyilatkozat alapján védettek.
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Pénzügyi feltételek
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1,5 millió Ft,
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. Amennyiben a költségek meghaladják a fajlagos költségszintet,
akkor a támogatás a fajlagos költséghatár alapján meghatározott elszámolható költség
alapján kerül meghatározásra. A fajlagos költséghatáron felüli rész önerőből
finanszírozandó.
Benyújtási határidő
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2019. június 17. 10.00 órától
2020. szeptember 30. 12.00 óráig lehetséges.
Bővebb információ

Jelen dokumentumban közölt információk a dokumentum végén található jogi nyilatkozat alapján védettek.
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FP-FOB/2019 Magyar Falu Program - Óvodafejlesztés
Pályázat célja
A kiírás célja az 5000 fő, és ez alatti lakosságszámú településeken óvoda kialakítása, építése,
férőhelybővítése, felújítása és ezen beruházásokhoz kapcsolódó eszközbeszerzések
támogatása, ezáltal a vidéki kistelepülések hátrányainak mérséklése, az életminőség és a
közszolgáltatások elérhetőségének javítása.
Pályázók köre
Jelen kiírásra pályázatot 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.
Támogatható tevékenységek
 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,
info- és telekommunikációs hálózat korszerűsítése, megújuló energiaforrás
alkalmazása, stb.);
A fentiek mellett támogatható továbbá:
 Óvoda udvarának kialakítása, felújítása, korszerűsítése;
 Eszközök és felszerelések beszerzése
 Akadálymentesítés;
 Azbesztmentesítés;
Pénzügyi feltételek
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
-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.
Jelen dokumentumban közölt információk a dokumentum végén található jogi nyilatkozat alapján védettek.
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Benyújtási határidő
A pályázatok benyújtására 2019. július 18. és 2019. augusztus 21. között van lehetőség.
Bővebb információ

Jelen dokumentumban közölt információk a dokumentum végén található jogi nyilatkozat alapján védettek.
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Módosult az EFOP-1.8.21-18 „Infekciókontroll tevékenységek gyakorlati
megvalósítása a fekvőbeteg ellátást nyújtó intézményekben” című
felhívás
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Infekciókontroll tevékenységek gyakorlati
megvalósítása a fekvőbeteg ellátást nyújtó intézményekben” című (EFOP-1.8.21-18
kódszámú) felhívás.
Részletek itt.
Pályázat célja
A felhívás elsődleges célja egy olyan szervezeti kultúra, szemlélet megteremtése a fekvőbeteg
szakellátást nyújtó intézményekben, amelynek segítségével a dolgozók felismerik az
egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések kialakulásához vezető veszélyforrásokat a
tevékenységek végzése során és javaslatokat fogalmaznak meg kivédésükre, lehetőség nyílik
az előfordult hibák és nemkívánatos események tanulási céllal történő megbeszélésére,
továbbá az intézmény vezetése aktívan közreműködik a betegellátással érintett helyiségek
higiénés kockázatainak csökkentésében.
A felhívás részcéljai:
 a kórházi fertőzésekkel kapcsolatos kockázatok felmérése és mérséklése, egységes
infekciókontroll kockázatértékelés bevezetése,
 az ún. „infekciókontroll kapcsolattartó” rendszer bevezetése az intézményi
működésbe,
 az infekciókontrollal kapcsolatos tevékenységek egészségügyi intézményekben
történő gyakorlati implementálása, a lakosság részére történő szemléletformálás az
infekciókontroll tevékenységek kapcsán.
Pályázók köre
Támogatást kizárólag azon közfinanszírozott fekvőbeteg szakellátást nyújtó egészségügyi
szolgáltatók igényelhetnek, amelyek:
 Magyarország kevésbé fejlett régióinak valamelyikében székhellyel vagy telephellyel
rendelkeznek, vagy
 Állami fenntartásban működő országos gyógyintézetek.
Támogatható tevékenységek
 Intézményi
infekciókontroll-kockázatértékelő
rendszer
kialakítása,
gyors
beavatkozások végrehajtása érdekében;
 Egyéni infekciókontroll kockázatértékelés és rizikó besorolás adatlap helyi,
intézményi szintű bevezetése a kialakított módszertanokkal összhangban;
 Az intézményekben ún. „infekciókontroll kapcsolattartó” rendszer kialakítása;
 Az infekciókontroll megerősítése érdekében szervezetfejlesztési tevékenységek;
 A betegellátással érintett helyiségekben használható, a fertőzések megelőzésére, a
higiénés kockázatok mérséklésére alkalmas eszközök beszerzése és elhelyezése;
 A négy leggyakoribb egészségügyi ellátással összefüggő fertőzés (pneumónia,
véráramfertőzés, sebfertőzés, húgyúti fertőzés) megelőzésére szolgáló - a támogatást
igénylőre releváns - ellátási csomag kialakítása és bevezetése;

Jelen dokumentumban közölt információk a dokumentum végén található jogi nyilatkozat alapján védettek.
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Helyi kommunikációs kampány lefolytatása az egészségügyi dolgozók, ellátottak és
látogatók részére;

Pénzügyi feltételek
Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege maximum 60.000.000 Ft.
Benyújtási határidő
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2019. június 24-től 2019.
július 25-ig van lehetőség.
Bővebb információ

Jelen dokumentumban közölt információk a dokumentum végén található jogi nyilatkozat alapján védettek.
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Hangfoglaló Könnyűzene Támogató Program Kollégium nyílt pályázati
felhívásai
Pályázat célja
Támogatási kérelmet három pályázati célterületen van lehetőség a Program Klubtámogató
Alprogram keretén belül benyújtani:
1. Pályázati cél: Fővárosi könnyűzenei koncerthelyszíneken (klubok, művelődési
intézmények, szórakozóhelyek stb.) rendszeres élőzenei koncertprogram
megvalósítása.
2. Pályázati cél: Fővároson kívüli könnyűzenei koncerthelyszíneken (klubok,
közművelődési intézmények, szórakozóhelyek stb.) rendszeres élőzenei
koncertprogram megvalósítása.
3. Pályázati cél: Magyarországgal szomszédos országok magyarlakta területein működő
könnyűzenei
koncerthelyszíneken
(klubok,
művelődési
intézmények,
szórakozóhelyek stb.) rendszeres, magyar fellépőkkel megvalósuló élőzenei
koncertprogram lebonyolítása.
A Hangfoglaló Könnyűzene Támogató Program keretében megjelent pályázati felhívás célja
magyar nyelvű dalok megőrzésének, megismertetésének, értelmezésének támogatása, a
magyar nyelvű dalszerzés kultúrájának támogatása, a magyar nyelvű dalok népszerűsítése,
bemutatásuk elősegítése, ezáltal a magyar nyelvű dalok elismertségének és értékének
növelése (például a témában megvalósuló kutatások, dalszerző táborok szervezése, szakmai
programok, képzések lebonyolítása, magyar nyelvű dalokkal kapcsolatos rendezvények).
Pályázók köre
A pályázatok benyújtására jogosultak:
1. célterület: Fővárosi könnyűzenei fellépéseknek helyszínt biztosító intézmények
(klubok, művelődési házak, szórakozóhelyek) és rendezvényszervezők, mint jogi
személyek, valamint nem önálló jogi személy esetében annak jogi személyiséggel
rendelkező fenntartója vagy egyéni vállalkozók, egyéni cégek.
2. célterület: Belföldi, fővároson kívüli könnyűzenei fellépéseknek helyszínt biztosító
intézmények (klubok, művelődési házak, szórakozóhelyek) és rendezvényszervezők,
mint jogi személyek, valamint nem önálló jogi személy esetében annak jogi
személyiséggel rendelkező fenntartója vagy egyéni vállalkozók, egyéni cégek.
3. célterület: határon túli székhelyű és/vagy határon túli működési területű, könnyűzenei
fellépéseknek helyszínt biztosító, Magyarországgal szomszédos országok magyarlakta
területein működő intézmények (klubok, művelődési házak, szórakozóhelyek) és
rendezvényszervezők, mint jogi személyek, valamint nem önálló jogi személy
esetében annak jogi személyiséggel rendelkező fenntartója vagy egyéni vállalkozók,
egyéni cégek.
A Hangfoglaló Könnyűzene Támogató Program keretében a pályázatok benyújtására
jogosultak: könnyűzenével, rendezvényszervezéssel vagy kifejezetten a magyar nyelvvel
foglalkozó jogi személyiséggel rendelkező cégek, egyéni vállalkozók, társadalmi szervezetek,
közintézmények és magánszemélyek.

Jelen dokumentumban közölt információk a dokumentum végén található jogi nyilatkozat alapján védettek.
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Támogatható tevékenységek
Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:
1. és 2. célterület:
 előadói tiszteletdíj,
 reklám- és propagandaköltség, ami az igényelt támogatási összeg maximum 15%áig kérhető.
3. célterület:
 előadói tiszteletdíj,
 technikai személyzet tiszteletdíja,
 utazási költség (előadók),
 szállásköltség (előadók), (Idegenforgalmi adó a támogatás terhére nem számolható
el),
 szállítási költség,
 hangtechnikai szolgáltatás (helyszíni),
 fénytechnikai szolgáltatás (helyszíni),
 vetítéstechnikai szolgáltatás (helyszíni),
 reklám- és propagandaköltség, ami az igényelt támogatási összeg maximum 15%áig kérhető.
Hangfoglaló Könnyűzene Támogató Program:
 bérleti díjak (terem, eszköz, helyszín, színpad, technika),
 előadói tiszteletdíj,
 helyszínbérleti díj,
 installációs költség,
 nyomdai előkészítés,
 nyomdaköltség,
 reklám-, PR- és marketingköltségek,
 szállásköltség (idegenforgalmi adó a támogatás terhére nem számolható el),
 szállítási költség,
 szerkesztői tiszteletdíj,
 szervezők tiszteletdíja,
 szerzői jogdíj(ak),
 szerzői tiszteletdíj,
 technikai személyzet tiszteletdíja,
 terembérleti díj,
 utazási költség,
 vendégelőadók (zenészek) tiszteletdíja,
 vetítéstechnikai szolgáltatás.
Pénzügyi feltételek
Az igényelhető támogatás koncertenként:
1. célterület: legfeljebb 250.000 Ft, összesen maximum 2.500.000 Ft pályázatonként.
2. célterület: legfeljebb 250.000 Ft, összesen maximum 4.000.000 Ft pályázatonként.
3. célterület: legfeljebb 250.000 Ft, összesen maximum 3.000.000 Ft pályázatonként.
Hangfoglaló Könnyűzene Támogató Program: maximum 2.000.000 forint.
Mindegyik pályázati célterületen a maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb
100%.
Jelen dokumentumban közölt információk a dokumentum végén található jogi nyilatkozat alapján védettek.
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Benyújtási határidő
A pályázatok benyújtási határideje: 2019. július 25. éjfél.
Bővebb információ

Jelen dokumentumban közölt információk a dokumentum végén található jogi nyilatkozat alapján védettek.
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NTP-NTMV-19 A hazai tehetséges magyar fiatalok nemzetközi
versenyeken, valamint a Magyarországot képviselő tanulók, csapatok
diákolimpiákon és világversenyeken való részvételének támogatása
Pályázat célja
A pályázat célja a hazai tehetséges, országos versenyeken kimagasló eredményt elért, a
pályázat benyújtásakor a 30. életévét még be nem töltött magyar fiatalok egyéni és csoportos
részvételének támogatása külföldön megvalósuló nemzetközi tanulmányi vagy művészeti
versenyeken, valamint a Magyarországot képviselő tanuló, vagy a hivatalos magyar csapat
nemzetközi tudományos diákolimpiákon, valamint tantárgyi vagy szakmai világversenyeken
való részvételének támogatása.
Pályázók köre
Az alábbi feltételeknek megfelelő intézmények/szervezetek nyújthatnak be pályázatot:
 A hazai köznevelési intézmények (a 2011. évi CXC. törvény 7. § szerint):
o általános iskola,
o gimnázium,
o szakgimnázium,
o szakközépiskola,
o szakiskola,
o alapfokú művészeti iskola.
 Magyarországon bejegyzett egyesület (ide nem értve a szakszervezetet és pártot),
alapítvány, közalapítvány és nonprofit gazdasági társaság, mely létesítő okiratában a
célok és/vagy a tevékenységek között az oktatás/nevelés szerepel.
 A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. sz. mellékletében szereplő
Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményei.
Támogatható tevékenységek
A pályázat keretében támogathatóak az alábbi tevékenységek:
 „A” komponens:
o országos versenyeken kimagasló eredményt elért, a pályázat benyújtásakor a
30. életévét még be nem töltött magyarországi fiatalok egyéni és csoportos
részvételének támogatása külföldön megvalósuló nemzetközi tanulmányi vagy
művészeti versenyeken.
 “B” komponens:
o a 23. életévét még be nem töltött tanuló, vagy a 23. életévüket még be nem
töltött tanulókból és kísérő tanáraikból álló hivatalos magyar csapat
nemzetközi tudományos diákolimpián, tantárgyi vagy szakmai világversenyen
való részvételének támogatása;
o a Magyarországot képviselő tanuló vagy a hivatalos magyar csapat
felkészülését szolgáló szakkörök, előadások, felkészítő táborok lebonyolítása;
o a nemzetközi tudományos diákolimpia, tantárgyi vagy szakmai világverseny
magyar nyelvű honlapjának működtetése.
Pénzügyi feltételek
A pályázaton legalább 500.000 Ft, illetve legfeljebb 5.000.000 Ft 100 % intenzitású vissza
nem térítendő támogatás igényelhető.
Jelen dokumentumban közölt információk a dokumentum végén található jogi nyilatkozat alapján védettek.
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Benyújtási határidő
Az internetes pályázatok benyújtásának határideje: 2019. július 31. 23:59 óra.
Bővebb információ

Jelen dokumentumban közölt információk a dokumentum végén található jogi nyilatkozat alapján védettek.
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JOGNYILATKOZAT

A Napi Pályázati Értesítőben és a palyazatihirek.eu oldalon (továbbiakban: Honlap) található tartalom az NLC
Tanácsadói Csoport Kft. (a továbbiakban: Kiadó) szellemi tulajdona. Kivételt képeznek ez alól azok az anyagok
(pályázati felhívás, fotók, videók, stb.), ahol a címben vagy a szövegben egyéb utalás található a szerző kilétére.
A Honlapon és a Napi Pályázati Értesítőben közzétett cikkek, fotóművészeti alkotások, egyéb szerzői művek
csak a szerző, illetve a Kiadó írásbeli engedélyével többszörözhetőek, közvetíthetőek a nyilvánosság felé,
tehetőek nyilvánosság számára hozzáférhetővé a sajtóban vagy egyéb fórumokon [Szjt. 36. § (2)].
A Kiadó fenntart minden, a Honlap és a Napi Pályázati Értesítő bármely részének bármilyen módszerrel,
technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A Honlap és a Napi Pályázati Értesítő
tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.
A Honlap és a Napi Pályázati Értesítő egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai és a
szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog alatt állnak. A Kiadó a szerzői
jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető
szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más
szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének
elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).
A Honlap és a Napi Pályázati Értesítő teljes egészében, a reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem
alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon
újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá a Kiadó előzetes írásbeli engedélye nélkül a Honlap és a Napi Pályázati
Értesítő egy részét vagy teljes tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz
újraközvetíteni, még változatlan formában is.
A Honlap és a Napi Pályázati Értesítő tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra
mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli
felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi
forgalomba hozatal – kizárólag a Kiadó előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.
A jelen jogi nyilatkozatban kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően, a Honlap és a Napi Pályázati Értesítő
használata, illetve a jogi nyilatkozat vagy a Honlapon elérhető egyéb dokumentumokban meghatározott
feltételek egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak a Honlapon és a Napi Pályázati Értesítő
szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap és a
Napi Pályázati Értesítő rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes
többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Kiadó előzetes írásbeli engedélye
nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.
A Honlapon és a Napi Pályázati Értesítőben közzétett pályázati hírekben elérhetővé tett más portálok által
közzétett hivatkozásokon keresztül letölthető tartalom nem áll a Kiadó befolyása alatt, így ezek tartalmáért
felelősséget vállalni nem tud.
A Felhasználó érdeklődés esetén minden esetben köteles a pályázat kiírójával felvenni a kapcsolatot, az adott
pályázati felhívást tartalmazó oldalt felkeresni.
Felhasználó a Honlapot és a Napi Pályázati Értesítőt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja,
hogy a Kiadó nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a
szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért
való felelősségen túlmenően.
A szolgáltatás olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhat, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezet. E
szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért a Kiadó nem vállal felelősséget.

Jelen dokumentumban közölt információk a dokumentum végén található jogi nyilatkozat alapján védettek.
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