
Kód Pályázat címe Kedvezményezettek
Keretösszeg

(Mrd Ft)
Támogatás összege

Támogatás 

mértéke

Beadási határidő/

megjelenés ideje
Támogatás célja, támogatható tevékenység

HUNG-2020

A nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, 

népszerűsítésének, megismertetésének, 

megőrzésének és gondozásának támogatása

230 mFt
min. 250 ezer Ft,

max. 4 millió Ft
max. 100%

2020. június 1-től 

2020. július 1-ig

A pályázati felületen 2020. március 23. 12.00 órától lehet a pályázati adatlapot

elektronikusan kitölteni, illetve a mellékleteket feltölteni, de a pályázatok

véglegesítésére, beküldésére csak 2020. június 1-től van lehetőség.

2020-3.1.1-ZFR-VHF

A villamos energia hálózat stabilitását és 

rugalmasságát innovatív eszközökkel biztosító 

fejlesztések megvalósítása

gazdasági társaságok és egyéb gazdasági 

szervezetek

3
min. 30 millió Ft, 

max. 1,1 milliárd Ft
max. 100% 2020. május 29-ig 

A Felhívás elsődleges célja az innovatív megközelítésű hálózatfejlesztési javaslatok

támogatása az időjárásfüggő megújuló energia alapú termelők integrációja

érdekében.

2020-3.1.2-ZFR-KVG

Karbonmentes, többlet villamos energia innovatív 

technológia által gázenergiává (Hidrogén, Biometán) 

történő átalakítását célzó fejlesztések megvalósítása

gazdasági társaságok és egyéb gazdasági 

szervezetek

szervezetek

gazdálkodó szervek 

4
min. 1 milliárd Ft, 

max. 2,5 milliárd Ft
max. 100% 2020. május 29-ig 

A Felhívás célja, hogy megalapozza egy olyan – műszaki- és környezetvédelmi

szempontok szerint is – életképes power-to-gas (hidrogén vagy biometán)

technológia piaci megjelenését;

2020-3.1.3-ZFR-TEFH

Települések energiaellátásának biztosítása földgáz 

helyettesítő alternatív ellátási módok felhasználásával, 

valamint modern technológiák, rugalmassági 

szolgáltatások igénybevételével 

gazdasági társaságok és egyéb gazdasági 

szervezetek

szervezetek

gazdálkodó szervek 

3
min. 750 millió Ft, 

max. 1,5 milliárd Ft
max. 100% 2020. május 29-ig 

A Felhívás kizárólagosan a kistelepüléseket, különösen az energiaellátás

szempontjából elszigetelt, ezáltal ellátás biztonságilag sérülékeny kistelepüléseket,

illetve földgázhálózatra vagy táv hő rendszerre nem csatlakoztatott falvakat célozza

meg.

2020-3.1.4-ZFR-EKM
Energiaközösségek kialakítását és működését 

támogató mintaprojekt támogatása

gazdasági társaságok és egyéb gazdasági 

szervezetek

szervezetek

gazdálkodó szervek 

formában;

2
min. 100 millió Ft, 

max. 1 milliárd Ft
max. 100% 2020. szeptember 30-ig

A felhívás keretein belül az alábbi célok elérése támogatható: 

• üvegházhatású gázkibocsátás csökkentése, 

• a megújuló energiaforrásból megvalósuló energiatermelés fejlesztése, valamint 

• a biztonságos és fenntartható alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való

áttérést előmozdító technológiák kifejlesztése.

programot szervezik és/vagy rendezik

magánszemélyek

tagozatai

folytató nonprofit iparművészeti szakmai 

szervezetek;

n.a. n.a. max. 100% 2020. áprolis 13-ig Felhívásonként eltérő;

okiratában/alapszabályában/cégkivonatában a 

sajtótermék-kiadási tevékenység és/vagy 

sajtótermékmegjelentetését előmozdító, segítő 

tevékenység fel van tüntetve.

tevékenységgel rendelkeznek;

rendelkező múzeumi besorolású muzeális 

intézmények; 

n.a. n.a. max. 100% 2020. május 25-ig Felhívásonként eltérő;

szervezet (CSO);

intézmények;

vállalatok (különösen innovációs és induló 

vállalkozások), amennyiben a projekt nonprofit 

jellegű.

n.a.

A támogatási összegek 

a projekt méretétől és 

hatókörétől függően 

változnak. A támogatott 

projektek átlagos 

támogatása 2019-ben 

körülbelül 20 000 euró 

volt.

max. 100%

A pályázatok benyújtására 

rendszeresen évente 

három alkalommal van 

lehetőség:

2020. február 1.

2020. június 1.

2020. október 1.

Az Alap célja a visegrádi országok közötti civil kapcsolatok fejlesztése, hogy

megkönnyítse és elősegítse a V4 országok (Magyarország, Csehország,

Lengyelország, Szlovákia) és más országok, (különösen, de nem kizárólag kelet-

európai, nyugat-balkáni nem EU tagországok) közti szorosabb együttműködését a

közös kulturális, tudományos és oktatási projektek, ifjúsági csereprogramok,

határokon átnyúló projektek és az idegenforgalom terén.

szervezet (CSO);

intézmények;

vállalatok (különösen innovációs és induló 

vállalkozások), amennyiben a projekt nonprofit 

jellegű.

n.a.

A támogatási összegek 

a projekt méretétől és 

hatókörétől függően 

változnak. A támogatott 

projektek átlagos 

támogatása 2019-ben 

körülbelül 20 000 euró 

volt.

max. 100%

A pályázatok benyújtására 

rendszeresen évente 

három alkalommal van 

lehetőség:

2020. február 1.

2020. június 1.

2020. október 1.

Az Alap célja a visegrádi országok közötti civil kapcsolatok fejlesztése, hogy

megkönnyítse és elősegítse a V4 országok (Magyarország, Csehország,

Lengyelország, Szlovákia) és más országok, (különösen, de nem kizárólag kelet-

európai, nyugat-balkáni nem EU tagországok) közti szorosabb együttműködését a

közös kulturális, tudományos és oktatási projektek, ifjúsági csereprogramok,

határokon átnyúló projektek és az idegenforgalom terén.

szervezet (CSO);

intézmények;

vállalatok (különösen innovációs és induló 

vállalkozások), amennyiben a projekt nonprofit 

jellegű.

n.a.

A támogatási összegek 

a projekt méretétől és 

hatókörétől függően 

változnak. A támogatott 

projektek átlagos 

támogatása 2019-ben 

körülbelül 40 000 euró 

volt.

max. 100%

A pályázatok benyújtására 

rendszeresen évente 

három alkalommal van 

lehetőség:

2020. február 1.

2020. június 1.

2020. október 1.

Az Alap célja a visegrádi országok közötti civil kapcsolatok fejlesztése, hogy

megkönnyítse és elősegítse a V4 országok (Magyarország, Csehország,

Lengyelország, Szlovákia) és más országok, (különösen, de nem kizárólag kelet-

európai, nyugat-balkáni nem EU tagországok) közti szorosabb együttműködését a

közös kulturális, tudományos és oktatási projektek, ifjúsági csereprogramok,

határokon átnyúló projektek és az idegenforgalom terén.

2014 TC16 RFCB010
Interreg V-A Ausztria-Magyarország 2014-2020 

Határon Átnyúló Együttműködési Program

önkormányzati intézmények)

közérdekű tevékenységet folytatnak (pl. 

klaszterszervezetek, gazdaságfejlesztési központok, 

egyetemek, kutató-fejlesztő intézmények),

személyiséggel rendelkező privát társaságokat.

95

millió euró
prioritástól függően max. 85% folyamatos

A program célja a gazdasági, társadalmi, kulturális és ökológiai kapcsolatok

elmélyítése Ausztria és Magyarország határa mentén és ezáltal a regionális

versenyképesség erősítése, valamint az egyenlőtlenségek enyhítése.

International Visegrad Fund (IVF) - Nemzetközi Visegrádi Alap

Strategic Grants 2020

Országos

Konvergencia-régió

Közép-magyarországi régió

Nemzetközi

International Visegrad Fund (IVF) - Nemzetközi Visegrádi Alap

Visegrad Grants 2020

International Visegrad Fund (IVF) - Nemzetközi Visegrádi Alap

Visegrad+ Grants 2020

NEMZETI KULTURÁLIS ALAP: IPARMŰVÉSZET KOLLÉGIUMA NYÍLT 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSAI 

NEMZETI KULTURÁLIS ALAP: KÖZGYŰJTEMÉNYEK KOLLÉGIUMA NYÍLT 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSAI 



Kód Pályázat címe Kedvezményezettek
Keretösszeg

(Mrd Ft)
Támogatás összege

Támogatás 

mértéke

Beadási határidő/

megjelenés ideje
Támogatás célja, támogatható tevékenység

EIC-FTI-2018-2020 Innovációs projektek felgyorsítása

kutatóközpont), 

intézmény), 

szövetkezet)

3 millió euró n.a.

for-profit: 70%

non-profit: 

100%

2020. október 27-ig 

Európának radikálisabb, piacgeneráló innovációra van szüksége a termelékenység

és a nemzetközi versenyképesség javítása, valamint új munkahelyek és magasabb

életszínvonal elérése érdekében. Ezeknek az újításoknak meg kell felelniük a

felhasználók és az ügyfelek igényeinek, és fenntartható módon kell kezelniük a

társadalmi, technológiai és üzleti kihívásokat. A javasolt projekteknek képesnek kell

lenniük a formabontó, korszakalkotó innovációra és a gyors infokommunikációs

piacra jutásra.


