
Kód Pályázat címe Pályázat célja Pályázók köre Keretösszeg Támogatás összege
Beadási határidő/

megjelenés ideje

PM/23517-3/2019 Munkásszállások kialakítása

A munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszállás építéséhez nyújtható

támogatásról szóló 23/2017. (II. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.

rendelet) 2. § (1) valamint (2a) bekezdései alapján támogatás nyújtható helyi

önkormányzat, önkormányzati társulás, valamint gazdasági társaság részére

munkásszállás építéséhez vagy munkásszállás céljából igénybe vehető ingatlan

felújításához.

helyi önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló 

gazdasági társaság, valamint önkormányzati 

társulás 100 %-os tulajdonában álló gazdasági 

társaság

5 mrd Ft
min. 267 000 Ft,

max. 3 730 000 Ft

2019. október 10-től 

2020. május 15-ig 

MF/6343-2/2020-ITM Munkásszállások kialakítása

A munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszállás építéséhez nyújtható

támogatásról szóló 23/2017. (II. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.

rendelet) 2. § (1) valamint (2a) bekezdései alapján támogatás nyújtható helyi

önkormányzat, önkormányzati társulás, valamint gazdasági társaság részére

munkásszállás építéséhez vagy munkásszállás céljából igénybe vehető ingatlan

felújításához.

helyi önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló 

gazdasági társaság, valamint önkormányzati 

társulás 100 %-os tulajdonában álló gazdasági 

társaság

n.a.
min. 267 000 Ft,

max. 3 730 000 Ft

2020. január 22-től 

2020. május 15-ig 

A Pályázati Kiírás az ország teljes területén, de elsődlegesen a pest megyén

kívüli területeken a bölcsődei ellátás vonatkozásában szolgáltatáshiányos

települések, valamint a férőhelyhiánnyal küzdő önkormányzati tulajdonú

bölcsődék, mini bölcsődék és az önkormányzati tulajdonban lévő, többcélú óvoda-

bölcsődeként működő intézmények bölcsődei, mini bölcsődei

férőhelybővítésének fejlesztését célozza, kiemelt figyelmet fordítva a hátrányos

helyzetű gyermekek minél korábbi életkorban történő kora gyermekkori

intervenció szükségességére.

Települési Önkormányzatok 4,5 mrd Ft max. 300 millió Ft

2020. március 18.

2020. március 19-ig

MFP-AEE/2020  Magyar Falu Program:   Orvosi eszköz 

A támogatás célja az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések

számára az egészségügyi alapellátás biztosítása, feltételeinek javítása, a

megfelelő orvosi eszközállomány beszerzésének elősegítése. A fejlesztés

eredményeként mérséklődnek az egészségügyi alapellátás területi

egyenlőtlenségei.

2 mrd Ft max. 5 millió Ft
2020. március 25-től 

2020. április 24-ig 

MFP-FOL/2020 Magyar Falu Program:   Orvosi szolgálati lakás  

A kiírás támogatja az 5000 fő, és ez alatti lakosságszámmal rendelkező helyi

önkormányzatoknál vagy önkormányzati társulásoknál orvosi (kizárólag

háziorvos, házi gyermekorvos) feladatot ellátó személy részére lakhatás

biztosítását.

3 mrd Ft

Az igényelhető támogatás 

mértékének alsó és felső 

határa nem került 

meghatározásra.

2020. március 25-től 

folyamatosan 

MFP-HOR/2020 Magyar Falu Program:  Orvosi rendelő 

A kiírás támogatja az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések

számára új többcélú egészségügyi létesítmény létesítését vagy már meglévő

(akár eltérő funkciójú, vagy használaton kívüli) önkormányzati tulajdonban lévő

létesítmény átalakítását, felújítását, korszerűsítését, bővítését, illetve az ezzel

kapcsolatos berendezések, eszközök beszerzését.

2 mrd Ft max. 125 millió Ft
2020. március 25-től 

2020. április 24-ig 

TOP-6.5.1-19 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

Az intézkedés átfogó célja a felhívásban meghatározott önkormányzati

intézmények hatékonyabb energiahasználatának, racionálisabb

energiagazdálkodásának elősegítése.
tulajdonú gazdasági társaságok (GFO 11; 572; 

573; 575; 576) 

10904,926254 

mFt
Területenként eltérő

2020. február 20-tól 

2020. június 30-ig

Európa a Polgárokért Program 2014-2020

Demokratikus szerepvállalás és polgári 

részvétel

(EACEA-52/2019)

Testvérváros-programok 2020

Ennek az intézkedésnek a célja, hogy azoknak a projekteknek nyújtson

támogatást, amelyek partnervárosok széles körének egymásra találását

szeretnék megvalósítani a téma köré szervezett testvérvárosi rendezvényeken, a

Program céljaival összhangban és a többéves prioritásokat figyelembe véve. szervezetek

4,8 millió euró 
min. 5000 euró, max. 25 

000 euró / projekt

2020. február 4-ig;

2020. szeptember 1-ig;

Bölcsődei fejlesztési program 2018

Országos

Közép-magyarországi régió

Nemzetközi

Konvergencia-régió



Európa a Polgárokért Program 2014-2020

Demokratikus szerepvállalás és polgári 

részvétel

(EACEA-52/2019)

Városhálózatok 2020

A közös témán, hosszú távú perspektívával együtt dolgozó települések és

társulások városhálózatot hozhatnak létre, amivel együttműködésük

fenntarthatóbb lesz. A települések közötti hálózatépítés közérdekű kérdésekben

fontos eszköze a jó gyakorlatok cseréjének. A testvérvárosi program erős

köteléket hoz létre a települések között; ezért a testvérvárosi kapcsolatok által

létrehozott hálózatokban rejlő potenciált a városok közötti tematikus és tartós

együttműködés kialakítására lehet használni.

bizottságai vagy hálózatai;

szervezetek.

5,1 millió euró max. 150 000 euró / projekt
2020. március 3-ig;

2020. szeptember 1-ig;

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.

társadalmi szervezet (CSO);

állami 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 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.

társadalmi szervezet (CSO);

állami 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 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.

társadalmi szervezet (CSO);

állami 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 pályázatok benyújtására 

rendszeresen évente három 

alkalommal van lehetőség:

2020. február 1.

2020. június 1.

2020. október 1.

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

Határon Átnyúló Együttműködési Program

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.

önkormányzati intézmények) és 

közintézményekkel azonos elbírálás alá eső 

intézmények (beleértve az 1303/2013/EU rendelet 

szerinti területi együttműködési csoportosulásokat),

közérdekű tevékenységet folytatnak (pl. 

klaszterszervezetek, gazdaságfejlesztési 

központok, egyetemek, kutató-fejlesztő 

intézmények),

személyiséggel rendelkező privát társaságokat.

95

millió euró
prioritástól függően folyamatos 

International Visegrad Fund (IVF) - Nemzetközi Visegrádi Alap

Visegrad+ Grants 2020

International Visegrad Fund (IVF) - Nemzetközi Visegrádi Alap

Strategic Grants 2020

International Visegrad Fund (IVF) - Nemzetközi Visegrádi Alap

Visegrad Grants 2020


