Keretösszeg

Támogatás összege

Beadási határidő/
megjelenés ideje

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2020

A támogatás célja a települési önkormányzatok által fenntartott bölcsődébe és
óvodába járó gyermekek minél magasabb színvonalon történő ellátása, az
egészségügyi alapellátás biztosítása, feltételeinek javítása, valamint a közös
önkormányzati hivatal székhelyének fejlesztése, felújítása az igazgatási
tevékenység biztosítása érdekében.

9 mrd Ft

min. 20 millió Ft,
max. 60 millió Ft

2020. július 10-ig

Pályázati kiírás lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására

a) lakossági közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és -tisztítás szolgáltatás
támogatása,
b) egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezése (a
továbbiakban: ideiglenes ivóvízellátás).

2 mrd Ft

nem releváns

2020. július 6-ig

A megyei önkormányzatok és az önkormányzatok rendkívüli támogatása

a) A megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása a megyei önkormányzatok
2020. évi váratlan kiadásai támogatására szolgál bevételeik figyelembevételével.
b) Az önkormányzatok rendkívüli támogatása a települési önkormányzatok
működőképességének megőrzésére vagy egyéb, a feladataik ellátását
veszélyeztető helyzet elhárítására szolgál.

n.a.

Egyedi felülvizsgálat
alapján a támogatás
mértékét a megpályázott
összeg keretein belül a
helyi önkormányzatokért
felelős miniszter és az
államháztartásért felelős
miniszter állapítja meg.

2020. szeptember 30-ig

MFP-FOL/2020

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

A pályázat célja az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú településeken az
Magyar Falu Program:
önkormányzat tulajdonában lévő játszóterek felújítása, építése, az óvodai
"Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése" játszóudvar és kültéri eszközfejlesztés támogatása, ezáltal a vidéki
kistelepüléseken élők egészséges testi és lelki fejlődésének segítése.

2 mrd Ft

max. 5 millió Ft

2020. május 20-tól
2020. június 19-ig

2 mrd Ft

min. 100 millió Ft,
max. 1 milliárd Ft

2020. szeptember 30-ig

5 mrd Ft

max. 2,5 millió Ft

2020. június 15-től
2022. június 1-ig

Kód

Pályázat címe

Pályázat célja

Pályázók köre

Országos

MFP-OJF/2020

2020-3.1.4-ZFR-EKM

Magyar Falu Program: Orvosi szolgálati lakás

Energiaközösségek kialakítását és működését
támogató mintaprojekt támogatása

gazdasági társaságok és egyéb gazdasági
"A felhívás keretein belül az alábbi célok elérése támogatható:
szervezetek
• üvegházhatású gázkibocsátás csökkentése,
• a megújuló energiaforrásból megvalósuló energiatermelés fejlesztése, valamint
szervezetek
• a biztonságos és fenntartható alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra
való áttérést előmozdító technológiák kifejlesztése.
gazdálkodó szervek
"
formában;

természetes személy;

ZFR-D-Ö-2020

Megfizethető árú elektromos gépjármű és
segédmotoros kerékpár (robogó) beszerzésének
támogatása

A támohatás célja elsődlegesen az elektromobilitás hazai elterjedésének
előmozdítása, a közúti forgalom tisztábbá tétele.

Konvergencia-régió
Közép-magyarországi régió
Nemzetközi

fiókteleppel rendelkező egyéni vállalkozó, egyéni
ügyvéd;
fiókteleppel rendelkező civil szervezet, helyi
önkormányzat, köztestület, költségvetési szerv,
egyházi jogi személy, ügyvédi iroda, szabadalmi
ügyvivő iroda, közjegyző iroda, gazdasági társaság
és végrehajtó iroda;

LIFE 2014-2020: Környezetvédelmi alprogram "Környezet és erőforrás-hatékonyság" 2020

LIFE 2014-2020: Környezetvédelmi alprogram: "Természet és biodiverzitás" 2020

LIFE 2014-2020: Éghajlatpolitikai alprogram pályázati felhívásai

Európa a Polgárokért Program 2014-2020
Demokratikus szerepvállalás és polgári
részvétel
(EACEA-52/2019)

Európa a Polgárokért Program 2014-2020
Demokratikus szerepvállalás és polgári
részvétel
(EACEA-52/2019)

Testvérváros-programok 2020

Városhálózatok 2020

International Visegrad Fund (IVF) - Nemzetközi Visegrádi Alap
Visegrad Grants 2020

A LIFE Környezet és erőforrás-hatékonyság speciális célja, hogy hozzájáruljon (központi, regionális, helyi) és felügyeletük alatt
Az Európai Unió környezetvédelmi politikájának és törvényhozásának álló szervezetek
végrehajtásához, korszerűsítéséhez és fejlesztéséhez, beleértve a
környezetvédelem integrálását más intézkedésekbe, melyek ezáltal
hozzájárulnak a fenntartható fejlődéshez.
szervezetek (beleértve nem kormányzati
szervezeteket is).

max. kb. 500 ezer euró - 5
millió euró

1. szakasz: Koncepciójegyzet:
2020. július 14-ig
2. szakasz:
Teljes javaslat – 2021. február

2.592.491.250
euró

A természeti rendszerek, a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő növény- (központi, regionális, helyi) és felügyeletük alatt
és állatfajok védelme, megőrzése, helyreállítása, nyomon követése és álló szervezetek;
működésük elősegítése azzal a céllal, hogy az Európai Unióban megálljon a
biodiverzitásnak – és azon belül a genetikai források sokféleségének – a
csökkenése.
szervezetek (beleértve nem kormányzati
szervezeteket is).

max. kb. 500 ezer euró - 5
millió euró

1. szakasz: Koncepciójegyzet:
2020. július 16-ig
2. szakasz:
Teljes javaslat – 2021. február

A LIFE Éghajlat-politika kifejezett célja a LIFE program általános célkitűzések
maradéktalan megvalósítása:
1. elősegíteni az erőforrás-hatékony, alacsony szén-dioxid-kibocsátású és az
éghajlatváltozás hatásaihoz rugalmasan illeszkedő gazdaság felé való
elmozdulást;
2. az uniós éghajlat-politika és a kapcsolódó jogszabályok kidolgozásának, szervezetek és
végrehajtásának és érvényesítésének javítása;
3. elősegíteni az éghajlat-politikai célkitűzések más uniós politikákba, valamint a szervezetek (közöttük a nem kormányzati
köz- és magánszektor gyakorlatába történő integrálását;
szervezetek, NKSZ-ek).
4. jobb éghajlat-politikai irányítás megvalósítása valamennyi szinten, beleértve a
civil társadalom, a nem kormányzati szervezetek és a helyi szereplők
hatékonyabb bevonását.

864,163,750
euró

max. kb. 500 ezer euró - 5
millió euró

2020. október 6-ig

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;

A közös témán, hosszú távú perspektívával együtt dolgozó települések és
társulások városhálózatot hozhatnak létre, amivel együttműködésük
bizottságai vagy hálózatai;
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
szervezetek.
együttműködés kialakítására lehet használni.

5,1 millió euró max. 150 000 euró / projekt

társadalmi szervezet (CSO);
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 keleteurópai, nyugat-balkáni nem EU tagországok) közti szorosabb együttműködését állami intézmények;
a közös kulturális, tudományos és oktatási projektek, ifjúsági csereprogramok,
határokon átnyúló projektek és az idegenforgalom terén.
vállalatok (különösen innovációs és induló
vállalkozások), amennyiben a projekt nonprofit
jellegű.

n.a.

A támogatási összegek a
projekt méretétől és
hatókörétől függően
változnak.

2020. március 3-ig;
2020. szeptember 1-ig;

A pályázatok benyújtására
rendszeresen évente három
alkalommal van lehetőség:
2020. február 1.
2020. június 1.
2020. október 1.

International Visegrad Fund (IVF) - Nemzetközi Visegrádi Alap
Visegrad+ Grants 2020

International Visegrad Fund (IVF) - Nemzetközi Visegrádi Alap
Strategic Grants 2020

társadalmi szervezet (CSO);
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 keleteurópai, nyugat-balkáni nem EU tagországok) közti szorosabb együttműködését állami intézmények;
a közös kulturális, tudományos és oktatási projektek, ifjúsági csereprogramok,
határokon átnyúló projektek és az idegenforgalom terén.
vállalatok (különösen innovációs és induló
vállalkozások), amennyiben a projekt nonprofit
jellegű.
társadalmi szervezet (CSO);
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 keleteurópai, nyugat-balkáni nem EU tagországok) közti szorosabb együttműködését állami intézmények;
a közös kulturális, tudományos és oktatási projektek, ifjúsági csereprogramok,
határokon átnyúló projektek és az idegenforgalom terén.
vállalatok (különösen innovációs és induló
vállalkozások), amennyiben a projekt nonprofit
jellegű.

n.a.

n.a.

A támogatási összegek a
projekt méretétől és
hatókörétől függően
változnak.

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.

A pályázatok benyújtására
rendszeresen évente három
alkalommal van lehetőség:
2020. február 1.
2020. június 1.
2020. október 1.

