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

megjelenés ideje

Fedett és fedetlen tereket lehet létrehozni, vagy felújítani, a hozzájuk

kapcsolódó infrastrukturális háttérrel. A cél, hogy a helyi piacok és

vásárterek színvonalasan működjenek.

3 mrd Ft max. 100 millió Ft

A pályázat aktuális felhívása 

várhatóan 2020. II. felében 

jelenik meg. 

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

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-OKE/2020
Magyar Falu Program:                    

Önkormányzati kerékpárút építése

A kiírás célja az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú

településeken lévő kerékpárút felújítása, építése, ezáltal a vidéki

kistelepülések hátrányainak mérséklése, az életminőség és a

közszolgáltatások elérhetőségének javítása, a kerékpáros

közlekedési infrastruktúra fejlesztése.

és költségvetési szervek
4 mrd Ft. max 50 millió Ft. 2020. szeptember 10-ig

MFP-EIM/2020

Magyar Falu Program: 

 Elhagyott ingatlanok közcélre történő 

megvásárlása 

A községekben gyakran előfordul a romos, elhagyatott ingatlanok

látványa, ami a település összképét jelentősen rontja. Ezeknek az

ingatlanoknak önkormányzati tulajdonba történő kerülése elősegíti a

rendezett falukép kialakítását. A szebb, rendezettebb falukép

elérésén túl további pályázati cél, hogy a megszerzett ingatlant az

önkormányzat kizárólag közcélra használja.

és költségvetési szervek
2 mrd Ft. max. 5 millió Ft. 2020. szeptember 10-ig

MFP-TKK/2020

Magyar Falu Program: 

 Építési telek kialakítása, közművesítés 

A kiírás lehetőséget biztosít az 5000 fő, és ez alatti állandó

lakosságszámú településeken lakhatást szolgáló -kialakítás után

kötelezően értékesítendő- építési telek/telkek kialakítására, meglévő

építési telek/telkek közművesítésére, fejlesztésére. A támogatás célja

a kialakított, fejlesztett, közművesített, lakóház építésére alkalmas

építési telek/telkek magánszemély részére, saját lakás/lakóház

építésének céljára történő értékesítése.

és költségvetési szervek 
3 mrd Ft.

max 15 millió Ft. 

Telkenként max. 5 

millió Ft.

2020. szeptember 10-ig

Helyi termékértékesítő piacok és vásárterek támogatása

(TERVEZET)

Országos

A megyei önkormányzatok és az önkormányzatok rendkívüli támogatása



MFP-FVT/2020

Magyar Falu Program: 

 Temető fejlesztése 

A pályázati kiírás célja az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú

települési önkormányzatok tulajdonában lévő temetők tekintetében a

nagy terhet jelentő kötelező önkormányzati feladatok ellátásának

biztosítása, és segítség nyújtás a feladatainak ellátásához a kiírás

keretében megvalósítható fejlesztések által.

és költségvetési szervek 
2 mrd Ft. max. 30 millió Ft. 2020. szeptember 10-ig

MFP-FFT/2020

Magyar Falu Program: 

 Egyházi közösség tulajdonában lévő temetők 

fejlesztése 

A program lehetőséget biztosít az 5000 fő, és ez alatti állandó

lakosságszámú településeken lévő történelmi egyházak számára, a

működő temetők és temetkezési emlékhelyek fejlesztésének

támogatására

1 mrd Ft. max. 30 millió Ft. 2020. szeptember 10-ig

MFP-IEF/2020

Magyar Falu Program: 

 Iskolaépület felújítása 

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

települések számára a meglévő önkormányzati tulajdonban lévő

iskolák felújítását és korszerűsítését, illetve az ezzel kapcsolatos

berendezések, eszközök beszerzését.

5 mrd Ft. max. 100 millió Ft 2020. szeptember 4-ig

MFP-ITF/2020

Magyar Falu Program: 

 Iskolai tornaterem, tornaszoa fejlesztése

A kiírás célja az 5000 fő, és az ez alatti állandó lakosságszámú

településeken a meglévő és elavult állapotú tornatermek, tornaszobák

fejlesztésre kerüljenek az iskolákban, ezáltal a vidéki kistelepülések

hátrányainak mérséklése, az életminőség és a közszolgáltatások

elérhetőségének javítása

2,5 mrd Ft. max. 50 millió Ft. 2020. szeptember 4-ig

MFP-OEF/2020

Magyar Falu Program: 

 Óvodaépület felújítása 

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

települések számára új óvodák építését, meglévő önkormányzati

tulajdonban lévő óvodák felújítását és korszerűsítését, illetve az ezzel

kapcsolatos berendezések, eszközök beszerzését

önkormányzatok társulása 
5 mrd Ft. max. 150 millió Ft. 2020. szeptember 4-ig



MFP-OTF/2020

Magyar Falu Program: 

 Óvodai sportterem, tornaszoba fejlesztése 

A kiírás célja, hogy az 5000 fő, és az ez alatti állandó lakosságszámú

településeken új sporttermek jöjjenek létre, vagy a meglévő és elavult

állapotú tornaszobák fejlesztésre kerüljenek az óvodákban, ezáltal a

vidéki kistelepülések hátrányainak mérséklése, az életminőség és a

közszolgáltatások elérhetőségének javítása.

327)  2,5 mrd Ft. max. 30 millió Ft. 2020. szeptember 4-ig

MFP-FHF/2020

Magyar Falu Program: 

 Faluházak felújítása

A kiírás lehetőséget biztosít az 5000 fő, és ez alatti állandó

lakosságszámú települések illetve a közös önkormányzati hivatalok

polgármesteri hivatalként, vagy akként is funkcionáló többcélú

intézményei – „Faluházak” - külső és belső felújítására,

korszerűsítésére. A polgármesteri hivatalok felújítása többcélú

fejlesztés: egyrészt a korszerűsítéssel a hivatal fenntartásához

kapcsolódó költségek tartós csökkentése, a helyben dolgozók

munkakörülményeinek javítása a cél, és nem utolsó sorban a helyi

lakosság számára egy korszerűbb minél több igényt kielégítő hivatal

fog rendelkezésre állni.

és költségvetési szervek (GFO 321)  

327)   

5 mrd Ft max. 50 millió Ft. 2020. szeptember 4-ig

MFP-SZL/2020

Magyar Falu Program: 

 Szolgálati lakás

A szolgálati lakás program célja az 5000 fő és ez alatti állandó

lakosságszámmal rendelkező kistelepüléseken közfeladatot ellátó

személy részére a lakhatás biztosításának támogatása. A kiírás

100%-os önkormányzati tulajdonban álló ingatlan felújítását,

átalakítását, bővítését, funkcióváltását segíti, amely ingatlant az adott

közfeladatot ellátó személy számára az önkormányzat szolgálati

lakás céljából rendelkezésre bocsát a közfeladat betöltése idejéig.

és költségvetési szervek  2 mrd Ft max. 30 millió Ft. 2020. szeptember 4-ig

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, végrehajtásának és érvényesítésének javítása;

3. elősegíteni az éghajlat-politikai célkitűzések más uniós politikákba,

valamint a köz- és magánszektor gyakorlatába történő integrálását;

4. jobb éghajlat-politikai irányítás megvalósítása valamennyi szinten,

beleértve a civil társadalom, a nem kormányzati szervezetek és a

helyi szereplők hatékonyabb bevonását.

szervezetek és 

szervezetek (közöttük a nem kormányzati 

szervezetek, NKSZ-ek).

864,163,750 

euró

max. kb. 500 ezer euró - 

5 millió euró
 2020. október 6-igLIFE 2014-2020: Éghajlatpolitikai alprogram pályázati felhívásai

Közép-magyarországi régió

Nemzetközi

Konvergencia-régió



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. 
nonprofit szervezetek

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

25 000 euró / projekt
2020. szeptember 1-ig;

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.

testvérvárosi bizottságai vagy hálózatai;

szervezetek.

5,1 millió euró
max. 150 000 euró / 

projekt
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);

valamint állami intézmények;

magánvállalkozók, 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);

valamint állami intézmények;

magánvállalkozók, 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);

valamint állami intézmények;

magánvállalkozók, 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.

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


