Kód

Pályázat címe

Keretösszeg

Támogatás összege

Beadási határidő/
megjelenés ideje

3 mrd Ft

max. 100 millió Ft

A pályázat aktuális felhívása
várhatóan 2020. II. felében
jelenik meg.

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

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 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 18-ig

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 18-ig

Pályázat célja

Pályázók köre
Országos

Helyi termékértékesítő piacok és vásárterek támogatása
(TERVEZET)

A megyei önkormányzatok és az önkormányzatok rendkívüli támogatása

MFP-FOL/2020

Magyar Falu Program:
Orvosi szolgálati lakás

MFP-IEF/2020

Magyar Falu Program:
Iskolaépület felújítása

MFP-ITF/2020

Magyar Falu Program:
Iskolai tornaterem, tornaszoa fejlesztése

Fedett és fedetlen tereket lehet létrehozni, vagy felújítani, a hozzájuk
kapcsolódó infrastrukturális háttérrel. A cél, hogy a helyi piacok és
vásárterek színvonalasan működjenek.

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.

Konvergencia-régió
Közép-magyarországi régió
Nemzetközi

LIFE 2014-2020: Éghajlatpolitikai alprogram pályázati felhívásai

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

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

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

A LIFE Éghajlat-politika kifejezett célja a LIFE program általános
célkitűzések maradéktalan megvalósítása:
1. elősegíteni az erőforrás-hatékony, alacsony szén-dioxidkibocsátású és az éghajlatváltozás hatásaihoz rugalmasan illeszkedő
gazdaság felé való elmozdulást;
2. az uniós éghajlat-politika és a kapcsolódó jogszabályok szervezetek és
kidolgozásának, végrehajtásának és érvényesítésének javítása;
3. elősegíteni az éghajlat-politikai célkitűzések más uniós politikákba, szervezetek (közöttük a nem kormányzati
valamint a 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.
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 kelet-európai, nyugat-balkáni
valamint állami intézmények;
nem EU tagországok) közti szorosabb együttműködését a közös
kulturális, tudományos és oktatási projektek, ifjúsági csereprogramok,
magánvállalkozók, vállalatok (különösen
határokon átnyúló projektek és az idegenforgalom terén.
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 kelet-európai, nyugat-balkáni
valamint állami intézmények;
nem EU tagországok) közti szorosabb együttműködését a közös
kulturális, tudományos és oktatási projektek, ifjúsági csereprogramok,
magánvállalkozók, vállalatok (különösen
határokon átnyúló projektek és az idegenforgalom terén.
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 kelet-európai, nyugat-balkáni
valamint állami intézmények;
nem EU tagországok) közti szorosabb együttműködését a közös
kulturális, tudományos és oktatási projektek, ifjúsági csereprogramok,
magánvállalkozók, vállalatok (különösen
határokon átnyúló projektek és az idegenforgalom terén.
innovációs és induló vállalkozások),
amennyiben a projekt nonprofit jellegű.

864,163,750 max. kb. 500 ezer euró euró
5 millió euró

n.a.

n.a.

n.a.

2020. október 6-ig

A pályázatok benyújtására
rendszeresen évente három
A támogatási összegek
alkalommal van lehetőség:
a projekt méretétől és
2020. február 1.
hatókörétől függően
2020. június 1.
változnak.
2020. október 1.
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