Kód

Pályázat címe

Kedvezményezettek

Keretösszeg
(Mrd Ft)

Támogatás
összege

Támogatás
mértéke

Beadási határidő/
megjelenés ideje

Támogatás célja, támogatható tevékenység

2020. október 12-től
2020. november 11-ig.

A civil társadalom erősítése, és a civil szervezetek társadalmi
szerepvállalásának segítése a civil szervezetek működési költségeihez
való hozzájárulás által. A közművelődés, tudomány és kutatás, audioés telekommunikáció, informatika, elektronikus hírközlés, szak- és
felnőttképzés,
ismeretterjesztés,
társadalmi
párbeszéd,
fogyasztóvédelem, a település és közösségfejlesztés, kulturális
tevékenység (kivétel zene, tánc, népzene, néptánc) területén működő
civil szervezetek támogatása.

2020. október 28-tól
2021. január 29-ig.

A felhívás célja a 2021-27-es programozási időszak területi operatív
programjának a megvalósításához szükséges, helyi, integrált területi
stratégiai dokumentumok – mint például területfejlesztési koncepció és
program, integrált területi program – felülvizsgálata, elkészítése,
valamint olyan ERFA típusú projektek előkészítési munkáinak
megkezdése, illetve elvégzése, melyek fizikai megvalósítása a 20212027 közötti időszakban tervezett a területi operatív program keretében

2020. október 1-től
2022. június 17-ig

A felhívás elsődleges célja a koronavírus gazdasági hatásainak
enyhítése, a vidéki térségekben élők egészséges, jó minőségű
élelmiszerrel való ellátásán, a helyi termelők piacra jutásának
elősegítésén- és a helyi alapanyagok felhasználásának támogatásán
keresztül a helyi gazdaság fejlesztése. A kisléptékű infrastrukturális és
eszközberuházások megvalósításával biztosítható a helyi termelők és
a lakosság folyamatos összekapcsolása. A felhívás hozzájárul a vidéki
lakosság életminőségének javításához, ezáltal a népesség
megtartásához, a helyi gazdaság fejlesztéséhez és élénkítéséhez. A
Kedvezményezettek
projektjeik
megvalósításával
a
helyi
vállalkozásoknak tudnak munkát és megélhetési lehetőséget biztosítani
(őstermelők, helyi termék előállítók, szolgáltatók, stb.).

Országos

NEAO-KP-1-2021

Civil szervezetek működésének biztosítására
vagy szakmai programjának megvalósítására
és működésének biztosítására fordítható
összevont támogatás

7-8 mrd Ft

min 200.000max.4.000.000 Ft

max. 100%

Önkormányzat
Főpolgármesteri Hivatal (költségvetési
szerv), vagy

TOP-1.5.1-20

TERVEZÉSI IDŐSZAK STRATÉGIAI ÉS
PROJEKTSZINTŰ ELŐKÉSZÍTÉSE

5 mrd Ft

min. 10 m Ft.,
max. 350 m Ft.

max. 100%

szervezet, amelyben az állam vagy a
megyei, fővárosi önkormányzat 100%-os
tulajdoni részesedéssel rendelkezik.
állam vagy a megyei, fővárosi
önkormányzat 100%- os tulajdoni
részesedéssel rendelkezik.
Konvergencia-régió

VP6-7.2.1.1-20

Helyi Termékértékesítést szolgáló piacok
infrastrukturális- és eszköz fejlesztése

3 mrd Ft

max. 100 mFt.

Közép-magyarországi régió
Nemzetközi

max. 95%

