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

megjelenés ideje

MF/93119-2/2020-ITM Munkásszállások kialakítása

Támogatási igény meghatározott munkásszállás építéséhez vagy

munkásszállás céljából igénybe vehető ingatlan felújításához

nyújtható be.

társulások, helyi önkormányzat 100 %-os 

tulajdonában álló gazdasági társaságok;

önkormányzati társulás 100%-os 

tulajdonában álló gazdasági társaságok;

5

támogatás maximális 

összege: 373 ezer Ft;

férőhelyre jutó 

támogatás maximális 

összege: 3 730 000 Ft 

2020. november 2-től 

2021. március 31-ig 

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. 

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 

TOP-1.5.1-20
TERVEZÉSI IDŐSZAK STRATÉGIAI ÉS 

PROJEKTSZINTŰ ELŐKÉSZÍTÉSE

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 2021-

2027 közötti időszakban tervezett a területi operatív program

keretében

Önkormányzat

Főpolgármesteri Hivatal (költségvetési 

szerv), vagy

szervezet, amelyben az állam vagy a 

megyei, fővárosi önkormányzat 100%-os 

tulajdoni részesedéssel rendelkezik.

az állam vagy a megyei, fővárosi 

önkormányzat 100%- os tulajdoni 

részesedéssel rendelkezik

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

m Ft.

2020. október 28-tól 

2021. január 29-ig.

VEKOP-5.3.2-15
FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS 

PEST MEGYÉBEN

A támogatás célja, hogy a mindennapi közlekedési célú utazások

esetén növekedjen a gyalogos, kerékpáros és vagy közösségi

közlekedési módot választók részaránya a közlekedők körében,

hozzájárulva ezzel az élhetőbb és fenntarthatóbb városi környezet

kialakulásához, valamint az alacsonyabb károsanyag-kibocsátási

szint eléréséhez

1,8 mrd Ft
min. 10 m Ft, max 500 

m Ft.

október 12-től, 2020. 

november 12-ig

Helyi termékértékesítő piacok és vásárterek támogatása

(TERVEZET)

Országos



VP6-7.2.1.1-20
Helyi Termékértékesítést szolgáló piacok 

infrastrukturális- és eszköz fejlesztése

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.).

3 max. 100 mFt.
2020. október 1-től 

2022. június 17-ig

Közép-magyarországi régió

Nemzetközi

Konvergencia-régió


