Kód

Pályázat címe

Kedvezményezettek

Keretösszeg
(Mrd Ft)

Támogatás
összege

Támogatás
mértéke

Beadási határidő/
megjelenés ideje

Támogatás célja, támogatható tevékenység

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
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

max. 95%

Kód

VEKOP-6.1.1-20

Pályázat címe

Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése

Kedvezményezettek
a) Központi költségvetési irányító és
költségvetési szervek (GFO 31);
b) Helyi önkormányzatok és társulásaik
(GFO 321, 327);
c) Országos és helyi nemzetiségi
önkormányzatok és társulásaik (GFO 351,
353, 371, 373);
d) Egyházi jogi személy (továbbiakban:
egyház) (GFO 55);
e) Magyarország területén alapított és itt
székhellyel rendelkező, jogi személyiségű
civil szervezetek a 2011. évi CLXXV.
törvény alapján (GFO 529, 563, 565, 569);
f) Közalapítvány (GFO 561);
g) Nonprofit gazdasági társaság, szervezet
(GFO 572, 573, 575, 576, 599);
h) Önkormányzat többségi tulajdonában
lévő vállalkozások (GFO 118)

Keretösszeg
(Mrd Ft)

1,8

Támogatás
összege

min. 20 mFt,
max. 600 mFt.

Nemzetközi

Támogatás
mértéke

max. 100%

Beadási határidő/
megjelenés ideje

Támogatás célja, támogatható tevékenység

2020. január 20-tól
2021. február 22-ig

A Felhívás a gyermekjóléti alapellátások közül a bölcsődei ellátási
formákhoz (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde) való hozzáférés
javítását segíti elő, ezáltal hozzájárulva a kisgyermeket nevelők
munkavállalásának támogatásához, a családok segítéséhez. 2017.
január 1-jétől hatályba lépett jogszabályi változások eredményeként
minden olyan településen kötelező önkormányzati feladat a bölcsődei
ellátást nyújtó intézmények, szolgáltatások valamely formájának
biztosítása – önállóan, társulásban, vagy ellátási szerződés útján –,
ahol a 3 év alatti gyermekek száma meghaladja a 40 főt, vagy legalább
5 kisgyermek tekintetében erre igény jelentkezik.

