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P Á L Y Á Z A T I  Ö S S Z E F O G L A L Ó  

A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, 

közszolgáltatások fejlesztésével 

A felhívás kódszáma: TOP-1.4.1-16 

 

1. A felhívás célja: A kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatása, a családok 

segítése, különösen a leghátrányosabb helyzetű térségekben lévő gyermekek minél korábbi 

életkorban történő megsegítése. 

Rendelkezésre álló forrás: 15,220 milliárd Ft 

 

2. A pályázók köre: 

 Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 31) 

 Helyi önkormányzatok és társulásaik (GFO 321, 327) 

 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok és társulásaik (GFO 351, 353, 371, 

373) 

 Egyházi jogi személy (GFO 55) 

 Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű civil 

szervezetek a 2011. évi CLXXV. törvény alapján (GFO 529, 563, 565, 569) 

 Közalapítvány (GFO 561) 

 Nonprofit gazdasági társaság, szervezet (GFO 572; 573; 575; 576; 599) 

 Önkormányzat többségi tulajdonában lévő vállalkozások (GFO 11) 

 

Konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet: 

 Megyei önkormányzat (GFO 321) 

 Önkormányzati hivatal (költségvetési szerv) (GFO 325)  

 Nonprofit gazdasági társaság, szervezet (GFO 57; GFO 599) 

 Vállalkozás (GFO 11) 
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3. Támogatható tevékenységek köre: 

Önállóan támogatható tevékenységek: 

A) Intézmény/szolgáltatás infrastrukturális fejlesztés: 

a) új férőhelyek kialakítása; 

b) új telephely/szolgáltatás/feladatellátási hely létesítése; 

c) bővítés, átalakítás, felújítás; 

d) bezárt telephely újranyitása; 

e) indokolt esetben új építés; 

f) ingatlankiváltás; 

g) funkciójukat vesztett épületek hasznosítása, funkcióváltás; 

h) udvar, játszóudvar felújítása 

i) szocializációt, mozgásfejlesztést, fejlesztést segítő helyiségek, szabadidős 

programoknak lehetőséget biztosító terek fejlesztése, kialakítása; 

j) tornaszoba, orvosi szoba, elkülönítő helyiség létesítése, felújítása. 

 

B) Eszközbeszerzés: 

a) a bútorok és egyéb berendezési tárgyak, eszközök beszerzését közvetlenül a 

szolgáltatáshoz kapcsolódóan; 

b) az informatikai eszközök és kapcsolódó szoftverek, berendezések, IKT-eszközök, 

vezeték nélküli technológiák beszerzését. 

 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek: 

a) Akadálymentesítés; 

b) Szórt azbeszt mentesítése; 

c) Energiahatékonysági intézkedések; 

d) Nyilvánosság biztosítása. 

 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek: 

a) Főzőkonyha vagy a melegítőkonyha fejlesztése; 

b) Tanmedence felújítása, bővítése; 

c) Gyermekpancsoló, szabadtéri zuhany létesítése, fejlesztése; 

d) Parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely fejlesztése; 
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e) Elektromos járművek használatához szükséges alapvető töltő-infrastruktúra 

kiépítése a beruházás környezetében; 

f) A bölcsőde alapfeladatain túli szolgáltatás; 

g) Járműbeszerzés; 

h) Megújuló energiaforrások alkalmazása; 

i) Az intézmény/szolgáltatás weboldalainak fejlesztése, kialakítása. 

 

4. A támogatás intenzitása: 

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum és maximum összege a felhívás 

területspecifikus mellékletében kerül szabályozásra. (min. 1 millió Ft - max. 600 millió Ft) 

b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a, a Felhívás 

támogatási jogcímekre vonatkozó szabályainak a figyelembevételével.  

 

5. Területi korlátozás: 

A megvalósítás helyszíne a kevésbé fejlett régiók vonatkozó terület-specifikus melléklet 

szerinti megyéjének a települései, kivéve a megyei jogú városok területe. 

 Baranya, Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Békés, Fejér, Heves, Jász-Nagykun-

Szolnok, Nógrád, Somogy, Veszprém megyékben 

 

6. Előleg igénylése: 

Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre 

igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás  

a) 50 %-a, de civil szervezet, egyházi jogi személy, nonprofit gazdasági társaság 

kedvezményezett esetén legfeljebb egymilliárd forint,  

b) 100 %-a központi, helyi önkormányzati költségvetési szerv, közvetlen vagy közvetett 

többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, helyi önkormányzat kedvezményezett 

esetén. 

 

7. Benyújtás: 

A támogatási kérelem benyújtási határideje és módja a felhívás területi egységre vonatkozó 

területspecifikus mellékletében található. (beadás kezdte:2017. május 29-től – július 19-ig) 

 


