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Pályázati felhívás
Településképet meghatározó épületek külső 
rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér 

létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés

Három célterület:
1. az állami vagy önkormányzati funkciót nem

magában foglaló közösségi funkciókat ellátó
létesítmények energetikai korszerűsítése, illetve a
megújuló energiaforrások használata;

2. a vidéki térségek településképét meghatározó
épületek külső rekonstrukciója és energetikai
korszerűsítése;

3. többfunkciós közösségi tér/szolgáltató központok
létrehozása, fejlesztése (1000 fő alatti
településeken).
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Állami vagy önkormányzati funkciót nem magában foglaló
közösségi funkciók:
• közművelődési intézmények, színházak, egyéb, rendszeresen használt közösségi terek,
• klubok, foglalkoztatók.

Önállóan támogatható tevékenységek:
• a fejlesztéssel érintett épület energetikai korszerűsítését szolgáló külső és belső

felújítás, korszerűsítés, átalakítás,
• megújuló energia hasznosítását célzó fejlesztés.

1. célterület



Településképet meghatározó épület: 

• települési szilárd burkolatú utak mentén fekvő épület, vagy
• település központját alkotó vagy közvetlenül övező épület, vagy
• helyi turisztikai látványossághoz vagy a település megjelenésében szereppel

bíró épülethez közvetlenül vezető útvonalak mentén fekvő épület.

Önállóan támogatható tevékenységek:

 Településképet meghatározó épületek külső felújítása
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2. célterület



2. célterület

Önállóan nem támogatható tevékenységek:
 a fejlesztéssel érintett épület energetikai korszerűsítését szolgáló külső

és belső felújítás, korszerűsítés, átalakítás
 megújuló energia hasznosítását célzó fejlesztés
 a fejlesztéssel érintett épülethez kapcsolódó zöld felület rendezése,
 a fejlesztéssel érintett épülethez parkoló kialakítására, létrehozására,

fejlesztése,
 a fejlesztéssel érintett épület külső, belső nyílászáróinak cseréje,

beépítése,
 fás szárú, lágyszárú növények beszerzése és telepítése, parkosítás,

beépített öntözőrendszerének kiépítése, fejlesztése.
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Közösségi tér:

Társadalmi kezdeményezések eredményeként létrejött/létrejövő
közösségi használatú, erre a célra alkalmassá tett és üzemeltetett,
adott helyen rendszeresen működő belső terek, ahol a
településen vagy környezetében élő polgárok, azok formális és
informális csoportjai helyet és lehetőséget kapnak az aktív
pihenésüket, fizikai és szellemi rekreációjukat, kreatív szabadidő
eltöltésüket lehetővé tevő közösségi tevékenységeik rendszeres vagy
alkalmi gyakorlására.

Önállóan támogatható tevékenységek:
 Többfunkciós közösségi tér/szolgáltató központ létrehozása,

fejlesztése:
• a fejlesztéssel érintett épület külső és belső felújítása,
korszerűsítése, bővítése;

• a fejlesztéssel érintett szolgáltatáshoz kapcsolódó
eszközbeszerzés maximum 3 millió forint bekerülési
értékig.
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3. célterület



3. célterület

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

 a fejlesztéssel érintett épület külső nyílászáróinak cseréje,
beépítése,épület szigetelése, épületek akadálymentesítése,

 fenntartható, környezetbarát, megújuló energiaforrásokat
felhasználó gépek és berendezések kiépítése,
korszerűsítése,

 a fejlesztéssel érintett épülethez parkoló kialakítására,
létrehozására, zöld felület rendezése,

 játszótéri eszközök és szabadidős eszközök telepítése,
 3 millió forint bekerülési értéket meghaladó

eszközbeszerzés csak a fejlesztéssel érintett épület
felújításával együtt támogatható.
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Támogatást igénylők köre

 vidéki térségben működő települési önkormányzat,

települési nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati

társulás, nonprofit szervezet, egyházi jogi személy;

 vidéki térségben ingatlantulajdonnal vagy székhellyel, vagy

telephellyel rendelkező nonprofit szervezet, egyházi jogi

személy.
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Műszaki-szakmai követelmények
 Épületkorszerűsítés esetén a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet

szerinti költségoptimum szint elérése elvárás.
 Energiahatékonyság javítását célzó projekt esetén legalább

10% fajlagos energiahatékonyság javulás teljesítése elvárás. A
10%-os javulást a fejlesztés előtti állapotot bemutató
176/2008. (VI. 30.) Korm. Rendelet szerint készített
épületenergetikai tanúsítvánnyal, és a fejlesztéssel elérni
kívánt, a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet szerint végzett
számítással kell igazolni.

 Biomassza felhasználásával nem kapcsolt hőenergia-termelést
megvalósító technológia alkalmazása esetén a berendezés
hatásfokának legalább 70 %-osnak kell lennie.

 A projekt fizikai befejezését követően el kell készíteni a
176/2008. (VI. 30.) Korm. Rendelet szerint elkészített
épületenergetikai tanúsítványt, melyet a záró kifizetési
kérelem benyújtásakor csatolni szükséges.
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Nem támogatható tevékenységek

• új épület építése;
• természetes személy tulajdonában álló ingatlan

felújítása, korszerűsítése;
• kizárólag gazdasági (jövedelemtermelő) funkciót ellátó

épületek belső részének felújítása; korszerűsítése,
bővítése;

• önkormányzati bérlakás felújítása, korszerűsítése;
• lakóépületek belső részének felújítása, korszerűsítése,
• az 1. célterület esetén egyházi tulajdonú ingatlan

fejlesztése nem támogatható (KEHOP).



Előleg, biztosíték, önerő

• A megítélt támogatási összeg 50 %-áig igényelhető
előleg.

• Biztosítéknyújtási kötelezettség csak előleg
igénylése esetén.

• Önerő rendelkezésre állását a támogatási kérelem
benyújtásakor nyilatkozattal, míg legkésőbb az első
kifizetési kérelem benyújtásakor az Általános
Útmutató Felhívásokhoz (ÁÚF) c. dokumentumban
meghatározott módon és formában kell igazolni.



Maximális támogatási összegek, támogatási 
intenzitás

A támogatás 
maximális összege

Maximális 
támogatási 
intenzitás

Maximális támogatási 
intenzitás

Maximális 
támogatási 
intenzitás

Maximális 
támogatási 
intenzitás

A 290/2014. (XI.26.) 
Korm. rendelet 

szerinti kategóriába 
tartozó járásban 

lévő település nem besorolt kedvezményezett fejlesztendő
komplex 

programmal 
fejlesztendő

1. célterület 50 millió Ft 75% 85% 90% 95%

2. célterület 50 millió Ft 75% 85% 90% 95%

3. célterület 30 millió Ft 75% 85% 90% 95%



A pályázat felhívás megtalálható:

https://www.palyazat.gov.hu/

https://www.palyazat.gov.hu/


Köszönöm a megtisztelő figyelmet!

Nagyné Virág Szilvia
EMVA gazdaságfejlesztési referens

szilvia.virag.nagyne@me.gov.hu
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