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A pályázati felhívás célja

A vidéki térségekben élők életminőségének a javítása, a
lakosság egészséges, jó minőségű élelmiszerrel való
ellátása, a helyi termelők piacra jutásának elősegítése, a
helyi alapanyagok felhasználásának a támogatása, ezen
keresztül a helyi gazdaság fejlesztése.



A pályázati felhívás célterületei

1. célterület: helyi termékértékesítést szolgáló piacok,
valamint vásárterek infrastrukturális fejlesztése;

2. célterület: közétkeztetés fejlesztése.
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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 20 millió Ft 75% 85% 90% 95%



4

1. célterület

Önállóan támogatható tevékenységek

a) fedett és fedetlen elárusítóhelyek felújítása, kialakítása;

b) üzlethelyiségek felújítása, kialakítása;

c) piaci szolgáltatásokhoz szükséges helyiségek (pl. hűtőkamra,
raktár, stb.) felújítása, kialakítása;

• rendelkezésre álló forrás: 3,5 Mrd Ft;

• maximális támogatás: 50 millió Ft (a projektek
maximális támogatási intenzitása a kedvezményezett
járások besorolásától függően 75-95% közötti lehet);

• Kedvezményezettek köre: települési önkormányzat,
települési nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati
társulás, nonprofit szervezet, egyházi jogi személy
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1. célterület

Önállóan nem támogatható tevékenységek

Kötelezően:

1) szelektív gyűjtést biztosító hulladéktárolók kialakítása;

2) akadálymentesítés;

3) tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése.

Választható:

a) szociális és hatósági helyiségek felújítása, kialakítása;

b) szükséges kiegészítő infrastruktúra kiépítése: villamos energia- és
vízellátáshoz kapcsolódó hálózat, szennyvízelvezetés fejlesztése, kiépítése;

Az alábbi, önállóan nem támogatható tevékenységek a projekt elszámolható
költségének maximum 20 %-áig támogathatóak:

a) a területhez kapcsolódó út, járda, parkoló kialakítása;

b) vagyonvédelmet célzó beruházás kialakítása (pl. kerítés, kamerarendszer,
stb.);

c) használati térelemek (pl. pad, korlát, szemetes, stb.) beszerzése;

d) a mérlegelést, illetve a ki- és berakodást segítő eszközök gépek,
berendezések beszerzése;

e) parkosítás, zöldterület fejlesztése, kialakítása.
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2. célterület

a) étkeztetéshez szükséges tálaló-, melegítő-, főzőkonyha
fejlesztése, kialakítása;

b) étkező helyiség felújítása, férőhely bővítése;

c) raktár, hűtőkamra felújítása, kialakítása;

d) konyhai gépek, eszközök, bútorok és berendezési, felszerelési
tárgyak beszerzése.

• rendelkezésre álló forrás: 9,1 Mrd Ft;

• maximális támogatás: 20 millió Ft (a projektek maximális
támogatási intenzitása a kedvezményezett járások besorolásától
függően 75-95% közötti lehet);

• Kedvezményezettek köre: települési önkormányzat, települési
nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati társulás, nonprofit
szervezet, egyházi jogi személy

Önállóan támogatható tevékenységek
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2. célterület

Önállóan nem támogatható tevékenységek

Kötelezően:
1) szelektív gyűjtést biztosító hulladéktárolók kialakítása;
2) akadálymentesítés,
3) tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése.

Választható:
a) szociális és hatósági helyiségek felújítása, kialakítása;
b) szükséges kiegészítő infrastruktúra kiépítése: villamos energia- és 

vízellátáshoz kapcsolódó hálózat, szennyvízelvezetés fejlesztése, kiépítése.

Az alábbi, önállóan nem támogatható tevékenységek a projekt elszámolható
költségének maximum 20 %-áig támogathatóak:

a) épület külső felújítása;
b) étkező helyiség felújítása;
c) étkezőbútorok beszerzése;
d) az épülethez tartozó, telekhatáron belüli külső terek (udvar, zöld terület, 

konyhakert)kialakítása, átalakítása, felújítása;
e) használati térelemek (pl. pad, korlát, szemetes, stb.) beszerzése.
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1. célterület

Nem támogatható tevékenységek

a) elektromos parkoló-rendszer kiépítése;

b) járművek beszerzése.

2. célterület

Nem támogatható tevékenységek

a) új épület építése;

b) járművek beszerzése.



Előnyt jelent …

1. célterület esetében:

 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet és a 105/2015. (IV.23.)
Korm. Rendelet szerinti járási, települési besorolás;

 Fenntartási és üzemeltetési terv jó minősége;

 Foglalkoztatás bővítés.

2. célterület esetében:

 Fenntartási és üzemeltetési terv jó minősége;

 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet és a 105/2015. (IV.23.)
Korm. Rendelet szerinti járási, települési besorolás;

tanyás térségben lévő településen megvalósuló fejlesztés;

 Célzott fejlesztés a rászoruló lakosság részére;

A szolgáltatás folytonosságának a biztosítása;

Az alapanyagok rövid ellátási láncból való beszerzése;

Foglalkoztatás bővítés. 9
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