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Összefoglaló 

A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő 

intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével 

TOP-1.4.1-15 

Vas megye 

 
1. A rendelkezésre álló forrás összege: 

Teljes rendelkezésre álló keretösszeg, összes elszámolható költség alapon: 1 731 millió Ft 

A) A megye városaiból érkező pályázatok számára elkülönített indikatív keretösszeg: 846 
millió Ft  

B) A megye más településeiről érkező pályázatok számára elkülönített indikatív keretösszeg: 
885 millió Ft  

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 6 db. 
 

2.  A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja: 

a) A támogatási kérelmek benyújtása: 2016. március 21-től 2016. május 23-ig lehetséges. 
b) A támogatási kérelem benyújtásának módja: Online benyújtás elektronikus kitöltőprogramon 
keresztül.  
Postai úton: Magyar Államkincstár Vas Megyei Igazgatóság  
cím: 9700 Szombathely, Széll Kálmán u. 20. (9700 Szombathely Pf. 70.) 
 

3.  A támogatás mértéke, összege:  

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:  

- az A.) keret esetében minimum 10 millió Ft, maximum 200 millió Ft;  

- a B.) keret esetében minimum 1 millió forint, maximum 50 millió forint. 

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

4. Támogatást igénylők köre:  

Támogatási kérelmet nyújthatnak be az intézmények fenntartói/az ingatlanok tulajdonosai:  
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 57; GFO 599);  

h) Önkormányzat többségi tulajdonában lévő vállalkozások (GFO 119).  
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van 
lehetőség.  
 
Önállóan nem, konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet az alábbi 
szervezetek a 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 5. melléklete, A nemzeti szabályozás az 
elszámolható költségekről 2014-2020 programozási időszak 3.8.2.5 pontjában meghatározott 
tevékenységek megvalósítására:  
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- Helyi önkormányzatok és társulásaik (GFO 321; 327);  

- Helyi és országos nemzetiségi önkormányzatok és társulásai (GFO 351; GFO 353; GFO 371; 
GFO 373);  

- Nonprofit gazdasági társaság, szervezet (GFO 57; GFO 599), amelyben az állam vagy 
önkormányzat – együttesen vagy külön, közvetve vagy közvetlenül – 100%-os tulajdoni 
részesedéssel rendelkezik.  

- Vállalkozás (GFO 11), amelyben az állam vagy önkormányzat – együttesen vagy külön, 
közvetve vagy közvetlenül – 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik.  
 

5. Támogatható tevékenységek bemutatása: 

Önállóan támogatható tevékenységek: 

A) Intézmény/szolgáltatás infrastrukturális fejlesztése, ezen belül támogatható:  
a) férőhely bővítése, átalakítása, felújítása (beleértve az épületgépészetet, a főzőkonyha vagy a 
melegítőkonyha fejlesztését is);  

b) új telephely/szolgáltatás létesítése;  

c) udvar, játszóudvar felújítása (pl.: kerékpártároló/babakocsi tároló létesítése; kerítés építése, 
javítása; zöldterület-fejlesztése, növelése; ivókút építése);  

d) bezárt telephely újranyitása;  

e) szocializációt, mozgásfejlesztést, fejlesztést segítő helyiségek, szabadidős programoknak 
lehetőséget biztosító terek fejlesztése;  

f) tornaszoba, orvosi szoba, elkülönítő helyiség létesítése, felújítása.  
 
B) Eszközbeszerzés, beleértve:  
a) a bútorok és egyéb berendezési tárgyak (pl.: konyhai berendezések; udvari játékok; 
utcabútorok; játéktároló), eszközök (pl.: konyhai eszközök; fejlesztő eszközök) beszerzését 
közvetlenül a szolgáltatáshoz kapcsolódóan;  

b) az informatikai eszközök, berendezések, IKT-eszközök, vezeték nélküli (ún. wireless) 
technológiák beszerzését.  
 
Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek: 

a) tanmedence felújítása, bővítése;  

b) gyermekpancsoló, szabadtéri zuhany létesítése, fejlesztése;  

c) a hatályos jogszabályokban minimálisan előírt számú parkoló-férőhely és akadálymentes 
parkoló-férőhely fejlesztése. Indokolt esetben a hatályos jogszabályokban minimálisan előírt szám 
feletti parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely létesítése is támogatható, melyet a 
megalapozó dokumentumban szükséges bemutatni.  
d) a bölcsőde alapfeladatain túli szolgáltatás (kizárólag játszócsoport és időszakos 
gyermekfelügyelet);  

e) járműbeszerzés (legfeljebb 15 fős kisbusz beszerzése, kizárólag társulás esetében és bölcsődei 
kapacitásbővítéshez kapcsolódóan);  

f) megújuló energiaforrások alkalmazása.  
 
Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek: 

a) akadálymentesítés – amennyiben releváns,  

b) szórt azbeszt mentesítése – amennyiben releváns,  

c) energiahatékonysági intézkedések – amennyiben releváns,  

d) nyilvánosság biztosítása  


