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Fejlődő vállalkozások, élhető vidék 

Magyar Falu Program 
„Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és 

közösségszervező bértámogatása” 
A kiírás kódszáma: MFP-KEB/2021 

Kivonat 
 
A „Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása” 
alprogram hozzájárul a helyi közösségi folyamatok kezdeményezéséhez, illetve megvalósításához 
kapcsolódó eszközök beszerzéséhez, közösségszervező bértámogatásához, esélyt adva a helyi 
kultúra, a szabadidős tevékenységek fejlődéséhez, hozzájárul a helyi közösségek közötti kapcsolat 
kialakításához  
 
A rendelkezésre álló forrás: 1 000 000 000 Ft 
 
Önállóan támogatható tevékenységek: 

• Eszközbeszerzés: A közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzések: 
▪ jelen kiírás keretében az egyszer használatos eszközök, forgóeszközök beszerzése is 

támogatható, az elszámolható költségek legfeljebb 10%-ig;  
▪ a következő infokommunikációs eszközök támogatásának felső korlátja legfeljebb 

150.000 Ft/db: mobiltelefon, okostelefon, projektor, laptop, táblagép. 

• Közösségszervező alkalmazásának bértámogatása 
Támogatás igényelhető  

▪  egy fő napi 8 órában (teljes munkaidős foglalkoztatás), vagy  
▪  egy fő napi 6 órában, vagy  
▪  egy vagy két fő napi 4 órában, - akár részmunkaidőben az önkormányzat által, a 

pályázó településen foglalkoztatott közösségszervező bértámogatásának nyújtására 
maximum 12 hónap időtartalomra  

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek:(max 3%) 

• előkészítési tevékenységek  

• a tevékenységek megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások  
 

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenység: 

• Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása (max. 3%) 
 

Nem támogatható tevékenységek: 

• A tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása tevékenységen túli kommunikációs költségek 
(például: weblap létrehozása; weblap üzemeltetési költségei; domain díj, stb.) 

 
Nem elszámolható költségek köre: 
A támogatható tevékenységekhez kapcsolódóan nem elszámolható költségnek minősül mindazon 
költség, amely nem kapcsolódik jelen kiírás önállóan támogatható, valamint önállóan nem támogatható, 
választható tevékenységeit tartalmazó pontjaiban szereplő tevékenységekhez, különösen az 
alábbiakhoz kapcsolódó költségek:  

• korábbi hazai és/vagy európai uniós projekt keretében már támogatásra került projektelemek 
elszámolása 

• Saját teljesítés 

• Használt eszközök vásárlása 

• Járműbeszerzés 

• Sikerdíj 

• Élőállat vásárlás 

• Szeszesital, dohányáru költségei 
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Az igényelhető támogatás maximális összege: 

• eszközbeszerzés esetében 2 000 000 forint.  

• közösségszervező foglalkoztatásának bértámogatása esetében, a 2021. évi garantált 
bérminimum és járulékainak megfelelő összegben 3 035 340 forint összeghatárig 

 
Az eszközbeszerzés és bértámogatás tevékenységre is irányuló projekt esetében igényelhető 
maximális támogatási összeg összesen 5 035 340 forint lehet, melybe beleszámítandó az önállóan 
nem támogatható tevékenységekre igényelhető támogatási összeg is. 
 
A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat kézbesítésétől számított legfeljebb 14 hónap áll 
rendelkezésre 
 
Fenntartási kötelezettség: Eszközbeszerzés esetén 3 év 
 
Támogatást igénylők köre:  
 

• Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321)  

• Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327)  
 
A támogatási kérelem benyújtásának határideje: 2021. április 16. - május 16. között 
 
A támogatás mértéke: 100%, mely egy összegben a Támogató Okirat kibocsátása után 5 napon belül 
támogatási előlegként folyósításra kerül. 
 
 
 

➢ Felkeltette az érdeklődését ez a lehetőség? 

 

➢ Pályázna, de további információkra van szüksége? 

 

➢ Bizonytalan abban, hogy jogosult-e pályázni? 

 

➢ Nem tudja, hogy kezdjen bele az előkészületekbe? 

Akkor keressen minket az alábbi elérhetőségeken még ma! 
 

✓ Megvizsgáljuk szervezetét 

 

✓ Átbeszéljük a pályázati feltételeket 

 

✓ Díjmentes pályázati előminősítést végzünk 

 

✓ Tanácsot adunk a sikeres pályázáshoz 

 

✓ Elkészítjük nyerő pályázatát! 

 
Euten Consulting Pályázati Tanácsadó Kft. 

Információ, ügyfélregisztráció: 
Frik János 

Mobil: +36 20 399 3703 
E-mail: frikjanos.euten@gmail.com 

 


