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„Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése” 

TOP_Plusz-3.3.1-21 

Kivonat 

 

A rendelkezésre álló forrás: 62 185 455 000 Ft. 
 
Támogatást igénylők köre:  
 
A Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be a bölcsődei/óvodai ellátást nyújtó 
intézmények, szolgáltatások fenntartói/fenntartói jogok gyakorlását ellátó szervezet vagy az 
épületek tulajdonosai, amennyiben az alábbi támogatást igénylők körébe tartoznak:  
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 (GFO 55);  
e) Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű civil 
szervezetek a 2011. évi CLXXV. törvény alapján (GFO 529, 560, 563, 565, 569);  
f) Közalapítvány (GFO 561);  
g) Nonprofit gazdasági társaság, szervezet (GFO 572, 573, 575, 576, 599);  
h) Önkormányzat többségi tulajdonában lévő vállalkozások (GFO 11). 
 
A támogatási kérelmet benyújthatja az intézmény, szolgáltatás fenntartója, amennyiben a 
lehetséges támogatást igénylők körébe tartozik. 
A támogatási kérelmet benyújthatja az intézménynek, szolgáltatásnak helyt adó épület 
tulajdonosa, amennyiben a tulajdonos és a fenntartó is a fenti támogatást igénylők körébe 
tartozik. 
A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség. 
 
Támogatható tevékenységek:  
 
Önállóan támogatható tevékenységek: 
 

A) Bölcsődei ellátások (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde) és óvodai intézmények 
fejlesztése, beleértve:  
a) új intézmény/telephely/szolgáltatás/feladatellátási hely létesítése,  
b) bezárt telephely/feladatellátási hely újra nyitása,  
c) meglévő telephely/szolgáltatás/feladatellátási hely fejlesztése,  
d) meglévő férőhelyek bővítése:  
d1) bölcsőde, mini bölcsőde esetén legalább egy csoportszobával, a családi bölcsőde 
esetén egy új családi bölcsőde indításával való férőhely bővítés,  
d2) óvoda esetében legalább egy új, 20 fő befogadására alkalmas csoportszobával 
történő férőhelybővítés.  
e) eszközbeszerzés:  
e1) bútorok és egyéb berendezési tárgyak (pl.: udvari játékok; utcabútorok; játéktároló), 
eszközök (pl.: fejlesztő eszközök, egyéb jogszabályi kötelezettség miatti 
eszközbeszerzés) beszerzése közvetlenül a bölcsődei neveléshez, gondozáshoz, 
óvodai neveléshez kapcsolódóan,  
e2) informatikai eszközök és kapcsolódó szoftverek, berendezések, IKT-eszközök, 
vezeték nélküli (ún. wireless) technológiák beszerzése a bölcsődei neveléshez, 
gondozáshoz, óvodai nevelési munkához kapcsolódóan,  
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e3) óvodák esetében élménypedagógiai módszerek alkalmazásához, a gyermekek 
komplex személyiségfejlődéséhez, illetve az iskola megkezdéséhez szükséges 
készség- és képességfejlődéshez szükséges fejlesztő játékok, egyéb eszközök 
beszerzése.  
 
Az A) a) - d) alpontokban megnevezett tevékenységek keretében támogatható:  
1) meglévő épület/helyiség felújítása, korszerűsítése (beleértve az épületgépészeti, 
épületvillamossági és épületszerkezeti fejlesztéseket),  
2) meglévő épület/helyiség átalakítása,  
3) meglévő épület/helyiség bővítése,  
4) ingatlankiváltás,  
5) új építés,  
6) ingatlanvásárlás,  
7) udvar, játszóudvar felújítása, kialakítása (pl.: kerítés, kert építése, javítása; 
zöldfelület- fejlesztése, növelése, ivókút építése, fizikai aktivitásra építő programok 
infrastrukturális hátterének kialakítása). 

 
Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek 
 

1) Akadálymentesítés  
2) Infokommunikációs akadálymentesítés  
3) Azbesztmentesítés  
4) Energiahatékonysági és a megújuló energia felhasználás bővítése szempontok 

érvényesítése  
5) Nyilvánosság biztosítása 

 
Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek 
 
1) Főzőkonyha vagy tálaló/melegítő konyha infrastruktúra fejlesztése és kapcsolódó 
berendezési tárgyak, eszközök beszerzése  
2) Kerékpár támaszok és tárolók kiépítése, korszerűsítése  
3) A hatályos jogszabályokban minimálisan előírt számú parkoló-férőhely és akadálymentes 
parkoló-férőhely fejlesztése  
4) Megújuló energiaforrások kialakítása, bővítése  
5) Beléptető-, kamera- és riasztórendszer kialakítása, fejlesztése  
6) Járműbeszerzés (A Felhívás 2.3. C) 4) pontjában meghatározott elvárások teljesülése 
esetén támogatható.)  
7) A bölcsődei ellátási formák alapfeladatain túli szolgáltatás (kizárólag játszócsoport és 
időszakos gyermekfelügyelet) kialakítása  
8) Gyermekpancsoló, szabadtéri zuhany létesítése, fejlesztése  
9) Tanmedence felújítása, bővítése (Kizárólag óvodai intézmény esetén támogatható.)  
10) Babakocsi tároló létesítése  
11) A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény/szolgáltatás, óvodai ellátást nyújtó intézmény 
weboldalainak fejlesztése, kialakítása. 
 
A projekt fizikai befejezése: 36 hónap. 
 
Benyújtási időszak:  A kérelem benyújtási határideje a felhívás adott területi egységre 
vonatkozó területspecifikus mellékletében található. 
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Támogatás összege: Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum és maximum 
összege a felhívás adott területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében 
olvasható. A támogatás maximális mértéke az Európai Unióval elszámolható összköltség 100 
%-a. 
 
A támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás. 
 
Fenntartási kötelezettség: 5 év 
 
Előleg: A megítélt támogatás: 

-  25%-a, de civil szervezet, egyházi jogi személy, nonprofit gazdasági társaság 
kedvezményezett esetén legfeljebb 500 000 000 Ft,   

- de bizonyos feltételek teljesülése esetén 100%-a. 
 

 
 

 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 a vállalkozását 
 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 


