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Módosult a GINOP-4.1.4-19 Megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését célzó
épületenergetikai fejlesztések támogatása című felhívás

A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését célzó
épületenergetikai fejlesztések támogatása” című felhívás módosult az alábbiak szerint:
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2019. november 11. 9.00 órától 2020. október
15. 10.00 óráig lehetséges.
Ezen időszak alatt:


az első szakaszban a támogatási kérelmek benyújtása 2019. november 11. 9 óra 00 perctől 2020.
január 15. 10 óra 00 percig lehetséges,



a második szakaszban a támogatási kérelmek benyújtása 2020. január 20. 10 óra 00 perctől 2020.
április 30. 10 óra 00 percig lehetséges,



a harmadik szakaszban a támogatási kérelmek benyújtása 2020. május 4. 10 óra 00 perctől 2020.
július 24. 10 óra 00 percig lehetséges,



a negyedik szakaszban a támogatási kérelmek benyújtása július 24. 10 óra 00 perctől október 15. 10
óra 00 percig lehetséges.

A felhívás és annak mellékletei az alábbi linken érhetőek el:
https://www.palyazat.gov.hu/ginop-414-19-megjul-energia-hasznlatt-energiahatkonysg-nvelst-clzpletenergetikai-fejlesztsek-tmogatsa-1
Gazdaságfejlesztésre fordítják az uniós források jelentős részét
Ötven milliárd eurónyi forrás áll Magyarország rendelkezésére a 2021-2027 közötti európai uniós
költségvetési időszakban, ennek jelentős részét gazdaságfejlesztésre és innovációra, a magyarországi
vállalkozások versenyképességének növelésére fordítják.
Az eddigi uniós programozási időszakok közül a következő időszakban állhat Magyarország rendelkezésére
a legnagyobb forrás. A támogatásoknak azt a célt kell szolgálniuk, hogy a vállalkozások mind szervezetileg,
mind technológiailag meg tudjanak újulni és növelni tudják a termelékenységüket, versenyképességüket. Az
idén a gazdasági teljesítmény legfeljebb 5 százalékkal csökken, 7-9 százalék közötti GDP-arányos
államháztartási hiány mellett, ami nemzetközi összehasonlításban jónak mondható. A koronavírus-járvány
okozta válság ellenére azonban a magyar gazdaság középtávú kilátásai már bővülést
jeleznek.
Forrás: https://www.kormany.hu/hu/innovacios-es-technologiaiminiszterium/gazdasagstrategiaert-es-szabalyozasert-felelosallamtitkar/hirek/gazdasagfejlesztesre-forditjak-az-uniosforrasok-jelentos-reszet
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További támogatásokra számíthatnak az elektromos járművek vásárlói
Rövid idő alatt kimerült az elektromos járművek vásárlásának támogatására szánt ötmilliárd forintos keret,
ezért a tervek szerint folytatódik a támogatási program.
Palkovics László innovációs és technológiai miniszter Zalaegerszegen, a MAN és a Porsche Hungária
mobilitási konferenciáján beszélt arról, hogy a kormány elektromobilitás és alternatív megoldások terén
alkalmazott ösztönzőinek egyike az elektromos meghajtású járművek vásárlását támogató program. Az erre
legutóbb meghirdetett ötmilliárd forintos keret alig negyed óra alatt kimerült, ezért további 800 millió
forinttal kiegészítették, de az igényeket látva újabb hasonló támogatási programot is terveznek.
A járműipar számos kérdésre keresi a választ, a kihívások között szerepel a zéró kibocsátás, a
fenntarthatóság, a megújuló üzemanyagok fejlesztése, a vevői igények változása, a versenyképesség
fenntartása, illetve a kereskedelmi "háborúk" és a műszaki kihívások kérdése, amelyek rendkívül gyorsan
változnak.
A közlekedési rendszer az egyik legnagyobb szén-dioxid-kibocsátó - mondta, és emlékeztetett rá, hogy
Magyarország is vállalta a gazdaság karbonsemlegességét 2050-re, aminek költsége várhatóan 55
ezermilliárd forint. Az Európában is elsőként elfogadott magyar klímavédelmi törvény egyik legfontosabb
eleme éppen a közlekedés átalakítása a klímakövetelményekhez igazodóan - hangsúlyozta a miniszter.
A célok eléréséhez kiemelt terület az elektromobilitás erősítése, benne a zöldrendszámos autók és a
zöldbuszok elterjesztése, aminek egyik ösztönzője a kormány által biztosított - hamarosan az elektromos
kerékpárokra is kiterjesztendő - vásárlási támogatás. Szükség van azonban a zöldrendszámok feltételeinek
módosítására - jelenleg már 20 ezer ilyen autó közlekedik az országban -, illetve azt is el kellene érni, hogy
euró 3-as, 4-es szintűnél alacsonyabb besorolású motorral rendelkező járművek lehetőleg ne legyenek a
hazai utakon.
A kormányzat ösztönzi a bioüzemanyagok használatát és gyártását, hogy a közlekedéshez használt energia
10 százaléka megújuló energiaforrásból származzon. Kiemelt szerepet szánunk a hidrogénnek a hazai
energiapolitikában, de nemcsak a járművek meghajtásában, hanem más iparterületeken is - jelezte Palkovics
László.
Forrás: https://www.kormany.hu/hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium/hirek/tovabbitamogatasokra-szamithatnak-az-elektromos-jarmuvek-vasarloi
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A cégek biztonságos működéséhez ad gyakorlati tanácsokat a Vállalati Fehér Könyv
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a koronavírus-járvány terjedésének megelőzésében, a
kockázatok csökkentésében segíti a hazai vállalkozásokat új, online elérhető kiadványával. A Vállalati Fehér
Könyv tudományos-szakmai megalapozottsággal, nemzetközi esettanulmányokat ismertetve tesz gyakorlati
védekezési, munkaszervezési javaslatokat az őszi-téli időszakra. Alapvető célja, hogy a folyamatos és
biztonságos működés fenntartása érdekében praktikus segítséget nyújtson a nem egészségügyi ellátást
nyújtó vállalkozások, szervezetek számára a következő járványhullámra való felkészülésben.
A Vállalati Fehér Könyv az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) megbízásából, a tárca
járványmatematikai modellező és epidemiológiai projektje keretében, hazai vállalatok és kamarák
bevonásával készült.
A könyvben példákkal alátámasztva ismertetik, hogy a koronavírus-járvány második fázisában milyen
intézkedéseket

hozhatnak

a vállalkozások annak

érdekében, hogy

működésüket

folyamatosan

fenntarthassák. A kormány legfontosabb célkitűzése a magyarok egészségének megóvása, amely
elengedhetetlen a gazdaság működéséhez is.
A Fehér Könyv a felkészülést és tervezést koordináló eseti munkacsoport megalakítását, vállalati pandémiás
terv elkészítését, javasolja. Ellenőrzési listákkal vezet végig a terv elkészítésének lépésein, nemzetközi
példákon keresztül mutatja be a járvány terjedését, és a kockázatok mérséklésének bevált módjait.
Az őszi-téli időszakban Magyarországon is az esetszámok emelkedésére lehet számítani, de a társadalom és
a gazdaság működése szempontjából egyformán kívánatos, hogy a tavaszihoz hasonló, hosszan tartó,
szigorú központi korlátozásokra már ne legyen szükség. A számítások alapján elkerülhető lehet a nagyobb
járvány, ha megfelelő óvintézkedésekkel a fertőzések átvitelének legalább a felét sikerül megakadályozni. A
járványgörbe jellege miatt már az is jelentősen kisebb terjedéshez vezet, ha minden tíz fertőzésből egyet
sikerül elkerülni. Ezért minden lépés számít, amely a fertőzések kockázatát csökkenti, mindenkinek a saját
eszközeivel kell hozzájárulnia a védekezéshez.
A szakemberek értékelése szerint összehangolt tervezéssel, az egyéni és közösségi megelőző intézkedések
megfelelő időzítésével és kombinációjával, fegyelmezett végrehajtásával a koronavírus-járvány a
munkahelyeken is kontroll alatt tartható Magyarországon.
A 41 oldalas útmutató az alábbi linken érhető el:
https://www.kormany.hu/hu/dok?source=11&type=401#!DocumentBrowse
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Kisfaludy Strandfejlesztési Konstrukció IV. ütem
Megjelent a „Kisfaludy Strandfejlesztési Konstrukció IV. ütem” című felhívás 3 milliárd forintos
keretösszeggel, mely keretében akár 30 millió forint vissza nem térítendő támogatás is igényelhető a
strandok fejlesztésére. A kérelmek benyújtására 2020. szeptember 1-től van lehetőség.
A felhívás célja a Dunakanyar (dunai strandjai), a Duna és Tisza folyók magyarországi szakaszán lévő
szabadvízi strandjainak, valamint a Balatonon, Tiszatavon, illetve a Velencei-tavon természetes fürdőhely
üzemeltetésére irányuló engedéllyel rendelkező strandok turisztikai vonzerejének fenntartható fejlesztése és
európai szinten is versenyképessé tétele. A felhívásra azon strandok üzemeltetői vagy tulajdonosai
pályázhatnak, akik költségvetési szervek, helyi önkormányzatok vagy intézményeik vagy az általuk alapított
gazdasági társaságok.
A pályázat keretében az alábbi telekhatáron belüli infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódó
tevékenységek valósíthatók meg:


vizesblokk/ok felújítása, létesítése családbarát szempontok alapján, kiemelten kezelve a
kisgyermekkel használható vizesblokkok kialakítását



baba-mama szoba létesítése



vízbejutás feltételeinek javítása



zöldterületi felületek, közlekedési infrastruktúra fejlesztése



utcabútorok, kültéri elemek megújítása, telepítése, cseréje



öltözőkabinok és beltéri öltözők felújítása, újak létesítése családbarát szempontok alapján, egységes
megjelenés biztosításával



kültéri zuhanyzók felújítása, létesítése



tájékoztató információs pontok létrehozása (pl. iránymutató táblák, vízszint, vízminőség, hőfok jelző
táblák, felületek), továbbá a pénztár és bejárat egységes arculatának kialakítása



wifi elérhetőség biztosítása (térítésmentes wifi hálózat kialakítása)



árnyékolók, napvitorlák beszerzése, kihelyezése.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 5 millió forint, maximum 30 millió
forint. A támogatási igények benyújtására 2020. szeptember 01. és 2020. szeptember 30. közötti
időszakban van lehetőség.
A pályázati felhívás az alábbi linken érhető el:
https://kisfaludyprogram.hu/documents/prod/Strandfejlesztes_IV_utem_palyazati_felhivas.pdf
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Megjelent a pályázat a könnyűzenei fesztiválok támogatására
700 millió forintos keretösszeggel megjelent az a pályázat, amely a COVID járvány miatt elmaradt, vagy
jelentősen csökkentett programmal megvalósult, 500 fő feletti könnyűzenei fesztiválok szervezőit támogatja.
A pályázat célja az egyes könnyűzenei fesztiválok szervezőinek a működési célú támogatása, a keretösszeget
a Magyar Turisztikai Ügynökség az 1 milliárd forintos vis maior keret terhére bocsátja rendelkezésre.
A kiírás szerint támogatásban azon 500 fő feletti alkalmi zenés, táncos szabadtéri rendezvények
részesülhetnek, amelyek zenei programja kifejezetten könnyűzene központú, belépőjegy-kötelesek, és
minimum 3 egymást követő napon, legalább napi 2 könnyűzenei programmal kerülnek megrendezésre.
További feltétel, hogy a fesztiválok 2020. előtt legalább 3 egymást követő évben megvalósultak, azonban
idén a COVID-járvány miatti tiltás következtében elmaradtak, vagy csak jelentősen csökkentett programmal
valósultak meg.
A pályázat során igényelhető támogatás minimum összege 1 000 000 forint, maximum összege a 2019. évi
nettó fesztiváljegy-bevétel 10%-a, de legfeljebb 35 000 000 forint. A támogatás mértéke: 100%. A támogatás
folyósítása egy összegben, előlegként történik, a támogatás folyósításának nem feltétele saját forrás
biztosítása, illetve rendelkezésre állása.
A pályázati felhívás az alábbi linken érhető el:
https://mtu.gov.hu/cikkek/megjelent-a-palyazat-a-konny-zenei-fesztivalok-tamogatasara1843?fbclid=IwAR0mU-eKxlya3pBZqAQ900oHH062dDW0O7eVChpbDZP4Ql3w7X1-0jlq_3s
Új gasztronómiai kiadványok jelentek meg
Újabb sorozattal bővült az Magyar Turisztikai Ügynökség kiadványportfóliója: mostantól a gasztronómia
iránt érdeklődők is megtalálják a nekik szóló, Magyarország ízeit bemutató brosúrákat.
A magyar mellett angol, német, spanyol, francia és orosz nyelveken elérhető új kiadványok célja, hogy
betekintést nyújtsanak a magyar gasztronómia változatos világába, ezáltal is inspirálva az utazókat a
magyarországi tájak, turisztikai élmények felfedezésére az ország borvidékeinek és gasztronómiájának
páratlan kombinációjával. A nagyközönségnek szóló brosúra mostantól országszerte elérhető a Tourinform
Hálózat irodáiban, míg az üzleti partnereknek szóló, bővebb anyaggal elsősorban szakmai rendezvényeken,
roadshow-kon találkozhatnak az érdeklődők.
A kiadványok innen tölthetők le:
https://mtu.gov.hu/documents/prod/BR20MTUGE11_Gasztro_kiadvany_B2C_forgato.pdf
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Idén már több mint 15 000 pályázat érkezett a Magyar Falu Programra
A Magyar Falu Program keretében a helyi életminőség javítását célzó különböző pályázati kiírásokra idén
eddig több mint 15 000 kérelmet adtak be a kistelepülési önkormányzatok, a történelmi egyházak, a
falvakban működő civil szervezetek és a területileg illetékes tankerületi központok.
Az elmúlt hétvégén és a héten kilenc pályázati kiírás zárult le. A Magyar Falu Programnak köszönhetően
szolgálati lakások felújítására, kialakítására; faluházak felújítására; óvodai sporttermek, tornaszobák
fejlesztésére; valamint óvodaépületek felújítására pályázhattak a falvak önkormányzatai összesen tizennégy
és fél milliárd forint keretösszegben. Az elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlására; építési telkek
kialakítására,

közművesítésre;

önkormányzati

kerékpárút

építésére;

egyházi

közösségek,

illetve

önkormányzatok tulajdonában lévő temetők infrastrukturális fejlesztésére szeptember 10-ig lehetett a
kérelmeket benyújtani.
Két pályázati kiírás továbbra is nyitva áll: iskolaépületek felújítására; valamint iskolai tornatermek,
tornaszobák fejlesztésére szeptember 18-ig áll nyitva pályázati kiírás.
A Magyar Falu Programnak köszönhetően majdnem minden magyar kistelepülésen megvalósul valamilyen
helyben fontos fejlesztés. Az indulástól számítva idén év végéig várhatóan a tízezret is meghaladja a nyertes
pályázatok száma, amelyen hazánk 2870 db ötezer fő alatti települése osztozhat.
Csak természetesen! – Tízéves a Nemzeti Parki Termék védjegy
Tíz évvel ezelőtt az állami természetvédelem a nemzeti parki igazgatóságokkal közösen életre hívta a
Nemzeti Parki Termék védjegyet, amely a hagyományos technológiával és alapanyagokból készült
termékeken keresztül igyekszik a fogyasztók számára közelebb hozni a természeti kincsek megismertetését,
védelmét és az ezeket ápoló gondos gazdák megbecsülését.
A helyi vállalkozókra és az értékteremtő gazdálkodókra való figyelemfelhívásra, megbecsültségük növelésére
szolgál a Nemzeti Parki Termék védjegy. A védjegyes termékek különlegessége abban áll, hogy valamiben
többet nyújtanak az átlagos élelmiszereknél. Ez lehet minőségi kritérium, származás, speciális termelési mód
vagy előállítás, illetve ezek kombinációja. A Nemzeti Parki Termékek a vásárlók és fogyasztók számára
garanciát jelentenek, hogy az adott régióból származnak, környezetkímélő módon lettek előállítva, jó
minőségűek, valamint az adott területhez, kulturális örökséghez, helyi hagyományokhoz és értékekhez
közvetlenül kapcsolódnak.
Mindezek szellemében a védjegyre való pályázás során alapvető elvárás, hogy a termék helyi
nyersanyagokból készüljön. További kiemelt szempont, hogy a termék minőségével,
megjelenésével vagy más kivételes tulajdonságával jól szemléltesse a térség
természeti, táji és kulturális sajátosságait, valamint a pályázó a
tevékenységét lehetőség szerint a helyi hagyományokra és helyi
sajátosságokra, a térség munkaerő kínálatára alapozva végezze.
Úgyszintén elengedhetetlen, hogy a termék megfeleljen a hazai
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és európai uniós jogszabályi követelményeknek, és illeszkedjen a természet védelmének és a fenntartható
fejlődésnek az elvéhez.
Napjainkra az ország tíz nemzeti park igazgatóságából összesen mintegy 222 termelő több mint ezer
terméke rendelkezik a védjegy használati jogával. Az élelmiszereken felül szolgáltatások (pl. vidéki
szálláshely) és kézműves termékek is pályázhatnak a Nemzeti Parki Termékké válásra.
További információk a védjegy hivatalos honlapján érhetők el:
https://nemzetiparkitermek.hu/
Megjelent a „VP2-4.1.3-20 Kertészeti üzemek korszerűsítése” című felhívás
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Kertészeti üzemek korszerűsítése” című (VP2-4.1.3-20 kódszámú)
felhívás. A Felhívás támogatja a kertészeti gazdaságokban az energiafelhasználás hatékonyságának javítását
és az ágazat által okozott környezetterhelés csökkentését. A felhívás a kertészeti létesítmények esetében az
épületenergetikai, épületgépészeti és energiaellátást érintő korszerűsítések, felújítások, valamint a megújuló
energiaforrást

hasznosító

technológiák

alkalmazása

által

elősegíti

a

kertészeti

gazdaságok

energiahatékonyságának javulását. A Felhívás további célja a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságainak
megerősítése, fejlesztése, illetve a foglalkoztatás növelése.
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 30 milliárd Ft.
A támogatási kérelmek benyújtására 2020. október 19. napjától 2021. február 19. napjáig van lehetőség.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési szakaszokban benyújtott projektek szakaszonként együttesen
kerülnek elbírálásra:



Első szakasz: 2020. október 19. – 2020. november 20.
Második szakasz: 2021. január 18. – 2021. február 19.

A támogatási kérelemben a benyújtási időszak alatt értékelési szakaszonként, az értékelési szakasz utolsó
napját jelentőértékelési határnapig változtatások tehetők. A támogatási kérelem a benyújtási időszak alatt,
az értékelési határnapig tett utolsó változtatás szerinti adattartalom szerint kerül elbírálásra.
A pályázati felhívás és annak segédletei az alábbi linken érhetőek el:
https://www.palyazat.gov.hu/vp2-413-20-kertszeti-zemek-korszerstse-1#
A Közép- és Dél-dunántúli Térség irodáinak, tanácsadóinak elérhetőségei a következő linkre kattintva
találhatóak meg:

https://www.szpi.hu/irodak/kozep--es-del-dunantuli-terseg
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