A Széchenyi 2020 keretében már
megjelent és 2016-ban várhatóan
megjelenő pályázatok listája
A már megjelent és a 2016-ban megjelenő Széchenyi 2020 pályázatok listája.

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív
Program (GINOP)
A kis- és középvállalkozások versenyképességének
javításáról szóló 1. GINOP prioritás
1.GINOP-1.1.1-16 Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése: 2016. március
2.GINOP-1.1.2-VEKOP-16 Vállalkozói mentorálás a mikro-, kis- és
középvállalkozások részére: 2016. január
3.GINOP-1.2.1-14 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési
kapacitásainak bővítése: Meghirdetve
4.GINOP-1.2.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési
kapacitásainak bővítése: Meghirdetve
5.GINOP-1.2.2-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő
beruházásainak támogatása: Meghirdetve
6.GINOP-1.2.3-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési
kapacitásainak bővítése kombinált hiteltermék keretében: 2016. július
7.GINOP-1.2.4-16 Ipari parkok fejlesztése: 2016. január
8.GINOP-1.2.5-15 Logisztikai szolgáltató központok fejlesztéseinek
támogatása: meghirdetve
9.GINOP-1.2.6-16 Élelmiszeripari középvállalatok komplex
beruházásainak támogatása kombinált hiteltermékkel: 2016. július
10.GINOP-1.3.1-14 Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci
megjelenésének támogatása: Meghirdetve
11.GINOP-1.3.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci
megjelenésének támogatása: Meghirdetve
12.GINOP-1.3.2-15 Professzionális klaszterszervezetek minőségi
szolgáltatás-nyújtásának támogatása: megjelent
13.GINOP-1.3.3-15 Beszállítói integrátorok és beszállító mikro-, kis- és
középvállalkozások támogatása: 2015. december (?)
14.GINOP-1.3.4-15 Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése:
Meghirdetve

15.GINOP-1.3.5-15 Nemzeti turisztikai marketing és keresletösztönző
program: Meghirdetve

A kutatás, technológiai fejlesztés és innováció című
2. GINOP prioritás
1.GINOP-2.1.1-15 Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása:
Meghirdetve
2.GINOP-2.1.3-15 Iparjog: Meghirdetve
3.GINOP-2.1.4-15 Innovációs voucher: megjelent
4.GINOP-2.1.5-15 Innovációs ökoszisztéma építése (start-up és spinoff): megjelent
5.GINOP-2.1.7-15 Prototípus, termék-, technológia- és
szolgáltatásfejlesztés: Meghirdetve
6.GINOP-2.2.1-15 Versenyképességi és kiválósági együttműködések:
Meghirdetve
7.GINOP-2.2.3-16 Kereskedelmi hasznosítást megelőző beszerzés: 2016.
november
8.GINOP-2.3.1-16 Nemzetközi K+F kapcsolatok fejlesztése: 2016.
március
9.GINOP-2.3.2-15 Stratégiai K+F műhelyek kiválósága: Meghirdetve
10.GINOP-2.3.3-15 Kutatási infrastruktúra erősítése – nemzetköziesedés,
hálózatosodás: Meghirdetve
11.GINOP-2.3.4-15 Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ –
kutatási infrastruktúra fejlesztése: megjelent
12.GINOP-2.3.6-15 ELI lézer kutatóközpont megvalósítása (ELI-ALPS)
nagyprojekt, 2. fázis: Meghirdetve

Az infokommunikációs fejlesztésekről szóló 3. GINOP
prioritás
1.GINOP-3.1.1-VEKOP-15 Oktatási intézmények és IKT vállalkozások
közötti együttműködés ösztönzése és támogatása: megjelent
2.GINOP-3.1.2-16 IKT cégek által előállított termékek és szolgáltatások
piacosításának célzott támogatása: 2016. július
3.GINOP-3.1.3-15 IKT startup cégek nemzetközi piacra lépését segítő
szakértői, mentori hálózat kialakítása: megjelent
4.GINOP-3.1.4-16 Az informatikai ágazatban működő mikro-, kis- és
középvállalkozások nemzetközi piacokra való belépésének támogatása:
2016. július
5.GINOP-3.2.1-15 Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és
kompetenciafejlesztő program KKV-knak: Meghirdetve

6.GINOP-3.2.2-16 Vállalati komplex infokommunikációs és
mobilfejlesztések támogatása 10,00 egyszerűsített 2016. július
7.GINOP-3.2.4-16 Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) vállalati szolgáltatások,
IKT megoldások fejlesztésének és piaci bevezetésének támogatása:
2016. július
8.GINOP-3.2.5-16 Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) és egyéb online vállalati
szolgáltatások, megoldások terjesztése és bevezetése a KKV-k körében:
2016. július
9.GINOP-3.3.1-16 Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése,
szolgáltatási portfóliójuk bővítése: 2016. február
10.GINOP-3.3.2-16 Online kormányzati, közigazgatási és e-egészségügyi
szolgáltatások terjedésének elősegítése: 2016. április
11.GINOP-3.4.1-15 Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése:
Meghirdetve
12.GINOP-3.4.2-VEKOP-15 Intézmények hálózati hozzáféréseinek,
kapcsolatainak fejlesztése: megjelent
13.GINOP-3.4.3-VEKOP-15 Kormányzati hálózatok konszolidációja,
kapacitásainak, teljesítményének növelése: megjelent
14.GINOP-3.4.3-VEKOP-16 Kormányzati hálózatok konszolidációja,
kapacitásainak, teljesítményének növelése: 2016. október

Az energiáról szóló 4. GINOP prioritás
1.GINOP-4.1.1-16 Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás
hasznosítással kombinálva: 2016. július

A foglalkoztatásról szóló 5. GINOP prioritás
1.GINOP-5.1.1-15 Út a munkaerőpiacra: Meghirdetve
2.GINOP-5.1.2-15 Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése – támogató
szolgáltatások: megjelent
3.GINOP-5.1.3-16 Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése: 2016.
február
4.GINOP-5.1.4-16 Tranzitfoglalkoztatási programok támogatása: 2016.
április
5.GINOP-5.1.5-16 Nem állami szervezetek munkaerő-piaci
szolgáltatásainak támogatása: 2016. április
6.GINOP-5.2.1-14 Ifjúsági Garancia: Meghirdetve 2014. októberben
7.GINOP-5.2.2-14 Fiatalok vállalkozóvá válásának
ösztönzése: Meghirdetve 2014. októberben
8.GINOP-5.2.3-16 Fiatalok vállalkozóvá válása – Vállalkozás indítási
költségeinek támogatása: 2016. március

9.GINOP-5.2.4-16 Gyakornoki program pályakezdők
támogatására: megjelent
10.GINOP-5.2.5-16 Gyakornoki program – Támogató
szolgáltatások: megjelent
11.GINOP-5.3.1-14 A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a
konvergencia régiókban: Meghirdetve 2014. októberben
12.GINOP-5.3.2-16 A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a
konvergencia régiókban – rugalmas,
családbarát foglalkoztatási módszerek bevezetése a munkáltatóknál:
2016. január
13.GINOP-5.3.3-15 Jogszerű foglalkoztatást célzó szolgáltatásnyújtás
támogatása: Meghirdetve
14.GINOP-5.3.4-16 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése:
2016. február
15.GINOP-5.3.5-16 Munkaerő-piaci alkalmazkodóképesség fejlesztését
célzó tematikus projektek: 2016. június
16.GINOP-5.3.6-16 Vállalati felelősségvállalás ösztönzése és
állásfeltárás: 2016. május
17.GINOP-5.3.7-16 Jogszerű foglalkoztatás fejlesztése: 2016. november
18.GINOP-5.3.8-16 Munkahelyi bölcsődék létrehozásának támogatása:
2016. december

A versenyképes munkaerőről szóló 6. GINOP prioritás
1.GINOP-6.1.1-15 Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak
képzése: Meghirdetve
2.GINOP-6.1.2-15 A digitális szakadék csökkentése: Meghirdetve
3.GINOP-6.1.3-16 Idegen nyelvi készségek fejlesztése: 2016. október
4.GINOP-6.1.4-16 Munkaerőpiaci kulcskompetenciák fejlesztése: 2016.
június
5.GINOP-6.1.5-16 Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok
munkavállalói számára: 2016. október
6.GINOP-6.1.6-16 Munkahelyi képzések támogatása kis- és
középvállalatok munkavállalói számára: 2016. október
7.GINOP-6.2.1 VEKOP-15 Részvétel az OECD Felnőttek Képesség- és
Kompetenciamérése programjában (PIAAC): Meghirdetve
8.GINOP-6.2.2-VEKOP-15 A szakképzést végzettség nélkül elhagyók
számának csökkentése: megjelent
9.GINOP-6.2.3-16 A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése:
2016. május
10.GINOP-6.2.4-VEKOP-16 A 21. századi szakképzés és felnőttképzés

minőségének, valamint tartalmának fejlesztése: 2016. március

A turizmusról szóló 7. GINOP prioritás
1.GINOP-7.1.1-15 Nemzeti Kastély- és Várprogram turisztikai célú
fejlesztéseinek támogatása: Meghirdetve
2.GINOP-7.1.2-15 Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának
fejlesztése: megjelent
3.GINOP-7.1.3-15 Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése:
Meghirdetve
4.GINOP-7.1.4-16 Egyházi kulturális örökség turisztikai fejlesztése:
2016. április
5.GINOP-7.1.5-16 Nemzeti parkok komplex turisztikai fejlesztése: 2016.
február
6.GINOP-7.1.6-16 Világörökségi helyszínek fejlesztése: 2016. június
7.GINOP-7.1.7-16 Kulturális tematikus hálózatok fejlesztése: 2016.
augusztus

A pénzügyi eszközökről szóló 8. GINOP prioritás
1.GINOP-8.1.1-16 Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása hitel:
2016. március
2.GINOP-8.1.2-16 K+F+I viszontgarancia program: 2016. augusztus
3.GINOP-8.1.3/A-16 Nemzeti Technológiai és Szellemi Tulajdon
kockázati tőkeprogram: 2016. szeptember
4.GINOP-8.1.3/B-16 Intelligens szakosodási kockázati
tőkeprogram: 2016. szeptember
5.GINOP-8.2.1-3.4.1-15 Újgenerációs Hozzáférési Hálózat (NGA)
és körzethálózatok fejlesztése hitel: Meghirdetve
6.GINOP-8.2.3-16 Specializált seed és pre-seed befektetési tőkealap
induló IKT vállalkozások számára új ötletekhez, új piacra lépéshez –
kockázati tőke: 2016. szeptember
7.GINOP-8.2.4-16 Infokommunikációstechnológiai vállalati fejlesztéseket
támogató kombinált hitel: 2016. július
8.GINOP-8.3.1-16 Mikro-, kisés középvállalkozások versenyképességének növelése hitel: 2016.
március
9.GINOP-8.3.2-16 KKV Versenyképesség viszontgarancia program: 2016.
augusztus
10.GINOP-8.3.3-16 KKV Versenyképesség kockázati tőkeprogram: 2016.
szeptember
11.GINOP-8.3.4-1.2.3-16 Mikro-, kis-és középvállalkozások termelési

kapacitásainak bővítése keretében finanszírozott kombinált hitel: 2016.
július
12.GINOP-8.3.4-1.2.6-16 Élelmiszeripari középvállalkozások termelési
kapacitásainak bővítése keretében finanszírozott kombinált hitel: 2016.
július
13.GINOP-8.5.4-4.1.1-16 Termelő és szolgáltató vállalkozások
támogatása az energetika területén kombinált hitel: 2016. július
14.GINOP-8.6.1-16 Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló
energia felhasználásának növelését célzó hitel: 2016. augusztus
15.GINOP-8.6.4-16 Távhő-szektor energetikai korszerűsítése és helyi
hő és hűtési igény kielégítése megújuló
energiaforrás felhasználásának lehetőségével finanszírozott kombinált
hitel: 2016. június
16.GINOP-8.6.4-16-KEHOP-5.1.2-16 Megújuló alapú
zöldáramtermelés elősegítése pénzügyi eszközök révén finanszírozott
kombinált hitel: 2016. december
17.GINOP-8.8.1-16 Foglalkoztatás ösztönzése célú hitel: 2016.
szeptember

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív
Program (EFOP) pályázati kiírásai
Megjelent a EFOP pályázatok kiírásának legújabb menetrendje. Ezek alapján a
már kiírt és a 2016-ban kiírni tervezett EFOP pályázatok listája az alábbi.

Az együttműködő társadalomról szóló 1. EFOP prioritás
1.EFOP-1.1.1 Megváltozott munkaképességű emberek támogatása:
Meghirdetve
2.EFOP-1.1.2 Nő az esély – képzés és foglalkoztatás: 2016. február
3.EFOP-1.1.3 Nő az esély – foglalkoztatás: 2016. február
4.EFOP-1.1.4 Elsőként lakhatás: 2016. június
5.EFOP-1.2.1 Védőháló a családokért: Meghirdetve
6.EFOP-1.2.2 Ifjúsági programok támogatása: Meghirdetve
7.EFOP-1.2.3 Komplex ifjúsági fejlesztések – új nemzedék újratöltve:
Meghirdetve
8.EFOP-1.2.4 Kríziskezelő szolgálatok fejlesztése: 2016. június
9.EFOP-1.2.5 Biztos menedék 1,64 standard 2016. június
10.EFOP-1.2.6 Családbarát ország: 2016. június
11.EFOP-1.2.7 Gyermekvédelmi szakellátásban, javítóintézetekben
elhelyezettek önálló életkezdési feltételeinek javítása: 2016. június

12.EFOP-1.2.8 Nők a családban és a munkahelyen: 2016. június
13.EFOP-1.2.9 Nők a családban és a munkahelyen (standard): 2016.
december
14.EFOP-1.2.10 Mentorprogram koraszülöttek részére: 2016. június
15.EFOP-1.3.1 Cselekvő közösségek – aktív közösségi
szerepvállalás: Meghirdetve
16.EFOP-1.3.2 Roma mentorhálózat fejlesztése: 2016. április
17.EFOP-1.3.3 Fogvatartottak reintegrációja: 2016. február
18.EFOP-1.3.4 Közös értékeink – sokszínű társadalom: 2016. szeptember
19.EFOP-1.3.5 Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek
fejlesztésével: 2016. szeptember
20.EFOP-1.3.6 Ifjúsági kisközösségi együttműködések támogatása: 2016.
szeptember
21.EFOP-1.4.1 Integrált gyermekprogramok szakmai
támogatása: Meghirdetve
22.EFOP-1.4.2 Integrált térségi gyermekprogramok: 2016. február
23.EFOP-1.4.3 Jó kis hely – Biztos Kezdet Gyerekházak és kistelepülési
komplex gyermekprogramok
támogatása: 2016. június
24.EFOP-1.5.1 Kísérleti program a legelmaradottabb járások területi
felzárkózása érdekében: 2016. szeptember
25.EFOP-1.5.2 Humán szolgáltatások fejlesztése megyei szinten, illetve a
kiemelt fejlesztési
térségekben: 2016. június
26.EFOP-1.6.1 Felzárkózási együttműködések támogatása: 2016.
március
27.EFOP-1.6.2 Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex
programokkal (ESZA): 2016. június
28.EFOP-1.8.1 Komplex népegészségügyi szűrések: Meghirdetve
29.EFOP-1.8.2 Népegészségügyi intézményrendszer helyi
kapacitásainak fejlesztése: 2016. június
30.EFOP-1.8.3 Átfogó, célzott népegészségügyi fejlesztések: 2016. június
31.EFOP-1.8.4 Nemzeti egészségügyi program a kívánt gyermekek
megszületéséért: 2016. június
32.EFOP-1.9.1 Szociális intézmény férőhely kiváltási szakmai
koordinációs műhely kialakítása: megjelent
33.EFOP-1.9.2 A fogyatékos személyek számára nyújtott szakmai- és
közszolgáltatások
hozzáférhetőségének kialakítása, fejlesztése: 2016. június
34.EFOP-1.9.3 A foglalkoztatási rehabilitáció szakmai folyamatainak

fejlesztése: 2016. június
35.EFOP-1.9.4 A szociális ágazat módszertani és információs
rendszereinek megújítása: 2016. március
36.EFOP-1.9.5 A koragyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése:
2016. június
37.EFOP-1.10.1 Ápoló tanulók részére pályaválasztást támogató
ösztöndíjas program: 2016. február
38.EFOP-1.11.1 Tematikus együttműködés erősítése az ifjúságügy,
egészségügy, közösségfejlesztés
és társadalmi felzárkózás terén a Kárpát-medence EU-tagállamaival:
2016. június
39.EFOP-1.11.2 Tematikus együttműködés erősítése az ifjúságügy,
egészségügy, közösségfejlesztés
és társadalmi felzárkózás terén a Kárpát-medence nem EUtagállamaival: 2016. június

Az infrastrukturális beruházások a társadalmi
együttműködés erősítése érdekében című 2. EFOP prioritás
1.EFOP-2.1.1 Gyermekotthonok kiváltása, korszerűsítése, hiányzó
gyermekotthoni kapacitások létrehozása: 2016. február
2.EFOP-2.1.2 Gyerekesély programok infrastrukturális háttere: 2016.
június
3.EFOP-2.2.1 Gyermek sürgősségi, baleseti ellátás fejlesztése: 2016.
február
4.EFOP-2.2.2 Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra
való áttérés fejlesztése –
intézményi férőhelykiváltás: 2016. szeptember
5.EFOP-2.2.3 Átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítése:
2016. szeptember
6.EFOP-2.2.4 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatási feladatok
infrastrukturális feltételeinek
javítása: 2016. szeptember
7.EFOP-2.2.5 Egységes ápolási eszközpark kialakítása: 2016.
szeptember
8.EFOP-2.2.6 A pszichiátriai és addiktológiai aktív fekvőbeteg
ellátórendszer infrastrukturális
feltételeinek fejlesztése és biztonsági pszichiátriai részleg kialakítása:
2016. június
9.EFOP-2.2.7 Gyermek és ifjúságpszichiátriai, addiktológiai és
mentálhigiénés ellátórendszer

infrastrukturális feltételeinek fejlesztése: 2016. szeptember
10.EFOP-2.2.8 Egészségügyi szakellátók nővérszállóinak fejlesztése:
2016. június
11.EFOP-2.2.9 Klinikai skill laborok fejlesztése: 2016. szeptember
12.EFOP-2.2.10 Patológiai és orvosi laboratóriumi hálózat
infrastrukturális feltételeinek javítása: 2016. szeptember
13.EFOP-2.2.11 Hiányzó egészségügyi és szociális humán szolgáltatások
fejlesztése megyei szinten, illetve a kiemelt fejlesztési térségekben:
2016. december
14.EFOP-2.4.1 Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex
programokkal (ERFA): 2016. június

A gyarapodó tudástőkéről szóló 3. EFOP prioritás
1.EFOP-3.1.1 Kisgyermekkori nevelés támogatása: Meghirdetve
2.EFOP-3.1.2 Végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése: 2016.
február
3.EFOP-3.1.3 Társadalmi felzárkózási és integrációs köznevelési
intézkedések támogatása: 2016. március
4.EFOP-3.1.4 Ösztöndíj és mentorálási támogatás hátrányos helyzetű
tanulóknak – útravaló ösztöndíjprogram: Meghirdetve
5.EFOP-3.1.5 A lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények
támogatása: 2016. június
6.EFOP-3.1.6 Köznevelési intézmények hátránykompenzációs
képességének növelése: 2016. szeptember
7.EFOP-3.1.7 Esélyteremtés a köznevelésben: 2016. március
8.EFOP-3.1.8 A köznevelés esélyteremtő szerepének erősítése: 2016.
szeptember
9.EFOP-3.1.9 Kisgyermekkori nevelés intézményi támogatása: 2016.
június
10.EFOP-3.2.1 Tehetségek Magyarországa: Meghirdetve
11.EFOP-3.2.2 A köznevelés tartalmi szabályozóinak megfelelő
tankönyvek, taneszközök fejlesztése
és digitális tartalomfejlesztés: megjelent
12.EFOP-3.2.3 Digitális környezet a köznevelésben: 2016. június
13.EFOP-3.2.4 Új generációs köznevelés: 2016. június
14.EFOP-3.2.5 Tanulás-élmény iskolán belül: 2016. június
15.EFOP-3.2.6 Tanulás-élmény – extracurriculáris tevékenységek révén:
2016. június
16.EFOP-3.2.7 Művészetoktatás fejlesztése a köznevelésben: 2016.
szeptember

17.EFOP-3.2.8 T.E.S.I-2.0 – A testnevelés és sport tehetséggondozás
minőségi fejlesztése: 2016. június
18.EFOP-3.2.9 Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység
modellezése: 2016. június
19.EFOP-3.3.1 Tanoda programok támogatása: Meghirdetve
20.EFOP-3.3.2 Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért:
2016. június
21.EFOP-3.3.3 Országos múzeumi és könyvtári központi fejlesztés: 2016.
június
22.EFOP-3.4.1 Roma szakkollégiumok támogatása: Meghirdetve
23.EFOP-3.4.2 Campus Mundi – felsőoktatási mobilitási és
nemzetköziesítési program: Meghirdetve
24.EFOP-3.4.3 Felsőoktatási intézményi fejlesztések a felsőfokú oktatás
minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében:
2016. március
25.EFOP-3.4.4 A felsőoktatási intézmények felkészítő és pályaorientációs
tevékenységeinek, valamint a matematikai, természettudományi,
műszaki és informatikai (MTMI40) szakokra való jelentkezést és
bennmaradást elősegítő programok támogatása: 2016. június
26.EFOP-3.4.5 Rendszerszintű fejlesztések és hozzáférés bővítését
szolgáló ágazati programok a
felsőoktatásban: 2016. szeptember
27.EFOP-3.5.1 Duális és kooperatív felsőoktatási képzések, felsőoktatási
szakképzési és szakirányú továbbképzések fejlesztése: 2016. június
28.EFOP-3.6.1 Intelligens szakosodást szolgáló intézményi fejlesztések:
2016. február
29.EFOP-3.6.2 Tematikus kutatási hálózati együttműködések: 2016.
szeptember
30.EFOP-3.6.3 Felsőoktatási hallgatók tudományos műhelyeinek és
programjainak támogatása: 2016. szeptember
31.EFOP-3.7.1 Aktívan a tudásért: 2016. március
32.EFOP-3.7.2 Az egész életen át tartó tanulást megalapozó fejlesztések:
2016. szeptember
33.EFOP-3.8.1 Felzárkóztató egészségügyi ápoló szakképzési program:
Meghirdetve
34.EFOP-3.8.2 Szociális humán erőforrás fejlesztése: 2016. március
35.EFOP-3.8.3 Alapellátás komplex minőségi megújítása: 2016. április
36.EFOP-3.9.1 Humán szolgáltatások fejlesztése megyei szinten, illetve a
kiemelt fejlesztési
térségekben a tudástőke gyarapodása érdekében: 2016. június

37.EFOP-3.10.1 Tematikus együttműködés erősítése a köznevelés és a
felsőoktatás terén a Kárpát-medence EU-tagállamaival: 2016.június
38.EFOP-3.10.2 Tematikus együttműködés erősítése a köznevelés és a
felsőoktatás terén a Kárpát-medence nem EU-tagállamaival: 2016. június

Az infrastrukturális beruházások a gyarapodó tudástőke
érdekében című 4. EFOP prioritás
1.EFOP-4.1.1 Egyes egyházi infrastrukturális fejlesztések: Meghirdetve
2.EFOP-4.1.2 Térségi iskolahálózatok kialakítása: 2016. március
3.EFOP-4.1.3 Testmozgást javító infrastrukturális fejlesztések: megjelent
4.EFOP-4.1.4 Testmozgást javító infrastrukturális fejlesztések
(standard): megjelent
5.EFOP-4.1.5 Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése:
2016. szeptember
6.EFOP-4.1.6 Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése
(standard): 2016. szeptember
7.EFOP-4.1.7 A köznevelés támogató szerepének erősítése: 2016.
szeptember
8.EFOP-4.1.8 A köznevelés támogató szerepének erősítése (standard):
2016. szeptember
9.EFOP-4.1.9 Kulturális intézmények tanulást segítő infrastrukturális
fejlesztései: 2016. szeptember
10.EFOP-4.2.1 Felsőoktatási infrastruktúra fejlesztési program: 2016.
március

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív
Program (VEKOP)
Vállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1.
VEKOP prioritás
1.VEKOP-1.2.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő
beruházásainak támogatása Pest megyében: 2016. január
2.VEKOP-1.2.2-15 Az üzleti infrastruktúra fejlesztésének támogatása
Pest megyében: 2016. január
3.VEKOP-1.2.2-16 Az üzleti infrastruktúra fejlesztésének támogatása
Pest megyében: 2016. július
4.VEKOP-1.2.3-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások
versenyképességének növelése Pest megyében (hitelprogram): 2016.
március
5.VEKOP-1.3.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci

megjelenésének támogatása: 2016. január
6.VEKOP-1.3.2-15 Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése: 2016.
január

Kutatás, fejlesztés és technológiai innovációról szóló 2.
VEKOP prioritás
1.VEKOP-2.1.1-15 Vállalatok K+F+I tevékenységének
támogatása: Megjelent
2.VEKOP-2.1.7-15 Prototípus, termék-, technológia- és
szolgáltatásfejlesztés: 2016. január
3.VEKOP-2.2.1-16 Versenyképességi és Kiválósági Együttműködések:
2016. október
4.VEKOP-2.3.2-15 Stratégiai K+F műhelyek kiválósága: 2016. január
5.VEKOP-2.3.3-15 K+I infrastruktúra megerősítése – nemzetköziesedés,
hálózatosodás: Megjelent

Infokommunikációs fejlesztésekről szóló 3. VEKOP prioritás:
a 2016. évben a 3. prioritás keretében kizárólag országos
kihatású felhívások kerülnek meghirdetésre.
Turisztikai és természetvédelmi fejlesztésekről szóló 4.
VEKOP prioritás
1.VEKOP-4.1.1-15 Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának
fejlesztése: 2016. január
2.VEKOP-4.1.2-16 Tematikus hálózatok fejlesztése: 2016. augusztus
3.VEKOP-4.2.1-15 Élőhelyek és fajok természetvédelmi helyzetének
javítása, a természetvédelmi bemutatás infrastruktúrájának javítása:
2016. január

Az energiahatékonyság, az intelligens energiahasználat és
a megújuló energiák felhasználásának támogatásáról szóló
5. VEKOP prioritás
1.VEKOP-5.1.1-16 Vállalkozások épületenergetikai fejlesztései, valamint
helyi hő- és villamosenergia-igény kielégítése megújuló
energiaforrásokkal a közép-magyarországi régióban: 2016. június
2.VEKOP-5.1.2-16 Vállalkozások épületenergetikai fejlesztései, valamint
helyi hő- és villamosenergia-igény kielégítése megújuló
energiaforrásokkal a közép-magyarországi régióban: 2016. június
3.VEKOP-5.2.1-16 Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló
energia felhasználásának növelését célzó pénzügyi eszközök: 2016.
szeptember

4.VEKOP-5.3.1-15 Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten: 2016.
január
5.VEKOP-5.3.2-15 Fenntartható közlekedésfejlesztés Pest megyében:
2016. január

Települési környezet- és közszolgáltatás-fejlesztéséről szóló
6. VEKOP prioritás
1.VEKOP-6.1.1-15 Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási
aktivitásának növelése: 2016. január
2.VEKOP-6.2.1-15 A leromlott településrészeken élő alacsony státuszú
lakosság életkörülményeinek
javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten: 2016. január
3.VEKOP-6.2.2-15 A leromlott településrészeken élő alacsony státuszú
lakosság életkörülményeinek
javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Pest megyében: 2016.
január
4.VEKOP-6.3.1-16 Gyermekotthonok kiváltása, korszerűsítése, hiányzó
gyermekotthoni kapacitások
létrehozása: 2016. január
5.VEKOP-6.3.5-16 Egészségügyi szakellátók nővérszállóinak fejlesztése:
2016. június

A társadalmi hozzáférést bővítő és humánerőforrás
fejlesztést támogató programokról szóló 7. VEKOP prioritás
1.VEKOP-7.1.1-15 Nő az esély – képzés és foglalkoztatás: 2016. január
2.VEKOP-7.1.3-15 Megváltozott munkaképességű emberek
támogatása: meghirdetve
3.VEKOP-7.1.4-16 Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex
programokkal (ESZA): 2016. június
4.VEKOP-7.1.5-16 Elsőként lakhatás: 2016. szeptember
5.VEKOP-7.2.2-16 Népegészségügyi intézményrendszer helyi
kapacitásainak fejlesztése: 2016. június
6.VEKOP-7.3.2-16 Tanoda programok támogatása: 2016. január
7.VEKOP-7.4.1-16 Roma szakkollégiumok támogatása: 2016. január
8.VEKOP-7.4.2-16 Felsőoktatási hallgatók tudományos műhelyeinek és
programjainak támogatása: 2016. szeptember
9.VEKOP-7.5.1-16 Szociális humánerőforrás fejlesztése: 2016. január

A foglalkoztathatóságot szolgáló programokról szóló 8.
VEKOP prioritás
1.VEKOP-8.1.1-15 Út a munkaerőpiacra: meghirdetve
2.VEKOP-8.1.2-16 Nem állami szervezetek és társadalmi partnerek
munkaerőpiaci szolgáltatásainak
támogatása: 2016. március
3.VEKOP-8.2.1-15 Ifjúsági Garancia a közép-magyarországi
régióban: meghirdetve
4.VEKOP-8.3.1-16 Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása: 2016.
március
5.VEKOP-8.5.1-16 Idegen nyelvi készségek fejlesztése: 2016. október
6.VEKOP-8.5.2-16 Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok
munkavállalói számára: 2016. szeptember
7.VEKOP-8.5.3-16 Munkahelyi képzések támogatása kis és
középvállalatok munkavállalói számára: 2016. szeptember
8.VEKOP-8.6.3-16 A végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése
a szakképzésben tanulók körében: 2016. április

A Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program (TOP)
Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás
elősegítésére című 1. TOP prioritás
1.TOP-1.1.1-15 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése: megjelent
2.TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés: megjelent
3.TOP-1.2.1-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható
turizmusfejlesztés: megjelent
4.TOP-1.3.1-15 A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás
ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés: megjelent
5.TOP-1.4.1-15 A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása
családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások
fejlesztésével: megjelent
6.TOP-1.1.1-16 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése: megjelent
7.TOP-1.1.2-16 Inkubátorházak fejlesztése: 2016. július
8.TOP-1.1.3-16 Helyi gazdaságfejlesztés: 2016. október
9.TOP-1.2.1-16 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható
turizmusfejlesztés: 2016. október
10.TOP-1.3.1-16 A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás
ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés: 2016. augusztus
11.TOP-1.4.1-16 A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása

családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások
fejlesztésével: 2016. október

Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztésről
szóló 2. TOP prioritás
1.TOP-2.1.1-15 Barnamezős területek rehabilitációja: megjelent
2.TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása: megjelent
3.TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések:
megjelent
4.TOP-2.1.1-16 Barnamezős területek rehabilitációja: 2016. szeptember
5.TOP-2.1.2-16 Zöld város kialakítása: 2016. október
6.TOP-2.1.3-16 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztése:
2016. szeptember

Alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés
kiemelten a városi területeken című 3. TOP prioritás
1.TOP-3.1.1-15 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés: megjelent
2.TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése:
2015. december (?)
3.TOP-3.2.2-15 Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz
illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló
energiaellátás megvalósítása komplex fejlesztési programok keretében:
2015. december
4.TOP-3.1.1-16 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés: 2016.
október
5.TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése:
2016. július
6.TOP-3.2.2-16 Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz
illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló
energiaellátás megvalósítása komplex fejlesztési programok keretében:
2016. július

A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztéséről és
a társadalmi együttműködés erősítéséről szóló 4. TOP
prioritás
1.TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése:
megjelent
2.TOP-4.2.1-15 A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának
bővítése, fejlesztése: megjelent
3.TOP-4.3.1-15 Szociális városrehabilitáció: megjelent

4.TOP-4.1.1-16 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése:
2016. július
5.TOP-4.2.1-16 A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának
bővítése, fejlesztése: 2016. augusztus
6.TOP-4.3.1-16 Szociális városrehabilitáció: 2016. augusztus

Megyei és helyi emberi erőforrás-fejlesztésről,
foglalkoztatás-ösztönzésről és társadalmi együttműködésről
szóló 5. TOP prioritás
1.TOP-5.1.1-15 Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások,
foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési
együttműködések: megjelent
2.TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések: megjelent
3.TOP-5.2.1-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi
szintű komplex programok: megjelent
4.TOP-5.1.2-16 Helyi foglalkoztatási együttműködések: 2016. augusztus
5.TOP-5.3.1-16 A helyi identitás és kohézió erősítése: 2016. augusztus

Fenntartható városfejlesztés a megyei jogú városokról szóló
6. TOP prioritás
1.TOP-6.1.1-15 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése: megjelent
2.TOP-6.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés: megjelent
3.TOP-6.1.4-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható
turizmusfejlesztés: megjelent
4.TOP-6.1.5-15 A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás
ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés: megjelent
5.TOP-6.2.1-15 Családbarát, munkába állást segítő intézmények,
közszolgáltatások fejlesztése: megjelent
6.TOP-6.3.1-15 Barnamezős területek rehabilitációja: megjelent
7.TOP-6.3.2-15 Zöld város kialakítása: megjelent
8.TOP-6.3.3-15 Városi környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések: megjelent
9.TOP-6.4.1-15 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés: megjelent
10.TOP-6.5.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése:
2015. december
11.TOP-6.5.2-15 Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz
illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló
energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében:
2015. december
12.TOP-6.6.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális

fejlesztése: megjelent
13.TOP-6.6.2-15 A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának
bővítése, fejlesztése: megjelent
14.TOP-6.7.1-15 Megyei jogú városok leromlott városi területeinek
rehabilitációja: megjelent
15.TOP-6.8.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú
város területén és várostérségében: megjelent
16.TOP-6.9.1-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi
szintű komplex programok: megjelent
17.TOP-6.1.1-16 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése: 2016. október
18.TOP-6.1.2-16 Inkubátorházak fejlesztése: 2016. július
19.TOP-6.1.3-16 Helyi gazdaságfejlesztés: 2016. október
20.TOP-6.1.4-16 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható
turizmusfejlesztés: megjelent
21.TOP-6.1.5-16 A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás
ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés: 2016. október
22.TOP-6.2.1-16 Családbarát, munkába állást segítő intézmények,
közszolgáltatások fejlesztése: megjelent
23.TOP-6.3.1-16 Barnamezős területek rehabilitációja: 2016. október
24.TOP-6.3.2-16 Zöld város kialakítása: 2016. október
25.TOP-6.3.3-16 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések:
2016. október
26.TOP-6.4.1-16 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés: 2016. október
27.TOP-6.5.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése:
2016. október
28.TOP-6.5.2-16 Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz
illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló
energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében:
2016. október
29.TOP-6.6.1-16 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális
fejlesztése: 2016. október
30.TOP-6.6.2-16 A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának
bővítése, fejlesztése: 2016. október
31.TOP-6.7.1-16 Megyei jogú városok leromlott városi területeinek
rehabilitációja: megjelent
32.TOP-6.8.2-16 Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú
város területén és várostérségében: 2016. augusztus
33.TOP-6.9.1-16 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi
szintű komplex programok: 2016. augusztus
34.TOP-6.9.2-16 A helyi identitás és kohézió erősítése: 2016. augusztus

Vidékfejlesztési Program (VP)
1.VP1-1.1.1-16 Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek: 2016.
március
2.VP1-1.2.1-16 Bemutató üzemi programok: 2016. augusztus
3.VP1-1.2.2-16 Tájékoztatási szolgáltatás: 2016. január
4.VP1-1.3.1-16 Szakmai tanulmányutak és csereprogramok: 2016. május
5.VP1-2.1.1-2.1.2-16 Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és élelmiszerfeldolgozáshoz kapcsolódó egyéni és csoportos szaktanácsadás: 2016.
május
6.VP1-2.3.1-16: 2016. február
7.VP2-4.1.1.1-16 Állattartó telepek korszerűsítése: 2016. február
8.VP2-4.1.1.2-16 Baromfitartó telepek korszerűsítése: 2016. február
9.VP2-4.1.1.3-16 Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése: 2016.
február
10.VP2-4.1.1.4-16 Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése: 2016.
február
11.VP2-4.1.1.5-16 Sertéstartó telepek korszerűsítése: 2016. február
12.VP2-4.1.2-16 Kisméretű terményszárító és -tisztító korszerűsítése,
kisméretű terménytároló építése, korszerűsítése: 2016. március
13.VP2-4.1.3.1-16 Kertészet korszerűsítése – üveg- és fóliaházak
létesítése geotermikus energia felhasználásának és öntözés
kialakításának lehetőségével
14.VP2-4.1.3.2-16 Kertészet korszerűsítése – ültetvénytelepítés
támogatása öntözés kialakításának
lehetőségével, továbbá mezőgazdasági esőkár vagy tavaszi fagykár
megelőzésére szolgáló beruházások
15.VP2-4.1.3.3-16 Kertészet korszerűsítése – gyógy- és fűszernövény
termesztés fejlesztése
16.VP2-4.1.3.4-16 Kertészet korszerűsítése – kertészeti ágazat
technológiai fejlesztéseinek támogatása öntözés kialakításának
lehetőségével
17.VP2-4.1.3.5-16 Kertészet korszerűsítése – kertészeti gépbeszerzés
támogatása: 2016. június
18.VP2-4.1.5-16: Az agrár-innovációs operatív csoportok innovatív
projektjeinek megvalósításához szükséges beruházások megvalósítása:
2016. július
19.VP2-6.1.1-16 A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott
induló támogatás: 2016. szeptember
20.VP2-6.3.1-16 Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése

21.VP3-3.1.1-16 Mezőgazdasági termelők EU-s és nemzeti
minőségrendszerhez történő csatlakozásának támogatása: 2016. június
22.VP3-3.2.1-16 Minőségrendszerekhez kapcsolódó előállítói, termelői
csoportosulások tájékoztatási és promóciós tevékenysége: 2016.
szeptember
23.VP3-4.2.1-15 Mezőgazdasági termékek értéknövelése és
erőforráshatékonyság elősegítése a feldolgozásban: Meghirdetve
24.VP3-4.2.2-16 Borászat termékfejlesztésének és
erőforráshatékonyságának támogatása: 2016. május
25.VP3-5.1.1-16 Jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházások
támogatása: 2016. február
26.VP3-9.1.1-16 Termelői csoportok és termelői szervezetek létrehozása:
2016. április
27.VP3-14.1.1-16 A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti
támogatás: 2016. április
28.VP3-16.1.1-16 Agrárinnovációs operatív csoportok támogatása: 2016.
május
29.VP3-16.4.1-16 Együttműködések támogatása a rövid ellátási láncok
és a helyi piacok kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért: 2016.
augusztus
30.VP3-17.1.1-16 Mezőgazdasági biztosítók díjához nyújtott
támogatás: megjelent
31.VP4-4.1.4-16 Mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése:
2016. április
32.VP4-4.4.1-16 Élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások: 2016.
február
33.VP4-4.4.2-16 Vízvédelmi célú nem termelő beruházások: 2016.
február
34.VP4-8.5.2-16 Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott
közjóléti funkcióinak fejlesztése: 2016. július
35.VP4-10.1.1-15 Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés: Meghirdetve
36.VP4-10.2.1-15 Védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági
állatfajták genetikai állományának in situ megőrzése: Meghirdetve
37.VP4-10.2.2-15 Ritka és veszélyeztetett növényfajták genetikai
erőforrásainak és egyes mikroorganizmusok ex situ megőrzése:
Meghirdetve
38.VP4-11.1.1-11.2.1-15 Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés,
ökológiai gazdálkodás fenntartása: Meghirdetve
39.VP4-12.1.1-16 Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott
kompenzációs kifizetések: megjelent

40.VP4-12.2.1-16 Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs
kifizetések: megjelent
41.VP4-13.2.1-16 Kompenzációs kifizetések természeti hátránnyal
érintett területeken: megjelent
42.VP4-15.1.1-16 Erdő-környezetvédelmi kifizetések: 2016. szeptember
43.VP4-15.2.1-16 Erdészeti genetikai erőforrások megőrzése,
fejlesztése: 2016. február
44.VP4-16.5.1-16 A fenntarthatóságot célzó tájgazdálkodás, terület-és
tájhasználatváltás együttműködései: 2016. július
45.VP5-4.1.1.6-15 Trágyatároló építése: Meghirdetve
46.VP5-8.1.1-16 Erdősítés támogatása: 2016. március
47.VP5-8.2.1-16 Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása: 2016. március
48.VP5-8.3.1-16 Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok
megelőzése: 2016. június
49.VP5-8.4.1-16 Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok
helyreállítása
50.VP5-8.5.1-16 Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és
környezeti értékének növelését célzó beruházások: 2016. június
51.VP5-8.6.1-16 Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek
feldolgozására és piaci értékesítésére irányuló beruházások: 2016.
augusztus
52.VP5-8.6.2-16 Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló
tevékenységek: 2016. február
53.VP6-6.2.1-16 Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának
támogatása – mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja,
mikrovállalkozás indítása: 2016. február
54.VP6-6.4.1-16 Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és
fejlesztésére irányuló beruházások támogatása: 2016. május
55.VP6-7.2.1.2-16 Egyedi szennyvízkezelés: megjelent
56.VP6-7.2.1.2-16 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok
infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése: 2016. március
57.VP6-7.2.1.3-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati
utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erőés munkagépek beszerzése: 2016. április
58.VP6-7.2.1.4-16 Tanyák háztartási léptékű villamos energia és
vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései: 2016. május
59.VP6-7.4.1.1-16 Településképet meghatározó épületek külső
rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése,
energetikai korszerűsítés: megjelent
60.VP6-7.4.1-16 Jármű- és eszközbeszerzés: köz- és vagyonbiztonságot

szolgáló fejlesztések, falu- és tanyagondnoki szolgálat fejlesztése járműés eszközbeszerzéssel: 2016. május
61.VP6-16.3.1-16 Kis gazdasági szereplők között létrehozott
együttműködések, beleértve a turisztikai együttműködéseket: 2016.
július
62.VP6-16.9.1-16 Szolidáris gazdálkodás és közösség által támogatott
mezőgazdaság: 2016. október
63.VP6-19.1.1-15 LEADER – Helyi fejlesztési stratégiák elkészítésének
támogatása: Meghirdetve
64.VP6-19.2.1-16 LEADER – Helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása:
2016. április
65.VP6-19.3.1-16 LEADER – Helyi akciócsoportok együttműködési
tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása: 2016. november
66.VP6-19.4.1-16 LEADER – Működési és animációs költségek
támogatása: 2016. február

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési
Operatív Program (KÖFOP pályázatok)
Az adminisztratív terhek csökkentéséről szóló 1. KÖFOP
prioritás
1.KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 A szolgáltató kormányhivatali és közigazgatási
modell bevezetése: Meghirdetve: 2015. szeptember
2.KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 Hatósági eljárások és hatósági jogalkalmazási
gyakorlat felülvizsgálata és egyszerűsítése: Meghirdetve: 2015.
szeptember
3.KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 Adóügyi igazgatási eljárások egyszerűsítése,
adminisztratív terhek csökkentése: Meghirdetve: 2015. szeptember
4.KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 Elektronikus megoldás az eltérő földrajzi
helyszíneken történő ügyintézés
munkaszervezésének és kommunikációjának fejlesztésére: Meghirdetve:
2015. szeptember
5.KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 Közigazgatási eljárásokhoz kapcsolódó
levéltári szolgáltatás fejlesztése: Meghirdetve: 2015. szeptember
6.KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 „Digitális fogyasztóvédelem” – a
fogyasztóvédelmi feladatok elektronizálása: Meghirdetve: 2015.
szeptember
7.KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 Közúti gépjármű-, vízügyi és légügyi
közlekedési-, engedélyezési és vizsgáztatási folyamatok ügyfélközpontú
elektronizálása: Meghirdetve: 2015. szeptember

8.KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 Kormányzati hitelesítés szolgáltatás (Gov CA)
kiterjesztése: Meghirdetve: 2015. szeptember
9.KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 Ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése
(kormányablak, települési ügysegéd, közvetlen kiszolgálás):
Meghirdetve: 2015. szeptember
10.KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 Hivatalos küldeménykövető: Meghirdetve:
2015. szeptember
11.KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 E-ingatlan-nyilvántartás: Meghirdetve: 2015.
szeptember
12.KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 Közigazgatás informatikai
infrastruktúrájának konszolidálása a költségek csökkentése érdekében:
Meghirdetve: 2015. szeptember
13.KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 Közigazgatási szakrendszerek egységes
eléréséhez és interoperabilitásához központi alkalmazás szintű
szolgáltatások biztosítása: Meghirdetve: 2015. szeptember
14.KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 Az önkormányzati ASP rendszer
továbbfejlesztése és országos kiterjesztése (ASP 2.0): Meghirdetve:
2015. szeptember
15.KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 A Közigazgatási és Elektronikus
Közszolgáltatások Központi Hivatala által kezelt nemzeti adatvagyon
nyilvántartások továbbfejlesztése, magas szintű szolgáltató
képesség megteremtése a KÖFOP 1.1.1., 1.1.2. és 1.2.3. intézkedések
támogatása érdekében, az érintett adatvagyon nyilvántartások
Kormányzati Adatközpontba történő integrálásával: Meghirdetve: 2015.
szeptember
16.KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 Szabályozott elektronikus ügyintézési
szolgáltatások (SZEÜSZ) továbbfejlesztése, bővítése, bevezetése:
Meghirdetve: 2015. szeptember
17.KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 Központosított kormányzati informatikai
rendszer bővítése – „KKIR3”: Meghirdetve: 2015. szeptember
18.KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 Rendészeti tevékenységekhez kapcsolódó
hatósági ügyek továbbfejlesztése, a hozzá kapcsolódó elektronikus
feldolgozó képesség bővítésével: Meghirdetve: 2015. szeptember
19.KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 Katasztrófavédelem integrált hatósági
ügyviteli rendszerének kialakítása: Meghirdetve: 2015. szeptember
20.KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 Területi államigazgatás egységes működését
támogató rendszerfejlesztések: Meghirdetve: 2015. szeptember
21.KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 EKEIDR egységes irat- és folyamatkezelő
rendszer területi közigazgatásra történő
kiterjesztésre: Meghirdetve: 2015. szeptember

22.KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 3D alapú adat infrastruktúra kialakítása:
Meghirdetve: 2015. szeptember
23.KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 E-építés keretrendszer – innovációval a
magyar emberek szolgálatában: Meghirdetve: 2015. szeptember
24.KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 Nemzeti Téradat Infrastruktúra kialakítása
(NTI): Meghirdetve: 2015. szeptember
25.KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 Oktatási Anyakönyvi Rendszer
kifejlesztése: Meghirdetve: 2015. szeptember
26.KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 Az egységes integrált állami
vagyonnyilvántartás közhitelességének és
adatkonzisztenciájának ellenőrzéséhez szükséges további fejlesztések:
Meghirdetve: 2015. szeptember
27.KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 A 21. század családtámogatása és nyugdíja:
Meghirdetve: 2015. szeptember
28.KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 Kormányhivatalok és önkormányzatok közötti
együttműködés javítása: Meghirdetve: 2015. szeptember
29.KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 Mezőgazdasági Vízhasználat Információs és
Ellenőrzési Keretrendszer (VIZEK) kialakítása: Meghirdetve: 2015.
szeptember
30.KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 Intelligens élelmiszerlánc-biztonsági elemző
rendszer létrehozása: Meghirdetve: 2015. szeptember
31.KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 Integrált Jogalkotási Rendszer: Meghirdetve:
2015. szeptember
32.KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukció az
önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez: 2016. március

A szolgáltatási szemléletnek és az etikus működésnek a
közszolgálatban történő megerősítéséről szóló 2. KÖFOP
prioritás
1.KÖFOP-2.1.1-VEKOP-15 A közszolgáltatás komplex kompetencia,
életpálya-program és oktatás technológiai
fejlesztése: Meghirdetve
2.KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15 A jó kormányzást megalapozó közszolgálatfejlesztés: Meghirdetve
3.KÖFOP-2.1.3-VEKOP-15 A területi államigazgatási szervek
humánerőforrásának fejlesztése: Meghirdetve
4.KÖFOP-2.1.5-VEKOP-16 Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató
Rendszer kialakítása: 2016. február
5.KÖFOP-2.1.6-VEKOP-16 Az új közszolgálati életpályához kapcsolódó
személyzeti utánpótlás: 2016. február

6.KÖFOP-2.1.7-VEKOP-16 Az új közszolgálati életpályához kapcsolódó
HR-funkciók fejlesztése, a munkaköralapú rendszer kiépítése: 2016.
február
7.KÖFOP-2.2.1-VEKOP-16 A nemzetbiztonsági ellenőrzések
elektronizálása a korrupciós esetek nagyobb arányú
felderítése, illetve megelőzése érdekében: 2016. február
8.KÖFOP-2.2.2-VEKOP-16 KÖFOP keretében megvalósuló fejlesztések IT
biztonságának növelése, ezáltal
rendszerekkel összefüggő korrupciós lehetőségek és kockázatok
csökkentése: 2016. február
9.KÖFOP-2.2.3-VEKOP-16 Kapacitásfejlesztés és szemléletformálás a
korrupciós esetek nagyobb arányú felderítése, illetve megelőzése
érdekében: 2016. február
10.KÖFOP-2.2.4-VEKOP-16 E-közbeszerzés: 2016. március
11.KÖFOP-2.2.5-VEKOP-15 Átláthatóság a közpénzek felhasználásánál,
államháztartási adattárház: Meghirdetve
12.KÖFOP-2.3.1-VEKOP-16 Helyi közszolgáltatás információs rendszer
fejlesztése és bevezetése (IKIR): megjelent
13.KÖFOP-2.3.2-VEKOP-15 Hálózatfejlesztés Támogató Monitoring
Rendszer (HTMR) létrehozása: Meghirdetve
14.KÖFOP-2.3.3-VEKOP-16 Helyi versenyképesség-fejlesztési kutatási
program: 2016. február
15.KÖFOP-2.3.4-VEKOP-15 Önkormányzati fejlesztések figyelemmel
kísérése II.: Meghirdetve
16.KÖFOP-2.3.5-VEKOP-16 A vállalati szektorhoz kapcsolódó
közigazgatási bürokrácia csökkentési program
kidolgozása: megjelent

Az Európai Szociális Alap, az Európai Regionális Fejlesztési
Alap és a Kohéziós Alap révén finanszírozott operatív
programok végrehajtásához kapcsolódó technikai
segítségnyújtásról szóló 3. KÖFOP prioritás
1.KÖFOP-3.1.1-16 Partnerek és a lakosság bevonása az operatív
programok megvalósításába: 2016. január
2.KÖFOP-3.2.1-16 Az Audit Hatóság által végzett ellenőrzések
színvonalának fenntartása: 2016. január
3.KÖFOP-3.2.2-16 A támogatáskezelés menedzsment feltételeinek
biztosítása, színvonalának megőrzése az Emberi Erőforrás Fejlesztési
Operatív Program végrehajtásánál: 2016. január
4.KÖFOP-3.2.3-16 A támogatáskezelés menedzsment feltételeinek

biztosítása, színvonalának megőrzése a Környezeti
és Energiahatékonysági Operatív Program, valamint az Integrált
Közlekedésfejlesztési Operatív Program végrehajtásánál: 2016. január
5.KÖFOP-3.2.4-15 A támogatáskezelés menedzsment feltételeinek
biztosítása, színvonalának megőrzése a Gazdaságfejlesztési
és Innovációs Operatív Program, a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program, valamint a Versenyképes Közép-Magyarország
Operatív Program végrehajtásánál, továbbá az igazoló hatósági
feladatok ellátásánál: Meghirdetve: 2015. december
6.KÖFOP-3.2.5-16 A támogatáskezelés menedzsment feltételeinek
biztosítása, színvonalának megőrzése a Közigazgatásés Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program végrehajtásánál: 2016.
január
7.KÖFOP-3.2.6-16 A támogatáskezelés menedzsment feltételeinek
biztosítása, színvonalának megőrzése a Miniszterelnökség központi
koordinációs feladatainak ellátásánál: 2016. január
8.KÖFOP-3.2.7-15 A támogatáskezelés menedzsment feltételeinek
biztosítása, színvonalának megőrzése a Miniszterelnökség közbeszerzés
szabályossági ellenőrzési feladatainak ellátásánál: Meghirdetve:
2015. december
9.KÖFOP-3.2.8-16 A támogatáskezelés menedzsment feltételeinek
biztosítása, színvonalának megőrzése az operatív programokat
végrehajtók irodai ellátásánál: 2016. január
10.KÖFOP-3.2.9-16 A támogatáskezelés menedzsment feltételeinek
biztosítása, színvonalának megőrzése az operatív
programokat végrehajtók informatikai és infokommunikációs ellátásánál:
2016. január
11.KÖFOP-3.2.10-16 A támogatáskezelés menedzsment feltételeinek
biztosítása, színvonalának megőrzése az operatív
programok végrehajtása során keletkezett dokumentumok
digitalizálásánál és irattárazásánál: 2016. január
12.KÖFOP-3.3.1-16 A közösségi előírásnak megfelelő értékelések
megvalósítása, valamint az eredményes és hatékony végrehajtáshoz
szükséges kompetencia biztosítása: 2016. január
13.KÖFOP-3.3.2-16 Az e-kohéziós irányelv átültetése 9,89 kiemelt 2016.
január
14.KÖFOP-3.3.3-15 A pályázók és kedvezményezettek kapacitásainak
támogatása: Meghirdetve: 2015.

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív
Program (KEHOP)
A KEHOP 2016. évi menetrendje még nem jelent meg. A KEHOP keretében
eddig megjelent pályázatok a következők:
KEHOP-2.1.1 Pályázat ivóvízminőség-javító projektek megvalósításának
támogatására
KEHOP-2.1.4 Pályázat ivóvízminőség-javító projektek megvalósításának
támogatására - szakaszolt projektek
KEHOP-3.2.2. Pályázat térségi szintű hulladékgazdálkodási rendszerek
kialakításának támogatására - szakaszolt projektek
KEHOP-2.2.1 Pályázat szennyvízelvezetés és –tisztítás, szennyvízkezelés
megvalósításának támogatására
KEHOP-2.2.4 Pályázat szennyvíz-elvezetés és –tisztítás, szennyvízkezelés
megvalósításának támogatására - szakaszolt projektek
KEHOP 4.1.1 Pályázat élőhelyek és fajok természetvédelmi helyzetének
javítására, a természetvédelmi kezelés és bemutatás infrastruktúrájának
fejlesztésére
KEHOP-1.4.1 - Pályázat árvízvédelmi fejlesztések támogatására - szakaszolt
projektek
KEHOP-2.2.2 Pályázat szennyvízelvezetéssel és -kezeléssel kapcsolatos
fejlesztések megvalósításának támogatására a fejlesztési kötelezettséggel
rendelkező települések számára
KEHOP-3.2.1 Pályázat előkezelés, a hasznosítás és az ártalmatlanítás
alrendszerei fejlesztésének támogatására a települési hulladék
vonatkozásában
KEHOP-1.4.0-15 Pályázat árvízvédelmi fejlesztések támogatására
KEHOP-2.1.2 Pályázati felhívás egyes, derogációval érintett ivóvízminőségjavító projektek megvalósítására
KEHOP-1.1.0 Pályázat a vízgazdálkodással és az éghajlatváltozás hatásaival
kapcsolatos tervezés és fejlesztés támogatására
KEHOP-1.3.0-15 Pályázat fenntartható vízgazdálkodás infrastrukturális
feltételei javításának támogatására
KEHOP-1.5.0-15 Pályázat dombvidéki vízgazdálkodás fejlesztésének
támogatására

KEHOP-1.5.0-15 Pályázat klímastratégiák kidolgozásához kapcsolódó
módszertan- és kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás támogatására
KEHOP-1.6.0 Pályázat katasztrófavédelmi rendszerek fejlesztésének
támogatására
KEHOP-3.3.0 Pályázat szennyezett területek kármentesítésének támogatására
KEHOP-4.1.0 Pályázat élőhelyek és fajok természetvédelmi helyzetének
javítását, a természetvédelmi kezelés és bemutatás infrastruktúrája
fejlesztésének támogatására
KEHOP-5.4.2 Zöldkarikás Játékok - Pályázat komplex szemléletformálási
program támogatására
KEHOP-4.3.0 Pályázat a közösségi jelentőségű természeti értékek hosszú távú
megőrzésének és fejlesztésének támogatására, valamint az EU Biológiai
Sokféleség Stratégia 2020 célkitűzéseinek hazai szintű megvalósítását
megalapozó stratégiai vizsgálatok megvalósítására
KEHOP-4.2.0 Pályázati felhívás Természetvédelmi Őrszolgálat és monitorozó
rendszer fejlesztése céljából
KEHOP-2.1.3 Pályázati felhívás az ammónium-ionnal érintett ivóvízminőségjavító projektek megvalósítására

Magyar Halgazdálkodási Operatív Program
(MAHOP)
A környezeti szempontból fenntartható, erőforrás-hatékony,
innovatív, versenyképes és tudásalapú halászat
előmozdításáról szóló 1. MAHOP prioritás
1.MAHOP-1.1 A NATURA 2000 területek kezelése és a természetes vizek
rehabilitációja, beleértve az ívási helyek fejlesztését és a vándorló
halfajok vándorlási útvonalainak biztosítását: 2016. április

A környezeti szempontból fenntartható, erőforrás-hatékony,
innovatív, versenyképes és tudásalapú akvakultúra
támogatásáról szóló 2. MAHOP prioritás
1.MAHOP-2.1 Az akvakultúra terén történő innováció ösztönzése: 2016.
október
2.MAHOP-2.2 - Az akvakultúrába történő termelési célú beruházások
támogatása: 2016. május
3.MAHOP-2.3 A fenntartható akvakultúrával foglalkozó vállalkozások,

illetve akvakultúrával foglalkozó új gazdálkodók általi
vállalkozások létrehozásának támogatása: 2016. július
4.MAHOP-2.4 Termelési célú beruházások támogatása – erőforráshatékonyság, a vízfogyasztás és vegyszerfelhasználás csökkentése,
a vízfelhasználást minimalizáló rendszerek: 2016. augusztus
5.MAHOP-2.5 Az akvakultúra-telepek potenciáljának növelése: 2016.
november
6.MAHOP-2.6 A környezetvédelmi szolgáltatásokat biztosító
akvakultúra fejlesztésének előmozdítása: 2016. december

A közös halászati politika végrehajtásának előmozdításáról
szóló 3. MAHOP prioritás
1.MAHOP-3.1 Az 1380/2013/EU rendelet 25. cikke (1) és
(2) bekezdésében előírtak szerint meghatározott és az 199/2008/EK
rendeletben tovább pontosított adatgyűjtés, adatkezelés és felhasználás
támogatása: 2016. március
2.MAHOP-3.2 Az 1380/2013/EU rendelet 36. cikkében előírt és
az 1224/2009/EK rendeletben tovább pontosított uniós ellenőrzési,
vizsgálati és végrehajtási rendszer megvalósítása: 2016. február

A piaci értékesítés és a feldolgozás támogatásáról szóló 5.
MAHOP prioritás
1.MAHOP-5.1 A halászati termékekre és akvakultúra-termékekre
irányuló piaci értékesítési intézkedések támogatása: 2016. március
2.MAHOP-5.2 A halászati és akvakultúra-termékek feldolgozására
irányuló beruházások támogatása: 2016. szeptember

Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív
Program (IKOP)
Az IKOP 2016. évi menetrendje még nem jelent meg. Az IKOP keretében eddig
megjelent pályázatok:
IKOP-1.1.0-15 - Nemzetközi (TEN-T) közúti elérhetőség javítása
IKOP-2.1.0-15 - Nemzetközi (TEN-T) vasúti és vízi elérhetőség javítása
IKOP-3.1.0-15 - Fenntartható városi közlekedés fejlesztése és elővárosi vasúti
elérhetőség javítása a Közép-magyarországi régióban
IKOP-3.2.0-15 - Fenntartható városi közlekedés fejlesztése és elővárosi vasúti
elérhetőség javítása a kevésbé fejlett régiókban

