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Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése 
TOP PLUSZ-3.3.1-21* 

 

1. A támogatás célja 

Új bölcsődei és óvodai intézmények létesítése, jelenlegi intézmények korszerűsítése, 

bővítése.  

 

2. Kik nyújthatnak be kérelmet? 

Támogatási kérelmet nyújthatnak be a bölcsődei/óvodai ellátást nyújtó intézmények, 

szolgáltatások fenntartói/fenntartói jogok gyakorlását ellátó szervezet vagy az épületek 

tulajdonosai. 

 

Gazdálkodási formakód szerint: 
 11 Önkormányzat többségi tulajdonában lévő vállalkozások; 

 31 Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek; 

 55 Egyházi jogi személy; 

 321 Helyi Önkormányzatok; 

 327 Helyi Önkormányzatok társulásai; 

 351 Országos Nemzetiségi Önkormányzatok; 

 353 Helyi Nemzetiségi Önkormányzatok; 

 371 Országos Nemzetiségi Önkormányzatok társulásai; 

 373 Helyi Nemzetiségi Önkormányzatok; 

 529 Egyéb egyesület; 

 560 Közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány; 

 561 Közalapítvány; 

 562 Közalapítvány önálló intézménye; 

 563 Egyéb alapítvány önálló intézménye; 

 565 Alapítvány jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége; 

 569 Egyéb alapítvány; 

 572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság; 

 573 Nonprofit részvénytársaság; 

 575 Nonprofit közkereseti társaság; 

 576 Nonprofit betéti társaság; 

 599 Nonprofit Gazdasági Szervezet. 
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3.  Milyen egyéb feltételekkel pályázhatnak? 

 

A 3000 fő vagy afölötti lakónépességű települések esetén új bölcsődei/mini 

bölcsődei/családi bölcsődei férőhelyek létrehozására (beleértve: új 

intézmény/telephely/szolgáltatás/csoport létesítését, bezárt telephely újranyitását) 

irányulóan nem nyújtható be támogatási kérelem olyan intézmény/szolgáltatás 

férőhelybővítésére/kialakítására vonatkozóan, melyek tervezett fenntartói: 

 Helyi önkormányzatok és társulásaik (GFO 321, 327); 

 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok és társulásaik (GFO 351, 353, 371, 

373); 

 Egyházi jogi személy (GFO 55). 

A támogatási kérelmet benyújthatja az intézménynek, szolgáltatásnak helyt adó épület 

tulajdonosa, amennyiben a tulajdonos és a fenntartó is a fenti támogatást igénylők körébe 

tartozik.  

Ha az intézménynek helyt adó épület tulajdonosa különbözik az intézmény fenntartójától, 

abban az esetben az intézmény fenntartójának hozzájáruló nyilatkozata szükséges a 

támogatási kérelem benyújtásakor. 

Amennyiben bérelt épületben történik a fejlesztés, és a bérelt épület tulajdonosa nem tartozik 

a támogatást igénylők körébe, a támogatási kérelem benyújtására kizárólag a fenntartó 

jogosult. A fenntartónak ebben az esetben is a támogatást igénylők körébe kell tartoznia. 

 

Csak eszközbeszerzést tartalmazó támogatási kérelem esetében a támogatási kérelem 

benyújtására kizárólag az intézmény fenntartója jogosult, akinek a támogatást igénylők 

körébe kell tartoznia. 

 

4. Műszaki, szakmai elvárások 

 Egy projekt keretében igényelhető támogatás egy vagy több bölcsődei/mini bölcsődei 

intézmény egy vagy több telephelyen való kialakítására, férőhely bővítésére, 

fejlesztésére; több telephely összevonására egy telephelyre, vagy 

 egy vagy több családi bölcsődei szolgáltatás kialakítására, férőhelybővítésére, 

fejlesztésére, vagy 

 egy vagy több óvodai intézmény egy vagy több feladatellátási helyének elsősorban 

fejlesztésére, indokolt esetben férőhelybővítésére, esetleg kialakítására, 

újranyitására. 

 Legalább egy önállóan támogatható tevékenység megvalósítása kötelező a 

támogatási kérelemben meghatározott feladatellátási helyenként/ telephelyenként/ 

szolgáltatásonként. 



 

1054 Budapest, Szemere utca 23.. 
info@hcpf.hu 
www.hcpf.hu 

 Jelen felhívás keretében kizárólag bölcsődei ellátások (bölcsőde, mini bölcsőde, 

családi bölcsőde) és óvodai ellátás fejlesztése támogatott. 

 Az olyan közös használatú helyiségekben (pl.: öltözők, folyosók), ahol több 

szolgáltatás működik együtt és ezek között van olyan szolgáltatás, amely nem 

támogatható, és az arányosítás nem lehetséges a közös térhasználat miatt, ebben az 

esetben az ott lévő támogatható szolgáltatás miatt az adott helyiség fejlesztése teljes 

mértékben támogatható, elszámolható. A közös helyiségben együtt működő 

szolgáltatások leírását és gyakorlati működésüket a megalapozó dokumentumban 

szükséges bemutatni. 

 Építési beruházás (beleértve: a nem engedélyköteles beruházást, valamint építési 

engedély köteles beruházást) esetén helyszínrajz, vázlatrajz (jelenlegi és tervezett 

állapot bemutatása) és rövid műszaki leírás kötelező. 

 A megvalósuló tevékenységek célja, hogy az esélyegyenlőség elvét szem előtt tartva 

csökkentsék a hozzáférhetőség területi különbségeit, megteremtsék az egészséges 

környezet és a hatékony nevelés infrastrukturális feltételeit, és ezzel biztosítva legyen 

a minőségi szolgáltatásokhoz való – kirekesztés nélküli – hozzáférés. 

 A projekt céljának összhangban kell állnia a Felhívás célkitűzésével. 

 A fejlesztés nem eredményezheti már meglévő funkcionális (nevelési, gondozási célú) 

helyiségek számának vagy területének csökkentését. 

 A Támogatási kérelemhez csatolni kell a Megalapozó dokumentumot.  

 Önkormányzati tulajdonban lévő, korábban bölcsődeként/óvodaként működtetett 

épület újranyitása esetén a támogatási kérelem benyújtásához képviselő-testületi 

határozat szükséges. 

 Ingatlankiváltás esetében a megalapozó dokumentumban szükséges bemutatni, 

hogy a kiváltandó telephely/feladatellátási hely meglévő férőhelyszámának 

megtartása indokolt-e, vagy a jövőben az új telephely/feladatellátási hely 

vonatkozásában várhatóan növekszik-e az igény a férőhelyekre. 

 Ingatlankiváltás esetén a létesítendő/bővítendő épületnek/épületegyüttesnek 

legalább a kiváltandó telephely/feladatellátási hely épületének/épületeinek minden 

bölcsődei/óvodai tevékenységhez kapcsolódó funkcióját teljeskörűen el kell látnia, 

tehát az új építés/bővítés az adott tevékenységhez kapcsolódó feladat-, kapacitás- 

és funkciócsökkenést nem eredményezhet, továbbá az új építésű épületnek meg kell 

felelnie a hatályos jogszabályok és a szabványok előírásainak. 

 Ingatlankiváltás esetén támogatást igénylőnek a kiváltott ingatlan vonatkozásában 

igazolnia szükséges az új építés/ingatlankiváltás feltételeinek meglétét a második 

mérföldkőig, még akkor is, ha a kiváltott funkció a bölcsődei/óvodai neveléshez 

kapcsolódó intézmény, szolgáltatás már meglévő telephelyén/feladatellátási helyén 

bővítés során kerül kialakításra. 
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 Új épület építésére az alábbi esetekben kerülhet sor: 

o új telephely/szolgáltatás/feladatellátási hely létesítése esetén: 

 ha a támogatást igénylő nem rendelkezik az intézmény/szolgáltatás 

létesítéséhez szükséges épülettel, vagy 

 ha rendelkezik a szükséges épülettel, de az nem bővíthető, gazdaságos 

átalakításra alkalmatlan, gazdaságosan nem üzemeltethető vagy 

életveszélyes/használatra alkalmatlan állapotban van. 

o Már működő telephely/szolgáltatás/feladatellátási hely fejlesztése esetén: 

 ha az épület, amelyben a fejleszteni kívánt ellátás jelenleg is működik, 

telekhatáron belül nem bővíthető, gazdaságos átalakításra 

alkalmatlan, gazdaságosan nem üzemeltethető vagy 

életveszélyes/használatra alkalmatlan állapotban van, és a 

támogatást igénylő az ellátás befogadására alkalmas más épülettel 

nem rendelkezik. 

 Ingatlanvásárlás kizárólag önkormányzatok, a 2011. évi CLXXV. törvény alapján 

Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű civil 

szervezetek, egyházi jogi személyek részére, és csak kivételes esetekben lehetséges, 

ha a támogatást igénylő alá tudja támasztani, hogy nem áll rendelkezésére olyan 

ingatlan, amelyet a gyermekek ellátására tudna hasznosítani. 

 Informatikai eszközök és kapcsolódó szoftverek, berendezések, IKT-eszközök, 

vezeték nélküli (ún. wireless) technológiák beszerzése abban az esetben 

támogatható, amennyiben azok a bölcsődei neveléshez, gondozáshoz, óvodai 

nevelési munkához kapcsolódnak. 

 A bölcsődei ellátást nyújtó intézményben, szolgáltatónál a bölcsődei csoportszoba 

hasznos alapterületének gyermekenként legalább 3 m2-nek kell lennie. 

 A bölcsődei, mini bölcsődei csoportban és családi bölcsődében nevelhető, 

gondozható gyermekek létszámára vonatkozó előírásokat a 15/1998. (IV. 30.) NM 

rendelet 46. §-a, 49. §-a és 51/F. §-a tartalmazza: 

o bölcsőde esetében legalább 12 fő, legfeljebb 14 fő; 

o mini bölcsőde esetében legalább 5 fő, legfeljebb 8 fő; 

o családi bölcsőde esetében legalább 5 fő, legfeljebb 8 fő 

befogadására kell alkalmasnak lennie. 

 Férőhelybővítést célzó fejlesztés esetén a bővítés minimális mértéke – a támogatási 

kérelem benyújtása szerinti kiinduló állapothoz képest – legalább egy bölcsődei, mini 

bölcsődei csoportszoba, vagy egy új családi bölcsőde létrehozása. 
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 Az egyes bölcsődei ellátások működtetéséhez szükséges helyiségek és kötelező 

(minimum) eszközök listáját a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 11. számú melléklete 

tartalmazza. 

 A játszóudvart úgy kell kialakítani, hogy alapterülete lehetővé tegye a bölcsődei 

gyermekcsoport egyidejű befogadását és egészséges, biztonságos körülmények 

közötti tevékenységét. Amennyiben a többcélú óvoda-bölcsődeként működő 

bölcsőde vagy mini bölcsőde az óvoda épületében kerül kialakításra, az udvaron 

elkülönített játszórészt kell kialakítani a 3 éven aluli gyermekek számára. 

 Meglévő bölcsődei intézmény/szolgáltatás fejlesztése, férőhelybővítése esetén 

feltétel a szolgáltatói nyilvántartásba történt bejegyzés. 

 Új intézmény/szolgáltatás létrehozása esetén a projekt záró beszámoló 

elfogadásának feltétele az intézmény/szolgáltatás szolgáltatói nyilvántartásba 

történő bejegyzése. 

 A bölcsődei ellátást nyújtó intézmények (bölcsőde és mini bölcsőde), valamint 

szolgáltatások (családi bölcsőde) kialakítását és férőhelybővítését célzó fejlesztések 

esetében, a projekt tervezésébe és a szakmai kivitelezés nyomon követésébe 

bölcsődei módszertani szakértő bevonása kötelező. 

 A bölcsődei, mini bölcsődei ellátásokra kijelölt módszertani szervezet a Magyar 

Bölcsődék Egyesülete; míg a családi bölcsődei ellátásra kijelölt módszertani 

szervezet a MACSKE (Magyarországi Családi Bölcsődék Közhasznú Egyesülete). 

 A bölcsőde működhet bölcsődének épült épületben vagy a bölcsődei funkciónak 

megfelelően átalakított épületben. 

 A mini bölcsőde működhet egy bölcsődének épült épületben vagy a mini bölcsődei 

funkciónak megfelelően átalakított épületben. 

 A mini bölcsőde tervezésénél, új építésénél, fejlesztésénél, illetve más épületből 

történő kialakításánál, átalakításánál az OTÉK előírásainak az alkalmazásával kell 

eljárni. 

 A családi bölcsőde működhet bölcsődei funkciónak megfelelően kialakított 

helyiségben. 

 Meglévő óvoda fejlesztése (pl.: átalakítás, felújítás, ingatlankiváltás, eszközbeszerzés 

stb., ide nem értve a férőhelybővítés esetét) abban az esetben támogatható, 

amennyiben a fejlesztendő feladatellátási hely férőhely kihasználtsága (beíratott 

gyermekek száma) a támogatási kérelem benyújtásának időpontjakor az aktuális 

nevelési évre vonatkozó OSA adatlapok alapján eléri a feladatellátási helyenként 

felvehető maximális gyermeklétszám legalább 60,00%-át. 

 Férőhelybővítést célzó fejlesztés kizárólag abban az esetben támogatható, 

amennyiben a férőhelyek kihasználtsága (beíratott gyermekek száma) a támogatási 

kérelem benyújtásának időpontjakor az aktuális nevelési évre vonatkozó OSA 

adatlapok alapján eléri a feladatellátási helyenként felvehető maximális 

gyermeklétszám legalább 90,00%-át. 

 Óvodai férőhelybővítés, óvodai épület újranyitása, új óvodai intézményegység vagy új 

óvodai feladatellátási hely létrehozása esetén az Emberi Erőforrások 
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Minisztériumának előzetes támogató nyilatkozata szükséges a támogatási kérelem 

benyújtásához. 

 Férőhelybővítést célzó fejlesztés esetén kizárólag olyan projekt támogatható, ahol 

igazolt az óvodai férőhelybővítés szükségessége. 

 Óvodai férőhelybővítés, új férőhelyek létrehozása esetén kizárólag olyan fejlesztések 

támogathatóak, melyek keretében az érintett feladatellátási helyen minimum egy új, 

legalább 20 fő befogadására alkalmas csoportszobával történő óvodai 

férőhelybővítés, férőhelylétesítés valósul meg. 

 Helyrajzi szám változás esetében a kedvezményezett a fejlesztéssel érintett 

köznevelési intézmény alapító okiratát (nem önkormányzati fenntartók esetén 

működési engedélyét) a projekt fizikai befejezéséig módosítani köteles, és azt 

legkésőbb a záró szakmai beszámolóban szükséges benyújtani. 

 Nem támogatható az az óvodai intézmény, mely nem vállalja a befogadó-elvű 

nevelési gyakorlat megvalósítását, beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő, 

valamint a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű (SNI), vagy a 

hátrányos helyzetű gyermekek integrált/integrációs nevelését. 

 A támogatási kérelem benyújtása előtt megkezdett projekthez is igényelhet 

támogatást, ha azt a kérelem benyújtásáig fizikailag még nem fejezte be. 

 A projekt fizikai befejezésére a megkezdésétől számított 36 hónap áll rendelkezésre. 

 A záró kifizetési kérelem benyújtásának határideje a projekt fizikai befejezését követő 

60 nap, de legkésőbb 2029. június 29. 

 A projekt fenntartási időszaka 5 év.  

Nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylőnek: 
 nem rendelkezik az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 

szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. §-a szerinti öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi 

programmal (társulás esetén településenkénti bontásban); 

 nem rendelkezik az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 

szóló 2003. évi CXXV. törvény 63. §-a szerinti esélyegyenlőségi tervvel; 

 óvoda esetében a Felhívás 1.1. d) – h) alpontjaiban felsorolt fenntartói kör nem 

jogosult támogatásra, ha nem rendelkezik a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

szerinti köznevelési szerződéssel vagy egyoldalú nyilatkozattal; 

 óvoda esetében a Felhívás 1.1. d) – h) alpontjaiban felsorolt fenntartói kör nem 

jogosult támogatásra, ha nem rendelkezik a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

szerinti köznevelési szerződéssel vagy egyoldalú nyilatkozattal; 

 megvalósítási helyszíne Budapest és a megyei Integrált Területi Programokban 

meghatározott azon városok és várostérségek közigazgatási területe, amelyek a 

Fenntartható Városfejlesztési eszköz keretében jogosultak támogatási kérelmet 

benyújtani; 

 azon tevékenység megvalósítására irányul, amely korábban az államháztartás 

alrendszereiből, vagy a Strukturális Alapokból – az adott épületre/épületrészre – 

vonatkozóan támogatásban részesült és annak kötelező fenntartási időszaka még 
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nem járt le. Ez alól kivételt képez, ha a Felhívásra benyújtandó fejlesztési igény a 

korábban fejlesztett tevékenység minőségi továbbfejlesztésére vagy az 

intézmény/szolgáltatás meglévő férőhelyeinek bővítésére irányul a korábbi projekt 

eredményeinek fenntartásával. A korábbi pályázati konstrukciók bemutatását és a 

jelen fejlesztéstől való lehatárolását a megalapozó dokumentumban szükséges 

bemutatni; 

 olyan tevékenység megvalósítására irányul, amely a Helyreállítási és 

Ellenállóképességi Eszköz (RRF) keretében támogatható. Amennyiben a Felhívás 

keretére benyújtandó támogatási kérelem olyan bölcsődei intézmény/szolgáltatás 

fejlesztésére irányul, amely a RRF keretében támogatásra került vagy az RRF keretére 

támogatási kérelem benyújtása tervezett, szükséges a fejlesztések lehatárolását a 

megalapozó dokumentumban bemutatni; 

 olyan nem állami, nem önkormányzati köznevelési intézmény feladatellátási 

helyeinek fejlesztésére irányul, ahol az óvodai felvétel, továbbá az óvodai elhelyezés, 

fizetési kötelezettséghez kötött; 

 óvodai ellátás esetében olyan nem állami, nem önkormányzati köznevelési intézmény 

feladatellátási helyeinek fejlesztése, ahol az óvodai felvétel, továbbá az óvodai 

elhelyezés, fizetési kötelezettséghez kötött; 

 nevelési munkához kapcsolódó tartalomfejlesztés (kivéve: a bölcsődei ellátás nyújtó 

intézmény/szolgáltatás, óvodai ellátást nyújtó intézmény weboldalainak fejlesztése, 

kialakítása), tanulmányok, képzések lebonyolítása; 

 lakáscélú ingatlan vásárlása/fejlesztése; 

 egyszer használatos eszközök, forgóeszközök beszerzése; melyek fenntartása 

hosszú távon nem biztosított; 

 használt eszközök beszerzése. 

 

5. A támogatás formája, mértéke 

 

A támogatás vissza nem térítendő, mértéke 100%. 

 

A támogatás összege megyénként és megyén belül zónánként eltérő, ezért minden esetben 

szükséges a megvalósítási helyszín és a projekt egyedi vizsgálata. 

 

A minimális és maximális támogatási összeg megyénként az alábbiak szerint alakul: 

 Bács-Kiskun megye: 
A támogatás összege minimum 40 millió, maximum 550 millió forint lehet. 

 Borsod-Abaúj-Zemplén megye: 
A támogatás összege minimum 30 millió, maximum 500 millió forint lehet. 

 Békés megye: 
A támogatás összege minimum 1,5 millió, maximum 320 millió forint lehet. 

  



 

1054 Budapest, Szemere utca 23.. 
info@hcpf.hu 
www.hcpf.hu 

 

 Fejér megye: 
A támogatás összege minimum 40 millió, maximum 600 millió forint lehet. 

 Győr-Moson-Sopron megye: 
A támogatás összege minimum 10 millió, maximum 400 millió forint lehet. 

 Hajdú-Bihar megye: 
A támogatás összege minimum 30 millió, maximum 300 millió forint lehet. 

 Komárom-Esztergom megye: 
A támogatás összege minimum 10 millió, maximum 500 millió forint lehet. 

 Nógrád megye: 
A támogatás összege minimum 20 millió, maximum 400 millió forint lehet. 

 Pest megye: 
A támogatás összege minimum 30 millió, maximum 800 millió forint lehet. 

 Somogy megye: 

A támogatás összege minimum 150 millió, maximum 400 millió forint lehet. 

 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye: 
A támogatás összege minimum 50 millió, maximum 500 millió forint lehet. 

 Veszprém megye:  
A támogatás összege minimum 10 millió, maximum 500 millió forint lehet. 

 

Az igényelhető támogatási előleg mértéke legfeljebb a megítélt támogatás 25-100%-a lehet. 

 

6. A pályázat beadási határideje 

A támogatási kérelmek benyújtására megyénként eltérő időpontokban van lehetőség: az 

alábbiak szerint: 

 Bács-Kiskun megye: 

o 2022. július 3-tól 2022. szeptember 29-ig 

 Borsod-Abaúj-Zemplén megye: 

o 2022. május 23-tól 2022. június 30-ig 

 Békés megye: 

o 2022. augusztus 1-től 2022. szeptember 20-ig 

 Fejér megye: 

o 2022. május 30-tól 2022. június 30-ig 

 Győr-Moson-Sopron megye: 

o 2022. május 20-tól 2022. június 30-ig 

 Hajdú-Bihar megye: 

o 2022. június 1-től 2022. augusztus 15-ig 

 Komárom-Esztergom megye: 

o 2022. március 7-től 2022. április 25-ig 
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 Nógrád megye: 

o 2022. szeptember 1-től 2022. október 31-ig 

 Pest megye: 

o 2022. május 9-től 2022. július 1-ig 

 Somogy megye: 

o 2022. május 31-től 2022. július 30-ig 

 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye: 

o 2022. augusztus 22-től 2022. október 14-ig 

 Veszprém megye: 

o 2022. május 25-től 2022. június 30-ig 

 

7. Mire nyújtható be támogatási igény? 

 

Önállóan támogatható tevékenységek 

 
Bölcsődei ellátások (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde) és óvodai intézmények 

fejlesztése, beleértve 

 új intézmény/telephely/szolgáltatás/feladatellátási hely létesítése: 

o meglévő épület/helyiség felújítása, korszerűsítése (beleértve az 

épületgépészeti; 

épületvillamossági és épületszerkezeti fejlesztéseket); 

o meglévő épület/helyiség átalakítása; 

o meglévő épület/helyiség bővítése; 

o ingatlankiváltás; 

o új építés; 

o ingatlanvásárlás; 

o udvar, játszóudvar felújítása, kialakítása (pl.: kerítés, kert építése, javítása; 

zöldfelületfejlesztése, növelése, ivókút építése, fizikai aktivitásra építő 

programok infrastrukturális hátterének kialakítása); 

 bezárt telephely/feladatellátási hely újra nyitása: 

o meglévő épület/helyiség felújítása, korszerűsítése (beleértve az 

épületgépészeti; 

épületvillamossági és épületszerkezeti fejlesztéseket); 

o meglévő épület/helyiség átalakítása; 

o meglévő épület/helyiség bővítése; 

o ingatlankiváltás; 

o új építés; 

o ingatlanvásárlás; 
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o udvar, játszóudvar felújítása, kialakítása (pl.: kerítés, kert építése, javítása; 

zöldfelületfejlesztése, növelése, ivókút építése, fizikai aktivitásra építő 

programok infrastrukturális hátterének kialakítása); 

 meglévő férőhelyek bővítése: 

o bölcsőde, mini bölcsőde esetén legalább egy csoportszobával, a családi 

bölcsőde esetén egy új családi bölcsőde indításával való férőhely bővítés; 

o óvoda esetében legalább egy új, 20 fő befogadására alkalmas 

csoportszobával történő férőhelybővítés; 

o meglévő épület/helyiség felújítása, korszerűsítése (beleértve az 

épületgépészeti, épületvillamossági és épületszerkezeti fejlesztéseket); 

o meglévő épület/helyiség átalakítása; 

o meglévő épület/helyiség bővítése; 

o ingatlankiváltás; 

o új építés; 

o ingatlanvásárlás; 

o udvar, játszóudvar felújítása, kialakítása (pl.: kerítés, kert építése, javítása; 

zöldfelületfejlesztése, növelése, ivókút építése, fizikai aktivitásra építő 

programok infrastrukturális hátterének kialakítása); 

 meglévő telephely/szolgáltatás/feladatellátási hely fejlesztése: 

o meglévő épület/helyiség felújítása, korszerűsítése (beleértve az 

épületgépészeti, épületvillamossági és épületszerkezeti fejlesztéseket); 

o meglévő épület/helyiség átalakítása; 

o meglévő épület/helyiség bővítése; 

o ingatlankiváltás; 

o új építés; 

o ingatlanvásárlás; 

o udvar, játszóudvar felújítása, kialakítása (pl.: kerítés, kert építése, javítása; 

zöldfelületfejlesztése, növelése, ivókút építése, fizikai aktivitásra építő 

programok infrastrukturális hátterének kialakítása); 

 eszközbeszerzés: 

o 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; 

o informatikai eszközök és kapcsolódó szoftverek, berendezések, IKT-eszközök, 

vezeték nélküli (ún. wireless) technológiák beszerzése a bölcsődei neveléshez, 

gondozáshoz, óvodai nevelési munkához kapcsolódóan; 

o óvodák esetében élménypedagógiai módszerek alkalmazásához, a gyermekek 

komplex személyiségfejlődéséhez, illetve az iskola megkezdéséhez 

szükséges készség- és képességfejlődéshez szükséges fejlesztő játékok, 

egyéb eszközök beszerzése. 
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Új bölcsődei/mini bölcsődei/családi bölcsődei férőhely létrehozása önkormányzati és 

egyházi fenntartó esetében, kizárólag a 3000 fő alatti lakónépességű települések esetében 

támogatható. 

 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek: 

 akadálymentesítés; 

 infókommunikációs akadálymentesítés; 

 azbesztmentesítés; 

 energiahatékonysági és a megújuló energia felhasználás bővítése; 

 nyilvánosság. 

 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek: 

 főzőkonyha vagy tálaló/melegítő konyha infrastruktúra fejlesztése és kapcsolódó 

berendezési tárgyak, eszközök beszerzése; 

 kerékpár támaszok és tárolók kiépítése, korszerűsítése; 

 a hatályos jogszabályokban minimálisan előírt számú parkoló-férőhely és 

akadálymentes parkoló-férőhely fejlesztése; 

 megújuló energiaforrások kialakítása, bővítése; 

 beléptető-, kamera- és riasztórendszer kialakítása, fejlesztése; 

 járműbeszerzés esetében legfeljebb 15 férőhelyes kisbusz beszerzése támogatott 

(maximum 20 millió Ft. ); 

 a bölcsődei ellátási formák alapfeladatain túli szolgáltatás (kizárólag játszócsoport 

és időszakos gyermekfelügyelet) kialakítása; 

 gyermekpancsoló, szabadtéri zuhany létesítése, fejlesztése; 

 tanmedence felújítása, bővítése (kizárólag óvodai intézmény esetén 

támogatható.)(maximum 20%); 

 babakocsi tároló létesítése; 

 weboldalainak fejlesztése, kialakítása. 

 

8. Elszámolható költségek 

 projektelőkészítés költsége; 

o előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei; 

o közbeszerzési költségek (maximum 1%); 

o egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség; 

 beruházáshoz kapcsolódó költségek: 

o Ingatlanvásárlás költségei (maximum 2%); 

o egyéb, ingatlanhoz kapcsolódó kártalanítási költségek; 

o terület-előkészítési költség (maximum 2%); 

o építéshez kapcsolódó költségek; 
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 eszközbeszerzés költségei; 

 immateriális javak beszerzése; 

 műszaki ellenőri szolgáltatás költsége (maximum 1%); 

 kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége; 

 adók, közterhek; 

 szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek; 

 projektmenedzsment költsége; 

 tartalék (maximum 5%). 

*A leírt információk, feltételek tájékoztató jellegűek, minden vállalkozás, illetve projekt esetében 

szükséges a feltételeknek való megfelelés egyedi vizsgálata! 

 


