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A Felhívás célja és tárgya 

A Magyar Falu Program célja az 5000 fő lakosságszám alatti települések hátrányainak enyhí-

tése, így az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz 

való hozzájutás biztosítása, illetve olyan fejlesztések megvalósítása, amelyek vonzóvá teszik az 

ott élők, illetve a letelepedni szándékozók számára ezen településeket.  

A pályázati kiírás felépítése 

 FCA-KP–1–2020/1 kategória: Civil szervezetek ingatlanberuházási, felújítási támogatása 

 FCA-KP–1–2020/2 kategória: Civil szervezetek gépjárműbeszerzési támogatása 

 FCA-KP–1–2020/3 kategória: Civil szervezetek eszközbeszerzési támogatása 

 FCA-KP–1–2020/4 kategória: Civil szervezetek programszervezési támogatása 

A kategóriák átjárhatósága 

 Egy pályázó kizárólag egy pályázatot nyújthat be.  

 A pályázó kizárólag egy pályázati kategóriára igényelhet támogatást. 

  Több pályázó nem nyújthat be együttesen pályázatot. 

Elnyerhető támogatás 

FCA-KP–1–2020/1: 6 000 000 Ft 

FCA-KP–1–2020/2: 4 000 000 Ft 

FCA-KP–1–2020/3: 2 000 000 Ft 

FCA-KP–1–2020/4: 2 000 000 Ft 

Támogatás intenzitása 

100% 

Támogatás jellege 

Vissza nem térítendő támogatás 100%-

os támogatási előleg formájában. 

Rendelkezésre álló forrás 

5 000 000 000 Ft 

Bevételt képző tevékenységekről 

A támogatható tevékenységek megva-

lósításából a pályázónak az indokolt 

költségeken túlmenő bevétele nem 

származhat, az nyereséget nem ered-

ményezhet! 

ÁFA-val összefüggő szabályok 

ÁFA visszaigénylésre jogosult pályázó 

költségtervében és beszámolójában 

csak a visszaigényelhető ÁFA nélküli 

(nettó) összegeket szerepeltetheti. 

Közvetett költségek korlátai 

FCA-KP–1–2020/1: 7% 

FCA-KP–1–2020/2-4: 3% 

 

Támogatást igénylők köre 

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és tá-

mogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti egyesület, alapítvány, ha 

 a bíróság 2019.12.31. napjáig nyilvántartásba vette; 

 rendelkezik a 2018. vagy 2019. évi lezárt évről szóló, az OBH-nál letétbe helyezett számviteli 

beszámolóval 

 székhelye és működése olyan magyarországi településen van, amelynek – a polgárok sze-

mélyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv által az adott település 

tekintetében 2020.01.01. napján nyilvántartott – lakosságszáma 5000 fő vagy ez alatti.  Önrész 

Nem releváns. 

Biztosíték 

Ha a támogatási összeg az 1 000 000 Ft-

ot meghaladja, a kedvezményezett biz-

tosítékot köteles nyújtani valamennyi – 

jogszabály alapján beszedési megbízás-

sal megterhelhető – fizetési számlájára 

vonatkozó beszedési megbízásra felha-

talmazó levél formájában. 

Benyújtandó pályázati díj 

Nem releváns. 

Megvalósítási időszak 

2020.01.01. – 2021.12.31. 

A benyújtás kezdő és záró időpontja 

2020.07 01. – 2020.08.07. 12: 00 

A benyújtás módja 

Kizárólag a Nemzetpolitikai Informati-

kai Rendszeren (NIR) keresztül. 

Támogatható tevékenységek I. 

Civil szervezetek ingatlanberuházási, felújítási támogatása (FCA-KP–1–2020/1) 

 Civil szervezet ingatlan-tulajdon szerzése;  

 Civil szervezet tulajdonában lévő ingatlan felújítása;  

 Civil szervezet használatában lévő, helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan felújí-

tása. Feltétele a Felek között legalább a fenntartási időszakra szóló (5 éves), ingyenes hasz-

nálatról szóló előzetes megállapodás megléte;  

 Civil szervezet használatában lévő, egyházi jogi személy tulajdonában lévő ingatlan felújí-

tása. Feltétele a Felek között legalább a fenntartási időszakra szóló (5 éves), ingyenes hasz-

nálatról szóló előzetes megállapodás megléte.  

Ha a beruházással érintett – nem a pályázó tulajdonában lévő – ingatlan(t) 

  más civil szervezet is ingyenesen használja, az tervezett tevékenységhez kapcsolódó épí-

tési/felújítási munkálatok – a betöltött funkciótól függetlenül a teljes ingatlan vonatkozásá-

ban – támogathatóak, ha az ingatlant használó más civil szervezetek hozzájárulnak. 

 egyéb köz- vagy piaci szolgáltatási feladatellátást is szolgál, abban az esetben egyértelműen 

elhatárolva szükséges feltüntetni a civil szervezet által használt épületrészekhez tartozó te-

vékenységeket és költségeket a pályázatban és az azt alátámasztó dokumentumokban is.  
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Támogatható tevékenységek II. 

Civil szervezetek gépjárműbeszerzési támogatása (FCA-KP–1–2020/2) 

 Gépjárműbeszerzéssel kapcsolatos támogatás: új és használt gépjármű beszerzése, gép-

jármű karbantartása, felújítása, alkatrész beszerzése.  

 Használt gépjármű beszerzése esetén legfeljebb 10 éves, regisztrált, érvényes műszaki vizs-

gával rendelkező gépjármű vásárlása támogatható, az adott gépjármű EUROTAX katalógus-

ban (https://www.eurotaxglass.hu/) szereplő árához képest legfeljebb + 20%-os mértékig.  

 Kivétel: 10 évnél idősebb, regisztrált, érvényes műszaki vizsgával rendelkező használt tűz-

oltóautó beszerzése is lehetséges. 

Fenntartási kötelezettség  

 Jármű beruházás támogatása esetén: 

A megvalósítási időszak lejártától szá-

mított 3 éven át. 

 Ingatlan beruházás esetén:  

A megvalósítási időszak lejártától szá-

mított 5 éven át. 

A fenntartási kötelezettség fennállásá-

nak időtartama alatt a kedvezménye-

zett: 

  a támogatással érintett járművet és 

ingatlant kizárólag a támogatás céljá-

nak megfelelően használhatja 

 és az csak indokolt esetben, a Támo-

gató előzetes jóváhagyásával idege-

níthető el, terhelhető meg, adható 

bérbe vagy más használatába. 

Támogatható tevékenységek III. 

Civil szervezetek eszközbeszerzési támogatása (FCA-KP–1–2020/3) 

 Jármű karbantartása, felújítás, alkatrész beszerzése;  

 Nem gépi meghajtású új jármű beszerzése (pl. kerékpár);  

 Eszközbeszerzés.  

 
Önrész 

Nem releváns. 

Biztosíték 

Ha a támogatási összeg az 1 000 000 Ft-

ot meghaladja, a kedvezményezett biz-

tosítékot köteles nyújtani valamennyi – 

jogszabály alapján beszedési megbízás-

sal megterhelhető – fizetési számlájára 

vonatkozó beszedési megbízásra felha-

talmazó levél formájában. 

Benyújtandó pályázati díj 

Nem releváns. 

Támogatható tevékenységek IV. 

Civil szervezetek programszervezési támogatása (FCA-KP–1–2020/4)  

 A helyi közösség életét meghatározó, értékmegőrző, értékteremtő, a pályázó által szerve-

zett programok előkészítése, megvalósítása.  

 A programokhoz kapcsolódó költségek támogatása.  

 

Nem elszámolható költségek 

A támogatható tevékenységekhez kapcsolódóan nem elszámolható költségnek minősül mind-

azon költség, amely nem kapcsolódik a Felhívásban meghatározott tevékenységekhez. Ilyen 

nem elszámolható költség különösen  

 saját tulajdonban lévő ingatlanon, épületben megvalósuló rendezvény esetén a megvaló-

sítási helyszínéhez kapcsolódó bérleti díj;  

 kamattartozás kiegyenlítése;  

 hitelkamat;  

 hiteltúllépés költsége;  

 egyéb pénzügyforgalmi költségek;  

 deviza-átváltási jutalék;  

 pénzügyi, finanszírozási tranzakciókon realizált árfolyamveszteség;  

 bírságok, kötbérek és perköltségek;  

 sikerdíj;  

 pénzbeli jutalom;  

 élőállat vásárlás;  

 szeszesital, dohányáru költségei;  

 a társadalmi kirekesztést erősítő tevékenységekkel összefüggő költségek.  

 

A döntést megalapozó értékelési 

szempontok 

 A pályázat indokoltsága, célja, részle-

tes szakmai tartalma, komplexitása;  

 A benyújtott pályázat költségvetésé-

nek megalapozottsága;  

 A pályázó civil szervezet tevékeny-

sége, eddigi eredményei;  

 A pályázattal megvalósítani kívánt he-

lyi társadalmi szükséglet, elérendő 

helyi társadalmi hatás;  

 A támogatás civil szervezetre gyako-

rolt hatása; 

 A Magyar Falu Program céljaihoz való 

viszonya, területi kiegyenlítettség ér-

vényesítése.  


