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A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak 

fejlesztésére Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós 
közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés  

 
A felhívás kódszáma: VP-6-7.4.1.1-16 

 
 

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:  
 
1. célterület esetében: az állami vagy önkormányzati funkciót nem magában foglaló 
közösségi funkciókat ellátó létesítmények energetikai korszerűsítése, illetve a megújuló 
energia hasznosítását célzó fejlesztése az alábbiak szerint:  
a. a fejlesztéssel érintett épület energetikai korszerűsítését szolgáló külső és belső felújítás, 
korszerűsítés, átalakítás  
o épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése (fűtött és fűtetlen 
teret elválasztó, nem nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek 
hőszigetelése, fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő 
épülethatároló szerkezetek cseréje / energiamegtakarítást eredményező korszerűsítése, 
épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló- vagy árnyékvető szerkezetek beépítése);  
  épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése (fűtési- és/vagy 
használati melegvíz-rendszerek korszerűsítése, központi szellőző-, hűtési rendszerek 
energiatakarékos korszerűsítése, kialakítása, kisléptékű, helyi kogeneráció, vagy trigeneráció 
kiépítése egy vagy több épület ellátására kizárólag saját felhasználásra, villamos és hőenergia 
értékesítése nélkül);  
o meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása (fényforrások, 
világítótestek és előtétek cseréje, meglévő kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, 
és az ehhez kapcsolódó az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások 
(pl. szakaszolások, mozgásérzékelők) kialakítása, amennyiben energia-megtakarítást 
eredményeznek).  
b. megújuló energia hasznosítását célzó fejlesztés o napkollektorok alkalmazása használati 
melegvíz igény részbeni vagy teljes kielégítése céljából és/vagy fűtésrásegítésre; 
o hőszivattyú alkalmazása alapfűtésre és/vagy használati melegvíz-termelésre és/vagy 
fűtésrásegítésre; 
 o geotermikus energia hasznosítása fűtésre, vagy fűtésrásegítésre és/vagy használati 
melegvíz-termelésre;  
o napelemek alkalmazása hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) 
villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület villamosenergia-
ellátásához;  
o brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület 
fűtési és HMV igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából.  
 
2. célterület esetében: • Településképet meghatározó épületek külső felújítása: a 
fejlesztéssel érintett épület, épületek, épületrészek külső felújítása.  
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3. célterület esetében: • Többfunkciós közösségi tér/szolgáltató központ létrehozása, 
fejlesztése(1000 fő alatti település pályázhat, ha az előző ciklusban nem nyert IKSZT 
felújításra vagy hasonló kiírásra): 
 a. a fejlesztéssel érintett épület külső és belső felújítása, korszerűsítése, bővítése;  
b. a fejlesztéssel érintett szolgáltatáshoz kapcsolódó eszközbeszerzés maximum 3 millió forint 
bekerülési értékig. 
 
 
Támogatás Összege:  
1.célterület :  50 millió Ft 
2. célterület: 50 millió Ft 
3. célterület: 30 millió Ft 
 
Intenzitás: 
Kaposvári Járás: 85% 
 
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:  
1. célterület esetében: a. vidéki térségben működő települési önkormányzat, települési 
nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati társulás, nonprofit szervezet, egyházi jogi 
személy; b. vidéki térségben ingatlantulajdonnal vagy székhellyel, vagy telephellyel 
rendelkező nonprofit szervezet, egyházi jogi személy.  
2. célterület esetében: a. vidéki térségben működő települési önkormányzat, települési 
nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati társulás, nonprofit szervezet, egyházi jogi 
személy; b. vidéki térségben ingatlantulajdonnal vagy székhellyel, vagy telephellyel 
rendelkező nonprofit szervezet, egyházi jogi személy.  
3. célterület esetében: c. vidéki térségben működő települési önkormányzat, települési 
nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati társulás, nonprofit szervezet, egyházi jogi 
személy; d. vidéki térségben ingatlantulajdonnal vagy székhellyel, vagy telephellyel 
rendelkező nonprofit szervezet, egyházi jogi személy. 
 
Benyújtás kezdete: 2016. március 28. 
 
Kiírás elérhetőség: https://www.palyazat.gov.hu/node/57621 
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