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TOP CLLD HELYI FELHÍVÁSOK 

 
 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Balmazújvárosi lakosságot, hogy a Balmazújvárosi 
Helyi Közösség 2019.01.29-én helyi pályázati felhívásokat jelentetett meg a 
településen működő intézmények, vállalkozások, civil szervezetek számára 
városi kulturális-közösségi élet infrastrukturális adottságainak bővítése, 
valamint a sokszínű, együttműködő és -élő, hagyományait őrző, továbbadó 
helyi közösség megteremtése céljából. 
 
A helyi felhívások kivonatolt tartalmát az alábbiakban közöljük és egyúttal 
kérjük az érdeklődőket, hogy a felhívások teljes szövegének 
megismeréséhez látogassanak el a következő internetes felületre: 
 

https://balmazujvaros.hu/clld 
 

TOP-7.1.1-16-H-066-2.2 Közösségi terek kialakítása,fejlesztése 

A felhívás indokoltsága és 
célja: 

A város meglévő szabadtéri, nyitott közösségi terei felújításra, 
modernizálásra szorulnak, továbbá több városrészben 
egyáltalán nem áll a lakosság rendelkezésére közösségi célt 
szolgáló tér, miközben nagy igény lenne rájuk. Különösen a 
kisgyermekes családok számára kulcsfontosságú, hogy a 
gyermekek mozgásigényét megfelelően ki tudják elégíteni, 
fejlesztve a mozgáskoordinációjukat. Igényként jelent meg új 
játszóterek kialakítása, a meglévők fejlesztése, melyek 
közösségi térként is funkcionálnak, erősítve a családok közötti 
kapcsolatokat. 

Támogatást igénylők köre: 

a) helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési 
szervek (GFO 32); 

b) önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaság (GFO 
11, 57); 

c) többségi önkormányzati tulajdonban lévő nonprofit 
gazdasági társaság (GFO 11, 57); 

d) egyesület (GFO 516, 517, 519, 521, 525, 526, 528, 529); 
e) egyházi jogi személy (GFO 55); 
f) alapítvány (GFO 563, 565, 569); 
g) közalapítvány (GFO 561); 
h) nonprofit gazdasági társaság, szervezet (GFO 57; GFO 

599); 
i) szociális szövetkezet (GFO 121); 

https://balmazujvaros.hu/clld
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j) mikro-, kis- és középvállalkozás (GFO 113, 116, 117, 
226,228) 

k) társasház, lakásszövetkezet (GFO 692,593). 

l) önálló vállalkozó (GFO 23) 
 
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására 
konzorciumi formában is van lehetőség. 

A rendelkezésre álló forrás: 6,314 852 millió Ft 

A támogatott támogatási 
kérelmek várható száma: 

1-7 db 

Az igényelhető támogatás 
összege: 

min. 800.000 Ft, max. 6.314.852 Ft. 
A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható 
költség 100 %-a. 

 
Helyi támogatási kérelmek 
benyújtásának időszaka: 

 
Helyi támogatási kérelmek 
benyújtásának módja és 
helye: 

 
2019. év 03. hó 01. naptól 2019. év 04. hó 01. napig van 
lehetőség. 
 
A helyi támogatási kérelmet 1 elektronikus adathordozón (doc, 
xls, pdf-fájl formátumban, kizárólag CD/DVD lemezen), 
valamint az aláírásokkal ellátott dokumentumokat (helyi 
támogatási kérelem adatlap, nyilatkozatok) 1 eredeti papír 
alapú példányban nyújtja be, zárt csomagolásban postai 
küldeményként, vagy személyesen a Balmazújvárosi Helyi 
Közösség alábbi címére: 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. 
Személyes benyújtásra kizárólag Balmazújvárosi Helyi 
Közösség helyi akciócsoport ügyfélszolgálat nyitvatartási 
idejében van lehetőség: hétfőtől csütörtökig 8:00-16:00 óráig, 
pénteken 8:00-14:00 óráig. 
 

A projekt végrehajtására 
rendelkezésre álló időtartam: 

12 hónap, de legkésőbb: 2019.11.30. napig 

A támogatás forrása: 
Jelen felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. 

 
 

TOP-7.1.1-16-H-066-3.2 Közösségi programok szervezése 

A felhívás indokoltsága és 
célja: 

A helyi fiatalok igényei sok esetben nem találkoznak a 
közművelődési intézmények kínálatával, a kimondottan 
fiataloknak szervezett programok száma forráshiány miatt 
csekély. A fiatal korosztály nem tudja artikulálni igényeit, ezért 
fontos lenne diák-, ifjúsági közéleti aktivitást erősítő 
kezdeményezéseket támogatni. 

Támogatást igénylők köre: 

a) helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési 
szervek (GFO 32); 
b) önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaság (GFO 
11, 57); 
d) egyesület (GFO 516, 517, 519, 521, 525, 526, 528, 529); 
e) egyházi jogi személy (GFO 55); 
f) alapítvány (GFO 563, 565, 569); 
g) közalapítvány (GFO 561); 
h) nonprofit gazdasági társaság, szervezet (GFO 57; GFO 
599); 
i) szociális szövetkezet (GFO 121). 
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j) mikro-, kis- és középvállalkozás (GFO 113, 116, 117, 
226,228) 
k) önálló vállalkozó (GFO 23) 
 
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására 
konzorciumi formában is van lehetőség. 

A rendelkezésre álló forrás: 68,2502 millió Ft 

A támogatott támogatási 
kérelmek várható száma: 

13-136 db 

Az igényelhető támogatás 
összege: 

minimum 500.000 Ft, maximum 5.000.000 Ft 

Helyi támogatási kérelmek 
benyújtásának időszaka: 

 
Helyi támogatási kérelmek 
benyújtásának módja és 
helye: 

 
2019. év 03. hó 01. naptól 2019. év 04. hó 01. napig van 
lehetőség. 
 
A helyi támogatási kérelmet 1 elektronikus adathordozón (doc, 
xls, pdf-fájl formátumban, kizárólag CD/DVD lemezen), 
valamint az aláírásokkal ellátott dokumentumokat (helyi 
támogatási kérelem adatlap, nyilatkozatok) 1 eredeti papír 
alapú példányban nyújtja be, zárt csomagolásban postai 
küldeményként, vagy személyesen a Balmazújvárosi Helyi 
Közösség alábbi címére: 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. 
Személyes benyújtásra kizárólag Balmazújvárosi Helyi 
Közösség helyi akciócsoport ügyfélszolgálat nyitvatartási 
idejében van lehetőség: hétfőtől csütörtökig 8:00-16:00 óráig, 
pénteken 8:00-14:00 óráig. 

 
A projekt végrehajtására 
rendelkezésre álló időtartam: 

12 hónap, de legkésőbb: 2019.11.30. napig 

A támogatás forrása: Jelen felhívás forrását az Európai Szociális Alap és 
Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. 

 
 

TOP-7.1.1-16-H-066-4.2 Kerékpáros turizmus támogatása 

A felhívás indokoltsága és 
célja: 

Jelen felhívás célja a HKFS-ben foglaltaknak megfelelően a 
kerékpárosok mindennapjait megkönnyítő fejlesztések 
végrehajtása, annak érdekében, hogy a helyi kerékpáros 
csoportok és baráti közösségek lehetőségei, valamint a térség 
nyújtotta turisztikai potenciál együttesen kiteljesedhessenek. 

Támogatást igénylők köre: 

a) helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési 
szervek (GFO 32); 

b) önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaság (GFO 
11, 57); 

c) többségi önkormányzati tulajdonban lévő nonprofit 
gazdasági társaság (GFO 11, 57); 

d) egyesület (GFO 516, 517, 519, 521, 525, 526, 528, 529); 
e) egyházi jogi személy (GFO 55); 
f) alapítvány (GFO 563, 565, 569); 
g) közalapítvány (GFO 561); 
h) nonprofit gazdasági társaság, szervezet (GFO 57; GFO 

599); 
i) szociális szövetkezet (GFO 121); 
j) mikro-, kis- és középvállalkozás (GFO 113, 116, 117, 
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226,228). 
k) önálló vállalkozó (GFO 23) 
 
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására 
konzorciumi formában is van lehetőség. 

A rendelkezésre álló forrás: 8 millió Ft 

A támogatott támogatási 
kérelmek várható száma: 

1-4 db 

Az igényelhető támogatás 
összege: 

minimum 2.000.000 Ft, maximum 8.000.000 Ft 
 
A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható 
költség 100 %-a. 

Helyi támogatási kérelmek 
benyújtásának időszaka: 

 
Helyi támogatási kérelmek 
benyújtásának módja és 
helye: 

 
2019. év 03. hó 01. naptól 2019. év 04. hó 01. napig van 
lehetőség. 
 
A helyi támogatási kérelmet 1 elektronikus adathordozón (doc, 
xls, pdf-fájl formátumban, kizárólag CD/DVD lemezen), 
valamint az aláírásokkal ellátott dokumentumokat (helyi 
támogatási kérelem adatlap, nyilatkozatok) 1 eredeti papír 
alapú példányban nyújtja be, zárt csomagolásban postai 
küldeményként, vagy személyesen a Balmazújvárosi Helyi 
Közösség alábbi címére: 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. 
Személyes benyújtásra kizárólag Balmazújvárosi Helyi 
Közösség helyi akciócsoport ügyfélszolgálat nyitvatartási 
idejében van lehetőség: hétfőtől csütörtökig 8:00-16:00 óráig, 
pénteken 8:00-14:00 óráig. 
 

A projekt végrehajtására 
rendelkezésre álló időtartam: 

12 hónap, de legkésőbb: 2019.11.30. napig 

A támogatás forrása: 
Jelen felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. 

 
 

Kedvezményezett neve: Balmazújváros Város Önkormányzata 
Projekt azonosítószáma: TOP-7.1.1-16-2016-00066 
Projekt címe: Balmazújváros kulturális és közösségi tereinek infrastrukturális fejlesztése és a helyi 
közösségszervezés ösztönzése 
Szerződött támogatás összege: 37.500.000 Ft 
Támogatás mértéke: 100% 
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.11.30. 

 
 
További információ kérhető: 
Balmazújváros Város Önkormányzata, Emelet 2. (H-Cs: 8:00-16:00, P: 8:00-14:00) 
Telefon:52/580-102 
Email:clld.balmazujvaros@gmail.com 
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