PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
„Hazai csaladi bölcsöde es munkahelyi bölcsöde-fejlesztesi prögram nem önkörmanyzati
fenntartök reszere”
CSP-HB-21-A Családi bölcsőde
CSP-HB-21-B Munkahelyi bölcsőde
CSP-HB-21-C Mini bölcsőde
3. sz. módosítás
A Miniszterelnökseg megbízasaböl az Emberi Eröförras Tamögataskezelö (a tövabbiakban:
Lebönyölítö) az allamhaztartasröl szölö 2011. evi CXCV. törveny (a tövabbiakban: Aht.), az
allamhaztartasröl szölö törveny vegrehajtasaröl szölö 368/2011. (XII. 31.) Körm. rendelet (a
tövabbiakban: Avr.) 1. melleklet 41. pönt f) alpöntja, valamint a csalad- es ifjusagugyi celu
fejezeti kezelesu elöiranyzatök kezeleseröl es felhasznalasaröl szölö 1/2020. (XII. 22.) CSTNM
rendelet 2. melleklet 4. söranak N öszlöpaban föglaltak alapjan nyílt palyazatöt hirdetett 2021.
julius 13-an, Magyarörszag teruleten csaladi bölcsödei es munkahelyi bölcsödei feröhelyek
kialakítasanak es fejlesztesenek tamögatasara. Az elöiranyzat palyazat kereteben fedezetet
biztösít tövabba az egyhazi fenntartök szamara mini bölcsödei feröhelyek letrehözasara is.
A palyazati felhívas kereten belul lehetöseget biztösítunk kizarölag egyhazi fenntartök szamara
uj mini bölcsöde infrastrukturalis beruhazasara.
A palyazati felhívas 1. pontja „A palyazat celja” kiegeszul egyhazi fenntartök altal letrehözni
kívant uj mini bölcsödei feröhelyek fejlesztesevel.
A tamögatas maximalis merteke mini bölcsöde infrastrukturalis beruhazasa eseten legfeljebb
12 000 000 förint/feröhely.
Infrastrukturalis beruhazast az egyhaz kizarölag a sajat tulajdönaban allö ingatlanön, vagy
epuletben valösíthat meg, vagy az egyhaz altal hösszutavra berelt ingatlanban, vagy belsö
egyhazi jögi szemely tulajdönaban levö ingatlanön, ahöl majd a mini bölcsödei szölgaltatast
nyujtjak.
Az egyhaz, vagy egyhazi szervezet eseteben a palyazö a tamögatött tevekenyseg megvalösítasaba
belsö egyhazi jögi szemely közremuködöt is bevönhat, amelyet köteles megjelölni a palyazati
dökumentaciöban. Ebben az esetben a közremuködö tulajdönaban levö ingatlanön is törtenhet
infrastrukturalis beruhazas es a közremuködö szervezet altal befögadött szamla is elszamölhatö,
azönban a palyazö es a közremuködö kötelesek egyuttmuködesi megallapödast kötni, amelyet a
palyazö köteles az elszamölaskör benyujtani.
A palyazati felhívas 2. pontja „A rendelkezesre allö keretösszeg” kiegeszul az alabbiakkal:
A mini bölcsödei palyazatök eseteben a rendelkezesre allö keretösszeg erejeig van lehetöseg
palyazatöt befögadni, amennyiben a rendelkezesre allö keretösszeget eleri a palyazöi igeny, az
eper palyazati felulete autömatikusan lezarul. A palyazatök bíralata a palyazatök beerkezesenek
sörrendjeben törtenik, a palyazatök tamögatasa a förraskeret kimeruleseig.

A palyazati felhívas 3. pontja „A palyazatön igenyelhetö tamögatas összege es förmaja” kiegeszul
az alabbiakkal:
A palyazatön egy mini bölcsödei csöpört letrehözasa eseten (8 feröhely) infrastrukturalis
fejlesztesre es targyi eszközök beszerzesere legfeljebb 96 000 000 förint vissza nem terítendö
tamögatas igenyelhetö. Amennyiben a palyazö több mini bölcsödei csöpörtöt höz letre, abban az
esetben csöpörtönkent kell ertelmezni a fentiekben említett maximalis összeget. Mini
bölcsödenel egy telephelyen legfeljebb ket mini bölcsödei csöpört hözhatö letre.
A mini bölcsöde letrehözasanal a palyazö vallalja, högy az infrastrukturalis beruhazas eseten a
tamögatöi ökirat kiadasat követö 12 hönapön belul az ujönnan letrehözött mini bölcsöde a
szölgaltatöi nyilvantartasba bejegyzesre kerul es megkezdi a szölgaltatas nyujtasat, valamint a
megvalösulast követöen öt evig fenntartja es muködteti az ellatasi förmat.
A palyazati felhívas 6. pontja „Tamögatasi idöszak” az alabbiak szerint kiegeszul:
2021. januar 1. es 2022. öktöber 30. köze esö idöszak, mely idöszakhöz kapcsölödö költsegek
szamölhatök el a mini bölcsödei tamögatas terhere.
A palyazati felhívas 7. pontja „Beadhatö palyazatök szama” az alabbiak szerint kiegeszul:
Egy palyazö egy palyazatöt nyujthat be, azönban több telephelyen is letrehözhat mini bölcsödet.
A palyazati felhívas 10. pontja „A palyazatök benyujtasanak hatarideje” az alabbiakkal egeszul
ki:
Negyedik utemben, kizarölag mini bölcsöde: 2021. növember 15. 23:59 öra
A Palyazati felhívas 14. pontja „Az eredmenyhirdetes varhatö idöpöntja” mödösítasra kerul az
alabbiak szerint:
Negyedik utem: 2021. növember 30. 23:59 öra
A Palyazati felhívas fenti pöntjainak mödösítasaval egyezöen a Palyazati utmutatö erintett
pöntjai is mödösulnak.
Jelen Palyazati felhívassal nem erintett rendelkezesek hatalyukban valtözatlanul fennmaradnak.

