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Bölcsődei nevelés fejlesztése – RRF-1.1.2-2021 

Pályázati összefoglaló 
 
1. Pénzügyi feltételek: 

• Támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás 

• Támogatás összege: min. 50 M – max. 1,440 Mrd  

• Rendelkezésre álló keretösszeg: 49,536 Mrd  

• Támogatási előleg: 100%  

• Saját forrás szükséglet: nincs 

• Megvalósításra rendelkezésre álló időtartam: 39 hónap, de legkésőbb 2025.06.30. 

• Pályázat benyújtása: 2021.november 12. – 2022. január 05. 

 

Konzorciumi formában nincs lehetőség pályázni.  

 

2. Pályázók köre: 

Legalább 3 000 fő lakónépességű települések 
- Helyi önkormányzatai (GFO 321) és társulásai (GFO 327);  

- Országos- (GFO 351) és helyi nemzetiségi önkormányzatai (GFO 371) és társulásai (GFO 
353, 373);  

- Egyházi jogi személyek (GFO 55);  

  
Ha a támogatást igénylő és a szolgáltatásnak helyt adó épület tulajdonosan különbözik, úgy a 
támogatási kérelem benyújtásakor szükséges az épület tulajdonosának fenntartási időszak végéig 
szóló hozzájárulása. 
 
Egy szervezet mindösszesen egy támogatási kérelemben vehet részt támogatást igénylő 
minőségben, de több telephelyre is adhat be pályázatot. 
 
Társulások esetében a társulásban érintett települések lakónépességének összessége el kell 
érje legalább a 3000 főt. 
 
Megvalósítási helyszín:  
3 000 fő lakónépességű települések.  

 

Nem támogatható:  

- meglévő bölcsőde/mini bölcsőde/családi bölcsőde korszerűsítése férőhely bővítése nélkül. 

 

3. Kötelezően megvalósítandó tevékenységek: 

Önállóan támogatható, kötelező tevékenységek:  

− A szakmai megvalósításhoz kapcsolódó tevékenységek – beruházáshoz kapcsolódó építési 

tevékenységek 

− Bölcsődei ellátások (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde) fejlesztése, beleértve: 

- Új, energiahatékony épületek építése: 

▪ Új intézmény/telephely/szolgáltatás létesítése; 

- Meglévő közcélú infrastruktúra energiahatékony felújítása: 

▪ Meglévő férőhelyek bővítése: bölcsőde, mini bölcsőde esetén legalább egy 

csoportszobával, a családi bölcsőde esetén egy új családi bölcsőde 

indításával való férőhelybővítés. 

▪ Bezárt telephely újra nyitása, 

▪ Meglévő telephely/szolgáltatás fejlesztése 

− Bölcsődei neveléshez, gondozáshoz jogszabályban előírt helyiségek kialakítása (pl., 

csoportszoba, átadó, fürdőszoba, stb.) 
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Önállóan nem támogatható, kötelező tevékenységek:  

− Előkészítési tevékenységek: 

-  Háttértanulmányok, szakvélemények, műszaki tervek, mintatervek, hatásvizsgálatok, 

vizsgálatok, szükséglet és igényfelmérések, helyzet-feltárások elkészítése 

- Közbeszerzéshez kapcsolódó tevékenységek 

− Akadálymentesítés 

− Infokommunikációs akadálymentesítés 

− Szórt azbeszt mentesítése, amennyiben releváns  

− Energiahatékonysági és a megújuló energiafelhasználás bővítése szempontok 

érvényesítése 

− Kötelező nyilvánosság biztosítása 

− Projektmenedzsment 

− A hatályos jogszabályokban minimálisan előírt számú parkolóférőhely és akadálymentes 

parkolóférőhely fejlesztése 

 

4. Választható tevékenységek 

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek:  

- Ingatlanvásárlás 

- Eszközbeszerzés: bútorok és egyéb berendezési tárgyak (pl.: kerti játékok; bútorok; 

játéktároló), eszközök (pl.: fejlesztő eszközök, egyéb jogszabályi és a bölcsődei nevelést 

elősegítő eszközbeszerzés) beszerzése közvetlenül a bölcsődei neveléshez, 

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

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

gondozáshoz, és a nevelési munkához kapcsolódóan. 

- Főzőkonyha vagy tálaló/melegítő konyha infrastruktúra fejlesztése és kapcsolódó 

berendezési tárgyak, eszközök beszerzése 

- Kerékpár támaszok és tárolók kiépítése, korszerűsítése 

- Megújuló energiaforrások kialakítása 

- Beléptető-, kamera- és riasztórendszer kialakítása, fejlesztése 

- A bölcsődei ellátási formák alapfeladatain túli szolgáltatás (kizárólag játszócsoport és 

időszakos gyermekfelügyelet) kialakítása) 

- Játszókert kialakítása, udvari játékok vásárlása, az ahhoz kapcsolódó kültéri környezet 

kialakítása, meglévő objektumok felújítása (akár saját teljesítésben), gyermekpancsoló, 

párakapu, szabadtéri zuhany létesítése, fejlesztése. 

- Babakocsi tároló létesítése 

- A férőhelyek betöltése érdekében végzett kommunikációs aktivitás 

 

Műszaki, szakmai elvárások:  
- Az önállóan támogatható tevékenység megvalósítása kötelező a támogatási 

kérelemben meghatározott telephelyenként/ szolgáltatásonként. 
- Kizárólag bölcsőde, minibölcsőde és családi bölcsőde fejlesztése támogatott.  
- Amennyiben a fejlesztendő intézmény/szolgáltatás más nem támogatható funkcióval egy 

épületben működik vagy kerül elhelyezésre, kizárólag a támogatható bölcsődei ellátáshoz 
kapcsolódó helyiségek, épületrészek fejlesztése számolható el. A nem támogatható 
tevékenység, funkció esetén az építési és kapcsolódó projekt-előkészítési és 
szolgáltatási költségeket négyzetméter-arányosan arányosítani szükséges. 

- Az olyan közös használatú helyiségekben (pl.: öltözők, folyosók), ahol több szolgáltatás 
működik együtt (pl., bölcsőde, óvoda) 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.  

- Építési beruházás (beleértve: a nem engedélyköteles beruházást, valamint építési engedély 
köteles beruházást) esetén helyszínrajz, vázlatrajz (jelenlegi és tervezett állapot 
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bemutatása) és rövid műszaki leírás kötelező, melyet a támogatási kérelemmel együtt 
szükséges benyújtani. 

- Új építés, átalakítás és bővítés esetén kötelező felhasználni a Lechner Nonprofit Kft. 
honlapján közzétett bölcsődei koncepció- és kiviteli mintaterveket is. 
(www.bolcsodemintaterv.hu ) 

- Ha a támogatás igénylő már rendelkezik engedélyes tervekkel arra az ingatlanra, amely 
meg-valósításához jelen konstrukcióban támogatási összegre pályázik, akkor szükséges a 
Lechner Nonprofit Kft.-ét megkeresni és a tervekre jóváhagyást kérni. 

- Új telephely kizárólag az abban az esetben támogatható, 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. Ha a támogatást igénylő rendelkezik már működő szolgáltatási hellyel, de 
az épület, amelyben a fejleszteni kívánt ellátás jelenleg is működik, telekhatáron belül nem 
bővíthető, gazdaságos átalakításra alkalmatlan, gazdaságosan nem üzemeltethető vagy élet-
veszélyes/használatra alkalmatlan állapotban van, és a támogatást igénylő az ellátás be-
fogadására alkalmas más épülettel nem rendelkezik. Tervezői nyilatkozattal kell igazolni, 
illetve életveszélyesség esetén Kormányhivatali és/vagy statikusi és /vagy Építésügyi 
Hatósági igazolással kell igazolni.  

- Ingatlanvásárlás csak indokolt estében lehetséges:  
- A bölcsődei ellátást nyújtó intézményben, szolgáltatónál a bölcsődei csoportszoba hasznos 

alapterületének gyermekenként legalább 3 m2-nek kell lennie.  
- A Felhívás keretében a fejlesztéssel (beleértve az átalakítás, új építés, bővítés eseteit is) 

érintett csoportszobának: 
- bölcsőde esetében legalább 12 fő, legfeljebb 14 fő, 
- mini bölcsőde esetében legalább 5 fő, legfeljebb 8 fő, 
- családi bölcsőde esetén legalább 5 fő, legfeljebb 8 fő 

befogadására kell alkalmasnak lennie. 
- Bölcsődei szakértő bevonása kötelező. A bölcsődefejlesztést segítő szervezetekkel 

együttműködési megállapodást kell kötni, azt be kell nyújtani a pályázathoz.  
- A Kedvezményezett fenntartási kötelezettsége 2026. december 31-ig tart, de minimum a 

projektmegvalósítás befejezésétől számított 5 évig értendő. 
- A támogatási kérelemben be kell mutatni, hogy a projekt tevékenysége a HET-ben 

(Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv) szereplő klíma együtthatóhoz miként járul 
hozzá:  

- 025b - Új, energiahatékony épületek építése: A projekt ehhez a klímakódhoz való 
kapcsolódása akkor elfogadható, ha olyan új épület építése valósul meg, amely 
elsődleges energiaigénye (PED) legalább 20%-kal alacsonyabb a közel nulla 
energiaigényű épületekre vonatkozó követelménynél. 

- 026 - A közcélú infrastruktúra energiahatékony felújítása vagy azok 
energiahatékonyságát fokozó intézkedések, demonstrációs projektek és támogatási 
intézkedések. 

A pályázó tevékenységeinek a fent felsorolt 025b, vagy 026 klímakód egyikéhez 
kötelező hozzákapcsolódnia. 

- Előnyt jelentő szempont: 2020. 02. 01 után megkezdett fejlesztések, amelyek 
rendelkeznek engedélyes tervvel. 

- Azon projektek, melyek új, energia hatékony épületek építésével járulnak hozzá a 
bölcsődei férőhelyek számának bővítéséhez és ezáltal a HET-ben vállalt klímacél (025b) 
teljesüléséhez. (+4 pont)  
 

5. Elszámolható költségek: 

- Projekt előkészítés (tanulmányok, tervek, szükségletfelmérés, közbeszerzés, egyéb 
előkészítési költségek) 

- Beruházáshoz kapcsolódó költségek: 

- Ingatlanvásárlás, területelőkészítés,  

- Építés – új építés, átalakítás, bővítés, felújítás 

- Eszközbeszerzés, Immateriális javak költségei 
- Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei: 

http://www.bolcsodemintaterv.hu/
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- Műszaki ellenőr, egyéb műszaki szolgáltatás, egyéb szakértői szolgáltatás, 
nyilvánosság biztosítása, egyéb szolgáltatások  

- Marketing és kommunikációs szolgáltatások költségei 

- Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások  
- Projektmenedzsment – személyi jellegű és szakértői szolgáltatás díja 
- Egyéb általános rezsi költség 

 
A következő költségtípusok átalány alapján elszámolható költéségek, átalány mértéke 7%:  
1) Közbeszerzési költségek c. költségtípus 
2) Projekt-előkészítés költségei c. költségkategória összes költségtípusa: 
3) Projektmenedzsment költség c. költségkategória összes költségtípusa. 
4) Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége költségtípus 
5) Általános (rezsi) költségkategória összes költségtípusa 
 
Az egyszerűsített elszámolási módok alkalmazása során a költségek felmerülését nem kell 
alátámasztania pénzügyi háttérdokumentumokkal.  
 

 
 

 
6. Egyéb fontos információ:  

- TSZ hatálybalépést követő 6 hónapon belül, de legkésőbb 2022.12.31.-ig kell 

elkészülnie (1. mérföldkőre) :  

- Teljes műszaki dokumentáció, engedélyezési terv, építési engedély ha releváns,  

- Bölcsődefejlesztést segítő szervezetek projekt tervezésében történő részvételére 

vonatkozó igazolás 

  

- A támogatási szerződés hatályba lépését követő maximum 33. hónap, de legkésőbb 

2024.12.31. (2.- 5. mérföldkő)  

- Megkötött vállalkozói szerződés 

- Műszaki ellenőr teljesítési igazolása az 50%-os készültségről 

- Műszaki ellenőr teljesítési igazolása az 100%-os készültségről 

- KENYSZI adatbázisa alapján 

- működési engedély 
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- A projekt fizikai befejezése, maximum 39. hónap, de legkésőbb 2024.06.30.(6. mérföldkő)  

- Az elkészült és működési engedéllyel rendelkező újonnan létrejött feladatellátási 

helyek száma/ az új férőhelyekre beiratott gyermekek létszámának igazolása a 

KENYSZI, elektronikus nyilvántartási rendszerből 

 

Megvalósításra vonatkozó dátumok: Legfeljebb 39 hónap. 

 

7. Csatolandó mellékletek:  

- Megalapozó dokumentum (be kell mutatni a megvalósítás utáni fenntartás, működés és 
működtetés biztosítását, szakmai és szervezeti erőforrás- és pénzügyi erőforrás oldalról)  

- Érintett intézmény alapító vagy létesítő okirata 
- Szolgáltatói nyilvántartásba vételt igazoló dokumentum (kizárólag bölcsődei ellátások 

esetében)  
- Megalapozó dokumentum 
- Hozzájáruló/támogató nyilatkozatok (amennyiben releváns) 
- Férőhely kihasználtsági adatok igazolása 
- Építési beruházás esetén helyszínrajz, vázlatrajz (jelenlegi és tervezett állapot bemutatása) és 

rövid műszaki leírás (lehetőség van bölcsődei koncepció- és kiviteli mintatervek 
felhasználására is)  

- A támogatást igénylő és a bölcsődei projekt megvalósítását támogató bölcsődefejlesztést 
segítő szervezetekkel kötött együttműködési megállapodás 

- HEP  
 
Elérhetőségeink:  
Honlap: www.tempo-consulting.hu 

E-mail: szabo.istvan@tempo-consulting.hu 

Telefon: 06/70 778-0651 
 
Szabó István 
Ügyvezető  
Tempo-Consulting Kft. 


