Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás,
valamint szennyvízkezelési fejlesztései
A felhívás kódszáma: VP6-7.2.1.4-17
A felhívás célja
A felhívás átfogó célja a tanyás településeken található tanyák infrastrukturális
fejlesztésének biztosítása. A felhívás keretében a tanyákon megvalósuló háztartási
léptékű villamos energia, és vízellátás, valamint a szennyvízkezelési fejlesztések
támogathatók. A felhívás célja azon tanyák infrastrukturális ellátottságának
fejlesztése, amelyek villamos energia, vízellátási rendszere, vagy szennyvíz kezelése
elavult, illetve nem megfelelően, vagy nem került kiépítésre. A felhívás keretében a
tanyákon élő népesség életminősége és a vidék népességmegtartó képességének
javulása várható.
Jelen konstrukció keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak,
amelyek megfelelnek a pályázati felhívásban foglalt célkitűzéseknek.
Önállóan támogatható tevékenységek
 háztartási léptékű szigetüzemű, vagy hálózatra kapcsolt villamos energia
rendszer kiépítése:
o villamosenergia-ellátást biztosító fejlesztés, beleértve a megújuló
energiával történő fejlesztést.
 háztartási léptékű ivóvízellátást szolgáló rendszer kiépítése:
o kútfúrás;
o vízbeszerző, vízkezelő, víztározó, vízelosztó, víztisztító létesítmények és
felépítményei, mely nem haladja meg a napi 50 személy vízellátását;
o háztartási törpe-vízmű.
 háztartási léptékű szennyvízkezelést, -tisztítást szolgáló rendszer kiépítése:
o egyedi szennyvízkezelő berendezéssel;
o tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítménnyel.
Támogatást igénylők köre
1. célterület esetében:
Azon 18. életévét betöltött, cselekvőképes személy, aki:
a) a támogatási kérelem benyújtását megelőző év január 1-től életvitelszerűen
tanyán, mint lakóhelyén, vagy a lakóhelyével azonos településhez tartozó
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tanyán, mint tartózkodási 17 helyén él (a lakcímkártya és a személyazonosító
igazolvány másolatával kell igazolni, mely a kérelemhez csatolandó),
b) a tanya a körzeti földhivatali nyilvántartás szerint a saját, vagy közeli
hozzátartozója tulajdonában van.
2. célterület esetében:
A 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (továbbiakban:
Mötv.) 3. § (2) bekezdése szerinti települési önkormányzatok, amelyek a fejlesztés
helye szerinti tanyás térségen belül helyezkednek el.
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. április 5.
naptól van lehetőség.
Következő értékelési határnapok:
2018. január 2.
2018. október 3.
2018. április 2.
2019. január 2.
2018. július 3.
2019. április 4.
Támogatás mértéke, összege
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:
 1. célterület esetében (természetes személyeknek) maximum 6,2 millió forint
 2. célterület esetében (önkormányzatoknak) maximum 50 millió forint
A támogatási intenzitás a következőképpen alakul:
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