
1. célterület 2. célterület 3. célterület 4. célterület
(1) E rendelet alapján támogatás vehető igénybe:

a) helyi vagy országos védelem alatt álló építmény, 

építményrész esetén (a továbbiakban: 1. célterület):

aa) az építmény, építményrész külső felújítására, 

restaurálására,

ab) az építmény, építményrész rendszeres 

látogathatóságának biztosítása esetén az építmény, 

építményrész belső felújítására, korszerűsítésére, 

restaurálására,

ac) az építmény, építményrész rendszeres 

látogathatóságának biztosítása esetén az építmény 

közvetlen megközelítését szolgáló gyalogutak 

kialakítására,

ad) építmény rendszeres látogathatóságának 

biztosítása esetén parkoló kialakítására,

ae) az építményhez, építményrészhez kapcsolódó 

zöld felület rendezésére, létrehozására, felújítására,

af) az építményhez, építményrészhez kapcsolódó 

kerítés kialakítására, felújítására;

(1) E rendelet alapján támogatás 

vehető igénybe:    b) a természeti és a 

történelmi tájkép, valamint az azt 

alkotó táji elemek állapotának 

javítására, kialakítására az alábbiak 

szerint (a továbbiakban: 2. célterület):

ba) természeti és történelmi 

látnivalók bemutatását elősegítő, már 

meglévő útvonal mentén új 

pihenőhelyek létesítésére, meglévők 

felújítására,

bb) természeti és történelmi 

látnivalók közvetlen környezetének 

rehabilitációjára;

(1) E rendelet alapján támogatás 

vehető igénybe:                                              

c) helyi identitás fejlesztését és 

megőrzését, környezeti tudatosságot 

elősegítő intézkedések 

megvalósítására az alábbiak szerint (a 

továbbiakban: 3. célterület):

ca) tanösvény, tematikusút, 

túraútvonalak kialakítására, 

felújítására,

cb) tájékoztató kiadványok 

készítésére a helyi természeti és 

történelmi értékekről, a környezet 

védelméről,

cc) helyi természeti, történelmi és 

kulturális értékekről, környezet 

védelméről táblák készítésére és 

elhelyezésére;

(1) E rendelet alapján támogatás 

vehető igénybe:                                   d) 

építmény, építményrész helyi védetté 

nyilvánítása érdekében a helyi 

építmények felmérésére irányuló 

értékvizsgálat elvégzésére, beleértve 

az ehhez kapcsolódó szakmai 

anyagok elkészítését (a 

továbbiakban: 4. célterület); 

A célterület önállóan is támogatható. A célterület önállóan is támogatható. A célterület önállóan is támogatható. A célterület önállóan is támogatható.

A maximálisan igényelhető támogatás 20 M Ft

A maximálisan igényelhető támogatás 

5 M Ft

A maximálisan igényelhető támogatás 

5 M Ft

A maximálisan igényelhető 

támogatás 0 Ft

Az (1) bekezdés a) pont aa)-ab) alpontjában 

meghatározott célterülethez kapcsolódóan az épület, 

építmény felújításának keretében legfeljebb bruttó 

15 %-os alapterület növekedés támogatható, 

amennyiben az az épület, építmény 

korszerűsítéséhez, funkciójának betöltéséhez 

kapcsolódóan szükséges.

Nem pályázható

A támogatási intenzitások az egyes ügyfél kategóriák és célterületek esetében változatlanul maradtak a 138/2008. (X. 18.) FVM rendeletben foglaltakkal megegyezően.

Támogatási intenzitás: 100%


