
 

 

OTP Bank Helyi Gazdaságfejlesztési Pályázat 2022-23 

Pályázati felhívás 

 

 

A pályázat célja  

A települési fejlesztési tervek fenntarthatósági-finanszírozhatósági feltételeinek megalapozása, kidolgo-

zása. Az önkormányzatok és a helyi gazdasági szereplők együttműködésével megvalósítandó, integrált 

fejlesztési tervek sikeres, jó gyakorlatainak kialakítása. Az Európai Uniós (TOP Plusz) források meg-

szerzéséhez szükséges települési tervek pénzügyi alátámasztása. 

 

A pályázók köre  

Pályázhatnak a városi és nagyközségi jogállású települések önkormányzatai, vagy az önkormányzat 

részvételével alakított helyi konzorciumok, amelynek tagjai lehetnek vállalkozások, intézmények, civil 

szervezetek is. A konzorciumban induló pályázókat az önkormányzat képviseli. Az indulásnak nem fel-

tétele, hogy pályázó az OTP Banknál vezesse pénzforgalmi számláját. 

 

A pályázat tárgya  

Az OTP Bank Nyrt (jelen pályázati felhívásban OTP Bank), együttműködve a Települési Önkormányza-

tok Országos Szövetségével (továbbiakban: TÖOSZ) pályázatot ír ki az integrált fejlesztési terveket 

készítő önkormányzatok számára terveik gazdasági megalapozottsága, finanszírozhatósága, fenntart-

hatósági szempontú alátámasztása, részletes kidolgozása céljából és a helyi gazdaságfejlesztés jó gya-

korlatainak kialakítása érdekében. A pályázat eredményeként a benyújtott települési tervek innovatív és 

adaptálható üzleti, pénzügyi elemei megvalósításához az OTP Bank egyszeri támogatást nyújt. 

 

Pályázati díj és kategóriák  

A nyertes pályázók utófinanszírozás útján vissza nem térítendő támogatást kapnak díjazásként. Pályá-

zatot a pályázati céloknak megfelelő feladatokra az alábbi kategóriákban lehet benyújtani:  

 

- I. kategória: Fenntartható közösség 

Pályázhatnak olyan projektelemekkel, amelyeknek kiadáscsökkentő, és/vagy bevételt termelő 

tulajdonságokkal kell rendelkeznie, és amelyek a közép-és hosszú távú környezeti és gazda-

sági fenntarthatóságot biztosítják a település egésze számára. Itt mutathatják be energiahaté-

konysági, racionalizációs, vagy a körforgásos gazdaságot erősítő elképzeléseiket. Lakosság-

megőrző-bővítő beavatkozások is támogathatóak, amelyek bizonyítottan javítják a helyi lakos-

ság életminőségét, a település lakosság-megtartó képességét. Előnyben részesíthetőek a tele-

pülés közvetlen térségi környezetére is kiható programok és tervek. A kategóriában adható díjak 

a tervek kulcselemeinek megvalósításához nyújtanak működési és/vagy beruházási hozzájáru-

lást. 



 

 

- II. kategória: Fejlődő helyi gazdaság  

Benyújthatóak azok a települési tervek, amelyek a helyi gazdasági szereplők – beleértve az 

önkormányzatot, gazdasági társaságait és intézményeit is - üzleti potenciáljának, kapacitásai-

nak, értékesítési lehetőségeinek növelését, javítását szolgálják. Pályázhatnak hagyományos és 

innovatív eszközökkel, mint például ipari parkok, inkubátorházak, szolgáltató-és értékesítési kö-

zösségek, helyi termelői piacok stb. A kategóriában adható díjak az egyes tervelemek megva-

lósításához nyújtanak egyszeri beruházási célú támogatást. 

 

Díjazás 

A pályázat kiírója a fenti két kategória mindegyikében külön-külön (összesen tizenkettő kiosztható díj) 

az alábbi helyezéseket és díjazásokat hirdeti meg bruttó 25-25 millió Ft (összesen bruttó 50 millió Ft) 

értékben:  

- I. helyezés:  8 000 000 Ft (bruttó támogatási összeg) – kategóriánként  

- II. helyezés:  6 000 000 Ft (bruttó támogatási összeg) – kategóriánként  

- III. helyezés:  4 000 000 Ft bruttó támogatási összeg) – kategóriánként  

- IV. helyezés:  3 000 000 Ft bruttó támogatási összeg) – kategóriánként  

- V. helyezés:  2 000 000 Ft bruttó támogatási összeg) – kategóriánként  

- Különdíj: 2 000 000 Ft bruttó támogatási összeg) – kategóriánként 

 

A részvétel feltételei  

- A benyújtott pályázat szakmai-üzleti tartama az önkormányzat Képviselőtestülete által elfoga-

dott stratégiai terv (tervek valamelyike) részét képezi és a dokumentumot a Képviselőtestület 

elfogadta.  

- A nyertes pályázónak előzetesen hozzá kell járulnia ahhoz, hogy adaptálható, más települése-

ken is alkalmazható terve, projekteleme(i) az OTP Bank és a TÖOSZ által más településeken 

is bemutatható, bevezethető, kiállításon bemutatható. (Hozzájáruló nyilatkozat) 

- Egy pályázó egy kategóriában csak egy pályázatot nyújthat be, de akár mindkét kategóriában 

pályázhat.  

- A pályázatot az önkormányzat képviseletére jogosult személy a jogosultságot igazoló doku-

mentumok másolatával együtt nyújthatja be. A konzorciumban pályázókat is a helyi önkormány-

zat erre jogosult tisztségviselője képviseli. 

- Az adatkezelés a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 

védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül 

helyezéséről szóló 2016/679 EU rendeletnek (Általános Adatvédelmi Rendelet) és az informá-

ciós önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendel-

kezéseinek megfelelően történik. 

- Pályázni csak a pályázati kiírást követően elkezdeni tervezett, még meg nem valósított tervek-

kel lehet, már elkészült projektekkel nem.  

 

Szükséges információk és csatolandó dokumentumok  

Az érvényes pályázatnak kötelezően tartalmaznia kell:  

- a pályázó önkormányzat (vagy a pályázó konzorcium nevében eljáró önkormányzat) adatait 

(település, pályázó megnevezése, cím), a képviseletét ellátó magánszemély adatait, illetve a 



 

pályázati kapcsolattartó adatait (amennyiben azok eltérnek az önkormányzat nevében eljáró 

magánszemély adataitól);  

- a pályázati kategória megjelölését;  

- a pályázatot tartalmazó, Képviselőtestület által elfogadott terv címét, a testületi határozat szá-

mát, dátumát, a hivatkozott dokumentum elektronikus elérhetőségét 

- a pályázat bemutatásához szükséges dokumentációt, melyet a pályázónak saját költségére kell 

elkészítenie 

o amelynek szöveges munkarésze legfeljebb 2 000 karakter – Pályázati adatlapon; 

o a pályázat üzleti megvalósíthatóságát, fenntarthatóságát alátámasztó részletező és 

összegző adatokat – Pályázati adatlapon; 

o a pályázati céltól várt pozitív hatásokat leíró indikátorok és az azok által bemutatott 

mennyiségek – Pályázati adatlapon; 

o a pályázattal érintett terület, létesítmény, objektum(ok) rajzos, fényképes, egyéb grafi-

kus bemutatást, kiállítható és bemutatható formában, szükség szerinti magyarázatok-

kal ellátva (PNG, JPG, PPTX vagy PDF formátumban, a fájlméret fájlonként nem ha-

ladhatja meg a 2MB-ot) – mellékletben  

o a pályázati költségvetési tervet, azaz díjazás esetén a tervezett részletes ráfordításokat 

és azok kifizetésének várható idejét, működési költség – munkadíj, beruházási költség 

bontásban – Pályázati adatlapon; 

o a megvalósítás időbeli ütemtervét (munkálatok kezdésének és befejezésének dátuma) 

– Pályázati adatlapon; 

o a pályázó a Részvételi feltételek közt felsorolt Hozzájáruló nyilatkozatát. 

- Nevezési díj nincs. 

 

Pályázat benyújtása  

A pályázat előregisztrációs szakasza 2022. május 9-én indul, melynek célja kizárólag a figyelem felkel-

tése. Ebben a szakaszban lehetőség van előregisztrációra 2022. augusztus 31-ig, mely azonban nem 

feltétele a pályázat benyújtásának. 

A pályázatot 2022. szeptember 1. és 2023. február 24. között, kizárólag online, a weboldalon lehet 

benyújtani. Az ehhez szükséges adatlap a „Pályázati adatlap kitöltése” gombra kattintva jelenik meg. A 

kitöltés befejezésével az egyedi azonosítóval ellátott pályázati adatlap is letölthető az oldalról.  

A pályázatok beadására hat hónap áll rendelkezésre, amelyek végső beküldési határideje: 2023. feb-

ruár 24. napja (23:59).  

A késve vagy hiányosan leadott, valamint a pályázati célnak nem megfelelő pályázat érvénytelen.  

 

Értékelés  

Az értékelést szakmai zsűri végzi. A zsűri az OTP Bank és a TÖOSZ által felkért tagokból áll. 

A pályázat elbírálásának szempontjai:  

- a pályázatban szereplő célkitűzés megvalósíthatóságának gazdasági-pénzügyi fenntartható-

sága; 

- a pályázatban szereplő célkitűzés megvalósulása esetén annak a helyi (térségi) lakosságot 

érintő, alátámasztott pozitív hatásai az indikátorok alapján;  

- kategóriától függően: a pályázat milyen mértékben javítja a helyi gazdaság szereplőinek üzleti 

mutatóit, árbevételét, export potenciálját, munkaerő megtartó/bővítő képességét, piac(ai)nak 

bővülését stb.  

- a pályázat innovativitása és adaptálhatósága más településeken;  

https://www.otpbank.hu/portal/hu/Onkormanyzat/Palyazat


 

A pályázat elbírálása pontrendszer alapján történik. Az adható legmagasabb pontszám: 100 pont, ahol: 

 

I. kategória: Fenntartható közösség 

A pályázati projekt(ek) eredményhatása az önkormányzat költségvetésére 25 

Igazolt pénzügyi-gazdasági-üzleti fenntarthatóság 25 

Igazolt környezeti fenntarthatóság (ENSZ Fenntartható Fejlődési Célok keretben) 15 

Lakosság-megtartó hatások bemutatása, szolgáltatás bővítés, életminőség elemek 20 

Pozitív térségi kihatások 10 

Tervek prezentációja, nyilvánossága 5 

 100 

 

II. kategória: Fejlődő helyi gazdaság 

A pályázati projekt(ek) eredményhatása az önkormányzat költségvetésére 20 

A pályázati projekt(ek) eredményhatása a helyi vállalkozások üzletmenetére 25 

Igazolt környezeti fenntarthatóság (ENSZ Fenntartható Fejlődési Célok keretben) 20 

A projekt(ekk)el érintett vállalkozások, munkavállalók tömege, széleskörűsége 20 

Innovativitás, versenyképességi szempontok 10 

Tervek prezentációja, nyilvánossága 5 

 100 

 

Az értékelés határideje: 2023. március 31. 

A pályázat eredményéről a valamennyi résztvevőt előzetesen 2023 május elejéig telefonon és írásban 

is értesítjük. Emellett a nyertesek listáját közzé tesszük a weboldalon.   

A kiíró OTP Bank partnerével, a TÖOSZ-szal megfelelő pályázati reprezentativitás mellett a pályázati 

anyagokból összeállított kiállítás megrendezésének lehetőségét is fenntartja. 

A pályázaton támogatást szerző nyertes Pályázóknak vállalniuk kell, hogy 2023. november 30. napjáig 

a megpályázott projektet, illetve a kapcsolódó vállalt fejlesztési tervet a helyben szokásos módon az 

önkormányzat saját tervei közé felveszi és ezt dokumentumokkal igazolja. Vállalják továbbá, hogy 2023. 

december 8. napjáig elszámolnak a kapott támogatással – illetve az esetleges saját forrással –, a pá-

lyázat kiírójához írásban eljuttatott összefoglalóban a nevükre kiállított és a kiíróhoz igazoltan beérkezett 

számlák alapján. Az elszámolás részletes szabályait a Támogatási Szerződés tartalmazza, melyet az 

OTP Bank köt a díjazottakkal (továbbiakban: Támogatási Szerződés).  

 

Egyéb fontos tudnivalók  

- Minden egyes pályázat esetében külön adatlapot kell kitölteni, és minden egyes pályázathoz 

mellékelni kell a csatolandó dokumentumokat is (felsorolást lásd az adatlapon).  

- A pályázati anyagokat a kiíró bizalmasan kezeli, más jogi vagy egyéb felelősséget a pályázattal, 

illetve pályázóval szemben nem vállal.  

- A kiíró pályázatot nem őriz meg, és nem küld vissza.  

- Amennyiben a pályázat nem felel meg a jelen pályázati kiírásban foglalt feltételeknek, a kiíró 

azt érvénytelennek tekinti.  

https://www.otpbank.hu/portal/hu/Onkormanyzat/Palyazat


 

- A kiíró jogosult arra, hogy a pályázatok értékelése során a pályázóval, vagy a megjelölt kap-

csolattartókkal akár a helyszínen is konzultáljon. 

- A pályázó a pályázat benyújtásával és a pályázati Támogatási Szerződésben hozzájárul ahhoz, 

hogy ha pályázatát a zsűri nyertesként értékeli, nevét, címét, pályázatának tartalmát a kiíró – 

az általa megbízottak közreműködésével – nyilvánosságra hozza, valamint ahhoz, hogy a nyer-

tes pályázatot, annak megvalósítását, illetve a megvalósítás szakaszairól készült dokumentá-

ciót a nyilvánosságnak bemutassa (pl. cikk, riport, esettanulmány, fénykép stb. formájában).  

- A kiíró a pályázati kategóriák nyertesével/nyerteseivel Támogatási Szerződést köt, amelyben a 

felek meghatározzák a pályázati terv megvalósításával kapcsolatos részleteket.  

- A pályázat online beadásával a nyertes pályázó egyben kötelezettséget vállal arra, hogy a fej-

lesztés/beruházás megvalósítására a pályázati Támogatási Szerződést 2023. május 9. napjáig 

az OTP Bank Nyrt.-vel megköti.  

- Ha a kiíró a pályázat nyertesével/nyerteseivel a pályázati Támogatási Szerződés feltételeiben 

nem tud megállapodni, és 2023. május 9. napjáig a szerződés nem jön létre, úgy a kiíró jogosult 

új nyertest hirdetni, és vele szerződést kötni.  

- A kiíró a pályázati díjat a nyertes pályázók számára külön szerződésben foglaltak szerint, a 

pályázati terv megvalósításának befejezését és ellenőrzését követően, a pályázó nevére kiállí-

tott és a kiíróhoz igazoltan beérkezett számlák alapján egy összegben utalja át.  

- Az elnyert pályázati díjnál kisebb összeggel benyújtott, ellenőrzött és befogadott számlák elle-

nében a Támogató csak a számlák összegével megegyező vissza nem térítendő támogatást 

folyósít. Az elnyert pályázati díj összegénél nagyobb összegben benyújtott, ellenőrzött és befo-

gadott számlák ellenében a Támogató csak az elnyert díj összegével megegyező vissza nem 

térítendő támogatást folyósít. 

A pályázat jogi természetét tekintve a pályázaton résztvevők felé intézett felhívás a pályázati munkater-

vek benyújtására. A Bank részéről kezdeményezett szerződésben tett nyilatkozat tekinthető a nyertes 

pályázatra adott elfogadó nyilatkozatként.  

A pályázattal kapcsolatos további tartalmi tájékoztatásért keresse önkormányzati tanácsadóinkat. 

Amennyiben technikai jellegű kérdése vagy észrevétele merül fel, kérjük jelezze az  

onkormanyzatipalyazat@otpbank.hu címre.  

 

Üdvözlettel:  

OTP Bank Nyrt.  

 

https://www.otpbank.hu/portal/hu/Onkormanyzat/Tanacsadok
mailto:onkormanyzatipalyazat@otpbank.hu

