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Köszöntő

Tisztelt Olvasó!

A 2014 és 2020 közötti európai uniós fejlesztési időszak forrásainak
felhasználása a magyar kormányzati döntéseknek köszönhetően új
lehetőségeket hozott a terület- és településfejlesztés terén is.
A helyi – elsősorban önkormányzati – fejlesztések esetében, ahogyan
gazdaságpolitikánkban, úgy ezen a területen is, elsődleges
szemponttá vált a gazdasági növekedéshez, a foglalkozatás tartós
emeléséhez és az emberek életminőségének javításához kapcsolódó
helyi feltételek megteremtésének támogatása.
A program hét évre meghatározott keretösszege 1.231 milliárd forint,
amelyhez a magyar kormány további 114 milliárd forint többletforrást biztosít.
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretéből Magyarország Budapesten és Pest megyén kívüli települései
részesülhetnek. Az operatív program támogatásával országszerte
– többek között – ipari parkok létesültek, turisztikai fejlesztések
valósultak meg, óvodák és bölcsődék épültek és bővültek, egészségügyi intézmények újultak meg, illetve több tízezer ember helyezkedhetett el ismét a munka világában.
A TOP esetében a területi tervezés során a megyék és a megyei
jogú városok megtervezték saját integrált területi programjaikat,
amelyekben a helyi igényekre alapozó fejlesztési irányok kerültek
meghatározásra. Ennek eredményeként nagyon sok magyar településen valósult meg régen várt, előremutató beruházás.
Az operatív program megvalósításának előrehaladásáról szóló
kiadvány részletes áttekintést nyújt azokról a konkrét fejlesztésekről,
amelyek az uniós források és a hozzájuk kapcsolódó magyar költségvetési támogatások felhasználásának segítségével valósultak
meg. Bízom abban, hogy a bemutatott példák minden operatív
program, így a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
esetében is közelebb hozzák az emberekhez azt a munkát, amelyet
a közösségi források felhasználása során a pályázók végeztek és
mindazon eredményeket, amelyeket elértek.

A jelenlegi, 2014 és 2020 közötti uniós fejlesztési időszakban
több mint 12 000 milliárd forint áll Magyarország rendelkezésére, melyet hazánk 10 operatív program keretében használ fel.
Magyarország Kormánya a rendelkezésre álló fejlesztési források
60%-át közvetlenül gazdaságfejlesztésre és munkahelyteremtésre
fordítja, aktív iparpolitikával és az újraiparosítás folytatásával
támogatja a gazdaság növekedési lendületének megtartását.
A kormány a fejlesztési célok elérésének érdekében 2017 március
végéig az összes pályázatot kiírta. A tervek szerint a következő
esztendőben a teljes rendelkezésre álló keretről támogató döntések
születnek.
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) fő célja
a térségi és helyi decentralizált gazdaságfejlesztés – és ezáltal a
foglalkoztatás növelése –, valamint a vállalkozásbarát és népességmegtartó településfejlesztés, az életminőség és a társadalmi
összetartozás javítása.
A kitűzött, számszerűsített célok között szerepel – a teljesség
igénye nélkül – minimum 4 ezer hektár iparterület, ipari park
létesítése vagy fejlesztése, közel 5,3 millió fővel több látogató
elérése a helyi turizmusban, közel 4 millió négyzetméter közösségi
tér megújítása, 175 ezer személy részvétele helyi társadalmi akciókban, több mint 53 ezer munkanélküli személy foglalkoztatási
paktumok programjaiban való részvétele – melyből több mint 21 ezer
személy jut álláshoz –, 11.350 bölcsődei férőhely fejlesztése vagy létesítése, több mint 55 ezer óvodai férőhely fejlesztése vagy létesítése, 2500 egészségügyi, illetve szociális alapellátást nyújtó
szolgáltatás megújítása, 630 lakás korszerűsítése és 700 km hosszú
kerékpárút építése. 129 település valósít meg közlekedésbiztonsági fejlesztést is.
Kiadványunk célja azon TOP által finanszírozott fejlesztések
sokszínűségének bemutatása, amelyre méltán lehetnek büszkék
a pályázók és a fejlesztés előnyeit érzékelő állampolgárok.
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Köszönjük a kiadvány elkészítésében nyújtott közreműködést a kedvezményezetteknek, akik vállalták a TOP keretében támogatott projektjük
bemutatását.
A kiadványt elektronikus formában itt érheti el:

milliárd forint
humáninfrastruktúrafejlesztésre
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A Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program (TOP)
A TOP a 2014-2020-as programozási időszak legnagyobb
forráskerettel rendelkező területi operatív programja, mely az
ország Budapesten és Pest megyén kívüli területén (18 megye)
megvalósuló fejlesztéseket támogatja. Elsődleges célja a térségi,
decentralizált gazdaságfejlesztés, ezáltal a foglalkoztatás növelése,

a munkavállaló lakosság helyben boldogulásának biztosítása.
A TOP küldetése, hogy valamennyi megye, térség és település
vonatkozásában megtalálja és erősítse azokat a fejlődési elemeket, amelyek segítségével lehetőségeik, erőforrásaik kibontakoztathatóvá és aktivizálhatóvá válhatnak.

A TOP fejlesztéspolitikai céljai
A gazdaságélénkítéshez és a foglalkoztatási szint
növeléséhez szükséges helyi feltételek biztosítása:

•

A helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése a
beruházások és befektetések növelése, a munkahelyek elérhetőségének javítása érdekében.

•

•
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Vállalkozásbarát és népességmegtartó településfejlesztés, kiemelten városfejlesztés, az életminőség és társadalmi összetartozás javításához szükséges
helyi feltételek biztosítása:
•

Város- és településfejlesztés, mely a gazdasági funkciók erősítésére,
a beruházások és befektetések növelésére és a népesség megtartására irányul,
a zöldfelületek és a kis léptékű környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése a
települési környezeti minőség javítása érdekében.

A helyi szolgáltatások biztosítása a gazdasági
aktivitás és a foglalkoztatás növelése céljából.

•

Fenntartható városi közlekedésfejlesztés a települési környezet minőségének
javítása és a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése miatt.

A turizmusban rejlő potenciál kibontakoztatása
a foglalkoztatás növekedése érdekében.

•

A munkába járás segítése.

•

Az önkormányzati épületek energiahatékonyságának javítása a hatékony
településüzemeltetés és a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése érdekében.

•

A közszolgáltatások fejlesztése, bővítése az életminőség javítása és
a népesség – különösen a fiatalok – megtartása céljából.

•

A leromlott városrészek fejlesztése a hátrányos helyzetű lakosság életkörülményeinek javítására.

•

A helyi közösségek és ezek együttműködésének erősítése a helyi és térségi
gazdasági és közösségi aktivitás ösztönzése érdekében.

A TOP

Számszerűsíthető eredmények a támogatási
szerződésekben tett vállalások alapján

A fenti célok megvalósításához a TOP elsősorban az önkormányzatok fejlesztései számára biztosít forrásokat, az önkormányzatok
gazdaságfejlesztési, valamint az azzal összefüggő város- és településfejlesztési elképzeléseit
támogatva.
A TOP 7 évre (2014-2020) meghatározott
keretösszege 1 231 milliárd forint. A kormány
jóváhagyta továbbá, hogy ezen keretösszeget
meghaladóan születhessenek támogatói döntések a megyei jogú városok esetében, összesen
39 milliárd forint összegben, a megyéket érintően pedig összesen 75 milliárd forint összegben.
A TOP keretében 2017. december 31-ig
a megyék számára 874 milliárd forint, míg
a megyei jogú városok számára 425 milliárd
forint összegű európai uniós fejlesztési forrás
vált elérhetővé. Mindezt kiegészíti a CLLD
(Community-Led Local Development, közösségvezérelt helyi fejlesztés) – megyék és megyei
jogú városok számára egyaránt elérhető –
mintegy 46 milliárd forint összegű forrása.
2018. május 15-éig 5027 pályázó rendelkezett hatályos támogatási szerződéssel, több
mint 1 000 Mrd Ft értékben.

A TOP
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Miskolc

A TOP területi forrásallokációja megyék
és megyei jogú városok szerinti bontásban
Eger

Székesfehérvár

17

Salgótarján

Tatabánya

13,2
Az ITP viszonya a megyei
területfejlesztési programokhoz/
integrált településfejlesztési
stratégiákhoz és a TOP-hoz

21,6

10,8

23,3

Szombathely

14,5

21,1

A TOP területi tervezésben megvalósuló fejlesztései
Az elmúlt évtizedekben a különböző szakpolitikák tervezése során egyre hangsúlyosabbá vált a területiség szempontja Európában. Ez a szemléletváltás hozzájárul, hogy a helyi igényekre, szükségletekre jobban reflektáló fejlesztések valósulhassanak meg. A fejlesztések és a különböző beavatkozások is hatással vannak a területi folyamatokra, amelyek nemzeti, európai és nemzetközi szinten is
befolyásolják a területi fejlettség képét. A 2014-2020-as programozási időszakban a területi tervezés intézményesítése új elemként jelenik meg a Strukturális Alapokat érintően Magyarországon is, a
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretén belül.
A TOP kiemelt célja a területiség szempontjának érvényesítése, amelyek során a térség/település
szükségleteire alapuló fejlesztési irányokat határoznak meg.
A TOP megvalósítási modellje a fentieken túl az integrált területfejlesztési megközelítésre épül,
amelyek keretében 18 megye, valamint 22 megyei jogú város vesz részt mind a tervezési, mind a
végrehajtási folyamatban. Olyan eljárásrend alakult ki, amely garantálja a területi alapú és a helyi
fejlesztési igényekre épülő forrásfelhasználást. Ennek keretében a megyék és megyei jogú városok
a számukra rendelkezésre álló források mértékéig Integrált Területi Programokat (ITP) terveznek.
Az ITP célja, hogy a területi szereplők a rendelkezésükre álló TOP források esetén integrált szemléletben tervezzék fejlesztéseiket, bemutassák az összefüggéseket, az egymást erősítő hatásokat, a tervezett ütemezést és az indikátorvállalásaikat. Az ITP-k tehát a TOP forrásai és beavatkozásai alapján
helyi igényekre alapozva fejlesztési irányokat, koncepciókat fogalmaznak meg, és ehhez intézkedés
szintű forrásallokációt rendelnek.

8

A TOP

9,2

41,1

Győr

Sopron

11,1

93

41,7

43,4

11,5
11,2

32,1
27,5
38

Nagykanizsa

43,3
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63,2

29,2
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13,2
Hódmezővásárhely
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7,9
TOP

Debrecen

53,8
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Integrált Területi Programok

24,6

57,9

23

Veszprém

Nyíregyháza

49,6

Megyék területfejlesztési programjai
Megyei jogú városok integrált
településfejlesztési stratégiái

89,3

25,9

45,1

CLLD keretében további 45,6 Mrd Ft
összegű forrás kerül felhasználásra.
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Szekszárd

31,4

6,8
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23,1

33,9

9,8
A Kormány jóváhagyta továbbá,
hogy a TOP keretösszeget meghaladóan születhessenek támogatói
döntések, összesen 114 milliárd
forint összegben.

A TOP
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A Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program
intézkedései
A Partnerségi Megállapodás alapján annak érdekében, hogy a fejlesztések valóban a változások kritikus tömegéhez vezessenek el, a fejlesztéspolitika egészét átfogó nemzeti fejlesztési célhoz az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióban kijelölt 5 fő
nemzeti fejlesztési (támogatási) prioritás kapcsolódik.
A TOP elsősorban a Partnerségi Megállapodás 5. nemzeti fejlesztési prioritásához, azaz a gazdasági növekedést segítő helyi és térségi fejlesztések
megvalósításához kapcsolódik. Eszerint a versenyképesség mellett a
gazdaságfejlesztés másik fontos eleme az ország helyi és térségi
gazdasági rendszereinek megerősítése. Ennek megvalósítása érdekében szükség van a helyi gazdaság foglalkoztatási lehetőségeinek kiaknázására, ez esélyt kínál a munkaerőpiacról
kiszorult rétegek számára is. Továbbá erősíteni kell a
települések térségi gazdaságszervező erejét, vonzerejét, a leromlott területek gazdasági, fizikai és
társadalmi megújítását, valamint segíteni kell
a könnyebb munkába járást.
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A TOP keretében megvalósuló fejlesztéseket
az alábbi témakörök szerint mutatjuk be:
•
helyi gazdasági infrastruktúra-fejlesztés;
•
turizmusfejlesztés;
•
közlekedésfejlesztés;
•
foglalkoztatási együttműködések
(paktumok);
•
energetikai fejlesztések;
•
humáninfrastruktúra-fejlesztés;
•
településfejlesztés;
•
helyi közösségi programok megvalósítása;
•
közösségi szinten irányított városi helyi
fejlesztések (CLLD).
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Helyi gazdasági
infrastruktúra-fejlesztés
175,4 milliárd forint
értékben

174 új vagy
fejlesztett ipari park
18 megyében

Ipari parkok, iparterületek fejlesztése

Helyi gazdaságfejlesztés

A megvalósuló fejlesztések keretében 114,1 milliárd forint összegű támogatással
az önkormányzati tulajdonú ipari parkok, iparterületek fejlesztésére, iparterületek
kialakítására, alapinfrastruktúra kiépítésére, bővítésére, valamint az iparterületek
elérhetőségét és feltárását segítő vonalas infrastruktúrák fejlesztésére van lehetőség.
Az ipari parkok és iparterületek az infrastruktúra fejlesztését célzó beruházásokon
keresztül egyaránt alkalmassá válhatnak regionális, valamint országos gazdaságélénkítő hatás kifejtésére. Az üzleti infrastruktúrát igénybe vevő vállalkozások számának
növekedésével javul a gazdasági aktivitás, illetve nő a versenyképesség a magasabb
minőségű és szélesebb körű szolgáltatásoknak köszönhetően.

A nem vidéki térségekben a települési önkormányzatoknak közel 46,7 milliárd forint értékben nyílik lehetőségük saját közétkeztetési feladataik ellátásának fejlesztésére. További cél az olyan
piacfejlesztések támogatása, amelyek segítségével az önkormányzatok és az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások helyi mezőgazdasági termékeit tudják hatékonyan eljuttatni
a helyi piacokra. Az ezt támogató, kis léptékű termék-előállításhoz, rövid ellátási láncokhoz kötődő logisztikai fejlesztések megvalósítását is elősegítik. Ennek köszönhetően a helyi termékek
értékesítési csatornáinak infrastrukturális támogatását szolgáló
agrárlogisztikai beruházások valósulhatnak meg. Ez utóbbi fejlesztések kizárólag a termelést követő műveletekhez kapcsolódhatnak (pl.: tárolás, hűtés, válogatás, osztályozás, mosás,
csomagolás, mérés). A fejlesztések eredményeként javul a helyi
vállalkozások működési környezete, amely középtávon hozzájárulhat a munkahelymegőrzéshez, illetve -teremtéshez, valamint
a város-vidék együttműködés erősítéséhez is.

Inkubátorházak fejlesztése
Az önkormányzati tulajdonú inkubátorházak infrastrukturális hátterének kiépítésére irányuló fejlesztések hozzájárulnak a minőségi vállalkozások számának bővüléséhez. Kiemelt cél, hogy a betelepülő vállalkozások az inkubációs időszak alatt annyira megerősödjenek, hogy a foglalkoztatottság növelése, valamint magas hozzáadott
értékek előállítása által hozzájáruljanak a GDP növeléséhez. A fejlesztések közvetve
az inkubátorházon kívül működő vállalkozások életben maradási, megerősödési és
fejlődési esélyeinek javításához is segítséget nyújtanak, amelyet 14,6 milliárd forinttal segít a TOP.
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Helyi gazdasági infrastruktúra-fejlesztés

A támogatást elnyert települések
közül 174 rendelkezik már hatályos támogatási szerződéssel, köztük szinte
valamennyi megyei jogú város megtalálható. A támogatás önkormányzati
tulajdonú ipari parkok, tudományos és
technológiai parkok, logisztikai és innovációs központok, iparterületek fejlesztésére, iparterületek kialakítására, alapinfrastruktúra kiépítésére, bővítésére,
az ipari parkok és iparterületek elérhetőségét segítő út- és közműberuházások
fejlesztésére fordítható.

A fejlesztett vagy újonnan
létesített iparterületek
és ipari parkok területe
a támogatási szerződésekben
tett vállalások alapján

4 173
hektár

Helyi gazdasági infrastruktúra-fejlesztés

13

Ipari park fejlesztése Egerben
A projekt célja Eger déli iparterületének komplex gazdaságfejlesztése, ezáltal a munkahelyteremtés támogatása,
a város gazdasági potenciáljának növelése.
A beruházás keretében megvalósul az iparterület alapinfrastruktúrájának kiépítése, valamint lehetőség nyílik
a szomszédos települések irányába egy térségi ipari-gazdasági övezet kialakítására. Eger déli iparterülete városszerkezeti szempontból kedvező helyen alakult ki, mert közúton és vasúton is elsőként érhető el a közlekedési fővonalak
irányából, míg a város lakóterületei, központi részei, intézményei szempontjából a gazdasági területek hatásai kevéssé
vagy egyáltalán nem jelentkeznek. A déli iparterületek magja még kevéssé igénybe vett, alulhasznosított terület volt
eddig. Ennek oka, hogy a jelentős, mintegy 20 hektáros – az Eger-Füzesabony vasúti fővonal, a rendező pályaudvar és
az Eger-Putnok vasútvonal által közrezárt – terület feltárására korábban nem volt lehetőség, azonban a MÁV Zrt-vel
folytatott tárgyalások során az önkormányzatnak lehetősége nyílt a régóta tervezett fejlesztés megvalósítására.
Barna- vagy zöldmezős iparterület-fejlesztésekkel, megfelelő átalakítással értékes területek nyerhetők az ipari termelésbe bevont városrészben, azon belül is a régi rendező pályaudvaron és környékén, az egykori kertészeti területeken,
valamint az Andornaktályához közeli beépítetlen telkeken. A déli iparterületet feltáró út fejlesztése három szakaszra
bontható. Az első szakasz a Faiskola út-Szövetkezet út kereszteződésénél kialakítandó, új csomóponttól keleti irányban,
a Füzesabony-Eger vasútvonal kereszteződéséig tart. A második szakasz nyomvonala a Füzesabony-Eger vasútvonal
kereszteződéstől a Külsősor utca jelenlegi végpontjáig tart, míg a harmadik szakasz a vasúti pálya keleti oldalán haladva
a Külsősor út felújítását tartalmazza.
Az új úthoz kapcsolódóan a hírközlési hálózat, a csapadékvíz-csatorna és a közvilágítás kiépítését tervezik, továbbá
a termálvíz-vezeték és 0,4 kV-os elektromos kábel kiváltása valósul meg. Az épülő út mentén több buszöböl létesül,
valamint személy- és teherautó-parkoló épül.
A fejlesztés célja a pályázati felhívással összhangban a helyi ellátáshoz kapcsolódó önkormányzati infrastrukturális
feltételek megteremtése a helyi vállalkozók megerősítése és a foglalkoztatás bővítése céljából. Mindezt a betelepült
vállalkozások működési helyszínének infrastruktúra fejlesztésén, a működési feltételeik kedvezőbbé tételén keresztül
kívánja elérni az önkormányzat. Ezen okokból a projekt keretében megvalósuló beruházás elsősorban a már Egerbe
betelepült vállalkozások, illetve azok meglévő és új beszállítói számára iparterület kialakítását, ezzel a meglévő vállalkozások piaci potenciáljának erősítését célozza.
A fenti beruházáson kívül Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP felhívások keretében megvalósuló projektjei közül a TOP-6.3.2-15-EG1-2016-00001 azonosítószámú, Belvárosi terek komplex megújítása című támogatási szerződés keretében felújításra kerülő Eszterházy tér kivitelezését tartja hangsúlyosnak. A beruházással a belváros
egyik meghatározó közterülete, a Bazilika és a Líceum között elhelyezkedő tér újul meg. A projekt teljes tervezett bruttó
költsége 1 863 989 024 Ft, amelyből a támogatás bruttó 1 827 000 000 Ft.

Pályázat címe:
Déli iparterület alapinfrastruktúra fejlesztése
Megvalósító:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Megítélt támogatás:
1,2 milliárd forint

Újabb, közel
1300 négyzetméteres
üzemcsarnokot adtak át
a bonyhádi ipari parkban
A bőrbevonatú autóalkatrészeket gyártó Schäfer-Oesterle Kft.
bővíti tevékenységét. A csarnok avatásán Rákossy Balázs, a Pénzügyminisztérium államtitkára emlékeztetett: a cég három éve átadott, első bonyhádi üzemépületének létrehozásában van állami
kockázatvállalás, az állam a Széchenyi Tőkealapon keresztül résztulajdonosként is érdekelt a Schäfer-Oesterle Kft. sikerében.
A létesítményt a TOP 300 millió forintos támogatásával építtette
meg az önkormányzati tulajdonú Bonycom Kft., a német tulajdonú
autóipari cég áprilistól bérlőként működik az épületben. A társaság a
kapacitásbővítéssel 50 fővel 400-ra növeli dolgozóinak számát –ismertette az államtitkár.
Az újabb bővítéssel a német befektető cég bízik abban, hogy a Tolna megyei Bonyhád megfelelő lehetőségeket biztosít számára, és az itt
dolgozók megfelelő tudással végzik a munkát, amelynek köszönhetően a Schäfer-Oesterle világszerte a legjobb minőségű termékekkel
tudja az autóipart ellátni – mondta. A társaság vegyes finanszírozású
projektje bizonyítja, hogy jól működnek azok a beruházások, amelyekben egy piaci szereplő és az önkormányzatok vesznek részt, az
üzemcsarnok jó minőségben, határidőre elkészült – jegyezte meg.
Ezenkívül a bonyhádi ipari park területén további 5 üzemcsarnok
építése valósul meg a TOP keretében, további 480 millió forintból.
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Ipari park fejlesztése Miskolcon
Miskolc város fejlődése, a befektetők vonzása és az új munkahelyek teremtése miatt elengedhetetlen, hogy a város megfelelő
ipari területet tudjon kínálni a potenciális beruházók számára.
A projekt alapvető célkitűzése egy olyan – a befektetői igényekkel
összhangban lévő alapinfrastruktúrával ellátott, jó közlekedési
kapcsolatokkal rendelkező – ipari park kialakítása és fejlesztése,
amely elengedhetetlen az új vállalatok és vállalkozások betelepítéséhez, valamint a helyi vállalkozások bővüléséhez, ezáltal új
munkahelyek teremtéséhez, gazdaságélénkítő, bevételt generáló
beruházások telepítéséhez.
Ennek megfelelően jelen projekt a Miskolc Déli Ipari Park
fejlesztésére és bővítésére, valamint új iparterület kialakítására
irányul, közvetlenül kapcsolódva Miskolc jövőben kialakítandó,
1000 hektáros keleti iparterületéhez. A Bogáncs utca és az ipari
park csatlakozásánál közlekedési csomópont és autóbusz-megállók
építésére kerül sor, valamint az ipari terület feltárhatóságának
biztosítása érdekében több mint fél kilométer hosszú aszfaltút
épül járdával és kerékpárúttal, közvilágítással. A feltáróút tengelyében csapadékcsatorna épül, amely a 25 hektáros fejlesztési
terület csapadékvíz-elvezetését is biztosítja. Emellett létrejön egy
280 méter hosszú szervízút is az ipari park keleti oldalán. A létesítmény területén egy buszfordulót is építenek.

Agrárlogisztikai fejlesztés
A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nyírbélteken jelenleg nem
üzemel agrárlogisztikai egység, nincs mezőgazdasági terménytároló kapacitás, mely helyet biztosítana a helyi termelők, kiskereskedők áruinak. A településen található megfelelő paraméterekkel rendelkező önkormányzati tulajdonú ingatlan, ahol
a tervezett fejlesztés megfelelő minőségben megvalósítható.
A helységben régóta jelentkező igény egy állandó helyi gyűjtőpont (hub) működése, mely gazdasági fejlődésének záloga lehet.
A projekt keretében egy modern agrárlogisztikai egységet kívánnak kialakítani. Ennek során egy 1 200 négyzetméter alapterületű raktárbázis és egy 60 négyzetméteres kiszolgálóegység jön
létre, beépített hídmérleggel és karos rakodógéppel. A fejlesztés
eredményeként hosszútávon fenntarthatóvá, gazdaságos módon
üzemeltethetővé válik egy olyan raktárbázis, mely mind a helyi,
mind a kistérségi termelők, kisvállalkozások fejlődését megalapozhatja, és a település életére is pozitív hatással lesz. A raktár
létrehozása erősíti a helyi termelők, kisvállalkozások piaci pozícióját, ez pedig élénkíti a helyi gazdaságot, amely munkahelymegőrző és munkahelyteremtő hatásával közvetlenül és közvetve
is növeli az önkormányzat gazdasági mozgásterét.

Helyi gazdaságfejlesztés projekt Békés megyében

Pályázat címe:
Ipari park és iparterület
fejlesztése Miskolcon
Megvalósító:
Miskolc Megyei Jogú
Város Önkormányzata
Megítélt támogatás:
1,5 milliárd forint

A projekt célja egy belső erőforrásokra épülő, gazdaságélénkítő beruházás megvalósítása és a helyi
termelők piacon való megjelenésének elősegítése. Mindezt a megfelelő gyűjtőpont (hub) jellegű infrastruktúra kiépítésével és szolgáltatásként történő biztosításával kívánják előidézni. A fejlesztés által
nemcsak Újszalontán, hanem a szomszédos településeken élő és dolgozó termelők is lehetőséget kapnak
az infrastruktúra igénybevételére, terményeik termelést követő műveleteinek elvégzéséhez. A projekt
keretében Újszalonta Önkormányzata a helyi termékek piacra jutását segítő agrárlogisztikai fejlesztés
megvalósítására törekszik, mellyel a termelést követő műveletekhez kapcsolódó infrastruktúra kiépítésével és szolgáltatásként történő biztosításával kívánja a helyi termelőket támogatni. A projekt során egy
korábban használaton kívül eső területen őrizhető, részben fedett raktárhelyiség épül, a hozzá kapcsolódó kiszolgálóhelyiségekkel. A raktárhelyiség kialakítását úgy tervezik, hogy egyszerre legyen alkalmas a
termelést követő műveletek elvégzéséhez (csomagolás) és a termények raktározásához. A tervezés során
fontos szempont a megújuló energiaforrások használatának előnyben részesítése is.
GSPublisherEngine 0.0.100.100

Pályázat címe:
Mezőgazdasági terménytároló csarnok létesítése
Nyírbélteken
Megvalósító:
Nyírbéltek Nagyközség
Önkormányzata
Megítélt támogatás:
0,23 milliárd forint

Pályázat címe:
Újszalontai
Agrárlogisztikai Sziget
Megvalósító:
Újszalonta Község
Önkormányzata
Megítélt támogatás:
0,06 milliárd forint
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Pályázat címe:
Iparterület
infrastrukturális
fejlesztése
Megvalósító:
Nagykunsági
Környezetvédelmi,
Területfejlesztési
és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság
Megítélt támogatás:
0,12 milliárd forint

Új piac a helyi termelőknek

A pályázó a fejlesztés megvalósulásával az alapvető infrastrukturális szolgáltatások mellett gépjárműjavítást, karbantartást,
tehergépjármű-mosást, tehergépjármű és egyéb mezőgazdasági
gépek bértárolását, továbbá irodai szolgáltatásokat, szakmai tanácsadást, valamint üzleti partnerek közvetítését kívánja nyújtani
a térség vállalkozói számára bel- és külföldre egyaránt.
Az épület kívül-belül megújul mind műszakilag, mind esztétikailag. A belső terekben ipari padlóburkolatot tesznek le, tehergépjármű-mosót, zárt és szigetelt gyűjtőaknát, zsírfogó berendezéseket, valamint esővízhasznosító-berendezést kívánnak létrehozni.
Sor kerül az úthálózat kiépítésére, aszfaltozásra, útszélesítésre,
parkolók építésére. Emellett két irodát, pihenőt és szociális blokkot terveznek.

Irodaépület felújítása Karcagon

Pályázat címe:
Városgondnokság
infrastrukturális fejlesztése
Megvalósító:
Városi Önkormányzat
Városgondnoksága
Megítélt támogatás:
0,12 milliárd forint
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A felújítással a betelepülő vállalkozások részére recepciós és
portaszolgálatot, irodai szolgáltatásokat, munkahelyteremtéshez szükséges szakmai segítségnyújtást, képzések lebonyolítását,
szakmai tanácsadást, konferenciák, szakmai rendezvények szervezését kívánják nyújtani.
A felújítás során az épület jelenleg feltárt hibáit javítják ki: a
szigetelési problémák okozta falnedvesedés megszűnik, az épület
megfelelő hőszigetelést kap, a nyeregtetős épület tetőszerkezetét
javítják, kicserélik a külső és belső nyílászárókat, így megvalósul
az épület energetikai korszerűsítése is. Új padlóburkolatokat, továbbá járdát és parkolót fognak kialakítani, megújul a vizesblokk,
valamint megvalósul az épület akadálymentesítése, emellett külön
váróhelyiséget is kialakítanak.
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Karbantartóműhely építése
Karcagon

Pályázat címe:
Karbantartó
Műhely kiépítése
Megvalósító:
Nagykun Vízés Csatornamű
Korlátolt Felelősségű
Társaság
Megítélt támogatás:
0,12 milliárd forint

A fejlesztés megvalósulásával raktár-, tároló- és irodabérlést,
alapvető infrastrukturális szolgáltatásokat, valamint szivattyúk,
vízszerelvények, villanymotorok, kézi eszközök és szerszámok javítási és karbantartási munkáinak végzését tudják kínálni a térség
vállalkozásainak.
A megvalósítás során egy karbantartóműhely, a hozzá kapcsolódó szociális blokk, 2 darab raktár, illetve irodák kerülnek kialakításra az akadálymentesítési előírások figyelembe vételével. A projekt keretében úthálózat kiépítésére, aszfaltozásra, útszélesítésre,
parkolók építésére, továbbá víz-, szennyvíz- és gázközművek, gépészeti vezetékek és berendezések kiépítésére, napelemes rendszer kialakítására, valamint az elektromos rendszer és a világítás
kiépítésére kerül sor. Emellett szennyvíztisztító, zsír- és iszapfogó-, valamint esővízhasznosító-berendezés építését tervezik.

335 négyzetméteren hoznak létre a Vas megyei településen új,
fedett-nyitott piaci árusító teret. A térségben számos mezőgazdasági termelő és vállalkozás működik, azonban a helyi termelők
számára jelenleg nincs biztosítva megfelelő megjelenési lehetőség.
A beruházás célja, hogy a normál piaci napokon vásározók szélesebb körben legyenek jelen.
A tervezett épület egy fedett-nyitott árusító tér árusítóhelyekkel,
ugyanakkor elvárás, hogy az épület egyfajta városkapuként is
szolgáljon, emblematikus épületként, amely 55 árus egyidejű
megjelenésének biztosít majd megfelelő környezetet. Kiemelt cél
a terület elektromos árammal való ellátásának kiépítése, hogy
az érkező árusoknak a csatlakozási lehetőség biztosított legyen,
amellyel akár a hűtést igénylő termékek árusítása is megoldottá
válhat. Az új főelosztó szekrényt a piac zárható szeméttároló helyiségében helyezik el, a szolár rendszer elosztóival egyetemben.
A piactér fedett részein mesterséges megvilágítást terveznek.
A projekt keretében megújuló energia-hasznosító technológia
– tetőre telepítendő napelemek (napcella) – telepítését is tervezik. Ez egyrészt elősegíti a fenntarthatóságot, valamint csökkenti
majd az üzemeltetési költségeket. A terület park jellegű, jelenleg is
intenzíven fásított, illetve erőteljes telepítést terveznek a projekt
fenntartási időszakában is.

Pályázat címe:
Fedett piac építése
Répcelakon
Megvalósító:
Répcelak Város
Önkormányzata
Megítélt támogatás:
0,06 milliárd forint

Önkormányzatok innovatív szerepben

Csarnokfelújítás Karcagon

Inkubátorházak fejlesztése 14 településen
Az inkubátorházak fejlesztését támogató két felhívás 14,6 milliárd
forint keretösszeggel járul hozzá a piacképes vállalkozások számának
bővüléséhez: támogatja a megyei jogú városok és a helyi önkormányzatok tulajdonában lévő, iparfejlesztéshez kapcsolódó inkubátorházak
infrastrukturális hátterének kiépítését és fejlesztését. A fejlődőképes,
tőkeerős kis- és középvállalkozói szektor megerősítése érdekében cél az
induló, illetve innovatív startup vállalkozások, valamint a már működő,
de tőkeszegény vállalkozások növekedését, piaci stabilitását szolgáló inkubációs fejlesztések támogatása. Ennek érdekében eddig 14 településen
kezdődtek meg a fejlesztések, köztük Debrecenben, Sopronban és Zalaegerszegen.
A zalaegerszegi inkubátorház a Zalaegerszegi Tudományos és Technológiai Ipari Park területén található. Maga a park több ütemben készült,
jelenleg 6 500 négyzetméteren bérelnek műhelyt, irodát az itt működő
vállalkozások. A kihasználtság folyamatosan 100%-os, s ezt az átadás
után pár hónapon belül már sikerült elérni, amely jelzi a jelentős vállalkozói igényt. A mostani fejlesztés keretében egy új, 1600 négyzetméteres
csarnoképület építését tervezik. A fejlesztés eredményeként a zalaegerszegi inkubátorház komplexen biztosítja az inkubációs infrastruktúrát
mind a kis, mind pedig a nagy helyigényű vállalkozások számára. A
betelepült vállalkozások tevékenységük alapján több kiemelt ágazatot
képviselnek, ilyenek például a járműgyártáshoz kapcsolódó, speciális
méréseket végző, gépgyártással foglalkozó, kutatásfejlesztést végző cégek. Alapvető céljuk, hogy a meglévő inkubátorház infrastrukturális hátterének bővítésével újabb induló vagy innovatív startupoknak, valamint
már működő, de tőkehiányos vállalkozásoknak biztosítsanak modern és
versenyképes környezetet az inkubációs időszakra. Zalaegerszeg Megyei
Jogú Város Önkormányzata kiemelt prioritással kezeli a gazdaságfejlesztést, ezért a TOP keretében 2,5 Mrd Ft bekerülési költséggel ipari parki
fejlesztéseket valósít meg.

Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztés
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Turizmusfejlesztés
119,1 milliárd forint támogatással

A természeti és kulturális
nevezetességek látogatószámának növekedése a támogatási szerződésekben tett
vállalások alapján:

5 267 887
fő/év

20

Turizmusfejlesztés

A turizmus gazdasági, foglalkoztatási szempontból kiemelkedő,
a munkaerőpiacra jelentős közvetlen és közvetett hatással is bír.
A megvalósuló térségi és helyi
jelentőségű turisztikai vonzerőfejlesztések és a vállalkozások bevonásával nyújtott szolgáltatások
eredményeképpen a turisták hos�szabb időt tudnak eltölteni az adott
térségben, így a helyi szolgáltatók
magasabb bevétellel számolhatnak, valamint a térség fejlődéséhez
a fejlesztések közvetlen munkahelyteremtéssel is hozzájárulnak.
A támogatások révén a kulturális
látványosságok (kiállítások, műemlékek stb.), kulturális rendezvények és tematikus utak fejlesztésén
túl országszerte számos állatkert,
natúrpark, kisvasút, turisztikai célú
kerékpárút, természetes fürdőhely,
vízitúra-útvonal és horgásztó kap
megújulási, bővülési lehetőséget.
Ezek összefogásával turisztikai termékcsomagok létrehozására is lehetőség nyílik. A megvalósuló projektek esetében kiemelten fontos a
helyi vállalkozások és a turisztikai
érintettek közötti együttműködések fejlesztése, a szolgáltatói és infrastrukturális hiányosságok csökkentése, a vendégek számára teljes
körű turisztikai élmény nyújtása,
valamint a szezonális ingadozás
mérséklése, ezek ugyanis a térség
gazdasági fejlődésének és az odalátogató vendégek komfortérzetének
növekedésében egyaránt meghatározóak, tetten érhetőek.

Pályázat címe:
Tulipános ház turisztikai
célú felújítása
Megvalósító:
Tatabánya Megyei Jogú
Város Önkormányzata
Megítélt támogatás:
1,43 milliárd forint

Megújul a tatabányai
Tulipános Ház
A Cifra Palota néven is ismert Tulipános Ház Tatabánya
egyik legfontosabb épülete, és mint ilyen, a városi identitás
egyik meghatározó eleme.
A TOP támogatás segítségével megújuló épület nem csupán
eredeti szépségét kapja vissza, hanem olyan látványosság, turisztikai attrakció jön létre a városban, amely jelentősen hozzájárulhat Tatabánya turisztikai potenciáljának erősítéséhez,
egyben a helyi közösség számára is nyitott rendezvényközponttá válhat.
A bányászhagyományok megőrzése érdekében eredeti formájában, Toroczkai Wigand Ede tervei alapján újítják fel a
Tulipános Házat. Az épület mintegy 1000 négyzetméteres
földszintjén konferenciák, bálok, esküvők, üzleti találkozók
lebonyolítására alkalmas multifunkcionális teret alakítanak
ki, ami hiánypótló jelleggel bír ma a városban. Az épületben a

fenti funkciók kiszolgálásához, ugyankakkor önállóan is
működő étteremet is nyitnak. A „zeneszalon” és „kártyaszoba”
is az eredeti kaszinó funkciót lesz hivatott felidézni.
Az alagsorban interaktív játszóházat hoznak létre, illetve
ahhoz szervesen kapcsolódva országosan egyedülálló, audiovizuális, háromdimenziós, a bányászat történetét bemutató
interaktív kiállítás is nyílik. Itt kap helyet az a nagyméretű
terepasztal is, amely a tatabányai bányászat fontosabb objektumait (aknák, üzemek, gyárak, csillepályák) mutatja be működő modellek segítségével. Mindezzel elsősorban a fiatalabb
generáció érdeklődését kívánják felkelteni, illetve a várostörténeti és általában a bányászati ismereteiket gyarapítják
majd.
Az emeleti szinten kiállítótér fogadja majd a látogatókat,
ami egyebek közt a város bányászati múltjának, és a Magyar
Általános Kőszénbánya Rt. kiemelkedő településfejlesztési
tevékenységének emléket állító gyűjteménynek ad helyet.
Az épülettel együtt az azt körülölelő kert is megújul.

Állatkerti
fejlesztések
A Nyíregyházi Állatpark a város
egyik fő látványossága. A park hosszú
ideje dinamikusan fejlődik, amely a
bemutatott állatok számát, kuriozitását, az elhelyezésük minőségét tekintve is példaértékű. A projekt közvetlen célja egy turisztikai vezérpont
– látogatócentrum – létrehozása látvány fókamedencével, valamint egy
hópárduckifutó kialakítása. Térségi
jelentőségű, látogatóbarát fejlesztés
a cél, amely hozzájárul a látogatószám növeléséhez, a szezonalitás
csökkentéséhez és a tartózkodási idő
növeléséhez. Mindez nemcsak a projekt fenntarthatóságát teszi lehetővé, hanem a Sóstógyógyfürdőn már
megvalósított attrakciók kihasználtságát is javítja, hozzájárulva a város,
illetve a régió versenyképességének
javításához.
A projekt keretében a Veszprémi
Állatkert területén új medvekifutó
épül, a jelenlegit hegyi kérődző állatok bemutatására teszik alkalmassá. A tervek szerint új oroszlánház és kifutó, állatsimogató és
dromedárkifutó épül, továbbá megújul a szavannató a felette átívelő
fa látványstéggel együtt. A gyerekek
nagy örömére kialakításra kerül egy
Afrika témájú ’Kalandozoo’ játszótér-komplexum is. A nagy projektelemek kiegészítéseként újonnan létesített vendégforgalmi bejárat épül,
az átalakítások miatt új látogatóutak,
valamint az átépítésekkel érintett
területeken parkosítás valósul meg.

Pályázat címe:
Látogatócentrum
építése és hópárduckifutó kialakítása
a Nyíregyházi
Állatpark területén
Megvalósító:
Nyíregyháza
Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Megítélt támogatás:
0,37 milliárd forint

Pályázat címe:
A Veszprémi Állatkert
tematikus fejlesztése
Megvalósító:
"Kittenberger Kálmán"
Növény és Vadaspark
Szolgáltató Közhasznú
Nonprofit Kft.
Megítélt támogatás:
1,5 milliárd forint

Turizmusfejlesztés
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Az ország egyetlen üzemszerűen működő
vízimalmának bővítése

A Bencs Villa turisztikai
hasznosítása

A Baranya megyei Orfű versenyképességének növelése érdekében fontos célkitűzés a rendelkezésre álló erőforrások – ökológiai terhelhetőséget is figyelembe vevő – környezettudatos hasznosítása.
A település vonzóvá tétele szempontjából elengedhetetlen a kulturált fürdőzés feltételeinek fejlesztése és a turisztikai szezont kibővítő, valamint a tartózkodási időt meghosszabbító kulturális örökségi
turisztikai lehetőségek növelése.
A helyi turizmus kínálatát nagymértékben meghatározza a korábbi uniós forrásból megújult Orfűi
Malommúzeum, amely egyedisége miatt kiemelkedik versenytársai közül. Az országban egyedülálló
módon négy különböző malomtípust (vízimalom, szárazmalom, olajmalom, papírmalom) bemutató
Orfűi Malommúzeum országos szinten néprajzi és ipartörténeti szenzáció. A malom fejlesztésének
második ütemében a meglévő malomépületek, a papírmalom és a múzeumi fogadóépület üzemeltetési céljára kiszolgálóépület megépítése vált szükségessé, amely méreteivel és karakterével illeszkedik a
műemléki környezet adottságaihoz, a múzeum üzemeltetéséhez szükséges tárolókapacitást biztosítja,
másrészt pedig a terület muzeológiai programjának fejlesztését célozva a bővülő kiállítási anyag időszakos tárolását, restaurálását, részleges bemutatását szolgálja. A tervezett épület kialakítását tekintve a tájegységre jellemző gazdasági épületek, pajták, csűrök, pincék jellegzetességeit viseli magán.
Szintén ebben az ütemben kerülne kiépítésre a Vízfő-tanösvény, amely az Orfűi Malommúzeum területét körbeölelő láperdő élővilágát hivatott bemutatni.
A Pécsi-tó turistabarát megközelíthetőségének javítása is fontos szempont. Ezt eddig hátráltatta,
hogy a tó északi medencéjében található nyilvános strandot leszámítva túlnyomóan csak magántulajdonú, változó minőségű stégeken volt lehetséges a vízbe jutás, ami indokolja a déli medencében két
további stég elhelyezését. Az itt megvalósítandó stégfejlesztés kettős célt szolgál: egyrészt a kulturált
fürdőzés feltételeinek megteremtésével hozzájárul a tartózkodási idő növeléséhez, emellett a stégek a
fürdőszezonon kívül is hozzáférhetőek horgászat és egyéb téli sportok űzése céljából. Az Orfűi Aktív
Víziturisztikai Központ közelében kiépítendő mozgóstég a vízi sportok kipróbálásához kínál megfelelő
körülményeket, így további bevételeket generál a helyi vállalkozóknál. A tó mindkét oldalán megvalósuló stégfejlesztés további funkciója, hogy a különböző amatőr vízisport-versenyeknél kiinduló
pontként vagy lelátóként szolgáljon, így növelve az ilyen típusú rendezvények látogatottságát.

A kiemelt turistaforgalom mentén elhelyezkedő Bencs Villa és
Vendégház átalakításával egy többfunkciós turisztikai attrakció
jön létre. A projektben a kivitelezők nagy hangsúlyt fektetnek a
minőségi turizmus feltételeinek kialakítására és az új turisztikai
látványosság létrehozására. Ez színesíti a város látványosság- és
programkínálatát, új élményelemekkel gazdagítja és hosszabb
tartózkodásra ösztönözi a látogatókat, illetve további turisztikai
fejlesztéseket generál a térségben.
Az épület külső megjelenésében eredeti formáját teljességgel
megőrzi, belső tereiben korabeli enteriőrök váltakoznak az új igényeket kielégítő korszerű anyagokkal, technikákkal. A régi és új
egyidejű, egymás melletti alkalmazása, a kellő arány megtalálása
használhatóvá, izgalmassá, és mégis hitelessé teszi a helyiségeket.
Az attrakcióhoz kapcsolódóan vendéglátó és kereskedelmi egységet is kialakítanak egy korabeli hangulatú kávézó, valamint ajándékbolt formájában. Továbbá az épület alagsorában létrejön egy
korhű borkóstoló terem is.

A projektről készült rövidfilmet itt tekintheti meg:
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Pályázat címe:
Orfűi Malommúzeum
bővítése és víziturisztikai
fejlesztések a Pécsi-tó
déli medencéjében
Megvalósító:
Orfű Községi
Önkormányzat
Megítélt támogatás:
0,1 milliárd forint

A Pannonhalmi Apátsági
Múzeum turisztikai
fejlesztése
Pályázat címe:
A Bencs Villa
turisztikai hasznosítása
a kulturális örökségünk
megőrzése érdekében
Megvalósító:
Nyíregyháza
Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Megítélt támogatás:
0,27 milliárd forint

A Győr-Moson-Sopron megyei Pannonhalmi
Apátsági Múzeumban 2014. júniusi megnyitása óta nemcsak kiállításokat rendeznek, hanem
számos igen népszerű, nagyszámú látogatót
vonzó rendezvénynek is otthont ad az épület.
Jelen fejlesztési projekt mindkét irányvonal továbbfejlesztését egyaránt célul tűzte ki. A konferenciaterem mellett a majorsági épület udvara
már most is alkalmas rendezvények megtartására, azonban nem állnak rendelkezésre a megfelelő színvonalat biztosító színpadtechnikai
eszközök, amelyek lehetővé teszik, hogy a helyszín otthont adjon nagyobb eseményeknek is.
A korábbi rendezvények során külső szolgáltatótól béreltek technikai elemeket, amely jelentős
többletköltséget jelentett a Főapátság számára.
A fejlesztés átfogó célja, hogy az Apátsági Múzeum épülete egy modern, innovatív eszközöket
alkalmazó, egyedülálló múzeumi szolgáltatásokat felvonultató kulturális-, turisztikai- és
rendezvényközpont legyen. A projekt megvalósításával olyan célcsoportok számára is vonzóvá

válik az Apátsági Múzeum, akik számára a vallási ideológia nem jelent elegendő motivációt
Pannonhalma felkeresésére. Olyan kiegészítő
jellegű rendezvényeknek kívánnak otthont adni,
melyek nem mennek szembe a hely lelkiségével,
azonban nem feltétlenül és kizárólag vallási tematikájúak. A fejlesztés operatív célja a széles
célközönség igényeit kielégítő, megfelelő infrastrukturális háttérrel rendelkező rendezvényhelyszín – interaktív, online felületen is elérhető bemutatótér, a látogatók számára könnyen
megközelíthető múzeum – kialakítása: a rendezvények megtartásához szükséges eszközök
beszerzése, 3D virtuális séta szoftverrel készült
online bemutatótér fejlesztése, az interaktív bemutatást lehetővé tevő hardver, valamint dottó
kisvonat beszerzése.
A projekt megvalósításával hosszú távon azt is
célul tűzték ki, hogy Pannonhalma ne csupán egy
félnapos programot biztosítson, hanem komplex
élménycsomagokat, amelyekkel egy teljes napot
is kényelmesen el lehet tölteni. A tervezett fejlesztéseket követően cél, hogy a jelenlegi látogatószámot éves szinten 5 000 fővel növeljék.
Ennek alapjául szolgálhatnak a múzeum kiállításai és azok a rendezvények, amelyeknek a múzeum épülete otthont ad.

Pályázat címe:
A Pannonhalmi Apátsági Múzeum turisztikai fejlesztése
Megvalósító:
Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság
Megítélt támogatás: 0,14 milliárd forint
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A gazdaságfejlesztést szolgáló
közlekedésfejlesztés
A megvalósuló fejlesztések a TEN-T hálózaton kívüli, jellemzően alacsonyabb rendű utak felújítására és fejlesztésére irányulnak,
annak érdekében, hogy a települések gazdasági területei jól megközelíthetők legyenek a vállalkozások és a munkavállalók számára. A munkaerő-mobilitás mellett az útfejlesztések a gazdasági
övezetek, ipaterületek feltárását, jobb elérhetőségét is biztosítják,
s ezek a fejlesztések a vállalkozások betelepüléséhez, működéséhez, közvetetten pedig a foglalkoztatás növeléséhez vezetnek.
A TEN-T hálózaton kívüli utak közül az országos közúthálózat
alacsonyabb rendű, jellemzően 4-5 számjegyű útjainak és a belterületi önkormányzati utak (kivéve mezőgazdasági és erdészeti
utak) burkolatának és alépítményeinek felújítása, fejlesztése támogatható, beleértve a városok gazdasági övezeteit feltáró elkerülő utak, valamint az országhatárhoz vagy határátkelőhelyhez vezető utak kialakítását, fejlesztését is, 113,1 milliárd forint értékben.

Fenntartható közlekedésfejlesztés
A fenntartható közlekedésfejlesztések célja 122,1 milliárd forinttal
támogatni, hogy a mindennapi utazásokban növekedjen a gyalogos, kerékpáros, illetve a közösségi közlekedési módot választók
részaránya, hozzájárulva ezzel az élhetőbb és fenntarthatóbb
települési környezet kialakulásához, valamint az alacsonyabb
károsanyag-kibocsátási szint eléréséhez. Ezen célok megvalósításához járulnak hozzá a kisebb léptékű, a fenntartható közlekedést és a
fenntartható közlekedési módokat és térnyerésüket előnyben részesítő, a módváltásokat és a kombinált utazásokat elősegítő beruházások.

Közlekedésfejlesztés
235,2 milliárd forint értékben
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A projektgazda és az ITM KRKF
egyeztet a tervzsűri időpontjáról,
igény szerint előzetes konzultáció
lehetőségéről.

A tervzsűri
A gazdaságfejlesztést szolgáló közlekedésfejlesztés, valamint a fenntartható közlekedésfejlesztés keretében támogatást nyert pályázatok során végzett kerékpárosbarát fejlesztések esetén a kerékpárforgalmi hálózati tervet és a műszaki
terveket – azok véglegesítése előtt – szükséges az ún. tervzsűrivel véleményeztetni.
A tervzsűri működése kétlépcsős, hiszen a kerékpárforgalmi hálózati terv és a műszaki tervek általában külön-külön
tervzsűrin kerülnek egyeztetésre, mivel azok egymásra épülése alapvető fontosságú.
A kerékpárforgalmi hálózati terv (KHT) megvalósításával biztonságosan, kényelmesen, közvetlenül kerékpározhatóvá, azaz kerékpárosbaráttá válik a fejlesztendő terület
valamennyi közlekedési útvonala. Ezért a KHT-nak fel kell
tárnia a kerékpáros közlekedés legfontosabb akadályozó tényezőit, és iránymutatást kell adnia a szükséges beavatkozások végrehajtásához.
A tervzsűrizést aInnovációs és Technológiai Minisztérium
Kerékpáros Koordinációs Főosztály (ITM KRKF) bonyolítja
le, amely szakmai bírálati feladatot lát el, javaslatait figyelembe kell venni a tervek véglegesítésekor a szakmai szempontok érvényesülése és a biztonságos kerékpáros közlekedést szolgáló fejlesztések megvalósulása érdekében.

Meghívottak köre a tervzsűrire:
•
Projektgazda
•
Tervező
•
ITM KRKF
•
Pénzügyminisztérium, TOP irányító hatóság
•
Magyar Államkincstár
•
Közútkezelő (amennyiben érintett)
•
Felkért független szakértők, pl.: kerékpáros
civil szervezet, Közlekedéstudományi
Intézet, Kerékpárosbarát Települések
Országok Szövetsége (opcionális)

A projektgazda a tervzsűrihez
szükséges dokumentumot (KHT/
műszaki tervek) a tervzsűri előtt legalább két héttel elektronikus formában
megküldi az ITM KRKF részére.

A tervzsűri menete

A tervzsűri ülése:
1.
2.

3.
4.

KHT/műszaki tervek ismertetése
A projekt céljának, műszaki tartalmának ismertetése, a tervezés körülményeinek bemutatása, az alkalmazott megoldások indoklása, a tervezett létesítmény és a meglévő infrastruktúra kapcsolódásának bemutatása, a pályázati kiírásnak való megfelelőség igazolása, a megvalósítás kockázatainak bemutatása.
Bírálók által megfogalmazott észrevételek, javaslatok, kérdések ismertetése
és megvitatása a pályázóval és a tervezővel.
Döntéshozatal, módosítási javaslatok egyeztetése (amennyiben szükséges)

Amennyiben a KHT/műszaki tervek
nem elfogadhatóak, az ITM KRKF
megküldi észrevételeit, módosítási
javaslatait a projektgazda részére a
dokumentum átdolgozása céljából.

A projektgazda megküldi
az ITM KRKF részére a
módosított dokumentumot.

Amennyiben elfogadásra kerülnek a KHT/
műszaki tervek, az ITM KRKF megküldi nyilatkozatát a projektgazda részére. A nyilatkozat
tartalmazza a ITM KRKF észrevételeit,
esetleges módosító javaslatait.

Módosító javaslatokat tartalmazó nyilatkozat
esetén a projektgazda tájékoztatásul megküldi az
ITM KRKF részére a módosított dokumentumot.
Közlekedésfejlesztés
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Országos közlekedésfejlesztés

A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés keretében rendelkezésre álló forrásból a Magyar Közút Nonprofit
Zrt. által elnyert támogatás összege meghaladja az
55,55 milliárd forintot. Jelenleg 42 hatályos támogatási szerződés keretében összesen 188 útszakasz
felújítása valósulhat meg mintegy 526 kilométeren.
Célja a jellemzően alacsonyabb rendű, országos közutak felújítása és fejlesztése annak érdekében, hogy
a kisebb települések munkavállalói számára a betelepülő vállalkozások és a fejlesztett üzleti infrastruktúra elérhetősége javuljon.
A projektek keretében mindösszesen 526 km hos�szon mellékút-hálózati szakasz újul meg. A tervezett
beavatkozások során a sérült pályaszerkezeti rétegeket kijavítják és megerősítik, ami jelentősen hozzájárul az utazási kényelem javításához, emelve a közúti
közlekedés színvonalát.
Továbbá a projektek keretében 9 446 m hosszon
új, szabványos szélességű, útburkolattól elválasztott,
kétirányú kerékpárút építése valósul meg. A beruházások előkészítése folyamatban van. A felújítások
a Magyar Közút Nonprofit Zrt. szervezésében, uniós
támogatással, hazai kivitelezőkkel, átlátható rendszerben valósulnak meg.

Kaposvár közlekedésfejlesztése

Megújult a Tiszaföldvár-Mezőtúr
összekötő út egy szakasza
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. kivitelezésében Jász-Nagykun-Szolnok megyében megújult
a Tiszaföldvár-Mezőtúr összekötő út 6,6 kilométeres szakasza 785,7 millió forintos európai
uniós támogatás felhasználásával. A 4 628-as jelű összekötő út a 11+955 és a 18+500 km
szelvények között került megújításra. A munkálatok során a már meglévő, de elöregedett
kopóréteg marását követően a szükséges vastagságú aszfaltréteg terítését végezték el. A korábbi burkolat szélesítésére is szükség volt. A beruházás keretein belül további munkálatok
is történtek, így például az autóbusz-megállók felújítása, az árkok, padkák, átereszek javítása. Több szakaszon burkolatprizmákat telepítettek, megújultak a jelzőtáblák és a szalagkorlátok. A teljes felújítási szakaszon a meglévő szikkasztó árok tisztítása és profilrendezése
valósult meg, a teljes beavatkozási hosszon földpadka épült. A beruházás keretein belül az
autóbuszöblöket és autóbuszperonokat teljes körűen felújították. Ezenkívül megtörtént a
KRESZ-táblák és a jelzőtáblák cseréje, illetve a burkolati jelek felfestése.
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Közlekedésfejlesztés

A Raktár utca Kaposvár északnyugati iparterületének meghatározó közlekedési útja. A városba bevezető észak-déli utak, azaz a
67-es főút (Füredi utca) és a 6 701-es út (Jutai út) között teremt
kapcsolatot. Az északnyugati iparterületi telephelyek mindegyike
csak a Raktár utca igénybevételével érhető el, így az utca megfelelő
használhatósága az iparterületek továbbfejlődésének egyik sarkalatos pontja. A gyűjtőút aszfalt útburkolata rendkívül rossz állapotú, amely az iparterületi teherforgalom miatt folyamatosan romlik. A fejlesztés három útszakaszt, a Raktár utcát (két részben),
a Raktár közt és az Iparos utcát érinti. Számtalan részfeladatot
foglal magában, többek között a sérült jelzőtáblák cseréjét, új burkolati jelek felfestését, a rossz állapotú, meglévő aszfaltburkolaton
a fedőburkolat felújítását, cseréjét, a meglevő földárok tisztítását,
valamint burkolt árok készítését. Emellett a három buszöbölhöz
szabványos buszperon épül térkő burkolattal, sor kerül járdafelújításra, járdaépítésre, a közvilágítás fejlesztésére, a megfelelő vízelvezetés megvalósítására, a meglévő közművezetékek védelembe helyezésére.

Pályázat címe:
Kaposvár,
Észak-nyugati iparterület
gyűjtő- és bekötőút
gazdaságélénkítő
infrastruktúra-fejlesztése
Megvalósító:
Kaposvár
Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Megítélt támogatás:
0,348 milliárd forint

Pályázat címe:
Kaposvár, Videoton Ipari
Park gyűjtő- és bekötőút
gazdaságélénkítő
infrastruktúra fejlesztése
(Izzó u., Nagygát u.)
Megvalósító:
Kaposvár
Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Megítélt támogatás:
0,184 milliárd forint

Az Izzó utca Kaposvár keleti iparterületének egyik meghatározó közlekedési útja. Ez az utca a Videoton Ipari Park legfőbb feltáró-, gyűjtőútja. Keleti irányban Dombóvár és Taszár felé a 610-es országos főútra (Dombóvári út) csatlakozik, míg a másik vége a toponári kapcsolatot
adó Dr. Guba Sándor utcára köt rá. Az Izzó utca mindkét oldalán ipari,
kereskedelmi telephelyek találhatók, így ez a város egyik meghatározó
gazdasági területe.
Az Izzó utcai ipartelepi gyűjtőút igen rossz aszfaltburkolattal rendelkezik. A 7,5 m szélességű útpálya leromlásához többek között a töltés
és az ágyazat tönkremenetele is hozzájárult. Az Izzó utca csapadékvíz-elvezetése a zárt rendszerrel működtetett szakaszon megoldott, de
a nyíltárkos szakaszon a csapadékvíz irányítás nélkül folyik be az árokba. Az útburkolat problémáit tovább tetőzi az ipari park telephelyeinek
komoly forgalma. Az Izzó utca érintett szakaszának megvilágítása sem
megoldott, ezért is szükséges ennek a balesetveszélyes helyzetnek a
megszüntetése.
A felújítás számos munkafolyamatot foglal magában: az érintett
szakaszon többek között aszfaltcserére, a kevésbé rossz felülettel rendelkező útszakaszokon az útburkolat megerősítésére, új surrantók és
parkoló, valamint a közvilágítás kialakítására kerül sor.
A Nagygát utca az Izzó utcából nyílik, ezen keresztül érhetőek el az
ipari park északi területén elhelyezkedő (Toponár felé fekvő) területek. A Nagygát utca zsákutca, burkolata erősen leromlott állapotú. Az
ipari feltáróút töredezett, a pályaszerkezetbe jutó csapadékvíz az olvadás és fagyás hatására látható károkat okozott. Az utcában lévő járda
is felújításra szorul. A Nagygát utca fejlesztése többek között az alábbi
tevékenységeket foglalja magában: új szegélyek építése, a víznyelők és
aknafedlapok cseréje. A felújítás magában foglalja az útpálya nyugati
oldalán a teljes útpályaburkolat cseréjét, az út keleti oldalán a burkolat
megerősítését, a régi járda teljes elbontását és az új járda építését, valamint a közúti jelzőtábla cseréjét is.
A helyi gazdaság élénkítése és a foglalkoztatás növelése érdekében a
gazdasági területeken megvalósuló 1,8 milliárd forint összértékű infrastrukturális fejlesztéseken túl nagy jelentőséggel bír Kaposvár számára
a turizmus 2,6 milliárd forintból történő fejlesztése is, amely program
a turisztikai vonzerőt képező kulturális-, épített- és természeti örökség
idegenforgalmi hasznosítására irányul. A 3,5 milliárd forintból megvalósuló gazdaságélénkítő városfejlesztés keretében pedig barnamezős
területek rehabilitációjára, belvárosi területek környezettudatos fejlesztésére kerül sor. Mindezeken felül említésre méltó az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése is, erre 2,2 milliárd forintot
fordít a város.
Közlekedésfejlesztés
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Elektromos közösségi kerékpárhálózat
Pécs városközponti településrészének kerékpárosbarát fejlesztése valósul meg a projekt keretében.
Mintegy 3,2 km hosszú kerékpáros útvonal mentén, a „Pécs - Egyetemvárosi kerékpárhálózat” nyomvonalán, a Pécsi Tudományegyetem Klinikája és a Zsolnay Negyed közötti szakaszon egy elektromos
közösségi kerékpárkölcsönző-rendszer üzembe helyezésére kerül sor. A kerékpárosbarát fejlesztés
a szemléletformáláson keresztül hozzájárul a csökkenő környezetterheléshez és alternatívát nyújt a
városon belüli közösségi közlekedésre. A kölcsönző rendszer hozzájárul, hogy a város polgárai, a városban tanuló diákok, a településre látogató turisták egyben, valamint a környező településekről napi
rendszerességgel munkába járók gyorsabban és olcsóbban elérjék úticéljukat. Cél, hogy összefüggő
kerékpáros hálózat alakuljon ki, a közönség megismerje a közbringarendszert, és így a működőképes
alaphálózat megvalósítását követően lehetőség legyen a rendszer további bővítésére.
A közbringa rendszerek jó kiegészítői a hagyományos közösségi közlekedésnek, mivel lerövidítik
a megállóig, állomásig, illetve onnan a célig tartó gyalogos szakaszokat, ezáltal növelik a közösségi közlekedési szolgáltatás hatótávolságát. A rendszer egyaránt szolgálja a helyben közlekedőket, a
városba vonattal, busszal ingázókat és az idelátogató turistákat is, akik számára új vonzerőt jelent a
város kerékpárral történő bejárása. A kerékpáros közlekedési rendszer bevezetésének hasznos hozadéka, hogy növeli a kerékpáros közlekedés népszerűségét, ezáltal hozzájárul a kerékpározás részarányának növeléséhez. Emellett az autóforgalom csillapodásával csökken a szén-dioxid-kibocsátás és
a légszennyezettség, élhetőbbé válik a város. A rendszer hozzájárul az egészségesebb szemléletmód
elterjedéséhez is.

Hét állomást alakítanak ki az alábbi helyszíneken:
•
POTE-400 ágyas klinika-PTE TTK által határolt terület,
•
Barbakán,
•
Széchenyi tér,
•
Kossuth tér,
•
Búza tér,
•
48-as tér,
•
Zsolnay Negyed.

Kialakított kerékpárutak
hossza a támogatási
szerződésekben tett
vállalások alapján
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Közlekedésfejlesztés Bács-Kiskun megyében
A projekt célkitűzése a biztonságos közlekedés feltételeinek megteremtése Petőfiszálláson, amely
nem csak a helyi lakosok, hanem a nagyszámú átutazó zarándok miatt is kiemelten fontos. A projekt
keretében megvalósult a település közlekedési úthálózatának kerékpáros baráttá alakítása kerékpárnyomvonal kijelölésével a Móra Ferenc utcában, azért hogy az óvoda és a közintézmények biztonságosan megközelíthetővé váljanak. Az érintett szakaszon 20 korszerű kerékpártároló létesült
a Móra Ferenc utcában található élelmiszerbolt, és posta épülete elé 6-6, a pénzintézet elé egy 8
állásos a kor igényeinek megfelelő kerékpártároló került . A meglévő aszfaltút burkolatának kiszélesítésével vált lehetővé egy biztonságos és akadálymentes kerékpáros nyomvonal kialakítása. Forgalomcsillapítási és közlekedésbiztonsági létesítményeket helyeztek el, illetve párhuzamos személygépkocsi- parkolókat alakítottak ki betonkő burkolattal. A beruházással megvalósult a településközpont
biztonságos megközelíthetősége. A fejlesztés része volt egy autóbuszöböl kialakítása is, emellett a
gyalogosok biztonsága és védelme érdekében két csomópontban gyalogos átkelőhelyek létesítésére is
sor került megfelelő felállási hellyel, közvilágítás biztosításával és akadálymentesített, babakocsival
és kerekesszékkel is járható járdakapcsolattal. További közlekedésbiztonsági elem a Kossuth utcában
kiépített térkő burkolatú elválasztó sziget kialakítása, amelyre jelzőtáblák kihelyezésével, bordázott
lassító harántcsíkozás burkolatba építésével és fényvisszaverő prizma biztosításával hívják fel a gépjárművezetők figyelmét a jövőben. A település lakossága a projekt keretében láthatóságot elősegítő
mellényt, fényvisszaverő csíkot és lámpát, valamint egy tájékoztató kiadványt kapott, továbbá az
önkormányzati intézményekbe és fő közösségi helyekre pedig közlekedésbiztonságra és a láthatóságra
figyelmeztető plakátok kerültek kihelyezésre.

km

A rendszer érinti az egyetemi campusokat, elérhetővé teszi a történelmi belvárost. 15 dokkolót,
állomásonként 10 kerékpárt telepítenek. Az összes dokkolószám 107, melyre összesen 70 elektromos
kerékpár kihelyezése indokolt.
A kerékpárokat előzetes regisztrációt és azonosítást követően lehet a gyűjtőállomásokról felvenni
és használat után egy tetszőleges állomáson visszaadni. A közbringa rendszerek abban különböznek
a hagyományos kerékpárkölcsönzőktől, hogy a kerékpárok több helyen felvehetők, a rendszer automatikus működtetésű, nem igényel a helyszínen személyzetet, a kerékpárok máshol is visszaadhatók.
A projekt a pécsi közbringa rendszer kiépítésének első (bevezető) üteme, a végső cél hosszútávon
a település nagyságát, adottságait figyelembe véve 100-110 állomásra tehető, mely nagyban függ
a kerékpárhálózat párhuzamos fejlesztésétől és a lakossági elvárásoktól.
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Pályázat címe:
E-közbringa rendszer
kialakítása I. ütem
Megvalósító:
Pécs
Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Megítélt támogatás:
0,18 milliárd forint
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Közlekedésfejlesztés
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Közlekedésbiztonsági
fejlesztést megvalósított
települések száma a támogatási szerződésekben
tett vállalások alapján

Pályázat címe:
Fenntartható
közlekedésfejlesztés
Petőfiszálláson
Megvalósító:
Petőfiszállás
Községi Önkormányzata
Megítélt támogatás:
0,05 milliárd forint

Megvalósuló és tervezett állomások, töltőállomások

Közlekedésfejlesztés
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Foglalkoztatási együttműködések
(paktumok) 98,6 milliárd
forint értékben
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Foglalkoztatási együttműködések

A fejlesztés célja a létrejövő, illetve
a már működő foglalkoztatási együttműködések – úgynevezett paktumok
– létrehozásának és működésének támogatása, tevékenységi körük, eredményességük, hatékonyságuk növelése.
A paktum a térségi szereplők szerződésben rögzített összefogása. A partnerség lényege, hogy az adott területi
szinten releváns, foglalkoztatásban
érintett szereplők, munkaügyi szakemberek, vállalkozók, civilek, illetve a
képzőintézmények vezetői együtt gondolkodnak és dolgoznak a térség foglalkoztatási problémáinak megoldásán
a helyi területi és munkaerő-piaci sajátosságok figyelembevételével. Létrejön
egy foglalkoztatási stratégia, amelynek
mentén képzési és foglalkoztatási programokat valósítanak meg.
A fejlesztések kétszintű beavatkozás
keretében valósulnak meg: megyei és
helyi/megyei jogú városi szinten.
A támogatás célja, hogy megyei
szinten átfogó, helyi-térségi igényekre
reagáló paktumrendszer jöjjön létre,
melynek alapjait a helyi és megyei jogú
városi megállapodások alkotják.
A megvalósuló fejlesztések hozzájárulnak a területi sajátosságokon alapuló fejlettségbeli különbségek mérsékléséhez és a foglalkoztatási szint
emeléséhez, továbbá az együttműködések, partnerségek munkaerő-piaci
bővítéséhez, célcsoportjaik képzéséhez, elhelyezkedéséhez és a szereplők
együttműködésének erősítéséhez.

A foglalkoztatás célzott
támogatása Nógrád megyében
A projekt célja, hogy az érintett szereplők jobb együttműködésével, a munkaerő-piaci szolgáltatások elérhetőségének, minőségének és eredményességének javításával, továbbá az igénybe vevők
körének szélesítésével hozzájáruljon az álláskeresők elhelyezkedési esélyeinek és a megye foglalkoztatásának növeléséhez. A pályázat tárgyát képező foglalkoztatási paktum keretében döntően képzési és foglalkoztatást elősegítő tevékenységek valósulnak meg,
ideértve a programba történő bevonás és a programban maradás
elősegítését is. A konzorcium tagjai mellett további szereplők,
stakeholderek is együttműködnek a paktum céljainak megvalósulása, a foglalkoztatás és a foglalkoztathatóság növelése érdekében,
amelyet befektetésösztönzés és egyéb gazdaságfejlesztési akciók is
elősegítenek.
Az alábbi eredmények várhatók:
• A foglalkoztatási paktumok keretében munkaerő-piaci programokban résztvevők száma: 663 fő
• A foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz jutók száma:
210 fő
• A foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz jutók közül a
támogatás után hat hónappal állással rendelkezők száma: 65 fő

Pályázat címe: Nógrád Megyei
Foglalkoztatási Paktum
Megvalósító: Nógrád Megye
Önkormányzata Nógrád Megyei
Önkormányzati Hivatal - Nógrádi
Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft
Nógrád Megyei Kormányhivatal Jonathan Livingston
Seagull Alapítvány
Megítélt támogatás:
1,02 milliárd forint

Álláskereső hátrányos helyzetűek támogatása

Pályázat címe:
Kanizsai
foglalkoztatási paktum
Megvalósító:
Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Önkormányzata
Zala Megyei Kormányhivatal
Nagykanizsa és Környéke
Foglalkoztatási Szociális és
Közművelődési Nonprofit Kft.
Megítélt támogatás:
0,4 milliárd forint

A Kanizsai foglalkoztatási paktum célja foglalkoztatásfejlesztési helyzetelemzésen alapuló helyi szintű stratégia megalkotása,
mely mentén képzési és foglalkoztatási programok valósíthatóak meg az álláskereső hátrányos helyzetű és inaktív személyek munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz juttatása, elhelyezkedésük segítése érdekében. A projekt célcsoportja álláskereső, nagykanizsai állandó lakhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező lakosok, elsősorban hátrányos helyzetű személyek. Tehát: alacsony iskolai végzettségűek, 25 év alatti fiatalok, 30 év alatti pályakezdő álláskeresők, 50 év felettiek, GYED-ről, GYES-ről, ápolási díjról visszatérők,
legalább egy gyermeket egyedül nevelők, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők, tartós munkanélküliséggel veszélyeztettek, megváltozott munkaképességű személyek, illetve roma nemzetiséghez tartozó személyek. Emellett cél a város foglalkoztatási
kérdéseinek helyzetfeltárása, a foglalkoztatást elősegítő programok megvalósítása, a város gazdasági és humánerőforrás-fejlesztési
elképzeléseinek összehangolása, a problémák feltárása és megoldása.
A paktum tagja lehet minden, Nagykanizsa közigazgatási területén székhellyel bejegyzett vagy itt – alapító okirata szerint –
tagszervezettel, fiókteleppel rendelkező társadalmi szervezet, egyesület, alapítvány, szövetség, állami, kormányzati szervezet, önkormányzat vagy annak társulásai, intézmények, vállalkozások, gazdasági társaságok, valamint jelentős munkaerő-piaci szerepet
betöltő magánszemélyek. A paktum tagjává válnak automatikusan a megállapodást aláírók, illetve a paktumhoz későbbiekben nyilatkozattal csatlakozni kívánó szervezetek.
A foglalkoztatási paktum feladata és tevékenységei:
•
a szervezetek foglalkoztatást segítő kooperációjának, társadalmi részvételének erősítése,
•
a város foglalkoztatási helyzetének feltárása, megismerése,
•
a szereplők humánerőforrás-fejlesztési elképzeléseinek összehangolása,
•
a foglalkoztatáspolitikai célok elérését elősegítő pénzügyi források összehangolása, a foglalkoztatási stratégiában és éves
munkatervben megfogalmazott feladatok koordinációja.
Nagykanizsán a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program segítségével további szociális és infrastrukturális fejlesztések és
beruházások valósulnak meg 2019 végéig több mint 7 milliárd forint összegben, 100%-os intenzitású, vissza nem térítendő európai
uniós támogatásból.
Foglalkoztatási együttműködések
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Energetikai fejlesztések
198,5 milliárd forint értékben

Napelemek csökkentik a csongrádi gyógyfürdő
villamosenergia-költségeit

Az energetikai fejlesztések fókuszában az önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújulóenergia-felhasználás arányának növelése áll. Lehetőség van a többségi önkormányzati tulajdonú
épületek és infrastrukturális létesítmények energiahatékonyságot célzó felújítására és fejlesztésére,
például a fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítésére vagy cseréjére és/
vagy a kapcsolódó fűtési és használati melegvíz rendszerek korszerűsítésére; már meglévő, kül- és
beltéri világítási rendszerek korszerűsítésére, az épületek hőtechnikai jellemzőinek javítására, a külső
határoló szerkezeteik korszerűsítésére – hőszigetelésre, nyílászárócserére.
Támogathatóak az önkormányzati intézmények megújulóenergia-forrásokra épülő energetikai beruházásai, mint például napelemek, napkollektorok telepítése, biomasszakazán telepítése, valamint
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az önkormányzatok által vezérelt, a helyi ellátást biztosító megújulóenergia-termelő rendszerek, közösségi fűtőrendszerek létesítése. Az önkormányzatok döntő szerepet játszanak a klímaváltozás hatásainak enyhítésében. Az önkormányzatok által összefogott Fenntartható Energia és Klíma Akciótervek (ún. SECAP-ok) kulcsfontosságú konkrét intézkedéseket és projekteket tartalmaznak, melyek az
energiamegtakarításon túl olyan egyéb eredményeket is elérhetnek, mint az egészségesebb környezet
és életminőség vagy a nagyobb energetikai függetlenség. A SECAP-okban a helyi önkormányzatok
önkéntesen kötelezettséget vállalnak az energiahatékonyság javítására és a megújulóenergia-források
fokozott hasznosítására azért, hogy Magyarország összességében elérje az Európai Unió által 2020-ra
kitűzött 20%-os CO2-kibocsátás-csökkentést.

A Csongrád városi gyógyfürdő- és uszodaépület tetőszerkezete ad helyet annak az 50 KW villamos teljesítményű, hálózati
szinkron üzemű, napelemes – ún. háztartási méretű – kiserőműnek, amellyel az üzemeltető Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft.
éves szaldó elszámolással az erőművel megtermelt összes villamos energiát hasznosítani tudja, ezzel csökkentve a fenntartási
költségeit. A projekt keretében 2 db 20 kW-os és 1 db 10 kW-os villamosáram-átalakító berendezést (invertert) telepítettek
a közcélú villamos hálózathoz való csatlakoztatásra. Az inverterekhez illesztve – 3 villamos alhálózatba szervezve – 192 db
napelem tábla került felhelyezésre a fürdő lapos tető szerkezetére. A napelemtáblák telepítése, a kapcsolódó belső erősáramú
szakipari szerelések és a háztartási méretű kiserőmű szerves részeként értelmezett inverterek telepítése és beüzemelése is megtörtént. A kétirányú villamosenergia áramlási irányt is mérni tudó fogyasztásmérő berendezés felszerelésével a kiserőmű 2017
szeptemberétől kezdődően eddig 14 822 kWh energiát termelt, amely közel félmillió forint megtakarítást jelent. Ez az összeg
már más tételek finanszírozását teszi lehetővé az üzemeltetőnek.

Pályázat címe:
Napelemes
rendszer telepítése
a Csongrádi Gyógyfürdő
és Uszoda épületére
Megvalósító:
Csongrádi Közmű
Szolgáltató Kft.
Megítélt támogatás:
0,028 milliárd forint
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221 gyermek számára felújított
óvoda Dunaújvárosban

Pályázat címe:
Dunaújvárosi Óvoda
épületenergetikai
fejlesztése
Megvalósító:
Dunaújváros
Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Megítélt támogatás:
0,1 milliárd forint

221 gyermeket látnak el a Dunaújvárosi Óvoda két érintett
tagintézményében, az Aprók Háza és Napsugár Tagóvodákban,
amelyek épületeinek energetikai felújítására irányul a projekt. A
fő cél a két épület energetikai korszerűsítésével az önkormányzat
kiadásainak csökkentése mellett, hogy mérséklődjön az önkormányzati intézményrendszer környezeti károsító hatása. A projekt
során lehetőség nyílt a két érintett tagóvoda homlokzati hőszigetelésére, a tetőszerkezet teljes hőszigetelési rekonstrukciójára,
az épület nyílászáróinak cseréjére, épületgépészeti rendszerének
korszerűsítésére.

3 szombathelyi óvoda energetikai
megújítása
Közel 300 millió forint támogatásból valósul meg Szombathelyen a Hétszínvirág Óvoda, a Micimackó Óvoda és a Margaréta
Óvoda energetikai felújítása. A műszaki állapotfelmérés alapján
az önkormányzat elvégzi az épületek energetikai fejlesztését, ami
kiterjed az utólagos külső hőszigetelésre, az elavult, rossz hatásfokú radiátorok cseréjére, valamint a tető teljes hőszigetelésére,
beleértve a homlokzati hőszigetelést és vízszigetelést, a nyílászárócseréket, tetőszigetelést, valamint az épület gépészeti berendezéseinek (radiátorok, központi szellőztető berendezés stb.) cseréjét
is. Megújulóenergia-források használata, napelemek telepítése is
lehetővé vált.
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Pályázat címe:
Szombathelyi Óvoda
energetikai megújítása
Megvalósító:
Szombathely
Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Megítélt támogatás:
0,3 milliárd forint

Iskolafelújítás Miskolcon
Befejeződött az önkormányzati tulajdonban lévő Szabó Lőrinc Általános és Német Két
Tanítási Nyelvű Iskola energetikai korszerűsítése, így 584 gyermek már a megújult intézményben kezdhette meg a 2017/2018-as tanévet. A bejáratnál akadálymentes rámpát alakítottak ki, kiépítettek két burkolt felületű mozgássérült-parkolót, a földszinten pedig egy
akadálymentes mosdó is rendelkezésre áll. A felújítás során a zárófödém és a homlokzati
falak utólagos hőszigetelést kaptak, az épület tetején pedig napelemes rendszert alakítottak
ki. Az iskolaépületbe a jelenlegi energetikai előírásoknak megfelelő, hőszigetelő üvegezéssel
ellátott nyílászárókat építettek be. A korábbi fűtési rendszert elbontották, és teljesen új gerinchálózatot alakítottak ki, amely szabályozható, korszerű radiátorokon keresztül adja le a
helyiségek fűtéséhez szükséges hőt. A beruházásnak köszönhetően az energiafelhasználás
szempontjából takarékosabb és a befektetett energiát korszerű módon hasznosító épület
jött létre, amely a megújulóenergia-források hasznosításával fedezni tudja saját energiafelhasználásának jelentős részét. A fejlesztés révén csökken az önkormányzat közintézményei
által felhasznált energia, ezzel a városban kibocsátott üvegházhatású gázok mennyisége.

Pályázat címe:
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése –
Szabó Lőrinc Általános és Német Két Tanítási
Nyelvű Iskola energetikai fejlesztése
Megvalósító:
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
Megítélt támogatás:
0,3 milliárd forint
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166,5 milliárd forint értékben

az új óvodai
férőhelyek száma

8 600

a felújított bölcsődei
férőhelyek száma

Új óvoda Pusztadoboson

2 744

az új bölcsődei
férőhelyek száma

A projekt fejlesztésének célja egy kis, Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyei falu, Pusztadobos óvodájának felújítása. A falu jelenleg
nagyon leromlott állapotú óvodával rendelkezik, a fejlesztés egyik
célja, hogy az óvodafelújítást követően a fiatalok ne költözzenek el a
településről, és gyermeket vállaljanak a faluban. Az épület tervezése
már megvalósult, jelenleg a kivitelezés zajlik.

53 048

Óvoda- és bölcsődefejlesztés
Lentiben

Bölcsőde- és óvodafejlesztés
101,2 milliárd forint értékben

a felújított óvodai
férőhelyek száma
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A fejlesztések bölcsődés és óvodás korú gyermekek elhelyezését
támogatják 101 milliárd forint értékben, amelynek eredményeként a napközbeni elhelyezést biztosító intézmények, szolgáltatások férőhelyeinek száma bővül, illetve a meglévő intézmények/
szolgáltatások minősége javul, hozzájárulva ezzel a kisgyermeket
nevelő szülők munkavállalási lehetőségeinek a növekedéséhez.
2017. január 1-jétől jelentős hazai jogszabályváltozás lépett hatályba, ami alapján a települési önkormányzatok kötelesek gondoskodni a gyermekek bölcsődei ellátásáról a bölcsődei ellátást
nyújtó intézmények (bölcsőde, minibölcsőde), szolgáltatások
(családi bölcsőde) bármelyik formájának biztosításával, önállóan,
társulásban vagy ellátási szerződés útján, amennyiben a bölcsődei
ellátásra az adott településen legalább 5 gyermek esetében igény
jelentkezik, vagy a település 3 év alatti lakosainak száma meghaladja a 40 főt.
Magyarország 2014. évi Nemzeti Reform Programja szerint a
korai iskolaelhagyás megelőzését szolgáló egyik alapvető intézkedés a kisgyermekkori nevelés kiterjesztése. A nemzeti köznevelésről szóló törvény értelmében 2015 szeptemberétől az eddigi 5
éves kor helyett 3 éves kortól kötelező az óvodai részvétel, ezért az
óvodai férőhelyfejlesztések mellett az új férőhelyek létrehozása is
támogatható.

Pályázat címe:
Az életminőség javítását
és családbarát munkába
járást elősegítő új óvoda
építése Pusztadoboson
Megvalósító:
Pusztadobos Község
Önkormányzata
Megítélt támogatás:
0,15 milliárd forint

Pályázat címe:
A lenti óvoda
és bölcsőde fejlesztése
Megvalósító:
Lenti Város
Önkormányzata
Megítélt támogatás:
0,2 milliárd forint

A Zala megyei Lenti óvodája a város mellett 18 településről fogad gyermekeket két helyszínen. A fejlesztés keretében
óvodafejlesztés (275 férőhely) és bölcsődefejlesztés (52 férőhely) történik. Az óvodai nevelésbe beíratott gyermekek közül
17 fő minősül hátrányos helyzetűnek, ebből 12 fő halmozottan hátrányos helyzetű. A fejlesztés átfogó célja a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatása, az aprófalvas
térségekben élő hátrányos helyzetű gyermekek minél korábbi életkorban történő megsegítése. Specifikus cél Lentiben és
ellátási körzetében (bölcsőde esetén 48 település) a 3 éves
kor alatti gyermekek napközbeni elhelyezésének és a 3-6 éves
gyerekek óvodai nevelésének (köznevelési szerződés alapján
a város és 3 kistelepülés) támogatása, minőségi fejlesztése.
A bölcsőde épületében a konyha esetében a szellőztetési rendszert korszerűsítik, valamint a kazánház alakul át.
A Vörösmarty Úti Óvoda épületében megújulnak a belső terek, sor kerül az épületrész projektarányos akadálymentesítésére. Átalakítják az öltőzőket, amelyek a szülők és gyermekek
nagyobb kényelmét szolgálják. Megújulnak a játszóudvarok
és az épület villamos hálózata.

Humáninfrastruktúra-fejlesztés
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Megújuló gyermekellátási
intézmények
Hódmezővásárhelyen

Új óvoda és bölcsőde építése
a Komárom Esztergom-megyei Vértesszőlősön
A projekt célja az új óvodai és bölcsődei épület felépítésével a gyermekjóléti alapellátásokhoz, valamint óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségi fejlesztésének megvalósítása. A kisgyermekellátás területén szerzett szakmai tapasztalattal
és a bölcsődei nevelésre-gondozásra vonatkozó jogszabályokban foglaltakkal összhangban olyan tárgyi környezet tervezése, kialakítása,
amely a 0-6 éves korosztály fejlődését minden területen elősegíti. Az új, a mai kor követelményeinek megfelelő bölcsőde és óvoda kialakításával jelentősen javul a szolgáltatás minősége, a kapacitásbővítés elősegíti a gyermekek elhelyezési lehetőségeit, valamint az anyák
munkába állását, továbbá bővül a munkalehetőség a falun belül az új intézményben való álláshelyek teremtésével.
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Pályázat címe:
Új óvoda és bölcsőde
építése Vértesszőlősön
Megvalósító:
Vértesszőlős Község
Önkormányzata
Megítélt támogatás:
0,15 milliárd forint

Pályázat címe:
Hódmezővásárhely
Kertvárosi Bölcsőde felújítása
és az Egyesített Óvoda
tagintézményeinek és
telephelyeinek korszerűsítése
Megvalósító:
Hódmezővásárhely
Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Megítélt támogatás:
0,7 milliárd forint

A bölcsődefelújítás a 0-3 éves gyermekek napközbeni elhelyezését biztosító intézmény infrastruktúrájának javítását tűzte ki célul,
a projekt keretén belül megvalósult a régi épületrész szak- és szerelőipari felújítása, megszüntetve az intézményen belül meglévő
színvonalbeli különbségeket. Az óvoda és telephelyei felújítása a
3-6 éves gyermekek napközbeni elhelyezését szolgáló intézmény
infrastruktúrájának javítását tűzte ki célul, ami jelentősen javítja
az óvodai férőhelyek színvonalát. A felújítandó telephelyek a város
területén egyenletesen oszlanak el, azaz valamennyi városrészben
lesz megfelelő színvonalú óvodai ellátás, ami hozzájárul a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatéréséhez és az óvodai ellátáshoz való jobb hozzáféréshez. Valamennyi tagintézményben és telephelyen projektarányos akadálymentesítés történik, a
bejáratok akadálymentesítése, akadálymentes illemhelyek kialakítása is megvalósul. Abban az esetben, ha valamely felújítandó
épületben azbeszttartalmú anyagok vannak, annak mentesítését is
elvégezik. A 11 feladatellátási-hely közül 5 felújítása már elkészült,
2018 nyár végére az összes korszerűsítése megvalósul.
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Óvodafelújítás Békéscsabán
500 négyzetméterre bővült, ezzel egy időben meg is újult a Békéscsaba családi házas beépítésű területén található, 75 gyereket
befogadó óvoda. A projekt keretében megoldódtak a meglévő főépülettel kapcsolatban fennálló akadálymentesítési problémák, a
bővítmény már az akadálymentesítési követelményeknek megfelelően épült. A meglévő főépületben zárt fűtőhelyiség, valamint
akadálymentes mosdó lett kialakítva. Ezzel egyidejűleg energiahatékonysági korszerűsítést végeztek, megtörtént a homlokzat
utólagos hőszigetelése, a központi fűtési, valamint az elektromos
rendszer átalakítása. Megvalósult a korábbi gazdaságtalan üzemű
kazán és a radiátorok cseréje, a radiátorok hőleadásának szabályozhatósága érdekében pedig szelepeket építettek be, a melegvíz-ellátás korszerűsítését állótárolós vízmelegítővel oldották
meg. Megtörtént az elektromos hálózat felújítása, ami tartalmazta
a világítótestek cseréjét is, a szükséges gazdasági szempontoknak
és az érvényes előírásoknak való megfelelés miatt.
A meglévő főépület bővítését úgy terveztük, hogy az új épületrész oldalhatárra került, a főépülethez zárt folyosóval csatlakozik.
Az új épületrész tervei alapján az óvodák tervezési előírásai szerint jelenleg hiányzó, de szükséges helyiségeket (fejlesztőszobát,
tornaszobát, irodahelyiséget, mosókonyhát, személyzeti öltözőt
és mosdót) helyeztek el a bővítményben. Az új épületrész a rossz
állapotban lévő melléképület és a mellette lévő burkolt felület egy
részére került, így elkerülhető volt a meglévő zöld terület beépítése, a melléképületeket pedig lebontották. Átalakult az udvar, a
pihenő, játék- és sportolási funkcióknak megfelelően.
Emellett a város két további jelentős projektje az 1,8 milliárd
forintból megvalósuló CsabaPark Fesztiválhelyszín komplex fejlesztése a nemzetközi hírűvé vált Csabai Kolbászfesztivál növekvő
igényeinek kiszolgálására, valamint a belváros rehabilitációjának
részeként a Munkácsy-negyed program megvalósítása egy országosan ismert városkép kialakítása és a Munkácsy-márkanév
Békéscsabával való összefonódása érdekében, amelyhez a TOP
1 milliárd forinttal járul hozzá.
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Pályázat címe:
Építő Utcai
Óvoda felújítása
Megvalósító:
Szeged
Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Megítélt támogatás:
0,17 milliárd forint

Pályázat címe:
Családbarát, munkába
állást segítő közszolgáltatás
fejlesztése a békéscsabai
Lenkey Utcai Óvodában
Megvalósító:
Békéscsaba
Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Megítélt támogatás:
0,14 milliárd forint

Óvodafelújítás Szegeden
Az óvoda felújítása során az épületet energetikailag korszerűsítették: homlokzati hőszigetelés, új tető, hő- és vízszigetelés valósult meg, új homlokzati nyílászárók lettek beépítve, a foglalkoztatók nyílászáróira pedig alumínium zsaluziákat helyeztek el a túlzott felmelegedés ellen. A bejárati épületrészt a babaházakkal együtt, valamint
a használaton kívüli zsinórpadlást elbontották. A bejárat akadálymentesítése érdekében új bejárati előcsarnokot és rámpát építettek, továbbá akadálymentes mosdót is
kialakítottak. Az udvari részeken a térburkolatot részben elbontották, részben pedig kiegészítéseket és új térburkolatot raktak le, az udvari bejáratnál is kialakítottak egy
akadálymentes rámpát. A belső térben szintén cserélték a burkolatot, a folyosókra parketta helyett kerámiapadló került, a csoportszobák és a tornaszoba új parkettát kapott.
Teljes felújító belső festésre is sor került, és lecserélték a beltéri ajtókat. A belső elektromos hálózatot, a gépészeti és a fűtésrendszert is korszerűsítették, új fűtési vezetékhálózat került kiépítésre energiatakarékos radiátorokkal. A használaton kívüli zuhanyzókat megszüntették, a helyükre új dolgozói szociális részt építettek. Megújult az óvoda
bútorzata is, az óvodások új ágyakat, öltözőszekrényeket, asztalokat, gyermekszékeket és fejlesztőjátékokat kaptak.
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Weöres Sándor és Pipitér Óvoda
fejlesztése Szombathelyen

Óvodafelújítás Kecskeméten
A projekt célja a Kecskemét, Tóth László sétány 1. szám alatti, 6 csoportos óvoda infrastrukturális fejlesztése. Tornaterem
épül, melyben a mindennapos testnevelés foglalkozások mellett
a sajátos nevelési igényű gyerekek mozgásfejlesztése is lehetővé
válik, a mozgáshoz szükséges tornaeszközök beszerzésével a gyermekek óvodai ellátásában jelentős minőségi javulás következik
be. A vizesblokk felújítása, padló- és falburkolatok, valamint az
álmennyezet cseréje, az épület homlokzati hőszigetelése, a nyílászáróinak cseréje, a tető hő- és vízszigetelése, az épület fűtési rendszerének korszerűsítése, valamint a meglévő óvodaudvar átalakítása lehetővé teszik, hogy az intézmény a jelenkori funkcionális,
környezetminőség-javító, baleset-megelőzési igényeknek és a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően átalakuljon.

Pályázat címe:
Árpádvárosi óvoda
infrastrukturális fejlesztése
Megvalósító:
Kecskemét
Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Megítélt támogatás:
0,23 milliárd forint
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Pályázat címe:
Weöres Sándor és
Pipitér Óvoda fejlesztése
Szombathelyen
Megvalósító:
Szombathely
Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Megítélt támogatás:
163,19 millió Ft

A Weöres Sándor Óvoda Szombathely legfiatalabb óvodája, jelenleg három csoporttal üzemel.
A fejlesztés során az épületet hőszigetelik, a földszinten egy
tornaszoba, valamint egy logopédiai fejlesztő foglalkozások lebonyolítására alkalmas helyiség kerül kialakításra. A tetőterében az
óvodapedagógusok részére nevelői szoba, öltözői blokk és szociális helyiségek kapnak majd helyet. A főbejárat elé a mozgáskorlátozottak közlekedését segítő rámpa készül, a telek utcafrontján
pedig akadálymentes parkoló létesül.
A Pipitér Óvoda jelenleg hat csoporttal működik. Az épület
1972-ben épült, azóta nagyobb volumenű felújítás az intézményben nem történt. A fejlesztés során, az energiahatékonyság jegyében a nyílászárók, valamint a bejárati ajtó cseréjére kerül sor, projektarányos akadálymentesítéssel egyidejűleg.

Százszorszép Bölcsőde és
Mocorgó Óvoda fejlesztése
Szombathelyen
Pályázat címe:
Százszorszép Bölcsöde
és Mocorgó Óvoda
fejlesztése Szombathelyen
Megvalósító:
Szombathely
Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Megítélt támogatás:
146,05 millió Ft

A projekt keretében a Százszorszép Bölcsőde és Mocorgó Óvoda
infrastruktúráját fejlesztik, amelynek köszönhetően tovább emelkedhet a szolgáltatások minősége.
A két intézmény egy épületben, de külön épületrészben, immár
38 éve fogadja a gyermekeket.
A Százszorszép Bölcsődében nyolc gyermekcsoport, négy gyermekfürdő és négy gyermeköltöző újul meg. A beltéri munkálatok
során korszerűsödnek a bölcsődei vizesblokkok, öltözők és közlekedők, felújításra kerül a fűtésrendszer, valamint homlokzati
fal- és lábazatszigetelés készül, a korábbi főzőkonyha pedig tálalókonyhaként működik tovább.
Korszerűsödik a Mocorgó Óvoda fűtési rendszere is, valamint
projektarányos akadálymentesítés valósul meg.
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Az egészségügyi alapellátás
infrastrukturális fejlesztése
38 milliárd forint értékben

Egészségügyi fejlesztés Gánton
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Az egészségügyi alapellátási rendszer infrastrukturális fejlesztése az intézmények szolgáltatásainak és infrastrukturális feltételeinek korszerűsítését, a hozzáférés egyenlőtlenségeinek csökkentését célozza.
Lehetőség van az egészségügyi alapellátásoknak (beleértve: háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás; fogorvosi alapellátás; védőnői ellátás; iskola-egészségügyi ellátás, alapellátáshoz kapcsolódó
ügyeleti ellátás) helyet biztosító épületek, épületrészek fejlesztésére, új épület építésére, valamint az alapellátási tevékenység
végzéséhez szükséges, az ellátás biztosításához elengedhetetlen
eszközök beszerzésére, annak érdekében, hogy az egyes településeken minden lakos számára hozzáférhetővé váljanak a megfelelő
infrastrukturális ellátottsággal rendelkező egészségügyi alapellátások szolgáltatásai.
Az egészségügyi infrastrukturális fejlesztések a lakosság egészségben eltöltött életéveinek a növekedését, a megelőzést, a korai
felismerést, a korai fejlesztést, az egészséges fejlődést, az életminőség javítását és a munkaképesség mielőbbi visszaállítását teszik
lehetővé, valamint az erőforrások koncentrálásával és az egészségügyi alapellátással kapcsolatban álló, többi ágazathoz tartozó közszolgáltatásokkal való hatékonyabb együttműködést, a szolgáltatások költséghatékonyságának és minőségének javítását segítik elő.

Pályázat címe:
Egészségügyi alapellátások
infrastrukturális fejlesztése
Gánton és Csákváron
Megvalósító:
Gánt Község
Önkormányzata
Megítélt támogatás:
0,06 milliárd forint

Orvosi rendelő felújítás Ballószögön
A projekt alapvető célja a Bács-Kiskun megyei Ballószögön a háziorvosi és fogorvosi, valamint a két
körzetre osztott védőnői szolgálat ellátására szolgáló ingatlan bővítése és felújítása. Ezzel megvalósul
a település összes biztosított egészségügyi alapellátásának korszerű egészségházba történő integrálása.
Az önkormányzat célja a korszerű és műszakilag gazdaságos működtetésű rendelők létrehozása, melyek
a település lakossága számára biztosítják a modern, megfelelő infrastruktúrával rendelkező szolgáltatást.

Pályázat címe:
Egészségház és orvosi
rendelő felújítása
Megvalósító:
Ballószög Község
Önkormányzata
Megítélt támogatás:
0,1 milliárd forint

A projekt keretében Gánt Község és Csákvár Város egészségügyi alapellátásainak fejlesztése történik, melynek célja
azok infrastrukturális felújítása, az intézmények szolgáltatásainak és infrastrukturális feltételeinek korszerűsítése. Gánton megújul a háziorvosi alapellátások és a védőnői szolgálat
helyéül szolgáló épület, megvalósul az akadálymentesítés és
az energetikai korszerűsítés. Csákváron korszerűsödik a három vegyes háziorvosi praxisnak, a házi gyermekorvosi ellátásnak, a védőnői szolgálatnak és két fogorvosi alapellátásnak
helyéül szolgáló épület. Kizárólag meglévő és működő praxisok fejlesztése történik. A felújítással nem érintik a Csákvár
I. körzetnek helyt adó helyiségeket és a védőnői szolgálat
szobáit és váróit, emiatt a közös helyiségekre jutó költségeket arányosítják. Gánt orvosi rendelő épületének komplex
felújítására kerül sor, projektarányos akadálymentesítéssel,
energiahatékonysági korszerűsítéssel. Alaprajzot nem érintő
belső felújítás történik a háziorvosi praxis helyiségében. Az
épületben működik a védőnői szolgálat, melynek rendelőit a
fejlesztés nem érinti, így a közös helyiségekre jutó költségek az
érintett alapterületnek megfelelően arányosításra kerülnek.
Csákvár egészségházában a szolgáltatásoknak helyet adó
épület felújítására kerül sor. Az épület részbeni felújítása
2015-ben megtörtént. A projekt eredményeként két település
egészségügyi alapellátásainak helyszínéül szolgáló épületek
újulnak meg a háziorvosi, az ifjúság- és gyermek-egészségügyi, valamint a fogorvosi ellátás területén. Az ellátások közvetlenül 3 település (Gánt, Csákvár, Vértesboglár) lakosságát
érintik. A fejlesztés eredményeként az ellátottak komfortosabb körülmények között tudják igénybe venni a szolgáltatásokat. Javulnak az itt dolgozók munkakörülményei, valamint
az energetikai célú fejlesztéseknek köszönhetően csökken
mindkét épület fenntartási költsége.
A településsel kapcsolatos kisfilmet itt nézheti meg:
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Gyermekorvosi rendelő
megújítása Debrecenben

12 orvosi rendelő felújítása
Hódmezővásárhelyen

Debrecen 64 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert
a Híd utca 14. szám alatti házi gyermekorvosi rendelő és védőnői
alapellátás korszerűsítésére. Az európai uniós támogatásból megvalósuló fejlesztésnek köszönhetően 2017 novemberétől már megújult, korszerű körülmények várják az ellátást igénybe vevőket.
A fejlesztés eredményeként gazdaságos és energiahatékony az
üzemeltetés: a felújítás során műanyag nyílászárókat építettek be,
a homlokzatot szigetelték, megtörtént a belső tér teljes körű szakipari felújítása és a gazdaságosabb üzemeltetés érdekében napelemeket helyeztek el.
Akadálymentessé vált az épület: könnyebb lett az épület megközelítése, akadálymentessé vált az épületen belüli közlekedés, és a
mozgáskorlátozottak számára is használható vizesblokkot is kialakítottak. Az udvaron akadálymentes parkolót, egy fedett, zárható
kerékpártárolót és a babakocsik biztonságos elhelyezésére alkalmas tárolót is kialakítottak.
Javult a közszolgáltatások minősége: A pályázat keretében az
elhasználódott, elavult bútorok, berendezések cseréje is megtörtént. A fejlesztés eredményeként a méhnyakrák korai felismerését
szolgáló eszközök, és a területi védőnői munkavégzéshez szükséges mobileszköz beszerzése mellett már egy védőnői nyilvántartóprogram is segíti a szakemberek munkáját.

Összesen 12 háziorvosi és az Agyag utcai helyszínen védőnői
szolgáltatáshoz tartozó 4 épület komplex felújítására és energetikai korszerűsítésére kerül sor. Az Agyag utcai rendelőben a tervezett átalakítás a teljes belső rész elbontásával jár. Az alaprajzi
átalakítás során szétválasztják a gyermek valamint a felnőtt háziorvosi rendelőket. Közös akadálymentes mellékhelyiség mellett
egységenként kiépítik a személyzeti-, illetve beteg-vizesblokkokat,
külső, utólagos kiegészítő hőszigetelést és tető-hőszigetelést kap
az épület. Az energetikai felújítás része a nyílászárók cseréje is, továbbá új elektromos és gépészeti rendszer kerül kiépítésre.
A Tornyai János utcai háziorvosi rendelő felújításával megvalósult az épület akadálymentes megközelítése. Az épületen belül két
orvosi rendelő kapott helyet, melyek közé épült egy vizsgáló. Az
átalakítás után a női és a férfi mellékhelyiség mellett egy akadálymentes vizesblokk létesült. Az épület utólagos kiegészítő hőszigetelést kapott, megtörtént a padlástér szigetelése, valamint a nyílászárók, illetve az elektromos és gépészeti rendszer cseréje is.
A Rárósi utcai épületben korábban egy rendelő működött, ezért
szükséges volt az épület bővítésével új rendelő kialakítása. A romos épületrész elbontásával új bejáraton keresztül akadálymentesen megközelíthetővé vált a rendelők közös várója. Két rendelő
és egy közös vizsgáló került kialakításra. A váróból közvetlenül
megközelíthető az akadálymentes mellékhelyiség is. Energetikai
szempontból az épületrész nem volt megfelelő, ezért 15 cm vastag
táblás hőszigetelés kialakítása volt szükséges az épület teljes homlokzati szakaszán. A padlástér szigetelése és a nyílászárók cseréje
is része az energetikai felújításnak. Az új építészeti kialakításnak
megfelelően új elektromos és gépészeti rendszer létesült, továbbá
a tetőszerkezetet is megjavították.
A Széchenyi téri rendelők akadálymentes megközelítését a beruházással biztosítják. Belső átalakítással készítik el a szükséges
helyiségeket, továbbá akadálymentes parkoló kerül kialakításra.
Energetikai szempontból külső utólagos kiegészítő hőszigetelést
kap az épület. Az energetikai felújítás elengedhetetlen része a nyílászárók cseréje és az új elektromos és gépészeti rendszer is.

Pályázat címe:
A Debrecen, Híd utca
14. szám alatti házi
gyermekorvosi rendelő
és védőnői alapellátás
infrastrukturális
fejlesztése
Megvalósító:
Debrecen
Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Megítélt támogatás:
64,04 millió forint
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Pályázat címe:
12 orvosi rendelő felújítása
Hódmezővásárhelyen
Megvalósító:
Hódmezővásárhely
Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Megítélt támogatás:
0,2 milliárd forint

Orvosi rendelő felújítása
Veszprémben
Veszprém egy modern, minden igényt kielégítő egészségház
építését valósította meg a belváros szívében. Az új építésű egészségház több egészségügyi alapellátási feladatot, szolgáltatást
integrál egy helyre, három felnőtt háziorvosnak és a védőnői tanácsadóban két területi védőnőnek nyújtva korszerű infrastrukturális feltételeket a betegellátáshoz, prevenciós tevékenységhez,
tanácsadáshoz, csökkentve az egészségbeli egyenlőtlenségeket. A
nettó 302 m2 alapterületű földszintes épület két aszimmetrikus
magastetős tömegből áll, melyeket lapostetős nyaktag köt össze.
A létesítményben három orvosi rendelő és egy védőnői tanácsadó
kapott helyet. Az épület nyugati részén helyezkedik el a három orvosi rendelő, mindegyikhez fektető tartozik, illetve váróhelyiség
került kialakításra. A rendelők az épület lapostetős nyaktagjában
kialakított udvari oldalsó bejáraton keresztül érhetők el. Az épület
akadálymentes kialakítású. Az ingatlanon belül összesen tíz, közforgalom elől elzárt parkoló került megépítésre. A projekt keretében bútorok és orvosi eszközök beszerzése is megtörtént 3,4 millió
forint értékben.

Pályázat címe:
Egészségház építése
Megvalósító:
Veszprém
Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Megítélt támogatás:
0,126 milliárd forint

Orvosi rendelő felújítása
Miskolcon

Pályázat címe:
Miskolc, Corvin utcai
gyermekorvosi rendelő
infrastrukturális fejlesztése
Megvalósító:
Miskolc
Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Megítélt támogatás:
0,04 milliárd forint

Megújult a Corvin utcai gyermekorvosi rendelő, amelyet eredetileg az 1970-es évek második felében alakítottak ki, épületszerkezeti szempontból így elavult, felújításra szorult. A rendelő
infrastrukturális fejlesztését célzó projekt keretében az energiahatékonysági korszerűsítéseket és fejlesztéseket új gépészeti rendszerek kiépítésével, a fűtési rendszer korszerűsítésével és az elektromos hálózatok cseréjével biztosították. A korábbi nyílászárókat
új, a mai energetikai követelményeknek megfelelő nyílászárókra
cserélték. A felújítás során a rendelő helyiségeit könnyűszerkezetes, hő- és hangszigetelt gipszkarton válaszfalakkal alakították át.
Elvégezték a helyiségek festését, burkolását, továbbá – az esztétikai szempontokat figyelembe véve – a homlokzatot is lefestették.
Az akadálymentesítés biztosítása érdekében a nyílászárókat és a
mosdót a mozgássérültek közlekedéséhez szükséges előírásoknak
megfelelően alakították át, az épület előtt pedig mozgássérült-parkolót jelöltek ki. Az akadálymentesítés a látáskorlátozottakat is segíti: vezetősávot, Braille-írással ellátott eligazító táblákat helyeztek ki. A beruházásnak köszönhetően modern, gazdaságosabban
üzemeltethető, a 21. század követelményeinek megfelelő rendelő
készült el, amely minőségi egészségügyi alapellátást biztosít a 11es és 12-es háziorvosi körzethez tartozók, illetve a védőnői szolgáltatást igénybe vevők számára.
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Orvosi rendelő felújítása Pécsen
Pécs kiemelt célja, hogy Kertvárosban modern épületben kerüljön kialakításra egy többcélú egészségügyi intézmény. A projekt
közvetlen törekvése, hogy Kertváros lakossága helyben, eddig nem
elérhető módon, komplex szolgáltatást nyújtó egészségügyi intézményben vehessen igénybe gyermek és felnőtt háziorvosi ellátást,
védőnői szolgálatot. Mindezeket egy, a kor igényeinek megfelelő,
akadálymentes, költséghatékonyan üzemeltethető, az energetikai
korszerűsítésnek köszönhetően közel nulla energiaigényű épületben. Fentiek megvalósítása érdekében az önkormányzat a tulajdonában lévő 3 szintes épültben kíván elhelyezni 6 háziorvosi
és gyermekorvosi alapellátást nyújtó orvosi rendelőt, a szintén az
alapellátáshoz tartozó 11 védőnői szolgálatot. Ezen felül az önkormányzat saját erő felhasználásával egy anyatejgyűjtő állomást,
illetve szakellátást nyújtó orvosi rendelőket is elhelyez az épületben. Ezen épületrész a fentebb leírt háziorvosi és gyermekorvosi
alapellátást nyújtó orvosi rendelőktől, illetve a 3. szinten működő
közigazgatási feladatokat ellátó helyiségektől elkülöníthető.

Pályázat címe:
Kertvárosi rendelő
kialakítása és energetikai
korszerűsítése
Megvalósító:
Pécs
Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Megítélt támogatás:
0,25 milliárd forint

Pályázat címe:
Budapest körúti
rendelő felújítása
Megvalósító:
Szeged
Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Megítélt támogatás:
0,15 milliárd forint

Orvosi rendelő felújítása Szegeden
Az orvosi rendelő homlokzata teljes felületének hőszigetelése 15 cm vastagságban készült el, valamint megvalósult a homlokzati nyílászárók cseréje új, háromrétegű üvegezésű műanyag nyílászárókra,
illetőleg a lapostető teljes körű hő- és vízszigetelése is megtörtént. A rendelőkben megújultak a belső terek burkolatai, a fűtési rendszer, megvalósult a vizesblokkok gépészetének, valamint a teljes elektromos hálózatnak a cseréje. Az ingatlanfejlesztés során a rendelőépület megfelelő alapterületének biztosítására az épület belső helyiségeinek felosztását racionalizálták, ennek részeként belső válaszfalak
kerültek áthelyezésre. Az akadálymentesség korábban nem volt teljes körűen biztosított, ennek teljeskörűvé tétele az épület régi átrium részére került beépítésre a betegágyat is befogadó személyfelvonó.
Megvalósult az előírt projektarányos akadálymentesítés (pl.: akadálymentesített bejárat és mosdó) valamennyi fogyatékkal elő csoportra kiterjedően. A rendelőintézetben folyó munkához az orvosi felszerelések megújítására is lehetőség nyílt, ezért a korszerű ellátás érdekében új orvostechnológiai és ápolási eszközök beszerezésére került sor (defibrillátor, EKG-készülékek, doppler, spirométer, ionos
légtisztító, laptop). Mivel a védőnői szolgálat feladatköre kiegészült a méhnyakszűrés ellátásával, az ehhez szükséges eszközök a projekt részeként lettek beszerezve. Megújultak a várótermek berendezési tárgyai, így új, mobil várótermi padok és fogasok nyújtanak igényes környezetet. Az épület modernizációja az ott dolgozó egészségügyi szolgáltatók munkájához komplex, XXI. századi alapellátási feltételt teremt.
Emellett a TOP keretében Szeged MJVÖ a Zöld város kialakítására (TOP-6.3.2) vonatkozóan 5 projektet 4.506 millió Ft, gazdaságfejlesztés (TOP-6.1.5) részeként 2 projektet 4.200 millió Ft értékben
kíván megvalósítani.
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Szociális alapellátások infrastruktúrájának
bővítése, fejlesztése 27,3 milliárd forint értékben

A fejlesztések célja a szociális alapszolgáltatások jobb elérhetősége új szolgáltatások infrastruktúrájának megteremtésével, új férőhelyek kialakításával és
már működő ellátások infrastrukturális
fejlesztésével.
A nappali szociális ellátások (elsősorban magasabb szükségletű célcsoport
ellátása), valamint a család- és gyermekjóléti szolgálat/központ fejlesztése esetén
a minőségi fejlesztés mellett cél a férőhelyek bővítése új intézmények létesítésével,
illetve a már működő szolgáltatások férőhelyeinek bővítésével.
A TOP keretében az alábbi szociális
alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátás fejlesztése támogatható a társadalmi leszakadás mérséklése érdekében:
étkeztetés, közösségi ellátások, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás, utcai szociális munka, nappali ellátás, család- és
gyermekjóléti szolgálat és központ.

Új gyermekjóléti központ
Kecskeméten
Új család- és gyermekjóléti központ létesül Kecskeméten, amellyel az eddigieknél fejlettebb infrastrukturális
környezetben valósul meg a városi és járási szintű családsegítő, gyermekjóléti ellátás. A pályázat megvalósítása során a Lechner Ödön által tervezett, országos viszonylatban
egyetlen műemléki laktanya, a Rudolf laktanya egyes műemléki épületei a terület revitalizációs terveivel összhangban megújulnak, hozzájárulva ezzel a kulturális örökségünk
megőrzéséhez. A beruházás eredményeként egy bruttó 1 332
négyzetméter alapterületű, építészetileg és funkcionálisan,
az intézmény infrastrukturális igényeit minden tekintetben
kielégítő korszerű, akadálymentesített épületegyüttes jön
létre, amely alkalmas lesz az intézmény megnövekedett feladatainak az ellátására és a magasabb színvonalú család- és
gyermekjóléti szolgáltatások biztosítására. A két alapterületének teljes felhasználásával felújított épület, valamint az
újjáépített központi épület egymással összeépített szárnyakkal lesz összekapcsolva, de funkcionálisan jól elkülöníthető
részekből álló épületkomplexumként fog működni.

Pályázat címe:
Új család- és gyermekjóléti
központ létrehozása
Kecskeméten
Megvalósító:
Kecskemét
Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Megítélt támogatás:
0,5 milliárd forint

Családsegítő központ felújítása
Hódmezővásárhelyen

Megújuló szociális
alapszolgáltatások
száma a támogatási
szerződésekben tett
vállalások alapján

743

Pályázat címe:
A Hódmezővásárhely
Andrássy út 54. szám
alatt működő Kagylóhéj
Gyermekjóléti Központ
és Családsegítő Szolgálat
épületének felújítása
Megvalósító:
Hódmezővásárhely
Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Megítélt támogatás:
0,2 milliárd forint

A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Kagylóhéj Családsegítő és Gyermekjóléti Központ szakmailag önálló egységként működik. Tevékenysége alapján személyes gondoskodás rendszerébe illeszkedő, szociális és mentális alapellátást nyújtó, szolgáltató jellegű, hatósági jogosítványokkal nem rendelkező intézmény. A fejlesztendő szolgáltatásnak helyet adó épület 1890 és 1910 között
épült, műszaki állapota mára leromlott, teljes rekonstrukciója, energetikai korszerűsítése, az épület
teljes hőszigetelése, teljes körű építészeti, gépészeti és elektromos felújítása, akadálymentesítése és
az udvar rendezése szükségessé vált. Az épület átalakítását követően önálló egységenként folytatja
tevékenységét a szolgálat, és térben is elkülönül a központ. A szolgálat a működéséhez átalakított épületrészben vizesblokkokat (vendég, személyzeti, akadálymentes), beszélgetésre szolgáló 3 interjúszobát, vezetői irodát, személyzeti irodákat, konyha-étkező helyiséget kapott. A meglévő raktárépület
helyett csak egy kisebb tároló maradt meg, raktár és kerékpártároló funkcióval. A projekt keretében
beszerzett eszközök a gyermekjóléti alapellátás körülményeinek jobbítását, javítását célozzák. A fejlesztendő szolgáltatás úgy lehet teljes körű és befejezett, ha az intézmény infrastrukturálisan, tárgyi
eszközeiben, a munkavégzés feltételeiben is megújul, ezért a pályázat keretében beszerzésre került az
intézmény részére egy kilencszemélyes kisbusz is.

db

50

Humáninfrastruktúra-fejlesztés

Humáninfrastruktúra-fejlesztés

51

Településfejlesztés
284,5 milliárd forint értékben
Barnamezős területek rehabilitációja
36,4 milliárd forint értékben

18. századi sörfőzde új szerepben Keszthelyen

52

Településfejlesztés

A 36,4 milliárd forint összköltségű fejlesztések célja a városi barnamezős területek, rozsdaövezetek
rehabilitációja. Ilyen beavatkozási
helyszínek lehetnek a használaton
kívüli vagy alulhasznosított, általában leromlott fizikai állapotban lévő és jellemzően környezetszennyezéssel terhelt egykori
iparterületek, gazdasági területek,
vasútterületek, illetve felhagyott,
használaton kívüli katonai objektumok. A fejlesztések megvalósítása
során fontos szempont a közterületek környezettudatos, család- és klímabarát megújítása, hogy a beavatkozások területe alkalmas legyen
a családok és a fiatalok számára
szabadidejük hasznos eltöltéséhez.
A fejlesztések a környezeti fenntarthatóság
követelményeit
is
szolgálják, a városi zöld környezet
megteremtésével és gazdaságos
fenntartásával. A támogatásra kerülő
projektekkel szemben elvárás a TOP
gazdaságélénkítési és a foglalkoztatási szint növelésére irányuló stratégiai
céljához történő közvetlen vagy közvetett hozzájárulás is.

A műemlékegyüttes Keszthely múltjának egy jelentős darabja, a Festetics, Hofstadter és Reischl
családok emlékét hordozza. A sörgyár épületét Festetics György építtette az 1700-as évek végén. 1793
körül korszerűsítették, majd uradalmi ser- és pálinkafőzőként működött egészen 1844-ig, mikor a
Morvaországból hazánkba települt serfőzőmester, Reischl Vencel vette bérbe. A vállalkozás fellendült, 1864-ben Reischl megvásárolta a sörház tulajdonjogát. A következő bővítést már unokaöccse,
ifj. Reischl Vencel végeztette, és a vállalkozás ezt követően több mint 100 éven keresztül jelentős gazdasági szerepet játszott a város életében. A 18. századi uradalmi serfőzde lényegében ekkor alakult át
nagykapacitású, gépesített sörgyárrá. A „Reischl-féle étterem és sörkert” hamarosan a balatoni turizmus egyik legkedveltebb helyévé vált.
Az épületegyüttes felújításának célja, hogy az egykori Reischl-féle sörfőzde és sörkert új tartalmat
kapjon a mai kor követelményeihez igazodóan, de a műemlék épületegyüttes értékeit szem előtt tartva. Funkciójában újszerű, a térség gasztronómiájára, helyi termelőire, az azokat összefogó szervezetekre és helyi hagyományokra épülően pezsgő közösségi tér alakul ki, amely méltó az épületegyüttes
múltjához. A multifunkciós térben kialakításra kerülő számos tevékenység gazdaságélénkítő hatású,
amely hozzájárul a több lábon álló helyi gazdaság megerősítéséhez, ezzel együtt megvalósul a Sörház
belső udvarának teljes körű rekonstrukciója is. A romos épületmaradványok elbontását követően pedig pihenőparkot alakítanak ki, amely szervesen kapcsolódik az épület funkcióihoz.
A projektről készült rövidfilmet itt tekintheti meg:

Pályázat címe:
A Reischl-féle sörház
felújítása (barnamezős
beruházás)
Megvalósító:
Keszthely Város
Önkormányzata
Megítélt támogatás:
0,85 milliárd forint

Pápa peremterületének
rehabilitációja

Pályázat címe:
Felhagyott ipari-szolgáltató
peremterület környezeti
rehabilitációja
Megvalósító:
Pápa Város
Önkormányzata
Megítélt támogatás:
1,8 milliárd forint

Megújul Pápa közigazgatási területe a vasúttól délre: a Várkertfürdő, a kemping és a lakóterületek
által határolt több mint 70 000 négyzetméter. A rehabilitáció összesen három akcióterületre tagolható: Schwenzel rét, Sportpark és kutyatréning pálya. A fejlesztés során a Schwenzel rét területén
kialakítandó tó a belvizes terület felszíni vizeinek kezelésén túl, parkosított környezetével a város zöld
infrastruktúrájának egy igényesen kialakított elemévé válik. Stégek, berendezési tárgyak, árnyékolók
és korszerű közvilágítás szolgálja a kellemes időtöltést a tó közvetlen környezetében. A gyerekeknek
több korosztályos játszótér létesül közvetlenül a tó partján. A patak mentén sétányt alakítanak ki.
Gyepesítés, cserje és ligetes fa telepítése gazdagítja a terület növényállományát. A vízfelület nemcsak
kellemes vizuális eleme lesz a parknak, hanem mikroklíma-teremtő hatásával optimális tartózkodóhellyé teszi megújult környezetét.
A sportpark területén a cél a közösségi sporttevékenységeket szolgáló funkciók megteremtése. A
létrejövő sportkomplexumban atlétikai-klubszékház épül, melyben az öltözőkön, közösségi tereken
stb. kívül helyet kap egy 4 sávos tekepálya is. A kültéri atlétikai pályán dobópálya, 8 sávos műanyag
borítású futópálya, magasugró pálya, valamint kültéri fitnesz, skate pálya, streetball/kosárlabda pálya
is megépül. A fejlesztés elengedhetetlen eleme a terület jó megközelíthetősége és a parkolás problémájának a megoldása. A sportparkban elhelyezett különböző funkciók megközelítését szilárd és vízáteresztő burkolat teszi lehetővé. A kültéri fitneszpályán elhelyezett korszerű eszközök biztonságos
használatát ütéscsillapító gumiburkolatok szolgálják. A skate pálya változatos, dinamikus felületével
biztosítja a fiatalok extrémsportolási igényeinek kiszolgálását. A streetball/kosárlabda pálya elhelyezkedéséből adódóan a területen átfolyó patakmeder lefedésének problémája is megoldandó feladat.
A kutyatréning pálya kialakítása hiánypótló a városban. Megfelelő, szakszerű játékokkal felszerelt
pályán a városlakóknak lehetőségük adódik a családi kedvenccel játékos, de ugyanakkor hatékony
tanulóórákat tölteni.
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Új vagy felújított városi közösségi
terek nagysága a támogatási
szerződésekben tett vállalások alapján:

3 809 987,75
m2

Salgótarján zöld város fejlesztése

Zöld város kialakítása
125,8 milliárd forint értékben

Zöld város fejlesztés Mezőkövesden

54

A

fejlesztések célja a városokban kijelölt
akcióterületen található zöldfelületek
és a hozzájuk kapcsolódó önkormányzati tulajdonban lévő, sokszor használaton kívüli, de akár jövedelemtermelésre
alkalmas infrastruktúraelemek megújítása. A fejlesztések eredményeként cél az önkormányzat és a helyi
vállalkozások hosszú távú együttműködése, a köz- és
a magánszektor szereplői által tervezett fejlesztések
összehangolása, amely a városi környezet megújításán
túl a gazdaság fejlődését, a foglalkoztatás bővülését is
eredményezheti. A fejlesztések folyamán fontos a városi közterületek környezettudatos, család- és klímabarát
megújítása, hogy a beavatkozások területe alkalmas
legyen a családok és a fiatalok számára szabadidejük
hasznos eltöltéséhez. A fejlesztések a környezeti fenntarthatóság követelményeit szolgálják, a városi zöld
környezet megteremtéséhez, ezek gazdaságos fenntartásához járulnak hozzá. A támogatásra kerülő projektekkel szemben elvárás a TOP gazdaságélénkítési és a
foglalkoztatási szint növelésére irányuló stratégiai céljához történő közvetlen vagy közvetett hozzájárulás is.
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A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Mezőkövesden átfogó zöld város fejlesztési projekt valósul meg, 2018 augusztusától. A projekt több elemből
áll, amelynek keretében a volt „Kistemplom” épületében rendezvény- és
konferenciaterem kerül kialakításra, emellett közösségi kert és sport rekreációs központ létesül. Utóbbi esetében helyet kap egy skate-pálya, amely
BMX-szel, gördeszkával és görkorcsolyával való professzionális használatra készül. Zöldfelületek, gyalogutak épülnek és a kapcsolódó kiszolgáló
épületben kap helyet a vendégforgalmi vizesblokk.

Pályázat címe:
Zöldfelületek és közösségi
terek fejlesztése, kialakítása
Mezőkövesden
Megvalósító:
Mezőkövesd Város
Önkormányzata
Megítélt támogatás:
0,3 milliárd forint

Zöld város fejlesztés Kiskunfélegyházán
A projekt alapvető célja, hogy növelje Kiskunfélegyháza köz- és zöldterületeinek
nagyságát, és elősegítse azok minőségi javulását. A projekt keretében rekonstruálják
a zöldfelület növényállományát, városi rekreációs zöldterületeket alakítanak ki, megvalósul a városi piac fejlesztése, ahol a kapuk cseréje, a belső térvilágítás korszerűsítése, valamint a tejcsarnok felújítása van tervbe véve. A zöldfelületek elérhetőségét és
átjárhatóságát biztosító közlekedőfelület felújítása, kialakítása, kerékpárforgalmi létesítmények kiépítése, közbiztonságot javító fejlesztések, energiatakarékos közvilágítás
kialakítása is megtörténik.

Pályázat címe:
Félegyháza újjáépül
Megvalósító:
Kiskunfélegyháza
Város Önkormányzata
Megítélt támogatás:
1,998 milliárd forint

Pályázat címe:
A Beszterce tér felújítása
Megvalósító:
Salgótarján
Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Megítélt támogatás:
0,4 milliárd forint

A projekt megvalósításával a Salgótarján északi városrészén
található Beszterce lakótelep központjában, a Beszterce téren és
környezetében található zöldfelületeket újítják meg a tér burkolatának kicserélésével, őshonos növények telepítésével, a terület
új funkcióval való ellátásával. A projekt megvalósításával egy modern, teljesen megújult városi tér alakul ki egyrészt növénytelepítés, virágosítás, zöldterület-rendezés révén közösségi munkával.
A lakosok, lakóközösségek felkészülhetnek, közösen megtervezhetik, átbeszélhetik, hogy saját lakókörnyezetükben milyen zöldfelület-felújításra, megújításra lenne szükség. A területen található
óvodák gyermekeit is bevonják a terület szépítésébe az óvónők
segítségét is igénybe véve kisebb növénytelepítésekben, virágosításban való részvétellel.
A házak között két helyen játszóeszközök, játszóterek létesítése történik növényzettel kiegészítve. A téren és szűkebb környezetében található utcabútorok (padok, hulladékgyűjtők, kerékpártárolók) modernizálása, a közvilágítás megújítása mellett új
funkcióként egy szabadtéri fitneszpark kialakítását is tervezik. A
tér egyik attrakciója pedig a Novohrád-Nógrád Geopark tematikájára épülő városi tanösvény lesz, mely behálózza majd a teret.
Mindez nemcsak informatív, de egyedi, látványos elemekben is
bővelkedik majd. A projekt keretében emellett egy önkormányzati
tulajdonú helyiségben többfunkciós gazdasági szolgáltató tér kiépítését is tervezik a lakótelep lakosságának és vállalkozásainak.
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának további hangsúlyos TOP-forrásból finanszírozott projektjei: Gyermekmúzeum
kialakítása Salgótarjánban (1 269 803 269 Ft), Csokonai út felújítása (411 256 895 Ft), Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása
(132 172 563 Ft), Salgó úti városrehabilitáció (266 539 525 Ft),
Sugár út felújítása (295 114 250 Ft), Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjánban (327 988 600 Ft), Forgách-telepi
városrehabilitáció (596 460 474 Ft), Vásárcsarnok és piac felújítása Salgótarjánban (899 980 199 Ft), Mackóvár Központi Óvoda
energetikai fejlesztése (300 092 166 Ft).
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Zöld város fejlesztés Szolnokon

Pályázat címe:
A Tisza park belvárosi
területének komplex
rehabilitációja
funkcióbővítéssel
Megvalósító:
Szolnok
Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Megítélt támogatás:
0,25 milliárd forint

Szolnokon a projekt keretében 8 000 négyzetméternyi új zöldfelület, 11 000 négyzetméternyi helyreállított nyitott tér valósul meg a belvárosi Tisza park zöldterületének rehabilitációjával. A parkrendszer többi területéhez is méltó, s korábbi fejlesztéseihez kapcsolódó rehabilitáció elsődleges célja,
hogy kulturált kikapcsolódási lehetőséget biztosítson a fiatalok és a családok számára. A fejlesztés
hozzájárul a városi zöldkörnyezet megteremtéséhez, gazdaságos fenntartásához, figyelembe véve a
környezeti fenntarthatóság követelményeit. A növényfelületek rekonstrukciója során a gyomirtás, a
beteg fák (16 db) eltávolítása és a megmaradó faállomány (30 db) ápolási munkái kerültek tervezésre.
A parkon belül a sík területen nagyobb gyepes felületeket alakítanak ki, mely nyílt terek megteremtik
a szabadtéri társas kikapcsolódás lehetőségét. A fasorokból kivágott fák helyére 20 db fa pótlásáról
gondoskodnak. A park értékes növényállományának megtartása mellett fontos az állomány fiatalítása
is, ennek tervezése során az őshonos és a klímaváltozásnak megfelelő fajok használatát preferálták. A
park kellemes színfolttá válásához 10 260 db cserje ültetése és 4 360 db évelő telepítése járul hozzá
a gyepes felületek kialakítása mellett. A közkedvelt pihenőhellyé átalakítandó parkban a városi aktív
rekreációs zöldterület rekonstrukciója is fontos feladat, mely a belváros legkedveltebb játszóterének
átalakításával valósul meg közösségi funkcióként. A gyermekek biztonsága érdekében játszótér kerítésének kialakítása is cél. A Tisza parkban építendő fogadóépület kávézóként funkcionál, melyet bárki
magáénak érezhet a társasági élet egy új színfoltjaként, bővítve ezzel a Tisza park eddigi szolgáltatásának körét. Az újonnan építendő kávézó működtetését bérbeadással kívánják megvalósítani, kereskedelmi és szolgáltatási gazdaságélénkítő célzattal. Az épület részét képezi majd a parkba látogatók
számára nyilvános illemhely is, valamint a park területén kerékpártárolót alakítanak ki.
A fenti projekten túl mintegy 15 milliárd Ft értékben valósít meg a város fejlesztéseket az egyes
prioritások keretén belül.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata által megvalósításra kerülő további projektek közül
hangsúlyos szerepet kap a „Mester út és környéke közlekedési hálózatának a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló fejlesztése” című, 2,640 millió Ft támogatásból megvalósuló fejlesztés. Várospolitikai szempontból kiemelt figyelemmel kezeli az önkormányzat az intézményfejlesztési projekteket. A
285 millió Ft támogatásból megvalósuló „Széchenyi Körúti Sportiskolai Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola energetikai fejlesztése” tárgyú projektje, az 520 millió Ft-ból megvalósuló „Központban a gyermekek! – Szapáry úti Óvoda újjáépítése” című projekt, a „Széchenyi körúti orvosi rendelő
fejlesztése” című, 243 millió Ft támogatással érintett projekt a város lakossága részéről széleskörű
érdeklődésre tartanak számot. Kiemelt figyelmet kapnak a Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai
célú fejlesztése (950 millió Ft támogatás), a „Véső úti R.A.J.T.” (1 130 millió Ft), valamint a „ZöldRE GENERÁCIÓ! - a volt Tüdőkórház területének rehabilitációja Szolnokon” (555 millió Ft) című projektek.

Pályázat címe:
Túrózsáki út mellett
szabadidőpark és sétány
kialakítása
Megvalósító:
Székesfehérvár
Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Megítélt támogatás:
0,3 milliárd forint

Zöld város fejlesztés Székesfehérváron
A fejlesztés célja, hogy egy zöldebb, egészségesebb levegőjű, sportolási lehetőséggel felszerelt parkot biztosítsanak a lakosság számára, mely egyben az egészségmegőrzés helyszíneként is funkcionálna. További cél még a természeti örökség megőrzése, védelme, így a kivágásra szánt, elöregedett fafajok helyett olyan fákat ültetnek,
amelyek a park adottságának, a város éghajlatának megfelelnek.
A projekt megvalósítása előrelépést jelent abban, hogy Székesfehérvár a város környezeti és infrastrukturális elemeinek jó állapotával szolgálja a lakosságot. A közösségi terek kialakítása kiemelten fontos a város számára, ahhoz azonban, hogy ezek az újonnan létrehozott terek élhetőek és működőek legyenek, fontos az adott
területen élő emberek igényeinek figyelembe vétele. Várható eredményként a városi sportolási lehetőségek bővítése, a testmozgás népszerűsítése és az egészségesebb
környezet kialakítása révén nagymértékben nő a park látogatottsága, a fitnessparkok telepítésével az idősebb korosztály érdeklődését is sikerül felkelteni.
Kialakításra kerül egy kosárlabdapálya, műfüves focipálya, rekortános futópálya, fitnesspark, kondipark, játszótér külön az egészen kicsiknek és külön a nagyobb
gyerekeknek, illetve a fogyatékkal élők számára is elérhetőek külön kondieszközök. A szabadidőpark közvilágítása mellett a pályák megvilágítása is kiépül.
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának TOP forrása mintegy 17 milliárd forint, melynek – aktuális státusz szerint – ~82%-át éri el a benyújtott támogatási kérelmek alapján igényelt támogatások összköltsége. A pályázatok között megtalálhatóak többek között a gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését
szolgáló közlekedésfejlesztési projektek, óvoda-bölcsőde fejlesztések, továbbá városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések is.
A város további fejlesztéseiről itt olvashat:

A város fejlesztéseiről itt olvashat:
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Települési környezetvédelmi
infrastruktúra-fejlesztések
73,5 milliárd forint értékben

Vízvédelmi intézkedések
Szilvásváradnál

A települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések célja a települések belterületi csapadékvíz-elvezetési, gazdálkodási rendszerének kialakítása, fejlesztése,
környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása, a belterületek árvíz-, belvíz- és helyi
vízkár-veszélyeztetettségének csökkentése, a felszíni
vizeink minőségének javítása, a további környezeti
káresemények megelőzése. A megvalósuló fejlesztések
hozzájárulnak a települési környezetterhelés csökkenéséhez, az ember által létrehozott települési infrastruktúra,
valamint a gazdaságot kiszolgáló létesítmények védelméhez. A beruházások az általános környezetminőség
javulását eredményezik, ezáltal hozzájárulva egy élhető, egészséges település alapjainak megteremtéséhez.
A fejlesztések tervezése során törekedni kell, hogy csak
a helyben, illetve a területen vissza nem tartható, ott
nem hasznosítható többletvizek kerüljenek elvezetésre.

A Szilvásváradon átvezető Szalajka-patak, mint befogadó csapadékvíz-elvezető rendszer, évszázadok óta vezeti le a Bükk-hegység és fennsík csapadékvizét, a mélyből feltörő karsztvizet. Az esőzések intenzitása és mennyisége az
utóbbi évtizedekben eddig nem látott mértékű károkat és elöntéseket okozott.
A Bükkből áradásszerűen lezúduló vízmennyiség korlátozására, csillapítására
az elmúlt évtizedekben számottevő javaslat készült. A fejlesztés 250 főt érint.
A projekt keretében tervezett beavatkozást a település fő befogadó vízfolyásának egy frekventált belterületi szakaszán kell megvalósítani, tehát az szakmailag meghatározhatóan fontos, egyben elkerülhetetlen. A tervezett rekonstrukciós beruházás összhangban van a település rendezési tervével, valamint
az önkormányzat és az érintett ott élők szándékával, így az megfelel a jelenlegi
környezetfejlesztési, illetve településrendezési elképzeléseknek. A rekonstrukciós beruházást indokolja még a meglévő közművek védelme is. Ésszerű
műszaki beavatkozással elő lehet segíteni, hogy a lezúduló csapadékvíz minél
kevesebb kiszolgáltatottságot okozzon, valamint minél kisebb arányú legyen a
veszélyhelyzetben lévő magán-, intézményi és közösségi tulajdonú ingatlanok
száma. A beruházás megvalósítása szükségesszerű és indokolt, hiszen az érintett területet veszélyeztető károk nagymértékben rontják a helyi természeti
környezet szépségét, a helyreállítás elmulasztása negatív módon hat az idegenforgalmi vonzerőre, hiszen az érintett terület az egyik legforgalmasabb hely, a
Szalajka-völgy bejárata. A projekthez kapcsolódó szemléletformáló kampány
átfogó célja, hogy Szilvásvárad község lakossága megismerje a projekttel érintett problémakört, felmérje annak jelentőségét, és felelősen védje a saját és a
helyi közösség értékeit.

Pályázat címe:
Nyíregyháza Borbánya és Malomkert
városrészeket érintő csapadékvíz-elvezető hálózat
és vízvisszatartási célú tározók fejlesztése
Megvalósító:
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Megítélt támogatás:
0,6 milliárd forint

Pályázat címe:
A Szalajka-patak
rekonstrukciója
Megvalósító:
Szilvásvárad
Községi Önkormányzata
Megítélt támogatás:
0,2 milliárd forint

Nyíregyházi belvízvédelmi fejlesztések
A projekt keretében megvalósult a Tüzér utca területén a meglévő zárt csapadékcsatorna-rendszer
kapacitásának növelése a meglévő beton csőcsatornák elbontásával és a nagyobb keresztmetszetű
műanyag csőcsatornák, burkolt árkok építésével, útpályaszerkezet-bontással, -helyreállítással. A Malomkert II. üteme során a Szántó Kovács János utcai parkoló területén, a meglévő csapadékátemelő
mellett 34 db, összesen 329 332 m3 térfogatú záportározó blokk létesült a csapadékrendszerbe kötéssel, a tározót keresztező vízvezeték kiváltásával, a parkolóburkolat bontásával, helyreállításával.
A Lujza utca, Alma utca területein a meglévő zárt csapadékcsatorna-rendszer kapacitásának növelése a meglévő beton csőcsatornák elbontásával és a nagyobb keresztmetszetű műanyag csőcsatornák,
burkolt árkok építésével, útpályaszerkezet-bontással, -helyreállítással történik. A Tünde utca területén a meglévő zárt csapadékcsatorna-rendszer kapacitásának növelése valósult meg a jelenlegi beton
csőcsatornák elbontásával és a nagyobb keresztmetszetű műanyag csőcsatornák, burkolt árkok építésével, útpályaszerkezet-bontással, -helyreállítással.
Fentieken túl szintén a TOP keretében valósul meg Nyíregyházán több mint 9,5 milliárd Ft értékben
útfelújítás és csomópontfejlesztés, valamint kerékpárút építés, 2,5 milliárd Ft értékben önkormányzati intézmények energetikai megújítása történik meg, továbbá oktatási és nevelési intézmények is
fejlesztésre kerülnek közel 2 milliárd Ft értékben 2020-ig.

A projektről készült rövidfilmet itt tekintheti meg:

a kép illusztráció

a fejlesztés előtti állapot
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A leromlott városi
területek rehabilitációja
32,8 milliárd forint értékben

Pályázat címe:
Szociális célú városrehabilitáció
Mezőcsáton
Megvalósító:
Mezőcsát Város Önkormányzata
Megítélt támogatás:
0,499 milliárd forint
Várható befejezés: 2020.03.31.

Szociális célú városrehabilitáció
Mezőcsáton

A leromlott városi településrészeken élő hátrányos helyzetű lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és
fizikai rehabilitációjának célja a társadalmilag és fizikailag leszakadó vagy leszakadással veszélyeztetett településrészeken élő lakosság életminőségének javítása és a
terület további leszakadásának a megakadályozása. Legfőbb célcsoportja a rehabilitált területen élő hátrányos
helyzetű lakosság. Az infrastrukturális beavatkozások
középpontjában a lakhatási körülmények javítása áll,
amely a társasházak és lakásszövetkezetek közös részeinek korszerűsítésével, valamint a szociális bérlakások modernizálásával történhet meg. Lehetőség van a szegregált
településrészekről a felkészített lakosokat integrált városi
környezetbe költöztetni szociális bérlakás biztosításával.
Emellett a közösségi, közterületi és szociális beavatkozások széles köre is támogatható a helyi igények szerint.
A lakhatási körülmények javítása mellett lehetőség van
az érintett városi akcióterületeken a szociális, közösségi és közterületi funkciók erősítésére, amely általában
közösségi helyiségek, házak kialakításával és közterület-rehabilitáció keretében valósul meg.

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Mezőcsát városa a társadalmi,
gazdasági, szociális jellemzők alapján az ország egyik leghátrányosabb
helyzetű járásának központja, ezért egyre jelentősebb problémát okoz
a lakosság elszegényedése, és részben ezzel összefüggésben a lakásállomány állapotának leromlása.
A projekt átfogó célja a szegregáció megszüntetése a hátrányos helyzetű
lakosok életkörülményeinek javításával és társadalmi felzárkóztatásával.

A leromlott
városi területeken
élők felzárkózását
segítő programok
16 milliárd forint
értékben
Korszerűsített,felújított lakások
száma a támogatási szerződésekben
tett vállalások alapján:
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A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló fejlesztések
a leromlott városi területek rehabilitációjára irányuló infrastrukturális fejlesztésekkel összhangban, azt kiegészítve a leszakadó
és leszakadással veszélyeztetett városi területeken élők közösségi
és egyéni szintű társadalmi integrációját segítik elő. Fontos,
hogy a szociális városrehabilitációs projekteket közösségfejlesztő programok kísérjék végig, amelyek lehetővé teszik a városrehabilitációval érintett területen élő lakosság bevonását a tervezésbe és a megvalósításba, továbbá erősítik a helyi közösség
kohézióját.
A fejlesztések eredményeként a hátrányos helyzetű emberek
életlehetőségei javulnak, elérhetővé válnak a foglalkoztatást, társadalmi integrációt, közösségfejlesztést, oktatást, iskolai felzárkózást,
családsegítést, gyermekjóléti szolgáltatást, életvezetési tanácsadást, egyéni fejlesztést és szociális munkát biztosító programok.

Tervezett projektelemek:
•
A Gárdonyi u. 21. szám alatti egylakásos lakóház felújítása.
•
A Rét utca 12. szám alatti egylakásos lakóház felújítása és komfortosítása.
•
A Jókai u. 21. szám alatt új építésű kétlakásos szociális bérlakás
kialakítása.
•
A Jókai u. 25. szám alatti kétlakásos szociális bérlakás felújítása
és komfortosítása.
•
A Jókai u. 35. szám alatti kétlakásos szociális bérlakás felújítása.
•
A Szent István út 70. sz. alatti használaton kívüli épület megvásárlása és közösségi esélyegyenlőségi központ kialakítása.
•
5 darab térfigyelő kamera telepítése.
•
Szabadidős közpark és játszótér kialakítása.
•
Kerékpárút kialakítása.
•
Szelektív hulladékgyűjtő sziget kialakítása.
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A helyi identitás és kohézió erősítése

Helyi közösségi programok
megvalósítása 21,5 milliárd
forint értékben

A helyi identitás és kohézió erősítésére irányuló konstrukciók szervesen kapcsolódnak az Emberi
Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló a „Cselekvő közösségek – aktív
közösségi szerepvállalás” című, EFOP-1.3.1.-15-2016-00001 azonosító számú kiemelt projekthez.
A közösségfejlesztési folyamat sikeres megvalósítása érdekében a kiemelt projekt a közösségfejlesztési
programok módszertanát adja, és szakmai támogatásként mentorhálózatot biztosít. Továbbá a TOP
kedvezményezettjeit kiadványokkal, képzésekkel és kommunikációs felületekkel is támogatja. A programok együttesen elősegítik egy nyitott, aktív, együttműködő társadalom megvalósulását.
A közösségfejlesztés célja a helyi közösséghez és a társadalomhoz tartozás elősegítése. A Közösségfejlesztési Módszertani Útmutatóban foglaltak szerint a közösségfejlesztésnek hét fő fázisa különböztethető meg.
1. A cselekedni szándékozók összegyűjtése a lakosság és szervezeteinek bevonását jelenti, az érintett körzet megszervezését, a kapcsolatfelvételt, majd a kommunikáció kereteinek kialakítását.
2. A helyzet feltárása a társadalmi-gazdasági diagnózis létrehozása, amelynek felállításában a közösség nem-szakember tagjai is aktív szerepet vállalnak. A legfontosabb a közösség önmagáról
való tudásának feltárása és a problémák azonosítása.
3. A közösség véleményének, késztetéseinek és cselekvési potenciáljának feltárása és a problémák mellé rendelése.
4. A feltáruló feladatok közös rangsorolása, a problémamegoldó folyamatok tervezése, a cselekvési terv és az önsegítő projektek készítése.
5. Új szokások és szervezetek életre segítése a helyi közösségben, új közösségi szervezetek megalakulása, képzések, a cselekvéshez szükséges attitűd kialakítása és a technikák elsajátítása,
különböző helyi tevékenységek (projektek) beindulása, információs rendszer kialakítása, a
nyilvánosság fórumainak létrehozása.
6. A partnerek megkeresése és aktivizálása: kapcsolatszervezés, hálózatépítés a helyi, országos és
nemzetközi szervezetek között, konfliktuskezelés, érdekérvényesítés.
7. A munka koordinálása, az esetleg elakadó megvalósítások továbblendítése, a megvalósult folyamatok értékelésének és a továbblépés tervezésének segítése.
„Cselekvő közösségek – aktív
közösségi szerepvállalás”
című projekt honlapja:

A helyi közösségek fejlesztése elsősorban a települések, településrészek közösségei kezdeményezőés cselekvőképességének fejlesztését, a közösségi szerepvállalás erősödését jelenti. A közösségi munka
hatására az érintett lakosok részvétele erősödik a problémák megoldásában. A tervezett fejlesztések
keretében közösségi, települési, településrészi helyi identitást erősítő közösségfejlesztési folyamatok,
továbbá – a TOP ERFA beruházásaihoz, illetve egyéb infrastrukturális beavatkozások előkészítéséhez
kapcsolódóan – közösségi részvételre épülő tervezési gyakorlatok alkalmazása, szabadidős, bűnmegelőzési, közbiztonsági és közlekedésbiztonsági programok valósulhatnak meg.
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Fejlődik a közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudata, a helyi civil társadalom megerősödése
pedig segíti a helyi közösségi konfliktusok megoldását. Erősödik a civil aktivitás, kialakulnak, illetve
megerősödnek a szükséges kompetenciák, az önkéntesség, a helyi identitás, valamint a településhez,
településrészekhez, térséghez való kötődés. A beavatkozás következtében a meglévő (humán) erőforrások felszínre kerülnek, az együttműködések következtében ezen erőforrások aktivizálódnak és
minőségi változást hoznak a település, települési közösségek életében.

Helyi közösségfejlesztés
Debrecenben
A projekt Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, Debreceni Művelődési Központ és a Méliusz Juhász Péter Könyvtár
konzorciumi együttműködésében valósul meg Alsójózsa és Felsőjózsa célterületeken.
A fenntartható társadalmi-gazdasági fejlődés érdekében erős,
integrált helyi társadalmakra van szükség, amelyek képesek az új
kihívásokra, a helyi erőforrásokra és a társadalmi, kulturális hagyományokra épülő adekvát válaszokat adni és azok szerint cselekedni. A projekt célja előmozdítani a célterületeken élő közösségek kezdeményező- és cselekvőképességét, azáltal, hogy közösségi
részvételre alapuló programokat valósítanak meg. A civil aktivitás
lehetővé teszi a helyi identitás tudat és a településrészhez való kötődés erősödését.

Pályázat címe:
Helyi közösségfejlesztés
Debrecen Józsa
városrészén
Megvalósító:
Debrecen
Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Debreceni Művelődési
Központ Méliusz Juhász
Péter Könyvtár
Megítélt támogatás:
55,1 millió forint
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Közösségi szinten irányított
városi helyi fejlesztések (CLLD)
45,6 milliárd forint értékben
Aktív közösségek erősítése Győrben
A projekt célja kulturális és közösségi terek, szolgáltatások fejlesztése, kínálatuk bővítése, továbbá a helyi közösségszervezési, helyi összetartozást, identitást erősítő tevékenységek, mint például kulturális és közösségi programok szervezése, lebonyolítása, a helyi
aktivitást elősegítő tevékenységek, valamint a helyi, közösségi alapú gazdaságfejlesztési megoldások népszerűsítése, kialakítása,
elterjesztése. Fontos, hogy a programok, a fejlesztések a helyi identitás erősítéséhez, izolált közösségek közti kapcsolatteremtéshez,
a közösségeknek biztosított terek megújításához és a passzív lakosság aktivitásának növeléséhez járuljanak hozzá.
A Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia tervezésének előkészítése során elsőként a település aktív szereplőinek beazonosítása és
megszólítása történt meg a Győri Helyi Akciócsoport kialakítása érdekében, továbbá bevonásra kerültek a kevésbé aktív, de fontos
információkkal rendelkező helyi szereplők is. A vállalkozói, a civil és az önkormányzati szféra képviselőinek együttműködésével
megalapításra került a HACS, továbbá a szervezeti és a működési keretek kialakultak. A HACS dedikált munkaszervezete, az Arrabona EGTC vállalta a tervezési folyamat koordinálását. A HKFS készítése során a tervezési terület nagyságát beazonosították,
áttekintették a stratégia tartalmi és formai követelményeit, valamint a korábban elkészült, relevanciával bíró dokumentumokat és
stratégiákat. A közös munka során összegezték a tervezésben résztvevők korábbi tapasztalatait, majd meghatározták a stratégiaalkotás ütemtervét a szükséges erőforrásokkal együtt. A folyamat eredményeként elkészült a Győri Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia.
A stratégia megvalósítását az Arrabona EGTC, mint munkaszervezet segíti, konzultációs tevékenységek, fórumok, tájékoztatók szervezésével, lebonyolításával, a HKFS cselekvési tervében megfogalmazott négy beavatkozási terület vonatkozásában kiírásra kerülő
pályázati felhívásokkal.
A közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (CLLD) megvalósításának célja a 10 000 fő
feletti városokban a helyi közösségek megerősítése, a városok kulturális és közösségi életének megújítása, továbbá a közösségi alapú gazdaságfejlesztési módszerek kialakítása, elterjesztése.
A CLLD lényege, hogy a helyi társadalom összetételét tükröző akciócsoport (Helyi Akciócsoport, röviden: HACS) a helyi társadalom bevonásával – egy ún. helyi fejlesztési stratégiában – határozza meg a
közösség szempontjából fontos célokat és beavatkozásokat, valamint a rendelkezésükre álló kereteken
belül az ezekre fordítandó fejlesztési forrásokat. A helyi fejlesztési stratégia egy, a város területén
kijelölt összefüggő akcióterületre készül, és a helyi fejlesztési programok alapját jelenti, egyszerre és
összehangoltan képes a TOP, ERFA és ESZA forrásait használni.
A fejlesztések infrastrukturális oldalát közösségi terek és szolgáltatók minőségi fejlesztése, bővítése,
valamint a helyi, illetve a közösségi alapú gazdaságfejlesztést támogató beruházások szolgáltatják.
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Az infrastrukturális beruházásokhoz szorosan kapcsolódó közösségszervezési és fejlesztési akciók és
programok növelik a városi CLLD-k területén élő lakosság összetartozását, identitástudatát, illetve
erősítik a helyi és közösségi gazdaságfejlesztés alapjainak megteremtését, valamint az egyes szektorok
közötti párbeszédet és közös gondolkodást.
A HACS a helyi fejlesztési stratégiában foglalt céljai elérése érdekében helyi felhívásokat tesz közzé,
amelynek keretében helyi szervezetek igényelhetnek támogatást saját fejlesztési elképzeléseik megvalósítására, majd ezek közül a HACS választja ki a helyi fejlesztési stratégiához illeszkedő projekteket.
A beavatkozások eredményeként partnerségben tervezett, integrált, újszerű és innovatív helyi fejlesztések valósulnak meg, amelyek a helyi közösségek megerősítésén keresztül hozzájárulnak a terület
népességmegtartó képességéhez. A stratégiai szintű együttműködés erősödésével cél továbbá a helyi
civil szektor aktivitásának és ismertségének növelése is.

Pályázat címe:
Győri Helyi Közösségi
Fejlesztési Stratégia
Megvalósító:
Győr Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Megítélt támogatás:
0,75 milliárd forint

A felhívások a következő intézkedések keretén belül kerülnek megjelentetésre:
1. Ki lakik a városban? Élő emlékezet – élő közösségek – élő város. A helyi értékeket tudatosító, megjelenítő kezdeményezések
megvalósítása, melynek célja a közös városi és városrészi identitás erősítése a helyi értékek, hagyományok megjelenítésén,
tudatosításán, népszerűsítésén keresztül.
2. Mutasd meg magad! A közösségi részvételt és a befogadást segítő tevékenységek megvalósítása. Aminek célja a lakosság közösségi aktivitásának erősítése a városi és városrészi közösségi kezdeményezések támogatásán keresztül.
3. Teret a közösségnek! Közösségi terek felújítása és fejlesztése, inspiráló, értéket közvetíteni képes terek kialakítása céljából, mely
támogatni képes a közösségi élet szerveződését és a kreatív együttműködés kialakulását.
4. Sokszínű közösségek. Szinergiageneráló közös kezdeményezések megvalósítása, a közösségek közti együttműködéseken keresztül.

Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések
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