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• A TOP megyei keret felhasználása a Fejér Megyei Integrált Területi 
Program (ITP), ill. az adott évi fejlesztési keret szerint történik.

 A megyei önkormányzat felelős a Kormánydöntéssel is megerősített
megyei ITP végrehajtásáért.

• Az ITP meghatározza a fejlesztésekkel elérni kívánt célkitűzéseket, a 
kiírásra kerülő intézkedéseket, azok keretösszegét, ütemezését.

• Az ITP évente felülvizsgálható, indokolt esetben módosítható (pl. forrás-
felhasználási módok alkalmazása)

• Jelenleg az első körben benyújtani tervezett fejlesztési elképzelések 
pontosítása, szelektálása zajlik, a TOP felhívások ütemezett forráskerete és 
a fejlesztési igények összehangolása érdekében

VÉGREHAJTÁSI KERETFELTÉTELEK (1)



Területi forrásallokáció a TOP-ban 
megyék szerinti bontás

Megye Forrás (Mrd Ft)

1. Bács-Kiskun 63,23

2. Baranya 38,02

3. Békés 57,94

4. Borsod-Abaúj-Zemplén 93,05

5. Csongrád 29,19

6. Fejér 32,10

7. Győr-Moson-Sopron 23,35

8. Hajdú-Bihar 49,62

9. Heves 41,69

10. Jász-Nagykun-Szolnok 53,78

11. Komárom-Esztergom 25,94

12. Nógrád 41,13

13. Somogy 43,45

14. Szabolcs-Szatmár-Bereg 89,28

15. Tolna 27,55

16. Vas 21,14

17. Veszprém 45,17

18. Zala 23,05



A Fejér Megyei Önkormányzat felelős a TOP keretéből a megyére elkülönített 32,1 Mrd Ft 
forrás felhasználásáért, a Kormány által jóváhagyott kulcsindikátorok megvalósításán 
keresztül (1562/2015. (VIII.12.) Kormányhatározat).

VÉGREHAJTÁSI KERETFELTÉTELEK (2)

Eredményességmérési keretbe tartozó indikátor
Célérték 

2018
Célérték 

2023

A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari 
parkok területe (ha)

10,00 49,79

A felújított vagy korszerűsített utak teljes hossza (km) 13,66 13,66

Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító 
férőhelyek száma (db)

100,00 499,00

Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek 
(m2)

11 220,00 56 067,00

Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza (km) 10,05 29,00

Üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése (tonna CO2

egyenérték)
1666,00 16521,00

Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó 
szolgálatok száma (db)

10,00 47,00

Helyreállított lakóegységek városi területeken (lakóegység) 8,00 37,00

A foglalkoztatási paktumok keretében munkaerőpiaci 
programokban résztvevők száma (fő)

345,00 1725,00



Pályázati felhívások

 Felhívások meghirdetése: www.palyazat.gov.hu oldalon
 Könnyebben elérhetőek a Fejér megyét érintő felhívások:

http://www.fejer.hu/ ALBENSIS Kft. / Pályázatok

Minden TOP intézkedésen belül egy megyei és egy megyei jogú városi felhívás jelenik 
meg.

 Felhívásonként megyespecifikus részek, külön mellékletekben:
• teljes rendelkezésre álló forrás,
• benyújtási határidő,
• az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege,
• a projekt elszámolható összköltsége,
• értékelési szempontrendszer

http://www.palyazat.gov.hu/
http://www.fejer.hu/


Eddig megjelent TOP felhívások

Intézkedés Rendelkezésre álló

keretösszeg

1.1.1 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése 1,747 Mrd Ft

1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés 1,000 Mrd Ft

1.3.1 Közlekedés (alacsonyabb rendű utak) 1,800 Mrd Ft

1.4.1 Óvoda, bölcsőde fejlesztés 1,500 Mrd Ft

2.1.1 Barnamezős városrehabilitáció 1,2 Mrd Ft

2.1.2 Zöld város kialakítása 2 Mrd Ft

2.1.3 Belterületi vízrendezés 0,883 Mrd Ft

3.1.1 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés 1,762 Mrd Ft

4.1.1 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése 0,500 Mrd Ft

4.2.1 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése 0,300 Mrd Ft

4.3.1 Leromlott városi területek rehabilitációja 0,631 Mrd Ft

5.1.1 Megyei paktumok 0,400 Mrd Ft

5.1.2 Helyi foglalkoztatási együttműködések 0,903 Mrd Ft

5.2.1 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok 0,297 Mrd Ft



1.1.1. Ipari parkok, ipari területek fejlesztése

Cél: elsősorban a meglévő kapacitásokhoz kapcsolódó szolgáltatások körének bővítése és minőségének 

javítása.

 Megyei keret: 1,747 Mrd Ft (teljes keret: 2,747 Mrd Ft)

 Támogatási intenzitás: regionális beruházási térkép szerint – 35%, helyi infrastruktúra fejlesztés 

esetén: max. 100 %

 Projektméret: 50-1000 MFt

 Benyújtásra rendelkezésre álló idő: 2016.02.29. – 05.23.

 Megvalósítás időtartama: 36 hónap

 Támogatást igénylők köre: 

o Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 32)

o Jogi személyiségű vállalkozások (GFO 1) – önkormányzati tulajdonban

o Nonprofit gazdasági társaságok (GFO 57) – önkormányzati tulajdonban

 Kiemelt szempontok:

o támogatási jogcím helyes megválasztása (intenzitás!),

o meglévő, illetve barnamezős fejlesztések preferáltak,

o Szabad Vállalkozási Zónába tartozó járásokban GINOP támogatási lehetőség kihasználása,

o foglalkoztatási paktumokkal történő együttműködés előnyt jelent.



Ipari parkok, iparterületek fejlesztése

 a meglévő kapacitások és szolgáltatások minőségi fejlesztése, 

 a még szükséges infrastrukturális háttér kiépítése, 

 indokolt esetekben új üzleti infrastruktúra, elsősorban iparterületek kialakítása, 

 a barnamezős területek ipari, gazdasági funkcióval történő hasznosítása (beleértve a terület 
ehhez szükséges előkészítését), 

 az iparterületek elérhetőségét és feltárását segítő vonalas infrastruktúrák, kapcsolódó 
közlekedési útvonalak fejlesztése.

 önkormányzat vagy önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság pályázhat,

 nincs közvetlen KKV támogatás!

Inkubátorházak fejlesztése

Megjelenés várhatóan 2016. második felében.

1.1.1. Ipari parkok, ipari területek fejlesztése
1.1.2. Inkubátorházak fejlesztése



1.1.3. Helyi gazdaságfejlesztés

• Cél: A helyi gazdaság üzleti infrastrukturális hátterének támogatása, a helyi alapanyagokra 

alapozott, helyi termelők piacra jutását segítő térségi fejlesztés.

• Megyei keret: 1,0 Mrd Ft

• Támogatási intenzitás: regionális beruházási térkép szerint – 35%, helyi infrastruktúra fejlesztés 

esetén: max. 100 %

• Projektméret: 50-500 MFt

• Benyújtásra rendelkezésre álló idő: 2016.06.13. – 09.15.

• Megvalósítás időtartama: 24 hónap

• Támogatást igénylők köre: 

o Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek

o Jogi személyiségű vállalkozások – önkormányzati tulajdonban 

o Nonprofit gazdasági társaságok – önkormányzati tulajdonban

• Kiemelt szempontok:

o térségben gondolkodás (infrastruktúrák hatékony telepítése),

o Vidékfejlesztési Program (Rövid Ellátási Lánc – REL) kapcsolat,

o közétkeztetési fejlesztések csak 10 ezer fő feletti városokban (nem vidéki térségek)



Helyi gazdaságfejlesztés

A Vidékfejlesztési Program (VP)

intézkedéseivel összhangban:

1. a települési önkormányzatok saját 
közétkeztetési feladatai ellátásának helyi 
alapanyagokra alapozott 
továbbfejlesztéséhez szükséges 
infrastruktúra és eszköz fejlesztése 
valósulhat meg (10.000 fő feletti 
településeken)

2. tárolás, hűtés, válogatás, mosás, 
csomagolás ~agrárlogisztika

3. helyi piacok fejlesztése

1.1.3. Helyi gazdaságfejlesztés



1.3.1. Gazdaságfejlesztést és munkaerő 
mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés

 Cél: 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

 Megyei keret: 1,800 Mrd Ft (teljes keret: 2,055 Mrd Ft)

 Támogatási intenzitás: A támogatás maximális mértéke az összes 

elszámolható költség 100%-a.

 Projektméret: 100 – 1000 MFt

 Benyújtásra rendelkezésre álló idő: 2016.01.18. – 03.01.

 Megvalósítás időtartama: 36 hónap

 Támogatást igénylők köre: 

 Magyar Közút Nonprofit Zrt.

 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.



Támogatható tevékenységek: Önállóan támogatható tevékenységek

• 4 és 5 számjegyű utak fejlesztése, felújítása

• 4 és 5 számjegyű kül- és belterületi utak burkolatának és

alépítményeinek felújítása, fejlesztése, útburkolatának szélesítése,

korszerűsítése melybe egyéb fejlesztések is beleférnek

• Országhatárhoz vezető alsóbbrendű utak fejlesztése, felújítása, építése

• Országhatárhoz vagy határátkelőhelyhez vezető - 4 és 5 számjegyű vagy 

helyi - út kialakítása, fejlesztése meglévő útszakaszok burkolatának és 

alépítményeinek felújítása, útburkolatának szélesítése, korszerűsítése, 

szilárd burkolattal történő kiépítése, melybe egyéb fejlesztések is 

beleférnek

1.3.1. Gazdaságfejlesztést és munkaerő 
mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés



1.4.1. Óvodai, gyermekellátási szolgáltatások

• Cél: A gyermekellátó kapacitások fejlesztése a gyermeket vállalók foglalkoztathatósága érdekében
• Megyei keret: 1,5 Mrd Ft (teljes keret: 2,458 Mrd Ft)
• Támogatási intenzitás: az elszámolható költségek 100%-a
• Projektméret: 1-300 MFt
• Benyújtásra rendelkezésre álló idő: 2016.03.21. – 05.23.
• Megvalósítás időtartama: 24 hónap
• Támogatást igénylők köre:

o Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek 
o Helyi önkormányzatok és társulásaik
o Helyi és országos nemzetiségi önkormányzatok és társulásaik
o Egyesület
o Egyházi jogi személy
o Jogi személyiségű civil szervezetek, közalapítványok, nonprofit gazdasági társaságok
o Többségi tulajdonú önkormányzati nonprofit gazdasági társaság

• Kiemelt szempontok:
o eszközbeszerzés önállóan is támogatható,
o térségi együttműködésben megvalósuló fejlesztések



1.4.1.Óvodai, gyermekellátási szolgáltatások

Támogatható tevékenységek: Önállóan támogatható tevékenységek

Intézmény/szolgáltatás infrastrukturális fejlesztése, ezen belül támogatható:
• férőhely bővítése, átalakítása, felújítása (beleértve az épületgépészetet, a főzőkonyha vagy a 

melegítőkonyha fejlesztését is);
• új telephely/szolgáltatás létesítése; 
• udvar, játszóudvar felújítása (pl.: kerékpártároló/babakocsi tároló létesítése; kerítés építése, javítása; 

zöldterület-fejlesztése, növelése; ivókút építése);
• bezárt telephely újranyitása;
• szocializációt, mozgásfejlesztést, fejlesztést segítő helyiségek, szabadidős programoknak lehetőséget 

biztosító terek fejlesztése (kizárólag óvodák esetében); 
• tornaszoba, orvosi szoba, elkülönítő helyiség létesítése, felújítása (kizárólag óvodák esetében).

Eszközbeszerzés, beleértve:
• a bútorok és egyéb berendezési tárgyak (pl.: konyhai berendezések; udvari játékok; utcabútorok; 

játéktároló), eszközök (pl.: konyhai eszközök; fejlesztő eszközök) beszerzését közvetlenül a szolgáltatáshoz 
kapcsolódóan;

• az informatikai eszközök, berendezések, IKT-eszközök, vezeték nélküli (ún. wireless) technológiák 
beszerzését.



2.1.1. Barnamezős területek rehabilitációja

 Cél: A megye városi barnamezős területeinek környezettudatos átalakítása, vállalkozói

tevékenységeket ösztönző, a népességmegtartó településfejlesztési beavatkozásra.

 Megyei keret: 1,2 Mrd Ft

 Támogatási intenzitás: regionális beruházási térkép szerint – 35%, 

szennyeződésmentesítéséhez nyújtott beruházási támogatás: 100 %

 Projektméret: 50 - 600 MFt

 Benyújtásra rendelkezésre álló idő: 2016.02.25. – 05.17.

 Megvalósítás időtartama: 36 hónap (kármentesítés 60 hónap)

 Támogatást igénylők köre: 

o helyi önkormányzat (GFO 321) (CSAK VÁROS)
o Konzorcium egyéb szervezetekkel (pl. alapítványokkal, egyesületekkel) lehetséges

 Kiemelt szempontok:
o városközponti fejlesztés,
o terület előkészítése, hasznosítható szabadterek megújítása, épületek energiahatékony fejlesztése

közösségi és gazdaságélénkítési célból



2.1.1. Barnamezős területek rehabilitációja

Támogatható tevékenységek: 

3.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek

Önkormányzati tulajdonban lévő barnamezős terület rehabilitációja, melynek keretében támogatható: 

terület hasznosítását célzó beruházások megvalósítása gazdaságélénkítési, közösségi tevékenységek 

kiszolgálására.

A) Főtevékenység: közterületek kialakítása végleges és átmeneti hasznosítás céljából egyaránt, a 

barnamezős terület hasznosítható szabadtereinek komplex rehabilitálása, a település városi zöld 

infrastruktúra hálózatába történő integrálása a terület rekonstrukciójával vagy új zöldterület 

kialakításával

B) Főtevékenység: a szükséges kármentesítési tevékenységen túl a meglévő épületállomány teljes 

elbontását követően a barnamezős terület hasznosítása gazdaságélénkítési, közösségi céllal.

C) Főtevékenység: a barnamezős terület hasznosítható épületállományának energiahatékony 

üzemeltetést biztosító módon történő felújítása, átépítése, feltétlenül szükséges részleges bontása, 

bővítése, illetve rehabilitálása (energiahatéknysági beruházások, megújuló energiaforrások alkalmazása 

az épület üzemeltetése során) gazdaságélénkítési, közösségi céllal, különös tekintettel a történelmi és 

kulturális örökség megőrzésére és az újrahasznosításra



2.1.2. Zöld város kialakítása

 Cél: A városi környezetjavító intézkedések, valamint a gazdaságfejlesztési beavatkozások.

 Megyei keret: 2,0 Mrd Ft (teljes keret: 3,5 Mrd Ft)

 Támogatási intenzitás: regionális beruházás esetén 35 %, csekély összegű támogatás 

esetén max. 100 %, 

 Vissza nem térítendő támogatás összege: 50 - 500 MFt

 Benyújtásra rendelkezésre álló idő: 2016.04.22. – 07.22.

 Megvalósítás időtartama: 36 hónap

 Támogatást igénylők köre: 

o helyi önkormányzat (CSAK VÁROS)

o Konzorcium egyéb szervezetekkel (pl. alapítványokkal, egyesületekkel) lehetséges

 Kiemelt szempontok:

o zöld infrastruktúra-fejlesztési és –fenntartási akcióterv



2.1.2 Zöld város kialakítása

Támogatható tevékenységek: 

3.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek

A főtevékenység: zöld város kialakítása (zöld felületek kialakítása)

B főtevékenység: az akcióterületre eső, többségi önkormányzati tulajdonban, vagy 100%-os 

önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság tulajdonában lévő, illetve legkésőbb a vonatkozó 

mérföldkő teljesítéséig legalább többségi önkormányzati tulajdonba kerülő területek és épületek 

klímatudatos, energiahatékony üzemeltetést biztosító módon történő megújítása, azok fenntartható 

üzemeltetése érdekében, továbbá nem épület jellegű építmények, létesítmények fenntartható, 

energiahatékony üzemeltetését biztosító megújítása.

C főtevékenység: az akcióterületen önkormányzat vagy 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő 

gazdasági társaság tulajdonába kerülő szolgáltató épület kialakítása



2.1.3. Települési környezetvédelmi 
infrastruktúra-fejlesztések

 Cél: a települések belterületi csapadékvíz elvezetési rendszerének kialakítása, fejlesztése, 

környezetbiztonságának növelése

 Megyei keret: 0,883 Mrd Ft (teljes keret: 1,239 Mrd Ft)

 Támogatási intenzitás: 100%

 Projektméret: 10 – 400 MFt 

 Benyújtásra rendelkezésre álló idő: 2016.02.18. – 04.18.

 Megvalósítás időtartama: 36 hónap

 Támogatást igénylők köre: 

o helyi önkormányzatok (321)

o helyi önkormányzatok társulásai (327)

Konzorciumi partnerként

o Magyar Közút Nonprofit Zrt (57)
o Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (57)

 Kiemelt szempontok:

o Zárt csapadékvíz elvezető rendszer csak indokolt esetben



2.1.3. Települési környezetvédelmi 
infrastruktúra-fejlesztések

Támogatható tevékenységek: 

Önállóan támogatható tevékenységek

• Belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója a 

csapadékvíz-gazdálkodás céljainak figyelembe vételével. 

• Belterület védelmét szolgáló vízkár elhárítási és vízvisszatartási célú tározók 

fejlesztése, rekonstrukciója

• Belterületet veszélyeztető vízfolyások lokális vízkár elhárítási fejlesztései

(belterületen áthúzódó vízfolyások és csatornák, valamint a belterületről 

elvezetett csapadékvizeket befogadó vízfolyások és belvízelvezető csatornák)

• Belterület védelmét szolgáló csapadékvíz elvezető rendszerek védelmi 

töltéseinek lokális fejlesztése, rekonstrukciója



3.1.1. Fenntartható közlekedésfejlesztés

 Cél: a olyan, a fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és erősítő 

közlekedésfejlesztési intézkedések megvalósítása, az éghajlatváltozás mérséklése, a szén-

dioxid kibocsátás csökkentése, az élhető városi környezet kialakulása

 Támogatási intenzitás: A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 

100%-a.

 Megyei keret: 1,762 Mrd Ft (teljes keret: 3,151 Mrd Ft)

 Projektméret: 50 - 500 MFt

 Benyújtásra rendelkezésre álló idő: 2016.01.29. – 03.31.

 Megvalósítás időtartama: 36 hónap

 Támogatást igénylők köre: 

o helyi önkormányzatok 

o többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok

• Kiemelt szempontok:

o kerékpárforgalmi hálózati terv,

o hozzájárulás a kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza indikátorhoz,

o közlekedésbiztonságot vagy forgalomcsillapítást szolgáló fejlesztési elemek



3.1.1. Fenntartható közlekedésfejlesztés

Támogatható tevékenységek: 

3.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek

Kerékpárosbarát fejlesztés

• Teljes település vagy településrész közlekedési úthálózatának kerékpárosbaráttá alakítása

• Települések, vagy településközpont és lakott területen kívül elérhető lakott településrész közötti 

kerékpárforgalmi útvonal kialakítása.

• Országos közút teljes átkelési szakasza vagy annak egy funkcionális egysége mentén létesül kerékpáros 

útvonal.

• Lakott területen kívül elhelyezkedő munkahelyek és a település belterülete közötti kerékpárforgalmi 

útvonal kialakítása.

• Közbringa-rendszer kiépítése, bővítése.

Forgalomcsillapítás, közlekedésbiztonság, akadálymentesítés

• Közlekedésbiztonsági beruházás

• Forgalomcsillapítás a fenntartható települési közlekedés, valamint az élhetőbb városi környezet 

megteremtése érdekében. 

• Közterületi közlekedési felületek akadálymentesítése a fogyatékossággal élők vagy bármilyen probléma 

miatt nehezen közlekedők mobilitásának, foglalkoztatottságának a segítése érdekében



4.1.1. Egészségügyi alapellátás 
infrastrukturális fejlesztése

• Cél: jó minőségű közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása,
az egészségügyi ellátórendszer fejlesztése

• Megyei keret:  0,500  Mrd Ft (teljes keret: 1,084 Mrd Ft)
• Támogatási intenzitás: maximum az elszámolható költségek 100 %-a;
• Projektméret: 10-100 MFt
• Benyújtásra rendelkezésre álló idő:  2016.02.15. – 05.04.
• Megvalósítás időtartama: 24 hónap
• Támogatást igénylők köre:
o Helyi önkormányzatok és társulásaik
o Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások által létrehozott gazdasági társaságok, 

amelyekben az önkormányzatok többségi tulajdonrésszel rendelkeznek 
o Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek 
o Egyesületek, Egyházak, Alapítványok

• Kiemelt szempontok:
o ellátott betegek száma legalább 900 fő (háziorvosi ellátási körzet),
o előnyt élvez, ha egy épületbe integrálják a településen működő alapellátásokat (új 

építés esetén kötelező)



4.1.1. Egészségügyi alapellátás 
infrastrukturális fejlesztése

Támogatható tevékenységek: Önállóan támogatható tevékenységek

Egészségügyi alapellátás infrastruktúra fejlesztése, ezen belül támogatható:

– Közfinanszírozott és területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosi és

házi gyermekorvosi rendelőnek, fogorvosi rendelőnek, védőnői tanácsadónak,

alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti

ellátásnak helyt adó helyiségek felújítása, átépítése, bővítése, meglévő – jelenleg

más funkciót betöltő – épületben történő kialakítása, valamint új helyiség/épület

építése. Kizárólag meglévő, működő praxisok/védőnői szolgálatok fejlesztése

támogatható.



4.2.1. Szociális alapszolgáltatások 
infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

• Cél: A közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, különös tekintettel a közszolgáltatások emberi
kapacitására és a kapacitáshiányos hátrányos helyzetű térségekre.

• Megyei keret: 0,30 Mrd Ft (teljes keret: 0,690 Mrd Ft)
• Támogatási intenzitás: maximum 100%
• Projektméret: 3 - 150 MFt
• Benyújtásra rendelkezésre álló idő: 2016.02.08. – 04.29.
• Megvalósítás időtartama: 24 hónap
• Támogatást igénylők köre:

• Helyi önkormányzatok és társulásaik
• Helyi és országos nemzetiségi önkormányzatok illetve ezek társulásai
• Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások
• Egyesület
• Egyház és belső egyházi jogi személy
• Alapítvány jogi személyiségű intézménye és szervezeti egysége
• Többségi önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaság

• Kiemelt szempontok:
o térségi együttműködésben megvalósuló fejlesztések előnyt élveznek



4.2.1. Szociális alapszolgáltatások 
infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

Támogatható tevékenységek: Önállóan támogatható tevékenységek

A szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése, ezen belül támogatható:

 férőhely bővítése,

 átalakítása, felújítása, (épületgépészet is)

 étkeztetéshez szükséges konyha kialakítása,

 az alapszolgáltatásokhoz kapcsolódó IKT infrastruktúra fejlesztése, hálózati rendszerek 

kiépítése,

 az épülethez tartozó, telekhatáron belüli külső terek (udvar, zöld terület) kialakítása, 

átalakítása, felújítása.

Eszközbeszerzés:

 eszközök, bútorok és berendezési, felszerelési tárgyak beszerzése,

 külső terekhez kapcsolódó tárgyi eszközök beszerzése,

 járműbeszerzés.



4.3.1. Leromlott városi területek 
rehabilitációja

 Cél: a leszakadó vagy leszakadással veszélyeztetett városrészeken koncentráltan 

megnyilvánuló társadalmi-fizikai-gazdasági problémák komplex módon való kezelése a 

területen élők társadalmi integrációjának elősegítése érdekében

 Megyei keret: 0,631 Mrd Ft (teljes keret: 0,731 Mrd Ft) (CSAK VÁROS)

 Támogatási intenzitás: 100%

 Projektméret: 50 – 350 MFt

 Benyújtásra rendelkezésre álló idő: 2016.05.16. – 07.15.

 Megvalósítás időtartama: 42 hónap

 Támogatást igénylők köre: A támogatási kérelem benyújtására kizárólag konzorciumi 

formában van lehetőség, konzorciumvezető kizárólag helyi önkormányzat lehet (alapítvány, 

egyesület, egyház, nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati tulajdonú nonprofit gazd. 

társaság, lakásszövetkezet, Magyar Közút, NIF, stb.).

 Kiemelt szempontok:

o előnyt élveznek a kedvezményezett településeken és/vagy járásokban megvalósuló 

fejlesztések,

o előnyt élvez a projekt, ha az akcióterület egyéb fejlesztéseihez is kapcsolódik



4.3.1. Leromlott városi területek 
rehabilitációja

Támogatható tevékenységek: 
Önállóan támogatható tevékenységek

• Lakófunkciót erősítő tevékenységek

o Társasházi, lakásszövetkezeti tulajdonban lévő lakóépületek korszerűsítése, 

felújítása 

o A modern szociális bérlakások kialakítása, komfortosítása

• A modern szociális bérlakások kialakítása, komfortosítása érdekében önkormányzati (ide 

értve a 100%-os tulajdonú önkormányzati gazdasági társaságot is) vagy nonprofit szolgáltató 

kizárólagos tulajdonában álló, vagy a fejlesztés eredményeként kizárólagos tulajdonába 

kerülő szociális bérlakások korszerűsítése céljából energiahatékonyság javítással egybekötve.

• Önkormányzati (ide értve a 100%-os tulajdonú önkormányzati gazdasági társaságot is) vagy 

nonprofit szolgáltató kizárólagos tulajdonában álló, vagy a fejlesztés eredményeként 

kizárólagos tulajdonába kerülő lakóépületek, lakások és melléképületeik megszüntetése.



5.1.1. Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások,
foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések

• Cél: a foglalkoztatásban érintett megyei és helyi szereplők számára, a foglalkoztatás-

növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések, partnerségek,

paktumok létrehozatala és a paktumok képzési és foglalkoztatási programok

megvalósítása.

• Megyei keret: 0,4 Mrd Ft (teljes keret: 0,8 Mrd Ft)

• Támogatási intenzitás: 100%

• Projektméret: 300 – 400 MFt

• Benyújtásra rendelkezésre álló idő: 2016.01.29. – 03.17.

• Megvalósítás időtartama: 36 hónap

• Támogatást igénylők köre: 

• Kizárólag konzorciumi formában van lehetőség, a konzorcium vezetőként kizárólag 

a megyei önkormányzatok jelölhetők meg. A konzorciumba kötelező bevonni az 

állami foglalkoztatási szervként eljáró megyei kormányhivatalt.



5.1.1. Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások,
foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések

Támogatható tevékenységek: 

Önállóan támogatható tevékenységek

• Kezdeményezések összehangolása, a partnerségek kialakítása 

• Megyei szintű együttműködési hálózatok kialakítása

• Paktumok létrehozása

• Foglalkoztatási stratégia, akcióterv kidolgozása

• Ernyőszervezeti feladatok ellátása

• A megyében működő gazdasági és foglalkoztatási paktumok szakmai támogatása

• Képzési és foglalkoztatási programok megvalósítása



5.1.1. Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, 
foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek

• Helyi termék- vagy szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó kiegészítő ESZA tevékenységek (1. kiegészítő tevékenység):

o helyi termék, illetve helyi mester, mesterség elektronikus kataszterének kialakítása;

o jó gyakorlatok – termék, szolgáltatás, értékesítés - feltárása, és disszeminációja, 

o termék- és szolgáltatásfejlesztési és továbbfejlesztési stratégia/terv kidolgozása;

o a helyi termelők és szolgáltatók alapvető vállalkozói készségét növelő képzések támogatása;

o a helyi kézműves iparhoz vagy szolgáltatáshoz kapcsolódó, illetve szakképzések a lakosság és a helyi gazdasági 
szereplői részére;

o hazai és nemzetközi jó gyakorlatok alkalmazását elősegítő együttműködések disszeminációja;

o tudatos térségi és helyi termék fogyasztás és vásárlás ösztönzése (kutatások, felmérések)

• A Vidékfejlesztési Programmal való átfedés-mentesség biztosítása érdekében kizárólag nem mezőgazdasági vagy 
elsődleges feldolgozású élelmiszer-termékek esetében alkalmazható tevékenységek:

o kísérleti fejlesztések előkészítése, kidolgozása, megvalósítása 

o elektronikus helyi vásárlói és termelői, szolgáltatói platform (web oldal) kialakítása 

o helyi termék- és szolgáltatáslánc és csomag kialakítási és fejlesztési stratégia 

o helyi termékláncok és termékcsomagok kialakítását elősegítő vállalkozói megbeszélések és konferenciák 

o helyi gazdaság és termékfejlesztés mentorálása, folyamatsegítése, szakértői támogatása



5.1.1. Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, 
foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek

•Befektetés-ösztönzéshez, ágazati gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó tevékenységek 
(2. kiegészítő tevékenység)

o befektetés-ösztönzéshez kapcsolódó tevékenységek; 

o egy-egy ágazathoz kapcsolódó piacszerzési stratégia, szolgáltatási terv kidolgozása, kapcsolódó 
marketing és arculatterv készítés;

o nemzetközi jó gyakorlatok alkalmazását elősegítő együttműködések disszeminációja;

o a kidolgozott helyi gazdaságfejlesztési projektek megalapozása és közösségi integrálása; 
gazdasági – és foglalkoztatási fókuszú vállalkozói fórumok, rendezvények szervezése

Indikátorok (eredményességi): A foglalkoztatási paktumok keretében munkaerő-piaci 
programokban résztvevők száma: 1725 fő (2023)



5.1.2. Helyi foglalkoztatási együttműködések

• Cél: A foglalkoztatásban érintett helyi önkormányzatok számára, a foglalkoztatás-növelést 
célzó foglalkoztatási együttműködések, partnerségek, paktumok létrehozatala és a 
paktumok képzési és foglalkoztatási programok megvalósítása.

• Megyei keret: 0,903 Mrd Ft (teljes keret: 1,863 Mrd Ft)
• Támogatási intenzitás: 100%

• Projektméret: 40-350 MFt

• Benyújtásra rendelkezésre álló idő: 2016.03.17. – 07.25.

• Megvalósítás időtartama: 36 hónap

• Támogatást igénylők köre: (kizárólag konzorciumi forma)

o Állami foglalkoztatási szervként eljáró megyei kormányhivatalok 

o Helyi önkormányzat(ok) 

o Helyi önkormányzatok és társulásaik 

• Kiemelt szempontok:

o lehetőség a helyi, specifikus képzési igények becsatornázására,

o előnyt élveznek az önállóan nem támogatható, kiegészítő ESZA tevékenységeket is 

megvalósító projektek



5.1.2. Helyi foglalkoztatási együttműködések

Támogatható tevékenységek: 

Önállóan támogatható tevékenységek

• Kezdeményezések összehangolása, a partnerségek kialakítása 

• Helyi szintű együttműködési hálózatok kialakítása

• Paktumok létrehozása

• Foglalkoztatási stratégia, akcióterv kidolgozása

• Projektjavaslatok kezdeményezése

• Munkaprogram kidolgozása

• Vállalkozási tanácsadás rendszer működtetés és fejlesztése

• Képzési és foglalkoztatási programok megvalósítása



5.1.2. Helyi foglalkoztatási együttműködések

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek

• Helyi termék- vagy szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó kiegészítő ESZA 
tevékenységek 

• Befektetés-ösztönzéshez, ágazati gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó 
tevékenységek 
(Részletesen ld. 5.1.1. felhívásnál!)



5.2.1. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi 
szintű komplex programok

 Cél: a városi jogállású helyi önkormányzatok részére a szegénység, a társadalmi és a 

munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésének megállítása, valamint a közösségi és 

egyéni szintű társadalmi integráció feltételeinek megteremtése 

 Megyei keret:  0,297 Mrd Ft (teljes keret: 0,347 Mrd Ft) 

 Támogatási intenzitás: 100%

 Projektméret: 20 – 250 MFt

 Benyújtásra rendelkezésre álló idő: 2016.02.12. – 03.31.

 Megvalósítás időtartama: 36 – 60 hónap

 Támogatást igénylők köre: A támogatási kérelem benyújtására kizárólag konzorciumi 

formában van lehetőség, konzorciumvezető kizárólag városi jogállású település 

helyi önkormányzata lehet (helyi nemzetiségi önkormányzat, alapítvány, egyesület, 

egyházi jogi személy, önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások, 

lakásszövetkezetek, társasházak)



5.2.1. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi 
szintű komplex programok

Támogatható tevékenységek: 

Önállóan támogatható tevékenységek:
o Együttműködés megteremtése
o Folyamatos szociális munka megteremtése
o Törekvés a foglalkoztatás elősegítésére
o Törekvés a kora-gyermekkori, gyermekkori és iskolán kívüli fejlesztés és oktatás 

fejlesztésére
o Törekvés az egészség fejlesztésére
o Szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása
o Bűnmegelőzést elősegítő programok

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek:
o eszközbeszerzés
o a programokhoz, eseményekhez kapcsolódó tudásmegosztó, kommunikációs 

platformok



- Projektötletek TOP felhívásokhoz, szakmai kiválasztási kritériumokhoz
illesztése

- Egyes fejlesztési területek egyáltalán nem finanszírozhatóak uniós
forrásból (pl. sportcsarnok, uszoda, kereskedelmi szálláshelyfejlesztés,
községi belterületi út)

- Projektek egymásra épülésének, szinergiáinak feltárása

- Megye és MJV tervezés összehangolása, kiemelten gazdaságfejlesztés
terén (MJV és járása)

- Elmozdulás a komplexebb, hálózatszerű térségi fejlesztések felé

- Priorizált projektrangsor felállítása (tartalékprojektekkel)
településenként

- Indikátorvállalások!

TERVEZÉSI KIHÍVÁSOK



KÖSZÖNÖM A 

FIGYELMET!

Cím: 8000 Székesfehérvár,
Szent István tér 9.

Mobil: +36 20 2486 331
E-mail: kigyossy.gabor@fejer.hu

Honlap: www.fejer.hu

KÍGYÓSSY Gábor
területfejlesztési munkatárs, vezető tervező

Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal
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