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Szűkülő tagállami mozgástér –
erős stratégiai elvárások az EU részéről
HOGYAN FEJLESZTENI:
Tematikus koncentráció (EU2020 Stratégia - 11 tematikus célkitűzés, az alatt beruházási
prioritások)
HOGYAN FÓKUSZÁLNI:
Erős kötöttség az ERFA források felhasználásában- mind a 11 fejlesztési terület
támogatható, DE a források zömét kutatás, technológiafejlesztés és innováció, valamint
kkv-fejlesztés, és az alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságra való átállás viszi a
kevésbé fejlett régiókban a források 60%, fejlettebb régiókban 80 %-ban
Minimum ESZA arányok minden régiótípusra – ERFAval szemben
Kevésbé preferált fejlesztési területek: közlekedés, turizmus, sport, humán infrastrukturális
fejlesztések
TERÜLETI PREFERENCIÁK:– Regionális szint helyett lokális és városi
Városi fejlesztések preferálása – források 5%-a
Új eszközök: Integrált területi beruházások és közösségvezérelt helyi fejlesztések (CLLD)
EREDMÉNYORIENTÁCIÓ:
Feltételek és szankciók ( előzetes vállalások, indikátor elvárások, monetáris fékek, azok be
nem tartása visszafizetést vonhat maga után, 5 % biztonsági tartalék képzése)
Vissza nem térítendő vs visszatérítendő támogatások

EU kohéziós politika - EU2020 céljai –

Szabad fejlesztési lehetőségek – vagy mégsem?

EU 2020 célkitűzések
• A 20–64 évesek legalább 75 %-ának munkahellyel
kell rendelkeznie;

Hazai célkitűzések a
Nemzeti Reform Programban (NRP)

• Az EU GDP-jének 3 %-át a K+F-re kell fordítani;
• Energia/klíma:
• Az üvegház hatású gázok kibocsátásának 20%-os
csökkentése;
• Energiahatékonyság 20%-os növelése;
• Megújuló energia részarányának
20%-os növelése.
• Oktatás, képzés:
• Az iskolából kimaradók aránya maximum 10 %;
• A felsőfokú végzettségűek aránya minimum
40 %;
• A szegénység kockázatának kitett lakosok számát 20
millióval kell csökkenteni.

A szegénységben élő
népesség
száma
450.000 fővel
csökken
A korai
iskolaelhagyók
aránya 10%-ra
csökken a 18-24
évesek között

Felsőfokú, ill.
annak megfelelő
végzettségűek
aránya a 30-34 éves
népességen belül
30,3%-ra nő

Foglalkoztatási
ráta 75%-ra
emelkedik

2020

ÜHG- kibocsátás

legfeljebb 10%os növelése 2005höz képest

K+F szintje a
GDP 1,8%-ra
nő

Megújuló
energia-források
részaránya
14,6%-ra nő

Energiahatékonyság
10%-os
növelése

Tematikus koncentrációs elvárások a fejletlenebb és fejlettebb
régiók esetében

ERFA
50/80%

.

ESZA
60/80%

Országos Területfejlesztési Koncepcióban
nevesített megyei fejlesztési tartalmak

Főbb változások a tervezésben 2014-től - hazai
 Fejlesztési fókuszok meghatározása – források 60%a gazdaságfejlesztést szolgál
 Kevesebb operatív program
 Régiók helyett megyék és MJV-k
 Adminisztratív feltételek egyszerűsítése (felhívások,
eljárásrend, támogatási szerződés)
 Erőteljes törekvés a fejlesztési források mielőbbi
lehívására

TOP HATÁSKÖRE, JELLEGZETESSÉGEI
A TOP elsődleges célja a térségi, decentralizált gazdaságfejlesztés, ezáltal a foglalkoztatás
növelése, a munkavállaló lakosság helyben boldogulásának biztosítása
Célterület:
• EU besorolás szerint „kevésbé fejlett régiók”: az ország Budapesten és Pest megyén kívüli
területe (18 megye).
Kedvezményezettek:
A TOP elsősorban az önkormányzatok fejlesztéseihez biztosít forrásokat, az önkormányzatok
gazdaságfejlesztési és azzal összefüggő város- és településfejlesztési akcióit támogatja.
A TOP forráskerete:
1231,37 Mrd Ft (hazai társfinanszírozással és teljesítménytartalékkal)
Támogatások jellege:
A TOP integrált területi program alapján nyújt támogatást.(18 megye, 22 MJV).
A program végrehajtása a Területi Kiválasztási Rendszer keretei között történik meg.

1702/2014. (XII. 3.) Korm. határozat alapján

1702/2014. (XII. 3.) Korm. határozat alapján

1702/2014. (XII. 3.) Korm. határozat alapján

A TOP fejlesztési forrásai prioritásonként
PRIORITÁSTENGELYEK

Alap

Forráskeret
OP-n belüli
(nemzeti
arány (%) társfinanszírozással)
Mrd Ft

1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás
elősegítésére

ERFA

24,2

298,5

2. Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés

ERFA

12,0

147,8

3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés
kiemelten a városi területeken

ERFA

16,3

201,0

4. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi
együttműködés erősítése

ERFA

5,0

61,8

5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatásösztönzés és társadalmi együttműködés

ESZA

7,3

89,7

6. Fenntartható városfejlesztés a megyei jogú városokban

ERFA,
ESZA

31,4

387,0

7.Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (CLLD)

ERFA,
ESZA

3,7

45,6

100

1 231,4

Összesen

TOP „témák”
 Gazdasági infrastruktúra (iparterületek, ipari parkok,
inkubátorházak)
 Helyi gazdaságfejlesztés:helyi piac, agrárlogisztika, közétkeztetés
 Kisléptékű turizmusfejlesztés
 Kisléptékű közlekedésfejlesztés (alacsonyabb rendű utak,
kerékpáros fejlesztések, közlekedésbiztonság)
 Kisléptékű környezetvédelmi infrastruktúra (vízelvezetés, vízkár)
 Települési alapszolgáltatások fejlesztése (óvoda, bölcsőde,
egészségügyi és szociális alapszolgáltatások)
 Önkormányzati épületek energiahatékonysága
 Foglalkoztatási támogatások
 Helyi identitás, helyi kohézió erősítése

1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a
foglalkoztatás elősegítésére (ERFA)

Tervezett felhívások

Uniós keret
(Mrd Ft)

Kedvezményezettek

298,45
(24%)

Helyi
önkormányzati
költségvetési
irányító és
költségvetési
szervek,
önkormányzati
többségi
tulajdonú
vállalkozások,
non-profit és civil
szervezetek,
egyházak.
NIF Zrt., Magyar
Közút helyi
közlekedési
társaságok,

 TOP-1.1.1-15 Ipari Parkok, Iparterületek Fejlesztése (~40
Mrd Ft)
 TOP-1.1.3-15 - Helyi gazdaságfejlesztés (~19 Mrd Ft)
 TOP-1.2.1-15 Társadalmi és környezeti szempontból
fenntartható turizmusfejlesztés (~41.5 Mrd Ft)
 TOP-1.3.1-15 A gazdaságfejlesztést és a munkaerő
mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés (~33,9
Mrd Ft)
 TOP-1.4.1-15 A foglalkoztatás segítése és az életminőség
javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények,
közszolgáltatások fejlesztésével (~37,7 Mrd Ft)

TOP-1.1.1-15 Ipari Parkok, Iparterületek Fejlesztése (~40 Mrd Ft)
2015. december
Támogatható tevékenységek:
A) Ipari parkok, tudományos és technológiai parkok fejlesztése (meglévő, címmel rendelkező
parkok esetében)
 Meglévő ipari parkok telekhatáron belüli alapinfrastruktúra (gáz, víz, csatorna, út,
iparvágány, parkoló, elektromos vezetékrendszer, energia hálózat, távközlési és
kommunikációs hálózat, hulladékkezelő létesítmények), épületgépészeti beruházások
végrehajtása, közlekedőfelület
 Ipari parkok elérhetőségét megteremtő vagy erősítő önkormányzati tulajdonú, helyi utak
vagy csomópontok felújítása, fejlesztése, átépítése vagy megerősítése.
B) Iparterületek kialakítása és meglévők fejlesztése (barnamezős, illetve indokolt esetben
zöldmezős beruházások)
 Az iparterületek alapinfrastruktúrájának (gáz, víz, csatorna, út, iparvágány, parkoló,
elektromos vezetékrendszer, energia hálózat, távközlési és kommunikációs hálózat,
hulladékkezelő létesítmények s kiépítése, átalakítása, felújítása, bővítése, korszerűsítése, a
szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása,
 Iparterületek elérhetőségét megteremtő vagy erősítő önkormányzati tulajdonú, helyi utak
vagy csomópontok felújítása, fejlesztése, átépítése vagy megerősítése.

TOP – 1.1.3-15 - Helyi gazdaságfejlesztés (~19 Mrd Ft)
A) Helyi termelők, helyi termékek piacra jutásának támogatása
 piaci terület (vásárcsarnok, kültéri elárusítóhely, ideiglenes kitelepülés, termelői piac, stb.),
üzlethelyiség vagy szövetkezeti bolt kialakításához kapcsolódó infrastruktúra kiépítése,
(helyi termelők, helyi termékek számára a hasznos terület 50%-a biztosított.
 meglévő piaci terület (vásár, kültéri elárusítóhely, ideiglenes kitelepülés, termelői piac,
stb.), üzlethelyiség vagy szövetkezeti bolt átalakítása, felújítása, bővítése, korszerűsítése,
helyreállítása oly módon, hogy a fejlesztést követően a helyi termelők, helyi termékek
számára a hasznos terület 50%-a biztosított.
B) Közétkeztetési célokat szolgáló fejlesztések támogatása
 új épület építése, létesítése, meglévő épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése,
helyreállítása, felújítása, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása,
 konyha fejlesztéséhez kapcsolódó infrastruktúra fejlesztés.
C) Helyi termékek piacra jutását segítő agrár-logisztikai fejlesztések támogatása
 a termelést követő műveletekhez (tárolás, hűtés, válogatás, mosás, csomagolás),
kezeléséhez kapcsolódó infrastruktúra kiépítése (pl. raktár, hűtőházak kialakítása).
 meglévő épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, a
szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása (pl. raktár kapacitások bővítése).

TOP-1.2.1-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható
turizmusfejlesztés (~41.5 Mrd Ft)
Támogatható tevékenységek:
A) A térségben jelentős kulturális és örökség helyszínek turisztikai fejlesztése
 A térség kulturális adottságaira építő új vonzerők létrehozása, meglévők fejlesztése
 Rendezvények infrastrukturális hátterének fejlesztése
 Kulturális vonzerőkön alapuló térségi hálózatok – tematikus utak - kialakítása
B) Ökoturisztikai fejlesztések
 Természeti értékek bemutatására alkalmas helyszínek (Pl.: Natura 2000 területek,
natúrparkok, vadasparkok, állatkertek, történeti és gyűjteményes növénykertek , egyéb
természeti területek) ökoturisztikai fejlesztései.
 Kisvasutak, erdei vasutak (kizárólag keskeny nyomtávú) turisztikai infrastruktúrájának
fejlesztése
C) Aktív turizmushoz kapcsolódó fejlesztések
 Kerékpáros turizmus fejlesztése
 Természetes fürdőhelyek, mesterséges tavak - fürdőzési célra engedélyezett víz és a hozzá
tartozó vízparti terület – turizmus infrastruktúrájának fejlesztése:
 Horgászturizmus fejlesztése

2.

Vállalkozásbarát, népességmegtartó
településfejlesztés (ERFA)

Tervezett felhívások

Uniós
keret (Mrd Kedvezményezettek
Ft)

= a vállalkozói aktivitást és a helyi

kereskedelmet élénkítő, a vonzó befektetői és
munkavállalói környezetet biztosító
településfejlesztési akciók

 TOP-2.1.2-15 Barnamezős területek
rehabilitációja,
 TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása (41 Mrd
Ft)
 TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi
infrastruktúra-fejlesztések (28 Mrd Ft)

147,79
(12%)

Helyi önkormányzati
költségvetési irányító
és költségvetési
szervek,
önkormányzati
többségi tulajdonú
vállalkozások, nonprofit és civil
szervezetek,
egyházak.

TOP-2.1.1-15 Barnamezős területek rehabilitációja (21 Mrd Ft)

Támogatható tevékenységek:
Önkormányzati tulajdonban lévő barnamezős terület rehabilitációja, melynek keretében
támogatható: terület hasznosítását célzó beruházások megvalósítása gazdaságélénkítési,
közösségi tevékenységek kiszolgálására:
 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.
 a szükséges kármentesítési tevékenységen túl a meglévő épületállomány teljes elbontását
követően a barnamezős terület hasznosítása gazdaságélénkítési, közösségi céllal.
 a barnamezős terület hasznosítható épületállományának energiahatékony üzemeltetést
biztosító módon történő felújítása, átépítése, 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.

TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések
(28 Mrd Ft)
Támogatható tevékenységek:
A) Belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója
B) Vízkár elhárítási célú tározók fejlesztése, rekonstrukciója
(pl. Tározó, záportározó, árvízcsúcs csökkentő tározó fejlesztése (töltések, műtárgyak,
csatornák építése, partrendezés, támfalak felújítása, meder kotrása, megkerülő csatorna),
C) Belterületet veszélyeztető vízfolyások lokális vízkár elhárítási fejlesztései (pl
Mederkotrás, műtárgyak, mederburkolatok építése és felújítása, partrendezés)

D) Árvízvédelmi töltések lokális fejlesztése, rekonstrukciója (pl. Az altalaj-állékonyság
növelésére irányuló beavatkozások, a nem kellő biztonságú szakaszok megerősítése; Magassági
és keresztmetszeti hiányok megszüntetése; keresztező műtárgyak átépítése, kiváltása,
rekonstrukciója, amennyiben az indokolt)

3. Alacsony széndioxid kibocsátású
gazdaságra való áttérés kiemelten a városi
területeken (ERFA)
Tervezett felhívások

Uniós
keret
(Mrd Ft)

Kedvezményezettek

200,99
(16%)

Helyi önkormányzatok,
önkormányzati többségi
tulajdonú vállalkozások,
(helyi és helyközi
közlekedési társaságok),
jogszabály alapján
meghatározott
kizárólagos építtetők
(pl. NIF Zrt., Magyar
Közút Nonprofit Zrt.)

 TOP-3.1.1-15 Fenntartható települési
közlekedésfejlesztés (42,3 Mrd Ft) (Kerékpáros
közlekedés feltételeinek javítása, közösségi közlekedés,
P+R, B+R. parkolók, akadálymentesítés, E-jegyrendszer,
közlekedésbiztonság,)

 TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai
korszerűsítése (44,7Mrd Ft)
 TOP-3.2.2-15 Önkormányzatok által vezérelt, a helyi
adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások
kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása,
komplex fejlesztési programok keretében ( a megújuló
energiaforrások kiaknázásra irányuló, autonóm
energiaellátás megvalósítása

TOP-3.1.1-15 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés (42,3 Mrd Ft)

Támogatható tevékenységek:
A) Kerékpárosbarát fejlesztés
a) közlekedési úthálózat kerékpárosbaráttá alakítása
b) Települések, vagy településközpont és lakott területen kívül elérhető lakott településrész
közötti kerékpárforgalmi útvonal kialakítása.
c) Országos közút teljes átkelési szakasza vagy annak egy funkcionális egysége mentén
d) Lakott területen kívül elhelyezkedő munkahelyek és a település belterülete közötti
kerékpárforgalmi útvonal kialakítása.
B) Forgalomcsillapítás, közlekedésbiztonság, akadálymentesítés
a) Közlekedésbiztonsági beruházások
b) Forgalomcsillapítás a fenntartható városi közlekedés, valamint az élhetőbb városi környezet
megteremtése érdekében.
c) Közterületi közlekedési felületek akadálymentesítése a fogyatékossággal élők vagy
bármilyen probléma miatt nehezen közlekedők mobilitásának, foglalkoztatottságának a segítése
érdekében

TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (44,7Mrd Ft)

Támogatható tevékenységek:
Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése utólagos
hőszigetelés útján: Épületek hőtechnikai jellemzőinek javítása, külső határoló szerkezetek
szigetelésével és korszerűsítésével (beleértve a pince- és tetőfödémeket), valamint az épületek
nyári, passzív hővédelmének javításával.
 Fosszilis energiahordozó vagy biomassza alapú hőtermelő berendezések és kapcsolódó
hőleadó rendszerek korszerűsítése
 Központi szellőző-, hűtési- és légkondicionáló rendszerek korszerűsítése és kialakítása
 Napkollektorok telepítése
 Napelemes, háztartási méretű (HMKE) PV rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény
kielégítése céljából
 Hőszivattyúrendszerek telepítése
 Központi fűtőműre való csatlakozás megteremtése vagy hulladékhő-hasznosítást célzó
berendezések kialakítása ill. meglévő hőfogadó felújítása
 Adott épülethez kapcsolódó, már meglévő, kül- és beltéri világítási rendszerek
korszerűsítése, intelligens világítási rendszerek kiépítése
 Önkormányzati Fenntartható Energia Akcióprogramok (SEAP) elkészítésének támogatása

TOP-3.2.2-15 Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő,
megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása
(21 Mrd Ft)
TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (44,7Mrd Ft)
Támogatható tevékenységek:
a) Fosszilis tüzelőanyagot használó fűtőművek/erőművek átállítása biomassza alapú hő/
/villamos energia/ kapcsolt hő és villamos energia termelésre vagy új biomassza alapú
fűtőművek/erőművek létrehozása. Cél a saját (közcélú) fűtési, hűtési, villamos energia igény
kielégítése biomassza alapú megújuló energiával.
b) Meglévő geotermális kút hozamának növelése, meglévő geotermális energiahasználat
bővítése, vagy igazolt hozammal rendelkező, fúrásra települő geotermális fűtőmű/ erőmű
kialakítása. Cél a saját (közcélú) fűtési, hűtési, villamos energia igény kielégítése geotermikus
energiával.
c) Napenergia alapú villamos erőművek létrehozása saját (közcélú) villamosenergia-igény
kielégítése céljából

4.

A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése
és a társadalmi együttműködés erősítése
(ERFA)

Fejlesztési intézkedések – támogatható területek

Uniós keret
(Mrd Ft)

Kedvezményezettek

 TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás
infrastrukturális fejlesztése (~14,8 Mrd Ft)
 TOP-4.2.1-15 A szociális alapszolgáltatások
infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése (~11,2 Mrd
Ft)
 TOP-4.3.1-15 Szociális város rehabilitáció (leromlott
városrészek meglévő funkcióinak fejlesztése, új
gazdasági, szociális, közösségi és közterületi funkciók
kialakítása, telepek felszámolása) (~14,8 Mrd Ft)
Csak városokban

helyi önkormányzati
költségvetési irányító és
költségvetési szervek,
önkormányzati többségi
61,77 (5%) tulajdonú vállalkozások,
civil szervezetek,
egyházak, egyesületek,
alapítványok, non-profit
szervezetek.

5. Megyei és helyi emberi erőforrás
fejlesztés, foglalkoztatás ösztönzés, társadalmi
együttműködés (ESZA)
Fejlesztési intézkedések – támogatható területek

 TOP-5.1.1-15 Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások,
foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések – 16,1
Mrd Ft (= a TOP 1. prioritástengelyében biztosított üzleti
infrastruktúrához, befektetés-ösztönzéshez, helyi gazdaságszervezéshez kapcsolódó képzési, foglalkoztatási, egyéb ESZA
típusú tevékenységek)
 TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések (18,6
Mrd Ft)
 TOP-5.2.1-15 A társadalmi együttműködés erősítését
szolgáló helyi szintű komplex programok – 7,3 Mrd Ft
(szociális városrehabilitáció)
 A helyi identitás és kohézió erősítése

Uniós
keret (Mrd Kedvezményezettek
Ft)

Helyi önkormányzati
szervek,
önkormányzati
többségi tulajdonú
89,69 (7%) vállalkozások- 16,1 ,
civil szervezetek,
munkaügyi
központok, képző
intézmények.

A TOP DECENTRALIZÁLT VÉGREHAJTÁSI MODELLJE
• Megyei ITP
TOP 1-5. prioritások szerinti (gazdaság- és településfejlesztési) tartalom, megye MJV-n
kívüli területére. Az nagyságú dedikált keretre megyei önkormányzatok tervezik és
közreműködnek a végrehajtásban.
• Megyei jogú városi ITP
TOP 6. prioritástengely szerinti (városfejlesztési) tartalom, MJV területére. Megyei jogú
városok önkormányzatai tervezik, és közreműködnek a végrehajtásban.
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló integrált területi
programok jóváhagyásáról szóló 1562/2015. (VIII. 12.) Korm. Határozat:
 az ITP teljes 7 éves forráskeretét,
 az ITP végrehajtása révén elérendő indikátor célértékeket,
 az intézkedés, valamint tematikus célkitűzés szerinti forrásallokációt.
Az ITP módosítását évente egy alkalommal, minden év április 30-ig kezdeményezheti a
területi szereplő.

A TOP DECENTRALIZÁLT VÉGREHAJTÁSI MODELLJE
1. Az IH felelős a felhívások elkészítéséért, a felhívásokra beérkező támogatási
kérelmek befogadásáért és értékeléséért (+ MÁK – megyei kirendeltségek)
2. A Hatóság a területi kiválasztási eljárásrendben csak a területi szereplő által
kiállított támogató nyilatkozattal rendelkező támogatási kérelmekről dönthet.
3. Az IH a benyújtott támogatási kérelmekről születő döntés megalapozása
érdekében döntés-előkészítő bizottságot (DEB) hív össze, melynek a területi
szereplő által delegált személy is tagja.
4. Egy projekt kizárólag akkor támogatható, ha az IH és a területi szereplő által
delegált tag is támogatja azt.
5. A támogatási kérelmekről a DEB javaslatát figyelembe véve az IH vezetője dönt,
melyet az általános szabályok szerint zajló, kedvezményezettekkel történő
projektfejlesztés, szerződéskötés és végrehajtás követ.

TOP 7. CLLD: Közösségi szinten irányított városi
helyi fejlesztések
 Közösségvezérelt helyi fejlesztési programok városokban, kísérleti
jelleggel
 Közösség által irányított helyi fejlesztések (CLLD) – 20-30 db város (10
ezer fő!).
 Városi közösségi-kulturális tartalom, helyi gazdaságfejlesztési elemekkel.
 Helyi Fejlesztési Stratégiák - városokban
 Helyi Fejlesztési Stratégia (HFS) alapján kiválasztott helyi akciócsoportok
(HACS) tervezik és hajtják végre.
Központi elem a helyi közösség szereplőinek bevonása és aktív részvétele a
tervezésben, a döntéshozatalban és a megvalósításban a közösségfejlesztés
megvalósítása érdekében.

TOP 7. CLLD: Közösségi szinten irányított városi
helyi fejlesztések
Megvalósítás várható keretei és lépései:
 Helyi akciócsoportok (HACS) megalakítása a városokban a helyi civil szervezetek, vállalkozások és
önkormányzatok, önkormányzati intézmények, közintézmények, egyházak együttműködésével.
 HACS-ok koordinációjával a helyi szereplők aktív partnerségével, célorientált fejlesztési stratégia
kialakítása és elfogadása.
 Ezt követően átlátható, közösségi tervezési és döntési mechanizmus segítségével, közösségileg
jóváhagyott fejlesztések és programok megvalósítása 3-5 éves időszak alatt.

•

Fő céljai :
–

–

•

a helyi közösségi összetartozás és identitástudat erősítése és fejlesztése a hagyományőrző és innovatív
kulturális, közösségi, szabadidős fejlesztések segítségével,
a illetve a helyi és közösségi alapú gazdaságfejlesztés alapismereteinek és jó helyi gyakorlatainak és
példáinak megismertetése és gyakorlati elterjesztése

Elsődleges célcsoport/feladat és célterület:
–
–

fiatalok helyben maradásának elősegítése a helyi hagyományokhoz, kultúrához való kötődés és abból való
megélhetés, valamint a közösségfejlesztés segítségével
illetve lakótelepeken megvalósuló helyi fejlesztési, közösségszervezési programok ösztönzése a
közösségfejlesztés és képesség kibontakozás érdekében

TOP 7. CLLD: Közösségi szinten irányított városi
helyi fejlesztések
• Támogatást nyújt:

– Helyi fejlesztési stratégia (HFS) alapján, helyi akciócsoport (HACS)
közösségi alapú tervezésével, ill. közreműködésével:
• Nyitott és zárt közösségi terek, kulturális intézmények infrastrukturális- és
szolgáltatásfejlesztésére (könyvtárak, kultúrházak, közösségi terek, stb.)
• Helyi közösségszervezés, közösségfejlesztésre, kulturális és közösségi
programok szervezésre (a felújított kulturális térben programok szervezése a
célcsoportok igényeinek megfelelően, elsődlegesen civilek segítségével)
• Helyi gazdaságfejlesztést segítő terekre és programokra, pl. helyi termékek
bemutatását, értékesítését célzó terek és szolgáltatások, kézműves
mesterségek bemutatása, oktatása

• Kedvezményezettek:

– Közvetlen: Városi Helyi Akciócsoportok (HACS)
• Közvetett: önkormányzatok, közintézmények, vállalkozások, civil szervezetek,
egyházak

KEHOP – önkormányzati fejlesztések
A

B

1.

Felhívás
azonosító jele

Felhívás neve

1.

KEHOP-3.1.1.

1.

KEHOP-3.1.2.

1.

KEHOP-3.1.3.

1.

KEHOP-3.1.4.

1.

KEHOP-3.2.1.

1.

KEHOP-3.2.2.

A települési hulladékgyűjtési, szállítási és
előkezelő rendszereinek fejlesztése
A biológiailag lebomló hulladék eltérítése a
hulladéklerakóktól

A háztartásokból származó elektromos és
elektronikus hulladékok, elem és
akkumulátor, egyéb veszélyes hulladékok
gyűjtésének és előkezelésének fejlesztése
Szemléletformálás a hulladékképződés
megelőzésére
Az előkezelés, a hasznosítás és az
ártalmatlanítás alrendszereinek fejlesztése a
települési hulladék vonatkozásában
Települési hulladékkezelő létesítmények
hálózatának rendszerszerű fejlesztése

C
Felhívás
keretösszege
(Mrd Ft)

D
Felhívás
meghirdetésének módja

10,00

standard

18,00

standard

4,50

standard

1,00

standard

14,00

kiemelt

10,00

kiemelt
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Hasznos linkek

https://www.palyazat.gov.hu/szechenyi_2020
http://palyazatokmagyarul.eu/
http://www.szpi.hu/download/oszi-konferenciasorozat/2013/A-2014-2020-as-fejlesztesi-idoszak-unios-forrasainaktervezese.pdf
http://regionalispolitika.kormany.hu/nemzeti-fejlesztes-2030-orszagos-fejlesztesi-es-teruletfejlesztesi-koncepcio
Területfejlesztési füzetek (Különszám):
A 2014-2020-as programozási időszak Európai Uniós és hazai tervezési keretei
http://regionalispolitika.kormany.hu

KÖSZÖNÖM a FIGYELMET!
Jusztin Valéria

Nemzetgazdasági Minisztérium –
Területfejlesztési Tervezési Főosztály
Tel.: +36 1 795 5637; E-mail: valeria.jusztin@ngm.gov.hu

