Indikatív tájékoztató
Települési Önkormányzatok részére kiírt, aktuális Európai Uniós és hazai pályázati lehetőségekről
2021. november
AKTUÁLIS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK
Projektcél

Pályázat címe

Intenzitás

Támogatás összege

Várható
megjelenés

Határidő

adóerő képességtől
függően 500 000 Ft –
3 000 000 Ft között

megjelent

2021.11.19.

A Pályázati kiírás célja, hogy a településtervezés egyszerűsítésén
túl támogassa az 5000 fő alatti lakónépességű településeket a
településterveik jogszabályban rögzített tartalom és
formátum szerinti elkészítésében, figyelembe véve a
települések adóerő képességgel mért jövedelmi helyzetét, és a
rendelkezésre álló hatályos helyi építési szabályzatuk
elfogadásának idejét is.
Támogatást igénylők köre:
5 000 fő alatti lakónépességű települések, akik a TOP PLUSZ-ból
településtervezési
feladat
ellátásához
támogatást
nem
vettek/vesznek igénybe.
Kistelepülési településtervek
támogatása

Támogatható tevékenységek:
- A
Kormányrendeletnek
megfelelő
településterv
elkészítésével összefüggő tervezői és szakértői feladat
elvégzése.
A
maximálisan
igényelhető
támogatási
összeg
a
Pénzügyminisztérium által közölt adóerő-képesség nyilvántartása
alapján differenciált a lentiekben rögzített összegekkel:
Adóerő képesség
0-12 000 Ft/fő esetén
12 000-24 000 Ft/fő esetén
24 000 Ft/fő felett

Maximálisan igényelhető
támogatás
3 000 000 Ft
1 500 000 Ft
500 000 Ft

Amennyiben a Kérelmező település rendelkezik a 314/2012. (XI.
8.) Korm. rendelet szerinti, 7 évnél nem régebbi
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100 %

AKTUÁLIS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK
Projektcél

Pályázat címe

Intenzitás

Támogatás összege

Várható
megjelenés

Határidő

településfejlesztési
koncepcióval
és
településrendezési
eszközökkel, amelyről a jelen kiírás mellékletét képező teljes
bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban nyilatkozik,
abban az esetben a kiírás szerinti maximálisan elnyerhető
támogatási összeg 30%-kal (de maximum 500.000 Ft-tal)
csökkentésre kerül.
A pályázatot a településterv elkészítésének megkezdéséről szóló
önkormányzati képviselőtestületi határozat elfogadását
követően lehet benyújtani, a településterv elfogadását
megelőzően.

TOP PLUSZ – 1.2.1-21
Élhető települések

A. Települési kékinfrastruktúra fejlesztése (vízgazdálkodási
beavatkozások)
I. Belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése,
rekonstrukciója
II. vízkár elhárítási és vízvisszatartási célú tározók integrált
szemléletben történő fejlesztése, rekonstrukciója
III. Belterületet veszélyeztető vízfolyások/állóvizek lokális vízkár
elhárítási fejlesztései természetközeli megoldások alkalmazásával
IV. csapadékvíz elvezető rendszerek védelmi töltéseinek lokális
fejlesztése, rekonstrukciója
B. Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztése
I közhasználatú zöldterületek és zöldfelületek rekonstrukciója,
kialakítása, építése
C. Közösségi, kulturális, sportolási infrastruktúra, IKT és
okos települési fejlesztések
I. Gazdaságélénkítő tevékenységek
Építmények korszerűsítése, átalakítása, bővítése, hasznosítása
gazdaságélénkítő céllal: kereskedelmi és/vagy szolgáltató terek,
építmények, valamint vendéglátó egységek, profittermelő módon
üzemeltetett sport- és szabadidős létesítmény, profittermelő
módon üzemeltetett rendezvény- és konferenciaközpont, díjfizetés
ellenében használható nyilvános mosdó, pelenkázó és kapcsolódó
eszközbeszerzések;
Díjfizetés ellenében
fejlesztése, kialakítása;

használható

parkolási

infrastruktúra

2

100%

Területspecifikus
melléklet szerint,
Nyugati
Agglomeráció
számára
min. 30 millió – max.
300 millió

1. benyújtási
szakaszban:
2021.12.01. 2022.01.14.
megjelent
2. benyújtási
szakaszban:
2022.05.23. 2022.07.01.

AKTUÁLIS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK
Pályázat címe

Projektcél

Intenzitás

Támogatás összege

Várható
megjelenés

Határidő

II. Közösségi célú tevékenységek
terek, közterületek burkolatának felújítása, rekonstrukciója,
építése, közvilágítás korszerűsítését, kiépítését, utcabútorok
elhelyezése;
építmény korszerűsítése, átalakítása, bővítése, indokolt esetben új
építése közösségi céllal: közcélokat szolgáló sport- és szabadidős
létesítmények, kulturális tevékenységet magában foglaló épület,
szabadtéri színpad és ahhoz tartozó kiszolgáló építmény építése,
nonprofit szolgáltatóház, ingyenesen használható nyilvános
mosdó, pelenkázó építése és kapcsolódó eszközbeszerzés;
Ingyenesen használható parkolási infrastruktúra kialakítása.
III. IKT és okos település fejlesztések
D. Fenntartható közlekedésfejlesztés:
I. Kerékpárosbarát fejlesztések
II. Forgalomcsillapítás, közlekedésbiztonság, akadálymentesítés
III. Közúti közösségi közlekedés
E. Hulladékkezelés, kármentesítés

TOP PLUSZ – 2.1.1-21
Önkormányzati épületek
energetikai korszerűsítése

I. 100%-ban önkormányzati tulajdonú, települési szilárd
hulladéklerakók kármentesítése
II. Illegális hulladéklerakók felszámolása
III. 100%-ban önkormányzati tulajdonú barnamezős területek
kármentesítése
IV. Települési zöldhulladék hasznosítása
Kizárólag az alábbi intézményeknek/funkcióknak helyt adó
épületek és kapcsolódó infrastruktúrájuk energiahatékonysági
fejlesztése és/vagy megújuló energia-felhasználásának növelése
támogatható:
a. Alap- és középfokú, oktatási intézmények és kapcsolódó
épületeik: iskolaépület, kollégium, tornaterem, tanműhely;
b. Kulturális és művészeti oktatást végző intézmények;
c. Művelődési házak, színházak, egyéb, rendszeresen használt
közösségi terek;
d. Kulturális-,
tudományos
kiállítótermek,
múzeumok,
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100%

Területspecifikus
melléklet szerint,
Nyugati
Agglomeráció
számára
min. 30 millió –
max. 250 millió

Minden

megkezdett

1. benyújtási
szakaszban:
2021.12.01. 2022.01.14.
megjelent
2. benyújtási
szakaszban:
2022.05.16. 2022.06.20.

AKTUÁLIS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK
Pályázat címe

Projektcél

Intenzitás

könyvtár, levéltár;
e. Klubok, foglalkoztatók;
f. Közigazgatási funkciót ellátó hivatali intézmények;
g. Idősek
otthona,
pszichiátriai
betegek
otthona,
szenvedélybetegek otthona, fogyatékos személyek otthona,
valamint hajléktalanok otthona;
h. Közcélú,
nem
professzionális
sporthoz
kötődő
sportlétesítmények, fedett uszodák, közcélú szabadidős
létesítmények;
i. TOP Plusz-3.3.2 felhívásban támogatható funkciók
(háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátás; fogorvosi
alapellátás; alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi
gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátás; védőnői ellátás;
iskola-egészségügyi ellátás; járóbeteg-szakellátások);
j. TOP Plusz-3.3.2 felhívásban támogatható funkciók
(étkeztetés; közösségi ellátások; házi segítségnyújtás
támogató szolgáltatás; utcai szociális munka; nappali ellátás,
családés
gyermekjóléti
szolgálat/központ,
gyermekek/családok átmeneti otthona);
k. TOP Plusz-3.3.1 felhívásban támogatható funkciók:
bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde, óvoda, óvodabölcsőde, mint többcélú intézmény.
l. Szociális ellátórendszer keretében finanszírozott támogatott
lakhatás, mint szakosított ellátási forma céljára szolgáló
lakás, épület továbbá a családok átmeneti otthona és albérlők
háza, szolgálati lakás.
m. 100% önkormányzati tulajdonban lévő olyan épület, ami az
önkormányzat igazgatási, illetve kötelezően ellátandó
feladatainak helyszínéül szolgál, vagy amelyben uniós
versenyjogi értelemben vett egyéb gazdasági tevékenységet
nem folytatnak.
n. Többségi önkormányzati vagy többségi önkormányzati
tulajdonú gazdasági társasági tulajdonban lévő olyan
épületet,
melyben
gazdasági
tevékenységként
közszolgáltatási szerződés alapján végzett tevékenységet
folytatnak.
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Támogatás összege
3.000.000 Ft igényelt
támogatás esetén 1
CO2
egyenérték
tonna
ÜHG
megtakarítást
szükséges vállalni.
Kizárólag műemlék
vagy helyi védelem
alatt álló épületek
esetében ez az érték
3 500 000 Ft, ún.
vegyes projekt
esetében súlyozott
érték szükséges.

Várható
megjelenés

Határidő

AKTUÁLIS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK
Projektcél

Pályázat címe

Intenzitás

Támogatás összege

Várható
megjelenés

Határidő

Területspecifikus
melléklet szerint,

megjelent

1. benyújtási
szakaszban:

Önkormányzati vagy többségi önkormányzati tulajdonban,
illetve többségi önkormányzati tulajdonú gazdaság társaság
tulajdonában álló helyi, térségi jelentőségű gyógyfürdő.
Támogatható tevékenységek:
1. Épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése külső
határoló szerkezeteik korszerűsítése által
2. Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések
korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és
HMV rendszerek korszerűsítése
3. Napkollektorok telepítése
4. Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE)
fotovillamos rendszer kialakítása
5. Hőszivattyú rendszerek telepítése
6. Fosszilis- vagy vegyes- (fosszilis és megújuló egyaránt)
vagy tisztán megújuló energiaforrásokból táplálkozó helyi
közösségi fűtőműre vagy hulladékhőt hasznosító
rendszerre való csatlakozás megteremtése
7. Fenntartható
Energia
Akciótervének
(SEAP)
felülvizsgálata illetve átdolgozása Fenntartható Energia és
Klíma Akciótervvé (SECAP) vagy a saját SECAP-juk
kidolgozása
Egyéb választható tevékenységek:
Az adott épülethez kapcsolódó, már meglévő, kül- és beltéri
világítási rendszerek korszerűsítése
- Központi szellőző- és légkondicionáló rendszerek
korszerűsítése
o.

Kötelezően megvalósítandó tevékenységek:
Akadálymentesítés
Szórt azbeszt mentesítése
Nyilvánosság biztosítása
Képzési anyag kidolgozása és képzés tartása
Műemléki vagy a helyi védettséget megalapozó érték
megőrzése
TOP PLUSZ – 3.3.1-21

Bölcsődei ellátások (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde)
és óvodai intézmények fejlesztése, beleértve:
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100%

AKTUÁLIS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK
Pályázat címe
Gyermeknevelést támogató
humán infrastruktúra
fejlesztése

TOP PLUSZ – 3.1.1.-21
Megyei foglalkoztatásgazdaságfejlesztési
együttműködések

Projektcél

Intenzitás

új intézmény létesítése, bezárt intézmény újra nyitása; meglévő
intézmény fejlesztése; férőhelybővítés; eszközbeszerzés; udvar-,
játszóudvar fejlesztése
Új bölcsődei/mini bölcsődei/családi bölcsődei férőhely
létrehozása önkormányzati (GFO 321, 327, 351, 353, 371, 373)
és egyházi (GFO 55) fenntartó esetében, kizárólag a 3000 fő
alatti lakónépességű települések esetében támogatható.
Egyéb választható tevékenységek:
- Főzőkonyha vagy tálaló/melegítő konyha infrastruktúra
fejlesztése
- Kerékpár támaszok és tárolók kiépítése, korszerűsítése
- parkoló-férőhely
és
akadálymentes
parkoló-férőhely
fejlesztése
- Megújuló energiaforrások kialakítása
- Beléptető-, kamera- és riasztórendszer kialakítása, fejlesztése
- Járműbeszerzés
- A bölcsődei ellátási formák alapfeladatain túli
szolgáltatás kialakítása
- Gyermekpancsoló,
szabadtéri
zuhany
létesítése,
fejlesztése
- Tanmedence felújítása, bővítése (kizárólag óvodai
intézmény esetén)
- Babakocsi tároló létesítése
A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény/szolgáltatás, óvodai ellátást
nyújtó intézmény weboldalainak fejlesztése, kialakítása
Kizárólag konzorciumban pályázható, ahol a konzorcium
vezetője a megyei önkormányzat.
Konzorciumi tag lehet:
Megyei kormányhivatalok (GFO 312).
Önkormányzati hivatal (költségvetési szerv) (GFO 325)
Többségi megyei önkormányzati tulajdonú nonprofit
gazdasági társaság (Nonprofit gazdasági társaság GFO 57)
A. Foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések:
a) szociális gazdaság fejlesztésének támogatása, termék- és
szolgáltatásfejlesztés segítése, piacra jutás segítése, a piaci és
állami szereplők, valamint a szociális vállalkozások közti
partnerségek fejlesztése;
b) helyi termék- vagy szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó
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Támogatás összege

Várható
megjelenés

Nyugati
Agglomeráció
számára
min. 30 millió –
max. 800 millió

100%

Területspecifikus
melléklet szerint,
min. 1 000 millió –
max. 8 000 millió

Határidő
2021.12.01. 2022.01.14.
2. benyújtási
szakaszban:
2022.05.09. 2022.07.01.

megjelent

2021.12.01. 2022.01.31.

AKTUÁLIS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK
Projektcél

Pályázat címe

Intenzitás

Támogatás összege

Várható
megjelenés

Határidő

megjelent

2021.11.30.

tevékenységek;
c) befektetés-ösztönzéshez, ágazati gazdaságfejlesztéshez
kapcsolódó tevékenységek;
d) projekt megvalósításához szükséges szakmai, módszertani és
informatikai fejlesztések;
e) Foglalkoztatás elősegítő tevékenységek.
B. Munkaerőpiaci programok, a célcsoport képzéséhez,
foglalkoztatásához, foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásához
kapcsolódó projektrész:
a) A célcsoportot érintő alábbi tevékenységek:
• Munkaerőpiaci alkalmazkodás támogatása (képzés)
• Bértámogatás
• Foglalkoztatást elősegítő szolgáltatás igénybevételével
kapcsolatos támogatások
• Mobilitási támogatás
• Vállalkozóvá válást elősegítő támogatás
• Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás;
b) Célcsoport közvetlen támogatásához kapcsolódó megvalósítói
tevékenységek
(kizárólag
a
projektet
megvalósító
kedvezményezett kormányhivatalok) vonatkozásában
c) Projekt megvalósításához szükséges szakmai, módszertani és
informatikai fejlesztések
A támogatott támogatási kérelmek száma Pest megyében: 1
db
A Program célja a Magyar Géniuszok, a magyar tehetségek,
tudósok, lángelmék, hazafiak, patrióták, valamennyi ismert és
névtelen magyar hős, a magyar kreativitás és zsenialitás példáinak
megjelenítése a mindennapjainkban, közvetlen környezetünkben.

Nemzeti Kulturális Alap
Magyar Géniusz Program

A program szakmai koordinációjára felkért szakmai szervezet a
Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége – a pályázat
beadásához a szövetség által kiadott minősítő nyilatkozat
szükséges. A szövetséggel 2021.10.29-ig lehet telefonon és emailen keresztül konzultálni.
1.

Pályázati cél: Állandó kiállítás előkészítése, létrehozása
(múzeumpedagógiai,
tartalomközvetítő
és
egyéb
kommunikációs eszközök alkalmazásával); teljes körű
felújítása vagy korszerűsítése. (fenntartási időszak 5 év)
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-

%

pályázati cél:
max: 100 millió
Ft
Rendelkezésre álló
1.

AKTUÁLIS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK
Projektcél

Pályázat címe

Intenzitás

A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2021.12.01. –
2023.12.31.

Támogatás összege
keretösszeg:
2 Mrd Ft

Pályázók köre: A muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL.
törvény 37/A. § (7) bekezdés a)-cc) pontja szerinti múzeumi
szakmai besorolású működési engedéllyel rendelkező,
települési – ide nem értve a fővárosi kerületekben működő
települési önkormányzatokat- önkormányzat által fenntartott,
magyarországi székhelyű muzeális intézmények (nem önálló
jogi személyiségű intézmény esetén annak fenntartója).
Nevezési díj: az igényelt támogatás 0,5%-a
2.

Pályázati
cél:
Időszaki
kiállítás
létrehozása
(múzeumpedagógiai,
tartalomközvetítő
és
egyéb
kommunikációs eszközök alkalmazásával) (fenntartási
időszak 18 hónap)

A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2021.12.01. –
2023.12.31.

pályázati cél:
max: 25 millió
Ft
Rendelkezésre álló
keretösszeg:
400 millió Ft
2.

Pályázók köre: A muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL.
törvény 37/A. § (7) bekezdés a)-cc) pontja szerinti múzeumi
szakmai besorolású működési engedéllyel rendelkező,
települési – ide nem értve a fővárosi kerületekben működő
települési önkormányzatokat – önkormányzat által fenntartott,
magyarországi székhelyű muzeális intézmények (nem önálló
jogi személyiségű intézmény esetén annak fenntartója), valamint
a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetségének tagjaként működő,
határon túli muzeális intézmények, amelyek az adott állam által
kiállított múzeumi működést tanúsító dokumentummal
rendelkeznek.
Nevezési díj: az igényelt támogatás 1%-a
3.

pályázati cél:
max. 8 millió Ft
Rendelkezésre álló
keretösszeg:
300 millió Ft
3.

Pályázati cél: Tudományos tevékenység megvalósítása

A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2021.12.01. –
2023.12.31.
Pályázók köre: ld. 2 pályázati cél.
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Várható
megjelenés

Határidő

AKTUÁLIS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK
Pályázat címe

Projektcél

Intenzitás

Támogatás összege

Várható
megjelenés

Határidő

A pályázó adóerőképességének
függvényében: 85 %
- 95%

Eltérő összegek
Bölcsődei illetve
Mini bölcsődei
ellátás esetén, ld.
projektcél leírás

megjelent

2021.12.01.

Nevezési díj: az igényelt támogatás 1%-a
A Pályázó legfeljebb két altémára nyújthat be pályázatot.
Pályázati Kiírásra pályázatot nyújthatnak be a települési
önkormányzatok (a továbbiakban: Pályázó).
A Pályázó olyan önkormányzat lehet, melynek meglévő, jelenleg
is bölcsődei ellátás céljára használt, férőhelybővítéssel járó
bölcsődei vagy mini bölcsődei ellátás céljából való átalakításra
szánt, jelenleg egyéb, más célra használt ingatlan, vagy új építés
esetén az építési telek 100%-ban a pályázat benyújtásakor már a
pályázó - ideértve társulás esetén a társulásban résztvevő
önkormányzatokat - tulajdonában van.

Bölcsődei fejlesztési
program

Támogatási összegek:
Bölcsődei ellátás céljára használt, illetve egyéb, más célra
használt, önkormányzati tulajdonú ingatlan, férőhelybővítéssel
járó átalakítása esetén maximum 192 millió Ft, de
férőhelyenként legfeljebb bruttó 8 millió Ft.
Új bölcsőde építése (meglévő telken vagy ingatlankiváltással)
vagy meglévő épület bővítése esetén maximum 576 millió Ft,
de férőhelyenként legfeljebb bruttó 12 millió Ft.
Mini bölcsődei ellátás esetén:
férőhelybővítéssel járó átalakítása esetén maximum 98 millió Ft,
de férőhelyenként legfeljebb bruttó 7 millió Ft.
Új mini bölcsőde építése (meglévő telken vagy
ingatlankiváltással) vagy meglévő épület bővítése esetén
maximum 140 millió
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Pályázat címe

Kisfaludy Strandfejlesztési
Konstrukció – V. ütem –
Pest megye
STR5-PM

VÁRHATÓ MEGJELENÉSEK
Projektcél
Intenzitás
A fejlesztés általános célja a Pest megyében lévő természetes
fürdőhely üzemeltetésére irányuló engedéllyel rendelkező
strandok turisztikai vonzerejének fenntartható fejlesztése és
országos szinten versenyképessé tétele.
Pályázók köre:
Jelen felhívásra azon strandok üzemeltetői vagy tulajdonosai
pályázhatnak, akik
Költségvetési szervek,
Helyi önkormányzatok vagy intézményeik vagy az
általuk alapított gazdasági társaságok.
Kizárólag Pest megye területén található szabadvízi strandok
támogathatóak.
Kötelezően
megvalósítandó
önállóan
támogatható
tevékenységek:
1.
A fejlesztésre kerülő strandon akadálymentesítés
2.
Hálózatba való szerveződés
a.
védjegy
megszerzéséhez
kapcsolódó
tevékenységek
b.
vízi- és pihenőeszközök (SUP, kitesurf, windvárhatóan
surf, csónak, kenu, kajak, vízibicikli, napágy, napernyő)
100 %
bérlésének lehetővé tétele, vízi megállóhelyek
kialakítása;
c.
kerékpáros szervízpontok, szervízoszlopok
telepítése, kerékpártárolók kihelyezése, elektromos
kerékpár (e-bike) töltési lehetőség kialakítása.
3.
Komplex élményszerzést garantáló (innovatív) turisztikai
profil kialakítása
4.
Kötelező nyilvánosság biztosítása
Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek
1.
Strandok fejlesztése:
a)
vizesblokkok felújítása/létesítése családbarát
szempontok alapján;
b)
baba-mama szoba létesítése;
c)
a vízbejutás feltételeinek javítása (pl. stégek,
lépcsők felújítása, telepítése);
d)
zöldterületek
rendezése,
megújítása
és
közlekedési infrastruktúra fejlesztése, stb.);
e)
utcabútorok,
szelektív
hulladékgyűjtők

10

Támogatás összege

Várható megjelenés

Határidő

min. 10 millió –
max. 30 millió

várhatóan 2021. év
vége

várhatóan 2021.
év vége

Pályázat címe

TOP PLUSZ – 1.1.1-21
Helyi gazdaságfejlesztés

VÁRHATÓ MEGJELENÉSEK
Projektcél
Intenzitás
telepítése, megújítása, kültéri világítás fejlesztése, mobil
töltő pontok, ivókutak telepítése, megújítása;
f)
öltözők,
kiszolgáló
helyiségek,
csomagmegőrzők létesítése,
g)
kültéri zuhanyzók felújítása, létesítése;
h)
tájékoztató és információs pontok létrehozása
egységes arculat szerint
i)
Wi-Fi kapcsolat biztosítása, térítésmentes
hálózat feltételeinek kiépítése
j)
árnyékolók,
napvitorlák
beszerzése,
kihelyezése;
k)
mobil stégek beszerzése, telepítése;
l)
strand biztonságos üzemeltetéshez kapcsolódó
eszközbeszerzés (pl. defibrillátor, mentőmellény,
mentőcsónak);
m)
bűnmegelőzési tevékenység támogatása
2.
Eszközbeszerzési tevékenység a turisztikai és a hálózatba
való szerveződési tartalomhoz kapcsolódóan
3.
Turisztikai marketing tevékenység
4.
Projekt előkészítési tevékenység
A) Ipari parkok, iparterületek fejlesztése
I. Többségi önkormányzati és állami tulajdonban lévő Ipari
parkok, tudományos és technológiai parkok, logisztikai és
innovációs központok fejlesztése (meglévő, címmel rendelkező
parkok esetében)
Telekhatáron belüli alapinfrastruktúra fejlesztése; új épület
építése; meglévő épületek átalakítása, bővítése; elérhetőséget
megteremtő utak/csomópontok felújítása;
a társadalmi
II. Többségi önkormányzati és állami tulajdonban lévő
egyeztetésre került
Iparterületek kialakítása és meglévők fejlesztése, barnamezős,
dokumentumok
illetve zöldmezős beruházások
alapján 100%
Telekhatáron belüli alapinfrastruktúra fejlesztése; új épület
építése; meglévő épületek átalakítása, bővítése; elérhetőséget
megteremtő utak/csomópontok felújítása;
B) Inkubátorházat fejlesztése
Ingatlanok építése, bővítése, korszerűsítése; inkubációs
funkciókat támogató közös terek és közös műhelyek kialakítása;
telekhatáron belüli alapinfrastruktúra kiépítése;
C) Vidéki gazdaság üzleti infrastrukturális hátterének
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Támogatás összege

a társadalmi
egyeztetés lezárult, a
területspecifikus
mellékletekben kerül
véglegesítésre

Várható megjelenés

társadalmi
egyeztetés lezárult
várható megjelenés
2021 október november

Határidő

Várhatóan a
megjelenést
követő 30. naptól
benyújtható

Pályázat címe

Projektcél

VÁRHATÓ MEGJELENÉSEK
Intenzitás

Támogatás összege

Várható megjelenés

Határidő

támogatása
I. Helyi termelők, helyi termékek piacra jutásának
támogatása
Piaci terület, üzlethelyiség, vagy szövetkezeti bolt építése,
kialakítása; Meglévők átalakítása, felújítása, bővítése;
telekhatárán belül szükséges alapinfrastruktúra kiépítése,
korszerűsítése; új közös használatú kiszolgáló épület építése,
létesítése, valamint nyitott és zárt árusító létesítmények kiépítése;
II. Önkormányzati, saját közétkeztetési célokat szolgáló
fejlesztések támogatása
Új épület építése, létesítése; Meglévő épületek átalakítása,
bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása; Konyha és
konyhai előkészítő fejlesztéséhez kapcsolódó infrastruktúra
kialakítása, bővítése
III. Helyi termékek piacra jutását segítő agrár-logisztikai
fejlesztések támogatása gyűjtőpont (hub) jelleggel
A termelést követő úgynevezett post-harvest műveletekhez
(tárolás, hűtés, válogatás, mosás, csomagolás), kapcsolódó
infrastruktúra kiépítése; Meglévő épületek átalakítása, bővítése,
korszerűsítése, helyreállítása, felújítása;
A. A térségben jelentős kulturális és örökségi helyszínek
turisztikai fejlesztése
Új vonzerők létrehozása, meglévők fejlesztése; rendezvények
infrastrukturális hátterének fejlesztése; térségi hálózatok,
tematikusa utak kialakítása, meglévők fejlesztése;
TOP PLUSZ – 1.1.3-21
Helyi és térségi
turizmusfejlesztés

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 fejlesztése;
C. Aktív turizmushoz kapcsolódó fejlesztések
Kerékpáros turizmus fejlesztése; b) Természetes
fürdőhelyek
fejlesztése; vízi turizmus fejlesztése; horgászturizmus fejlesztése;
D. Az önállóan támogatható tevékenységek (A-C) elemeire
épülő turisztikai termékcsomagok létrehozása
E. Jelentős turisztikai attrakcióval rendelkező települések
turisztikai
infrastrukturális
és
szolgáltatói
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a társadalmi
egyeztetésre került
dokumentumok
alapján 100%

a társadalmi
egyeztetés lezárult, a
területspecifikus
mellékletekben kerül
véglegesítésre

társadalmi
egyeztetés lezárult
várható megjelenés
2021 október november

Várhatóan a
megjelenést
követő 30. naptól
benyújtható

VÁRHATÓ MEGJELENÉSEK
Projektcél
Intenzitás
hiányosságainak felszámolása a komplex élményszerzés
érdekében

Pályázat címe

Támogatás összege

Várható megjelenés

Határidő

Egyéb, választható tevékenységek:
Eszközbeszerzés; arculattervezés; ingyenesen látogatható
tematikus
játszótér,
pihenőpark
fejlesztése;
attrakciók
környezetének
fejlesztése;
épületek
energiahatékonysági
beruházásai; műemlék, műtárgy restaurálása; vendéglátó és
kereskedelmi egységek alapvető infrastruktúrájának kialakítása;
rendezvénysátor beszerzése; kerékpárosbarát fejlesztések; családés gyermekbarát projektelemek; fogyatékossággal élő emberek
fogadásához szükséges szolgáltatások;
Lakófunkciót erősítő tevékenységek

TOP PLUSZ – 1.2.2.-21
Szociális célú
városrehabilitáció

I. Szegregátum, szegregációval veszélyeztetett és kiegészítő
jogosultsági terület esetében:
Társasházi, lakásszövetkezeti tulajdonban lévő lakóépületek
korszerűsítése, felújítása; A modern szociális bérlakások
kialakítása, komfortosítása, felújítása, energiahatékonyság
javítással egybekötve; Önkormányzati (vagy nonprofit szolgáltató
kizárólagos tulajdonában álló, vagy a fejlesztés eredményeként
kizárólagos tulajdonába kerülő lakóépületek, lakások és
melléképületeik megszüntetése; Maximum 1 db önkormányzati
bérlakás biztosítása a jelenlét típusú szociális munkát végző
szakember számára szolgálati lakásként;
II. A beavatkozási helyszín(ek)en (akcióterületen kívül
meghatározott integrált városi területek, kiköltözés esetén):
szociális bérlakásként funkcionáló lakások és ahhoz tartozó
melléképületek vásárlása, építése, komfortosítása, bútorzat
beszerzése;
Egyéb választható tevékenységek:
Közösségi és szociális funkciót szolgáló tevékenységek,
célzottan az alacsony társadalmi státuszú lakosság
felzárkózása,
beilleszkedésének
elősegítése,
készségfejlesztése érdekében: szociális blokkok kialakítása,
felújítása; Biztos Kezdet Gyerekház, Tanoda funkciók
kialakítása
b) Közbiztonsági funkció, a közbiztonság javítását, a fejlesztés
eredményeinek
megőrzését
szolgáló
tevékenységek:
a)
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a társadalmi
egyeztetésre került
dokumentumok
alapján 100%

a társadalmi
egyeztetés lezárult, a
területspecifikus
mellékletekben kerül
véglegesítésre

társadalmi
egyeztetés lezárult
várható megjelenés
2021 október november

Várhatóan a
megjelenést
követő 30. naptól
benyújtható

Pályázat címe

TOP PLUSZ – 3.2.1-21
Szociális célú
városrehabilitáció (ESZA +)

VÁRHATÓ MEGJELENÉSEK
Projektcél
Intenzitás
polgárőrség épületének kialakítása, felújítása; közterületi
térfigyelő rendszer fejlesztése, telepítése
c) Foglalkoztatást elősegítő funkció: épületfelújítás, közösségi
kert kialakítása foglalkoztatást elősegítő céllal
d) Egyéb kapcsolódó fejlesztések az akcióterületen: illegális
hulladéklerakók felszámolása; közterek, parkok, játszóterek,
települési zöldfelületek felújítása, bővítése, kialakítása;
Közlekedési- és közlekedésbiztonsági fejlesztések; korszerű,
energiatakarékos közvilágítás kialakítása; bel- és csapadékvíz
gazdálkodási rendszerének felújítása, kiépítése; közműves
ivóvízellátás és szennyvízelvezetés vezetékrendszerének
felújítása, kiépítése; parkoló-férőhely és akadálymentes
parkoló-férőhely létesítése; hulló csapadékvíz hasznosítására
alkalmas infrastruktúra kiépítése, komposztáló létesítése;
e) Közterületi beruházások az akcióterületen kívül
- Szociális
célú
naperőmű
kialakítását,
továbbá
energiaközösség kialakítását és működését támogató
mintaprojekt megvalósítása: Napelem alapú, szociális célú
kiserőmű kialakítása: Önkormányzati tulajdonú, legfeljebb
500 kW alatti névleges teljesítményű napelemes kiserőmű
létrehozása; Energiaközösség kialakítása
A. Együttműködés a közösségi és egyéni szintű társadalmi
integráció feltételeinek megteremtése céljából
Közösségfejlesztést célzó programok; az érintett lakosság
bevonását, a beilleszkedést segítő programok; mediációs és
antidiszkriminációs
programok;
kölcsönös
támogató
együttműködés kidolgozása a települési intézményhálózattal és a
településen működő szociális célú városrehabilitációban érintett
a társadalmi
releváns szereplőkkel;
egyeztetésre
került
B. Folyamatos szociális munka megteremtése
dokumentumok
pénzügyi, családszervezési és életvezetési tanácsadások,
alapján 100%
adósságkezelési tanácsadás szolgáltatás; fejlesztési tervek
készítése, megvalósítása, mentorálás; szociális munkások
felkészítése
és
szupervíziója;
együttműködés
más
közszolgáltatásokkal és programokkal
C. Törekvés a foglalkoztatás elősegítésére együttműködve a
megyei foglalkoztatási paktumokkal:
munkaerő-piaci beilleszkedést segítő programok; lehetséges
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Támogatás összege

a társadalmi
egyeztetés lezárult, a
területspecifikus
mellékletekben kerül
véglegesítésre

Várható megjelenés

társadalmi
egyeztetés lezárult
várható megjelenés
2021 október november

Határidő

Várhatóan a
megjelenést
követő 30. naptól
benyújtható

Pályázat címe

VÁRHATÓ MEGJELENÉSEK
Projektcél
Intenzitás
munkaadók és a célcsoport közötti kapcsolat erősítését ösztönző
tevékenységek; közösségi kertekben történő foglakozást elősegítő
programok; elhelyezkedettek nyomon követése, utógondozása;
D. Törekvés a kora-gyermekkori, gyermekkori és formális
oktatáson kívüli fejlesztésre és oktatás fejlesztésére
család- és gyermekjóléti szolgáltatás, valamint a szociális
szolgáltatások kötelező feladatellátáson túli, helyi igényekre
reagáló szolgáltatásainak kialakítása; a gyerekek minél korábbi
életkorban történő fejlesztése a szülők bevonásával és az iskolai
felzárkózását segítő kiegészítő oktatási és készségfejlesztési
programok, különös tekintettel a Biztos Kezdet Gyerekház,
tanoda és Roma Lány programokra
E. Törekvés az egészség fejlesztésére:
egészségügyi programok; védőnők kompetencia fejlesztése; a
várandósok attitűd váltásainak elősegítése egészségügyi szűrések
megszervezése; szakellátásba kerülés segítése és folyamatkísérés;
védőnői minimál intervenció kiterjesztése
F. Szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása
hatósági szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, ügyintézés
elősegítése; jogi tanácsadás, adósságkezelési tanácsadás; a helyi
ellátórendszerrel való együttműködés kialakítása;
G. Bűnmegelőzést, a közbiztonság javítását elősegítő
programok
- képzési, szemléletformáló programok; helyi bűnmegelőzési
stratégiák és cselekvési tervek készítése.

Támogatás összege

Várható megjelenés

Határidő

A. Önkormányzati
tulajdonú
belterületi
gyűjtőutak,
kiszolgáló-, lakó- és vegyes használatú utak építése,
korszerűsítése, felújítása
TOP PLUSZ – 1.2.3.-21
Belterületi közutak
fejlesztése

B. Kiszolgáló-, lakó- és vegyes használatú utak fejlesztése
Egyéb választható tevékenységek:
kapcsolódó infrastrukturális munkák
csapadékvízelvezetés kiépítése, átépítése;
forgalomtechnikai tevékenységek;
műtárgyépítés és felújítás;
vasúti átjárók korszerűsítése;
autóbuszöblök, autóbuszmegállók, autóbusz fordulók,
autóbusz peronok, várakozást szolgáló helységek,
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TOP PLUSZ – 3.3.2-21
Helyi egészségügyi és
szociális infrastruktúra
fejlesztése

VÁRHATÓ MEGJELENÉSEK
Projektcél
Intenzitás
esőbeállók, leszállóperonok felújítása, kialakítása
csomópontok kiépítése, átalakítása, felújítása, fejlesztése,
Közlekedésbiztonságot szolgáló fejlesztések
Kiegészítő infrastrukturális elemek fejlesztése
kerékpárforgalmi
létesítmény
(pl.:
nyitott/megemelt
kerékpársáv) kialakítása
Automata forgalomszámláló eszközök telepítése
Járda kiépítése, felújítása, akadálymentesítése
önkormányzati tulajdonban lévő hidak, nem szintbeli
kereszteződések felújítása
Zajvédelmi intézkedések
idegen területek megvásárlása/kisajátítása.

A. Egészségügyi alapellátás (közfinanszírozott és területi
ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosi, házi
gyermekorvosi ellátás, fogorvosi alapellátás, alapellátáshoz
kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi
ügyeleti ellátás, védőnői szolgálat) infrastruktúra
fejlesztése
felújítás, korszerűsítés, bővítés, új épület építése;
B. Egészségügyi járóbeteg szakellátás (közfinanszírozott,
önálló
járóbeteg
szakellátás
keretében
működő
önkormányzati fenntartású szakrendelők) infrastruktúra
fejlesztése,
felújítás, korszerűsítés, bővítés;
C. Prehospitális sürgősségi ellátás (100%-ban önkormányzati
vagy
önkormányzati
társulás
tulajdonában
lévő
mentőállomások épületeinek) infrastruktúra fejlesztése
felújítás, korszerűsítés, átalakítás;
D. Szociális
alapszolgáltatások
és
gyermekjóléti
alapellátások fejlesztése
már működő ellátások fejlesztése; férőhelybővítés; új
szolgáltatások létrehozása; főzőkonyha, tálaló vagy melegítő
konyha fejlesztése; épületek felújítása, átalakítása, bővítése, új
épület építése; eszközbeszerzés;
Egyéb választható tevékenységek:
a) Egészségügyi alapellátás esetén: családbarát funkciókat
támogató fejlesztések; parkoló-férőhely és akadálymentes
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VÁRHATÓ MEGJELENÉSEK
Projektcél
Intenzitás
parkoló-férőhely létesítése; Kerékpár támaszok és tárolók
kiépítése, korszerűsítése; Babakocsi tároló létesítése;
megújuló energiaforrások kialakítása; eszközbeszerzés,
Iskola-egészségügyi ellátás végzéséhez szükséges helyiség
(iskolaorvosi,
iskola-fogorvosi
rendelő)
kialakítása,
fejlesztése; szolgálati lakás kialakítása; mozgó szakorvosi
szolgálat
feltételeinek
kialakítása,
fejlesztése;
multifunkcionális helyiség kialakítása; járműbeszerzés;
udvarfelújítás;
b) Egészségügyi járóbeteg szakellátás esetén: családbarát
funkciókat támogató fejlesztések; parkoló-férőhely és
akadálymentes
parkoló-férőhely
létesítése;
Kerékpár
támaszok és tárolók kiépítése, korszerűsítése; Babakocsi
tároló létesítése; megújuló energiaforrások kialakítása;
eszközbeszerzés; udvarfelújítás;
c) Prehospitális sürgősségei ellátás esetén: udvarfelújítás;
megújuló energiaforrások kialakítása; bútorok beszerzése;
- Szociális
alapszolgáltatások
és
gyermekjóléti
alapellátások esetén: családbarát funkciókat támogató
fejlesztések; parkoló-férőhely és akadálymentes parkolóférőhely létesítése; Kerékpár támaszok és tárolók kiépítése,
korszerűsítése; Babakocsi tároló létesítése; megújuló
energiaforrások kialakítása; főzőkonyha, tálaló- vagy
melegítő konyha fejlesztése esetén külső terek, udvar
felújítása;
szolgálati
lakás
kialakítása
érdekében
épületfelújítás;
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