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Élhető települések 

(TOP_Plusz-1.2.1-21) 

Kivonat 

 

 

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 246 727 289 000 Ft 

 

Pályázók köre:  

 

 helyi (települési) önkormányzat (GFO 321) 

 többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság (GFO 11, 57);  

 

Konzorciumi partnerként: 

 vízügyi igazgatási szerv (GFO 31)  

 közösségi közlekedést közszolgáltatási szerződés alapján ellátó gazdasági társaság (pl.: helyi 

közlekedési társaságok, helyközi társaságok, MÁV Zrt.); (GFO 11, 57)  

 jogszabály alapján meghatározott kizárólagos építtető (pl.: NIF Zrt, Magyar Közút NZrt); (GFO 11, 57) 

 központi költségvetési szerv és intézményei (GFO 38)  

 térségi fejlesztési tanács (GFO 362)  

 helyi önkormányzat költségvetési szerv (GFO 322)  

 Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű civil szervezet a 

2011. évi CLXXV. törvény alapján (GFO 516, 521, 529, 563, 565, 568, 569)  

 Európai területi együttműködési csoportosulás (EGTC) (GFO 144)  

 Megyei önkormányzat (GFO 321)  

 Önkormányzati hivatal (költségvetési szerv) (GFO 325)  

 Nonprofit gazdasági társaság, szervezet (GFO 57; GFO 599), amelyben az állam vagy önkormányzat 

– együttesen vagy külön, közvetve vagy közvetlenül – 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik.  

 Vállalkozás (GFO 11), amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat – együttesen vagy külön, 

közvetve vagy közvetlenül – 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik. 

 

Támogatható tevékenység: 

 

Önállóan támogatható tevékenységek: 

 

 Települési kékinfrastruktúra fejlesztése (vízgazdálkodási beavatkozások)  

 

1. Belterület klimatikus és fizikai védelmét szolgáló vízmegtartó és vízelvezető-hálózat 

fejlesztése, rekonstrukciója az integrált-csapadékvíz-gazdálkodás céljainak figyelembe 

vételével és a településen tapasztalható klímaváltozás okozta negatív hatások 

mérséklésének elősegítésével  

2. Belterület klimatikus és fizikai védelmét, helyben tartást és késleltetett levezetést szolgáló 

vízvisszatartási és vízkár-elhárítási célú tározók integrált szemléletben történő fejlesztése, 

rekonstrukciója  

3. Belterületet veszélyeztető vízfolyások/állóvizek lokális vízkár elhárítási fejlesztései 

természetközeli megoldások alkalmazásával (belterületen áthúzódó vízfolyások és 

csatornák, valamint a belterületről elvezetett csapadékvizeket befogadó 

vízfolyások/állóvizek és belvízelvezető csatornák) 



 

 

7200 Dombóvár, Kölcsey u. 44. 1. 

8200 Veszprém, Ady u. 8. fsz./3. 

7091 Pári, Nagy u. 18. 

Fejlődő vállalkozások, élhető vidék 

4. Belterület védelmét szolgáló csapadékvíz elvezető rendszerek védelmi töltéseinek lokális 

fejlesztése, rekonstrukciója  

 

 Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztése 

 

1. Önkormányzati vagy többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság 

tulajdonú, közhasználatú zöldterületek és zöldfelületek rekonstrukciója, kialakítása, 

építése  

 

 Közösségi, kulturális, sportolási infrastruktúra, IKT és okos települési fejlesztések 

 

1. Gazdaságélénkítő tevékenységek 

2. Közösségi célú tevékenység 

3. IKT és okos település fejlesztések 

 

 Fenntartható közlekedésfejlesztés 

 

1. Kerékpárosbarát fejlesztések (teljes település vagy településrész kerékpárosbaráttá 

alakítása, kerékpárforgalmi útvonal kialakítása) 

2. Forgalomcsillapítás, közlekedésbiztonság, akadálymentesítés  

3. Közúti közösségi közlekedés (forgalmi épületek, forgalmi pálya fejlesztése; 

forgalomirányítás, utastájékoztatás, elektronikus jegyrendszer fejlesztés) 

 

 Hulladékkezelés, kármentesítés 

 

1. 100 %-ban önkormányzati tulajdonú, települési szilárd hulladéklerakók kármentesítése 

2. Illegális hulladéklerakók felszámolása 

3. 100 %-ban önkormányzati tulajdonú barnamezős területek hasznosítása, kármentesítése 

 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek: 

 

 Helyi klímastratégia készítése 

 Belterületi közutak fejlesztése 

 Településfejlesztési terv vagy ITS készítése, felülvizsgálata és módosítása 

 Települési szintű körforgásos gazdasági stratégiák kidolgozása vagy körforgásos gazdasági 

elemek integrálása meglévő stratégiákba 

 A fejlesztéssel érintett építmények használatához szükséges közművek bekötése, bővítése, 

felújítása, korszerűsítése, védelembe helyezése. 

 

 

A támogatás összege: 

 

A támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül, megyénként eltérő minimum és maximum 

támogatási összeg lehetséges. 

 

A támogatás mértéke: 100% intenzitású.  

 

Előleg igényelhető, mely akár a megítélt támogatás 100%- a is lehet. 
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Benyújtási időszak: megyénként eltérő benyújtási dátum lehetséges a felhívás mellékleteként 

megjelent területspecifikus mellékletekben foglaltak szerint. 

 

Projekt befejezése: 42 hónap 

 

Fenntartási időszak: 5 év 

 

 

 

 

 Felkeltette az érdeklődését ez a lehetőség? 

 Pályázna, de további információkra van szüksége? 

 Bizonytalan abban, hogy jogosult-e pályázni? 

 Nem tudja, hogy kezdjen bele az előkészületekbe? 

 

Akkor keressen minket az alábbi elérhetőségeken még ma! 

 

 Megvizsgáljuk a vállalkozását 

 Átbeszéljük a pályázati feltételeket 

 Díjmentes pályázati előminősítést végzünk 

 Tanácsot adunk a sikeres pályázáshoz 

 Elkészítjük nyerő pályázatát! 

 

Euten Consulting Pályázati Tanácsadó Kft. 

 

Információ, ügyfélregisztráció: 

Frik János 

Mobil: +36 20 399 3703 

E-mail: frikjanos.euten@gmail.com 


