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„Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása”
TOP_Plusz-1.3.1-21
Kivonat
A rendelkezésre álló forrás: 4 440 000 000 Ft
Támogatott projektek várható száma: 61 db kiválasztott város és stratégia
Támogatást igénylők köre: Városi jogállású települési önkormányzatok
Konzorciumi tagként:
- Települési önkormányzat (GFO 321) várostérség pályázása esetén.
- - Helyi önkormányzati hivatal (költségvetési szerv) (GFO 325),
- - Nonprofit gazdasági társaság, szervezet (GFO 572, 573, 575, 576, 599), amelyben a települési
önkormányzat többségi tulajdoni részesedéssel rendelkezik
- - önkormányzati gazdasági szervezet (GFO 113), amelyben a helyi önkormányzat 100%-os
tulajdoni résszel rendelkezik.
Önállóan támogatható tevékenységek:
 az Integrált Településfejlesztési Stratéga (ITS) felülvizsgálataként megkezdett vagy új Fenntartható
Városfejlesztési Stratégia elkészítése
 a TOP Plusz Városfejlesztési Programterv (TVP) elkészítése.
Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek
1) Nyilvánosság biztosítása.
2) FVS felülvizsgálata a 2022. évi népszámlálás adatainak a rendelkezésre állását követően.
3) Városi zöld menetrend alapján kidolgozandó városi zöld finanszírozási keretrendszer készítése, a
város energiafelhasználásának átfogó energetikai felmérése
4) A városüzemeltetési szolgáltatások és önkormányzati fenntartású közintézmények digitalizációjára
irányuló elemzések, felmérések, digitális akcióterv kidolgozása
5) A város projektjeire, az akcióterületeire és az FVS pénzügyi megvalósíthatóságára vonatkozó üzleti
modell, üzleti terv
Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek
 Települési Zöld Infrastruktúra Fejlesztési- és Fenntartási Akcióterv készítése (továbbiakban: ZIFFA)
 Városi zöldfelületi kataszter kialakítása
 A városfejlesztés és működés eredményeit, a fejlesztési folyamatot szolgáló városi monitoring
rendszer kialakítása
 Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv (továbbiakban: ITVT) készítése
 Települési Helyi Esélyegyenlőségi Programok felülvizsgálata, módosítása
 Települési Vízkárelhárítási Terv készítése, felülvizsgálata, aktualizálása
 Vízgazdálkodáshoz kapcsolódó szimulációs modellezés készítése, kalibrálása
 Partnerségi egyeztetés, hálózatépítés
 A városi / várostérségi lakosság digitális kompetenciáinak és IT-eszköz használatra vonatkozó
szokásainak átfogó elemzése
 Az FVS megvalósításába TOP Plusz forrásán kívül tervezett pénzügyi eszközök bevonása esetén ex
ante vizsgálat készítése
 Kerékpárforgalmi Hálózati Terv elkészítése vagy felülvizsgálata, aktualizálása
 Fenntartható Mobilitási Terv elkészítése, felülvizsgálata (SUMP)
 Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) kidolgozása, Fenntartható Energia Akcióterv
(SEAP) felülvizsgálata, illetve átdolgozása Fenntartható Energia és Klíma Akciótervvé (SECAP). 
Települési stratégia /fejlesztési terv felülvizsgálata, elkészítése.
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 Települési környezetvédelmi program elkészítése, felülvizsgálata.
A projekt fizikai befejezése: 96 hónap.
Benyújtási időszak: Megyénként eltérő benyújtási dátum lehetséges.
Támogatás összege: Megyénként eltérő minimum és maximum támogatási összeg lehetséges.
A támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás.
Előleg: A megítélt támogatás:
25%-a, de természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás, civil szervezet, egyházi jogi
személy, nonprofit gazdasági társaság kedvezményezett esetén legfeljebb 500 000 000 Ft,
- bizonyos feltételek teljesülése esetén 100%-a.
 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
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