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A 2014-2020 évek közötti európai uniós programozási időszak tapolcai tervezési,
pályázati előkészítettségi folyamatáról a Képviselő-testület 2015. augusztus 26-i
rendkívüli nyilvános ülésén tájékozódhattunk.
Az előterjesztésben is szerepelt, hogy Magyarország kiemelt nemzeti érdeke az uniós
programozási időszak forrásainak hatékonyabb felhasználása, különös figyelemmel
arra, hogy a Kohéziós Alap támogatásai a lezárást követően nem állnak majd
rendelkezésre, a fejlesztések a jövőben hazai forrásokból történhetnek.
Ez az érdek nyilvánvalóan egybeesik Tapolca érdekeivel is, mivel a korlátozottan
rendelkezésre álló helyi önkormányzati bevételek nem elegendőek a város
fejlesztéséhez, így feltétlenül indokolt a pályázati forráskeresés.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete ehhez a folyamathoz a 2016. évi
költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló
önkormányzati rendelet elfogadásával várhatóan biztosítani fogja az előkészítési,
tervezési, saját erő előirányzatokat, pályázati céltartalékot.
A jó gyakorlaton alapuló helyi szabályozásunk ezek felhasználása tekintetében
rugalmas, a munkát segítő. Ezt kell követnünk a jövőben is.
Eddig is fontosnak tekintettük, hogy a pályázatok előkészítése, benyújtása,
elszámolhatósága érdekében hatékonyan működő szervezeti keretet, helyi
intézményrendszert alakítsunk ki és jó érzékkel, körültekintően válasszuk meg
pályázati tanácsadó partnereinket.
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Ez most még inkább kiemelendő, mivel a Széchenyi 2020 fejlesztési program
magyarországi Irányító Hatósága által jóváhagyott pályázati kiírások 2015 év végétől
folyamatosan jelennek meg, szövegezésük, követelményrendszerük a 2007-2013 évek
közötti uniós programozási időszak dokumentációihoz képest összetettebbnek,
sokrétűbbnek tűnnek, benyújtásukra rövid idő áll rendelkezésre.
Városfejlesztési céljainkat az önkormányzati választási időszakra vonatkozó, a
39/2015 (IV.24.) határozattal elfogadott „Tapolca Város Önkormányzata Gazdasági
Program 2015-2019” című és a hatályos Tapolca Integrált Településfejlesztési
Stratégia (ITS) dokumentumokban határoztuk meg.
Az elfogadott program és az ITS a városi honlapon elérhető, letölthető.
Megítélésünk, véleményünk szerint az előzőben hivatkozott dokumentumaink
összhangban vannak az országos és megyei fejlesztési tervekkel, koncepciókkal,
Tapolca településrendezési terveivel, innovatívak.
Az elfogadott programok a következők:
-

Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP)
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP)
Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP)
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)
Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP)
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)
Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP)
Vidékfejlesztési Program (VP)

Az előzőekben felsorolt operatív programok közül a város infrastrukturális
fejlesztésében jelentős szerepet a Környezeti és Energia-hatékonysági Operatív
Program (KEHOP), a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP),
az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP), valamint a megyei
Terület- és Településfejlesztési Program (TOP) fog kapni. Ezekre részben a helyi
vállalkozások, önkormányzatunk és intézményeink nyújthatnak be pályázatot.
A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP) és az Emberi Erőforrás
Fejlesztési Operatív Program (EFOP) támogatásai elnyerésére városunk vállalkozásai
és önkormányzatunk céljaink teljesülése érdekében célzottan, a kiírások ismeretében
pályázhatnak, a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP)
területünket nem érinti, a Vidékfejlesztési Program (VP) támogatásaira pedig csak a
meghatározott lakosságszámú és népsűrűségű települések pályázhatnak, amely
feltételeknek Tapolca nem felel meg.
A bennünket talán legjelentősebb mértékben érintő Veszprém Megyei TOP megjelent
pályázatai támogatási céljairól, feltételeiről készített összefoglaló táblázat az
előterjesztés 1. számú – terjedelmi okból – elektronikus mellékletét képezi.
A felhívások és mellékleteik, módszertani és általános útmutatóik, pénzügyi
táblázatai sablonjai a hivatalos www.palyazat.gov.hu internetes oldalon tekinthetők
meg, tölthetők le, nyomtatott formában megtekinthetők a Tapolcai Közös
Önkormányzati Hivatal Önkormányzati és Igazgatási Irodáján.
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A jelenleg nyitva álló pályázati ablakok céljait figyelembe véve tájékoztatást
kívánunk nyújtani a Veszprém megyei Terület- és Településfejlesztési Operatív
Programok támogatásai elnyerésére irányuló törekvéseinkről.
Kódszám: TOP-1.1.1-15
Cím: Ipari parkok, iparterületek fejlesztése
Cél: A támogatási konstrukció a vállalkozói környezet és az üzleti infrastruktúra fejlesztése
érdekében az önkormányzati tulajdonú iparterületek, ipari parkok, tudományos és technológiai
parkok (a 651/2014-es EU rendelet előírásainak figyelembe vételével, egyedi alapon
meghatározva) fejlesztésére, iparterületek kialakítására, alapinfrastruktúra kiépítésére,
bővítésére, az iparterületek elérhetőségét és feltárását segítő vonalas infrastruktúrák
fejlesztésére fókuszál.
A felhívásra – külső szakértő bevonásával – pályázat benyújtását tervezzük
Lesencetomaj Önkormányzatával konzorciumban az egymással szomszédos, volt
honvédségi ingatlanok elérhetőségét és feltárását segítő vonalas infrastruktúra
hálózat kiépítésére.
A pályázati kiírás értelmezése tárgyában kérdést tettünk fel és személyes egyeztetést
kezdeményeztünk a Veszprém megyei Önkormányzat hivatali vezetőivel,
szakembereivel.
Jelenleg a tervezést lezáró és engedélyezési folyamatok zajlanak.
Kódszám: TOP-1.1.3-15
Cím: Helyi gazdaságfejlesztés
Cél: Önállóan támogatható tevékenységek:
A) Helyi termelők, helyi termékek piacra jutásának támogatása
a) Piaci terület (vásárcsarnok, kültéri elárusítóhely, ideiglenes kitelepülés, termelői piac, stb.),
üzlethelyiség vagy szövetkezeti bolt kialakításához kapcsolódó infrastruktúra kiépítése, ahol a
helyi termelők, helyi termékek számára a hasznos terület 50%-a biztosított.
b) 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) Önkormányzati, saját közétkeztetési célokat szolgáló fejlesztések támogatása, amennyiben
helyi termelőket, helyi termékeket támogatja (iskola, önkormányzati intézmények konyhája)
a) Konyha és konyhai előkészítő fejlesztéséhez kapcsolódó infrastruktúra építése, létesítése, a
szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása.
b) Meglévő konyha és konyhai előkészítő átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása,
felújítása, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása.
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C) Helyi termékek piacra jutását segítő agrár-logisztikai fejlesztések támogatása gyűjtőpont
(hub) jelleggel
a) A termelést követő műveletekhez (tárolás, hűtés, válogatás, mosás, csomagolás), kezeléséhez
kapcsolódó infrastruktúra kiépítése (pl. raktár, hűtőházak kialakítása), szolgáltatásként történő
biztosítása.
b) Meglévő épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, a szükséges
épületgépészeti beruházások végrehajtása (pl. raktár kapacitások bővítése).
A felhívásra – külső szakértő bevonásával – pályázat benyújtását tervezzük két
komponens vonatkozásában önkormányzati társaságainkkal együttműködve
 a Tapolca Kft. üzemeltetésében lévő Városi Piac épületgépészeti fejlesztésére,
csapadékcsatorna rendszere felújítására;
 a Közétkeztető Kft. használatában álló Stadion utcai konyha épület
nyílászáróinak cseréjére, a vizes blokkok felújítására, az egészséges
ételkészítést szolgáló eszközbeszerzésre.
Jelenleg a tervezési, előkészítő, ajánlatkérő folyamat zajlik.
Kódszám: TOP-1.2.1-15
Cím: Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés
Cél: térségi szintű, turisztikai termékcsomagok és kisléptékű tematikus turisztikai fejlesztések
támogatása. Ennek keretében a helyi, térségi jelentőségű, turisztikai vonzerőt képező
kulturális, épített, természeti örökség turisztikai hasznosítására, fejlesztésére nyílik lehetőség a
térség gazdaságának diverzifikációja, a helyi gazdaság élénkítése és a foglalkoztatás növelése
érdekében.
Az intézkedés azon fejlesztési igényekre kíván reagálni, melyek elsősorban helyi, illetve térségi
jelentőségűek, nem részei országos vagy nemzetközi hálózatoknak, de a térségben, illetve
helyben tartózkodási időt hosszabbító lehetőséget jelentenek, ezáltal – közvetett módon –
jelentős helyi-térségi foglalkoztatás-bővítési potenciált hordoznak magukban.
A felhívásra – külső szakértő bevonásával – pályázat benyújtását tervezzük,
amelynek keretében a térségben hiánypótló, a kulturális adottságokra építő új
vonzerő létrehozására kerülne sor.
Címe: Tó alattam – tó előttem – élet barlangok felett, tanúhegyek árnyékában.
Fő cél: Tapolca város és környéke történelmének bemutatása interaktív
látványelemek, kipróbálható eszközmásolatok és audiovizuális eszközök
segítségével. A város mintegy 6500 évnyi emberi történetéből kiemelten jelenik meg
a szőlő- és borkultúra, a végvári harcok időszaka és a 19. századi polgáriasodás
korszaka. A megvalósítás helyszíne: Tapolca, Iskola utca 5. Helyrajzi szám: 2843/1 és
2843/4. A „Zsidóiskola” néven ismert önkormányzati tulajdonú épületben jelenleg a
Szász Márton Általános Iskola működik.
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A projektben létrejövő turisztikai attrakció területileg határos a GINOP forrásból
megvalósításra tervezett rendezvénytérrel és a Tamási Áron Művelődési Központtal,
valamint alig 100 méterre helyezkedik el a Tavas-barlang Látogatóközponttól.
A város egyik kulturális – turisztikai csomópontjában egész évben garantált a
megfelelő látogatottság. A 21. század kihívásainak megfelelő, modern bemutatási
technikákat felvonultató bemutatóhely interaktív szórakozást nyújt gyermekes
családoknak, általános és középiskolás csoportoknak és a helytörténet iránt
érdeklődőknek egyaránt. Megvalósításával bemutatásra kerülhet Tapolca és
környéke múltjának számos történeti, néprajzi és szociológiai vonatkozása, amelyek
ma hiányoznak a város kulturális kínálatából.
A projekt eredményeként létrejövő kiállítás jól kiegészítené a már meglévő történeti
(Tavas-barlang Látogatóközpont, iskolatörténeti, helyőrség-történeti múzeum,
haditechnikai park, NOHAB torzó) és művészeti (Látványtár, Életfa Galéria, TÁMK)
helyszíneket, hozzájárulna a térség komplex bemutatásához.
A környező települések konzorcionális bevonásával a projektben lehetőség lenne
olyan információs táblák, szabadtéri pontok kialakítására is, amelyek az egyes
helyszínek rövid bemutatása mellett az attrakcióhoz irányítanák az érdeklődőket.
Projekttevékenység és attrakció:
-

-

épület külső felújítása: új bejárat létesítése, homlokzat felújítás, tetőszigetelés
és új héjazat
épület belső felújítása: felesleges válaszfal bontása, helyiségek között új átjárók
nyitása, vizesblokk felújítása, festés-meszelés, tetőtérben irodák és dolgozói
szociális blokk kialakítása
energiahatékonysági intézkedések: nyílászárók cseréje, napkollektorok
elhelyezése az Iskola utca felőli oldalon
állandó és időszaki kiállítások bemutatására alkalmas, interaktív elemeket
tartalmazó installáció kialakítása, audioguide rendszer és wifi-hálózat
kiépítése valamint a bemutathatóságot segítő tárgyi eszközök (jelmezek,
tárgymásolatok) beszerzése

Földszint:
- kb. 215 nm-en állandó és időszaki kiállítások bemutatására alkalmas tér
- kb. 60 nm-en látogatók fogadására alkalmas tér (kassza, múzeumshop,
ruhatár)
- kb 25 nm-en látogatói szociális helyiségek (akadálymentesített, női és férfi wc)
Tetőtér:
- kb. 100 nm-en többfunkciós tér (múzeumi foglalkoztató, konferencia- és
előadóterem)
- kb. 40 nm-en múzeumi szakkönyvtár
- kb. 40 nm-en irodák
- kb. 20 nm-en dolgozói szociális blokk

5

Udvar:
- kb. 100 nm-en nyitott-fedett szín alatt nagyméretű borászati és malomipari
gépek bemutatása
- kb. 150 nm-en középkori tematikájú játszótér kialakítása
Jelenleg az előkészítő, tájékozódó, ajánlatkérő folyamat zajlik.
A pályázati kiírás értelmezésére kérdést tettünk fel a Magyar Államkincstár
Veszprém megyei szervezete felé a TOP-GINOP pályázati lehatárolás tárgyában.
Válasz még nem érkezett.
Kódszám: TOP-1.3.1-15
Cím: Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés.
Cél: a jellemzően 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.
A konstrukcióra önállóan nem pályázhatunk. Konzorciumi megkeresés nem érkezett.
Kódszám: TOP-1.4.1-15
Cím: A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő
intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével.
Cél: Bölcsődék, valamint óvodák infrastrukturális fejlesztése és eszközbeszerzése támogatható.
A felhívás nem támogat olyan projektjavaslatokat, melyek kihasználatlan kapacitásokat
eredményeznek. Bölcsődék és óvodák esetében új intézmény/intézményegység/feladat-ellátási
hely/telephely/szolgáltatás létrehozása, illetve meglévőek bővítése csak abban az esetben
támogatható, amennyiben a projekt legalább annyi csoportszoba létrehozását tervezi, amellyel
az érintett bölcsőde/óvoda a vonzáskörzetére vonatkozó férőhelyhiányt csökkenti.
Az elmúlt évek uniós fejlesztéseit figyelembe véve a konstrukcióra pályázat
benyújtását nem tervezzük.
Kódszám: TOP-2.1.1-15
Cím: Barnamezős területek rehabilitációja.
Cél: a barnamező rehabilitációjával minél több, a városfejlesztés és a városüzemeltetés
szempontjából innovatív módszert alkalmazó, új, zöldterületi-rekreációs, közösségi és
kulturális funkciókkal gazdagodó, fenntartható városi terület jöjjön létre.
A felhívásra – külső szakértő bevonásával – pályázat benyújtását tervezzük a volt
honvédségi ingatlanok elérhetőségét és feltárását segítő vonalas infrastruktúra
hálózat kiépítésére.
A pályázati kiírás értelmezése tárgyában kérdést tettünk fel és személyes egyeztetést
kezdeményeztünk a Veszprém megyei Önkormányzat hivatali vezetőivel,
szakembereivel.
Jelenleg a tervezést lezáró és engedélyezési folyamatok zajlanak.
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Kódszám: TOP-2.1.2-15
Cím: Zöld város kialakítása.
Cél: A városi közterületek környezettudatos, család- és klímabarát megújítása. A gazdasági
szereplőket célzó, a vonzó üzleti környezetet biztosító, a városok térségi gazdasági központi
szerepét erősítő, a helyi gazdaságot ösztönző beruházások vonatkozásában cél a kijelölt
akcióterületen található zöldfelületek és a hozzájuk kapcsolódó önkormányzati tulajdonban
lévő, sokszor használaton kívüli, de akár jövedelemtermelésre alkalmas infrastruktúraelemek
megújítása.
A felhívásra – külső szakértő bevonásával – pályázat benyújtását tervezzük. A
szakmai előkészítettség biztosítottsága érdekében felvettük a kapcsolatot a városi
zöldfelületek gondozását végző gazdasági társasággal. A fenntartási költségeket
csökkentő, minőségi javulást erdményező fejlesztéseket, zöldfelület növelő, fásítási
program megvalósítását tervezzük.
Jelenleg a tájékozódó, előkészítő, ajánlatkérő folyamat zajlik.
Kódszám: TOP-2.1.3-15
Cím: Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések.
Cél: a települések belterületi csapadékvíz elvezetési, gazdálkodási rendszerének fejlesztése,
környezet-biztonságának növelése, környezeti állapotának javítása, az ár-, belvíz- és helyi
vízkár veszélyeztetettség csökkentése, a felszíni vizek minőségének javítása, a további
környezeti káresemények megelőzése.
A felhívásra – külső szakértő bevonásával – pályázat benyújtását tervezzük. A
támogatási célokra alapozott fejlesztéssel Tapolca veszélyeztettségét kívánjuk
csökkenti extrém időjárási körülmények esetén a déli városrész csapadékcsatorna
hálózata, vizelvezető rendszere fejlesztésével.
A szakmai előkészítettség biztosítottsága érdekében vizügyi tervező bevonása is
szükséges.
Jelenleg az előkészítő, ajánlatkérő folyamat zajlik.
Kódszám: TOP-3.1.1-15
Cím: Fenntartható települési közlekedésfejlesztés.
Cél: közlekedésfejlesztési intézkedések valósuljanak meg településeken és települések között,
melyek hozzájárulnak az éghajlatváltozás mérsékléséhez, a szén-dioxid kibocsátás
csökkentéséhez, az élhető városi és települési környezet kialakulásához.
A felhívásra – külső szakértő bevonásával – pályázat benyújtását tervezzük.
Konzorcionális együttműködésben Szigliget vezetésével, a balatoni bringakörúthoz
csatlakozó kerékpárút építése előkészítését tervezzük Hegymagas és Raposka
települések bevonásával. A településekkel egyeztetett nyomvonal az állami közúttal
párhuzamosan, annak nyugati oldalán haladna. A konzorcionális szerződés
megkötése, a pályázathoz szükséges terv elkészíttetése folyamatban van.
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Vizsgáljuk annak lehetőségét is, hogy a felhívás támogatható céljai biztosíthatnak-e
lehetőséget az autóbusz állomás átalakítására, közúti kapcsolat létesítésére a Deák
Ferenc és az Ady Endre utcák között. Jelenleg az előkészítő, tájékozódó, ajánlatkérő
folyamatok zajlanak.
Kódszám: TOP-4.1.1-15
Cím: Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése.
Cél: az egészségügyi ellátórendszer fejlesztése az egészségügyi alapellátást biztosító
intézmények (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, fogorvosi alapellátás és alapellátáshoz
kapcsolódó ügyeleti ellátás, védőnői ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) szolgáltatásainak és
infrastrukturális feltételeinek korszerűsítése által.
A felhívásra – a tapolcai Városfejlesztési Kft. bevonásával – pályázat benyújtását
tervezzük. A Deák Jenő Kórház által használt, megüresedő volt szülészeti épület
felújításával a házi gyermekorvosi és a védőnői szolgálatok központosított
elhelyezését tervezzük. Az érdekeltekkel egyeztetéseket folytattunk.
Jelenleg a tervezési, előkészítő, ajánlatkérő folyamat zajlik.
Kódszám: TOP-4.2.1-15
Cím: Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése.
Cél: a Szociális törvényben és Gyermekvédelmi törvényben nevesített szolgáltatások
elérhetővé tétele a szolgáltatáshiányos településeken élők számára új szolgáltatások
infrastruktúrájának megteremtésével, új férőhelyek kialakításával és már működő ellátások
infrastrukturális fejlesztésével.
A felhívásra – a tapolcai Városfejlesztési Kft. bevonásával – pályázat benyújtását
tervezzük. Jelenleg a szociális alapellátási hálózat szolgáltatásait ellátó részlegek,
irodák elhelyezésére alkalmas épület keresése, kiválasztása van folyamatban.
Az előkészítő tevékenység a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet
együttműködésével zajlik.
Kódszám: TOP-4.3.1-15
Cím: Leromlott városi területek rehabilitációja.
Cél: A szegregált városrészek lakófunkciójának erősítése, meglévő funkcióinak bővítése,
fejlesztése, szociális, közösségi és közterületi funkciók kialakítása. Az infrastrukturális
beavatkozásokat a társadalmi hátrányok kompenzálását célzó szociális, oktatási,
foglalkoztatási, egészségügyi, közösségfejlesztési, antidiszkriminációs és közbiztonsági
programok egészítik ki, amelyeket a TOP-5.2.1-15 felhívás finanszíroz.
A felhívásra – külső szakértő bevonásával – pályázat benyújtását tervezzük.
Jelenleg az Integrált Településfejlesztési Stratégia és a pályázati felhívás
támogathatósági céljai figyelembe vételével a szakmai előkészítettség, biztosítottság
érdekében előkészítő, tájékozódó, ajánlatkérő folyamat zajlik. A déli és a Dobó
városrészek fejlesztését tervezzük.
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Kódszám: TOP-5.1.1-15
Cím: Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési
együttműködések.
Cél: a megyei önkormányzatok vezetésével, az egész megyére kiterjedően létrejövő és, vagy
már működő foglalkoztatási együttműködések, partnerségek (paktumok) hozzájussanak azon
forrásokhoz, melyek segítségével - kialakított stratégiájuk mentén - képzési és foglalkoztatási
programjaikat megvalósíthatják.
A konstrukcióra önállóan nem pályázhatunk. Konzorciumi csatlakozási
szándékunkkal megkerestük a Veszprém megyei Önkormányzatot. Válasz még nem
érkezett.
Jelenleg az előkészítő, ajánlatkérő folyamat zajlik.
Kódszám: TOP-5.1.2-15
Cím: Helyi foglalkoztatási együttműködések.
Cél: a helyi szinten létrejövő és, vagy már működő foglalkoztatási együttműködések,
partnerségek (paktumok) hozzájussanak azon forrásokhoz, melyek segítségével - kialakított
stratégiájuk mentén - képzési és foglalkoztatási programjaikat megvalósíthatják.
A felhívásra – külső szakértő bevonásával – pályázat benyújtását tervezzük.
Jelenleg az előkészítő, tájékozódó, ajánlatkérő folyamat zajlik.
Kódszám: TOP-5.2.1-15
Cím: A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok.
Cél: A leszakadó és leszakadással veszélyeztetett városi területeken élők közösségi és egyéni
szintű társadalmi integrációja. A tevékenységek eredményeként a hátrányos helyzetű emberek
életlehetőségei javítása, a foglalkoztatás elérhetőségének javítása, társadalmi integrációt,
közösségfejlesztést, oktatást, iskolai felzárkózást, családsegítést, gyermekjóléti szolgáltatást,
életvezetési tanácsadást, egyéni fejlesztést és szociális munkát biztosító programokon
keresztül.
A felhívásra – külső szakértő bevonásával – pályázat benyújtását tervezzük.
Jelenleg az Integrált Településfejlesztési Stratégia és a pályázati felhívás
támogathatósági céljai figyelembe vételével a szakmai előkészítettség, biztosítottság
érdekében előkészítő, tájékozódó, ajánlatkérő folyamat zajlik.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy a 2014-2020 évek közötti európai uniós
programozási időszak Széchenyi 2020 fejlesztési program keretei között meghirdetett
Veszprém megyei Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)
pályázatairól szóló, az azokhoz kapcsolódó tapolcai fejlesztési törekvéseket,
szándékokat bemutató tájékoztatót elfogadni szíveskedjen.
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HATÁROZATI JAVASLAT
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
2014-2020 évek közötti európai uniós programozási
időszak Széchenyi 2020 fejlesztési program keretei
között meghirdetett Veszprém megyei Terület- és
Településfejlesztési
Operatív
Program
(TOP)
pályázatairól szóló, az azokhoz kapcsolódó tapolcai
fejlesztési törekvéseket, szándékokat bemutató
tájékoztatót elfogadja.
Tapolca, 2016. február 10.
Dobó Zoltán
polgármester
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KIMUTATÁS A VESZPRÉM MEGYEI TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM
MEGJELENT PÁLYÁZATAIRÓL
(a 2015-2016 évi megjelenések sorrendjében)
Sorszám

Felhívás
kódszáma

Felhívás
címe

Pályázók köre

Cél

TOP-1.3.1-15

Gazdaságfejlesztést
és a munkaerő mobilitás
ösztönzését
szolgáló közlekedésfejlesztés

önállóan a Magyar Közút Nonprofit
Zrt. és a Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztő Zrt., (71, 72), illetve konzorciumi partnerként települési
önkormányzatok

a jellemzően 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.

1.

A tervezett
keretösszeg

A támogatási
kérelem benyújtása

A támogatás maximális mértéke

A projekt elszámolható összköltsége

2400 millió Ft

2016.

min. 100 mFt,

támogatott
támogatási
kérelmek
várható száma: 3-4 db

01.18.-03.01.

max. 2400 mFt
100%

I. Kötelezően csatolandó, hiánypótolható mellékletek:
1. 4 vagy 5 számjegyű országos közúton tervezett beruházás esetén az illetékes szaktárca helyettes-államtitkári, államtitkári vagy miniszteri jóváhagyású országos közúton tervezett beruházásra vonatkozó
támogató nyilatkozatának vagy feladatelrendelő levele.
2. Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatási kérelem benyújtásához (amennyiben releváns)
TOP-5.1.1-15

2.

Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési
együttműködések

kizárólag konzorciumi formában
van lehetőség, konzorcium vezetőként kizárólag a megyei önkormányzatok (GFO 321) jelölhetők
meg

a megyei önkormányzatok vezetésével,
az egész megyére kiterjedően létrejövő
és, vagy már működő foglalkoztatási
együttműködések, partnerségek (paktumok) hozzájussanak azon forrásokhoz, melyek segítségével - kialakított
stratégiájuk mentén - képzési és foglalkoztatási programjaikat megvalósítják

625 millió Ft

2016.

min. 300 mFt

támogatott
támogatási
kérelmek
várható
száma: 1 db

01.29.-03.17.

max. 625 mFt
100%

I. Kötelezően csatolandó, hiánypótolható mellékletek:
1. Konzorciumi együttműködési megállapodás a támogatási kérelem benyújtására (aláírt, szkennelt –pdf/tif- formátum)
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II. Csatolandó, amennyiben rendelkezésre áll:
1. Részletes projektjavaslat benyújtása esetén megvalósíthatósági tanulmány (MT), azaz a Megyei Gazdaság- és Foglalkoztatás-fejlesztési Együttműködési Program elkészítése, jelen Felhívás mellékletként
közzétett minta szerint,
2. Előzetes költségvetési tervezet
3. Szakmai önéletrajz a projektmenedzsment esetében (aláírt, szkennelt –pdf/tif- formátum)
4. Szándéknyilatkozat foglalkoztatási paktumban való részvételről
5. Lefolytatott közbeszerzés(ek) dokumentációja,
6. Horizontális szempontok érvényre jutását bemutató dokumentum (amennyiben nem a Megvalósíthatósági Tanulmány része)
TOP-5.2.1-15

A társadalmi együttműködés erősítését
szolgáló helyi szintű
komplex programok

3.

Városi jogállású települési önkormányzatok és megyei önkormányzatok (GFO 321)
Konzorciumi partnerként:
- helyi nemzetiségi önkormányzat
(GFO 371)
- Magyarország területén alapított
és itt székhellyel rendelkező, jogi
személyiségű civil szervezetek a
2011. évi CLXXV. törvény alapján
(GFO 516,517,519,521,525,526,
528,529, 563,565,569)
- egyházi jogi személy (GFO 552)
- önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások (GFO 113, 114,
116, 121,128,129, 117, 572)

A leszakadó és leszakadással veszélyeztetett városi területeken élők közösségi
és egyéni szintű társadalmi integrációja. A tevékenységek eredményeként a
hátrányos helyzetű emberek életlehetőségei javítása, a foglalkoztatás elérhetőségének javítása, társadalmi integrációt, közösségfejlesztést, oktatást,
iskolai felzárkózást, családsegítést,
gyermekjóléti szolgáltatást, életvezetési tanácsadást, egyéni fejlesztést és
szociális munkát biztosító programokon
keresztül.

438 millió Ft

2016.

min. 50 mFt,

02.12.-03.31.

max. 438 mFt

támogatott
támogatási
kérelmek
várható
száma: 1-2 db

100%

I. Kötelezően csatolandó, hiánypótolható mellékletek:
1. Integrált Településfejlesztési Stratégia és Anti-szegregációs Program (amennyiben rendelkezésre áll),
2. Helyi Esélyegyenlőségi Program és Helyi esélyegyenlőségi terv, amennyiben releváns,
3. Konzorciumi együttműködés nyilatkozata
4. Projekt-előkészítő Tanulmány,
II. Csatolandó, amennyiben rendelkezésre áll:
1. Közösségi Beavatkozási Terv (KBT) és mellékletei,
2. Lefolytatott közbeszerzés dokumentációja,
3. Horizontális szempontok érvényre jutását bemutató dokumentum (amennyiben nem a KBT része)
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TOP-3.1.1-15

Fenntartható települési közlekedésfejlesztés

4.

önállóan helyi önkormányzatok és
többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok,
illetve konzorciumi partnerként
közösségi közlekedést közszolgáltatási szerződés alapján ellátó
gazdasági társaságok, jogszabály
alapján meghatározott kizárólagos
építtetők, központi költségvetési
szervek és intézményeik

a fenntartható közlekedés feltételeit
megteremtő és erősítő közlekedésfejlesztési intézkedések valósuljanak meg
településeken és települések között,
melyek hozzájárulnak az éghajlatváltozás mérsékléséhez, a szén-dioxid kibocsátás csökkentéséhez, az élhető városi
és települési környezet kialakulásához

2500 millió Ft

2016.

min. 50 mFt,

támogatott
támogatási
kérelmek
várható
száma: 4-6 db

01.29.-03.31.

max. 500 mFt
100%

I. Kötelezően csatolandó, hiánypótolható mellékletek:
1. Kerékpárosbarát fejlesztés esetén csatolni szükséges a beruházás területét szemléltető vázlatos, térképi átnézet rajzot vagy nyomvonaltervet a 3.2 a19) pontban meghatározottak szerint (pl.:
kerékpárosbarát településrészre, kerékpárosbarát településre, vagy településeket összekötő kerékpárforgalmi útvonalra vonatkozóan).
2. Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatási kérelem benyújtásához (amennyiben releváns)
TOP-2.1.3-15

Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések

5.

helyi önkormányzatok (GFO 321),
helyi önkormányzatok társulásai
(GFO 327) jogosultak, kivéve a
megyei jogú városok önkormányzatait

a települések belterületi csapadékvíz
elvezetési, gazdálkodási rendszerének
fejlesztése,
környezet-biztonságának
növelése, környezeti állapotának javítása, az ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettség csökkentése, a felszíni
vizek minőségének javítása, a további
környezeti káresemények megelőzése.

1099 millió Ft

2016.

min. 10 mFt,

támogatott
támogatási
kérelmek
várható
száma: 2-4 db

02.18.-04.18.

max. 400 mFt
100%

I. Kötelezően csatolandó, hiánypótolható mellékletek:
1. Projekt-előkészítő Tanulmány
2. Konzorciumi együttműködés nyilatkozata (amennyiben releváns).
II. Csatolandó, amennyiben rendelkezésre áll:
1. Költség-haszon elemzés (amennyiben releváns),
2. Lefolytatott közbeszerzés(ek) dokumentációja,
3. Engedélyezési és kiviteli tervek,
4. Jogerős építési/létesítési engedélyek, nem engedélyköteles tevékenységek esetében a tervező vagy hatóság erről szóló nyilatkozata,
5. Rendezett tulajdonviszonyokat és per- és igénymentességet igazoló dokumentumok,
6. Tervezői indoklások (ha releváns),
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7. Területi Vízgazdálkodási Tanács illetékes Szakmai Bizottságának nyilatkozata,
8. Befogadói nyilatkozat,
9. Települési Vízkárelhárítási Terv (amennyiben releváns)
10. Országos közút és/vagy vasút érintettsége esetén az előzetes egyeztetések lefolytatásának dokumentumai (a megfelelő támogatást igénylői kör meghatározása érdekében).
11. Horizontális szempontok érvényre jutását bemutató dokumentum.
TOP-1.1.3-15

Helyi gazdaságfejlesztés

Helyi önkormányzati költségvetési
irányító és költségvetési szervek
(GFO 32)
Nem kkv kategóriába tartozó,
önkormányzati tulajdonú jogi
személyiségű vállalkozások (GFO 1)
Nem kkv kategóriába tartozó,
önkormányzati tulajdonú nonprofit
gazdasági társaságok (GFO 57) a
651/2014/EU rendelet alapján

6.

Önállóan támogatható tevékenységek:

500 millió Ft

2016.

min. 25 mFt,

A) Helyi termelők, helyi termékek piacra jutásának támogatása

ebből
a
devecseri,
pápai, sümegi
járások számára elkülönített
250
millió Ft

02.29.-04.25.

max. 500 mFt

a) Piaci terület (vásárcsarnok, kültéri
elárusítóhely, termelői piac, stb.),
üzlethelyiség vagy szövetkezeti bolt
kialakításához kapcsolódó infrastruktúra kiépítése, ahol a helyi termelők, helyi
termékek számára a hasznos terület
50%-a biztosított.
b) Meglévő piaci terület (vásár, kültéri
elárusítóhely, 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.

támogatott
támogatási
kérelmek
várható
száma: 1-15
db
100%

B) Önkormányzati, saját közétkeztetési
célokat szolgáló fejlesztések támogatása, amennyiben helyi termelőket, helyi
termékeket támogatja (iskola, önkormányzati intézmények konyhája)
a) Konyha és konyhai előkészítő fejlesztéséhez kapcsolódó infrastruktúra
építése, létesítése, épületgépészeti
beruházások végrehajtása.
b) Meglévő konyha és konyhai előkészítő átalakítása, bővítése, korszerűsítése,
helyreállítása, felújítása, épületgépészeti beruházások végrehajtása.
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C) Helyi termékek piacra jutását segítő
agrár-logisztikai fejlesztések támogatása gyűjtőpont (hub) jelleggel
a) A termelést követő műveletekhez
(tárolás, hűtés, válogatás, mosás, csomagolás), kezeléséhez kapcsolódó
infrastruktúra kiépítése (pl. raktár,
hűtőházak kialakítása), szolgáltatásként
történő biztosítása.
b) Meglévő épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása,
felújítása, a szükséges épületgépészeti
beruházások végrehajtása (pl. raktár
kapacitások bővítése).
I. Kötelezően csatolandó, hiánypótolható mellékletek:
1. Szakmai megalapozó tanulmány (Üzleti terv)
2. Helyszínrajz / vázrajz a megújításra kerülő ingatlanról, helyszínről, fotódokumentáció
3. Konzorciumi megállapodás támogatási kérelem benyújtásához (amennyiben releváns)
4. Ingatlanvásárlás esetén: a támogatásból megvásárolni kívánt ingatlanról szóló hivatalos értékbecslés minősített értékbecslőtől
5. A fejlesztéssel érintett ingatlan tulajdonostársai között közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt használati megállapodása, és az ahhoz tartozó használati megosztásra vonatkozó
vázrajza (amennyiben releváns)
6. Ingatlankiváltást tartalmazó projekt esetében az ingatlankiváltásról megfelelően alátámasztott, indokolt és valós igényekre építő nyilatkozat (amennyiben releváns).
II. Csatolandó, amennyiben rendelkezésre áll:
1. Engedélyköteles beruházás esetén: a jogerős építési engedély és az engedélyező hatóság által elfogadott teljes engedélyezési szintű tervdokumentáció.
2. Tervezői/statikusi nyilatkozatok új épület építése esetén, amennyiben releváns
3. Környezeti hatástanulmány (amennyiben releváns)
4. Nyilatkozat a kiváltott ingatlan hasznosításáról (amennyiben releváns)
5. A kiváltott ingatlan tulajdoni lapja (amennyiben releváns)
6. A fejlesztéssel érintett ingatlan 30 napnál nem régebbi teljes tulajdoni lapja
7. Beruházásra vonatkozó tervezői költségbecslés, és fajlagos költségkimutatás a mellékelt Excel táblázat alapján
8. A tervdokumentáció mellé csatolni szükséges a rehabilitációs szakmérnök nyilatkozatát arról, hogy az akadálymentesítés megfelel a hatályos OTÉK-nak, valamint a „Segédlet a közszolgáltatások egyenlő
esélyű hozzáférésének megteremtéséhez” c. mellékletben foglalt követelményeknek.
9. A mérföldkőhöz kacsolódóan Tervezői nyilatkozat szükséges arról, hogy a beruházás minden tevékenység-elemének végrehajtása során érvényesítésre kerülnek az energiahatékonysági
korszerűsítés szempontjai (pl. utólagos külső hőszigetelés, nyílászárók cseréje, egyéb épületszerkezetek hőszigetelése).
10. Energiatanúsítvány a megújításra kerülő épületről (amennyiben releváns)
11. Arányosítás alátámasztására készített kimutatás (amennyiben releváns)
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TOP-1.2.1-15

Társadalmi és környezeti szempontból
fenntartható
turizmusfejlesztés

7.

1) helyi önkormányzatok,
2) helyi önkormányzatok társulásai,
3) helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások által létrehozott gazdasági társaságok, amelyekben az önkormányzati
jogosultak többségi tulajdonrésszel
rendelkeznek,
4) egyházi jogi személyek és
5) Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező,
jogi személyiségű civil szervezetek

térségi szintű, turisztikai termékcsomagok és kisléptékű tematikus turisztikai
fejlesztések támogatása. Ennek keretében a helyi, térségi jelentőségű, turisztikai vonzerőt képező kulturális, épített,
természeti örökség turisztikai hasznosítására, fejlesztésére nyílik lehetőség a
térség gazdaságának diverzifikációja, a
helyi gazdaság élénkítése és a foglalkoztatás növelése érdekében.
Az intézkedés azon fejlesztési igényekre
kíván reagálni, melyek elsősorban helyi,
illetve térségi jelentőségűek, nem
részei országos vagy nemzetközi hálózatoknak, de a térségben, illetve helyben tartózkodási időt hosszabbító
lehetőséget jelentenek, ezáltal – közvetett módon – jelentős helyi-térségi
foglalkoztatás-bővítési potenciált hordoznak magukban.

2900 millió Ft

2016.

min. 80 mFt,

ebből a BKÜ
települései
számára
elkülönített:
820 millió Ft

02.25.-04.27.

max. 1450 mFt

támogatott
támogatási
kérelmek
várható
száma: 18-21
db

100%

I. Kötelezően csatolandó, hiánypótolható mellékletek:
1. Helyszínrajz / vázrajz a megújításra kerülő ingatlanról, helyszínről, fotódokumentáció
2. Energiatanúsítvány a megújításra kerülő épületről
3. Konzorciumi együttműködési megállapodás, ha releváns
II. Csatolandó, amennyiben rendelkezésre áll:
1. Üzleti terv (segédlet alapján) / kerékpáros turisztikai projekt esetén fenntartási terv
2. Kerékpáros turisztikai projekt esetén: kerékpárforgalmi hálózati terv
3. Marketingterv
4. Környezeti hatástanulmány (amennyiben releváns) - mérföldkőhöz
5. Konzorciumi együttműködési megállapodás minta alapján eredetiben aláírt példányban (amennyiben releváns);
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TOP-4.2.1-15

8.

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának
bővítése,
fejlesztése

Az intézmények fenntartói vagy az
ingatlanok tulajdonosai:
- Központi költségvetési irányító
és költségvetési szervek (GFO
311; 312);
- Helyi önkormányzatok és társulásaik (GFO 321; 327);
- Helyi és országos nemzetiségi
önkormányzatok és társulásai
(GFO 351; GFO 353; GFO 371;
GFO 373);
- Önkormányzat többségi tulajdonában lévő vállalkozások (GFO
11 );
- Egyházi jogi személy (továbbiakban: egyház) (GFO 55);
- Jogi személyiségű civil szervezetek a 2011. évi CLXXV. törvény
alapján (GFO 529, 563, 565,
569);
- Nonprofit gazdasági társaság,
szervezet (GFO 57, GFO 599).

a Szociális törvényben és a Gyermekvédelmi törvényben nevesített szolgáltatások elérhetővé tétele a szolgáltatáshiányos településeken élők számára új
szolgáltatások
infrastruktúrájának
megteremtésével, új férőhelyek kialakításával és már működő ellátások infrastrukturális fejlesztésével

881 millió Ft

2016.

min. 3 mFt,

ebből a vidéki
térségek
(10.000
fő
alatti települések számára
elkülönített
150 millió Ft

02.08.-04.29.

max. 150 mFt

támogatott
támogatási
kérelmek
várható
száma: 7 db

100%

I. Kötelezően csatolandó, hiánypótolható mellékletek:
1) Alapító vagy létesítő okirat
2) Szolgáltatói nyilvántartásba vételt igazoló dokumentum
3) Átláthatósági nyilatkozat
4) Megalapozó dokumentum
5) Helyszínrajz, vázrajz, jelenlegi és tervezett állapot bemutatása – rövid műszaki leírás: épület és telekadatok, helyiséglista m2 adatokkal, tervezett infrastrukturális fejlesztések szöveges leírása külön, fotódokumentáció a meglévő állapotról-infrastukturális fejlesztés esetén
6) Konzorciumi megállapodás támogatási kérelem benyújtására (amennyiben releváns)
7) Nyilatkozatok:
- Helyi önkormányzat, illetve helyi önkormányzattal feladat-ellátási szerződést kötő szervezet, projektgazda esetén nyilatkozat arról, hogy a fejlesztés illeszkedik a szociális szolgáltatástervezési koncepcióhoz
vagy amennyiben nem rendelkezik a település szociális szolgáltatástervezési koncepcióval, önkormányzati képviselő-testületi döntés benyújtása szükséges a fejlesztés támogatásáról.
- A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal támogató nyilatkozata új férőhely létrehozás esetén a kapacitás növelésének jóváhagyásáról
- Helyi önkormányzat támogató nyilatkozata, amennyiben a támogatást igénylő nem az önkormányzat
- A fenntartó vagy az ingatlan tulajdonosának hozzájáruló támogató nyilatkozata a projekt benyújtásához.
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II. Csatolandó, amennyiben rendelkezésre áll (amelyeket elegendő a konzultáció végén vagy mérföldköveknél benyújtani) :
8) Beruházásra vonatkozó tervezői költségbecslés (amennyiben releváns)
9) Költség-haszon elemzés (amennyiben releváns)
10) Ingatlanvásárlás esetén: a támogatásból megvásárolni kívánt ingatlanról szóló hivatalos értékbecslés minősített értékbecslőtől (amennyiben releváns)
11) Energiatanúsítvány a megújításra kerülő épületről
12) Arányosítás alátámasztására készített kimutatás (amennyiben releváns
13) Építési engedély köteles fejlesztés esetében: Jogerős építési engedély és az engedélyező hatóság által elfogadott teljes engedélyezési szintű tervdokumentáció - amennyiben releváns
14) Konzorciumi megállapodás támogatásban részesített projekt megvalósítására (amennyiben releváns)
15) Nyilatkozatok
- Tervezői/statikus nyilatkozatok, igazolások új épület építése vagy ingatlankiváltás esetén, amennyiben releváns
- Fajlagos költségkimutatás
- Akadálymentesítésről szóló tervfejezet (amennyiben releváns)
- Nyilatkozat a kiváltott ingatlan hasznosításáról (amennyiben releváns)
13) Ingatlan(ok) tulajdoni lapja(amennyiben releváns)
14) Konzorciumi megállapodás támogatásban részesített projekt megvalósítására (amennyiben releváns)
TOP-4.1.1-15

Egészségügyi alapellátás infrastrukturális
fejlesztése

9.

a) Központi költségvetési irányító és
költségvetési szervek (GFO 31);
b) Helyi önkormányzatok és társulásaik (GFO 321, 327);
c) Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások által létrehozott
gazdasági társaságok, amelyekben az
önkormányzatok többségi tulajdonrésszel rendelkeznek (GFO 57);
d) jogi személyiségű civil szervezetek
a 2011. évi CLXXV. törvény alapján
(GFO 529, 563, 565, 569);
e) Egyházi jogi személy (GFO 55);
f) Egyéb, jogi személyiségű non-profit
szervezetek (GFO 59).

az egészségügyi ellátórendszer fejlesztése az egészségügyi alapellátást
biztosító intézmények (háziorvosi,
házi gyermekorvosi ellátás, fogorvosi
alapellátás és alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás, védőnői ellátás,
iskola-egészségügyi ellátás) szolgáltatásainak és infrastrukturális feltételeinek korszerűsítése által.

1104 millió Ft

2016.

min. 10 mFt,

ebből vidéki
térségek
(10.000
fő
alatti települések) számára elkülönített
190
millió Ft

02.15.-05.04.

max. 60 mFt.

100%

támogatott
támogatási
kérelmek
várható
száma: 15-18
db

I. Kötelezően csatolandó, hiánypótolható mellékletek:
1. Alapító vagy létesítő okirat
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2. Átláthatósági nyilatkozat
3. Megalapozó dokumentum (beleértve: Beszerzendő eszközök listája költségkalkulációval, illetve a Nyilatkozat sürgősségi ellátás eszközeinek beszerzése esetén)
4. Nyilatkozat a fejlesztési igényekről
5. Összesítés a fejlesztéssel érintett egységek működési engedélyéről, a fejlesztéssel érintett közfinanszírozott kapacitásokról Excel táblázat alapján
6. Nyilatkozat eszközbeszerzéshez
7. Helyszínrajz, vázrajz, jelenlegi és tervezett állapot bemutatása (rövid műszaki leírás)
8. Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatási kérelem benyújtására (amennyiben releváns)
9. Több települést ellátó praxishoz tartozó települések támogató nyilatkozata (amennyiben releváns)
10. Az egészségügyi szolgáltató és az önkormányzat között az egészségügyi ellátásra vonatkozó megállapodás
11. Helyi önkormányzat támogató nyilatkozata, amennyiben a támogatást igénylő nem az önkormányzat (amennyiben releváns)
II. Csatolandó, amennyiben rendelkezésre áll (amelyeket elegendő a konzultáció végén vagy mérföldköveknél benyújtani):
1. Költség-haszon elemzés (amennyiben releváns)
2. Beruházásra vonatkozó tervezői költségbecslés
3. Ingatlanvásárlás esetén: a támogatásból megvásárolni kívánt ingatlanról szóló hivatalos értékbecslés minősített értékbecslőtől (amennyiben releváns)
4. Építési engedély köteles fejlesztés esetében: Jogerős építési engedély és az engedélyező hatóság által elfogadott teljes engedélyezési szintű tervdokumentáció (amennyiben releváns)
5. Energiatanúsítvány a megújításra kerülő épületről (amennyiben releváns)
6. Arányosítás alátámasztására készített kimutatás (amennyiben releváns)
7. Nyilatkozatok:
- Tervezői/statikus nyilatkozatok, igazolások új épület építése/funkciójukat vesztett épületek hasznosítása, illetve funkcióváltás esetén (amennyiben releváns)
- Fajlagos költségkimutatás Excel táblázat alapján
- Akadálymentesítésről szóló tervfejezet (amennyiben releváns)
- Nyilatkozat a kiváltott ingatlan hasznosításáról (amennyiben releváns)
- Konzorciumi megállapodás támogatásban részesített projekt megvalósítására (amennyiben releváns)
8. Ingatlan(ok) tulajdoni lapja
TOP-2.1.1-15

10.

Barnamezős területek
rehabilitációja

városi jogállású települések helyi
önkormányzatai (GFO 321)

a barnamező rehabilitációjával minél
több, a városfejlesztés és a városüzemeltetés szempontjából innovatív
módszert alkalmazó, új, zöldterületirekreációs, közösségi és kulturális
funkciókkal gazdagodó, fenntartható
városi terület jöjjön létre

1758 millió Ft

2016.

min. 50 mFt,

támogatott
támogatási
kérelmek
várható
száma: 1 db

02.25.-05.17.

max. 1758 mFt
100%
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I. Kötelezően csatolandó, hiánypótolható mellékletek:
1. Szakmai megalapozó tanulmány (Igényfelmérés és kihasználtsági terv)
2. Helyszínrajz / vázrajz a megújításra kerülő ingatlanról, helyszínről, fotódokumentáció
3. Konzorciumi megállapodás támogatási kérelem benyújtásához (amennyiben releváns)
4. Nyilatkozat a barnamezős terület státuszáról
5. Integrált Településfejlesztési Stratégia (amennyiben elkészült, de nem elérhető az önkormányzat honlapján) / Nyilatkozat az Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészítéséről vagy felülvizsgálatáról,
amennyiben ezzel a dokumentummal nem rendelkezik a nem járásszékhely település vagy a meglévő dokumentum még nem került felülvizsgálatra a 314/2012-es Korm. rendelet szerint
II. Csatolandó, amennyiben rendelkezésre áll:
1. Megvalósíthatósági tanulmány
2. Az ösztönző hatás bemutatása érdekében megkötött szándéknyilatkozat(ok) vagy együttműködési megállapodás(ok) (amennyiben releváns)
3. Közműfejlesztések egyeztetéséről szóló jegyzőkönyvek (amennyiben releváns)
4. Ingatlanvásárlás esetén: a támogatásból megvásárolni kívánt ingatlanról szóló hivatalos érték-becslés minősített értékbecslőtől (amennyiben releváns)
5. Képzési terv (amennyiben releváns)
6. Rendezvénynaptár
7. Bűnmegelőzési stratégia (amennyiben releváns)
8. A beruházással érintett épület / épületrész vonatkozásában az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló energetikai tanúsítvány
9. Zöld infrastruktúra hálózat fejlesztési- és fenntartási akcióterv
10. Kerékpárforgalmi létesítmény kialakítása esetén a baleseti gócpontokról készített baleseti elemzés (amennyiben releváns)
11. Kerékpárforgalmi létesítmény kialakítása esetén civil szervezet (melynek alapító okiratában kerékpáros közlekedés szerepel) szakmai értékelést is tartalmazó támogató nyilatkozata (amennyiben releváns)
12. Egységes településarculati stratégia (amennyiben releváns)
13. Tervpályázat eredménye (amennyiben releváns)
14. A projekt tartalmától függő egyéb szakértői tanulmányok, környezeti hatásvizsgálat, hasznosítási terv, üzleti terv, helyi cselekvési terv, stb.
15. Horizontális szempontok érvényre juttatását bemutató dokumentum (amennyiben releváns)
16. Műszaki tervdokumentáció (Építési/létesítési engedély, vagy nyilatkozat hatósági engedély mentességről; építési/létesítési tervdokumentáció)
17. Akadálymentesítésről szóló tervfejezet (amennyiben releváns)
18. A költségeket alátámasztó dokumentumok
19. Lefolytatott (feltételes) közbeszerzési eljárás dokumentumai; vagy az építési beruházásokra vonatkozó feltételes közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény
20. A beruházással érintett ingatlan(ok) 60 napnál nem régebbi, tulajdoni lapja(i), vagy a tulajdonszerzés szándékát alátámasztó tartalmú szerződés, előszerződés vagy kétoldalú szándéknyilatkozat (pl.:
adásvételi, ajándékozási)
21. Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatásban részesített projekt megvalósítására (amennyiben releváns)
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TOP-1.1.1-15

Ipari parkok, iparterületek fejlesztése

11.

Helyi önkormányzati költségvetési
irányító és költségvetési szervek
(GFO 32);
Nem kkv. kategóriába tartozó,
önkormányzati tulajdonú jogi
személyiségű vállalkozások (GFO
1);
Nem kkv kategóriába tartozó,
önkormányzati tulajdonú nonprofit
gazdasági társaságok (GFO 57) a
651/2014/EU rendelet alapján;

A támogatási konstrukció a vállalkozói
környezet és az üzleti infrastruktúra
fejlesztése érdekében az önkormányzati tulajdonú iparterületek, ipari parkok,
tudományos és technológiai parkok (a
651/2014-es EU rendelet előírásainak
figyelembe vételével, egyedi alapon
meghatározva) fejlesztésére, iparterületek kialakítására, alapinfrastruktúra
kiépítésére, bővítésére, az iparterületek
elérhetőségét és feltárását segítő vonalas infrastruktúrák fejlesztésére fókuszál.

2500 millió Ft

2016.

min. 50 mFt,

ebből biztosított
a
devecseri,
pápai, sümegi
járások számára
800
millió Ft

02.29.-05.23.

max. 800 mFt

100 %

támogatott
kérelmek
várható
száma: 2-35

I. Kötelezően csatolandó, hiánypótolható mellékletek:
1. Szakmai megalapozó tanulmány (Üzleti terv)
2. Helyszínrajz / vázrajz a megújításra kerülő ingatlanról, helyszínről, fotódokumentáció
3. Konzorciumi megállapodás támogatási kérelem benyújtásához (amennyiben releváns)
4. Ingatlanvásárlás esetén: a támogatásból megvásárolni kívánt ingatlanról szóló hivatalos értékbecslés minősített értékbecslőtől
5. A fejlesztéssel érintett ingatlan tulajdonostársai között közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt használati megállapodása, és az ahhoz tartozó használati megosztásra vonatkozó
vázrajza (amennyiben releváns)
6. Ingatlankiváltást tartalmazó projekt esetében az ingatlankiváltásról megfelelően alátámasztott, indokolt és valós igényekre építő nyilatkozat (amennyiben releváns).
II. Csatolandó, amennyiben rendelkezésre áll:
1. Engedélyköteles beruházás esetén: a jogerős építési engedély és az engedélyező hatóság által elfogadott teljes engedélyezési szintű tervdokumentáció.
2. Tervezői/statikus nyilatkozatok új épület építése esetén (amennyiben releváns)
3. Környezeti hatástanulmány (amennyiben releváns)
4. Nyilatkozat a kiváltott ingatlan hasznosításáról (amennyiben releváns)
5. A kiváltott ingatlan tulajdoni lapja (amennyiben releváns).
6. A fejlesztéssel érintett ingatlan 30 napnál nem régebbi teljes tulajdoni lapja
7. A tervdokumentáció mellé csatolni szükséges a rehabilitációs szakmérnök nyilatkozatát arról, hogy az akadálymentesítés megfelel a hatályos OTÉK-nak, valamint a „Segédlet a közszolgáltatások egyenlő
esélyű hozzáférésének megteremtéséhez” c. mellékletben foglalt követelményeknek.
8. A mérföldkőhöz kacsolódóan Tervezői nyilatkozat szükséges arról, hogy a beruházás minden tevékenység-elemének végrehajtása során érvényesítésre kerülnek az energiahatékonysági korszerűsítés
szempontjai (pl. utólagos külső hőszigetelés, nyílászárók cseréje, egyéb épületszerkezetek hőszigetelése).
9. Energiatanúsítvány a megújításra kerülő épületről (amennyiben releváns)
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10. Arányosítás alátámasztására készített kimutatás (amennyiben releváns)
TOP-1.4.1-15

12.

A foglalkoztatás és az
életminőség javítása
családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével

intézmények fenntartói/az ingatlanok tulajdonosai:
a) Központi költségvetési irányító
és költségvetési szervek (GFO 31);
b) Helyi önkormányzatok és társulásaik (GFO 321, 327);
c) Országos és helyi nemzetiségi
önkormányzatok és társulásaik
(GFO 351, 353, 371, 373);
d) Egyházi jogi személy (GFO 55);
e) Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező,
jogi személyiségű civil szervezetek
a 2011. évi CLXXV. törvény alapján
(GFO 529, 563, 565, 569);
f) Közalapítvány (GFO 561);
g) Nonprofit gazdasági társaság,
szervezet (GFO 57; GFO 599);
h) Önkormányzat többségi tulajdonában lévő vállalkozások (GFO
11 ).

Bölcsődék, valamint óvodák infrastrukturális fejlesztése és eszközbeszerzése
támogatható.
A felhívás nem támogat olyan projektjavaslatokat, melyek kihasználatlan
kapacitásokat eredményeznek.

2200 millió Ft

2016.

min. 1 mFt,

támogatott
támogatási
kérelmek
várható
száma: 6 db.

03.21.-05.23.

max. 600 mFt

Bölcsődék és óvodák esetében új intézmény/intézményegység/feladatellátási
hely/telephely/szolgáltatás
létrehozása, illetve meglévőek bővítése
csak abban az esetben támogatható,
amennyiben a projekt legalább annyi
csoportszoba létrehozását tervezi,
amellyel az érintett bölcsőde/óvoda a
vonzáskörzetére vonatkozó férőhelyhiányt csökkenti.

100%

I. Kötelezően csatolandó, hiánypótolható mellékletek:
1) Alapító vagy létesítő okirat (amennyiben releváns)
2) Szolgáltatói nyilvántartásba vételt igazoló dokumentum (amennyiben releváns)
3) Átláthatósági nyilatkozat
4) OSA4TANU adatlap a04t18 és az OSA2FELH adatlap a02t13 adatlapok benyújtása (amennyiben releváns)
5) Megalapozó dokumentum
6) Helyszínrajz, vázrajz, jelenlegi és tervezett állapot bemutatása – rövid műszaki leírás: épület és telekadatok, helyiséglista m2 adatokkal, tervezett infrastrukturális fejlesztések szöveges leírása, fotódokumentáció a meglévő állapotról (amennyiben releváns)
7) Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatási kérelem benyújtására (amennyiben releváns)
8) Helyi önkormányzat hozzájáruló nyilatkozata, (amennyiben a támogatás igénylő nem az önkormányzat)
9) Támogató képviselő-testületi döntés újranyitás esetében (amennyiben releváns)
10) Ellátási szerződés VAGY a projektgazda és önkormányzat közös nyilatkozata később megkötendő ellátási szerződésről (amennyiben releváns)
11) Köznevelési szerződés VAGY a projektgazda és önkormányzat közös nyilatkozata később megkötendő köznevelési szerződésről (amennyiben releváns)
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12) A fenntartó vagy az ingatlan tulajdonosának hozzájáruló támogató nyilatkozata a projekt benyújtásához
II. Csatolandó, amennyiben rendelkezésre áll:
13) Költség-haszon elemzés (amennyiben releváns)
14) Beruházásra vonatkozó tervezői költségbecslés (amennyiben releváns)
15) Ingatlanvásárlás esetén: a támogatásból megvásárolni kívánt ingatlanról szóló hivatalos értékbecslés minősített értékbecslőtől (amennyiben releváns)
16) Építési engedély köteles fejlesztés esetében: Jogerős építési engedély és az engedélyező hatóság által elfogadott teljes engedélyezési szintű tervdokumentáció (amennyiben releváns)
17) Energiatanúsítvány a megújításra kerülő épületről (amennyiben releváns)
18) Arányosítás alátámasztására készített kimutatás (amennyiben releváns)
19) Nyilatkozatok:
- Tervezői/statikus nyilatkozatok, igazolások új épület építése, funkcióváltás esetén, (amennyiben releváns)
- Fajlagos költségkimutatás (amennyiben releváns)
- Akadálymentesítésről szóló tervfejezet (amennyiben releváns)
- Nyilatkozat a kiváltott ingatlan hasznosításáról (amennyiben releváns)
- Konzorciumi megállapodás támogatásban részesített projekt megvalósítására (amennyiben releváns)
20) Ingatlan(ok) tulajdoni lapja
TOP-4.3.1-15

Leromlott
városi
területek rehabilitációja

városi jogállású helyi önkormányzatok (GFO 321) jogosultak, kivéve
a megyei jogú városok önkormányzatait.

13.

A szegregált városrészek lakófunkciójának erősítése, meglévő funkcióinak
bővítése, fejlesztése, szociális, közösségi és közterületi funkciók kialakítása.
Az infrastrukturális beavatkozásokat a
társadalmi hátrányok kompenzálását
célzó szociális, oktatási, foglalkoztatási,
egészségügyi,
közösségfejlesztési,
antidiszkriminációs és közbiztonsági
programok egészítik ki, amelyeket a
TOP-5.2.1-15 felhívás finanszíroz.

1210 millió Ft

2016.

min. 70 mFt,

támogatott
támogatási
kérelmek
várható
száma:
2-3
db.

05.16.-07.15.

max. 500 mFt

100%

I. Kötelezően csatolandó, hiánypótolható mellékletek:
1. Integrált Településfejlesztési Stratégia (amennyiben rendelkezésre áll)
2. Helyi esélyegyenlőségi Program
3. Projekt-előkészítő tanulmány
4. Konzorciumi együttműködés nyilatkozata (amennyiben releváns)
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II. Csatolandó, amennyiben rendelkezésre áll:
1. Megvalósíthatósági Tanulmány és mellékletei,
2. Lefolytatott közbeszerzés(ek) dokumentációja,
3. Engedélyezési és kiviteli tervek,
4. Jogerős építési/létesítési engedélyek, nem engedélyköteles tevékenységek esetében a tervező vagy hatóság erről szóló nyilatkozata,
5. Rendezett tulajdonviszonyokat és per- és igénymentességet igazoló dokumentumok,
6. Tervezői indoklások (ha releváns),
7. Tervezői és kéményseprő-ipari nyilatkozat a megfelelő égéstermék elvezetésről és levegő utánpótlásról (amennyiben releváns),
8. Országos közút érintettsége esetén az előzetes egyeztetések lefolytatásának dokumentumai (a megfelelő támogatást igénylői kör meghatározása érdekében),
9. Horizontális szempontok érvényre jutását bemutató dokumentum (amennyiben nem a Megvalósíthatósági Tanulmány része),
10. Költség-haszon elemzés, amennyiben nem az MT része.
TOP-2.1.2-15

14.

Zöld város kialakítása

városi jogállású települések helyi
önkormányzatai (GFO 321)

A városi közterületek környezettudatos,
család- és klímabarát megújítása. A
gazdasági szereplőket célzó, a vonzó
üzleti környezetet biztosító, a városok
térségi gazdasági központi szerepét
erősítő, a helyi gazdaságot ösztönző
beruházások vonatkozásában cél a
kijelölt akcióterületen található zöldfelületek és a hozzájuk kapcsolódó önkormányzati tulajdonban lévő, sokszor
használaton kívüli, de akár jövedelemtermelésre alkalmas infrastruktúraelemek megújítása.

3600 millió Ft

2016.

min. 100 mFt,

támogatott
támogatási
kérelmek
várható
száma: 3 db

04.22.-07.22.

max. 1000 mFt

100%
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I. Kötelezően csatolandó, hiánypótolható mellékletek:
1. Szakmai megalapozó tanulmány (Igényfelmérés és kihasználtsági terv)
2. Helyszínrajz / vázrajz a megújításra kerülő ingatlanról, helyszínről, fotódokumentáció
3. Konzorciumi megállapodás támogatási kérelem benyújtásához (amennyiben releváns)
4. Integrált Településfejlesztési Stratégia (amennyiben elkészült, de nem elérhető az önkormányzat honlapján)
II. Csatolandó, amennyiben rendelkezésre áll:
1. Akcióterületi terv
2. Költség-haszon elemzés (amennyiben releváns)
3. Az ösztönző hatás bemutatása érdekében megkötött szándéknyilatkozat(ok) vagy együttműködési megállapodás(ok) (amennyiben releváns)
4. Közműfejlesztések egyeztetéséről szóló jegyzőkönyvek (amennyiben releváns)
5. Ingatlanvásárlás esetén: a támogatásból megvásárolni kívánt ingatlanról szóló hivatalos értékbecslés minősített értékbecslőtől (amennyiben releváns)
6. Képzési terv (amennyiben releváns)
7. Rendezvénynaptár
8. Bűnmegelőzési stratégia (amennyiben releváns)
9. A beruházással érintett épület / épületrész vonatkozásában az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló energetikai tanúsítvány
10. Zöld infrastruktúra hálózat fejlesztési- és fenntartási akcióterv
11. Kerékpárforgalmi létesítmény kialakítása esetén a baleseti gócpontokról készített baleseti elemzés (amennyiben releváns)
12. Kerékpárforgalmi létesítmény kialakítása esetén civil szervezet (melynek alapító okiratában kerékpáros közlekedés szerepel) szakmai értékelést is tartalmazó támogató nyilatkozata (amennyiben releváns)
13. Egységes településarculati stratégia (amennyiben releváns)
14. Tervpályázat eredménye (amennyiben releváns)
15. A projekt tartalmától függő egyéb szakértői tanulmányok, környezeti hatásvizsgálat, hasznosítási terv, üzleti terv, helyi cselekvési terv, stb.
16. Horizontális szempontok érvényre juttatását bemutató dokumentum (amennyiben releváns)
17. Műszaki tervdokumentáció (Építési/létesítési engedély, vagy nyilatkozat hatósági engedély mentességről; építési/létesítési tervdokumentáció)
18. Akadálymentesítésről szóló tervfejezet (amennyiben releváns)
19. A költségeket alátámasztó dokumentumok
20. Lefolytatott (feltételes) közbeszerzési eljárás dokumentumai; vagy az építési beruházásokra vonatkozó feltételes közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény
21. A beruházással érintett ingatlan(ok) 60 napnál nem régebbi, tulajdoni lapja(i), vagy a tulajdonszerzés szándékát alátámasztó tartalmú szerződés, előszerződés vagy kétoldalú szándéknyilatkozat (pl.:
adásvételi, ajándékozási)
22. Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatásban részesített projekt megvalósítására (amennyiben releváns)
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TOP-5.1.2-15

Helyi foglalkoztatási
együttműködések

15.

kizárólag konzorciumi formában
van lehetőség
Helyi önkormányzatok és társulásaik (Helyi önkormányzat GFO 321,
Helyi önkormányzatok társulása
GFO 327, Területfejlesztési önkormányzati társulás GFO 328), állami
foglalkoztatási szervként eljáró
megyei kormányhivatalok (GFO
312), jogi személyiségű többségi
önkormányzati tulajdonú nonprofit
gazdasági társaság (Nonprofit
gazdasági társaság GFO 57)

a helyi szinten létrejövő és, vagy már
működő foglalkoztatási együttműködések, partnerségek (paktumok) hozzájussanak azon forrásokhoz, melyek
segítségével - kialakított stratégiájuk
mentén - képzési és foglalkoztatási
programjaikat megvalósíthatják.

698 millió Ft

2016.

min. 40 mFt,

ebből
a
devecseri,
pápai, sümegi
térségek
számára
elkülönített
250 millió Ft

03.17.-07.25.

max. 250 mFt

100 %

támogatott
támogatási
kérelmek
várható
száma: 3 db

I. Kötelezően csatolandó, hiánypótolható mellékletek:
1. Megvalósíthatósági tanulmány (MT) elkészítése, jelen Felhívás mellékletként közzétett minta szerint
2. Előzetes költségvetési tervezet
3. Konzorciumi együttműködési megállapodás a támogatási kérelem benyújtására (aláírt, szkennelt –pdf/tif- formátum)
4. Az illetékes megyei önkormányzat által kiállított igazolás a Megyei Gazdaság- és Foglalkoztatás-fejlesztési Együttműködési Programhoz valló illeszkedésről
II. Csatolandó, amennyiben rendelkezésre áll:
1. Szakmai önéletrajz a projektmenedzsment esetében (aláírt, szkennelt –pdf/tif- formátum)
2. Szándéknyilatkozat foglalkoztatási paktumban való részvételről
3. Lefolytatott közbeszerzés(ek) dokumentációja,
4. Horizontális szempontok érvényre jutását bemutató dokumentum (amennyiben nem a Megvalósíthatósági Tanulmány része)

Tapolca, 2016. február 11.
Baranyi Piros sk.
pályázati szakértő
Tapolcai Városfejlesztési Kft.
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