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A Somogy Megyei Önkormányzat 2012-ben megkezdte a tervezési feladatok lebonyolítását és a 

felkészülést a 2014-2020-as Európai Uniós operatív programok területi aspektusainak 

kialakításához. Az eddigi munka során elkészült a megyei szintű, részletes helyzetfeltáró 

dokumentum, majd erre építve a megyei fejlesztési koncepciói, amelyet 3/2014.(II. 20.) számú 

határozatával fogadott el a testület. A területfejlesztési koncepciók kidolgozását követően a megyei 

szintű tervezési folyamat az alábbi két munkafázissal halad tovább: 

- megyei területfejlesztési program elkészítése,  

- a 2014-2020-as időszak tervezését segítő megyei területfejlesztési részdokumentumok elkészítése. 

A megyei stratégiák és programok kidolgozása inputként szolgál a formálódó területi, ágazati és 

határon átnyúló operatív programok kidolgozásához. A megyei tervezési feladatokhoz a 

Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal iránymutatásokat, útmutatókat adott, és folyamatos 

konzultációs lehetőséget biztosított. A megyei tervezési feladatok támogatását, az ehhez kapcsolódó 

kapacitásépítést szolgálja az Államreform Operatív Program keretében megjelent ÁROP-1.2.11/A-

2013 kódszámú könnyített elbírálású pályázati felhívás, amely 90 millió Ft támogatást nyújtott a 

megye részére. 

A megyei területfejlesztési tervezés a 2014-2020 közötti Európai Uniós programozási időszak 

forrásfelhasználásának kereteit figyelembe véve, az Európai Uniós Operatív Programok tervezési 

folyamataival együttműködve zajlik. A megyék – a megyei területfejlesztési program készítésével 

párhuzamosan – elsődlegesen a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban (TOP) 

megvalósuló fejlesztésekhez készítenek elő megyei szintű gazdaságfejlesztési részprogramokat, a 

TOP tartalmi és forráskeretei között. A megyei önkormányzat ezen túlmenően a helyi (városi-

várostérségi) szintű tervezésben koordinációs szerepet tölt be, összefogja a járási fejlesztési 

részprogramok elkészítését, összeállítja a megye területén megvalósítandó projektek listáját, 

valamint véleményezés és kulcsprojektek kidolgozása révén közreműködik az ágazati operatív 

programok kialakításában. Végül a megyei önkormányzat konzultációt folytat a területén található 

MJV-k, illetve – az esetlegesen megye határokon átnyúló komplex programok kapcsán – az érintett 

szomszédos megyék önkormányzataival, biztosítja a szomszédos megyék programjai és saját 

fejlesztési dokumentumai közötti összhangot.  
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Somogy megyére jutó TOP indikatív keret (Mrd Ft)* 

Somogy megye  21,96 

Kaposvár Megyei Jogú város 13,90 

Járások összesen 15,38 

Somogy megye mindösszesen 51,24 

 

*A forrásfelosztási táblázatban rögzített összegek az 1298/2014. (V. 5.) kormányhatározatban az 

egyes területi szintekre allokált források alapján kerültek meghatározásra.  

 

A megyei területfejlesztési programozás a teljes tervezés ismérvei alapján, az előkészítő 

javaslattevő szakmai munkába széles társadalmi rétegek bevonásával történt. A Somogy Megyei 

Közgyűlés 38/2013.(XI. 15.) közgyűlési határozata alapján megkezdte munkáját és a koordinációt 

segítő intézményrendszer: a Megyei Tervezéskoordinációs Testület, a Területi Munkacsoportok, 

valamint Gazdaságfejlesztési ágazati munkacsoport, amelyeknek a tervezési dokumentumokat 

megvitatták, javaslatokat tettek, és ily módon részt vettek a döntés-előkészítés folyamatában. Az 

intézmény rendszer szakmai munkáját a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit 

Kft., az ICG Ex Ante Tanácsadó Iroda, valamint az MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt. által alkotott 

konzorcium, és a megyei önkormányzati hivatal munkatársai segítették. A munkavégzés során a 

tervezés keretfeltételei változtak: illesztési szabályok, pénzügyi keretek, járási térségi tervezés a 

statisztika kistérségek helyett.  

A kidolgozott megyei területfejlesztési részdokumentumok átfogják a megye összes releváns, 

európai uniós OP-kból finanszírozható területfejlesztési projektjavaslatait: 

- a TOP-ból finanszírozható megyei gazdaságfejlesztési, 

- a megyékben található városok és térségeik (kivéve: megyei jogú város/ok) TOP-ból 

finanszírozható járási területfejlesztési, 

- valamint a megye nagyobb léptékű, ágazati OP-khez kapcsolódó kulcsprojekt javaslatait. 

A részdokumentumban tárgyalandó projektek illetve projektcsomagok célja tehát a megye 

foglalkoztatási helyzetének javítása szempontjából fontos fókuszterületeken, a szükséges további 

fejlesztésekhez megfelelő infrastrukturális, szervezeti és humán kapacitás megteremtése.     

A részdokumentumokat a Somogy Megyei Tervezéskoordinációs Testület 2014. 06. 13-i kibővített 

ülésén, a TMCS elnökök részvételével vitatta meg. A testület javasolta a megyei közgyűlésnek a 

megyei területfejlesztési részdokumentumok: Somogy Megyei Gazdaságfejlesztési Részprogram, 

Somogy Megye Járásainak Fejlesztési Részprogramja, valamint Somogy Megye Ágazati Fejlesztési 

Részprogramja elfogadását, és javaslatot tett kistérségenként egy-egy gazdasági és foglalkoztatási 

hatással bíró projekt előzetes megvalósíthatósági tanulmányának kidolgozására. 

 

Kérem a közgyűlést, hogy Somogy Megyei Gazdaságfejlesztési Részprogramot, Somogy megye 

járásainak Fejlesztési Részprogramját, valamint Somogy Megye Ágazati Fejlesztési Részprogramját 

és az előzetes megvalósíthatósági tanulmányok kidolgozására vonatkozó javaslatot elfogadni 

szíveskedjen. 

Somogy Megyei Gazdaságfejlesztési Részprogramot, Somogy megye járásainak Fejlesztési 

Részprogramját, Somogy Megye Ágazati Fejlesztési Részprogramját valamint a jelentős gazdasági 

és foglalkoztatási hatással bíró projektek előzetes megvalósíthatósági tanulmányának 

kidolgozására tett javaslatot az előterjesztés melléklete tartalmazza. 
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Határozati javaslat: 

 LIS  

1. A Somogy Megyei Közgyűlés az 1. számú melléklet szerint elfogadja Somogy Megyei 

Gazdaságfejlesztési Részprogramot.  

2. A Somogy Megyei Közgyűlés az 2. számú melléklet szerint elfogadja Somogy Megye 

Járásainak Fejlesztési Részprogramját.   

3. A Somogy Megyei Közgyűlés az 3. számú melléklet szerint elfogadja Somogy Megye 

Ágazati Fejlesztési Részprogramját.  

4. A Somogy Megyei Közgyűlés elhatározza – a Somogy Megyei Tervezéskoordinációs 

Testület javaslatának figyelembevételével – a 4. számú melléklet szerinti, jelentős gazdasági 

és foglalkoztatási hatással bíró projektek előzetes megvalósíthatósági tanulmányának 

kidolgozását. 

Felelős:  Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke 

Határidő:  értelem szerint 

 

 

 

Kaposvár, 2014. június 16. 

 

                                                                                                 Gelencsér Attila  
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irodavezető 

 

Baloghné Molnár Ida 

területfejlesztési referens 

 

Az előterjesztést jóváhagyta: 

 

Dr. Vörös Tamás  
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I. A részprogram általános logikájának bemutatása 

1. A részprogramban kijelölt járási projektcsomagok felsorolása 

A járási részprogramban foglalt projektcsomagok a (megyei keretből finanszírozható) TOP intézkedései 
mentén kerültek kidolgozásra, melyek a következők: 

Ø Foglalkoztatás-bővítést szolgáló önkormányzati gazdaságfejlesztési akciók (TOP 1.1. 
intézkedés) 

Ø Foglalkoztatás-barát fejlesztések elsősorban a kis- és középvállalkozásoknál (TOP 1.2. 
intézkedés) 

Ø A munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés (TOP 1.3. intézkedés) 
Ø A helyi foglalkoztatási szint javítása megyei és helyi foglalkoztatási paktumok támogatásával 

(TOP 6.1. intézkedés) 
Ø A térségi gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó kiegészítő ESZA tevékenységek (TOP 6.2. 

intézkedés) 

Az intézkedésekhez illeszkedő projektek a mellékletben található táblázatban kerülnek bemutatásra. 

 

2. Kapcsolódás a megyei területfejlesztési koncepció és stratégia céljaihoz 

A Somogy Megyei Területfejlesztési Programban az alábbi fejlesztési prioritások kerültek 
meghatározásra: 

I. Az agrár- és erdészeti termelési láncok szereplőinek megerősítése és a helyi termelésen 
alapuló önfenntartó szociális gazdaság feltételeinek megteremtése; 

II. Somogyi vállalkozások versenyképességének növelése az ipari- és szolgáltató szektorban;  

III. Somogy megye turisztikai potenciáljának erősítése; 

IV. A lakosság képzettségi szintjének javítását célzó fejlesztések támogatása; 

V. A fenntartható gazdálkodást és erőforrás felhasználást, valamint a megye lakosságának 
életminőség javítását támogató környezetgazdálkodási beruházások támogatása; 

VI. A helyi közösségek megerősödését és a helyi értékek megőrzését szolgáló fejlesztések 
támogatása; 

VII. Térségi jelentőségű szolgáltatások és infrastrukturális rendszerek fejlesztése, valamint 
településfejlesztés. 
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A projektcsomagok illeszkedését a fenti prioritásokhoz az alábbi kapcsolódási mátrixban mutatjuk be: 
Projektcsomag (TOP intézkedés) Kapcsolódó Somogy Megyei Területfejlesztési Program 

fejlesztési prioritás 

Foglalkoztatás-bővítést szolgáló önkormányzati 
gazdaságfejlesztési akciók (TOP 1.1. intézkedés) 

I. Az agrár- és erdészeti termelési láncok szereplőinek 
megerősítése és a helyi termelésen alapuló önfenntartó 
szociális gazdaság feltételeinek megteremtése 

Foglalkoztatás-barát fejlesztések elsősorban a kis- és 
középvállalkozásoknál (TOP 1.2. intézkedés) 

II. Somogyi vállalkozások versenyképességének növelése 
az ipari- és szolgáltató szektorban 

A munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló 
közlekedésfejlesztés (TOP 1.3. intézkedés) 

 

A helyi foglalkoztatási szint javítása megyei és helyi 
foglalkoztatási paktumok támogatásával (TOP 6.1. 
intézkedés) 

I. Az agrár- és erdészeti termelési láncok szereplőinek 
megerősítése és a helyi termelésen alapuló önfenntartó 
szociális gazdaság feltételeinek megteremtése; 

II. Somogyi vállalkozások versenyképességének növelése 
az ipari- és szolgáltató szektorban 

A térségi gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó kiegészítő 
ESZA tevékenységek (TOP 6.2. intézkedés) 

IV. A lakosság képzettségi szintjének  javítását célzó 
fejlesztések támogatása 

 

3. A projektcsomagok indokoltsága, visszautalva a megyei helyzetfeltárás és a megyei 
koncepció megállapításaira 

Somogy megye, bár számos területen kiváló adottságokkal rendelkezik az elmúlt években kedvezőtlen 
tendenciákat mutat több gazdasági és társadalmi mutató tekintetében. A csökkenő lakosságszám, az 
elvándorlási tendenciák, az országos átlagot meghaladó munkanélküliség mellett a romló egy főre jutó 
GDP mutató, a csökkenő tőkevonzási képesség és az alacsony K+F aktivitás jelzik a beavatkozások 
fontosságát.  

Annak ellenére, hogy a megye kiváló termőhelyi adottságokkal rendelkezik és komoly élelmiszeripari 
hagyományokkal bír, kevés feldolgozott, nagy hozzáadott értékű mezőgazdasági és élelmiszeripari 
terméket állít elő, az agrár-élelmiszer ágazat foglalkoztatási potenciálját nem használják ki. 

A magas erdősültség kiváló lehetőséget jelentene a faipari ágazatok működésének, az erdészeti 
termékek túlnyomó része mégis feldolgozatlanul hagyja el a megyét. Ma a kitermelt fa jelentős része 
energetikai hasznosításra kerül, de az előállított apríték döntő részben a megyén kívüli fogyasztók 
energiaigényét elégíti ki. 

A Balaton közelében fekvő, természeti értékekben és épített örökségekben gazdag települések kiváló 
lehetőségeket biztosítanak a turisztikai ágazat fejlesztésére, ugyanakkor a vendégéjszakák és turisztikai 
bevételek tekintetében Somogy megye az egyik leggyengébb mutatókkal rendelkezik a térségben. 

A negatív tendenciák megfordítása szempontjából a megyei területfejlesztési koncepció által 
megfogalmazott legfontosabb átfogó célok: 

- a foglalkoztatási helyzet javítása: A rendszeres munkajövedelmet szerzők arányának növelése 

- a természeti erőforrásokat és adottságokat kihasználó, a környezeti értékeket szem előtt tartó 
gazdaságfejlesztés megvalósítása: A megye belső erőforrásainak fenntartható és hatékony 
hasznosítása az ökológiai-, társadalmi- és gazdasági szempontok figyelembe vételével   

- a meglévő területi különbségek tudatos csökkentése: A szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
egyenlő esélyének biztosítása minden somogyi ember számára 

A fentiekben leírt kedvezőtlen helyzet megfordítása, illetve a megfogalmazott célok elérése érdekében 
a megyei gazdaságfejlesztési részdokumentum az alábbi fő fejlesztési fókuszokat határozta meg 
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Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) és az ágazati operatív programok 
támogatásával: 

- A foglalkoztatás-bővítést szolgáló önkormányzati gazdaságfejlesztési akciók keretében olyan, a 
települési önkormányzatok által kezdeményezett fejlesztések valósulnak meg, amelyek hozzájárulnak 
a helyi vállalkozások versenyképességének növeléséhez, kedvező lehetőséget adnak új foglalkoztatók 
megjelenéséhez, segítik a mezőgazdasági termékek feldolgozottsági szintjének javulását és 
hozzájárulnak az élelmiszeripari termékek eredményesebb piacra jutásához. 

- Foglalkoztatás-barát fejlesztések elsősorban a kis- és középvállalkozásoknál intézkedés keretében 
a helyi fejlesztések sikeres megvalósulását, a helyi gazdasági szereplők versenyképességének növelését 
segítő megyei �ernyő� projektek valósulnak meg elsősorban, amelyeknek fókuszterületei: az agrár- és 
élelmiszeripari termelés, a faipar, a turizmus, az energetika és a kutatásfejlesztési tevékenységek. Az 
ernyő projektek mellett a megyei, helyi adottságoknak megfelelő vállalkozói támogatások és 
befektetés ösztönzési beavatkozások szervezését fogja végezni a megyei gazdaságfejlesztő szervezet 
az intézkedés keretei között. 

- A munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés intézkedés projektjei azok az út 
fejlesztések, amelyek a megye foglalkoztatási helyzetének javítása szempontjából a legfontosabb ilyen 
típusú beavatkozások. 

- A helyi foglalkoztatási szint javítása megyei és helyi foglalkoztatási paktumok támogatásával és A 
térségi gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó kiegészítő ESZA tevékenységek intézkedések keretében 
elsősorban a magas munkanélküliséggel sújtott térségekben valósulnak meg olyan fejlesztések, 
amelyek az ott élők rendszeres munkához jutását hívatottak szolgálni. Így például a foglalkoztatási 
paktum keretében létrejön a megyei „munka-pont� hálózat, amely egy központi munkaszervező 
egység segítéségével biztosít folyamatosan munkát és képzéseket a tartós munkanélküliek számára, 
lehetőséget adva új vállalkozások támogatott létrejöttének is. A megyei gazdaságfejlesztési 
fókuszágazatok eredményes működéséhez több képzési program is megszervezésre kerül és a sikeres 
foglalkoztatási hálózatok példáinak átültetése érdekében is sor kerül átfogó program megvalósítására 
a megyében. 

 

4. A kijelölt projektcsomagok egymásra épülése, összhangja, az egyes projektcsomagok közötti 
esetleges kapcsolódási pontok bemutatása 

A projektcsomagok kialakításánál fontos szempont volt, hogy a járási, helyi fejlesztések ne 
elszigetelten, pontszerűen valósuljanak meg, hanem létrejöjjenek azok a megyén belüli hálózatos 
rendszerek, amelyek lehetővé teszik a közös fellépést, a helyi adottságok koordinált kihasználását. 
Ennek szellemében valósul meg „Az agrár- és élelmiszer gazdaság foglalkoztatási potenciáljának 
fejlesztése Somogy megyében” c. projekt, melynek célja a megyei agrár-, élelmiszeripari 
fejlesztéseinek támogatása közös piackutatási, marketing, logisztikai és minősítési rendszer 
megszervezésével. 

Szintén hasonló céllal tervezzük „A faipari foglalkoztatás bővítése” c. projektet, amelynek 
megvalósítása során a fő feladat a megye erdészeti adottságaira alapozó magasabb foglalkoztatás 
megvalósítása, a járási, helyi projektek működésének eredményesebbé tétele. Ennek érdekében 
marketing, K+F és egyéb fejlesztési eszközökkel kívánjuk elérni, hogy Somogy megyét több magas 
feldolgozottsági szintű faipari termék hagyja el. 

A turisztikai lehetőségek jobb kihasználása érdekében a meglévő hálózatos kezdeményezések mellett 
egy olyan, az egész megye turisztikai céljait szem előtt tartó koordinatív projektet kívánunk 
megvalósítani, amely az ilyen irányú fejlesztések hosszú távú stratégiai összehangolását hivatott 
megvalósítani. Így a Turisztikai fejlesztés és koordinációs programiroda segíti a helyi fejlesztések 
megvalósulását, azok integrált programokba való illesztését és a helyi termékek turisztikai 
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hasznosulását elsősorban az aktív- és egészségturizmus lehetőségeire fókuszálva. Különösen fontos 
feladat a megye meglévő és tervezett fejlesztéseinek (fürdők, öko turisztikai attrakciók, kerékpáros és 
vízi turizmus) integrálása a hosszabb tartózkodási időt biztosító programcsomagok megszervezése és 
hatékony értékesítése. 

Az energetikai fejlesztések több szempontból is komoly hangsúlyt kaptak a tervezési folyamatban. 
Egyrészt jelentős az energiahatékonysági beavatkozások iránti igény a járási programokban az épületek 
rossz energetikai állapota miatt, másrészt a megye jelentős megújuló energia-termelési potenciálját 
felismerve több energiatermeléssel kapcsolatos fejlesztés előkészítése is megkezdődött. A megyei 
Energia Ügynökség (amelynek regionális kiterjesztése is tervezett) fő feladata a helyi energetikai 
fejlesztések foglalkoztatási potenciáljának minél jobb kihasználása, a megye biomassza termelési 
lehetőségeinek jobb kihasználása, a belső piac fejlesztése és az energetikai gép- és berendezés 
gyártásban rejlő potenciál jobb kihasználása. 

A Megyei Innovációs Paktum fő feladata, hogy a térségben működő egyetemek és kutató intézetek 
bevonásával kiszolgálja a legfontosabb gazdasági ágazatok (mezőgazdaság, élelmiszeripar, faipar, 
energetika, gépgyártás, textilipar stb.) innovációs igényét és segítse a megye vállalkozások 
versenyképességét a K+F eredmények hasznosulásával. 

 

Melléklet: megyei gazdaságfejlesztési projektcsomag táblázatos bemutatása  



Költségkeret Megvalósító(k)
2 051 284 244

Önkormányzati 
tulajdonú 
gyümölcsöskert további 
fejlesztése

A szóban forgó terület a legutolsó gróf gyümölcsöskertje volt. 
Az elöregedett gyümölcsfákat az elmúlt évben kivágattuk, 
helyükre megkezdődött az őshonos gyümölcsfák telepítése (50-
60 db.), s ezt a folyamatot kívánjuk bővíteni, mert a helyi (és 
környékbeli települések) közétkeztetésének biztosításához 
elengedhetetlen feltétel a gyümölcsök, ivólevek, lekvárok 
rendelkezésre állása, ami éves szinten jelentős összegű 
kiadással bír. Fontos lenne, hogy a helyben megtermelt 
gyümölcsök kerüljenek fogyasztásra. Ez által 1-2 fő szakképzett 
helybeli munkanélküli számára is tudnánk hosszabb távon 
munkalehetőséget biztosítani. 100 db. őshonos - különböző 
fajtájú - gyümölcsfa csemete beszerzése, ültetés utáni védelme 
lenne a pályázott összeg felhasználási módja. Fél évszázaddal ez 
előtt, az általános iskoláskorúak besegítettek a 
gyümölcsszüretelésbe, amelyért bizonyos kedvezményeket 
kaphattak, pl. táborozási költségeik biztosítása. Ezt a 
hagyományt is szeretnénk újra éleszteni. Több olyan 
önkormányzati, civil szervezeti rendezvény is, amelynek 
keretében a lakosság és az idelátogatók számára biztosított 
ételek készítéséhez szükség van pl. dióra, lekvárra,- s ezt a 
lakosság szokta "összeadni", de ezt a terhet is szeretnénk 
kiváltani. Fontosak az őshonos gyümölcsfák, hisz ezek a 
különböző betegségekkel szemben ellenállóbbak. 
Összességében az 5-6 hektáros nárciszos park ez által is 
értékesebbé, hasznosabbá válhatna.

500 000 Babócsa Község 
Önkormányzata

1.1. Foglalkoztatás-bővítést szolgáló önkormányzati gazdaságfejlesztési akciók              
 (megyei keret: 6 237 475 699 Ft)

Tartalom
Barcsi járás
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Termálvíz hasznosítása: 
gyógyvízzé nyilvánítás, 
ásványvíz palackozás

A fél évszázadon át működő, termálfürdő gyógyulni, pihenni 
vágyó emberek tömegeiknek biztosított folyamatos 
lehetőséget,- de jogszabályi változások teljesíthetetlenségéből 
eredően (önkormányzat anyagi ellehetetlenülése) 2007-ben 
bezárásra került. Dél-Dunántúlon az egyik legerősebb kitörési 
pont a gyógyturizmus felfejlesztése lenne. A jobban kiépített 
környékbeli (főként kisvárosi) fürdők viszonylag stabil látogatói 
körrel rendelkeznek. A mi településünk nem kíván versenyezni 
ezekkel a településekkel, csupán a 60-70 fő helybeli és 5-10 km-
es körzeten belüli  mozgásszervi beteg részére kívánja 
biztosítani a hozzáférés, gyógyulás lehetőségét, ami 
évtizedeken át adott volt számukra. Ezek az emberek 50 év 
felettiek,- (a fiatalabb korosztály inkább a barcsi, 
csokonyavisontai és nagyatádi termálvizes, jól kiépített 
komplexumokat látogatja. )Továbbra is ezt a korosztályt 
céloznánk a fejlesztéssel, hisz ők az elesettebbek, kevésbé 
tudnak kimozdulni, közlekedési gondjaik vannak. Ez a 
termálfürdő nyugodt, parkosított környezetben van. Akár 
gyógyturizmus fejlesztési célzattal lehetne ajánlani a 
későbbiekben az idősebb korosztály számára, akik nem 
szórakozni szeretnének, hanem pihenni. A másik alternatíva az 
ásványvíz palackozás lehetne, amelyből bevételi forrás is 
képződne, hisz a betegek által igazolt, hogy 
gyomorbántalmakra, emésztési zavarokra kúra szerűen 
fogyasztva is kiváló a víz hatásfoka. Akár a fürdő üzemeltetése, 
akár az ásványvíz palackozása új munkahelyek teremtésével 
járna az itt élő, az országos átlagot jóval meghaladó 
munkanélküliek számára. "Somogyország kincse"-ként a 
termálvíz kihasználásában rengeteg lehetőséget látunk.

85 000 000 Babócsa Község 
Önkormányzata

Városgazdálkodási 
Igazgatóság 
tevékenységének 
bővítése

Beruházási elemek: 
Az Igazgatóság  kertészeti, növénytermesztési és 
erdőgazdálkodási tevékenységgel történő kiszélesítéséhez, a 
termékfeldolgozás és hasznosítás rendszerének kiépítéséhez 
szükséges infrastrukturális elemek megvalósítása 

225 000 000 Barcs Város 
Önkormányzata

Építés-, felújítás 
mikrovállalkozások 
fejlesztése érdekében

Iroda, műhely, raktár felújítása Somogytarnócán
Barcsi autószalon kibővítése szerviz létrehozásával
Pelletgyártó üzem létesítése Babócsán
Tároló fatermék összeszerelő üzem létesítése Segesden
Iparos és barkács kereskedőház komplex fejlesztése Barcson.
Gabonatisztítási szárítási kapacitásnövelés.
A projekt 6 különböző fejlesztést foglal magában.

143 585 034 Rinya-Dráva Szövetség

Erdészeti szolgáltatók 
eszközbeszerzése

Erdészeti szolgáltatást végzők gép és eszközbeszerzése. 
A projekt 22 különböző fejlesztést foglal magában, egy-egy 
településen több különböző beruházás is megvalósulna (Barcs, 
Babócsa, Homokszentgyörgy, Ötvöskónyi, Péterhida).

97 199 210 Rinya-Dráva Szövetség
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Települési gazdasági 
aktivitás erősítése a 
működő és  barnamezős 
iparterületek 
bevonásával 

Ipari park meglévő területének fejlesztése a volt KEMIKÁL 
területén 
Ipari park bővítésére tervezett terület hasznosítása befektető 
bevonásával
A volt fűrészüzem (parkettagyár) működésének újraindítása
Mészégető utcai iparterület, melynek része a volt kenyérgyár, a 
volt NOVART ipartelep,  a volt VOLÁN telephely, a Dráva Tej Kft 
üzeme, a DRÁVA COOP Zrt. üzemei, hatékonyságának erősítése, 
tevékenységi kör bővítése 
Nyugati ipartelep a vasút és a Dráva part közötti területen 
működő vállalkozások ipari technológiai fejlesztése, új piaci 
lehetőségek felkutatása - kihasználása

1 500 000 000 Barcs Város 
Önkormányzata

1 903 169 000

CSURGÓ 
növénytermesztésre és 
állattenyésztésre 
alapozott élelmiszer-
előállítás, sajtkészítés, 
vágópont létesítése

Tevékenység, cél: növénytermesztésre és állattenyésztésre 
alapozott élelmiszer-előállítás, sajtkészítés, vágópont létesítése
Beruházás
Ingatlan: A Gazdaképző Állattartó Telep berendezésekkel együtt 
önkormányzati tulajdonban van, építés a sajtkészítő üzem és a 
vágópont vonatkozásában szükséges
Eszközök, technológia: az állattartáshoz és a 
növénytermesztéshez szükséges eszközök rendelkezésre állnak, 
jelentősebb beruházás a sajtkészítő és csomagoló üzem 
kiépítéséhez kell
Működés
Alapanyag-beszerzés, termeltetés: az állatok (tehén, sertés) 
vásárlása a projekt terhére tervezett, az állatállomány 
ellátáshoz szükséges takarmány előállítsa közalapítványi 
tulajdonban lévő (62,8 HA) szántóföldön indulna, a 
későbbiekben, az esetleges további fejlesztések esetén a 
Nagyváthy János Szakképző iskola használatában lévő közel 
kétszáz hektáros területet veszik igénybe
Tevékenység részletezése: az állattartás során éves szinten 
realizálnának 35 ezer kg sertéshúst és 136-137 ezer liter tejet, 
az előállított sajt mennyisége 13-14 ezer kg évente. A vágópont 
kisebb kapacitású pontként működne, illetve a körzetben 
működő kistermelők részére biztosítják a vágóállatok levágását
Foglalkoztatás
Létszám: 14 fő
Létszám megoszlás: 1 fő ügyvezető, 1 fő marketing és 
értékesítési képviselő, 1 fő boltos, 1 fő sajtkészítő, 1 fő hentes, 2 
fő segéd, 4 fő egyéb állattenyésztési és növénytermesztési 
foglalkoztatott, 3 fő portás
Piaci oldal
  Értékesítési csatornák: helyi mintabolt, körzeti értékesítés 

653 169 000 Csurgó önkormányzat

Ipari park fejlesztése, 
kialakítása

A projekt során szeretnénk az ipari parkot közművesíteni. A 
megfelelő feltételek megteremteni, a működéshez. A fejlesztés 
keretein belül a dologi költségek mellett tanulmányok 
kidolgozását tervezzük, potenciális befektetők felkutatását. A 
befektetők számára kedvező feltételek új munkahelyeket 
teremtenek a későbbiekben, amely az egész kistérség magas 
munkanélküliségét hivatottak visszaszorítani.  Az ipari park 
fejlesztése az egész régió versenyképességét növeli.

450 000 000 Csurgó önkormányzat

Csurgói járás
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Faaprító és tömbösítő 
üzem létrehozása

A településen és a kistérségben rengeteg fanyesedék keletkezik 
éves szinten. Ennek a feldolgozása (aprítása, tömbösítése), 
hasznosítása eddig megoldatlan probléma. A pályázat keretein 
belül tervezzük a megfelelő berendezések beszerzését, a 
munkálatokhoz szükséges térszín biztosítását. A keletkező 
végtermék fűtési célt szolgálna. Ezt a rászoruló családok 
kaphatják meg, illetve az előállított mennyiségtől függően a 
piacra termelés is megvalósulhat. Terveik szerint 2-3 ember 
foglalkoztatottsága oldódhat meg az üzem létrehozásával.

100 000 000 Csurgó Város 
Önkormányzata

Szárító és 
savanyítóüzem 

Az elmúlt évek során Startmunka program keretein belül 15 fő 
képzése történt meg. Savanyítás és háztáji növénytermesztés 
oktatáson vettek részt a dolgozók.  Jelenleg is megoldott a 
foglalkoztatottságuk egy mezőgazdasági projektben. Erre a 
mezőgazdasági projektre, a geomtermikus adottságokra és a 
szakképzettségre épülő üzemet szeretnénk létrehozni. A projekt 
meglaósítása esetén csökkenne a munkanélküliség a 
településen.

150 000 000 Csurgó Város 
Önkormányzata

Gyümölcsfeldolgozás 
Iharos

Az önkormányzat2012- 2013 között  Pogányszentpéter 
Önkormányzatának gesztorságával adta be, majd 2014-től 
önállóan a Startmunka  �Egyéb értékteremtő  projektjében�  
gyümölcsfákat telepített és kíván telepíteni  egy 2 hektáros 
területen, amelyet később  újabb gyümölcsös telepítése 
követne. Ez hosszútávon állandó alapot képezne a 
gyümölcsfeldolgozáshoz. Három típusú feldolgozási formát 
szeretnénk, gyümölcslé sajtoslás, lekvárkészítés, valamint 
gyümölcs párlat előállítását. A fenti gyümölcsös természetesen 
nem oldaná meg az üzem nyersanyag szükségletét, illetve mire 
ezek a fák termőre fordulnak az 5- 10 éves időintervallum, addig 
is szükséges valahonnan a nyersanyagellátás. A csurgói térség 
18 települése, vagy akár szélesebb határokon belül mozogva 
felvevő piacot nyújtanánk a termelők, gyümölcseinek 
értékesítéséhez. A térségben sok településen folyik 
gyümölcstermesztés, sokat segítene a létesítendő üzem 
lehetőségein, ha a megyei úthálózati koncepcióban is szereplő 
Csurgónagymarton és a 6801-es út szilárdburkolatú összekötése 
az iharosi Rákóczi utca nyomvonalán történne meg, ugyanis ez 
egyben a gyümölcstermesztők egyik fő beszállítói útvonalává is 
válhatna rövid időn belül. A piacon kapható ivólevek és  
lekvárok drágák, továbbá  mindenféle mesterséges adalék 
anyagokat tartalmaz többségük, ezért biztosan lenne kereslet 
egy olcsóbb, és természetes alapanyagokból készülő helyi 
termékre. A vidék ízeit használnák fel iskolai, óvodai és 
közétkeztetési konyhákon, térségi, de akár szélesebb területi 
határokon kívül is. Az üzem kezdetben 26 főt alkalmazna, 
melyből 14 fő az üzem feldolgozó munkáját végezné, további 8 
fő (3 fő takarító, 2 fő biztonsági őr, 1fő gondnok, 1 fő 
karbantartó, 1 fő tehergépkocsi sofőr) pedig, az üzem. 
működéséhez szükséges fizikai jellegű munkákban 

550 000 000 Iharos Község 
önkormányzata

1 235 000 000

Ipartelep fejlesztése a 
Marosi út 
rekonstrukciójával

A projet megvalósítása során kiépítésre és felújításra kerülnek a 
közművek, a csapadékcsatorna elvezetés, a közvilágítás, közös 
gyalogos és kerékpárút, valamint új aszfaltburkolatú út.

280 000 000 Siófok város 
önkormányzata

Siófoki járás

2014.05.31. 4/13



A helyi termék útja a 
Balatonföldvári 
kistérségben, helyi 
termékek piacra 
jutásának segítése

A projekt keretében megvalósítani kívánt tevékenységek: A 
helyi és térségi termelők, vállalkozók, civil szervezetek, 
közösségek összefogása, helyi termelői piacok létrehozása, 
egészséges életmódhoz kapcsolódó szemléletek 
átadása.Korábbi törekvések és kezdeményezések alapján a helyi 
termékek hálózati jellegű értékesítését segítő rendszer illetve 
bemutató és értékesítő hely kialakítása (Tourinform iroda/TDM 
szervezet gyakorlati tapasztalatai alapján igény van rá). A helyi 
és térségi piacok alkalomszerű, időszakos vagy rendszeres 
megjelenési lehetőséget biztosítanak a termelőknek, változó 
helyszínekkel. Szervezését a gazdálkodók, a helyi 
önkormányzatok végzik a TDM szervezet együttműködésében. 
A közösségi környezetben termelői piac kialakítása, szükséges 
infrastruktúra biztosítása. Mesterségek napja rendezvény 
szervezése hagyományteremtő szándékkal. TÁMOP - EFI 
projekttel való együttműködés, fenntartási időszakban 
egészséges életmód népszerűsítésében. 

500 000 000
Balatonföldvári 
Kistérségi Turisztikai 
Egyesület

Helyi termelésen alapuló 
önkormányzati 
gazdálkodás kialakítása 
Ságvár, Som és Nyim 
településeken

Az önkormányzatok egy 100 %-ban önkormányzati tulajdonban 
lévő nonprofit gazdasági társaságot, vagy szövetkezetet 
terveznek létrehozni a településeken található önkormányzati 
és volt honvédelmi célú állami tulajdonú területek 
hasznosításával, termelésbe vonásával, stb...  . A 
társaság/szövetkezet feladatait az alapító önkormányzatok az 
önkormányzatiság elmúlt több mint húsz évének tapasztalatai, 
ismérvei alapján kívánják meghatározni kiegészítve a jelenkor 
kihívásaira adott válaszokkal pl.:
 egyes önkormányzat által ellátandó feladatok szolgáltatásként 
történő teljesítése, pl.: településüzemeltetési alapfeladatok,( 
javítási, építési, karbantartási feladatok az intézményeknél, 
saját tulajdonú épületeknél, stb…) valamint a település kül -és 
belterületén található közterületek gondozása, karbantartása.
 a településeken található önkormányzati tulajdonú és egyéb 
elhanyagolt, nem hasznosított területek mezőgazdasági, 
energetikai célú termelésbe vonása (pl. zöldség, gyümölcs, 
levendula, energiaültetvény,stb...) 
 a több éve működtetett Országos Kirakodó és Kisállat Vásár 
működtetése, továbbfejlesztése pl. helyi termelői piac 
kialakítása 
 a településen lakóknak vagy ingatlannal rendelkezőknek 
szolgáltatás végzése( hétvégi házak, nyaralók, telkek 
kommunális feladatai) 
 zöldhulladék udvar működtetése, a hulladékok feldolgozása, 
hasznosítása ( biomassza előállítás meglévő kazánokhoz)
 szelektív hulladékok bálázása, értékesítése 
 betontermékek gyártása, értékesítése önkormányzatoknak, 
magánszemélyeknek, vállalkozásoknak ( térkő, árokelem, járda 
és meder lapok, beton oszlop, virágláda-támfal , stb… )
Tervezett egyéb hasznosítási célok a településen található HM 

110 000 000 Ságvár Község 
Önkormányzata

Fedett paic 
Balatonszárszón

A már működő és a helyben lakók, üdülőtulajdonosok, itt 
tartózkodók által kedvelt  termeleői piac területén 250 m2-es 
fedett elárusítóhely kialakítása, mellyel éven át történő, 
valamint az időjárástól függeten értékesítést tesz lehetővé, 
biztosítva az itt tartózkodók szélesebb körű, folyamatos piaci 
árúellátását. Az épületben kialakított termelői bolt 
együttműködésen alapuló helyi és térségi gazdaságok fejlődését 
eredményezi, és kihat a termelők jövedelemszerző 
tevékenységének fokozására.

30 000 000
Balatonszárszó 
Nagyközség 
Önkormányzata

Új őstermelői piac 
kialakítása A korábbi vasúti csomólont helyén őstermelői piac kialakítása 5 000 000 Zamárdi Város 

Önkormányzata
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Balatonszárszói 
élelmiszer-feldolgozó 
központ

4 élelmiszer-ipari KKV telephelyének kialakítása Balatonszárszó 
iparterületén (barna mezős terület).
A projektben részt vevő vállalkozások versenyképességét javító 
tényezők:
- mindennapi tapasztalatcsere

160 000 000
Balatonszárszó 
Nagyközség 
Önkormányzata

Ságvári Ipari park Nkft. 
létrehozása és az ipari  
övezet infrastrukturális 
fejlesztése.

Az ipari park létrehozására kijelölt gazdasági övezet alkalmassá 
tétele a befektető vállalkozók, vállalatok fogadására.Hiányzó 
fontos infrastruktúra kialakítása pl. szennyvíz, kiszolgáló 
utak,stb... . A projekt keretében létre kívánunk hozni egy 
nonprofit szervezetet, amely az ipari parkkal kapcsolatos ügyek 
ügyvitelét, és a napi teendőket látná el és koordinálja a 
beruházók, érdeklődők és a tulajdonos közti kapcsolatokat.  
Megközelítés: 65.sz. főút, M7 autópálya (4km), Siófok-Kiliti-
Ságvár repülőtér, a Balaton törvény ill. Ságvár rendezési terve 
által (U-2 , Gksz-3 )Gazdasági övezetnek minősül.

150 000 000 Ságvár Község 
Önkormányzata

1 593 000 000

MIP Logisztikai központ

Az ipari park területén a közmű gerinchálózat (víz, szennyvíz, 
elektromos áram, gáz) kiépült. Az útcsatlakozások (68-as úthoz) 
kiépültek, azonban a terület belső infrastuktúrája csak részben 
került kialakításra. A fejlesztés keretében a hiányzó 
infrastruktúra kiépítését, belső úthálózatot, közvilágítást, 
valamint informatikai, vagyonvédelmi hálózat kiépítését 
tervezzük megvalósítani. A program részét képezi egy ~3000 m2 
alapterületű raktárcsarnok megépítése is, melyet a 
projektgazda bérleti konstrukcióban kíván működtetni. A 
csarnok mintegy "induló alapot" adhat a logisztikai központ 
kialakításának, ezzel biztosítva megfelelő raktározási felületet a 
betelepedni szándékozó válalkozásoknak. A bérleti konstrukció 
vonzóvá teheti a területet, hiszen a vállálkozásoknak nem kell 
jelentős induló befektetést eszközölniük

900 000 000 Marcali város

Vágópont létesítése 
Mesztegnyőn

Célunk a húsmarha-tartók részére (lakosságot és az állattartókat 
értve egyaránt) legális vágási lehetőség biztosítása, ezzel is 
támogatva a falusi környezetben élők háztáji gazdálkodásának 
megkönnyítését. A projekt magában foglalja a marketing  
tevékenységet, a tanácsadást, az engedélyezési eljárásokat.

25 000 000 Mesztegnyő Község 
Önkormányzata

Megyei központú 
zöldség -gyümölcs 
csomagoló helység, 
egyedi márkajelölés 
Somogy megyére 

Megyei központú zöldség -gyümölcs csomagoló helység, egyedi 
márkajelölés Somogy megyére 200 000 000

Böhönye Község 
Önkormányzata, 
Balaton KerTÉSZ

Értékünk a fa

A marcali járás Somogy Megye erdőterületben és faipari 
vállalkozásokban gazdag területei közé tartozik. Az erdőkből 
kitermelt fa mellett a fahulladék hasznosítatlanul az erdőben 
elégetésre került. A projekt keretében megteremtjük a 
technikai feltételeket a fahulladék (ágak, gallyak, forgács) 
feldolgozásához, továbbá az előállított termék elsődleges 
felhasználásához (apríték felhasználása önkormányzati 
intézményekben), továbbá a hozzáadott értéket képviselő 
brikett gyártáshoz (mely értékesítésre és szociális felhasználásra 
kerül). A projekt megvalósítása folyamatos (brikett/apríték 
gyártás, kazán fűtés), illetve idény munkát (erdő tisztítás) 
biztosít a járásban élők számára.

390 000 000 Marcali Város 
Önkormányzata

Marcali járás
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Térségi termény 
felvásárlást és 
értékesítést koordináló 
szervezet létrehozása

Térségi termény felvásárlást és értékesítést koordináló 
szervezet létrehozása, ellensúlyozva az integrátor cégek 
momopóliumát

78 000 000 Marcali Város 
Önkormányzata

1 526 185 000

Önellátó falvak a 
Kaposvári járásban

Helyi kertészeti termelés és feldolgozás megszervezése 
önkormányzatok összefogásával, termékek feldolgozása, 
közétkeztetés ellátása, új piaci lehetőségek feltárása, ehhez 
szükséges infrastruktúra kialakítása, menedzsment felállítása.

700 000 000
Létrehozandó  
Nonprofit gazd-i 
Társulás

Iparterület kialakítása 
Kadarkúton

új iparterület kialakítása az ehhez tartozó feltáró út és teljes 
közművesítés kiépítésével (víz, szennyvíz elvezetés, villany, gáz) 
meglévő területen, valamint területvásárlással

80 000 000 Kadarkút 

Iparterület kialakítása 
Somogyjádon Iparterület kialakítása 100 000 000 Somogyjád 

Önkormányzata

Bárdudvarnoki családi, 
környezettudatos 
önfenntartó modell 
létrehozása

A projekt során első sorban helyi munkahelyek teremtése 
mellett azt tartjuk fontosnak, hogy az önellátóvá váló családi kis 
méretű mintagazdaságok biztosítani tudnák saját 
létfenntartásukat, hiszen olyan kis birtokok létrehozását 
terveznénk, ahol birtokonként 1-2 család kaphatna otthont és 
munkát is egyben, és ahol a saját maguk által megtermelt 
javakat környezetbarát módon hasznosítanák, és még a 
hulladkkezelést is saját maguk, környzetebarát módon végeznék 
el. A mezőgazdasági termelésen túl állattartással, apríték 
előállítással, és kézműves termékek előállításával is 
foglalkoznának. Fontos eleme a projektnek, hogy a létrejövő 
mintagazdaságokban olyan XXI. századi technikai feltételek 
mellett dolgoznának, amely ugyanakkor alkalmas lenne turisták 
fogadására, akik megismerhetnék a hagyományos termelés és 
állattartás főbb elemeit. A hulladék újrahasznosítása, a 
komposztálás és az egyéb technikai megoldások révén a 
mintagazdaságok példa értékű környezetbarát módon 
működhetnének, és a mintagazdaságok révén a teljes település 
megismerhetné azon technikákat, amelyek alkalmazása során a 
település hulladék újrahasznosító mintatelepüléssé válhatna. A 
projekthez a közeli Kaposvári Egyetem szakmai ismeretire 
alapozva teremtenénk meg a szaktudás átadásának 
lehetőségét, és a létrejövő mintagazdaságok a Kaposvári 
Egyetem gyakorlati helyszínévé is válhatnának. 

240 000 000
Bárdok Útja 
Hagyományőrző 
Egyesület

Kaposvári járás
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Nagybajom- emu farm

Tevékenység, cél: Emu farm és vágópont létesítése
Beruházás
 Ingatlan: ingatlan építésére van szükség (ólak, kifutók, etetők, 
kerítés, vágópont épülete, iroda, szociális blokk), amelyet az 
önkormányzat tulajdonában álló 9 hektáros területen 
valósítanának meg, teljes közművesítés szükséges, kerítés, 
járdák, utak kiépítésével
 Eszközök, technológia: az eszközigény két részre osztott, a farm 
és a vágópont vonatkozásában. Kiindulásként a területet át kell 
minősíteni, közművesítés szükséges, járművek beszerzésével is 
számolnak. A vágóponthoz sem rendelkeznek jelenleg 
eszközparkkal.
 Működés
 Alapanyag-beszerzés, termeltetés: az első évben tojópárokat és 
csibéket is beszereznek, a csibékből nevelnek ki újabb 
tojópárokat, így a második évben már csak újabb csibéket 
vásárolnak a vágópont elindításához. A későbbiekben a saját 
szaporulattal gazdálkodnak. A takarmányt vásárolnák, de a 
későbbiekben lehetőség nyílna önkormányzati, illetve a 
település lakosai tulajdonában lévő területek bevonásával a 
szükséges takarmánynövények termesztésére.
Tevékenység részletezése: bevételként a színhús árával 
számoltak, az üzem beindulását követően tervezik a bőr, toll, 
belsőség, vér, nyesedék és csont hasznosítását is. Napi 7-10 
madár feldolgozásával számolnak.
Foglalkoztatás
 Létszám: az első évben 2 fő, a második évtől 10 fő 
foglalkoztatása tervezett. Amennyiben keltetésre kerül és az 
üzem és vágópont beindul, áttérnének legalább kétműszakos 
munkarendre, további létszám bevonásával.
Létszám megoszlás: 1 fő vezető, 1 fő adminisztrátor, 2 

406 185 000 Nagybajom 
Önkormányzata

2 865 938 000Tabi járás
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Koppány Program

A projekt magában foglal egy 850 Kw névleges kapacitású biogáz 
üzemet, valamint ehhez szervesen kapcsolódva egy növényi fehérje 
kinyerésére alkalmas üzemet. A projekt alapeleme egy 850 kW 
névleges kapacitású mezofil biogáz (biometán) előállító üzemegység, 
amelynek alapanyagát a helyi családi gazdálkodók szövetkezeti 
formában biztosítanák. A termelés az erodált domboldalakon telepített 
innovatív, évelő (10 évig helyben maradó) növényekre épül, így a 
területen megáll a talajpusztulás, növekszik a biodiverzitás és a 
csapadék beszivárgása, tározódása. A lekaszált zöld biomassza silózásra 
kerül, így biztosítható az üzem egész éves ellátása. A zöld biomasszából 
préseléssel és a hulladékhő felhasználásával kivonható a levélfehérje 
(80-100 t/év), amiből helyi táp állítható elő. A tápra és a helyi tájfajtára 
épülő baromfi tenyésztési programra alapozott háztáji integrációban 
120 család számára nyílik rendszeres havi kiegészítő jövedelem 
termelési lehetőség (45-50 eFt). A fermentor egy pasztörizáló 
technológia alkalmazásával befogadja a helyi szippantott lakossági 
szennyvizet is, amelyből így energia és trágya nyerhető. A fermentáció 
után visszamaradó szilárd fázis szerves trágyaként visszakerül a 
területre jelentős talajregeneráló hatást fejtve ki az erodált 
területeken. A hulladékhő télen fűtésre, nyáron a fehérje 
kinyerésre, szárításra és hűtésre használható. Az üzem és a köré épülő 
rendszer a helyi szakképzés 
megújítását célzó programot (megújuló energetikai technikus képzés 
osztrák tananyag átvétellel 
- LEONARDO Innováció Transzfer Program támogatással) gyakorlati 
helyként támogatja, valamint 
kutatási terepként szolgál a Kaposvári Egyetem számára.

1 200 000 000
Völgy Hangja 
Fejlesztési Társaság 
Közhasznú Egyesület

Koppány-völgyi 
fafeldolgozó üzem

A fejlesztés egyrészt a tüzifa alapanyag feldolgozást foglalná 
magába,másrészt pedig a ipari fa ,fűrészárú készítést.  A 
fürészárú feldolgozáshoz önkormányzati telephelyen 
könnyűszerkezetes csarnokba telepített fűrészgépek 
segítségével évi 2-4 ezer m3 fa elsődleges feldolgozása válna 
lehetővé  a melléktemékek (forgács, fűrészpor stb) 
feldolgozásával együtt 4-6 fő számára biztosítana 
munkalehetőséget .                                                                                                                                                                                         
Tüzifa : A térségünkből kikerülő fa jelentős része tüzifa 
minőségű így a feldolgozás hangsúlyos része is ez a célterület. 
Jelenleg éves szinten 5-600 m3 tüzifa kerül feldolgozásra 
térségünkben a fejlesztés megvalósításával elérhető lenne a 
teljes kitermelt famennyiség feldolgozása a csomagolásig 
bezárólag 3-4 fő foglalkoztatásával . A beszerzésre kerülne egy 
daraboló-hasító csomagoló gép ,anyagmozgató technológia 
,tároló épület.

55 000 000 Törökkoppány Község 
Önkormányzata

Szorosad Fűrészüzem 
Újraindítása

A Szorosad Bem út 1. szám alatti teljeles felszerelt / 2. db. 
Szallgafűrész, 2. db. Gyalugép / fűrész üzemet bérli az 
Önkormányzat. Kisebb alkalmi munkákat végzünk ott. Az üzem 
újra indításával lehetőség nyílna 4.-5. munkahely teremtésre. A 
falut körbevevő erdőkből éves szinten több mint 10.000 m3.- 
15.000 m3. fát szállítanak ki feldulgozatlanul. Itt akár félkész, 
vagy kész terméket is előlehetni állítani. Ezzel csökkene a 
településünkön munkanélkülien száma.

20 000 000 Szorosad Község 
Önkormányzat

Tésztagyártás, 
tojásfeldolgozás, 
kertészet

10 000 000 Zics Önkormányzat - 
start munka
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Őshonos baromfi tájfajta 
program

A projekt részei: 1.) a tenyésztési program fejlesztése a 
fajtaelismertetéshez szükséges mértékben (a keltetési és 
nevelési kapacitás maximalizálása: keltető berendezés 
beszerzés, istálló felújítás); 2.) háztáji integrációs rendszer 
szervezése, kiépítése (szabályrendszer, toborzás, 
szervezetfejlesztés); 3.) vágókapacitás kialakítása (épület + 200 
db/nap kapacitású teljes baromfi vágó technológia); 4.) REL 
típusú együttműködés kialakítása (piacfelmérés szerint a Pécs 
környéki vendéglátókkal kialakítható, megfelelő szervezéssel a 
Balaton part és/vagy Kaposvár vendéglátóipari szektorával 
hasonló együttműködés alakítható ki) 

80 000 000 Törökkoppány 
önkormányzata

Piac és vásártér 
kialakítása 

A jelenlegi vásárcsarnok mellett 4-500 fő befogadására alkalmas 
piactér kialakítása 300 000 000 Tab Város 

Önkormányzata

Csirke vágópont 30 000 000 Törökkoppány 
Önkormányzat

Zics - Zöldség, gyümölcs, 
és fűszernövények 
termelése, termeltetése, 
valamint feldolgozása, 
sertés hízlalás, vágás és 
feldolgozás

Tevékenység, cél: Zöldség, gyümölcs, és fűszernövények 
termelése, termeltetése, valamint feldolgozása, sertés hízlalás, 
vágás és feldolgozás
Beruházás
Ingatlan: 
A projekt megvalósításához szükséges ingatlan beruházások:
fűszernövény feldolgozó, csomagoló átalakítás
zöldség feldolgozó, száraztészta üzem felújítás
vegyesbolt átalakítás
gyümölcsfeldolgozó, húsfeldolgozó, termelői piac építés
      Az építési, átalakítási, felújítási költségek összesen 150mFt
Eszközök, technológia: a technológia berendezések, 
felszerelések költsége 58mFt
Működés
Alapanyag-termelés, beszerzés: Az önkormányzat szociális 
szövetkezete (Zicsi Szorgos Kezek Szoc. Szöv.) jelenleg is 
foglalkozik zöldség és fűszernövény termesztéssel. A művelt 
földterület 5 hektár, melyet további 10 hektár bérelt területtel 
bővítenek. A növénytermesztési ágazatban zöldség és 
fűszernövények termesztését, valamint gyümölcs ültetvény 
(alma, meggy, szilva) telepítését tervezik. Az üzem alapanyag 
ellátása érdekében a saját termelésű zöldségek és gyümölcsök 
mellett a település 20-25 km-es körzetében felvásárlást is 
folytatnak majd.
A vágópont és húsfeldolgozó ellátását részben a saját 
hizlaldában nevelt állomány, részben a magángazdáktól 
felvásárolt sertések biztosítják.
Tevékenység részletezése:
 Zöldségfeldolgozás konyhakész friss, illetve savanyított 
termékek

380 938 000 Zics önkormányzata

Látványpálinkafőző 
építés

50 és 200 liter közötti üsttel működő látványpálinkafőző 
megépítése 50 000 000 Tab Város 

Önkormányzata
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Lovaskocsis 
személyszállító 
turisztikai 
szolgáltatásrendszer

A projekt az e célra használható úthálózat kialakítását, az 
egységes kialakítású, jó terepképességű túrakocsik 
elkészíttetését, a rendszer logisztikai és promóciós 
rendszerének kialakítását tartalmazza. A már évek óta 
kifejlesztett elképzelés többször is pályázati formát öltött, nyert 
is, azonban az előfinanszírozási nehézségek (az erre a célra 
létrehozott térségi lovas egyesület, mint civil szervezet nem 
jutott hitelhez) miatt nem valósult meg. Az elképzelés értéke 
ugyanakkor, hogy megszerveződött a rendszer működtetését 
ellátni képes vállalkozói és civil összefogás (lótartók) és az 
igényfelmérések is azt mutatták, hogy az elkpzelés életképes 
lehet. Az autópályán 1 óra alatt megközelíthető parkoló és 
diszpécser központban az autó biztonságban otthagyható és át 
lehet szállni az előre lefoglalt korhű (19.sz) túrakocsira, amely 
szabott km áron eljuttatja a megrendelő társaságot, családot (6-
8 fő/kocsi) a szintén előre lefoglalt szálláshelyre, 
vendéglátóhelyre. A kialakított internet alapú tervezési és 
foglalási  rendszeren keresztül több napos programok 
szervezhetők, amelyekben szerepet kaphatnak a kisebb, 
speciális helyi szolgáltatások, vonzerők. A projekt 12 db korhű 
túrakocsit és a tervezési-foglalási rendszer elkészítését és a 
kezdeti szervezési feladatok ellátását 
tartalmazza. Az indító állomás optimális helye Kőröshegy lenne, 
kialakítása a jelen költségen túl további 
mintegy 10-20 mFt. 

40 000 000 Koppányvölgye HACS

Ipari zóna kibővítése Ipari terület bővítése területvásárlással és közművesítéssel a 
Flextronix telephelye melletti területen 700 000 000 Tab Város 

Önkormányzata

2 000 000 000

Nagyatád Déli 
Iparterületének 
fejlesztése, a taranyi úti 
gazdasági terület, 
gazdasági övezeti 
infrastruktúra kiépítése

Nagyatád Déli Iparterületének – a volt laktanyákat is beleértve – 
gazdasági, szolgáltató területként történő továbbfejlesztése. A 
meglévő és a kialakításra kerülő termelő beruházások 
biztosításához, a telephelyek működéséhez szükséges 
infrastruktúra (víz, szennyvíz, energiaellátás, úthálózat) teljes 
körű kiépítése, vonalas infrastruktúra fejlesztése, közművesítés. 
A Déli Iparterület közúti közlekedési feltételeinek fejlesztése, a 
taranyi úti gazdasági terület (volt laktanyák) és a berzencei 
6809. sz. út közötti, körülbelül 1,6 km hosszú útszakasz 
kivitelezése a város tehermentesítése érdekében. Az iparterület 
kis- és középvállalkozásainak fejlesztése.

1 900 000 000 önkormányzat

 Lábodi iparterület 
fejlesztése a szükséges 
infrastruktúra 
kiépítésével 

 A település rendezési tervével összhangban a meglévő 
iparterületet bővítő terület vásárlás, víz-szennyvíz-elektromos 
közműhálózat bővítése, belső úthálózat felújítása, építése. 

100 000 000 önkormányzat

1 331 054 000

Nagyatádi járás

Fonyódi járás
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Lengyeltóti- 
gyümölcsfeldolgozó

Tevékenység, cél: Gyümölcs és zöldség feldolgozó (ivólevek 
gyártása, aszalt gyümölcsök készítése), seprűkötés, kosárfonás 
és illóolaj készítése.
Beruházás
 Ingatlan: A város vállalkozói övezetében található, jelenleg 
magántulajdonban lévő ingatlan felújítás révén valamennyi 
tervezett tevékenység végzésére alkalmassá tehető. Az ingatlan 
vételi ára 22mFt, a felújítási költség 25mFt.
Eszközök, technológia: A gyümölcs, zöldség feldolgozás, 
seprűkötés és illóolaj készítés technológiai berendezéseinek 
beruházási költsége 12,5mFt.
Működés:
Alapanyag-termelés, beszerzés: A térség hagyományosan 
jelentős gyümölcstermesztő vidék, a város környezetében 
jelentős nagyságú gyümölcsültetvények találhatók, jellemzően 
magángazdálkodók művelésében. A feldolgozó üzem a 
nyersanyagot e termelőktől vásárolná fel. A seprű és 
kosárfonáshoz, valamint az illóolaj készítéséhez szükséges 
alapanyagot saját termelésben állítanák elő, az önkormányzat 
20 hektár saját szántó területtel rendelkezik (a működés első 
két évében, az ültetvény termőre fordulásáig a kosárfonás 
alapanyagát külső forrásból szerzik be).
Tevékenység részletezése: A gyümölcs feldolgozás során két fő 
terméket állítanak elő az alapanyagok döntő részéből natúr 
(100%-os, tartósítószer és adalékmentes) zöldség és gyümölcs 
ivóleveket készítenek, másik hányadát aszalással tartósítják és 
csomagolják. A feldolgozott gyümölcsök és zöldségek: alma, 
körte, őszibarack, kajszibarack, szilva, szőlő, sárgarépa, sütőtök, 
sárgadinnye, cékla. A saját termékek előállítása mellett bér 
feldolgozást is terveznek.
Az üzem másik fő tevékenysége a seprűkötés és kosárfonás, 

294 331 000 Lengyeltóti Város 
Önkormányzata
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Somogyvár-vágópont

Tevékenység, cél: Sertéstenyésztés, sertés vágópont kialakítása, 
feldolgozott húsáruk készítése és értékesítése
Beruházás
Ingatlan: A sertés hízlalásra szánt (eredetileg is e célt szolgáló) 
épület önkormányzati tulajdonban van, de felújításra szorul, 
melynek költsége 10mFt. A vágópontot a szükséges feldolgozó, 
érlelő, tároló helyiségekkel, illetve az infrastruktúrával együtt 
újonnan építik meg, az építési költség 140mFt.
Eszközök, technológia: A vágópont technológiai 
berendezéseinek beruházási költsége 42mFt, ezen felül az 
értékesítéshez és a hízóalapanyag beszállításához szükséges két 
szállítójármű vételára összesen 25mFt.
Működés
Alapanyag-termelés, beszerzés: A hízó alapanyag tenyésztése, a 
malacok nevelése ellenőrzött körülmények között a hizlaldában 
történik, majd a malacok egy részét saját nevelésben hizlalják 
tovább, a többit (kezdetben 8-10, majd az igények szerint 
bővülő számú termelőhöz) adják ki. A háztájiban nevelt állatok 
tartása, takarmányozása a gazdák feladata és költsége, de a Kft 
szaktanácsadással és koordinációval segíti a termelőket.
Tevékenység részletezése: A vágópont alapanyag ellátását 
részben a hizlalda, részben a háztáji gazdaságokból felvásárolt 
sertések adják. A feldolgozás mértéke kezdetben döntően 
tőkehús előállításig terjed, a füstölt illetve töltelékáruk arányát 
a megrendelések alakulásának megfelelően fokozatosan növelik 
majd. E mellett bérvágást, bérfeldolgozást és tárolást is 
terveznek (igény esetén „látvány disznóvágást” is szerveznek).
Foglalkoztatás: 
Létszám: 9 fő

298 723 000 Somogyvár Község 
Önkormányzata

Klapka utcai gazdasági 
övezet infrastruktúra 
fejlesztése 
Balatonbogláron

A városban az autópályához közvetlenül kapcsolódó gazdasági 
övezet térségi jelentőségű munkahelyteremtést szolgál. A még 
hiányzó közművek és úthálózat mielőbbi pótlása, a meglévők 
bővítése Somogy megye gazdasági potenciáját erősíti.

250 000 000

Balatonboglár Városi 
Önkormányzat - 
képviseli: Mészáros 
Miklós polgármester

Közösségi tér és pictér 
kialakítása 18 000 000 Somogybabod Község 

Önkormányzata
Új Piactér és 
vásárcsarnok építése 450 000 000 Fonyód Város 

Önkormányzat

Helyi 
élelmiszertermékek 
előállítása

Látrány belterületén területvásárlás, a gyümölcsfeldolgozó 
helyének kialakítása céljából.
A vásárolt terület tereprendezése.
A tereprendezési- és közművesítési terv elkészítése.
Az ipari létesítményt feltáró utak elkészítése.
A közművesítés megvalósítása. ( villany, gáz, víz )
A terület csatornahálózatának kialakítása, annak 
csatlakoztatása a község csatornahálózatához.
Helybeli gazdálkodók megkeresése, az összefogás érdekében.

20 000 000 Látrány Község 
Önkormányzata

Teljes forrásigény 14 505 630 244
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Költségkeret Megvalósító(k)

Az  agrár- és élelmiszer gazdaság 
foglalkoztatási potenciáljának 
fejlesztése Somogy megyében

Megyei piacszervező egység kialakítása, amelynek feladatai:
o hazai és nemzetközi piackutatás, fókusztermékek piaci elhelyezésének háttér feladatai (kapcsolatépítés, 
külkereskedelem stb.)
o helyi értékesítés feltételeinek szervezése, működtetése (Balaton, gasztronómia stb.), �somogyi standok� 
kialakítása az ország más részein, áruházláncokban stb.   
o brand építés, marketing tevékenység,
o logisztikai feladatok szervezése,
o minősítő rendszer, védjegy stb.
- helyi (járási) logisztikai és raktár bázisok
o mobil post-harvest egységek, hűtőházak, raktárak, csomagoló berendezések,
o helyi képzési központok.
- termeltetési tanácsadó hálózat (külön szervezésben)
- közös beszerzés (külön szervezésben)
- termékfejlesztő és labor bázis (külön)
- informatikai rendszer (árutőzsde)

400 000 000             Agrárgazdasági Kamara, Kaposvári 
Egyetem, Balaton Ker TÉSZ, helyi 
termelő szervezetek, 
önkormányzatok, DDRFÜ Nkft

A faipari foglalkoztatás bővítése Piackutatás, igényfelmérés
- termékfejlesztés (K+F, design, ösztöndíj pályázat)
- faipari fókuszú iparterületi fejlesztések (továbbfejlesztés, kialakítás) (2-3 helyen a megyében)
- marketing tevékenység
- bemutató termek, kiállításokon való részvétel

150 000 000             Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamarák, oktatási intézmények 
(Nyugat Magyarországi Egyetem, 
MOME), SEFAG Zrt., DDRFÜ Nkft

Turisztikai fejlesztési és 
programkoordinációs iroda

A megye turisztikai adottságainak jobb kihasználása és a turizmus foglalkoztatási és gazdaságélénkítő hatásának 
növelése érdekében koordinációs és marketing tevékenység ellátása két fókuszterület mentén:
- egészség turizmus (főleg idősebb korosztály, rehabilitációs tevékenységek)
- aktív turizmus (aktív korosztály, családos célcsoport).
A két fókuszterülethez kötődő tevékenységek mellett feladat a kapcsolódó attrakciók és szolgáltatások illesztése 
és bevonása is.
Ezen belül:
- megyei egészség és aktív turizmushoz kötődő fejlesztések megvalósulásának támogatása,
- térségi egyéb vonzerő fejlesztések összehangolása,
- turisztikai célú kerékpárút hálózat fejlesztéseinek koordinálása
- tematikus programok szervezése,
- rendezvények összehangolása,
- közös marketing és megjelenés, megyei kommunikáció összehangolása,
- kapcsolódó képzések,
- megyei beszállítói és szolgáltatói kör támogatása.                                                                                                                                                               
Az országos kerékpáros útvonalak törzshálózati elemeihez kapcsolódó infrastruktúra és szolgáltatások koordinált 
fejlesztése (a régiót alkotó három megye területén egységesen javasolt végrehajtás)

300 000 000             TDM-ek, utazási irodák, települési 
önkormányzatok, DDRFÜ Nkft, 
Somogy Megyei Vállalkozói Központ

Energia Ügynökség Fejlesztések előkészítése (épületállomány felmérése)
- helyi energiatermeléshez és energiahatékonysági beavatkozásokhoz köthető foglalkoztatás elősegítése (ehhez 
eszközök, képzés, 
- energiahatékonysági beavatkozások szervezése (low-tech energiaprogram),
- helyi beszállítók, foglalkoztatók bevonása,
- közös beszerzés szervezése,
- megyei energia alap működtetése (?)
- megyei biomassza rendszer kialakítása, működtetése (?).

100 000 000             Önkormányzatok, intézmények, 

vállalkozások, pénzügyi szolgáltatók, 

lakosság, DDRFÜ Nkft

Innovációs Paktum Célzott innovációs transzfer megszervezése a megyei fókuszterületek gazdasági szereplői számára. Kiemelt 
ágazatok: agrárium, élelmiszeripar, faipar, energetika, gépipar, textilipar                                            Tevékenységek:  
- gazdasági szereplők és intézmények számára kompetencia fejlesztő tréningek, - innováció transzeferhez 
kapcsolódó tevékenységek, - hálózatépítési tevékenységek, - kapcsolatépítés, - informatikai támogató 
rendszerek, - piacra jutás támogatása, - helyi K+F tevékenység erősítése.

250 000 000             Kaposvári Egyetem, Pécsi Egyetem, 
RIÜ, NAK, SIKK, RIÜ, DDRFÜ Nkft.

Megyei Gazdaságfejlesztési Szervezet A megyei gazdaságfejlesztési szervezet a következő területeken tevékenykedik:
-  vissza nem térítendő és kedvezményes visszatérítendő finanszírozási lehetőségek nyújtása fókuszterületeken 
működő, foglalkoztatási potenciállal bíró vállalkozások számára,
- helyi K+F tevékenység ösztönzése                                                                                                                                          - 
befektetés ösztönzés,
- tanácsadó tevékenységek
-  ösztöndíjak,
- képzési programok.

7 000 000 000          megyei vállalkozók, 
önkormányzatok, NAK, SIKK, 
pénzintézetek, egyetem, Somogy 
Megyei Vállalkozói Központ

Élelmiszerfeldolgozás Fonyódi, Kaposvári, Tabi, Siófoki, 
Barcsi, Csurgói, Marcali

Faipari ágazat fejlesztései Csurgói, Marcali

Turisztikai fejlesztések (gyógy- és aktív turizmus) Fonyódi, Kaposvári, Nagyatádi, 
Siófoki

Logisztikai fejlesztések Marcali, Barcsi
Textil ipari fejlesztések Kaposvári
Gépipari vállalkozások fejlesztéseinek támogatása Nagyatádi, Marcali

Teljes forrásigény 8 200 000 000

1.2. Foglalkoztatás-barát fejlesztések elsősorban a kis- és középvállalkozásoknál 
(megyei keret: 7 739 567 076)

a megyei 
gazdaságfejlesztő 

szervezet kereteiből 
támogatott területek

Tartalom
MEGYEI ERNYŐ PROJEKTEK

JÁRÁSI SZEREPLŐK ÁLTAL JAVASOLT TÁMOGATÁSI TERÜLETEK                                                                                                                                                                        
(MEGYEI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI SZERVEZET TERVEZETT FÓKUSZTERÜLETEI)



Költségkeret Megvalósító(k)
Fonyód - Csisztafürdő új út építése 5 km hosszban                2 000 000 000     NIF Zrt; Magyar Közút 

Nzrt. (?) 

6703 - Juta-Pusztakovácsi ök. út 

0+000 és 7+800 között (Juta-Hetes-
Mezőcsoknya) � az egyetlen projekt, amelyik 
megfelelően előkészített (terv); a járáskp., 
megyeszékhely (foglalkoztatási kp.) 
elérhetőségét nagyban javítja; a TOP járási 
projektek közül elsősorban Juta és Hetes 
településeken megvalósuló óvodai, csana 
fejlesztésekhez kapcsolható, ÁNF közepes 
1750 Ej 

               1 600 000 000     Magyar Közút Nzrt. (?) 

6701 - Kaposvár-Fonyód ök. út
Somogyjád-Osztopán (Osztopán belterület) 
14+900 és 19+400 kmsz között, illetve 
29+600 és 31+600 kmsz. (Somogyvár) között

               1 300 000 000     Magyar Közút Nzrt. (?) 

6819 - Berzence-Iharosberény 
ök. út 

A Magyar Közút Nzrt állásfoglalása alapján 
Csurgó-Iharosberény közötti legindokoltabb 
szakaszokon � járáskp. elérhetőségét 
(foglalkoztatási kp.) javítja, csurgói integrált 
húzóprojekt beruházás (ipari park, 
élelmiszergyártás.) elérhetőségét javítja 
kielégítve a várhatóan növekvő közúti 
szállítási igényt, TOP járási projektek közül 
meglehetősen sokhoz kapcsolódik, ÁNF 
magas 1962-2641 Ej 

               1 500 000 000     Magyar Közút Nzrt. (?) 

6704 - Öreglak-Marcali ök. út 

A Magyar Közút Nzrt állásfoglalása alapján a 
következők közül a legindokoltabb 
szakaszokon:
0+000 és 12+700 ill. 16+400 és 20+056 között 
(Öreglak, Pusztakovácsi, Nikla, Marcali 
belterület) � járáskp. elérhetőségét 
(foglalkoztatási kp.) nagyban javítja, marcali 
integrált húzóprojekt beruházás (MIP 
Logisztikai Kp.) elérhetőségét javítja 
kielégítve a várhatóan növekvő közúti 
szállítási igényt, TOP járási projektek közül 
elsősorban marcali eü. alapellátás 
fejlesztéshez kapcsolódik, ÁNF közepes 1895

               1 500 000 000     Magyar Közút Nzrt. (?) 

Teljes forrásigény 7 900 000 000

Tartalom

1.3. A munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés 
(megyei keret: 3 402 259 472 Ft)



Költségkeret Megvalósító(k)
Foglalkoztatási paktum Somogy 
Megyében - "munka-pontok" 
kialakítása

A megyei foglalkoztatási paktum létrehozása, a munkaerő-piaci szereplők 
közötti partnerségi kapcsolat kialakítása,  továbbá járási szintű 
együttműködési megállapodások megkötése a foglalkoztatást segítő kitörési 
pontok meghatározására. 
A paktum  információk gyűjtésével, megosztásával a  partnerség 
működtetésével  projekt-generáló tevékenységet lát el, segíti a 
foglalkoztatást elősegítő konkrét projektek megvalósítását.  
A paktum előkészíti a foglalkoztatási infrastruktúrát ún. "Munka-pont" 
hálózat kialakításához.  A "Munka-pont" hálózat a települési 
önkormányzatokkal és más helyi szereplőkkel kialakított helyi foglalkoztatási 
bázisokat hoz létre, amelyet munkával egy központi szervező egység lát el.  
Ennek keretében információt gyűjt, azonosítja és felkutatja a partnereket, 
együttműködéseket alakít ki, feltárja a lehetőségeket és igényeket.  A  
"munka-pontok" részben önkormányzatok,  részben civil szervezetek 
támogatásával valósulnak meg. A paktum keretében működő területi 
foglalkoztatási hálózatot a helyi adottságokhoz illeszkedő szociális 
szövetkezetek egészítik, amelyek feladattal való ellátását a központi 
szervező egység látja el.     
A paktum  honlapot üzemeltet és rendszeresen hírlevelet  ad ki, azaz 
kommunikációs tevékenységet is ellát, a nyilvánosság biztosítása érdekében.                                                                       
A projekt szakmai megvalósítói (koordinátorok, mentorok, tanácsadók) 
fiatal diplomás álláskeresők közül kerülnek ki. A feladatok ellátáshoz 
személyre szabott képzésben, "betanításban" részesülnek. 
A megvalósítók képezik azt a humánerőforrás bázist, amely a járási 
projektötleteket összefogja és segíti azok eredményes megvalósulását, 
továbbá előkészíti a "Munka-pont" hálózat kialakítását.    A munkapont 
hálózat részét képezik a kialkítandó "Munkapont - inkubátorok", ahol 
támogatott körülmények között tudnak a munkatapasztalattal rendelkezők 

1 650 000 000           települési önkormányzatok, 
Megyei Munkaügyi Központ, NAK, 
SIKK, Somogy Megyei Vállalkozói 
Központ, DDRFÜ NKft

Helyi/térségi gazdaságfejlesztési 
fókuszhoz illeszkedő képzések 
lebonyolítása

Járási gazdaságfejlesztési fókuszokhoz illeszkedő helyi képzési programok 
megvalósítása, helyi szakmai kompetenciákra, befektetői igénykre 
támaszkodó projektek. A projektek megvalósítása és elpőkészítése a járási 
szereplők és az adott szakterületen működő ernyő projektet szervező 
szervezetk együttműködésvel valósulnak meg. A projekt fontos eleme a 
helyi gyakorlati képzési helyszínek megszervezése, kialkítása, támogatása.

500 000 000               települési önkormányzatok, 
kamarák, munkaügyi központ, 
vállalkozói központ, DDRFÜ Nkft

Megyei foglalkoztatástámogatási 
program - fókuszterületeken 
működő foglalkoztatók segítésére

Megyei fókuszterületeken (agrár, élelmiszeripar, turizmus, faipar, 
energetika, gépipar, textilipar) működő vállalkozások foglalkoztatási 
potenciáljának növelése, a fókuszterületeken létrejövő új vállalkozások 
beindulásának támogatása, munkanélküliek vállalkozóvá válásának 
támogatása - képzési, beruházási, szakértői, bértámogatások.

450 000 000               megyei munkaügyi központ, 
vállalkozói központ, DDRFÜ Nkft.

Pályaválasztás, pálya orientáció 
Somogy megyében

A megyei pályaválasztási tevékenység erősítése, hatékonyságának növelése, 
a szakmaismeret bővítése, szakmai fórumok, szolgáltatási road show 
szervezése. A szakszerű pályaválaszás elősegítésével, információkkal  
hozzájárulni a sikeres szakma-, illetve pályaválasztáshoz.Üzemlátogatások 
szervezése a szakmák munkahelyi környezetben történő megismerése a 
pálya- és iskolaválasztás előtt álló diákok számára a megye meghatározott 
járásában. Szakmai fórumok keretében lehetőség biztosítása 
információcserére, információnyújtásra, amelyek hozzájárulhatnak sikeres 
szakma-, illetve pályaválaszt

60 000 000                 a megyei általános és középiskolái, 
kamarák, vállalkozások, megyei 
munkaügyi központ, vállalkozói 
központ, DDRFÜ Nkft.

Munkahelybővítést segítő 
munkáltatói képzések

A munkáltatói igényekre hatékonyan és gyorsan reagáló munkaviszonyos 
képzések szervezése a meglévő munkaerő megtartása, illetve átképzése 
érdekében.
A munkahelybővítésekhez kapcsolódóan megfogalmazásra kerülő 
munkáltatói igényekre az álláskeresők számára célirányos munkaerő-piaci 
képzések szervezése.
A projetk szakmai megvalósítói a fiatal, diplomás álláskeresők közül kerül ki. 
A projekt finanszírozza a képzéseket, a szakmai megvalósítók foglalkoztatási 
költségeit, a feladatellátáshoz kapcsolódó dologi, működési kiadásokat.

250 000 000               megyei munkaügyi központ, 
vállalkozói központ, DDRFÜ Nkft.

Teljes forrásigény 2 910 000 000

Tartalom

 6.1. A helyi foglalkoztatási szint javítása megyei és helyi foglalkoztatási paktumok támogatásával
(megyei keret:    2 875 672 921 Ft)



Költségkeret Megvalósító(k)
A megyei gazdaság és 
foglalkoztatásfejlesztési 
beavatkozások szakértői 
segítése, 
folyamattámogatása

A megyei gazdaság- és foglalkoztatás 
termékfejlesztési ernyő projektek 
előkészítése, folyamatsegítése, szakértői 
támogatása (jó gyakorlatok feltárása és 
disszeminációja, kísérleti fejlesztések 
előkészítése, kidolgozása, megvalósítása), 
helyi gazdaságfejlesztési projektek 
megalapozása és közösségi integrálása, 
tudatos térségi, helyi fogyasztás és vásárlás 
ösztönzése (kutatások, felmérések, 
fesztiválok, értékesítési akciók támogatása

650 000 000                    Somogy Megyei Vállalkozói 
Központ, DDRFÜ NKft, 
kamarák, egyetem, 
települési 
önkormányzatok, megyei 
munkaügyi központ

Munkavállalók 
mobilitásának támogatása

Lakhatási támogatás, (amit a megyébe 
visszatérő munkavállalók ill a lakóhelyüktől 
távol, de még a megyén belül dolgozó 
munkavállalók kaphatnak) valamint a megyén 
belüli ingázás költségtérítése, közösségi 
közlekedési eszköz igénybevétele esetén.

400 000 000                    megyei munkaügyi 
központ

Szociális szövetkezet hálózat 
kialakítása a megyei 
foglalkoztatási potenciál 
növelésére

Szociális szövetkezetek kialakításával 
kapcsolatos előzetes felmérések, nemzetközi 
és hazai jó gyakorlatok feltársa, működési 
modellek kidolgozása, helyi adottságok 
feltárása, projekt promóciós feladatok, 
szervezés támogatás, piaci lehetőségek 
részletes feltárása, termékfejlesztésekkel 
kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások, 
szervezés támogatás, folyamat támogatás, 
kapcsolódó képzések, hálózatosodás 
támogatása, nemzetközi piacokra való 
kijuttatás, disszemináció.

650 000 000                    Somogy Megyei Vállalkozói 
Központ, DDRFÜ NKft, 
kamarák, egyetem, 
települési 
önkormányzatok, megyei 
munkaügyi központ

Teljes forrásigény 1 700 000 000

Tartalom

6.2. A térségi gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó kiegészítő ESZA tevékenységek 
(megyei keret: 1 701 129 736 Ft)
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Sor-
szám

Járás 
megnevezése

Projekt megnevezése Tervezett tevékenységek Kijelölés 
típusa

Támogatási 
forma 

megnevezés
e

Projektgazda neve Kedvezményezetti 
kör meghatározása

Egyéb bevonandó 
szervezet 

Célcsoport Időbeli 
ütemezés: a 

kezdés 
tervezett 
időpontja 

(év)

Időbeli 
ütemezés: a 

projekt 
megvalósítá

s várható 
időtartama 

(év)

A projekt 
költségigénye (Ft)

Finanszírozó 
alap

Kapcsolódó EU 
tematikus 
célkitűzés

Kapcsolódó EU 
beruházási prioritás 

neve

Számszerűsíthető indikátor 
vállalások

Somogy megyei 
területfejlesztési 

stratégia 
kapcsolódó  
prioritása

Gesztor 
település 

megnevezése

Érintett 
település(ek) 
megnevezése

1. Barcsi

Települési gazdasági aktivitás 
erősítése a működő és  
barnamezős iparterületek 
bevonásával 

Ipari park meglévő területének fejlesztése a volt 
KEMIKÁL területén 
Ipari park bővítésére tervezett terület hasznosítása 
befektető bevonásával
A volt fűrészüzem (parkettagyár) működésének 
újraindítása, agrár feldolgozóipari vállalkozások 
betelepülésének előkészítése, agrár logisztikai és 
marketing központ
Mészégető utcai iparterület, melynek része a volt 
kenyérgyár, a volt NOVART ipartelep,  a volt VOLÁN 
telephely, a Dráva Tej Kft üzeme, a DRÁVA COOP Zrt. 
üzemei, hatékonyságának erősítése, tevékenységi kör 
bővítése 
Nyugati ipartelep a vasút és a Dráva part közötti 
területen működő vállalkozások ipari technológiai 
fejlesztése, új piaci lehetőségek felkutatása - 
kihasználása

Megyei 
kiemelt

Vissza nem 
térítendő

Barcs Város 
Önkormányzata

önkormányzat
Magánbefektetők, 
helyi vállalkozások

A térség agrár- és 
egyéb termelő 
vállalkozásai

2015 3 1 500 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b)

Támogatott vállalkozások 
száma 
Támogatott vállalkozások 
által teremtett új 
munkahelyek száma

1.) Az agrár- és 
erdészeti termelési 
láncok szereplőinek 
megerősítése

Barcs Város 
Önkormányzat
a

A járás 
települései

2. Barcsi
Önkormányzati tulajdonú 
gyümölcsöskert további 
fejlesztése

A szóban forgó terület a legutolsó gróf 
gyümölcsöskertje volt. Az elöregedett gyümölcsfákat 
az elmúlt évben kivágattuk, helyükre megkezdődött az 
őshonos gyümölcsfák telepítése (50-60 db.), s ezt a 
folyamatot kívánjuk bővíteni, mert a helyi (és 
környékbeli települések) közétkeztetésének 
biztosításához elengedhetetlen feltétel a gyümölcsök, 
ivólevek, lekvárok rendelkezésre állása, ami éves 
szinten jelentős összegű kiadással bír. Fontos lenne, 
hogy a helyben megtermelt gyümölcsök kerüljenek 
fogyasztásra. Ez által 1-2 fő szakképzett helybeli 
munkanélküli számára is tudnánk hosszabb távon 
munkalehetőséget biztosítani. 100 db. őshonos - 
különböző fajtájú - gyümölcsfa csemete beszerzése, 
ültetés utáni védelme lenne a pályázott összeg 
felhasználási módja. Fél évszázaddal ez előtt, az 
általános iskoláskorúak besegítettek a 
gyümölcsszüretelésbe, amelyért bizonyos 
kedvezményeket kaphattak, pl. táborozási költségeik 
biztosítása. Ezt a hagyományt is szeretnénk újra 
éleszteni. Több olyan önkormányzati, civil szervezeti 
rendezvény is, amelynek keretében a lakosság és az 
idelátogatók számára biztosított ételek készítéséhez 
szükség van pl. dióra, lekvárra,- s ezt a lakosság szokta 
"összeadni", de ezt a terhet is szeretnénk kiváltani. 
Fontosak az őshonos gyümölcsfák, hisz ezek a 
különböző betegségekkel szemben ellenállóbbak. 
Összességében az 5-6 hektáros nárciszos park ez által 
is értékesebbé, hasznosabbá válhatna.

Megyei 
kiemelt

Vissza nem 
térítendő

Babócsa Község 
Önkormányzata

önkormányzat

Babócsáért 
Egyesület
Babócsai Nárcisz 
Nyugdíjas Klub

A térség agrár- és 
egyéb termelő 
vállalkozásai

2015 1,5 500 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b)

Támogatott vállalkozások 
száma 
Támogatott vállalkozások 
által teremtett új 
munkahelyek száma

1.) Az agrár- és 
erdészeti termelési 
láncok szereplőinek 
megerősítése

Babócsa 
Község 
Önkormányzat
a

Babócsa Község 
Önkormányzata

BARCS 
1.1. Foglalkoztatás-bővítést szolgáló önkormányzati gazdaságfejlesztési akciók
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3. Barcsi
Termálvíz hasznosítása: 
gyógyvízzé nyilvánítás, 
ásványvíz palackozás

A fél évszázadon át működő, termálfürdő gyógyulni, 
pihenni vágyó emberek tömegeiknek biztosított 
folyamatos lehetőséget,- de jogszabályi változások 
teljesíthetetlenségéből eredően (önkormányzat anyagi 
ellehetetlenülése) 2007-ben bezárásra került. Dél-
Dunántúlon az egyik legerősebb kitörési pont a 
gyógyturizmus felfejlesztése lenne. A jobban kiépített 
környékbeli (főként kisvárosi) fürdők viszonylag stabil 
látogatói körrel rendelkeznek. A mi településünk nem 
kíván versenyezni ezekkel a településekkel, csupán a 
60-70 fő helybeli és 5-10 km-es körzeten belüli  
mozgásszervi beteg részére kívánja biztosítani a 
hozzáférés, gyógyulás lehetőségét, ami évtizedeken át 
adott volt számukra. Ezek az emberek 50 év felettiek,- 
(a fiatalabb korosztály inkább a barcsi, 
csokonyavisontai és nagyatádi termálvizes, jól kiépített 
komplexumokat látogatja. )Továbbra is ezt a 
korosztályt céloznánk a fejlesztéssel, hisz ők az 
elesettebbek, kevésbé tudnak kimozdulni, közlekedési 
gondjaik vannak. Ez a termálfürdő nyugodt, parkosított 
környezetben van. Akár gyógyturizmus fejlesztési 
célzattal lehetne ajánlani a későbbiekben az idősebb 
korosztály számára, akik nem szórakozni szeretnének, 
hanem pihenni. A másik alternatíva az ásványvíz 
palackozás lehetne, amelyből bevételi forrás is 
képződne, hisz a betegek által igazolt, hogy 
gyomorbántalmakra, emésztési zavarokra kúra 
szerűen fogyasztva is kiváló a víz hatásfoka. Akár a 
fürdő üzemeltetése, akár az ásványvíz palackozása új 
munkahelyek teremtésével járna az itt élő, az országos 
átlagot jóval meghaladó munkanélküliek számára. 
"Somogyország kincse"-ként a termálvíz 
kihasználásában rengeteg lehetőséget látunk.

Megyei 
kiemelt

Vissza nem 
térítendő

Babócsa Község 
Önkormányzata

önkormányzat
A térség lakossága 
és vállalkozásai

2015 1,5 85 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b)

Támogatott vállalkozások 
száma 
Támogatott vállalkozások 
által teremtett új 
munkahelyek száma

2.) Somogyi 
vállalkozások 
versenyképességéne
k növelése az ipari- 
és szolgáltató 
szektorban

Babócsa 
Község 

Babócsa Község 
Önkormányzata

4. Barcsi
Városgazdálkodási Igazgatóság 
tevékenységének bővítése

Beruházási elemek: 
Az Igazgatóság  kertészeti, növénytermesztési és 
erdőgazdálkodási tevékenységgel történő 
kiszélesítéséhez, a termékfeldolgozás és hasznosítás 
rendszerének kiépítéséhez szükséges infrastrukturális 
elemek megvalósítása 

Megyei 
kiemelt

Vissza nem 
térítendő

Barcs Város 
Önkormányzata

önkormányzat
Helyi Munkaügyi 
Kirendeltség

A térség agrár- és 
egyéb termelő 
vállalkozásai

2015 1,5 225 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b)

Támogatott vállalkozások 
száma 
Támogatott vállalkozások 
által teremtett új 
munkahelyek száma

1.) Az agrár- és 
erdészeti termelési 
láncok szereplőinek 
megerősítése

Barcs Város 
Barcs Város 
Önkormányzata

5. Barcsi
Építés-, felújítás 
mikrovállalkozások fejlesztése 
érdekében

Iroda, műhely, raktár felújítása Somogytarnócán
Barcsi autószalon kibővítése szerviz létrehozásával
Pelletgyártó üzem létesítése Babócsán
Tároló fatermék összeszerelő üzem létesítése 
Segesden
Iparos és barkács kereskedőház komplex fejlesztése 
Barcson.
Gabonatisztítási szárítási kapacitásnövelés.
A projekt 6 különböző fejlesztést foglal magában.

Pályázati 
kiválasztás

Vissza nem 
térítendő

Rinya-Dráva 
Szövetség

civil szervezet
A térség agrár- és 
egyéb termelő 
vállalkozásai

2015 1,5 143 585 034 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b)

Támogatott vállalkozások 
száma 
Támogatott vállalkozások 
által teremtett új 
munkahelyek száma

2.) Somogyi 
vállalkozások 
versenyképességéne
k növelése az ipari- 
és szolgáltató 
szektorban

A járás 
települései

A járás 
települései

6. Barcsi
Erdészeti szolgáltatók 
eszközbeszerzése

Erdészeti szolgáltatást végzők gép és 
eszközbeszerzése. 
A projekt 22 különböző fejlesztést foglal magában, egy-
egy településen több különböző beruházás is 
megvalósulna (Barcs, Babócsa, Homokszentgyörgy, 
Ötvöskónyi, Péterhida).

Pályázati 
kiválasztás

Vissza nem 
térítendő

Rinya-Dráva 
Szövetség

civil szervezet
A térség agrár- és 
egyéb termelő 
vállalkozásai

2015 1,5 97 199 210 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b)

Támogatott vállalkozások 
száma 
Támogatott vállalkozások 
által teremtett új 
munkahelyek száma

1.) Az agrár- és 
erdészeti termelési 
láncok szereplőinek 
megerősítése

A járás 
települései

A járás 
települései

7. Barcsi
Mini vágóhíd és 
zöldségfeldolgozó

Mini vágóhíd és zöldségfeldolgozó
Megyei 
kiemelt

Vissza nem 
térítendő

Csokonyavisonta - 
Önkormányzat

önkormányzat
A térség agrár- és 
egyéb termelő 
vállalkozásai

2015 1,5 10 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b)

Támogatott vállalkozások 
száma 
Támogatott vállalkozások 
által teremtett új 
munkahelyek száma

1.) Az agrár- és 
erdészeti termelési 
láncok szereplőinek 
megerősítése

Csokonyavison
ta Község

Csokonyavisont
a Község

2014.05.31. 2/32
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8. Barcsi
Komplex fejlesztés a 
Csokonyavisontai Gyógy- és 
Termálfürdőben

A bővítést,  rekonstrukciót  az alábbiak szerint 
fogalmazzuk meg.
A meglévő fedett gyógyvizes medence térhez 
közvetlenül kapcsolva további két medencét 
tartalmazó fedett tér létrehozása a cél, ahol az egyik 
medence gyógyvizes élménymedence, míg a másik 
gyermekek számára építendő medence. 
Fontos, hogy a tervezett épületbővítmény és a 
meglevő fedett medence tér egymással közvetlen 
kapcsolatban legyen, így a korábban kialakított öltözők 
és hozzá tartozó vizesblokkok kisebb átalakítással az 
eredeti helyen tarthatók. 
A fürdőhöz korábban hozzáépített un. �gyógykezelő 
épület” teljes átalakítását kell megcélozni két szinten, 
amelyben a földszinten helyezendő el a teljes 
gyógyászati blokk.
E gyógykezelő helyiségek a következők, általános 
orvosi rendelő, iszapfürdő, hipoxi tréner helyiség, 
elektroterápia, napfürdő, szárazfürdő, gyógymasszázs.
A sókabin, az infraszauna, finnszauna, aromaterápiás 
szauna, valamint  a gőzfürdő a tervezett 
épületbővítmény galériaszintjén kapjon helyet. 
A meglévő kültéri termálvizes medence tetőszerkezete 
elbontandó, melynek helyén vasbetonlemezes födém 
készüljön, terhelhető kivitelben. (akár tetőteraszként is 
alkalmazható legyen).
A beruházási program részét képezi még a meglevő 
fogadóépület kisebb mértékű átalakítása a 
funkcionális igényeknek megfelelően.
Az épületegyüttesnek ezáltal legalább 500 fő egyidejű 
befogadóképességűre kell alkalmasnak lennie. 
A meglevő fogadóépület funkcionálisan átalakul, 
alkalmazkodik a megnövekedett igényekhez, így 

Megyei 
kiemelt

Vissza nem 
térítendő

Csokonyavisonta 
Önkormányzat, 
INVESTMENT Kft., 
Thermálfürdő Kft.

önkormányzat
gazdasági társaság

Marketing célú 
együttműködés: 
Horvátországban, 
Vlasiciben található 
Zavicaj Hotel
Vendéglátási célú 
együttműködés: 
Csokonyavisontai 
Négy Évszak 
Termálüdülő Zrt.-vel 
és a KATZ 
Vendéglátóipari és 
Idegenforgalmi Kft.
Helyi beszállítókkal 
való együtműködés: 
tisztító- és 
takarítószerek, míg a 
másik szerződés a 
kenő- és 
üzemanyagok 
beszerzésre irányul. 
Mindkét beszállító 
Csokonyavisontai 
székhelyű 
vállalkozás.                                                             
Együttmődést 
kötöttünk még a 
Csokonyavisontai 
Római Katolikus 
Plébániával turizmus 
célú szállás 
szolgáltatásra, 
természetvédelmi 

A térség lakossága 
és vállalkozásai, 
belföldi és külföldi 
turisták

2015 2 713 999 500 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b)

Támogatott vállalkozások 
száma 
Támogatott vállalkozások 
által teremtett új 
munkahelyek száma

3.) Somogy megye 
turisztikai 
potenciáljának 
erősítése

Csokonyavison
ta Község

Csokonyavisont
a Község

9. Barcsi
Turisztikai szálláshely 
kialakítása

Falusi szálláshely kialakítása Kutason
Ifjúsági horgászszállás fejlesztése Segesd-
Bertalanpusztán
Ifjúsági üdülőház bővítésem akadálymentesítése 
Bélaváron
Falusiturizmus fejlesztése Kastélyosdombón
Vendégház kialakítsa Darányban
Hagyományőrző és Népművészeti Rendezvényház 
Darányban
Flóra Vendégház kialakítása Csokonyavisontán
Vendégház kialakítása Rinyaújlakon
A projekt 8 különböző fejlesztést foglal magában.

Pályázati 
kiválasztás

Vissza nem 
térítendő

Rinya-Dráva 
Szövetség

civil szervezet

A térség lakossága 
és vállalkozásai, 
belföldi és külföldi 
turisták

2015 1,5 152 757 439 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b)

Támogatott vállalkozások 
száma 
Támogatott vállalkozások 
által teremtett új 
munkahelyek száma

3.) Somogy megye 
turisztikai 
potenciáljának 
erősítése

A járás 
települései

A járás 
települései

10. Barcsi Turisztikai szolgáltatásfejlesztés

Minta-porta létrehozása Csokonyavisontán
Dráva Szíve Vizitúra-központ fejlesztése Barcson
Lovasturisztikai fejlesztés Görgetegen
Fürdőszolgáltatást segítő berendezések beszerzése 
Szulok
A projekt 4 különböző fejlesztést foglal magában.

Pályázati 
kiválasztás

Vissza nem 
térítendő

Rinya-Dráva 
Szövetség

civil szervezet

A térség lakossága 
és vállalkozásai, 
belföldi és külföldi 
turisták

2015 1,5 48 051 976 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b)

Támogatott vállalkozások 
száma 
Támogatott vállalkozások 
által teremtett új 
munkahelyek száma

3.) Somogy megye 
turisztikai 
potenciáljának 
erősítése

A járás 
települései

A járás 
települései

11. Barcsi Turisztikai eszközpark fejlesztés motoros kísérőhajó beszerzése
Pályázati 
kiválasztás

Vissza nem 
térítendő

Rinya-Dráva 
Szövetség

civil szervezet

A térség lakossága 
és vállalkozásai, 
belföldi és külföldi 
turisták

2015 1,5 4 940 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b)

Támogatott vállalkozások 
száma 
Támogatott vállalkozások 
által teremtett új 
munkahelyek száma

3.) Somogy megye 
turisztikai 
potenciáljának 
erősítése

A járás 
települései

A járás 
települései

12. Barcsi
Barcsi Gyógyfürdő és 
Rekreációs Központ fejlesztése 

A gyógyfürdő szolgáltatás palettájának bővítése
Az intézményhez kapcsolódó camping kialakítása, és 
bevonása az intézményi területbe
A részben megvalósult szálláshely befektetővel 
történő befejeztetése
"Boróka" szálló mint kapcsolódó szolgáltató hely 
beruházásnak befejeztetése
Befektető bevonásával "Kulcsos ház" kialakítása az 
önkormányzat tulajdonában lévő megüresedett épület 
hasznosításával

Megyei 
kiemelt

Vissza nem 
térítendő

Barcs Város 
Önkormányzata

önkormányzat Magánbefektetők

A térség lakossága 
és vállalkozásai, 
belföldi és külföldi 
turisták

2015 2 850 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b)

Támogatott vállalkozások 
száma 
Támogatott vállalkozások 
által teremtett új 
munkahelyek száma

3.) Somogy megye 
turisztikai 
potenciáljának 
erősítése

Barcs Város Barcs Város

CSURGÓ
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1. Csurgó

CSURGÓ növénytermesztésre 
és állattenyésztésre alapozott 
élelmiszer-előállítás, 
sajtkészítés, vágópont létesítése

Tevékenység, cél: növénytermesztésre és 
állattenyésztésre alapozott élelmiszer-előállítás, 
sajtkészítés, vágópont létesítése
Beruházás
Ingatlan: A Gazdaképző Állattartó Telep 
berendezésekkel együtt önkormányzati tulajdonban 
van, építés a sajtkészítő üzem és a vágópont 
vonatkozásában szükséges
Eszközök, technológia: az állattartáshoz és a 
növénytermesztéshez szükséges eszközök 
rendelkezésre állnak, jelentősebb beruházás a 
sajtkészítő és csomagoló üzem kiépítéséhez kell
Működés
Alapanyag-beszerzés, termeltetés: az állatok (tehén, 
sertés) vásárlása a projekt terhére tervezett, az 
állatállomány ellátáshoz szükséges takarmány 
előállítsa közalapítványi tulajdonban lévő (62,8 HA) 
szántóföldön indulna, a későbbiekben, az esetleges 
további fejlesztések esetén a Nagyváthy János 
Szakképző iskola használatában lévő közel kétszáz 
hektáros területet veszik igénybe
Tevékenység részletezése: az állattartás során éves 
szinten realizálnának 35 ezer kg sertéshúst és 136-137 
ezer liter tejet, az előállított sajt mennyisége 13-14 
ezer kg évente. A vágópont kisebb kapacitású pontként 
működne, illetve a körzetben működő kistermelők 
részére biztosítják a vágóállatok levágását
Foglalkoztatás
Létszám: 14 fő
Létszám megoszlás: 1 fő ügyvezető, 1 fő marketing és 
értékesítési képviselő, 1 fő boltos, 1 fő sajtkészítő, 1 fő 
hentes, 2 fő segéd, 4 fő egyéb állattenyésztési és 
növénytermesztési foglalkoztatott, 3 fő portás

Megyei 
kiemelt

Vissza nem 
térítendő

Csurgó 
önkormányzat

önkormányzat
A térség agrár- és 
egyéb termelő 
vállalkozásai

2015 2,5 653 169 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b)

Támogatott vállalkozások 
száma 
Támogatott vállalkozások 
által teremtett új 
munkahelyek száma

1.) Az agrár- és 
erdészeti termelési 
láncok szereplőinek 
megerősítése

Csurgó Város Járás települései

2. Csurgó
Ipari park fejlesztése, 
kialakítása

A projekt során szeretnénk az ipari parkot 
közművesíteni. A megfelelő feltételek megteremteni, a 
működéshez. A fejlesztés keretein belül a dologi 
költségek mellett tanulmányok kidolgozását tervezzük, 
potenciális befektetők felkutatását. A befektetők 
számára kedvező feltételek új munkahelyeket 
teremtenek a későbbiekben, amely az egész kistérség 
magas munkanélküliségét hivatottak visszaszorítani.  
Az ipari park fejlesztése az egész régió 
versenyképességét növeli.

Megyei 
kiemelt

Vissza nem 
térítendő

Csurgó 
önkormányzat

önkormányzat
A térség agrár- és 
egyéb termelő 
vállalkozásai

2015 2,5 450 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b)

Támogatott vállalkozások 
száma 
Támogatott vállalkozások 
által teremtett új 
munkahelyek száma

1.) Az agrár- és 
erdészeti termelési 
láncok szereplőinek 
megerősítése

Csurgó Város Járás települései

3. Csurgó
Faaprító és tömbösítő üzem 
létrehozása

A településen és a kistérségben rengeteg fanyesedék 
keletkezik éves szinten. Ennek a feldolgozása (aprítása, 
tömbösítése), hasznosítása eddig megoldatlan 
probléma. A pályázat keretein belül tervezzük a 
megfelelő berendezések beszerzését, a munkálatokhoz 
szükséges térszín biztosítását. A keletkező végtermék 
fűtési célt szolgálna. Ezt a rászoruló családok 
kaphatják meg, illetve az előállított mennyiségtől 
függően a piacra termelés is megvalósulhat. Terveik 
szerint 2-3 ember foglalkoztatottsága oldódhat meg az 
üzem létrehozásával.

Megyei 
kiemelt

Vissza nem 
térítendő

Csurgó Város 
Önkormányzata

önkormányzat
A térség agrár- és 
egyéb termelő 
vállalkozásai

2015 1,5 100 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b)

Támogatott vállalkozások 
száma 
Támogatott vállalkozások 
által teremtett új 
munkahelyek száma

1.) Az agrár- és 
erdészeti termelési 
láncok szereplőinek 
megerősítése

Csurgó Város Járás települései

4. Csurgó Szárító és savanyítóüzem 

Az elmúlt évek során Startmunka program keretein 
belül 15 fő képzése történt meg. Savanyítás és háztáji 
növénytermesztés oktatáson vettek részt a dolgozók.  
Jelenleg is megoldott a foglalkoztatottságuk egy 
mezőgazdasági projektben. Erre a mezőgazdasági 
projektre, a geomtermikus adottságokra és a 
szakképzettségre épülő üzemet szeretnénk létrehozni. 
A projekt meglaósítása esetén csökkenne a 
munkanélküliség a településen.

Megyei 
kiemelt

Vissza nem 
térítendő

Csurgó Város 
Önkormányzata

önkormányzat
A térség agrár- és 
egyéb termelő 
vállalkozásai

2015 1,5 150 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b)

Támogatott vállalkozások 
száma 
Támogatott vállalkozások 
által teremtett új 
munkahelyek száma

1.) Az agrár- és 
erdészeti termelési 
láncok szereplőinek 
megerősítése

Csurgó Város Járás települései
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5. Csurgó Gyümölcsfeldolgozás Iharos

Az önkormányzat2012- 2013 között  Pogányszentpéter 
Önkormányzatának gesztorságával adta be, majd 2014-
től önállóan a Startmunka  �Egyéb értékteremtő  
projektjében”  gyümölcsfákat telepített és kíván 
telepíteni  egy 2 hektáros területen, amelyet később  
újabb gyümölcsös telepítése követne. Ez hosszútávon 
állandó alapot képezne a gyümölcsfeldolgozáshoz. 
Három típusú feldolgozási formát szeretnénk, 
gyümölcslé sajtoslás, lekvárkészítés, valamint 
gyümölcs párlat előállítását. A fenti gyümölcsös 
természetesen nem oldaná meg az üzem nyersanyag 
szükségletét, illetve mire ezek a fák termőre fordulnak 
az 5- 10 éves időintervallum, addig is szükséges 
valahonnan a nyersanyagellátás. A csurgói térség 18 
települése, vagy akár szélesebb határokon belül 
mozogva felvevő piacot nyújtanánk a termelők, 
gyümölcseinek értékesítéséhez. A térségben sok 
településen folyik gyümölcstermesztés, sokat segítene 
a létesítendő üzem lehetőségein, ha a megyei 
úthálózati koncepcióban is szereplő 
Csurgónagymarton és a 6801-es út szilárdburkolatú 
összekötése az iharosi Rákóczi utca nyomvonalán 
történne meg, ugyanis ez egyben a 
gyümölcstermesztők egyik fő beszállítói útvonalává is 
válhatna rövid időn belül. A piacon kapható ivólevek és  
lekvárok drágák, továbbá  mindenféle mesterséges 
adalék anyagokat tartalmaz többségük, ezért biztosan 
lenne kereslet egy olcsóbb, és természetes 
alapanyagokból készülő helyi termékre. A vidék ízeit 
használnák fel iskolai, óvodai és közétkeztetési 
konyhákon, térségi, de akár szélesebb területi 
határokon kívül is. Az üzem kezdetben 26 főt 
alkalmazna, melyből 14 fő az üzem feldolgozó 

Megyei 
kiemelt

Vissza nem 
térítendő

Iharos Község 
önkormányzata

önkormányzat
A térség agrár- és 
egyéb termelő 
vállalkozásai

2015 1,5 550 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b)

Támogatott vállalkozások 
száma 
Támogatott vállalkozások 
által teremtett új 
munkahelyek száma

1.) Az agrár- és 
erdészeti termelési 
láncok szereplőinek 
megerősítése

Iharos Község Iharos Község 

6. Csurgó
Porrogszentkirályon levendula 
feldolgozó üzem létesítése

Porrogszentkirályon évek óta foglalkoznak 
levendulatermesztéssel, melyre alapozva 
levendulafeldolgozó, kézműves üzem létesítése lenne 
a cél. Az üzem kézműves termékek készítésére 
(szappan, illóolaj) szolgálna, 4-5 fő alkalmazásával. 

Megyei 
kiemelt

Vissza nem 
térítendő

Porrogszentkirály 
Község 
Önkormányzata

önkormányzat
A térség agrár- és 
egyéb termelő 
vállalkozásai

2015 1,5 100 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b)

Támogatott vállalkozások 
száma 
Támogatott vállalkozások 
által teremtett új 
munkahelyek száma

1.) Az agrár- és 
erdészeti termelési 
láncok szereplőinek 
megerősítése

Porrogszentkir
ály Község 

Porrogszentkirál
y Község és a 
környező 
települések

7. Csurgó Pogányszentpéteri Tésztaüzem

Száraztészta üzem kialakítása a meglévő (jelenleg 
használaton kívüli) kultúrotthon épület átalakításával-
bővítésével.Egyéb tároló és feldolgozó épületek 
kialakítása. Víz,villany,csatorna -rendszer fejlesztése az 
üzemi igényekhez.Tervezett tevékenysége a műszaki 
engedélyek megszerzését követően:-üzemi struktúra 
kialakítása és fejlesztése,-értékesítsi stratégia 
kialakítása,-humán erőforrás gazdálkodás,-a projekt 
továbbfejlesztése és kapcsolása más 
projektekhez.Üzemi termelés beindítása.Közvetlen 
munkatárs 16 fő, bedolgozóként a településről 60 fő ,a 
kistérségől bevonva min.30 fő foglalkoztatását oldaná 
meg a működő tésztaüzem.Már az üzem kiépítése is 
legalább 20 főnek adna munkát !

Megyei 
kiemelt

Vissza nem 
térítendő

Pogányszentpéter 
Község 
Önkormányzata

önkormányzat

Körzeti Általános 
Iskola és Óvoda 
,Iharosberény
Csurgó-Coop Zrt.
Agro-Szoforg 
Iharosberény

A térség agrár- és 
egyéb termelő 
vállalkozásai

2015 1,5 159 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b)

Támogatott vállalkozások 
száma 
Támogatott vállalkozások 
által teremtett új 
munkahelyek száma

1.) Az agrár- és 
erdészeti termelési 
láncok szereplőinek 
megerősítése

Pogányszentpé
ter Község 

Pogányszentpét
er Község és a 
környező 
települések

8. Csurgó
Őstermelői piactér és 
bázisépület kialakítása

A projekt során az ingatlanon található épületek 
külső/belső felújítása történne meg (-külső/belső 
homlokzat vakolása, festése, héjazat/tetőszerkezet 
javítása, csapadékvíz elvezetés rendezése).
A felújított épületek az őstermelői piac raktározási, 
terménytárolási funkcióit szolgálják ki
(„mérlegház”). A beépítetlen terület (kb. 300m2) 
aszfaltos bekötőúttal rendelkezik. Ehhez kapcsolódva 
alakítanánk ki szilárd-burkolatú termelői standokat, 
pavilonok felállítását lehetővé tevő árusító helyeket. 
Ezek rusztikus téglaburkolattal, illetve gyeprácsos 
felülettel készülnek.
A piactér körbekerítését rusztikus bontott-tégla 
pillérekkel, illetve ebből készülő térelválasztókkal 
oldjuk meg.

Megyei 
kiemelt

Vissza nem 
térítendő

Iharosberény Község 
Önkormányzata

önkormányzat
A térség agrár- és 
egyéb termelő 
vállalkozásai

2015 1 5 200 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b)

Támogatott vállalkozások 
száma 
Támogatott vállalkozások 
által teremtett új 
munkahelyek száma

1.) Az agrár- és 
erdészeti termelési 
láncok szereplőinek 
megerősítése

Iharosberény 
Község 

Iharosberény 
Község és a 
környező 
települések

9. Csurgó
Aprítógép beszerzés Zákány 
községben

Az önkormányzati intézmények fűtéséhez szükséges 
tüzelőanyag előállítása, a község területén élő, 
szociálisan rászoruló emberek támogatása.

Megyei 
kiemelt

Vissza nem 
térítendő

Zákány Község 
Önkormányzata

önkormányzat
A térség agrár- és 
egyéb termelő 
vállalkozásai

2015 1 10 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b)

Támogatott vállalkozások 
száma 
Támogatott vállalkozások 
által teremtett új 
munkahelyek száma

1.) Az agrár- és 
erdészeti termelési 
láncok szereplőinek 
megerősítése

Zákány Község 
Zákány Község 
és a környező 
települések

FONYÓD
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1. Lengyeltóti
Lengyeltóti- 
gyümölcsfeldolgozó

Tevékenység, cél: Gyümölcs és zöldség feldolgozó 
(ivólevek gyártása, aszalt gyümölcsök készítése), 
seprűkötés, kosárfonás és illóolaj készítése.
Beruházás
 Ingatlan: A város vállalkozói övezetében található, 
jelenleg magántulajdonban lévő ingatlan felújítás 
révén valamennyi tervezett tevékenység végzésére 
alkalmassá tehető. Az ingatlan vételi ára 22mFt, a 
felújítási költség 25mFt.
Eszközök, technológia: A gyümölcs, zöldség 
feldolgozás, seprűkötés és illóolaj készítés technológiai 
berendezéseinek beruházási költsége 12,5mFt.
Működés:
Alapanyag-termelés, beszerzés: A térség 
hagyományosan jelentős gyümölcstermesztő vidék, a 
város környezetében jelentős nagyságú 
gyümölcsültetvények találhatók, jellemzően 
magángazdálkodók művelésében. A feldolgozó üzem a 
nyersanyagot e termelőktől vásárolná fel. A seprű és 
kosárfonáshoz, valamint az illóolaj készítéséhez 
szükséges alapanyagot saját termelésben állítanák elő, 
az önkormányzat 20 hektár saját szántó területtel 
rendelkezik (a működés első két évében, az ültetvény 
termőre fordulásáig a kosárfonás alapanyagát külső 
forrásból szerzik be).
Tevékenység részletezése: A gyümölcs feldolgozás 
során két fő terméket állítanak elő az alapanyagok 
döntő részéből natúr (100%-os, tartósítószer és 
adalékmentes) zöldség és gyümölcs ivóleveket 
készítenek, másik hányadát aszalással tartósítják és 
csomagolják. A feldolgozott gyümölcsök és zöldségek: 
alma, körte, őszibarack, kajszibarack, szilva, szőlő, 
sárgarépa, sütőtök, sárgadinnye, cékla. A saját 

megyei 
kiemelt

vissza nem 
térítendő 
tám.

Lengyeltóti Város 
Önkormányzata

önkormányzat
A kisétréség agrár- 
és egyéb termelő 
vállalkozásai

2 015 2 294 331 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b)

Támogatott vállalkozások 
száma 
Támogatott vállalkozások 
által teremtett új 
munkahelyek száma

1.) Az agrár- és 
erdészeti termelési 
láncok szereplőinek 
megerősítése

Lengyeltóti Lengyeltóti

2. Lengyeltóti Somogyvár-vágópont

Tevékenység, cél: Sertéstenyésztés, sertés vágópont 
kialakítása, feldolgozott húsáruk készítése és 
értékesítése
Beruházás
Ingatlan: A sertés hízlalásra szánt (eredetileg is e célt 
szolgáló) épület önkormányzati tulajdonban van, de 
felújításra szorul, melynek költsége 10mFt. A 
vágópontot a szükséges feldolgozó, érlelő, tároló 
helyiségekkel, illetve az infrastruktúrával együtt 
újonnan építik meg, az építési költség 140mFt.
Eszközök, technológia: A vágópont technológiai 
berendezéseinek beruházási költsége 42mFt, ezen felül 
az értékesítéshez és a hízóalapanyag beszállításához 
szükséges két szállítójármű vételára összesen 25mFt.
Működés
Alapanyag-termelés, beszerzés: A hízó alapanyag 
tenyésztése, a malacok nevelése ellenőrzött 
körülmények között a hizlaldában történik, majd a 
malacok egy részét saját nevelésben hizlalják tovább, a 
többit (kezdetben 8-10, majd az igények szerint bővülő 
számú termelőhöz) adják ki. A háztájiban nevelt állatok 
tartása, takarmányozása a gazdák feladata és 
költsége, de a Kft szaktanácsadással és koordinációval 
segíti a termelőket.
Tevékenység részletezése: A vágópont alapanyag 
ellátását részben a hizlalda, részben a háztáji 
gazdaságokból felvásárolt sertések adják. A 
feldolgozás mértéke kezdetben döntően tőkehús 
előállításig terjed, a füstölt illetve töltelékáruk arányát 
a megrendelések alakulásának megfelelően 
fokozatosan növelik majd. E mellett bérvágást, 

megyei 
kiemelt

vissza nem 
térítendő 
tám.

Somogyvár Község 
Önkormányzata

önkormányzat
A kisétréség agrár- 
és egyéb termelő 
vállalkozásai

2 015 2 298 723 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b)

Támogatott vállalkozások 
száma 
Támogatott vállalkozások 
által teremtett új 
munkahelyek száma

1.) Az agrár- és 
erdészeti termelési 
láncok szereplőinek 
megerősítése

Somogyvár Somogyvár

3. Fonyódi
Klapka utcai gazdasági övezet 
infrastruktúra fejlesztése 
Balatonbogláron

A városban az autópályához közvetlenül kapcsolódó 
gazdasági övezet térségi jelentőségű 
munkahelyteremtést szolgál. A még hiányzó közművek 
és úthálózat mielőbbi pótlása, a meglévők bővítése 
Somogy megye gazdasági potenciáját erősíti.

Megyei 
kiemelt

Vissza nem 
térítendő

Balatonboglár Városi 
Önkormányzat - 
képviseli: Mészáros 
Miklós polgármester

Önkormányzat
 A térség 
vállakozásai 

2 015 2 250 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b)

Támogatott vállalkozások 
száma 
Támogatott vállalkozások 
által teremtett új 
munkahelyek száma

2.) Somogyi 
vállalkozások 
versenyképességéne
k növelése az ipari- 
és szolgáltató 
szektorban

Balatonboglár Balatonboglár

4. Fonyódi
Közösségi tér és pictér 
kialakítása

Közösségi tér és pictér kialakítása
Megyei 
kiemelt

Vissza nem 
térítendő

Somogybabod 
Község 
Önkormányzata

önkormányzat
A kisétréség agrár- 
és egyéb termelő 
vállalkozásai

2 015 2 18 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b)

Támogatott vállalkozások 
száma 
Támogatott vállalkozások 
által teremtett új 
munkahelyek száma

1.) Az agrár- és 
erdészeti termelési 
láncok szereplőinek 
megerősítése

Somogybabod Somogybabod
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5. Fonyódi
Új Piactér és vásárcsarnok 
építése

Új Piactér és vásárcsarnok építése
Megyei 
kiemelt

Vissza nem 
térítendő

Fonyód Város 
Önkormányzat

önkormányzat
A kisétréség agrár- 
és egyéb termelő 
vállalkozásai

2 015 2 450 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b)

Támogatott vállalkozások 
száma 
Támogatott vállalkozások 
által teremtett új 
munkahelyek száma

1.) Az agrár- és 
erdészeti termelési 
láncok szereplőinek 
megerősítése

Fonyód Fonyód

6. Fonyódi
Helyi élelmiszertermékek 
előállítása

Látrány belterületén területvásárlás, a 
gyümölcsfeldolgozó helyének kialakítása céljából.
A vásárolt terület tereprendezése.
A tereprendezési- és közművesítési terv elkészítése.
Az ipari létesítményt feltáró utak elkészítése.
A közművesítés megvalósítása. ( villany, gáz, víz )
A terület csatornahálózatának kialakítása, annak 
csatlakoztatása a község csatornahálózatához.
Helybeli gazdálkodók megkeresése, az összefogás 
érdekében.

Megyei 
kiemelt

Vissza nem 
térítendő

Látrány Község 
Önkormányzata

önkormányzat
A kisétréség agrár- 
és egyéb termelő 
vállalkozásai

2 015 2 20 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b)

Támogatott vállalkozások 
száma 
Támogatott vállalkozások 
által teremtett új 
munkahelyek száma

1.) Az agrár- és 
erdészeti termelési 
láncok szereplőinek 
megerősítése

Látrány Látrány

7. Fonyódi
Kollégiumi szállásférőhely 
kapacitások turisztikai célú 
hasznosítása balatonbogláron

A kollégium épülete a város tulajdona, amely csak 
további fejlesztések után hasznosítható a turisztikai 
piacon. Ezzel kettős cél valósítható meg: változatlanul 
(és a szükséges mértékig) a középfokú oktatás megyei 
háttérintézményét fogadja be, másfelől a város 
kereskedelmi célú szálláskínálatát gazdagíthatja. A 
fejlesztés ezért a komfortfokozat növelésére irányul, a 
családi üdültetés érdekében. Az előző időszakban 
megvalósult  "családbarát"  fejlesztésekre (Várdombi 
Kaland- és Szabadidőpark,  bOGLÁRI bUBORÉK 
élménystrand) építve kapacitásai a szociális 
üdültetésben is hasznosíthatók.

Megyei 
kiemelt

Vissza nem 
térítendő

Balatonboglár Városi 
Önkormányzat - 
képviseli: Mészáros 
Miklós polgármester

Önkormányzat
Belföldi és külföldi 
turisták

2 015 2 700 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b)

Támogatott vállalkozások 
száma 
Támogatott vállalkozások 
által teremtett új 
munkahelyek száma

3.) Somogy megye 
turisztikai 
potenciáljának 
erősítése

Balatonboglár Balatonboglár

8. Fonyódi Ásványvízpalackozó létesítése Ásványvízpalackozó létesítése
Megyei 
kiemelt

Vissza nem 
térítendő

Somogytúr Község 
Önkormányzata

Önkormányzat
 A térség 
vállakozásai 

2 015 2 15 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b)

Támogatott vállalkozások 
száma 
Támogatott vállalkozások 
által teremtett új 
munkahelyek száma

2.) Somogyi 
vállalkozások 
versenyképességéne
k növelése az ipari- 
és szolgáltató 
szektorban

Somogytúr Somogytúr

9. Fonyódi
Gazdasági épületek felújítása, 
fejlesztése + autó beszerzés - 
vállalkozásoknak 

Gazdasági épületek felújítása, fejlesztése + autó 
beszerzés - vállalkozásoknak 

Megyei 
kiemelt

Vissza nem 
térítendő

VÜSZ Önkormányzat
 A térség 
vállakozásai 

2 015 2 500 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b)

Támogatott vállalkozások 
száma 
Támogatott vállalkozások 
által teremtett új 
munkahelyek száma

2.) Somogyi 
vállalkozások 
versenyképességéne
k növelése az ipari- 
és szolgáltató 
szektorban

Fonyód Fonyód

10. Fonyódi
Ipari park infrastruktúrájának 
létrehozása

Látrány belterületén belül területvásárlás, az ipari park 
helyének kialakítása céljából.
A vásárolt területek tereprendezése.
A tereprendezési és a közművesítési terv elkészítése.
Iparterületet feltáró utak elkészítése.
A közművesítés ( villany, víz, gáz ) megvalósítása.
A terület csatornahálózatának kialakítása, annak 
csatlakoztatása a község csatornahálózatához.
Szükséges marketingtevékenységek elvégzése, az ipari 
park létrehozásának meghirdetése.
A vállalkozók figyelmének felkeltése a létrejött 
szolgáltatás bővülésre.

Megyei 
kiemelt

Vissza nem 
térítendő

Látrány Község 
Önkormányzata

Önkormányzat
 A térség 
vállakozásai 

2 015 2 30 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b)

Támogatott vállalkozások 
száma 
Támogatott vállalkozások 
által teremtett új 
munkahelyek száma

2.) Somogyi 
vállalkozások 
versenyképességéne
k növelése az ipari- 
és szolgáltató 
szektorban

Látrány Látrány

11. Fonyódi
Ipari park kialakítása, 
közművesítés

Ipari park kialakítása, közművesítés
Megyei 
kiemelt

Vissza nem 
térítendő

Fonyód Város 
Önkormányzat

Önkormányzat
 A térség 
vállakozásai 

2 015 2 1 000 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b)

Támogatott vállalkozások 
száma 
Támogatott vállalkozások 
által teremtett új 
munkahelyek száma

2.) Somogyi 
vállalkozások 
versenyképességéne
k növelése az ipari- 
és szolgáltató 
szektorban

Fonyód Fonyód
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12. Fonyódi

Kerékpáros turisztikai 
fejlesztések, pihenőhely és 
információs pont, szerviz 
kialakítása Balatonbogláron

Az elmúlt évtized tapasztalatai igazolták, hogy a 
kerékpáros turizmus fejlődésével nem tartott lépést az 
infrastruktúra fejlesztése. A meglévő balatoni 
kerékpárút (bringakörút) elhasználódott. 
Balatonboglár vonatkozásában a Tinódi és Kodály 
Zoltán utcákban lévő szakasz balesetveszélyes és a régi 
kerákpárúton a kerékpáros forgalmat korlátozni 
kellett.  A MÁV területén és tulajdonában lévő  
(használaton kivüli), városképi értékkel bíró víztorony a 
bringakörút mellett (Hunyadi u.) alkalmas pihenőhely 
és szervíz kialakítására. A szőlősgyörök - szőlőskislaki 
kerékpárút összekötése a az Attila utca - Gaal Gaston 
utcai szakaszon a balatoni bringaköruttal.

megyei 
kiemelt

vissza nem 
térítendő 
tám.

Balatonboglár Városi 
Önkormányzat - 
képviseli: Mészáros 
Miklós polgármester

Önkormányzat
Belföldi és külföldi 
turisták

2 015 2 240 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b)

Támogatott vállalkozások 
száma 
Támogatott vállalkozások 
által teremtett új 
munkahelyek száma

3.) Somogy megye 
turisztikai 
potenciáljának 
erősítése

Balatonboglár Balatonboglár

1. Kaposvári
Önellátó falvak a Kaposvári 
járásban

Helyi kertészeti termelés és feldolgozás megszervezése 
önkormányzatok összefogásával, termékek 
feldolgozása, közétkeztetés ellátása, új piaci 
lehetőségek feltárása, ehhez szükséges infrastruktúra 
kialakítása, menedzsment felállítása.

megyei 
kiemelt

vissza nem 
térítendő

Létrehozandó  
Nonprofit gazd-i 
Társulás

civil szervezet
Járás vállalkozásai, 
lakosság

Később 
pontosítand
óKésőbb 
pontosítand
ó

700 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b)

Támogatott vállalkozások 
száma 
Támogatott vállalkozások 
által teremtett új 
munkahelyek száma

1.) Az agrár- és 
erdészeti termelési 
láncok szereplőinek 
megerősítése

Bárdudvarnok

2. Kaposvári
Iparterület kialakítása 
Kadarkúton

új iparterület kialakítása az ehhez tartozó feltáró út és 
teljes közművesítés kiépítésével (víz, szennyvíz 
elvezetés, villany, gáz) meglévő területen, valamint 
területvásárlással

megyei 
kiemelt

vissza nem 
térítendő 
tám.

Kadarkút önkormányzat
Járás vállalkozásai, 
lakosság

2015. április 18 hónap 80 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b)

Támogatott vállalkozások 
száma 
Támogatott vállalkozások 
által teremtett új 
munkahelyek száma

Az ipari és 
szolgáltató szektor 
kis- és közepes 
vállalkozásai 
innovációs 
potenciáljának 
növelésére 
alapozott 
fejlesztéseinek 
támogatása

Somogyjád

3. Kaposvári
Iparterület kialakítása 
Somogyjádon

Iparterület kialakítása
megyei 
kiemelt

vissza nem 
térítendő 
tám.

Somogyjád 
Önkormányzata

önkormányzat
Járás vállalkozásai, 
lakosság

Később 
pontosítand
ó

Később 
pontosítand
ó

100 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b)

Támogatott vállalkozások 
száma 
Támogatott vállalkozások 
által teremtett új 
munkahelyek száma

Az ipari és 
szolgáltató szektor 
kis- és közepes 
vállalkozásai 
innovációs 
potenciáljának 
növelésére 
alapozott 
fejlesztéseinek 
támogatása

Kadarkút

4. Kaposvári
Bárdudvarnoki családi, 
környezettudatos önfenntartó 
modell létrehozása

A projekt során első sorban helyi munkahelyek 
teremtése mellett azt tartjuk fontosnak, hogy az 
önellátóvá váló családi kis méretű mintagazdaságok 
biztosítani tudnák saját létfenntartásukat, hiszen olyan 
kis birtokok létrehozását terveznénk, ahol 
birtokonként 1-2 család kaphatna otthont és munkát is 
egyben, és ahol a saját maguk által megtermelt javakat 
környezetbarát módon hasznosítanák, és még a 
hulladkkezelést is saját maguk, környzetebarát módon 
végeznék el. A mezőgazdasági termelésen túl 
állattartással, apríték előállítással, és kézműves 
termékek előállításával is foglalkoznának. Fontos 
eleme a projektnek, hogy a létrejövő 
mintagazdaságokban olyan XXI. századi technikai 
feltételek mellett dolgoznának, amely ugyanakkor 
alkalmas lenne turisták fogadására, akik 
megismerhetnék a hagyományos termelés és 
állattartás főbb elemeit. A hulladék újrahasznosítása, a 
komposztálás és az egyéb technikai megoldások révén 
a mintagazdaságok példa értékű környezetbarát 
módon működhetnének, és a mintagazdaságok révén a 
teljes település megismerhetné azon technikákat, 
amelyek alkalmazása során a település hulladék 
újrahasznosító mintatelepüléssé válhatna. A 
projekthez a közeli Kaposvári Egyetem szakmai 
ismeretire alapozva teremtenénk meg a szaktudás 
átadásának lehetőségét, és a létrejövő 
mintagazdaságok a Kaposvári Egyetem gyakorlati 
helyszínévé is válhatnának. 

megyei 
kiemelt

vissza nem 
térítendő 
tám.

Bárdok Útja 
Hagyományőrző 
Egyesület

önkormányzat
Járás vállalkozásai, 
lakosság

2015. január 
1.

36 240 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b)

Támogatott vállalkozások 
száma 
Támogatott vállalkozások 
által teremtett új 
munkahelyek száma

1.) Az agrár- és 
erdészeti termelési 
láncok szereplőinek 
megerősítése

Nagybajom

KAPOSVÁR

2014.05.31. 8/32
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5. Kaposvári Nagybajom- emu farm

Tevékenység, cél: Emu farm és vágópont létesítése
Beruházás
 Ingatlan: ingatlan építésére van szükség (ólak, kifutók, 
etetők, kerítés, vágópont épülete, iroda, szociális 
blokk), amelyet az önkormányzat tulajdonában álló 9 
hektáros területen valósítanának meg, teljes 
közművesítés szükséges, kerítés, járdák, utak 
kiépítésével
 Eszközök, technológia: az eszközigény két részre 
osztott, a farm és a vágópont vonatkozásában. 
Kiindulásként a területet át kell minősíteni, 
közművesítés szükséges, járművek beszerzésével is 
számolnak. A vágóponthoz sem rendelkeznek jelenleg 
eszközparkkal.
 Működés
 Alapanyag-beszerzés, termeltetés: az első évben 
tojópárokat és csibéket is beszereznek, a csibékből 
nevelnek ki újabb tojópárokat, így a második évben 
már csak újabb csibéket vásárolnak a vágópont 
elindításához. A későbbiekben a saját szaporulattal 
gazdálkodnak. A takarmányt vásárolnák, de a 
későbbiekben lehetőség nyílna önkormányzati, illetve 
a település lakosai tulajdonában lévő területek 
bevonásával a szükséges takarmánynövények 
termesztésére.
Tevékenység részletezése: bevételként a színhús árával 
számoltak, az üzem beindulását követően tervezik a 
bőr, toll, belsőség, vér, nyesedék és csont 
hasznosítását is. Napi 7-10 madár feldolgozásával 
számolnak.

megyei 
kiemelt

vissza nem 
térítendő 
tám.

Nagybajom 
Önkormányzat

önkormányzat
Járás vállalkozásai, 
lakosság

Később 
pontosítand
ó

Később 
pontosítand
ó

406 185 000 ERFA

 társadalmi 
befogadás 
ösztönzése és 
szegénység elleni 
küzdelem

ESZA rendelet 3. cikk 
(1)a) i.

A munkahelyi képzésekben 
résztvevők száma

 A helyi közösségek 
megerősödését és a 
helyi értékek 
megőrzését szolgáló 
fejlesztések 
támogatása

Később 
pontosítandó

1. Marcali MIP Logisztikai központ

Az ipari park területén a közmű gerinchálózat (víz, 
szennyvíz, elektromos áram, gáz) kiépült. Az 
útcsatlakozások (68-as úthoz) kiépültek, azonban a 
terület belső infrastuktúrája csak részben került 
kialakításra. A fejlesztés keretében a hiányzó 
infrastruktúra kiépítését, belső úthálózatot, 
közvilágítást, valamint informatikai, vagyonvédelmi 
hálózat kiépítését tervezzük megvalósítani. A program 
részét képezi egy ~3000 m2 alapterületű raktárcsarnok 
megépítése is, melyet a projektgazda bérleti 
konstrukcióban kíván működtetni. A csarnok mintegy 
"induló alapot" adhat a logisztikai központ 
kialakításának, ezzel biztosítva megfelelő raktározási 
felületet a betelepedni szándékozó válalkozásoknak. A 
bérleti konstrukció vonzóvá teheti a területet, hiszen a 
vállálkozásoknak nem kell jelentős induló befektetést 
eszközölniük

megyei 
kiemelt

vissza nem 
térítendő

Marcali város önkormányzat
Marcali ipari Park 
Zrt.

A járás lakossága, 
vállalkozásai

2015.06.01 24 900 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b)

Támogatott vállalkozások 
száma 
Támogatott vállalkozások 
által teremtett új 
munkahelyek száma

2.) Somogyi 
vállalkozások 
versenyképességéne
k növelése az ipari- 
és szolgáltató 
szektorban

Marcali Marcali

2. Marcali
Vágópont létesítése 
Mesztegnyőn

Célunk a húsmarha-tartók részére (lakosságot és az 
állattartókat értve egyaránt) legális vágási lehetőség 
biztosítása, ezzel is támogatva a falusi környezetben 
élők háztáji gazdálkodásának megkönnyítését. A 
projekt magában foglalja a marketing  tevékenységet, 
a tanácsadást, az engedélyezési eljárásokat.

megyei 
kiemelt

vissza nem 
térítendő

Mesztegnyő Község 
Önkormányzata

önkormányzat
A település 
lakossága és 
vállalkozásai

2014 12 25 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b)

Támogatott vállalkozások 
száma 
Támogatott vállalkozások 
által teremtett új 
munkahelyek száma

1.) Az agrár- és 
erdészeti termelési 
láncok szereplőinek 
megerősítése

Mesztegnyő Mesztegnyő

3. Marcali

Megyei központú zöldség -
gyümölcs csomagoló helység, 
egyedi márkajelölés Somogy 
megyére 

Megyei központú zöldség -gyümölcs csomagoló 
helység, egyedi márkajelölés Somogy megyére 

megyei 
kiemelt

vissza nem 
térítendő

Böhönye Község 
Önkormányzata, 
Balaton KerTÉSZ

önkormányzat
A járás lakossága, 
vállalkozásai

később 
pontosítand
ó

később 
pontosítand
ó

200 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b)

Támogatott vállalkozások 
száma 
Támogatott vállalkozások 
által teremtett új 
munkahelyek száma

1.) Az agrár- és 
erdészeti termelési 
láncok szereplőinek 
megerősítése

Böhönye Böhönye

MARCALI

2014.05.31. 9/32
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4. Marcali Értékünk a fa

A marcali járás Somogy Megye erdőterületben és 
faipari vállalkozásokban gazdag területei közé tartozik. 
Az erdőkből kitermelt fa mellett a fahulladék 
hasznosítatlanul az erdőben elégetésre került. A 
projekt keretében megteremtjük a technikai 
feltételeket a fahulladék (ágak, gallyak, forgács) 
feldolgozásához, továbbá az előállított termék 
elsődleges felhasználásához (apríték felhasználása 
önkormányzati intézményekben), továbbá a 
hozzáadott értéket képviselő brikett gyártáshoz (mely 
értékesítésre és szociális felhasználásra kerül). A 
projekt megvalósítása folyamatos (brikett/apríték 
gyártás, kazán fűtés), illetve idény munkát (erdő 
tisztítás) biztosít a járásban élők számára.

megyei 
kiemelt

vissza nem 
térítendő

Marcali Város 
Önkormányzata

önkormányzat
SEFAG Zrt. Marcali 
Erdészet

A járás lakossága, 
vállalkozásai

később 
pontosítand
ó

később 
pontosítand
ó

390 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b)

Támogatott vállalkozások 
száma 
Támogatott vállalkozások 
által teremtett új 
munkahelyek száma

1.) Az agrár- és 
erdészeti termelési 
láncok szereplőinek 
megerősítése

Marcali Marcali

5. Marcali
Térségi termény felvásárlást és 
értékesítést koordináló 
szervezet létrehozása

Térségi termény felvásárlást és értékesítést koordináló 
szervezet létrehozása, ellensúlyozva az integrátor 
cégek momopóliumát

megyei 
kiemelt

vissza nem 
térítendő

Marcali Város 
Önkormányzata

önkormányzat
A járás lakossága, 
vállalkozásai

később 
pontosítand
ó

később 
pontosítand
ó

78 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b)

Támogatott vállalkozások 
száma 
Támogatott vállalkozások 
által teremtett új 
munkahelyek száma

1.) Az agrár- és 
erdészeti termelési 
láncok szereplőinek 
megerősítése

Marcali Marcali

6. Marcali Csak egészséges forrásból

A járás logisztikai, szolgáltatási központjában 
(Marcaliban) található fedett piac csarnok felújítása, 
szolgáltatásainak bővítése. A helyi mezőgazdasági 
klaszter létrehozása érdekében a piacnak nem csak a 
vásárlóknak, hanem az eladóknak is szolgáltatást kell 
nyújtani. A felújítást követően az épületnek a 
következő alapfeladatok ellátására kell képesnek 
lennie: termék felvásárlás, marketing támogatás, 
szaktanácsadás, értékesítési lánc szervezése. A projekt 
keretében közvetlenül 2 fő foglalkoztatása valósul 
meg, a projekt zárását követően a foglalkoztatottakat 
az értékesítésben részt vevő őstermelőknek, 
önkormányzatoknak kell fenntartani.  

megyei 
kiemelt

vissza nem 
térítendő

Marcali Város 
Önkormányzata

önkormányzat őstermelők
A járás lakossága, 
vállalkozásai

2014.09. hó 18 310 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b)

Támogatott vállalkozások 
száma 
Támogatott vállalkozások 
által teremtett új 
munkahelyek száma

1.) Az agrár- és 
erdészeti termelési 
láncok szereplőinek 
megerősítése

Marcali Marcali

7. Marcali Csomagoló üzem
Az önkormányzat által megtermelt zöldség, gyümölcs 
csomagolása.

megyei 
kiemelt

vissza nem 
térítendő

Szőkedencs önkormányzat
A település 
lakossága és 
vállalkozásai

2014.06.01 10 hónap 75 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b)

Támogatott vállalkozások 
száma 
Támogatott vállalkozások 
által teremtett új 
munkahelyek száma

1.) Az agrár- és 
erdészeti termelési 
láncok szereplőinek 
megerősítése

Szőkedencs Szőkedencs

8. Marcali
Volt Általános Iskola épület 
felújítása (munkahely teremtés)

Munkahely teremtés mivel a munkanéküliségi ráta 
Marcali kistérségen belül, egyik legmagasabb arányát 
képezi ennek százalékát 68,9%-ra tehető ha nincs a 
Startmunka program.További cél,hogy a meglévő volt 
Általános Iskola épületét,álog megóvás 
céljából,megfelelő állapotban szeretnénk helyreállítani 
hiszen, a területén MVH által megpályázott játszótér 
működik. Az iskola több teremmel rendelkezik ezáltal 
indokoltnak tartjuk hogy maga az épületet 
nyilászáró,villanyrendszer és tető valamint festést 
belső és külső festést annak munkálatait 
ellátnánk.További tervünk: Egyik helyiségében 
munkahely teremtés céljából,vagy seprűkötő 
üzemet,illetve rongyszőnyeg készítést szeretnénk 
elvégeztetni amelyben 3-4 fő tudnánk éves színten 
alkalmazni amely megreősítené az7 épület felújítását 
és korszerüsítését hiszen a falú központjában 
helyezkedik el, a település összképét nem 
rontaná.Tervezzük továbbá: katasztrófa védelmi 
szempontból a szállás hely kialakítását a volt Általános 
Iskola épületében.Sajnos minden évben próblémát 
okoz a 2 emelkedő, főleg téli időszakban amely 
településem minden évben aktívan részt vesz 
mentesítésben kataszrófavédelmisekkel és a 
rendőrséggel együttesen.

megyei 
kiemelt

vissza nem 
térítendő

Szenyér Község 
Önkormányzata

önkormányzat
Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat

A település 
lakossága és 
vállalkozásai

2014 12 20 500 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b)

Támogatott vállalkozások 
száma 
Támogatott vállalkozások 
által teremtett új 
munkahelyek száma

2.) Somogyi 
vállalkozások 
versenyképességéne
k növelése az ipari- 
és szolgáltató 
szektorban

Szenyér Szenyér

9. Marcali

Helyi termékek árusítására 
alkalmas, a jogszabályi 
előírásoknak megfelelő piac 
kialakítása

helyi termékek árusítására alkalmas, a jogszabályi 
előírásoknak megfelelő piac kialakítása

megyei 
kiemelt

vissza nem 
térítendő

Balatonberény 
Község 
Önkormányzata

önkormányzat
A település 
lakossága és 
vállalkozásai

később 
pontosítand
ó

később 
pontosítand
ó

6 500 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b)

Támogatott vállalkozások 
száma 
Támogatott vállalkozások 
által teremtett új 
munkahelyek száma

1.) Az agrár- és 
erdészeti termelési 
láncok szereplőinek 
megerősítése

Balatonberény Balatonberény
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10. Marcali Termelői piac kialakítása
helyi termékek árusítására alkalmas, a jogszabályi 
előírásoknak megfelelő piac kialakítása

megyei 
kiemelt

vissza nem 
térítendő

Mesztegnyő község 
Önkormányzata

önkormányzat
A település 
lakossága és 
vállalkozásai

2014 12             32 500 000    ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b)

Támogatott vállalkozások 
száma 
Támogatott vállalkozások 
által teremtett új 
munkahelyek száma

1.) Az agrár- és 
erdészeti termelési 
láncok szereplőinek 
megerősítése

Mesztegnyő Mesztegnyő

11. Marcali

Vállalkozói övezet kialakítása, a 
vállalkozások letelepedését 
szolgáló feltételek biztosítása, 
azok ösztönzése. A lehetőségek 
széles körű megismertetése az 
érdeklődőkkel. (markerting)

Az önkormányzat tulajdonában van két - preferált 
helyen -fekvő terület, a melyet a fenti célra lehet 
hasznosítani. Közvetlenül a  61. sz. főút mellett fekszik, 
(Autópálya 18 km) Az infrastruktúra szinte teljes, a 
telekhatárig megoldott a víz, villany, szennyvíz, földgáz 
ellátás.
A projekt keretében valósulna meg az  infrastrukturális 
ellátottság teljes kiépítése, a megközelíthetőség 
kialakítása, informatikai háttér biztosítása

megyei 
kiemelt

vissza nem 
térítendő

Vése Községi 
Önkormányzat önkormányzat

A település 
lakossága és 
vállalkozásai

2015.03.31 36 50 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b)

Támogatott vállalkozások 
száma 
Támogatott vállalkozások 
által teremtett új 
munkahelyek száma

2.) Somogyi 
vállalkozások 
versenyképességéne
k növelése az ipari- 
és szolgáltató 
szektorban

Vése Vése

12. Marcali

Az önkormányzati tulajdonú 
Településüzemeltetési 
Nonprofit Kft. számára 
munkahelyteremtő, innovációs 
fejlesztések, képzési források

Az önkormányzati tulajdonú Településüzemeltetési 
Nonprofit Kft. számára munkahelyteremtő, innovációs 
fejlesztések, képzési források

megyei 
kiemelt

vissza nem 
térítendő

Balatonberény 
Község 
Önkormányzata

önkormányzat
A település 
lakossága és 
vállalkozásai

később 
pontosítand
ó

később 
pontosítand
ó

3 622 047 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b)

Támogatott vállalkozások 
száma 
Támogatott vállalkozások 
által teremtett új 
munkahelyek száma

2.) Somogyi 
vállalkozások 
versenyképességéne
k növelése az ipari- 
és szolgáltató 
szektorban

Balatonberény Balatonberény

1. Nagyatádi

Nagyatád Déli Iparterületének 
fejlesztése, a taranyi úti 
gazdasági terület, gazdasági 
övezeti infrastruktúra kiépítése

Nagyatád Déli Iparterületének – a volt laktanyákat is 
beleértve � gazdasági, szolgáltató területként történő 
továbbfejlesztése. A meglévő és a kialakításra kerülő 
termelő beruházások biztosításához, a telephelyek 
működéséhez szükséges infrastruktúra (víz, szennyvíz, 
energiaellátás, úthálózat) teljes körű kiépítése, vonalas 
infrastruktúra fejlesztése, közművesítés. A Déli 
Iparterület közúti közlekedési feltételeinek fejlesztése, 
a taranyi úti gazdasági terület (volt laktanyák) és a 
berzencei 6809. sz. út közötti, körülbelül 1,6 km hosszú 
útszakasz kivitelezése a város tehermentesítése 
érdekében. Termelés bővítéshez üzemcsarnok, 
műhelyek kialakítása.

megyei 
kiemelt

vissza nem 
térítendő 
tám.

Nagyatád Város 
Önkormányzata

önkormányzat

Déli Iparterületen, 
laktanyák 
területén működő 
27 vállalkozás, 
jövőben 
betelepedő 
vállalkozások

2015 2 1 900 000 000 ERFA

8. foglalkoztatás 
növelése és 
munkaerő-piaci 
mobilitás 
támogatása

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b) a foglalkoztatás 
barát növekedés 
elősegítése a saját belső 
potenciál kifejlesztése 
révén, az adott 
területeket érintő 
területi stratégia 
részeként, beleértve a 
hanyatló ipari régiók 
átalakítását, valamint a 
konkrét természeti és 
kulturális erőforrások

Felújított, vagy újonnan 
épített alsórendű úthálózati 
elemek, belterületi 
útszakaszok, üzleti 
infrastruktúra bekötést 
szolgáló úthálózati elemek 
hossza
Támogatott vállalkozások 
által teremtett új 
munkahelyek száma

2.) Somogyi 
vállalkozások 
versenyképességéne
k növelése az ipari- 
és szolgáltató 
szektorban

Nagyatád Nagyatád

2. Nagyatádi
 Lábodi iparterület fejlesztése a 
szükséges infrastruktúra 
kiépítésével 

 A település rendezési tervével összhangban a meglévő 
iparterületet bővítő terület vásárlás, víz-szennyvíz-
elektromos közműhálózat bővítése, belső úthálózat 
felújítása, építése. 

megyei 
kiemelt

vissza nem 
térítendő 
tám.

Lábod Község 
Önkormányzata

önkormányzat
település 
vállalkozásai

2015 2 100 000 000 ERFA

8. foglalkoztatás 
növelése és 
munkaerő-piaci 
mobilitás 
támogatása

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b) a foglalkoztatás 
barát növekedés 
elősegítése a saját belső 
potenciál kifejlesztése 
révén, az adott 
területeket érintő 
területi stratégia 
részeként, beleértve a 
hanyatló ipari régiók 
átalakítását, valamint a 
konkrét természeti és 
kulturális erőforrások

Támogatott vállalkozások 
által teremtett új 
munkahelyek száma

2.) Somogyi 
vállalkozások 
versenyképességéne
k növelése az ipari- 
és szolgáltató 
szektorban

Lábod Lábod

NAGYATÁDI
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3. Nagyatádi

Gyógyvízre, termálvízre, 
természeti értékekre alapozott 
komplex turisztikai 
termékcsomagok kialakítása és 
fejlesztése

Integrált, egységes fogadó területen megvalósuló 
komplex turisztikai termékcsomag kialakítása a 
természeti, kulturális értékekre, valamint a gyógyvízre, 
termálvízre alapozva.

A Gyógyfürdő fejlesztése, modernizálása, 
kapacitásbővítése, a keresletnek megfelelő 
szolgáltatásbővítése és fejlesztése (műszerek, 
eszközök beszerzése: gyógykád tangentorral, 
szénsavkád, szaturátor, térdmozgató készülék, 
gyógyiszap sterilizáló stb.) a fürdő egyediségére építve 
szükséges. Ezen fejlesztés keretében a medencék 
átépítése, bővítése, fedett rész kialakítása, a külső és 
belső tér átjárhatósága, a kiszolgáló tér bővítése 
valósulhat meg. Az infrastrukturális fejlesztésen kívül 
programok szervezése, különböző korosztályok 
számára programcsomagok kialakítása szükséges.

A Strandfürdő vonatkozásában infrastrukturális 
fejlesztés, bővítés, energetikai korszerűsítés, új 
élményelemek kialakítása szükséges. Ezen fejlesztés 
keretében a medencék bővítése, felújítása, 
élményelemekkel történő bővítése, fedett részek 
kialakítása, hideg és meleg vizes termálkút fúrása, 
akadálymentes vizesblokk kialakítása, meglévő 
felújítása valósulhat meg. Az infrastrukturális 
fejlesztésen kívül programok szervezése, különböző 
korosztályok számára programcsomagok kialakítása, 
versenyképes szolgáltatás, termékkínálat bővülése 
szükséges.

megyei 
kiemelt

vissza nem 
térítendő 
tám.

Nagyatád Város 
Önkormányzata

önkormányzat

Turisztikai ágazat 
résztvevői: 
Szálláshelyek (Hotel 
Solar, Kollégium, 
Castrum Kemping); 
vendéglátó egységek

turisztikai ágazat 
képviselői, turisták

2015 2 1 000 000 000 ERFA

8. foglalkoztatás 
növelése és 
munkaerő-piaci 
mobilitás 
támogatása

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b) a foglalkoztatás 
barát növekedés 
elősegítése a saját belső 
potenciál kifejlesztése 
révén, az adott 
területeket érintő 
területi stratégia 
részeként, beleértve a 
hanyatló ipari régiók 
átalakítását, valamint a 
konkrét természeti és 
kulturális erőforrások

Támogatott attrakciók száma

2.) Somogyi 
vállalkozások 
versenyképességéne
k növelése az ipari- 
és szolgáltató 
szektorban

Nagyatád Nagyatád

4. Nagyatádi
Térségi és helyi 
gazdaságfejlesztés ösztönzése

Térségi gazdaságfejlesztési program kidolgozása, helyi 
termékek előállítása, értékesítése a helyi és térségi 
gazdasági szereplőkkel létrejövő együttműködések 
kialakításával.

megyei 
kiemelt

vissza nem 
térítendő 
tám.

Nagyatád Város 
Önkormányzata

önkormányzat

A várostérség agrár 
és erdészeti 
ágazatának 
képviselői, termelői

A várostérség 
agrár és erdészeti 
ágazatának 
képviselői, 
termelői

2015 2 50 000 000 ERFA

8. foglalkoztatás 
növelése és 
munkaerő-piaci 
mobilitás 
támogatása

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b) a foglalkoztatás 
barát növekedés 
elősegítése a saját belső 
potenciál kifejlesztése 
révén, az adott 
területeket érintő 
területi stratégia 
részeként, beleértve a 
hanyatló ipari régiók 
átalakítását, valamint a 
konkrét természeti és 
kulturális erőforrások

Támogatott vállalkozások 
által teremtett új 
munkahelyek száma

2.) Somogyi 
vállalkozások 
versenyképességéne
k növelése az ipari- 
és szolgáltató 
szektorban

Nagyatád Nagyatád

5. Nagyatádi

Helyi adottságokra és 
erőforrásokra támaszkodó 
manufakturális kisüzem 
létrehozása Tarany Községben

Az önkormányzat létre kíván hozni egy helyi 
adottságokra támaszkodó manufakturális üzemet. 
Kialakításra kerül 3 db 330 m2 alapterületű 
baromfiistálló, amely 6 000 db tojótyúk mélyalmos 
tartását biztosítja. A baromfitartás nem nagyüzemi, 
hanem hagyományos módon történik, mind a 
tartástechnológia, mind pedig a takarmányozás terén. 
A takarmány biztosításához szükséges megfelelő 
kapacitású takarmánykeverő is kialakításra kerül. Az 
üzem által előállított tojások az osztályozást, 
csomagolást és átmeneti tárolást követően 
értékesíthetők. Amennyiben időszakosan túltermelés 
történik a tojásból, az egy, szintén a projekt keretei 
között kialakítandó manufakturális tésztaüzemben 
kerül feldolgozásra, amely csomagolást követően 
száraztésztaként értékesíthető. A tojótyúkok a 16 
hónapos tojóidőszak után a helyi kisüzemi vágóponton 
kerülnek levágásra, majd értékesítésre.

A projekt megalapozottan épít kizárólagosan csak a 
helyi erőforrásokra, a takarmány alapanyag helyi 
mezőgazdasági termelőktől beszerezhető, az 
állattartáshoz, a tojásosztályozáshoz, valamint a 
tésztakészítéshez helyben megfelelő szakértelemmel 
és ismeretekkel rendelkező erőforrás áll 
rendelkezésre. A projekt megfelelő minőségű, biztos 
jövedelmi lehetőségeket biztosító munkahelyet hoz 
létre a magas munkanélküliséggel sújtott 
kistelepülésen. A munkafolyamatokba az idősebb 
korosztály, sőt a megváltozott munkaképességű 
emberek is bevonhatóak, így a projekt a munkaerő-
piacon hátrányos helyzetben lévő személyek 
foglalkoztatásához is hozzájárulhat.

megyei 
kiemelt

vissza nem 
térítendő 
tám.

Tarany Község 
Önkormányzata

önkormányzat
település 
vállalkozásai

2015 2 97 600 000 ERFA

8. foglalkoztatás 
növelése és 
munkaerő-piaci 
mobilitás 
támogatása

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b) a foglalkoztatás 
barát növekedés 
elősegítése a saját belső 
potenciál kifejlesztése 
révén, az adott 
területeket érintő 
területi stratégia 
részeként, beleértve a 
hanyatló ipari régiók 
átalakítását, valamint a 
konkrét természeti és 
kulturális erőforrások

Támogatott vállalkozások 
által teremtett új 
munkahelyek száma

2.) Somogyi 
vállalkozások 
versenyképességéne
k növelése az ipari- 
és szolgáltató 
szektorban

Tarany Tarany
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6. Nagyatádi Segesd iparterület fejlesztése
megyei 
kiemelt

vissza nem 
térítendő 
tám.

Segesd Község 
Önkormányzata

önkormányzat
település 
vállalkozásai

2015 2 ERFA

8. foglalkoztatás 
növelése és 
munkaerő-piaci 
mobilitás 
támogatása

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b) a foglalkoztatás 
barát növekedés 
elősegítése a saját belső 
potenciál kifejlesztése 
révén, az adott 
területeket érintő 
területi stratégia 
részeként, beleértve a 
hanyatló ipari régiók 
átalakítását, valamint a 
konkrét természeti és 
kulturális erőforrások

Támogatott vállalkozások 
által teremtett új 
munkahelyek száma

2.) Somogyi 
vállalkozások 
versenyképességéne
k növelése az ipari- 
és szolgáltató 
szektorban

Segesd Segesd

7. Nagyatádi
Zöldség- és 
gyümölcstermesztés, továbbá 
feldolgozás fejlesztése 

A zöldség- és gyümölcstermesztés területén termelői, 
vállalati együttműködések ösztönzése, 
együttműködések létrejöttének segítése, termelői 
csoportok létrehozásának segítése. A zöldség- és 
gyümölcstermesztés, továbbá feldolgozás 
fejlesztésének elősegítése élelmiszerlánc kialakításával 
és a nagyatádi élelmiszeripari termelés biztosításával, 
valamint az élelmiszer-termelési integráció 
kialakításával a Nagyatádi Konzervgyár bázisán.

megyei 
kiemelt

vissza nem 
térítendő 
tám.

Rinyamenti Kistérség 
Többcélú 
Önkormányzati 
Társulás

kistérségi 
önkormányzati 
társulás

A várostérség agrár 
ágazatának 
képviselői, termelői

A várostérség 
agrár ágazatának 
képviselői, 
termelői

2015 2 50 000 000 ERFA

8. foglalkoztatás 
növelése és 
munkaerő-piaci 
mobilitás 
támogatása

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b) a foglalkoztatás 
barát növekedés 
elősegítése a saját belső 
potenciál kifejlesztése 
révén, az adott 
területeket érintő 
területi stratégia 
részeként, beleértve a 
hanyatló ipari régiók 
átalakítását, valamint a 
konkrét természeti és 
kulturális erőforrások

Támogatott vállalkozások 
által teremtett új 
munkahelyek száma

2.) Somogyi 
vállalkozások 
versenyképességéne
k növelése az ipari- 
és szolgáltató 
szektorban

Nagyatád Nagyatád

8. Nagyatádi
Nagyatádi Ipari Park 
infrastrukturális fejlesztése 
II.ütem

Az Ipari Park fejlesztésének II. üteméhez kapcsolódóan 
a terület teljes körű infrastruktúra fejlesztése, vonalas 
infrastruktúra kiépítése, közművesítés, továbbá a 
fejlesztéshez kapcsolódó területvásárlás. Az Ipari Park 
területének fejlesztése a beépítetlen területek 
megosztásával, betelepülések ösztönzésével, 
értékesítésével.

megyei 
kiemelt

vissza nem 
térítendő 
tám.

Nagyatád Város 
Önkormányzata

önkormányzat
település 
vállalkozásai

2015 2 500 000 000 ERFA

8. foglalkoztatás 
növelése és 
munkaerő-piaci 
mobilitás 
támogatása

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b) a foglalkoztatás 
barát növekedés 
elősegítése a saját belső 
potenciál kifejlesztése 
révén, az adott 
területeket érintő 
területi stratégia 
részeként, beleértve a 
hanyatló ipari régiók 
átalakítását, valamint a 
konkrét természeti és 
kulturális erőforrások

Támogatott vállalkozások 
által teremtett új 
munkahelyek száma

2.) Somogyi 
vállalkozások 
versenyképességéne
k növelése az ipari- 
és szolgáltató 
szektorban

Nagyatád Nagyatád

1. Siófoki
Ipartelep fejlesztése a Marosi út 
rekonstrukciójával

A projet megvalósítása során kiépítésre és felújításra 
kerülnek a közművek, a csapadékcsatorna elvezetés, a 
közvilágítás, közös gyalogos és kerékpárút, valamint új 
aszfaltburkolatú út.

Megyei 
kiemelt

Vissza nem 
térítendő

Siófok város 
önkormányzata

Önkormányzat
Siófok Város 
Önkormányzata

 A térség 
vállakozásai 

2014 1           280 000 000    ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b)

Támogatott vállalkozások 
száma 
Támogatott vállalkozások 
által teremtett új 
munkahelyek száma

2.) Somogyi 
vállalkozások 
versenyképességéne
k növelése az ipari- 
és szolgáltató 
szektorban

Siófok Siófok

2. Siófoki

A helyi termék útja a 
Balatonföldvári kistérségben, 
helyi termékek piacra jutásának 
segítése

A projekt keretében megvalósítani kívánt 
tevékenységek: A helyi és térségi termelők, 
vállalkozók, civil szervezetek, közösségek összefogása, 
helyi termelői piacok létrehozása, egészséges 
életmódhoz kapcsolódó szemléletek átadása.Korábbi 
törekvések és kezdeményezések alapján a helyi 
termékek hálózati jellegű értékesítését segítő rendszer 
illetve bemutató és értékesítő hely kialakítása 
(Tourinform iroda/TDM szervezet gyakorlati 
tapasztalatai alapján igény van rá). A helyi és térségi 
piacok alkalomszerű, időszakos vagy rendszeres 
megjelenési lehetőséget biztosítanak a termelőknek, 
változó helyszínekkel. Szervezését a gazdálkodók, a 
helyi önkormányzatok végzik a TDM szervezet 
együttműködésében. A közösségi környezetben 
termelői piac kialakítása, szükséges infrastruktúra 
biztosítása. Mesterségek napja rendezvény szervezése 
hagyományteremtő szándékkal. TÁMOP - EFI 
projekttel való együttműködés, fenntartási időszakban 
egészséges életmód népszerűsítésében. 

Megyei 
kiemelt

Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Balatonföldvári 
Kistérségi Turisztikai 
Egyesület

Egyéb szervezet

Kistérség 
önkormányzatai, 
Szántódpuszta, helyi 
és térségi 
őstermelők, gazdák, 
civil szervezetek, 
LEADER szervezet, 
falugazdász

A kisétréség agrár- 
és egyéb termelő 
vállalkozásai

2015 1,25           500 000 000    ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b)

Támogatott vállalkozások 
száma 
Támogatott vállalkozások 
által teremtett új 
munkahelyek száma

1.) Az agrár- és 
erdészeti termelési 
láncok szereplőinek 
megerősítése

Balatonföldvár
Balatonföldvári 
kistérség

SIÓFOKI
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3. Siófoki

Helyi termelésen alapuló 
önkormányzati gazdálkodás 
kialakítása Ságvár, Som és Nyim 
településeken

Az önkormányzatok egy 100 %-ban önkormányzati 
tulajdonban lévő nonprofit gazdasági társaságot, vagy 
szövetkezetet terveznek létrehozni a településeken 
található önkormányzati és volt honvédelmi célú 
állami tulajdonú területek hasznosításával, termelésbe 
vonásával, stb...  . A társaság/szövetkezet feladatait az 
alapító önkormányzatok az önkormányzatiság elmúlt 
több mint húsz évének tapasztalatai, ismérvei alapján 
kívánják meghatározni kiegészítve a jelenkor 
kihívásaira adott válaszokkal pl.:
 egyes önkormányzat által ellátandó feladatok 
szolgáltatásként történő teljesítése, pl.: 
településüzemeltetési alapfeladatok,( javítási, építési, 
karbantartási feladatok az intézményeknél, saját 
tulajdonú épületeknél, stb…) valamint a település kül -
és belterületén található közterületek gondozása, 
karbantartása.
 a településeken található önkormányzati tulajdonú 
és egyéb elhanyagolt, nem hasznosított területek 
mezőgazdasági, energetikai célú termelésbe vonása 
(pl. zöldség, gyümölcs, levendula, 
energiaültetvény,stb...) 
 a több éve működtetett Országos Kirakodó és 
Kisállat Vásár működtetése, továbbfejlesztése pl. helyi 
termelői piac kialakítása 
 a településen lakóknak vagy ingatlannal 
rendelkezőknek szolgáltatás végzése( hétvégi házak, 
nyaralók, telkek kommunális feladatai) 
 zöldhulladék udvar működtetése, a hulladékok 
feldolgozása, hasznosítása ( biomassza előállítás 
meglévő kazánokhoz)
 szelektív hulladékok bálázása, értékesítése 
 betontermékek gyártása, értékesítése 

Megyei 
kiemelt

Vissza nem 
térítendő

Ságvár Község 
Önkormányzata

Önkormányzat Som-Nyim  A térség lakossága 2015 3           110 000 000    ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b)

Támogatott vállalkozások 
száma 
Támogatott vállalkozások 
által teremtett új 
munkahelyek száma

1.) Az agrár- és 
erdészeti termelési 
láncok szereplőinek 
megerősítése

Ságvár
Ságvár-Nyim-
Som

4. Siófoki Fedett paic Balatonszárszón

A már működő és a helyben lakók, üdülőtulajdonosok, 
itt tartózkodók által kedvelt  termeleői piac területén 
250 m2-es fedett elárusítóhely kialakítása, mellyel 
éven át történő, valamint az időjárástól függeten 
értékesítést tesz lehetővé, biztosítva az itt tartózkodók 
szélesebb körű, folyamatos piaci árúellátását. Az 
épületben kialakított termelői bolt együttműködésen 
alapuló helyi és térségi gazdaságok fejlődését 
eredményezi, és kihat a termelők jövedelemszerző 
tevékenységének fokozására.

Megyei 
kiemelt

Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Balatonszárszó 
Nagyközség 
Önkormányzata

Önkormányzat

TDM, 
társtelepülések, 
helyi, térségi 
termelők, 
gazdálkodók

 A kisétréség agrár- 
és egyéb termelő 
vállalkozásai 

2015 0,25             30 000 000    ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b)

Támogatott vállalkozások 
száma 
Támogatott vállalkozások 
által teremtett új 
munkahelyek száma

1.) Az agrár- és 
erdészeti termelési 
láncok szereplőinek 
megerősítése

Balatonszárszó
Balatonszárszó 
Ady Endre utcai 
piac

5. Siófoki Új őstermelői piac kialakítása
A korábbi vasúti csomólont helyén őstermelői piac 
kialakítása

Megyei 
kiemelt

Vissza nem 
térítendő

Zamárdi Város 
Önkormányzata

Önkormányzat -
 A kisétréség agrár- 
és egyéb termelő 
vállalkozásai 

2015 1               5 000 000    ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b)

Támogatott vállalkozások 
száma 
Támogatott vállalkozások 
által teremtett új 
munkahelyek száma

1.) Az agrár- és 
erdészeti termelési 
láncok szereplőinek 
megerősítése

Zamárdi Zamárdi

6. Siófoki
Balatonszárszói élelmiszer-
feldolgozó központ

4 élelmiszer-ipari KKV telephelyének kialakítása 
Balatonszárszó iparterületén (barna mezős terület).
A projektben részt vevő vállalkozások 
versenyképességét javító tényezők:
- mindennapi tapasztalatcsere

Megyei 
kiemelt

Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Balatonszárszó 
Nagyközség 
Önkormányzata

Önkormányzat -
 A kisétréség agrár- 
és egyéb termelő 
vállalkozásai 

2015 1,5           160 000 000    ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b)

Támogatott vállalkozások 
száma 
Támogatott vállalkozások 
által teremtett új 
munkahelyek száma

1.) Az agrár- és 
erdészeti termelési 
láncok szereplőinek 
megerősítése

Balatonszárszó Balatonszárszó

7. Siófoki
Ságvári Ipari park Nkft. 
létrehozása és az ipari  övezet 
infrastrukturális fejlesztése.

Az ipari park létrehozására kijelölt gazdasági övezet 
alkalmassá tétele a befektető vállalkozók, vállalatok 
fogadására.Hiányzó fontos infrastruktúra kialakítása 
pl. szennyvíz, kiszolgáló utak,stb... . A projekt 
keretében létre kívánunk hozni egy nonprofit 
szervezetet, amely az ipari parkkal kapcsolatos ügyek 
ügyvitelét, és a napi teendőket látná el és koordinálja a 
beruházók, érdeklődők és a tulajdonos közti 
kapcsolatokat.  Megközelítés: 65.sz. főút, M7 
autópálya (4km), Siófok-Kiliti-Ságvár repülőtér, a 
Balaton törvény ill. Ságvár rendezési terve által (U-2 , 
Gksz-3 )Gazdasági övezetnek minősül.

Megyei 
kiemelt

Vissza nem 
térítendő

Ságvár Község 
Önkormányzata

Önkormányzat -
 A térség 
vállakozásai 

2016 1           150 000 000    ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b)

Támogatott vállalkozások 
száma 
Támogatott vállalkozások 
által teremtett új 
munkahelyek száma

2.) Somogyi 
vállalkozások 
versenyképességéne
k növelése az ipari- 
és szolgáltató 
szektorban

Ságvár
Ságvár-Nyim-
Som

2014.05.31. 14/32



JÁRÁSI PROJEKTCSOMAGOK GAZDASÁGFEJLESZTÉSI VONATKOZÁSÚ PROJEKTJEI

8. Siófoki

Kiemelt turisztikai központ - 
logisztikai központ, 
kereskedőház mezőgazdasági 
termékértékesítő 
Balatonszemesen

 Balaton tv.-ben B.szemes közigazgatási területén 
részben belterületbe csatolható (10 kehtár) részben 
külterületen maradó 80 hektár területen logisztikai 
központ, kereskedőház mezőgazdasági 
termékértékesítő és turisztikai szolgáltatásokat 
kiegészítő "bokor falu" létesítése. A településen túl 
nyúló mezőgazdasági kistermelők termékbemutatását 
biztosító kereskedőház és logisztikai központ első 
ütemként megvalósítható, mely művelési ágból való 
kivonás, belterületbe csatolás és a renezési terv 
szerinti Gazdasági kereskedelmi szolgáltató 
tevékenységre történő előkészítést is magába 
foglalna. A 80 hektáros alacsony beépítési %-ot 
tartalmazó és külterületbe maradó területen 
elsősorban turisztikai szolgáltatás és azt kiegészítő 
tevékenységre történő előkészítés után befektető, 
vagy befektetők számára lehetőség teremtődik 
változatos beruházások létesítésére, melyre 5-8 
alternatív elképzelésből választhatnak. 

Megyei 
kiemelt

Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Balatonszemes 
Községi 
Önkormányzat

Önkormányzat
Szemes Invest Kft, 
Agrár szakmai 
kamarák, vállalkozók

 A kisétréség agrár- 
és egyéb termelő 
vállalkozásai 

2015 4     17 000 000 000    ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b)

Támogatott vállalkozások 
száma 
Támogatott vállalkozások 
által teremtett új 
munkahelyek száma

1.) Az agrár- és 
erdészeti termelési 
láncok szereplőinek 
megerősítése

Balatonszemes

Balatonszemese
n az M7-es,  67-
es,és 70 -es 
főútak között 
(magántulajdon)

9. Siófoki
Integrált Közszolgáltató Ház és 
"Inno Pláza” kialakítása 

A kialakítandó multifunkciós térben történne meg  a 
településen jelenleg megtalálható közszolgáltatás (pl. 
önkormányzati és hatósági, rendőrségi,család és 
gyermekjóléti szolg.,kulturális, sport, oktatási, 
egészségügyi, szociális, stb� ) lehetőség szerinti 
integrálása úgy, hogy mellettük helyet kapjanak a helyi 
és térségi civil szervezetek, valamint a ságvári ipari 
parkot működtető inkubátor részleg (Inno Pláza), helyi 
és térségi vállalkozások ill. a településen működő 
vállalkozásoknak üzlethelyiségek kialakítása. 

Megyei 
kiemelt

Vissza nem 
térítendő

Ságvár Község 
Önkormányzata

Önkormányzat -
 A térség 
vállakozásai 

2015 2           250 000 000    ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b)

Támogatott vállalkozások 
száma 
Támogatott vállalkozások 
által teremtett új 
munkahelyek száma

2.) Somogyi 
vállalkozások 
versenyképességéne
k növelése az ipari- 
és szolgáltató 
szektorban

Ságvár Ságvár

10. Siófoki

Önkormányzati agrárgazdasági 
konzorcium a nyugati 
mikrotérségben - ökológiai 
növénytermesztés és 
állattenyésztés modell-értékű 
meghonosítása

 - Ökológiai zöldség- (üvegházas és szabadtéri) és 
gyümölcsültetvények telepítése az önkormányzati 
vagyonban lévő (állam által rendelkezésre bocsátott) 
termőföldeken az együttműködő települések 
területén.
- Állattartás újraélesztése az arra alkalmas terül

Megyei 
kiemelt

Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Nagycsepely 
Önkormányzata és 
Szólád 
Önkormányzata

Önkormányzat Noéh András Miklós
 A kisétréség agrár- 
és egyéb termelő 
vállalkozásai 

2015 2        1 500 000 000    ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b)

Támogatott vállalkozások 
száma 
Támogatott vállalkozások 
által teremtett új 
munkahelyek száma

1.) Az agrár- és 
erdészeti termelési 
láncok szereplőinek 
megerősítése

Nagycsepely 

Szólád, 
Nagycsepely, 
(Kötcse, Teleki, 
Balatonszárszó)

11. Siófoki
Zöld nyesedék és hulladék 
feldolgozás, hasznosítás 
Balatonszárszón

A telephely kialakításával szelektíven, ingyenesen, az 
ingatlantulajdonosok által elhelyezhető zöld hulladék 
hasznosítása. A hasznosítással és annak 
értékesítésével önkormányzati bevételi lehetőség 
megteremtése, Az elmúlt évben szervezett és 
lebonyolított szelektív lomtalanítási akció 
folytatásaként, annak kibővítésével, éven át történő 
lehetőség biztosításával munkahelyteremtés 
megvalósítása, 

Megyei 
kiemelt

Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Balatonszárszó 
Nagyközség 
Önkormányzata

Önkormányzat
BTKT, 
társtelepülések

 A kisétréség agrár- 
és egyéb termelő 
vállalkozásai 

2015 0,5           200 000 000    ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b)

Támogatott vállalkozások 
száma 
Támogatott vállalkozások 
által teremtett új 
munkahelyek száma

5.) A fenntartható 
gazdálkodást és 
erőforrás 
felhasználást, 
valamint a megye 
lakosságának 
életminőség 
javítását támogató 
környezetgazdálkod
ási beruházások 
támogatása

Balatonszárszó Balatonszárszó

12. Siófoki
Volt iskolaépület hasznosítása 
Bálványoson - helyi termékek 
gyártása, feldolgozása

Helyi termékek gyártása, feldolgozása. A tárgyi, 
szakmai, műszaki, technikai, személyi feltételek 
megteremtése.

Megyei 
kiemelt

Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Bálványos Község 
Önkormányzat

Önkormányzat -
 A kisétréség agrár- 
és egyéb termelő 
vállalkozásai 

2015 1           200 000 000    ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b)

Támogatott vállalkozások 
száma 
Támogatott vállalkozások 
által teremtett új 
munkahelyek száma

1.) Az agrár- és 
erdészeti termelési 
láncok szereplőinek 
megerősítése

Bálványos 
Bálványos, 
Kossuth L.u.101.

13. Siófoki

Szántód, mint térségi  termékút  
kezdőpontja - helyi  
élelmiszerek és kézműipari 
termékek népszerűsítése, 
piacrajutásának biztosítása

orábbi törekvések és kezdeményezések alapján a helyi 
termékek hálózati jellegű értékesítését segítő rendszer 
illetve helyszín kialakítása. A helyi és térségi piacok 
alkalomszerű, időszakos vagy rendszeres megjelenési 
lehetőséget biztosítanak a termelőknek. Szervezését a 
gazdálkodók a helyi önkormányzat végzi a TDM 
együttműködésében. A közösségi környezetben 
termelői piac kialakítása, szükséges infrastruktúra 
biztosítása. Mesterségek napja rendezvény szervezése 
hagyományteremtő szándékkal. TÁMOP - EFI 
projekttel való együttműködés, fenntartási időszakban 
egészséges életmód népszerűsítésében.

Megyei 
kiemelt

Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Szántód Község 
Önkormányzata

Önkormányzat

helyi, térségi gazdák, 
termékelőállítók, 
helyi, térségi civil 
szervezetek, LEADER 
HACS

 A kisétréség agrár- 
és egyéb termelő 
vállalkozásai 

2015 0,5             20 000 000    ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b)

Támogatott vállalkozások 
száma 
Támogatott vállalkozások 
által teremtett új 
munkahelyek száma

1.) Az agrár- és 
erdészeti termelési 
láncok szereplőinek 
megerősítése

Szántód
Szántód 
Közösségi ház 
környezete.
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14. Siófoki
Kertészet Nagycsepely-Szólád 
térségében

Kertészet
Megyei 
kiemelt

Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Nagycsepely-Szólád 
Önkorm.

Önkormányzat -
 A kisétréség agrár- 
és egyéb termelő 
vállalkozásai 

2015 2             10 000 000    ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b)

Támogatott vállalkozások 
száma 
Támogatott vállalkozások 
által teremtett új 
munkahelyek száma

1.) Az agrár- és 
erdészeti termelési 
láncok szereplőinek 
megerősítése

Nagycsepely
Nagycsepely-
Szólád

1. Tabi
Koppány-völgyi fafeldolgozó 
üzem

A fejlesztés egyrészt a tüzifa alapanyag feldolgozást 
foglalná magába,másrészt pedig a ipari fa ,fűrészárú 
készítést.  A fürészárú feldolgozáshoz önkormányzati 
telephelyen könnyűszerkezetes csarnokba telepített 
fűrészgépek segítségével évi 2-4 ezer m3 fa elsődleges 
feldolgozása válna lehetővé  a melléktemékek 
(forgács, fűrészpor stb) feldolgozásával együtt 4-6 fő 
számára biztosítana munkalehetőséget .                                                                                                                                                                                         
Tüzifa : A térségünkből kikerülő fa jelentős része tüzifa 
minőségű így a feldolgozás hangsúlyos része is ez a 
célterület. Jelenleg éves szinten 5-600 m3 tüzifa kerül 
feldolgozásra térségünkben a fejlesztés 
megvalósításával elérhető lenne a teljes kitermelt 
famennyiség feldolgozása a csomagolásig bezárólag 3-
4 fő foglalkoztatásával . A beszerzésre kerülne egy 
daraboló-hasító csomagoló gép ,anyagmozgató 
technológia ,tároló épület.

Megyei 
kiemelt

Vissza nem 
térítendő

Törökkoppány 
Község 
Önkormányzata

Önkormányzat
Helyi termelők és a 
helyi termékek 
fogyasztói

2015 2 55 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b)

Támogatott vállalkozások 
száma 
Támogatott vállalkozások 
által teremtett új 
munkahelyek száma

1.) Az agrár- és 
erdészeti termelési 
láncok szereplőinek 
megerősítése

Törökkoppány Törökkoppány

2. Tabi
Szorosad Fűrészüzem 
Újraindítása

A Szorosad Bem út 1. szám alatti teljeles felszerelt / 2. 
db. Szallgafűrész, 2. db. Gyalugép / fűrész üzemet bérli 
az Önkormányzat. Kisebb alkalmi munkákat végzünk 
ott. Az üzem újra indításával lehetőség nyílna 4.-5. 
munkahely teremtésre. A falut körbevevő erdőkből 
éves szinten több mint 10.000 m3.- 15.000 m3. fát 
szállítanak ki feldulgozatlanul. Itt akár félkész, vagy 
kész terméket is előlehetni állítani. Ezzel csökkene a 
településünkön munkanélkülien száma.

Megyei 
kiemelt

Vissza nem 
térítendő

Szorosad Község 
Önkormányzat

Önkormányzat
Helyi termelők és a 
helyi termékek 
fogyasztói

2015 2 20 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b)

Támogatott vállalkozások 
száma 
Támogatott vállalkozások 
által teremtett új 
munkahelyek száma

1.) Az agrár- és 
erdészeti termelési 
láncok szereplőinek 
megerősítése

Szorosad Szorosad

3. Tabi
Tésztagyártás,tojásfeldolgozás,
kertészet

Tésztagyártás,tojásfeldolgozás,kertészet
Megyei 
kiemelt

Vissza nem 
térítendő

Zics Önkormányzat - 
start munka

Önkormányzat
Helyi termelők és a 
helyi termékek 
fogyasztói

2015 2 10 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b)

Támogatott vállalkozások 
száma 
Támogatott vállalkozások 
által teremtett új 
munkahelyek száma

1.) Az agrár- és 
erdészeti termelési 
láncok szereplőinek 
megerősítése

Zics Zics

4. Tabi
Őshonos baromfi tájfajta 
program

A projekt részei: 1.) a tenyésztési program fejlesztése a 
fajtaelismertetéshez szükséges mértékben (a keltetési 
és nevelési kapacitás maximalizálása: keltető 
berendezés beszerzés, istálló felújítás); 2.) háztáji 
integrációs rendszer szervezése, kiépítése 
(szabályrendszer, toborzás, szervezetfejlesztés); 3.) 
vágókapacitás kialakítása (épület + 200 db/nap 
kapacitású teljes baromfi vágó technológia); 4.) REL 
típusú együttműködés kialakítása (piacfelmérés szerint 
a Pécs környéki vendéglátókkal kialakítható, megfelelő 
szervezéssel a Balaton part és/vagy Kaposvár 
vendéglátóipari szektorával hasonló együttműködés 
alakítható ki) 

Megyei 
kiemelt

Vissza nem 
térítendő

Törökkoppány 
önkormányzata

Önkormányzat
Helyi termelők és a 
helyi termékek 
fogyasztói

2015 2 80 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b)

Támogatott vállalkozások 
száma 
Támogatott vállalkozások 
által teremtett új 
munkahelyek száma

1.) Az agrár- és 
erdészeti termelési 
láncok szereplőinek 
megerősítése

Törökkoppány Törökkoppány

5. Tabi Piac és vásártér kialakítása 
A jelenlegi vásárcsarnok mellett 4-500 fő 
befogadására alkalmas piactér kialakítása

Megyei 
kiemelt

Vissza nem 
térítendő

Tab Város 
Önkormányzata

Önkormányzat
Helyi termelők és a 
helyi termékek 
fogyasztói

2015 2 300 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b)

Támogatott vállalkozások 
száma 
Támogatott vállalkozások 
által teremtett új 
munkahelyek száma

1.) Az agrár- és 
erdészeti termelési 
láncok szereplőinek 
megerősítése

Tab Tab

6. Tabi Csirke vágópont Csirke vágópont
Megyei 
kiemelt

Vissza nem 
térítendő

Törökkoppány 
Önkormányzat

Önkormányzat
Helyi termelők és a 
helyi termékek 
fogyasztói

2015 2 30 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b)

Támogatott vállalkozások 
száma 
Támogatott vállalkozások 
által teremtett új 
munkahelyek száma

1.) Az agrár- és 
erdészeti termelési 
láncok szereplőinek 
megerősítése

Törökkoppány Törökkoppány

TAB
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7. Tabi

Zics - Zöldség, gyümölcs, és 
fűszernövények termelése, 
termeltetése, valamint 
feldolgozása, sertés hízlalás, 
vágás és feldolgozás

Tevékenység, cél: Zöldség, gyümölcs, és 
fűszernövények termelése, termeltetése, valamint 
feldolgozása, sertés hízlalás, vágás és feldolgozás
Beruházás
Ingatlan: 
A projekt megvalósításához szükséges ingatlan 
beruházások:
fűszernövény feldolgozó, csomagoló átalakítás
zöldség feldolgozó, száraztészta üzem felújítás
vegyesbolt átalakítás
gyümölcsfeldolgozó, húsfeldolgozó, termelői piac 
építés
      Az építési, átalakítási, felújítási költségek összesen 
150mFt
Eszközök, technológia: a technológia berendezések, 
felszerelések költsége 58mFt
Működés
Alapanyag-termelés, beszerzés: Az önkormányzat 
szociális szövetkezete (Zicsi Szorgos Kezek Szoc. Szöv.) 
jelenleg is foglalkozik zöldség és fűszernövény 
termesztéssel. A művelt földterület 5 hektár, melyet 
további 10 hektár bérelt területtel bővítenek. A 
növénytermesztési ágazatban zöldség és 
fűszernövények termesztését, valamint gyümölcs 
ültetvény (alma, meggy, szilva) telepítését tervezik. Az 
üzem alapanyag ellátása érdekében a saját termelésű 
zöldségek és gyümölcsök mellett a település 20-25 km-
es körzetében felvásárlást is folytatnak majd.
A vágópont és húsfeldolgozó ellátását részben a saját 
hizlaldában nevelt állomány, részben a 
magángazdáktól felvásárolt sertések biztosítják.
Tevékenység részletezése:

Megyei 
kiemelt

Vissza nem 
térítendő

Zics önkormányzata Önkormányzat
Helyi termelők és a 
helyi termékek 
fogyasztói

2015 2 380 938 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b)

Támogatott vállalkozások 
száma 
Támogatott vállalkozások 
által teremtett új 
munkahelyek száma

1.) Az agrár- és 
erdészeti termelési 
láncok szereplőinek 
megerősítése

Zics Zics

8. Tabi Látványpálinkafőző építés
50 és 200 liter közötti üsttel működő 
látványpálinkafőző megépítése

Megyei 
kiemelt

Vissza nem 
térítendő

Tab Város 
Önkormányzata

önkormányzat
Helyi termelők és a 
helyi termékek 
fogyasztói

2015 2 50 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b)

Támogatott vállalkozások 
száma 
Támogatott vállalkozások 
által teremtett új 
munkahelyek száma

1.) Az agrár- és 
erdészeti termelési 
láncok szereplőinek 
megerősítése

Tab Tab

8. Tabi
Lovaskocsis személyszállító 
turisztikai szolgáltatásrendszer

A projekt az e célra használható úthálózat kialakítását, 
az egységes kialakítású, jó terepképességű túrakocsik 
elkészíttetését, a rendszer logisztikai és promóciós 
rendszerének kialakítását tartalmazza. A már évek óta 
kifejlesztett elképzelés többször is pályázati formát 
öltött, nyert is, azonban az előfinanszírozási 
nehézségek (az erre a célra létrehozott térségi lovas 
egyesület, mint civil szervezet nem jutott hitelhez) 
miatt nem valósult meg. Az elképzelés értéke 
ugyanakkor, hogy megszerveződött a rendszer 
működtetését ellátni képes vállalkozói és civil 
összefogás (lótartók) és az igényfelmérések is azt 
mutatták, hogy az elkpzelés életképes lehet. Az 
autópályán 1 óra alatt megközelíthető parkoló és 
diszpécser központban az autó biztonságban 
otthagyható és át lehet szállni az előre lefoglalt korhű 
(19.sz) túrakocsira, amely szabott km áron eljuttatja a 
megrendelő társaságot, családot (6-8 fő/kocsi) a 
szintén előre lefoglalt szálláshelyre, vendéglátóhelyre. 
A kialakított internet alapú tervezési és foglalási  
rendszeren keresztül több napos programok 
szervezhetők, amelyekben szerepet kaphatnak a 
kisebb, speciális helyi szolgáltatások, vonzerők. A 
projekt 12 db korhű 
túrakocsit és a tervezési-foglalási rendszer elkészítését 
és a kezdeti szervezési feladatok ellátását 
tartalmazza. Az indító állomás optimális helye 
Kőröshegy lenne, kialakítása a jelen költségen túl 
további 
mintegy 10-20 mFt. 

Megyei 
kiemelt

Vissza nem 
térítendő

Koppányvölgye HACS egyéb szervezet
 A térség 
vállakozásai 

2015 2 40 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b)

Támogatott vállalkozások 
száma 
Támogatott vállalkozások 
által teremtett új 
munkahelyek száma

3.) Somogy megye 
turisztikai 
potenciáljának 
erősítése

Törökkoppány Törökkoppány

10. Tabi Ipari zóna kibővítése 
Ipari terület bővítése területvásárlással és 
közművesítéssel a Flextronix telephelye melletti 
területen

Megyei 
kiemelt

Vissza nem 
térítendő

Tab Város 
Önkormányzata

Önkormányzat
 A térség 
vállakozásai 

2015 2 700 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b)

Támogatott vállalkozások 
száma 
Támogatott vállalkozások 
által teremtett új 
munkahelyek száma

2.) Somogyi 
vállalkozások 
versenyképességéne
k növelése az ipari- 
és szolgáltató 
szektorban

BARCS

CSURGÓ

1.2. Foglalkoztatás-barát fejlesztések elsősorban a kis- és középvállalkozásoknál
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1. Csurgó
Fűrészipari rekonstrukció A 
SEFAG Zrt. Csurgói Faipari 
Gyárában

A projekt terv szervesen kapcsolódik az üzem területén 
az elmúlt évtizedben megvalósult fejlesztésekhez, 
tartalmazza egy könnyűszerkezetes, hőszigetelt 
üzemcsarnok építését, két rönkhasító szalagfűrészgép 
beépítését, a technológia működéséhez szükséges 
anyagmozgató berendezésekkel, porelszívó hálózattal. 
A szalagfűrészlapok élezéséhez szükséges élező 
berendezések telepítését.  A megtermelt fűrészárú 
tovább feldolgozás előtti tárolásához egy fedett 
tárolószín építését a szükséges térburkolatokkal.

Pályázati 
kiválasztás

Vissza nem 
térítendő

SEFAG Zrt. vállalkozás

Nyugat-
magyarországi 
Egyetem
Csurgói 
Önkormányzat

SEFAG Zrt. 2015 2 300 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b)

Támogatott vállalkozások 
száma 
Támogatott vállalkozások 
által teremtett új 
munkahelyek száma

1.) Az agrár- és 
erdészeti termelési 
láncok szereplőinek 
megerősítése

Csurgó Város járás települései

1.1 Fonyódi
Csisztafürdő termál turizmus 
fejlesztése (1. ütem)

Csisztafürdő termál turizmus fejlesztése (1. ütem) A 
fejlesztés a fürdő szolgáltatásainak bővítésére és 
minőségi fejlesztésére irányul. A fürdő fejlesztésének 
megvalósítása mögött széles térségi összefogás 
sorakozott fel. Jelenleg zajlik a fejlesztések 
kivitelezéséhez leginkább alkalmas szervezeti forma 
megalkotása, létrehozása. A térségi szereplők főként 
az önkormányzatok által létrehozandó gazdasági 
társaságban, vagy valamilyen társulási formában 
gondolkodnak leginkább.

megyei 
kiemelt

vissza nem 
térítendő 
tám.

Kapos-Tipp Kft. vállalkozás
Buzsák Község 
Önkormányzata

Belföldi és külföldi 
turisták

2 015 2 800 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b)

Támogatott vállalkozások 
száma 
Támogatott vállalkozások 
által teremtett új 
munkahelyek száma

3.) Somogy megye 
turisztikai 
potenciáljának 
erősítése

Buzsák
Buzsák-
Csisztafürdő

1.2 Fonyódi
Csisztafürdő termál turizmus 
fejlesztése (2. ütem)

Csisztafürdő termál turizmus fejlesztése (2. ütem) A 
fejlesztés a fürdő szolgáltatásainak bővítésére és 
minőségi fejlesztésére irányul. A fürdő fejlesztésének 
megvalósítása mögött széles térségi összefogás 
sorakozott fel. Jelenleg zajlik a fejlesztések 
kivitelezéséhez leginkább alkalmas szervezeti forma 
megalkotása, létrehozása. A térségi szereplők főként 
az önkormányzatok által létrehozandó gazdasági 
társaságban, vagy valamilyen társulási formában 
gondolkodnak leginkább.

megyei 
kiemelt

vissza nem 
térítendő 
tám.

Kapos-Tipp Kft. vállalkozás
Buzsák Község 
Önkormányzata

Belföldi és külföldi 
turisták

2 015 2 800 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b)

Támogatott vállalkozások 
száma 
Támogatott vállalkozások 
által teremtett új 
munkahelyek száma

3.) Somogy megye 
turisztikai 
potenciáljának 
erősítése

Buzsák
Buzsák-
Csisztafürdő

2. Lengyeltóti
Csisztafürdő termál turizmus 
fejlesztése

Jelen projekt a csisztai fürdő fejlesztéséhez 
kapcsolódó járási szintű turisztikai szolgáltatások, 
valamint kapcsolódó szálláshelyek szolgáltatási 
körének bővítését, fejlesztését foglalja magában. E 
fejlesztések tartalmát a későbbiek folyamán részletes 
járási szintű felmérés során szükséges tisztázni.

megyei 
kiemelt

vissza nem 
térítendő

egyéb szervezet
Belföldi és külföldi 
turisták

2 015 2 2 000 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b)

Támogatott vállalkozások 
száma 
Támogatott vállalkozások 
által teremtett új 
munkahelyek száma

1.) Az agrár- és 
erdészeti termelési 
láncok szereplőinek 
megerősítése

Buzsák Csisztafürdő

3. Fonyódi
Feldolgozó üzem létesítés és a 
hozzá tartozó úthálózat 
felújítása

Feldolgozó üzem létesítés és a hozzá tartozó úthálózat 
felújítása

Megyei 
kiemelt

Vissza nem 
térítendő

Karád - Körte Kft Vállalkozás
A kisétréség agrár- 
és egyéb termelő 
vállalkozásai

2 015 2 250 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b)

Támogatott vállalkozások 
száma 
Támogatott vállalkozások 
által teremtett új 
munkahelyek száma

1.) Az agrár- és 
erdészeti termelési 
láncok szereplőinek 
megerősítése

Karád Karád

4. Fonyódi Apróvad feldolgozó létesítés Apróvad feldolgozó létesítés
Megyei 
kiemelt

Vissza nem 
térítendő

Fonyód -Hunnia Kft. Vállalkozás
A kisétréség agrár- 
és egyéb termelő 
vállalkozásai

2 015 2 20 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b)

Támogatott vállalkozások 
száma 
Támogatott vállalkozások 
által teremtett új 
munkahelyek száma

1.) Az agrár- és 
erdészeti termelési 
láncok szereplőinek 
megerősítése

Fonyód Fonyód

5. Fonyódi
Ültetvény telepítés, 
mezőgazdasági termék 
feldolgozás

Ültetvény telepítés, mezőgazdasági termék feldolgozás
Megyei 
kiemelt

Vissza nem 
térítendő

Ordacsehi - Balaton 
Agrár Zrt

Vállalkozás
A kisétréség agrár- 
és egyéb termelő 
vállalkozásai

2 015 2 400 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b)

Támogatott vállalkozások 
száma 
Támogatott vállalkozások 
által teremtett új 
munkahelyek száma

1.) Az agrár- és 
erdészeti termelési 
láncok szereplőinek 
megerősítése

Ordacsehi Ordacsehi

6. Fonyódi
Mobil zöldség és gyümölcs 
feldolgozó rendszer létrehozása

mobil eszközpark létrehozása, bio gazdálkodókkal 
megállapodások megkötése - és szolgáltatás nyújtása 
számukra az eltarthatósági idő tartósítószer nélküli 
növelésén keresztül, a vitamin és ásványianyag 
tartalom megőrzése, tartósítószer és fagyasztás nélkül, 
az egészségesebb étkezési kultúra terjesztése, a helyi 
biotermelők számára a versenyképesség fokozása, és 
életképes fenntartható technológia elérhetővé tétele.

Megyei 
kiemelt

Vissza nem 
térítendő

Royal-Chefs 
Nonprofit Közhasznú 
Kft.

közhasznú 
szervezet

A kisétréség agrár- 
és egyéb termelő 
vállalkozásai

2 015 2 150 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b)

Támogatott vállalkozások 
száma 
Támogatott vállalkozások 
által teremtett új 
munkahelyek száma

1.) Az agrár- és 
erdészeti termelési 
láncok szereplőinek 
megerősítése

Látrány Látrány

FONYÓD 
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7. Fonyódi
Az Ordacsehi udvarház 
bemutató projekt

A tervezett bemutatóhelyen a mára már „megszokott” 
elemek mellett, mint a tanösvény, természetrajzi 
kiállítás stb., speciális és újszerű tematika köré 
szerveznénk a bemutatókat. A természeti környezet 
kialakulása, változásai és értékei mellett, több 
korszakot átívelve mutatnánk be, a térségben fellelt 
emberi kultúrák fejlődését. Megépítenénk egy 
történelmi falu”-t, itt helyeznénk el azokat az 
építményeket, amelyek jellemzik az itt élt népeket és 
kultúrákat (föld, fa és nád „házak”, kemence stb), 
valamint azokat az eszközöket, amelyek szabadtéren 
illetve az építményekben is bemutathatóak (halászat, 
pákászat, vessző és sásfonás eszközei, csónaktípusok 
stb).
A fogadó és bemutató épület elhelyezésére a Fonyódi 
oldalon van lehetőség. A fogadó terület és a központi 
épület méreteit legalább száz látogató együttes 
fogadására kell tervezni. Elképzelésünk szerint az 
épület együttes a régi udvarházak szerkezetét követné. 
Központi részében a kiállítási és oktatási funkciók, 
valamint a szociális helységekés büfé kapna helyet. A 
szokásosan csatlakozó „gazdasági” épületrészek, 
részben a tényleges gazdálkodási, részben pedig 
bemutató célokat szolgálna. 
Az épületben helyet kapna egy állandó kiállítás, amely 
korszerű, interaktív eszközökkel mutatná be a Balatoni 
Nagyberek természeti kincseit, ezzel párhuzamosan a 
térségben megtelepedett kultúrák emlékeit. valamint a 
„berki életforma” jellegzetes eszközeit.
Kialakításra kerülne egy előadások és konferenciák 
megtartására alkalmas terem és egy oktatási célokat 
szolgáló foglalkoztató helység, ahol erdei iskolai 
programok lebonyolítására lesz lehetőség. Az 

megyei 
kiemelt

vissza nem 
térítendő 
tám.

Balaton-felvidéki 
Nemzeti Park 
Igazgatóság

egyéb szervezet
Belföldi és külföldi 
turisták

2 015 2 400 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b)

Támogatott vállalkozások 
száma 
Támogatott vállalkozások 
által teremtett új 
munkahelyek száma

3.) Somogy megye 
turisztikai 
potenciáljának 
erősítése

Ordacsehi
Fonyód-
Ordacsehi

8. Lengyeltóti
Kék-tó üdülőfalu megvásárlása 
és felújítása

Az üdülő falü magánkézben van, hosszú évek öta nem 
használják, a meglevő értékek (csónakázó- és 
horgásztó, fürdésre alkalmas tó, szállodaépület, 
camping) állaga folyamatosan romlik. Az 
épületegyüttes minőségi fejlesztése, szolgáltatásainak 
bővítése.

megyei 
kiemelt

vissza nem 
térítendő 
tám.

vállalkozás
Belföldi és külföldi 
turisták

2 015 2 1 700 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b)

Támogatott vállalkozások 
száma 
Támogatott vállalkozások 
által teremtett új 
munkahelyek száma

3.) Somogy megye 
turisztikai 
potenciáljának 
erősítése

Lengyeltóti
Lengyeltóti, Kék-
tó üdülő falu

9. Fonyódi Családbarát üdülőcentrum

A szállás kialakításakor figyelembe vesszük, hogy a 
család együtt töltse a szabadidőt, viszont a 
felnőtteknek és a gyerekeknek külön-külön is legyen 
ideje magukkal és az általuk kedvelt dolgokkal 
foglalkozni. Ezt a célt úgy tervezzük elérni, hogy a 
gyerekek és a felnőttek számára a hétköznapokon a 
nap folyamán külön-külön programokat szervezünk, 
viszont a késő délutántól a szabadidőt együtt tudján 
tölteni. Ezáltal a gyerekek is nagyobb biztonságban 
érezhetik magukat a nyaralás során, mivel a napi 
programokat az este folyamán együtt tudják 
megbeszélni családias hangulatban. A  gyerekek 
foglalkozási idejének egyik felében a programok 
célirányosan bemutatják a gyerekeknek magyar 
gyökereket és az ahhoz kapcsolódó tevékenységeket 
(jurta életforma, íjjászat, lovaglás, ősi mesterségek, 
stb.), a foglalkozási idő másik felében pedig játékos 
nyelvi táborokat szervezünk a számukra, hogy a 
nemzeti öntudatuk erősítése mellett a nemzetközi 
életben is kellőképp megállják a helyüket. A felnőttek 
számára a programokat a gyerekek foglalkozási  
idejére időzítjük, hogy legyen számukra is elegendő idő 
a gondtalan kikapcsolódásra. Ezek a programok a 
környék nevezetességeinek, valamint a közelben lévő 
szorakozási lehetőségek bemutatására 
koncentrálódnak. Ilyenek lehetnek például a közelben 
lévő termálvizes programok, hajókázás, badacsonyi 
borvidéki túrák, stb. A hétvégi programokat pedig úgy 
tervezzük, hogy a család együtt töltse, hogy a 
nyaralásból közös emlékekkel is haza tudjanak térni.

megyei 
kiemelt

vissza nem 
térítendő 
tám.

Somogyi-Berta 
Sándor János

vállalkozás
Belföldi és külföldi 
turisták

2 015 2 150 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b)

Támogatott vállalkozások 
száma 
Támogatott vállalkozások 
által teremtett új 
munkahelyek száma

3.) Somogy megye 
turisztikai 
potenciáljának 
erősítése

Balatonberény Balatonberény

10. Fonyódi
Napsugár Camping fejlesztése 
infrastruktúra fejlesztés, 
környezet megújítás

Napsugár Camping fejlesztése infrastruktúra fejlesztés, 
környezet megújítás

megyei 
kiemelt

vissza nem 
térítendő 
tám.

SCD vállalkozás
Belföldi és külföldi 
turisták

2 015 2 500 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b)

Támogatott vállalkozások 
száma 
Támogatott vállalkozások 
által teremtett új 
munkahelyek száma

3.) Somogy megye 
turisztikai 
potenciáljának 
erősítése

Fonyód Fonyód
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11. Fonyódi Borpanzió és rendezvényház
A műemléki védelem alatt álló épületegyüttes 
felújítása,

Megyei 
kiemelt

Vissza nem 
térítendő

Bujdosó Szövetkezet vállalkozás
Belföldi és külföldi 
turisták

2 015 2 200 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b)

Támogatott vállalkozások 
száma 
Támogatott vállalkozások 
által teremtett új 
munkahelyek száma

3.) Somogy megye 
turisztikai 
potenciáljának 
erősítése

Balatonlelle Balatonlelle

12. Fonyódi
Királyi Szakácsok Legendája 
Összművészeti Produkció

Királyi Szakácsok konyhatechnika mobilizálása, és a 
szereplők korhú jelmezekben előállított gasztronómiai 
élvezetek nyújtása, együtt kulturális összművészeti 
produkcióval (tánc, zenészek, mutatványosok, artisták, 
udvari bolond, lovagi torna, és szerepjáték, 
énekmondó, ceremónia mester, narrátor, pantomim, 
minden féle művészeti ág (pl. gólyalábasok) ennek 
részese a vendég is, aki bevonódik a játékba, több 
helyszínen eljátszható különféle fesztiválokon 
történelmi helyszíneken, Európai és határon túli 
történelmi helyszíneken is.  A reneszánsz kultúra 
értékeinek felelvenítése a a jelenlegi egészségesebb 
táplálkozáshoz is kapcsolható technikáinak 
megtanítása által. 

Megyei 
kiemelt

Vissza nem 
térítendő

Royal Chefs 
Nonprofit Kft.

vállalkozás
Belföldi és külföldi 
turisták

2 015 2 50 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b)

Támogatott vállalkozások 
száma 
Támogatott vállalkozások 
által teremtett új 
munkahelyek száma

3.) Somogy megye 
turisztikai 
potenciáljának 
erősítése

Látrány Látrány

13. Lengyeltóti
Kortalan Rekreáció - 
Egészségturizmus

Projekt tartalma, tevékenysége.
- Az Alapítvány Életmód és Rehabilitációs Házat kíván 
alapítani és fenntartani.
- Megszervezi a létesítményeiben folyó oktatási 
munkát, korszerű, a gyakorlatban hasznosítható 
színvonalas tematika kidolgozásával.
- Megszervezi a létesítményeiben folyó 
betegségmegelőző és egészségmegőrző, valamint 
rehabilitációs munkát.
- Gondoskodik róla, hogy az Életmód és Rehabilitációs 
Ház funkciójának megfelelően ismereteket 
közvetítsen, valamint valódi perspektívát nyújtson az 
életmódjukban változást igénylő, szolgáltatásait 
igénybevevő gyermekeknek és felnőtteknek. 
- Gondoskodik róla, hogy az Életmód és Rehabilitációs 
Ház szolgálja az egészség, valamint a természet 
tudatos szemlélet kialakulását, segítsen a 
betegségmegelőzésben és az egészségmegőrzésben, 
rehabilitációban.
- Az alapítvány a legálisan engedélyezett humán- 
egészségügyi ellátás, kezelés valamint természetes 
gyógymódok alkalmazásával gondoskodik idősek és 
más, önellátásra korlátozottan képes személyek egész 
napos vagy napközis ellátással.
- Gondoskodik, hogy létesítményeiben szervezett 
módon megvalósuljon a szülök- gyermekek részére 
nyújtott tanácsadás, az életmód és a rehabilitáció 
korszerű módszereinek tanítása. 

pályázat
vissza nem 
térítendő 
tám.

ACORINA KFT. civil szervezet
Belföldi és külföldi 
turisták

2 015 2 920 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b)

Támogatott vállalkozások 
száma 
Támogatott vállalkozások 
által teremtett új 
munkahelyek száma

3.) Somogy megye 
turisztikai 
potenciáljának 
erősítése

Buzsák
Csisztapuszta 
belterülete

14. Fonyódi
Gyümölcs feldolgozó 
manufaktúra

A kistérség területén szerződésben rögzített 
feltételekkel termesztett gyümölcsökgarantált 
átvétele, beszállítás megszervezése - tárolása - 
válogatása - feldolgozása gyümölcslé, lekvár 
formában.  Hatósági közreműködéssel olyan 
minősítési rendszer kidolgozása, amely az 
élelmiszeregészségügyi rendelkezések betartását 
garantálja. A projekt része az értékesítési hálózat 
megszervezése, a kistérség, illetve tágabb területen 
működő fizetővendéglátóhelyek, éttermek irányába. A 
feldolgozó üzem egy részén látványelemeket kell 
kialakítani, amely a gyümölcs feldolgozásának 
legfontosabb folyamatait turisztikai szempontból 
mutatja be, termékkostolással egybekötve. A projekt 
magában foglalhatja a gyümölcsök pálinkkává való 
feldolgozását, itt is ügyelve a látvány elemek 
kidolgozására.

Megyei 
kiemelt

Vissza nem 
térítendő

Pelsolium Kft. Vállalkozás
A kisétréség agrár- 
és egyéb termelő 
vállalkozásai

2 015 2 50 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b)

Támogatott vállalkozások 
száma 
Támogatott vállalkozások 
által teremtett új 
munkahelyek száma

1.) Az agrár- és 
erdészeti termelési 
láncok szereplőinek 
megerősítése

Fonyód Fonyód

15. Fonyódi
Borászati üzem  
kapacitásbővítése


A tároló kapacitás a meglévő 6000 hl-ről 10000 hl-re 
növelése
A palackozókapacitás növelése,korszerűsítése
A készárú raktározásának megoldása
Borbemutató,borkostoló,borértékesítő egység 
kialakítása
A szőlőművelő eszközök tárolásának megoldása

Megyei 
kiemelt

Vissza nem 
térítendő

Bujdosó Szövetkezet Vállalkozás
A kisétréség agrár- 
és egyéb termelő 
vállalkozásai

2 015 2 400 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b)

Támogatott vállalkozások 
száma 
Támogatott vállalkozások 
által teremtett új 
munkahelyek száma

1.) Az agrár- és 
erdészeti termelési 
láncok szereplőinek 
megerősítése

Balatonlelle Balatonlelle
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16. Fonyódi Borászati fejlesztés Borászati fejlesztés
Megyei 
kiemelt

Vissza nem 
térítendő

Balatonboglár - Rád-
Vin Kft

Vállalkozás
A kisétréség agrár- 
és egyéb termelő 
vállalkozásai

2 015 2 100 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b)

Támogatott vállalkozások 
száma 
Támogatott vállalkozások 
által teremtett új 
munkahelyek száma

1.) Az agrár- és 
erdészeti termelési 
láncok szereplőinek 
megerősítése

Balatonboglár Balatonboglár

17. Fonyódi
A fonyódi turista szállás 
felújítása   

A fonyódi turista szállás felújítása   
Megyei 
kiemelt

Vissza nem 
térítendő

Fonyód - SEFAG Zrt Vállalkozás
Belföldi és külföldi 
turisták

2 015 2 80 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b)

Támogatott vállalkozások 
száma 
Támogatott vállalkozások 
által teremtett új 
munkahelyek száma

3.) Somogy megye 
turisztikai 
potenciáljának 
erősítése

Fonyód Fonyód

18. Fonyódi Erdészeti technológia Erdészeti technológia
Megyei 
kiemelt

Vissza nem 
térítendő

Karád - Tiszafa Bt Vállalkozás
A kisétréség agrár- 
és egyéb termelő 
vállalkozásai

2 015 2 50 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b)

Támogatott vállalkozások 
száma 
Támogatott vállalkozások 
által teremtett új 
munkahelyek száma

1.) Az agrár- és 
erdészeti termelési 
láncok szereplőinek 
megerősítése

Karád Karád

19. Fonyódi
Borászati üzem létrehozása és a 
hozzá tartozó úthálózat 
felújítása

Borászati üzem létrehozása és a hozzá tartozó 
úthálózat felújítása

Megyei 
kiemelt

Vissza nem 
térítendő

Somogytúr - Berencs 
Kft

Vállalkozás
A kisétréség agrár- 
és egyéb termelő 
vállalkozásai

2 015 2 1 000 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b)

Támogatott vállalkozások 
száma 
Támogatott vállalkozások 
által teremtett új 
munkahelyek száma

1.) Az agrár- és 
erdészeti termelési 
láncok szereplőinek 
megerősítése

Somogytúr Somogytúr

1. Kaposvári

Textilipari vállalkozás 
önkormányzati 
együttműködésen alapuló 
infrastruktúrális fejlesztése

Foglalkoztatást célzó infrastruktúra fejlesztés és 
eszközbeszerzés

megyei 
kiemelt

vissza nem 
térítendő 
tám.

Nagybajom
önkormányzat + 
vállalkozás

Járás vállalkozásai, 
lakosság

Később 
pontosítand
ó

Később 
pontosítand
ó

500 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b)

Fejlesztett és kiépített 
közösségi közlekedési 
infrastrukturális elemek 
száma 
Felújított, vagy újonnan 
épített alsórendű úthálózati 
elemek, belterületi 
útszakaszok, üzleti 
infrastruktúra bekötést 
szolgáló úthálózati elemek 
hossza 

7.) Térségi 
jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés

Nagybajom

2. Kaposvári Igal gyógyhellyé nyílvánítása Igali gyógyfürdő fejlesztése
megyei 
kiemelt

vissza nem 
térítendő

Igal Város 
Önkormányzat

önkormányzat
Járás vállalkozásai, 
lakosság

Később 
pontosítand
ó

Később 
pontosítand
ó

800 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b)

Fejlesztett és kiépített 
közösségi közlekedési 
infrastrukturális elemek 
száma 
Felújított, vagy újonnan 
épített alsórendű úthálózati 
elemek, belterületi 
útszakaszok, üzleti 
infrastruktúra bekötést 
szolgáló úthálózati elemek 
hossza 

7.) Térségi 
jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés

Igal

1. Nagyatádi

Nagyatád térségében működő 
gépipari és fémmegmunkálással 
foglalkozó vállalkozások célzott 
támogatása

pályázati 
kiválasztás

vissza nem 
térítendő 
tám.

vállalkozások vállakozás
járásban működő 
vállalkozások

2015 2 800 000 000 ERFA

8. foglalkoztatás 
növelése és 
munkaerő-piaci 
mobilitás 
támogatása

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b) a foglalkoztatás 
barát növekedés 
elősegítése a saját belső 
potenciál kifejlesztése 
révén, az adott 
területeket érintő 
területi stratégia 
részeként, beleértve a 
hanyatló ipari régiók 
átalakítását, valamint a 
konkrét természeti és 
kulturális erőforrások

Támogatott vállalkozások 
által teremtett új 
munkahelyek száma

2.) Somogyi 
vállalkozások 
versenyképességéne
k növelése az ipari- 
és szolgáltató 
szektorban

Nagyatád Nagyatád járás

KAPOSVÁR 

MARCALI

NAGYATÁD 

SIÓFOK 
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1. Siófoki Galerius Fürdő fejlesztése

A projekt tartalma: kültéri családi medence (28-30º C) 
napozóterasszal, beltéri gyermek vízi birodalom a 
meglévő medencék kihasználásával, a meglévő 
szaunavilágban merülő dézsa beépítése. A kültéri 
családi medence a nyári időszakban megnövelné a 
napi vendégforgalmat, mivel a kisgyermekes 
családoknak kedvező új szolgáltatást nyújtanánk. A 
kültéri medence változó, 0-110 cm mélységű, alkalmas 
mind a kisebbek, mind a nagyobbak fürdőzésére, illetve 
napozásra. A beltéri medencék, elsősorban a 
tanmedence úszásoktatáson kívüli időszakban egész 
évben egy mobil gyermek vízibirodalommal bővülne 
interaktív játékokkal, amely mind a nyári, mind a téli 
időszakban nagy kihasználtsággal működne a 
kisgyermekes családok körében, magasabb 
vendégforgalmat generálna, ezáltal nő a szezonban, és 
szezonon kívül is a városban eltöltött vendégéjszakák 
száma. A korábbi fürdő bővítés eredménye egy 
alagsori szaunavilág, amelyet tovább fejlesztenénk egy 
merülődézsával, mivel évről évre egyre nagyobb 
vendégforgalmat generálnak a szauna programok, 
amellyel fürdőnk szinte egyedülálló az országban.

Megyei 
kiemelt

Vissza nem 
térítendő

Siotour Kft. Vállalkozás Siotour Kft.
 A kisétréség agrár- 
és egyéb termelő 
vállalkozásai 

2015 2           500 000 000    ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b)

Támogatott vállalkozások 
száma 
Támogatott vállalkozások 
által teremtett új 
munkahelyek száma

2.) Somogyi 
vállalkozások 
versenyképességéne
k növelése az ipari- 
és szolgáltató 
szektorban

Siófok Siófok

2. Siófoki
Minőségi szolgáltatásfejlesztés 
a FI-DO 2002 Bt-nél

 A vállalkozás által üzemeltetett épület lebontása, kb. 
60 éves, teljesen elavult. 300 m2, 2 szintes épület 
építése, mely a kiszolgáló helyiségeket, ill. a vendégek 
fogadására is alkalmas tereket, konferencia, 
rendezvény helyszíneket is  magába foglalja. Aktív 
pihenést szolgáló eszközök, kerékpártárolók 
telepítése, kerékpárospihenő, központ funkciók 
kialakítása. Az építési beruházást követően - mely 
kivitelezés során a megújúló energia hasznosítás 
elsődleges - , a funkcióknak megfelelő eszközök, 
berendezések beszerzése, marketing eszközök 
kialakítása (arculat, logó, honlap, elektronikus és 
nyomtatott szóróanyag, térségi marketinghez történő 
kapcsolódás)

Megyei 
kiemelt

Vissza nem 
térítendő

FI-DO 2002 Bt. 
Balaton-Parti Kft.

Vállalkozás
FI-DO 2002 Bt. 
Balaton-Parti Kft.

 A kisétréség agrár- 
és egyéb termelő 
vállalkozásai 

2015 2           450 000 000    ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b)

Támogatott vállalkozások 
száma 
Támogatott vállalkozások 
által teremtett új 
munkahelyek száma

2.) Somogyi 
vállalkozások 
versenyképességéne
k növelése az ipari- 
és szolgáltató 
szektorban

Siófok Siófok

3. Siófoki
Szerves melléktermékek 
feldolgozása hasznosítása Kis 
teljesítményű biogáz üzem

Megyei 
kiemelt

Vissza nem 
térítendő

Siófoki Térségi 
Gazdakör

Vállalkozás
Siófoki Térségi 
Gazdakör

 A kisétréség agrár- 
és egyéb termelő 
vállalkozásai 

2015 2           700 000 000    ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b)

Támogatott vállalkozások 
száma 
Támogatott vállalkozások 
által teremtett új 
munkahelyek száma

2.) Somogyi 
vállalkozások 
versenyképességéne
k növelése az ipari- 
és szolgáltató 
szektorban

Siófok Siófok

4. Siófoki
A jelenlegi telephelyen 
felszabaduló területek 
turisztikai hasznosítása.

2016-ban el kell kezdeni a hatástanulmány, a 
megvalósíthatósági tanulmány elkészítését. Be kell 
adni a létesítmények környezetvédelmi engedélyét, és 
a kiviteli tervdokumentáció elkészíteni, 
engedélyeztetni. 2017-ban elkezdőhet a jelenlegi 
építmények bontása, a közművek, és az új 
létesítmények kivitelezése. 2018-ban befejezni a 
kivitelezést, üzembe helyezés.

Megyei 
kiemelt

Vissza nem 
térítendő

Balatoni Hajózási Zrt Vállalkozás Balatoni Hajózási Zrt
 A kisétréség agrár- 
és egyéb termelő 
vállalkozásai 

2015 2           600 000 000    ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b)

Támogatott vállalkozások 
száma 
Támogatott vállalkozások 
által teremtett új 
munkahelyek száma

2.) Somogyi 
vállalkozások 
versenyképességéne
k növelése az ipari- 
és szolgáltató 
szektorban

Siófok Siófok

5. Siófoki
Hajózási múzeum kialakítása 
Siófokon.

A siófoki önkormányzat rendelkezésünkre bocsájtja a 
régi városi könyvtár helyiségeit hajózási kiállítás 
céljára. A leendő kiállítási anyag raktárakban vagy más 
kiállításoknak kölcsön adva van. Ezeket össze kell 
gyűjteni, restaurálni, kiállításra alkalmas állapotba 
hozni. A múzeumban interaktív elemeket is 
kiállítanánk, ezeket ki kell fejleszteni, az informatikai 
elemeit megvásárolni, a speciális hardvert legyártani, 
gyártatni, a szükséges szoftvereket megíratni.

Megyei 
kiemelt

Vissza nem 
térítendő

Balatoni Hajózási Zrt Vállalkozás Balatoni Hajózási Zrt
 A kisétréség agrár- 
és egyéb termelő 
vállalkozásai 

2015 2             30 000 000    ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b)

Támogatott vállalkozások 
száma 
Támogatott vállalkozások 
által teremtett új 
munkahelyek száma

2.) Somogyi 
vállalkozások 
versenyképességéne
k növelése az ipari- 
és szolgáltató 
szektorban

Siófok Siófok

6. Siófoki Falusi agro-turizmus fejlesztés 

Környezetbe illő vendéglátó egység (faházban) építése, 
helyi ételspecialitások kínálása, turista csoportok 
fogadása, rendezvények szervezése (pl.: télen 
disznótorok szervezése, bárányok nyárson történő 
sütése) Magyarországon őshonos házi- és vadon élő 
állatok bemutatása. A térség legmagasabb pontján 
kilátó építése melyhez kötélpályán lehet feljutni. 
Sípálya kiépítése, hóágyukkal. Egész évben használható 
műanyag sípálya kiépítése. Horgásztó kialakítás.

Megyei 
kiemelt

Vissza nem 
térítendő

Siófok Térségi 
Gazdakör 

Vállalkozás
Siófok Térségi 
Gazdakör 

 A kisétréség agrár- 
és egyéb termelő 
vállalkozásai 

2015 2           960 000 000    ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b)

Támogatott vállalkozások 
száma 
Támogatott vállalkozások 
által teremtett új 
munkahelyek száma

2.) Somogyi 
vállalkozások 
versenyképességéne
k növelése az ipari- 
és szolgáltató 
szektorban

Som Som
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7. Siófoki
Fűszer- és gyógynövény 
manufaktúra

A Kaposvári Egyetem útmutatása alapján a megfelelő 
termőterület kiválasztása - a fűszer- és 
gyógynövénykultúrák termesztése, begyűjtése és 
feldolzása a manufaktúra telephelyén: friss állapotú 
felhasználhatóságának biztosítása - minőségellenőrzés 
- értékesítési lánc megszervezése a térség turisztikai, 
gazstronómiai vállalkozásai részére. Szárított, porított 
formájú feldolgozás - minőségellenőrzés - értékesítési 
lánc megszervezése a déldunántúli régióban. A 
projekthez kapcsolódhat a Kaposvári Egyetem 
célirányos K+F+I tevékenysége, illetve a területen 
megvalósítható megújuló enetgiatermelés, amely a 
manufatúra nergia igényét  is kielégíti, de a kösség 
közösségi létesítményeinek kiszolgálására is alkalmas 
lehet.

Megyei 
kiemelt

Vissza nem 
térítendő

Pelsolium Kft. Vállalkozás Pelsolium Kft.
 A kisétréség agrár- 
és egyéb termelő 
vállalkozásai 

2015 2             40 000 000    ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b)

Támogatott vállalkozások 
száma 
Támogatott vállalkozások 
által teremtett új 
munkahelyek száma

2.) Somogyi 
vállalkozások 
versenyképességéne
k növelése az ipari- 
és szolgáltató 
szektorban

Balatonendréd Balatonendréd

8. Siófoki
Látvány- és Élményfőzde - 
Pálinka Manufaktúra

meglévő épületek felhasználásával a meglévő 
telephely továbbfejlesztése

Megyei 
kiemelt

Vissza nem 
térítendő

Treffpunkt GAR 2000 
Kft,.

Vállalkozás
Treffpunkt GAR 2000 
Kft,.

 A kisétréség agrár- 
és egyéb termelő 
vállalkozásai 

2015 2           500 000 000    ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b)

Támogatott vállalkozások 
száma 
Támogatott vállalkozások 
által teremtett új 
munkahelyek száma

2.) Somogyi 
vállalkozások 
versenyképességéne
k növelése az ipari- 
és szolgáltató 
szektorban

Zamárdi Zamárdi

9. Siófoki vágópont
Megyei 
kiemelt

Vissza nem 
térítendő

Ságvár - Győrki 
József

Vállalkozás
Ságvár - Győrki 
József

 A kisétréség agrár- 
és egyéb termelő 
vállalkozásai 

2015 2             20 000 000    ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b)

Támogatott vállalkozások 
száma 
Támogatott vállalkozások 
által teremtett új 
munkahelyek száma

2.) Somogyi 
vállalkozások 
versenyképességéne
k növelése az ipari- 
és szolgáltató 
szektorban

Ságvár Ságvár

10. Siófoki
Nagybani Termelői felvásárlói 
és értékesítői Piac Telephely

Megyei 
kiemelt

Vissza nem 
térítendő

Siófoki Térségi 
Gazdakör

Vállalkozás
Siófoki Térségi 
Gazdakör

 A kisétréség agrár- 
és egyéb termelő 
vállalkozásai 

2015 2        1 500 000 000    ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b)

Támogatott vállalkozások 
száma 
Támogatott vállalkozások 
által teremtett új 
munkahelyek száma

2.) Somogyi 
vállalkozások 
versenyképességéne
k növelése az ipari- 
és szolgáltató 
szektorban

Siófok
Siófoki Járás 
települései

11. Siófoki
Kertészeti termékek 
feldolgozása

Megyei 
kiemelt

Vissza nem 
térítendő

Siófoki Térségi 
Gazdakör

Vállalkozás
Siófoki Térségi 
Gazdakör

 A kisétréség agrár- 
és egyéb termelő 
vállalkozásai 

2015 2           500 000 000    ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b)

Támogatott vállalkozások 
száma 
Támogatott vállalkozások 
által teremtett új 
munkahelyek száma

2.) Somogyi 
vállalkozások 
versenyképességéne
k növelése az ipari- 
és szolgáltató 
szektorban

Siófok
Siófoki Járás 
települései

12. Siófoki
Üvegházak létrehozása, 
kertészetek

Megyei 
kiemelt

Vissza nem 
térítendő

Siófoki Térségi 
Gazdakör

Vállalkozás
Siófoki Térségi 
Gazdakör

 A kisétréség agrár- 
és egyéb termelő 
vállalkozásai 

2015 2        1 500 000 000    ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b)

Támogatott vállalkozások 
száma 
Támogatott vállalkozások 
által teremtett új 
munkahelyek száma

2.) Somogyi 
vállalkozások 
versenyképességéne
k növelése az ipari- 
és szolgáltató 
szektorban

Siófok
Siófoki Járás 
települései

13. Siófoki Malom ipar kialakítása
Megyei 
kiemelt

Vissza nem 
térítendő

Siófoki Térségi 
Gazdakör

Vállalkozás
Siófoki Térségi 
Gazdakör

 A kisétréség agrár- 
és egyéb termelő 
vállalkozásai 

2015 2        4 500 000 000    ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b)

Támogatott vállalkozások 
száma 
Támogatott vállalkozások 
által teremtett új 
munkahelyek száma

2.) Somogyi 
vállalkozások 
versenyképességéne
k növelése az ipari- 
és szolgáltató 
szektorban

Siófok
Siófoki Járás 
települései

14. Siófoki Vágópont kialakítása
Megyei 
kiemelt

Vissza nem 
térítendő

Siófoki Térségi 
Gazdakör

Vállalkozás
Siófoki Térségi 
Gazdakör

 A kisétréség agrár- 
és egyéb termelő 
vállalkozásai 

2015 2        1 500 000 000    ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b)

Támogatott vállalkozások 
száma 
Támogatott vállalkozások 
által teremtett új 
munkahelyek száma

2.) Somogyi 
vállalkozások 
versenyképességéne
k növelése az ipari- 
és szolgáltató 
szektorban

Siófok
Siófoki Járás 
települései

15. Siófoki
Hústermékek feldolgozása ( házi 
és vad)

Megyei 
kiemelt

Vissza nem 
térítendő

Siófoki Térségi 
Gazdakör

Vállalkozás
Siófoki Térségi 
Gazdakör

 A kisétréség agrár- 
és egyéb termelő 
vállalkozásai 

2015 2           500 000 000    ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b)

Támogatott vállalkozások 
száma 
Támogatott vállalkozások 
által teremtett új 
munkahelyek száma

2.) Somogyi 
vállalkozások 
versenyképességéne
k növelése az ipari- 
és szolgáltató 
szektorban

Siófok
Siófoki Járás 
települései
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16. Siófoki
Konzervgyártás,  
Csomagolóüzem, hűtő tároló

Megyei 
kiemelt

Vissza nem 
térítendő

Siófoki Térségi 
Gazdakör

Vállalkozás
Siófoki Térségi 
Gazdakör

 A kisétréség agrár- 
és egyéb termelő 
vállalkozásai 

2015 2        2 500 000 000    ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b)

Támogatott vállalkozások 
száma 
Támogatott vállalkozások 
által teremtett új 
munkahelyek száma

2.) Somogyi 
vállalkozások 
versenyképességéne
k növelése az ipari- 
és szolgáltató 
szektorban

Siófok
Siófoki Járás 
települései

17. Siófoki
Mezőgazdasági termék 
felvásárlói hálózat kialakítása

Megyei 
kiemelt

Vissza nem 
térítendő

Siófoki Térségi 
Gazdakör

Vállalkozás
Siófoki Térségi 
Gazdakör

 A kisétréség agrár- 
és egyéb termelő 
vállalkozásai 

2015 2           100 000 000    ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b)

Támogatott vállalkozások 
száma 
Támogatott vállalkozások 
által teremtett új 
munkahelyek száma

2.) Somogyi 
vállalkozások 
versenyképességéne
k növelése az ipari- 
és szolgáltató 
szektorban

Siófok
Siófoki Járás 
települései

18. Siófoki  Logisztika
Megyei 
kiemelt

Vissza nem 
térítendő

Siófoki Térségi 
Gazdakör

Vállalkozás
Siófoki Térségi 
Gazdakör

 A kisétréség agrár- 
és egyéb termelő 
vállalkozásai 

2015 2           400 000 000    ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b)

Támogatott vállalkozások 
száma 
Támogatott vállalkozások 
által teremtett új 
munkahelyek száma

2.) Somogyi 
vállalkozások 
versenyképességéne
k növelése az ipari- 
és szolgáltató 
szektorban

Siófok
Siófoki Járás 
települései

19. Siófoki
zöldség-gyümölcs 
feldolgozás,ültetvény telepítés

Megyei 
kiemelt

Vissza nem 
térítendő

Zamárdi - Balláné 
Stock Erzsébet

Vállalkozás
Zamárdi - Balláné 
Stock Erzsébet

 A kisétréség agrár- 
és egyéb termelő 
vállalkozásai 

2015 2               5 000 000    ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b)

Támogatott vállalkozások 
száma 
Támogatott vállalkozások 
által teremtett új 
munkahelyek száma

2.) Somogyi 
vállalkozások 
versenyképességéne
k növelése az ipari- 
és szolgáltató 
szektorban

Zamárdi Zamárdi

20. Siófoki
hajóépítő dokk létesítése, a 
hajózási sziget részleges 
felszabadításával

A Balatoni Hajózási Zrt. siófoki székhelyén (Krúdy st. 
2.) az igazgatási, logisztikai tevékenység mellett ipari 
tevékenység is zajlik . Ez  nem energiahatékony,  nem 
elég környezettudatos. Az ipari tevékenység 
áttelepítésével a hajózási sziget 40-50%-a 
felszabadítható turisztikai célú hasznosítás érdekében, 
míg az új helyen  - a halászati udvaron és a Sió-
csatornában - korszerű, a CO2 kibocsátás 
csökkentésével járó, megújuló energiaforrás 
felhaználásával olyan hajóépítő- és javító bázis jöhet 
létre, amelyben csökkenő zaj-, légszennyezési 
mutatókkal lehet számolni. A projekt keretében 
részben a Sió csatorna felhasználásával száraz dokk 
létesítendő, méretében a legnagyobb balatoni hajó, 
komp befogadhatóságával, a szükséges gépek, 
berendezések kiépítésével, beleértve a személyszállító 
hajókban keletkező olajos vizek szétválasztását ívóvíz 
minőségű vízre, illetve olajszármazékra  - ez az un. 
olajszeparátor -. Az ipari tevékenység áttelepítésének 
feltétele a logisztikai központi ingatlanrészek, raktárak, 
irányító és szociális helyiségek megépítése, illetve az 
egész létesítmény megújuló energiaforrásal való 
működtetése naperőmű, biogáz felhasználásával. A 
projekt megvalósításának előfeltétele új Sió zsilip 
építése.

Megyei 
kiemelt

Vissza nem 
térítendő

Pelsolium Kft. Vállalkozás Pelsolium Kft.
 A kisétréség agrár- 
és egyéb termelő 
vállalkozásai 

2015 2        1 750 000 000    ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b)

Támogatott vállalkozások 
száma 
Támogatott vállalkozások 
által teremtett új 
munkahelyek száma

2.) Somogyi 
vállalkozások 
versenyképességéne
k növelése az ipari- 
és szolgáltató 
szektorban

Siófok Siófok

1. Tabi vágóhid-húsfeldolgozás vágóhid-húsfeldolgozás
Megyei 
kiemelt

Vissza nem 
térítendő

Tab - Nagy Béla Vállalkozás
Helyi termelők és a 
helyi termékek 
fogyasztói

2015 2 50 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b)

Támogatott vállalkozások 
száma 
Támogatott vállalkozások 
által teremtett új 
munkahelyek száma

1.) Az agrár- és 
erdészeti termelési 
láncok szereplőinek 
megerősítése

Tab Tab

2. Tabi
Baromfi tájfajta 
reprodukció,tenyésztojás 
előállítás,végtermék előállítás.

A meglévő még nem elfogadott-állományunktól 
tenyésztojás gyűjtése,keltetés,törzsállomány kialakítás 
az első évben.Ehhez épület szükséges,ahol az 
állományt felneveljük.Közben a NÉBIH-hez kérelem 
beadása a fajta elfogadására.A következő évben 
szintén keltetés,majd a csirkék 50%-nak kihelyezése 
előre leellenőrzött portákra,a többiből bevétel 
gyanánt előnevelt csirkék értékesítése,vágás-vágottáru 
értékesítés.

Megyei 
kiemelt

Vissza nem 
térítendő

Scsepkó László,Simor 
Ákos

Vállalkozás
Helyi termelők és a 
helyi termékek 
fogyasztói

2015 2 10 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b)

Támogatott vállalkozások 
száma 
Támogatott vállalkozások 
által teremtett új 
munkahelyek száma

1.) Az agrár- és 
erdészeti termelési 
láncok szereplőinek 
megerősítése

TAB
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3. Tabi tojáscsomagoló tojáscsomagoló
Megyei 
kiemelt

Vissza nem 
térítendő

Somogymegyes - 
Weisz Endre

Vállalkozás
Helyi termelők és a 
helyi termékek 
fogyasztói

2015 2 5 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b)

Támogatott vállalkozások 
száma 
Támogatott vállalkozások 
által teremtett új 
munkahelyek száma

1.) Az agrár- és 
erdészeti termelési 
láncok szereplőinek 
megerősítése

Somogymegye
s

Somogymegyes

4. Tabi hűtőház (gyümölcs) hűtőház (gyümölcs)
Megyei 
kiemelt

Vissza nem 
térítendő

Fiad - Ökorex Bió Kft Vállalkozás
Helyi termelők és a 
helyi termékek 
fogyasztói

2015 2 2 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b)

Támogatott vállalkozások 
száma 
Támogatott vállalkozások 
által teremtett új 
munkahelyek száma

1.) Az agrár- és 
erdészeti termelési 
láncok szereplőinek 
megerősítése

Fiad Fiad

5. Tabi nyúl vágódíd nyúl vágódíd
Megyei 
kiemelt

Vissza nem 
térítendő

Fiad - Ökorex Bió Kft Vállalkozás
Helyi termelők és a 
helyi termékek 
fogyasztói

2015 2 500 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b)

Támogatott vállalkozások 
száma 
Támogatott vállalkozások 
által teremtett új 
munkahelyek száma

1.) Az agrár- és 
erdészeti termelési 
láncok szereplőinek 
megerősítése

Fiad Fiad

7. Tabi
gyümölcs feldolgozás ; 
homoktövis hűtőház

gyümölcs feldolgozás ; homoktövis hűtőház
Megyei 
kiemelt

Vissza nem 
térítendő

Sérsekszőlős vagy 
Tab - Kleiber Zoltán

Vállalkozás
Helyi termelők és a 
helyi termékek 
fogyasztói

2015 2 200 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b)

Támogatott vállalkozások 
száma 
Támogatott vállalkozások 
által teremtett új 
munkahelyek száma

1.) Az agrár- és 
erdészeti termelési 
láncok szereplőinek 
megerősítése

Sérsekszőlős - 
Tab

Sérsekszőlős - 
Tab

9. Tabi gyümölcs aszalás-szárítás gyümölcs aszalás-szárítás
Megyei 
kiemelt

Vissza nem 
térítendő

Sérsekszőlős - 
Kubányi Zoltán

Vállalkozás
Helyi termelők és a 
helyi termékek 
fogyasztói

2015 2 12 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b)

Támogatott vállalkozások 
száma 
Támogatott vállalkozások 
által teremtett új 
munkahelyek száma

1.) Az agrár- és 
erdészeti termelési 
láncok szereplőinek 
megerősítése

Sérsekszőlős Sérsekszőlős

10. Tabi

Geotermikus energiával 
működtetett intenzív 
haltenyésztés és 
növénytermesztés.

Termálkút létesítése, 1500 nm csarnok halnevelő 
medencékkel továbbá 1500 nm üvegház bio zöldség 
termesztéshez.

Megyei 
kiemelt

Vissza nem 
térítendő

Koppány-völgye 
Szociális Szövetkezet

Vállalkozás
Helyi termelők és a 
helyi termékek 
fogyasztói

2015 2 350 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b)

Támogatott vállalkozások 
száma 
Támogatott vállalkozások 
által teremtett új 
munkahelyek száma

1.) Az agrár- és 
erdészeti termelési 
láncok szereplőinek 
megerősítése

Törökkoppány Törökkoppány

1. Barcsi
Országos vasúti törzshálózatok 
rekonstrukciója

Pécs - Nagykanizsa vasútvonal korszerűsítése, Barcson 
híddal történő átvezetése Horvátországba
Barcs - Sellye vasútvonal korszerűsítése és 
forgalmának úhraindítása

Megyei 
kiemelt

Vissza nem 
térítendő

Magyar Állam Magyar Állam

Közlekedésfejlesztési 
Koordinációs 
Központ
Nemzeti 
Infrastruktúra 
Fejlesztő Zrt

A térség lakossága 
és vállalkozásai, 
belföldi és külföldi 
turisták

2015 5 0
Kohéziós 
Alap

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b)

Fejlesztett és kiépített 
közösségi közlekedési 
infrastrukturális elemek 
száma 
Felújított, vagy újonnan 
épített alsórendű úthálózati 
elemek, belterületi 
útszakaszok, üzleti 
infrastruktúra bekötést 
szolgáló úthálózati elemek 
hossza 

7.) Térségi 
jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés

járás 
települései

járás települései

2. Barcsi
Országos közúti törzshálózatok 
kiépítése

- 6-os számú főközlekedési út új nyomvonalon 
négysávos autóútként történő kiépítése. M60-as út 
Pécs - Barcs között ahatárátkelőig
- 68-as számú főközlekedési út 11,5 tonnás 
tengelyterhelésre történő megerősítése Barcs - 
Baltonszentgyörgy között

Megyei 
kiemelt

Vissza nem 
térítendő

Magyar Állam Magyar Állam

Közlekedésfejlesztési 
Koordinációs 
Központ
Nemzeti 
Infrastruktúra 
Fejlesztő Zrt

A térség lakossága 
és vállalkozásai, 
belföldi és külföldi 
turisták

2015 5 0
Kohéziós 
Alap

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b)

Fejlesztett és kiépített 
közösségi közlekedési 
infrastrukturális elemek 
száma 
Felújított, vagy újonnan 
épített alsórendű úthálózati 
elemek, belterületi 
útszakaszok, üzleti 
infrastruktúra bekötést 
szolgáló úthálózati elemek 
hossza 

7.) Térségi 
jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés

járás 
települései

járás települései

BARCS
1.3. A munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés
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3. Barcsi
Kálmáncsa-Kisdobsza összekötő 
út építése

A tervezett nyomvonalra közel húsz éve elkészült a 
tervdokumentáció, és lett is kiadva rá építési engedély. 
„Csupán”  a forrást nem sikerült  a mai napig 
hozzárendelni, pedig a Belső-Somogy érintett részének 
a 6-os számú főközlekedési útra történő rákötése több 
évtizedes cél és közös érdek. (Jellemző: a 2000 évi 
millenniumi zászlóátadási ünnepség is ennek jegyében 
zajlott 10 falu közös részvételével.) A tervezett 
nyomvonal jelenleg is útként használt. Állami tulajdonú 
területen halad a megyehatárig, onnan kisajátítandó 
magán-szántóterületeken halad, majd keleti irányból 
csatlakozik Kálmáncsa központi részébe. A leendő 
nyomvonal részben meliorált. Az elkészült út az állami 
közúthálózat részét fogja képezni. Mindkét megye 
fejlesztési tervében hosszú ideje prioritásként szerepel.

Megyei 
kiemelt

Vissza nem 
térítendő

Kálmáncsa Község 
Önkormányzata

önkormányzat

Kisdobsza Község 
Önkormányzata
Szulok Község 
Önkormányzata

A két település 
lakossága, járás 
lakossága

2015 2 600 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b)

Fejlesztett és kiépített 
közösségi közlekedési 
infrastrukturális elemek 
száma 
Felújított, vagy újonnan 
épített alsórendű úthálózati 
elemek, belterületi 
útszakaszok, üzleti 
infrastruktúra bekötést 
szolgáló úthálózati elemek 
hossza 

7.) Térségi 
jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés

Kálmáncsa 
Község

Kálmáncsa
Kisdobsza

4. Barcsi
Homokszentgyörgy - 
Csokonyavisonta összekötő út 
megépítése

A projekt során a Homokszentgyörgy közigazgatási 
területéhez tartozó Marietta-pusztáig a meglévő 
aszfalt cseréjére és kiszélesítésére kerülne sor, illetve 
Marietta-puszta és Csokonyavisonta között új út 
építése volna szükséges a Béke-pusztán át vezető 
mezőgazdasági földút nyomvonalán.

Megyei 
kiemelt

Vissza nem 
térítendő

Homokszentgyörgy 
Község 
Önkormányzata

önkormányzat
A két település 
lakossága, járás 
lakossága

2015 2 800 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b)

Fejlesztett és kiépített 
közösségi közlekedési 
infrastrukturális elemek 
száma 
Felújított, vagy újonnan 
épített alsórendű úthálózati 
elemek, belterületi 
útszakaszok, üzleti 
infrastruktúra bekötést 
szolgáló úthálózati elemek 
hossza 

7.) Térségi 
jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés

Csokonyavison
ta Község

Homokszentgyö
rgy
Csokonyavisont
a

5. Barcsi
Homokszentgyörgy - 
Rinyabesenyő közötti útszakasz 
megépítése

Homokszentgyörgy és Rinyabesenyő közötti 
útszakaszok - 2,5 km út kiszélesítése és 4 km új út 
építése - megépítése. 

Megyei 
kiemelt

Vissza nem 
térítendő

Homokszentgyörgy 
Község 
Önkormányzata

önkormányzat
A két település 
lakossága, járás 
lakossága

2015 2 800 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b)

Fejlesztett és kiépített 
közösségi közlekedési 
infrastrukturális elemek 
száma 
Felújított, vagy újonnan 
épített alsórendű úthálózati 
elemek, belterületi 
útszakaszok, üzleti 
infrastruktúra bekötést 
szolgáló úthálózati elemek 
hossza 

7.) Térségi 
jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés

Homokszentgy
örgy Község

Homokszentgyö
rgy
Rinyaújlak

4. Barcsi
Csokonyavisonta fürdő és 
Rinyaújlak közötti összekötőút 
kiépítése

Megyei 
kiemelt

Vissza nem 
térítendő

Rinyaújlak Község 
Önkormányzata

önkormányzat
A két település 
lakossága, járás 
lakossága

2015 2 150 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b)

Fejlesztett és kiépített 
közösségi közlekedési 
infrastrukturális elemek 
száma 
Felújított, vagy újonnan 
épített alsórendű úthálózati 
elemek, belterületi 
útszakaszok, üzleti 
infrastruktúra bekötést 
szolgáló úthálózati elemek 
hossza 

3.) Somogy megye 
turisztikai 
potenciáljának 
erősítése

Csokonyavison
ta Község

Csokonyavisont
a
Rinyaújlak

1. Csurgó
Őrtilos 68118 j. bekötőút 5+900-
6+555 km közötti szakasz 

Nevezett pályázatban a Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő Zrt a fő pályázó, mivel a jelzett útszakasz 
tulajdonosa a Magyar Állam. Őrtilos Község 
Önkormányzata partnerként venne részt a projekt 
megvalósításában

Megyei 
kiemelt

Vissza nem 
térítendő

Őrtilos 
Önkormányzat

önkormányzat

A térség lakossága 
és vállalkozásai, 
belföldi és külföldi 
turisták

2015 2 70 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b)

Fejlesztett és kiépített 
közösségi közlekedési 
infrastrukturális elemek 
száma 
Felújított, vagy újonnan 
épített alsórendű úthálózati 
elemek, belterületi 
útszakaszok, üzleti 
infrastruktúra bekötést 
szolgáló úthálózati elemek 
hossza 

7.) Térségi 
jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés

Őrtilos Község Őrtilos Község

2. Csurgó
Gyékényes-Gotalovo közötti út 
burkolása

Gyékényes és a horvátországi Gotalovo közti kapcsolat 
a múltban rendkívül szoros volt és ezt a kapcsolatot 
szeretné Önkormányzatunk újjáéleszteni. A kapcsolat 
megerősítésének egyik alappillére lenne a szilárd 
burkolattal ellátott út. A horvátországi 
autópályaépítések sóderigényét a határ melletti 
magyar sóderbányák biztosítják. Rendkívül fontos 
lenne, a térség számára, hogy a gyékényesi vasúti 
határátkelő mellett közúti határátkelő is nyíljon, ezzel 
könnyítve meg 

Megyei 
kiemelt

Vissza nem 
térítendő

Gyékényes Község 
Önkormányzata

önkormányzat
Golai Önkormányzat 
(Dr. Stjepan 
Milinkovic)

A térség lakossága 
és vállalkozásai

2015 2 200 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b)

Fejlesztett és kiépített 
közösségi közlekedési 
infrastrukturális elemek 
száma 
Felújított, vagy újonnan 
épített alsórendű úthálózati 
elemek, belterületi 
útszakaszok, üzleti 
infrastruktúra bekötést 
szolgáló úthálózati elemek 
hossza 

7.) Térségi 
jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés

Gyékényes 
Község 

Gyékényes 
Község
Gotalovo Község 

CSURGÓ
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3. Csurgó
Gyékényesi Kotró körüli utak 
aszfaltozása

A Kotróparton megközelítőleg 1500 méternyi utat 
kellene szilárd burkolattal ellátni. Az aszfaltos út a 
jelenleg nehezen járható kavicsos utat váltaná fel. 

Megyei 
kiemelt

Vissza nem 
térítendő

Gyékényes Község 
Önkormányzata

önkormányzat
A térség lakossága 
és vállalkozásai

2015 1 70 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b)

Fejlesztett és kiépített 
közösségi közlekedési 
infrastrukturális elemek 
száma 
Felújított, vagy újonnan 
épített alsórendű úthálózati 
elemek, belterületi 
útszakaszok, üzleti 
infrastruktúra bekötést 
szolgáló úthálózati elemek 
hossza 

7.) Térségi 
jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés

Gyékényes 
Község 

Gyékényes 
Község 

4. Csurgó
Somogybükkösd és 
Nagyberegpuszta közti út 
aszfaltozása

Nagyberegpuszta és Somogybükkösd között jelenleg 
sóderos út van, melynek az állapota folyamatosan 
romlik a karbantartás ellenére is. Nagyberegpusztán 
több család él, az ő számokra nehéz megközelíteni a 
települést, illetve egyéb aszfaltos utakat. Ezért szükség 
lenne a jelenlegi út aszfaltozására.

Megyei 
kiemelt

Vissza nem 
térítendő

Somogybükkösd 
Község 
Önkormányzata

önkormányzat
A térség lakossága 
és vállalkozásai

2015 1 70 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b)

Fejlesztett és kiépített 
közösségi közlekedési 
infrastrukturális elemek 
száma 
Felújított, vagy újonnan 
épített alsórendű úthálózati 
elemek, belterületi 
útszakaszok, üzleti 
infrastruktúra bekötést 
szolgáló úthálózati elemek 
hossza 

7.) Térségi 
jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés

Somogybükkös
d Község 

Somogybükkösd 
Község - 
Nagyberegpuszt
a Község

5. Csurgó
Pádi bekötőút burkolatjavítása, 
vízelvezető rendszerének 
felújítása

Iharosberény külterületén, Pádon már az uradalmi 
időkben gazdasági egység, majorság működött. A 
szocialista időszakban a helyi termelőszövetkezet 
magtára és terményszárítója, a rendszerváltás után 
mezőgazdasági vállalkozások telepe volt itt. A 
legutóbbi időszakban a tervezett inert-gázerőmű 
telepítési helyszíneként szerepelt, a projekt 
meghiúsulása után a sertéstenyésztő telep 
létrehozásán dolgozó CsicsóPig Kft. és a 
gombatermelő és komposzt-előállító üzemet tervező 
IHB Komposzt Kft. kezdte meg termelőegységének 
kiépítését a területen.
Az árutermelő vállalkozások telephelyeit a 61.sz. 
főközlekedési úttal 450m hosszú önkormányzati út 
köti össze. A szocialista időszakban épült út hosszú 
évtizedek óta karbantartás nélküli, elhanyagolt 
állapotban van: az aszfalt fedőréteg feltöredezett, 
kátyús, a padka megsüllyedt, az utat szegélyező 
vízelvezető árokrendszer növényzettel benőtt, 
feltöltődött.
A projekt során az útra kátyúzás után új aszfalt 
járóburkolat kerül, a padka 1-1m szélességben szórt, 
tömörített zúzottkő burkolattal készül el. A környező 
termőföldekről és az útról lefolyó csapadékvizet 
kezelni hivatott árokrendszer nyomvonalának 
tisztításával, újrametszésével az alámosódás, 
iszapátfolyás megelőzhető.
A kormányzati és EU-s gazdaságélénkítő pályázati 
támogatásokkal kiépülő gazdasági vállalkozások 
megközelíthetőségét, áruforgalmi közlekedését 
biztosító, a projekttel rehabilitációra kerülő 
önkormányzati út -az említett gazdasági szereplők 
tevékenységének segítésével- közvetetten a helyi 

Megyei 
kiemelt

Vissza nem 
térítendő

Iharosberény Község 
Önkormányzata

önkormányzat
A térség lakossága 
és vállalkozásai

2015 1 8 550 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b)

Fejlesztett és kiépített 
közösségi közlekedési 
infrastrukturális elemek 
száma 
Felújított, vagy újonnan 
épített alsórendű úthálózati 
elemek, belterületi 
útszakaszok, üzleti 
infrastruktúra bekötést 
szolgáló úthálózati elemek 
hossza 

7.) Térségi 
jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés

Iharosberény 
Község

Iharosberény 
Község

1. Kaposvári
Útépítés Nagybajom és 
Újvárfalva között 

Az útszakasz megépítésével lehetővé válik, hogy a 
nagybajomi Ruhaipari JT által a közelmúltban 
megépített új munkaegységre a munkaerőt 
Újvárfalváról és Somogysárdról tudjuk biztosítani. Az új 
szalag 20-30 család számára biztosít jövedelmet. 
Jelenleg egy 20 km-es kerülővel tudják megközelíteni 
Nagybajomot műúton ezekről a településekről. Az 
összekötőút megépítése a munkaerő ingázásán 
jelentősen segítene, valamint segítené a ruhagyár 
versenyképességét azáltal, hogy biztosítható lenne a 
gazdaságosabb működtetése. 

megyei 
kiemelt

vissza nem 
térítendő 
tám.

Később pontosítandó önkormányzat
Újvárfalva Község 
Önkormányzata

Járás vállalkozásai, 
lakosság

Később 
pontosítand
ó

Később 
pontosítand
ó

310 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b)

Fejlesztett és kiépített 
közösségi közlekedési 
infrastrukturális elemek 
száma 
Felújított, vagy újonnan 
épített alsórendű úthálózati 
elemek, belterületi 
útszakaszok, üzleti 
infrastruktúra bekötést 
szolgáló úthálózati elemek 
hossza 

7.) Térségi 
jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés

Újvárfalva

2. Kaposvári
Alsóbogát – Somogygeszti 3 km-
es szakasza 

Földút kiváltása
megyei 
kiemelt

vissza nem 
térítendő 
tám.

Később pontosítandó önkormányzat
Somogyjád – 
Alsóbogát – Edde 
Osztopán 

Járás vállalkozásai, 
lakosság

Később 
pontosítand
ó

Később 
pontosítand
ó

990 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b)

Fejlesztett és kiépített 
közösségi közlekedési 
infrastrukturális elemek 
száma 
Felújított, vagy újonnan 
épített alsórendű úthálózati 
elemek, belterületi 
útszakaszok, üzleti 
infrastruktúra bekötést 
szolgáló úthálózati elemek 
hossza 

7.) Térségi 
jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés

Somogyjád

FONYÓD

KAPOSVÁR
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3. Kaposvári
Kadarkút - Vótapuszta 
önkormányzati utak fejlesztése

útburkolat megerősítése, útpadka, vízelvezető árkok 
rendbetétele
úthálózati elemként autóbusz öbölpár kialakítása

megyei 
kiemelt

vissza nem 
térítendő 
tám.

Később pontosítandó önkormányzat Kadarkút 
Járás vállalkozásai, 
lakosság

Később 
pontosítand
ó

Később 
pontosítand
ó

28 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b)

Fejlesztett és kiépített 
közösségi közlekedési 
infrastrukturális elemek 
száma 
Felújított, vagy újonnan 
épített alsórendű úthálózati 
elemek, belterületi 
útszakaszok, üzleti 
infrastruktúra bekötést 
szolgáló úthálózati elemek 
hossza 

7.) Térségi 
jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés

Kadarkút

1. Marcali
Közlekedési infrastuktúra 
fejlesztése

Az alulfinanszírozott belterületi úthálózat 
karbantartása sem megfelelő településenként, a 
közuthálózat felúijítása fejlesztése szükséges,a 
kistelepülések közlekedő területeinek mínőség 
javítása,az uthálózat teherbirásának növelése.Mai 
falvak területén,az uthálózat a 70-es évek kialakított 
rendszere, a jelenlegi mezőgazdasági és közuti áru 
szállító járnűvek fogadására nem alakalmasak.A 
burkolat szélesség és terhelhetőség szempontjából az 
utak elavultak,a kereskedelem   a kistelepülésekről 
kivonult mozgó árusítással potólják,az egézszégügyi 
ellátás, (háziorvos 
mentőszolgálat,katasztrófavédelem,közműszolgáltatás
, a uthálózatok miatt akadaozik.Településünknek,külső 
forrásra van szüksége a  fejlesztéséhez.

megyei 
kiemelt

vissza nem 
térítendő

Nemeskisfalud önkormányzat
A járás lakossága, 
vállalkozásai

2015 6 20 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b)

Fejlesztett és kiépített 
közösségi közlekedési 
infrastrukturális elemek 
száma 
Felújított, vagy újonnan 
épített alsórendű úthálózati 
elemek, belterületi 
útszakaszok, üzleti 
infrastruktúra bekötést 
szolgáló úthálózati elemek 
hossza 

7.) Térségi 
jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés

Nemeskisfalud Nemeskisfalud

2. Marcali
Erdért-telephez vezető út 
megépítése

Erdért-telephez vezető út megépítése
megyei 
kiemelt

vissza nem 
térítendő

Balatonberény 
Község 
Önkormányzata

önkormányzat
A járás lakossága, 
vállalkozásai

4 724 409 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b)

Fejlesztett és kiépített 
közösségi közlekedési 
infrastrukturális elemek 
száma 
Felújított, vagy újonnan 
épített alsórendű úthálózati 
elemek, belterületi 
útszakaszok, üzleti 
infrastruktúra bekötést 
szolgáló úthálózati elemek 
hossza 

7.) Térségi 
jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés

Balatonberény Balatonberény

1. Nagyatádi
 Lábod-Nagybajom Összekötő 
út felújítása 

Az út 10 cm-es aszfalt burkolattal történő ellátása, 
padkázása, 11000 Ft/m2 költségen.

megyei 
kiemelt

vissza nem 
térítendő 
tám.

Közlekedésfejlesztési 
Koordinációs 
Központ

egyéb szervezet

Kisbajom Község 
Önkormányzata, 
Lábod Község 
Önkormányzata, 
Nagybajom Város 
Önkormányzata

érintett 
települések 
lakossága

2015 2 120 000 000 ERFA

8. foglalkoztatás 
növelése és 
munkaerő-piaci 
mobilitás 
támogatása

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b) a foglalkoztatás 
barát növekedés 
elősegítése a saját belső 
potenciál kifejlesztése 
révén, az adott 
területeket érintő 
területi stratégia 
részeként, beleértve a 
hanyatló ipari régiók 
átalakítását, valamint a 
konkrét természeti és 
kulturális erőforrások

Felújított, vagy újonnan 
épített alsórendű úthálózati 
elemek, belterületi 
útszakaszok, üzleti 
infrastruktúra bekötést 
szolgáló úthálózati elemek 
hossza

2.) Somogyi 
vállalkozások 
versenyképességéne
k növelése az ipari- 
és szolgáltató 
szektorban

Lábod

6619 sz. út 
Lábod-
Nagybajom közti 
szakasza

1. Siófoki
Siójut-Siófok Kiliti összekötő út 
felújítása

Siójut-Siófok Kiliti összekötő út felújítása
Megyei 
kiemelt

Vissza nem 
térítendő

Magyar Közút 
Nonprofit Zrt.

Magyar Közút 
Nonprofit Zrt.

Siófok és Siójut 
Önkormányzatai

Az értintett 
tepeülések 
lakossága

2015 1        1 000 000 000    

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b)

Támogatással érintett lakosok 
száma a fejlesztett / 
megújított településrészeken 
Felújított, vagy újonnan 
épített alsórendű úthálózati 
elemek, belterületi 
útszakaszok, üzleti 
infrastruktúra bekötést 
szolgáló úthálózati elemek 
hossza 

7.) Térségi 
jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

Siófok Siófok, Siójut

MARCALI

NAGYATÁD

SIÓFOK

2014.05.31. 28/32



JÁRÁSI PROJEKTCSOMAGOK GAZDASÁGFEJLESZTÉSI VONATKOZÁSÚ PROJEKTJEI

2. Siófoki
Nagyberényt és Ádándot 
összekötő közút kialakítása

Az Ádánd-Nagyberény közötti jelenleg is meglévő 
földút rendszeres használatban van, de gépjárművel 
csak korlátozottan használható. Eljutni egyik községből 
a másikba csak a 65-ös főúton, Ságváron keresztül 
lehetséges.
Minimális hómennyiség esetén már rendszeresek a 
balesetek a Ságvár-Som közötti völgyben, a közlekedés 
emiatt a 65-ös főúton órákig nem lehetséges. Elkerülő 
útvonal jelenleg nincs.
A meglévő földút szilárd burkolatú közúttá 
átalakításával ez a probléma kiküszöbölhető lenne.
Emellett Még Fejér megyéből is jelentős számban 
járnak dolgozni Siófokra Nagyberényen keresztül 
emberek, akik ezek miatt a lezárások miatt nem 
tudnak eljutni munkahelyükre.

Megyei 
kiemelt

Vissza nem 
térítendő

Magyar Közút 
Nonprofit Zrt.

Magyar Közút 
Nonprofit Zrt.

Ádánd, Nagyberény
Az értintett 
tepeülések 
lakossága

2015 1        1 200 000 000    

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b)

Támogatással érintett lakosok 
száma a fejlesztett / 
megújított településrészeken 
Felújított, vagy újonnan 
épített alsórendű úthálózati 
elemek, belterületi 
útszakaszok, üzleti 
infrastruktúra bekötést 
szolgáló úthálózati elemek 
hossza 

7.) Térségi 
jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

Ádánd
Nagyberény - 
Ádánd között

3. Siófoki
Kötcse-Somogymeggyes 
összekötő út kiépítése

Somogymeggyes 1947-ig Kötcse közigazgatásához 
tartozott, a jelenlegi földút megszakította a 
kapcsolatot, így annak kiépítése indokolt.

Megyei 
kiemelt

Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Magyar Közút 
Nonprofit Zrt.

Magyar Közút 
Nonprofit Zrt.

Közcse Község 
Önkormányzat, 
Somogymeggyes 
Község 
Önkormányzat

Az értintett 
tepeülések 
lakossága

2015 1  na.  ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b)

Támogatással érintett lakosok 
száma a fejlesztett / 
megújított településrészeken 
Felújított, vagy újonnan 
épített alsórendű úthálózati 
elemek, belterületi 
útszakaszok, üzleti 
infrastruktúra bekötést 
szolgáló úthálózati elemek 
hossza 

7.) Térségi 
jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

Kötcse
Kötcse-
Somogymeggyes 
között

1. Tabi
Bedegkér-Törökkoppány közúti 
összeköttetés megépítése

Bedegkér-Törökkoppány közúti összeköttetés 
megépítése

Megyei 
kiemelt

Vissza nem 
térítendő

Magyar Közút 
Nonprofit Zrt.

önkormányzat
Bedegkér, 
Törökkoppány

Az érintett terület 
lakossága

2015 2 400 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b)

Támogatással érintett lakosok 
száma a fejlesztett / 
megújított településrészeken 
Felújított, vagy újonnan 
épített alsórendű úthálózati 
elemek, belterületi 
útszakaszok, üzleti 
infrastruktúra bekötést 
szolgáló úthálózati elemek 
hossza 

7.) Térségi 
jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

Törökkoppány
Bedegkér-
Törökkoppány

1. Kaposvári
Kaposvári járási textilipari 
vállalk  szakképzési hátterének 
biztosítása

textilipari vállalkozások infra és szakképzési 
hátterének biztosítása

megyei 
kiemelt

vissza nem 
térítendő 
tám.

Később pontosítandó önkormányzat
Járás vállalkozásai, 
lakosság

Később 
pontosítand
ó

Később 
pontosítand
ó

30 000 000 ESZA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b)

Fejlesztett és kiépített 
közösségi közlekedési 
infrastrukturális elemek 
száma 
Felújított, vagy újonnan 
épített alsórendű úthálózati 
elemek, belterületi 
útszakaszok, üzleti 
infrastruktúra bekötést 
szolgáló úthálózati elemek 
hossza 

7.) Térségi 
jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés

Később 
pontosítandó

2. Kaposvári
A falusi önellátásban részt vevő 
humánerő komplex szakképzése

humánerő komplex szakképzése
megyei 
kiemelt

vissza nem 
térítendő 
tám.

Később pontosítandó önkormányzat
Járás vállalkozásai, 
lakosság

Később 
pontosítand
ó

Később 
pontosítand
ó

15 000 000 ESZA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. cikk (8) 
(b)

Fejlesztett és kiépített 
közösségi közlekedési 
infrastrukturális elemek 
száma 
Felújított, vagy újonnan 
épített alsórendű úthálózati 
elemek, belterületi 
útszakaszok, üzleti 
infrastruktúra bekötést 
szolgáló úthálózati elemek 
hossza 

7.) Térségi 
jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés

Később 
pontosítandó

TAB

BARCS

CSURGÓ

FONYÓD

KAPOSVÁR

MARCALI

6.1. A helyi foglalkoztatási szint javítása megyei és helyi foglalkoztatási paktumok támogatásával
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1. Marcali A munka érték

A projekt célja a térséget sújtó elvándorlás 
csökkentése, megfordítása. A térséget munkaerőpiaci 
szempontból kettősség jellemzi, egyrészt képzett 
munkaerő iránti kereslettel, másrészt a megfelelő 
tudással rendelkező munkaerő hiánnyal küzd.  A helyi 
gazdaságfejlesztési intézkedésekhez (piac felújítás, KKV 
támogatás, szociális gazdaság) a megfelelő humán 
erőforrás biztosítását, illetve terméktámogatást 
kívánunk megvalósítani (értékesítési akciók, kutatások, 
fesztiválok)

megyei 
kiemelt

vissza nem 
térítendő

Marcali Város 
Önkormányzata

önkormányzat
Somogy Megyei 
Kereskedelmi és 
Iparkamara

A járás lakossága, 
vállalkozásai

2015.01 hó 48 50 000 000 ESZA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ESZA 3. cikk (1) (a)

A program elhagyása utáni 
hat hónapon belül 
foglalkoztatásban – beleértve 
az önfoglalkoztatást � levő 
résztvevők száma

A lakosság 
képzettségi 
szintjének javítását 
célzó fejlesztések 
támogatása

Marcali

2. Marcali

Piacorientált szakmunkásképzés 
feltételeinek megteremtése - 
gyakorlati oktatással  
kombinálva

Átfogó cél, hogy az iparágunk szakember utánpótlását 
támogassa, az ahhoz szükséges gyakorlati tudás 
megszerzésében regionális szinten segítséget nyújtson 
a tanulók számára. Tanulóink már tanulmányaik során 
betekintést nyerhetnek az általunk biztosított 
lehetőség által, egy gyakorlatias, valódi termelés 
életébe, olyan gyakorlati tudásra, tapasztalatra 
tehetnek szert, ami csak ilyen körülmények közt 
szerezhető meg, pályakezdőként előnyként 
könyvelhetik el. Mindemelet segíti a diákok szociális 
beilleszkedését a munka világába.

megyei 
kiemelt

vissza nem 
térítendő

A Ziehl-Abegg Kft. 
több mint 7 éve vesz 
részt a gyakorlati 
szakképzésben, mely 
során vállalatnál 
több mint 60 tanuló 
szerezhetett komoly 
szakmai 
tapasztalatot, 
gyakorlatot. 
Oktatásainkat 
mindezidáig a 
termelésben 
valósítottuk meg, 
emellett a 
2013/2014-es évtől 
kezdődően 
tanműhelyi keretek 
közt is folytathatjuk. 
Ez utóbbi projekt, 
beruházás jelenleg is 
folyamatos bővítés, 
fejlesztés alatt áll. 
Jelenleg 3 szakmára 
rendelkezünk 
akkreditációval, 
melyek a 
következők: gépi 
forgácsoló, 
géplakatos, 
villanyszerelő. 
További 2 területet, 
a mechatronikai 

vállalkozás
Marcali Város 
Önkormányzata

A járás lakossága, 
vállalkozásai

2014.10.01 24 165 000 000 ESZA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ESZA 3. cikk (1) (a)

A program elhagyása utáni 
hat hónapon belül 
foglalkoztatásban – beleértve 
az önfoglalkoztatást � levő 
résztvevők száma

A lakosság 
képzettségi 
szintjének javítását 
célzó fejlesztések 
támogatása

Marcali

3. Marcali
Integrált húsmarha tenyésztés 
bevezetése

A vidéki, főként falvakban élő lakosság boldogulásának 
előmozdítása, a vidék lakosság megtartó erejének 
erősítése. Az oktatás és bértartás révén a helyi gazdák 
egy kiszámítható, tervezhető bevételi forráshoz jutnak, 
mely alapot biztosíthat számukra helyben gazdálkodás 
feltételeinek megteremtésére, illetve erősítésére. 
Egyértelmű cél továbbá a projektgazda termelő - 
élőállat előállító kapacitásának növelése is. 

megyei 
kiemelt

vissza nem 
térítendő

Hubertus Agráripari 
Bt.

vállalkozás helyi gazdák
A járás lakossága, 
vállalkozásai

2014.09.01 24 15 000 000 ESZA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ESZA 3. cikk (1) (a)

A program elhagyása utáni 
hat hónapon belül 
foglalkoztatásban – beleértve 
az önfoglalkoztatást � levő 
résztvevők száma

A lakosság 
képzettségi 
szintjének javítását 
célzó fejlesztések 
támogatása

Kéthely

4. Marcali
A szőlő és bor jövőjéért a 
Marcali-háton

A Marcali-hát szőlő- és bortermelőinek olyan, 
tudásanyag átadása, mely megismerteti őket a 
napjainkban elfogadott és elismert szőlőtermesztési és 
borkészítési eljárásokkal. A képzési programoknak 
nyilvánvaló célja a közösség szerveződése, a saját 
tudásanyagok megosztása, és hasznos tapasztalatok 
átadása. Ez teremtheti meg az alapot egy egységes cél 
megfogalmazásához, mely mentén a Marcali körzet 
szőlő- és bor- marketing arculata is felépíthető. Ennek 
birtokában cél az egységes marketing stratégia 
kialakítása, s rendezvényeken, borversenyeken közös - 
szervezett megjelenés.

megyei 
kiemelt

vissza nem 
térítendő

Marcali Város 
Önkormányzata

önkormányzat
Marcali-hát Borút 
Egyesület

A járás lakossága, 
vállalkozásai

2014.10.01 14 38 000 000 ESZA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ESZA 3. cikk (1) (a)

A program elhagyása utáni 
hat hónapon belül 
foglalkoztatásban – beleértve 
az önfoglalkoztatást � levő 
résztvevők száma

A lakosság 
képzettségi 
szintjének javítását 
célzó fejlesztések 
támogatása

Marcali

5. Marcali Bérlakás program

A város termelő üzeeiben alapvető probléma a 
szakképzett középvezetői (mérnök) szakemberek 
hiánya. A fiatal mérnökök, középvezetők városba, a 
városi tremelő üzemekbe történő csábítását szolgálja 
a fejlesztés azáltal, hogy alacsony költségű, modern 
bérlakás biztosításával támogatja a szakemberek 
letelepedését. 

megyei 
kiemelt

vissza nem 
térítendő

Marcali Város 
Önkormányzata

önkormányzat Ziehl-Abegg Marcali
A járás lakossága, 
vállalkozásai

2015.06.01 24 250 000 000 ESZA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ESZA 3. cikk (1) (a)

Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés

Marcali

NAGYATÁD

SIÓFOK

TAB
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JÁRÁSI PROJEKTCSOMAGOK GAZDASÁGFEJLESZTÉSI VONATKOZÁSÚ PROJEKTJEI

1. Tabi
Koppányvölgyért Szociális 
Innováció

A célirányosan megteremtett gazdasági környezet 
létrehozásával, mint Pl. kihelyezett vetőmag, 
tenyészállat stb. hasznosulásával, termeltetési 
tanácsadással, felvásárlási szerződések kötésével, 
felvásárlási PORTÁK kialakításával a HACS területén 
kellő motivációt tudnánk teremteni, és az ezekkel 
generált termesztésből, tenyésztésből a családoknál 
keletkezett termék feleslegeket felvásárolnánk, ha 
lehetséges célzottan termeltetnénk is. Így nemcsak a 
családok napi túlélését tudnánk megoldani, hanem a 
munkájuk ellenértékeként jövedelmük is képződne. 
Elsődlegesen tervezzük zöldségek, gyümölcsök, 
fűszernövények, gyógynövények feldolgozását, 
csomagolását, ezek értékesítése a saját- kialakítandó 
üzletben valamint online shop- ban és lehetőség 
szerint a kereskedelmi hálózatokban (pl. CBA üzletei) 
történhetne. Kialakítanánk kis központokat, melyekhez 
számos környékbeli falu kapcsolódhatna, ehhez a helyi 
polgármesteri hivatalok tulajdonában lévő évek óta 
használaton kívüli iskolák stb. is alkalmasak lennének. 
Ezekben az épületekben létrehoznánk kisebb, de 
hatékony felvásárló és egyben feldolgozó üzemet, 
ezzel is munkát biztosítva az itt élő és rászorult 
embereknek. Természetesen egységes megjelenésű 
Koppányvölgyi régióhoz fűződő terméknévvel és 
dizájnnal. (pl. lekvárok, szörpök, savanyúságok, 
szárított zöldségek, aszalt gyümölcsök stb.)
Megszervezzük a háztáji termesztést, valamit a vadon 
termő nővények begyűjtését
és felvásárlását is, ezt helyi lakosok bevonásával 
gondoljuk. A falvakban kialakításra kerülő helyi 
felvásárló PORTÁK  feladata természetesen a 
felvásárláson túl a szaktanácsadás és a munkák helyi 

Megyei 
kiemelt

Vissza nem 
térítendő

Völgy Hangja 
Fejlesztési Társaság 
Közhasznú Egyesület

Civil szervezet
Helyi termelők és a 
helyi termékek 
fogyasztói

2015 2 500 000 000 ESZA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ESZA 3. cikk (1) (a)
A támogatott program által 
érintett lakosság száma

1.) Az agrár- és 
erdészeti termelési 
láncok szereplőinek 
megerősítése

Törökkoppány
Koppányvölgye 
HACS

1. Barcsi
Társadalmasított fejlesztési 
koncepció, rendezési és 
szabályozási terv kidolgozása

Az önkormányzat jelenleg hatályos rendezési tervvel 
nem rendelkezik. Az előző szabályozási terv és építési 
előírások nem voltak figyelemmel a fejlesztési 
lehetőségekre, ezért gátat vetett a további 
fejlődésnek. Ha a lakosság és a vállalkozások a 
tervezésbe is hatékonyabban bevonásra kerülnek, úgy 
a környezettudatos , fenntartható terület felhasználás 
jobban elérhetővé válik.

Megyei 
kiemelt

Vissza nem 
térítendő

Lad Község 
Önkormányzata

önkormányzat
A település 
lakossága és 
vállalkozásai

2015 1 5 500 000 ESZA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ESZA 3. cikk (1) (a)

A szociális partnerek vagy 
nem kormányzati szervezetek 
által végrehajtott projektek 
száma 
Támogatott megyei és helyi 
kiemelt foglalkoztatási 
programok száma 

2.) Somogyi 
vállalkozások 
versenyképességéne
k növelése az ipari- 
és szolgáltató 
szektorban

Lad Község Lad Község 

2. Barcsi
Társadalmasított fejlesztési 
koncepció, rendezési és 
szabályozási terv kidolgozása

Az önkormányzat jelenleg hatályos rendezési tervvel 
nem rendelkezik. Az előző szabályozási terv és építési 
előírások nem voltak figyelemmel a fejlesztési 
lehetőségekre, ezért gátat vetett a további 
fejlődésnek. Ha a lakosság és a vállalkozások a 
tervezésbe is hatékonyabban bevonásra kerülnek, úgy 
a környezettudatos , fenntartható terület felhasználás 
jobban elérhetővé válik.

Megyei 
kiemelt

Vissza nem 
térítendő

Patosfa Község 
Önkormányzata

önkormányzat
A település 
lakossága és 
vállalkozásai

2015 1 4 200 000 ESZA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ESZA 3. cikk (1) (a)

A szociális partnerek vagy 
nem kormányzati szervezetek 
által végrehajtott projektek 
száma 
Támogatott megyei és helyi 
kiemelt foglalkoztatási 
programok száma 

2.) Somogyi 
vállalkozások 
versenyképességéne
k növelése az ipari- 
és szolgáltató 
szektorban

Patosfa Község Patosfa Község

3. Barcsi
Dráva Fenntartható Fejlődés 
Központ kialakítása

Beruházási elemek: 
Új struktúrájú intézményegység létrehozása a meglévő 
épületállomány korszerűsítésével, funkcionális 
átalakításával 
A meglévő épület jelenleg teljesen lakatlan, belső 
válaszfal és burkolat rendszere le van bontva. 
Beépített alapterülete cca 550 m2. hasznos 
alapterülete 1 500 m2, pince, földszint, emelet és 
tetőtér beépítési lehetőséggel.

Lehetséges program elemek:
- Fenntartható fejlődés oktatása,
- Ökológiai, természetvédelmi oktatás,
- Klímaváltozás és fenntartható energia-gazdálkodás 
oktatása,
- Környezet-egészségügy � élhetőbb környezet, 
élhetőbb társadalom oktatása,
- Környezetvédelmi és kutatás-fejlesztési pályázatok 
koordinálása.

Megyei 
kiemelt

Vissza nem 
térítendő

Türr István  Képző és 
Kutató Intézet

egyéb szervezet

- Türr István Képző 
és Kutató Intézet
- DDNP 
Igazgatósága,
- Múzeum,
- Dráva Völgye 
Középiskola,
- Pécsi 
Tudományegyetem,
- Kaposvári Egyetem.

A járás lakossága 2015 3 355 000 000 ESZA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ESZA 3. cikk (1) (a)

A szociális partnerek vagy 
nem kormányzati szervezetek 
által végrehajtott projektek 
száma 
Támogatott megyei és helyi 
kiemelt foglalkoztatási 
programok száma 

5.) A fenntartható 
gazdálkodást és 
erőforrás 
felhasználást, 
valamint a megye 
lakosságának 
életminőség 
javítását támogató 

járás 
települései

járás települései

4. Barcsi

Az egész életen át tartó tanulás 
szakmai és infrastrukturális 
feltételeinek megteremtése az 
alapfoktól a középfokig

Beruházási elemek: 
Tanárok szakmai felkészítő programja - szakmai 
továbbképzések
Hallgatói képzési tematikák kidolgozása
Képzési helyek infrastrukturális kialakítása, meglévők 
fejlesztése
Képzéshez szükséges oktatási eszközök beszerzése

Megyei 
kiemelt

Vissza nem 
térítendő

Barcs Város 
Önkormányzata

önkormányzat A járás lakossága 2015 3 345 000 000 ESZA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ESZA 3. cikk (1) (a)

A szociális partnerek vagy 
nem kormányzati szervezetek 
által végrehajtott projektek 
száma 
Támogatott megyei és helyi 
kiemelt foglalkoztatási 
programok száma 

4.) A lakosság 
képzettségi 
szintjének javítását 
célzó fejlesztések 
támogatása

Barcs Város Barcs Város

BARCS
6.2. A térségi gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó kiegészítő ESZA tevékenységek
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JÁRÁSI PROJEKTCSOMAGOK GAZDASÁGFEJLESZTÉSI VONATKOZÁSÚ PROJEKTJEI

5. Barcsi Képzések támogatása

romai közéleti és digitális írástudás képzés, "B" és"C" 
kategóriás járművezetői és GKI szakképzés, pénzügyi 
kultúra gyakorlat orientált fejlesztése
A projekt 4 különböző programot foglal magában.

Megyei 
kiemelt

Vissza nem 
térítendő

Rinya-Dráva 
Szövetség

civil szervezet A járás lakossága 2015 3 37 064 078 ESZA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ESZA 3. cikk (1) (a)

A szociális partnerek vagy 
nem kormányzati szervezetek 
által végrehajtott projektek 
száma 
Támogatott megyei és helyi 
kiemelt foglalkoztatási 
programok száma 

4.) A lakosság 
képzettségi 
szintjének javítását 
célzó fejlesztések 
támogatása

járás 
települései

járás települései

1. Csurgó

Újra dolgozom…”Czinka Panka 
nyomában” képzési-
foglalkoztatási projekt a csurgói 
kistérségben



A projekt időtartama 24 hónap lesz, ebből 6 hónap lesz 
a népi mesterségek képzése, majd 18 hónap a 
továbbfoglalkoztatáshoz kötődő tevékenység. A 
továbbfoglalkoztatás időszaka alatt fog megvalósulni 
egy IT képzés, a résztvevők informatikai 
kompetenciáinak javítása érdekében.A projekt egy 
olyan településen – Pogányszentpéteren – valósul 
meg, ahol az elmúlt években a legnagyobb mértékben 
nőtt a munkanélküliek aránya, és kiemelt jelentősége 
van minden olyan projektnek, mely ezt a tendenciát 
tompítja, ado� esetben visszafordítja.
A projektben megvalósuló felnőttképzés keretében 
javul a kistérség szükségleteihez igazodó kulturális 
szolgáltatások színvonala és a bevont célcsoport 
informa�kai képze�ségi szintje. 
 •A népi mesterségek megismerésével, az IT 

alapismeretek megszerzésével a térség alacsonyabb 
iskolázottságú és/vagy alacsonyabb keresetű lakosai 
hatékonyabban használhatják ki a helyi turisztikai 
potenciált, a népi mesterségek a megélhetésük és 
jövedelem-kiegészítésük forrásai lehetnek. 
 •A fogyatékkal élőknél a rehabilitációt, a teljes életet 

jelentheti egy-egy szakma elsajátítása. Az oktatóknak 
és a mesterségeket gyakorlóknak pedig a képzés 
megélhetést jelenthet.
 •Különösen a hátrányos helyzetűek számára teremt 

lehetőséget a projekt, e réteg nem képes magának 
eszközöket beszerezni, illetve önállóan megtanulni az 
alapokat. Ugyanakkor képviselői különböző 
korosztályaiban ki lehet, sőt ki kell alakítani a digitális 
írástudás iránti igényt, és az elsajátítható IT 
kompetenciák munkaerő-piaci szükségességének 
tudatosulását.

Megyei 
kiemelt

Vissza nem 
térítendő

Pogányszentpéter 
Község 
Önkormányzata

önkormányzat
A térség lakossága 
és vállalkozásai

2015 2 75 000 000 ESZA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ESZA 3. cikk (1) (a)

A szociális partnerek vagy 
nem kormányzati szervezetek 
által végrehajtott projektek 
száma 
Támogatott megyei és helyi 
kiemelt foglalkoztatási 
programok száma 

4.) A lakosság 
képzettségi 
szintjének javítását 
célzó fejlesztések 
támogatása

Pogányszentpé
ter Község 

Járás települései

1. Nagyatádi

Nagyatád térségében működő 
vállalkozások munkaerő 
állományának célzott 
támogatása

A térségi vállalkozások munkaerő igényeire szabott, 
célzott képzési programok megvalósítása az alábbi 
területeken:
- gépipar, fémmegmunkálás
- egészségügyi szakdolgozók
- hiányszakmák

egyéb
vissza nem 
térítendő 
tám.

Rinyamenti Kistérség 
Többcélú 
Önkormányzati 
Társulás

kistérségi 
önkormányzati 
társulás

járásban működő 
vállalkozások

2015 2 300 000 000 ESZA

8. foglalkoztatás 
növelése és 
munkaerő-piaci 
mobilitás 
támogatása

ESZA 3. cikk (1) a) i. 
munkaerő-piaci 
hozzáférés a 
munkakeresők és az 
inaktív személyek 
számára többek között 
helyi foglalkoztatási 
kezdeményezések és a 
munkavállalói mobilitás 
ösztönzése révén

Támogatott vállalkozások 
által teremtett új 
munkahelyek száma

2.) Somogyi 
vállalkozások 
versenyképességéne
k növelése az ipari- 
és szolgáltató 
szektorban

Nagyatád Nagyatád járás

1. Siófoki
 „ Oktaturizmus Nyim”  Szép és 
vonzó településkép kialakítása

Lényege a különböző szakmunkás és szakközép iskolák 
diákjai számára (pl. asztalos, kőműves, hegesztő, festő, 
környezet technikus, informatikus, stb…) szakmai 
gyakorlat vagy vizsgamunka elvégzésére biztosítanánk 
lehetőség. Így a település jelenleg leromlott állapotú 
utcabútorai, járdaszakaszai, épületei stb… 
megújulhatnának a jövő nemzedékei aktív és hasznos 
bevonásával akár egy vagy többnapos „gyakorlati 
kirándulás” alkalmával. A gyakorlat során felhasznált 
anyagok a projekt finanszírozása keretében úgy 
kerülnek beépítésre, hogy az elvégzett munka mellett 
új hozzáadott környezeti és társadalmi érték jelenik 
meg.

Megyei 
kiemelt

Vissza nem 
térítendő

Nyim Község 
Önkormányzata

Önkormányzat
Nyim Község 
Önkormányzata

Az értintett 
tepeülések 
lakossága

2015 2             22 500 000    ESZA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ESZA 3. cikk (1) (a)
A támogatott program által 
érintett lakosság száma

4.) A lakosság 
képzettségi 
szintjének javítását 
célzó fejlesztések 
támogatása

Nyim Nyim

KAPOSVÁR

MARCALI

NAGYATÁD

SIÓFOK

TAB

CSURGÓ

FONYÓD
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MEGYEI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROJEKTCSOMAGOK

Sor-
szám

Járás 
megnevezése

Projekt megnevezése Tervezett tevékenységek Kapcsolódó 
TOP 

intézkedés

Kijelölés típusa Támogatási forma 
megnevezése

Projektgazda neve Kedvezményezetti 
kör meghatározása

Egyéb bevonandó 
szervezet 

Célcsoport Időbeli 
ütemezés: a 

kezdés 
tervezett 
időpontja 

(év)

Időbeli 
ütemezés: a 

projekt 
megvalósítás 

várható 
időtartama (év)

A projekt költségigénye 
(Ft)

Finanszírozó 
alap

Kapcsolódó EU 
tematikus 
célkitűzés

Kapcsolódó EU 
beruházási 

prioritás neve

Számszerűsíthető 
indikátor 
vállalások

Somogy megyei 
területfejlesztési stratégia 

kapcsolódó  prioritása

Gesztor település 
megnevezése

Érintett 
település(ek) 
megnevezése

14 505 630 244

1. projekt Barcsi
Önkormányzati tulajdonú 
gyümölcsöskert további 
fejlesztése

A szóban forgó terület a legutolsó gróf gyümölcsöskertje volt. Az elöregedett gyümölcsfákat az 
elmúlt évben kivágattuk, helyükre megkezdődött az őshonos gyümölcsfák telepítése (50-60 db.), s 
ezt a folyamatot kívánjuk bővíteni, mert a helyi (és környékbeli települések) közétkeztetésének 
biztosításához elengedhetetlen feltétel a gyümölcsök, ivólevek, lekvárok rendelkezésre állása, ami 
éves szinten jelentős összegű kiadással bír. Fontos lenne, hogy a helyben megtermelt gyümölcsök 
kerüljenek fogyasztásra. Ez által 1-2 fő szakképzett helybeli munkanélküli számára is tudnánk 
hosszabb távon munkalehetőséget biztosítani. 100 db. őshonos - különböző fajtájú - gyümölcsfa 
csemete beszerzése, ültetés utáni védelme lenne a pályázott összeg felhasználási módja. Fél 
évszázaddal ez előtt, az általános iskoláskorúak besegítettek a gyümölcsszüretelésbe, amelyért 
bizonyos kedvezményeket kaphattak, pl. táborozási költségeik biztosítása. Ezt a hagyományt is 
szeretnénk újra éleszteni. Több olyan önkormányzati, civil szervezeti rendezvény is, amelynek 
keretében a lakosság és az idelátogatók számára biztosított ételek készítéséhez szükség van pl. 
dióra, lekvárra,- s ezt a lakosság szokta "összeadni", de ezt a terhet is szeretnénk kiváltani. 
Fontosak az őshonos gyümölcsfák, hisz ezek a különböző betegségekkel szemben ellenállóbbak. 
Összességében az 5-6 hektáros nárciszos park ez által is értékesebbé, hasznosabbá válhatna.

1.1 megyei kiemelt vissza nem térítendő Babócsa Község 
Önkormányzata

önkormányzat lakosság, 
foglalkoztatás

2015 1 500 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. 
cikk (8) (b)

Támogatott 
vállalkozások által 
teremtett új 
munkahelyek 
száma

Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek megerősítése 
és a helyi termelésen 
alapuló önfenntartó 
szociális gazdaság 
feltételeinek 
megteremtése

Babócsa

2. projekt Barcsi
Termálvíz hasznosítása: 
gyógyvízzé nyilvánítás, 
ásványvíz palackozás

A fél évszázadon át működő, termálfürdő gyógyulni, pihenni vágyó emberek tömegeiknek 
biztosított folyamatos lehetőséget,- de jogszabályi változások teljesíthetetlenségéből eredően 
(önkormányzat anyagi ellehetetlenülése) 2007-ben bezárásra került. Dél-Dunántúlon az egyik 
legerősebb kitörési pont a gyógyturizmus felfejlesztése lenne. A jobban kiépített környékbeli 
(főként kisvárosi) fürdők viszonylag stabil látogatói körrel rendelkeznek. A mi településünk nem 
kíván versenyezni ezekkel a településekkel, csupán a 60-70 fő helybeli és 5-10 km-es körzeten 
belüli  mozgásszervi beteg részére kívánja biztosítani a hozzáférés, gyógyulás lehetőségét, ami 
évtizedeken át adott volt számukra. Ezek az emberek 50 év felettiek,- (a fiatalabb korosztály 
inkább a barcsi, csokonyavisontai és nagyatádi termálvizes, jól kiépített komplexumokat látogatja. 
)Továbbra is ezt a korosztályt céloznánk a fejlesztéssel, hisz ők az elesettebbek, kevésbé tudnak 
kimozdulni, közlekedési gondjaik vannak. Ez a termálfürdő nyugodt, parkosított környezetben van. 
Akár gyógyturizmus fejlesztési célzattal lehetne ajánlani a későbbiekben az idősebb korosztály 
számára, akik nem szórakozni szeretnének, hanem pihenni. A másik alternatíva az ásványvíz 
palackozás lehetne, amelyből bevételi forrás is képződne, hisz a betegek által igazolt, hogy 
gyomorbántalmakra, emésztési zavarokra kúra szerűen fogyasztva is kiváló a víz hatásfoka. Akár a 
fürdő üzemeltetése, akár az ásványvíz palackozása új munkahelyek teremtésével járna az itt élő, 
az országos átlagot jóval meghaladó munkanélküliek számára. "Somogyország kincse"-ként a 
termálvíz kihasználásában rengeteg lehetőséget látunk.

1.1 megyei kiemelt vissza nem térítendő Babócsa Község 
Önkormányzata

önkormányzat lakosság, 
foglalkoztatás

2015 1 85 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. 
cikk (8) (b)

Támogatott 
vállalkozások által 
teremtett új 
munkahelyek 
száma

Somogyi vállalkozások 
versenyképességének 
növelése az ipari- és 
szolgáltató szektorban

Babócsa

3. projekt Barcsi
Városgazdálkodási 
Igazgatóság 
tevékenységének bővítése

Beruházási elemek: 
Az Igazgatóság  kertészeti, növénytermesztési és erdőgazdálkodási tevékenységgel történő 
kiszélesítéséhez, a termékfeldolgozás és hasznosítás rendszerének kiépítéséhez szükséges 
infrastrukturális elemek megvalósítása 

1.1 megyei kiemelt vissza nem térítendő Barcs Város 
Önkormányzata

önkormányzat vállalkozás 2015 1 225 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. 
cikk (8) (b)

Támogatott 
vállalkozások által 
teremtett új 
munkahelyek 
száma

Somogyi vállalkozások 
versenyképességének 
növelése az ipari- és 
szolgáltató szektorban

Barcs

4. projekt Barcsi
Építés-, felújítás 
mikrovállalkozások 
fejlesztése érdekében

Iroda, műhely, raktár felújítása Somogytarnócán
Barcsi autószalon kibővítése szerviz létrehozásával
Pelletgyártó üzem létesítése Babócsán
Tároló fatermék összeszerelő üzem létesítése Segesden
Iparos és barkács kereskedőház komplex fejlesztése Barcson.
Gabonatisztítási szárítási kapacitásnövelés.
A projekt 6 különböző fejlesztést foglal magában.

1.1 megyei kiemelt vissza nem térítendő Rinya-Dráva 
Szövetség

önkormányzati 
szövetség

lakosság, 
foglalkoztatás

2015 1 143 585 034 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. 
cikk (8) (b)

Támogatott 
vállalkozások által 
teremtett új 
munkahelyek 
száma

Somogyi vállalkozások 
versenyképességének 
növelése az ipari- és 
szolgáltató szektorban

5. projekt Barcsi Erdészeti szolgáltatók 
eszközbeszerzése

Erdészeti szolgáltatást végzők gép és eszközbeszerzése. 
A projekt 22 különböző fejlesztést foglal magában, egy-egy településen több különböző beruházás 
is megvalósulna (Barcs, Babócsa, Homokszentgyörgy, Ötvöskónyi, Péterhida).

1.1 megyei kiemelt vissza nem térítendő Rinya-Dráva 
Szövetség

önkormányzati 
szövetség

lakosság, 
foglalkoztatás

2015 1 97 199 210 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. 
cikk (8) (b)

Támogatott 
vállalkozások által 
teremtett új 
munkahelyek 
száma

Somogyi vállalkozások 
versenyképességének 
növelése az ipari- és 
szolgáltató szektorban

6. projekt Barcsi

Települési gazdasági 
aktivitás erősítése a 
működő és  barnamezős 
iparterületek bevonásával 

Ipari park meglévő területének fejlesztése a volt KEMIKÁL területén 
Ipari park bővítésére tervezett terület hasznosítása befektető bevonásával
A volt fűrészüzem (parkettagyár) működésének újraindítása
Mészégető utcai iparterület, melynek része a volt kenyérgyár, a volt NOVART ipartelep,  a volt 
VOLÁN telephely, a Dráva Tej Kft üzeme, a DRÁVA COOP Zrt. üzemei, hatékonyságának erősítése, 
tevékenységi kör bővítése 
Nyugati ipartelep a vasút és a Dráva part közötti területen működő vállalkozások ipari technológiai 
fejlesztése, új piaci lehetőségek felkutatása - kihasználása

1.1 megyei kiemelt vissza nem térítendő Barcs Város 
Önkormányzata

önkormányzat vállalkozás 2015 2 1 500 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. 
cikk (8) (b)

Támogatott 
vállalkozások által 
teremtett új 
munkahelyek 
száma

Somogyi vállalkozások 
versenyképességének 
növelése az ipari- és 
szolgáltató szektorban

Barcs

II. Megyei gazdaságfejlesztési projektcsomagok
SOMOGY MEGYEI ITB projektek

1.1. Foglalkoztatás-bővítést szolgáló önkormányzati gazdaságfejlesztési akciók
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MEGYEI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROJEKTCSOMAGOK

1. projekt Csurgói

CSURGÓ 
növénytermesztésre és 
állattenyésztésre 
alapozott élelmiszer-
előállítás, sajtkészítés, 
vágópont létesítése

Tevékenység, cél: növénytermesztésre és állattenyésztésre alapozott élelmiszer-előállítás, 
sajtkészítés, vágópont létesítése
Beruházás
Ingatlan: A Gazdaképző Állattartó Telep berendezésekkel együtt önkormányzati tulajdonban van, 
építés a sajtkészítő üzem és a vágópont vonatkozásában szükséges
Eszközök, technológia: az állattartáshoz és a növénytermesztéshez szükséges eszközök 
rendelkezésre állnak, jelentősebb beruházás a sajtkészítő és csomagoló üzem kiépítéséhez kell
Működés
Alapanyag-beszerzés, termeltetés: az állatok (tehén, sertés) vásárlása a projekt terhére tervezett, 
az állatállomány ellátáshoz szükséges takarmány előállítsa közalapítványi tulajdonban lévő (62,8 
HA) szántóföldön indulna, a későbbiekben, az esetleges további fejlesztések esetén a Nagyváthy 
János Szakképző iskola használatában lévő közel kétszáz hektáros területet veszik igénybe
Tevékenység részletezése: az állattartás során éves szinten realizálnának 35 ezer kg sertéshúst és 
136-137 ezer liter tejet, az előállított sajt mennyisége 13-14 ezer kg évente. A vágópont kisebb 
kapacitású pontként működne, illetve a körzetben működő kistermelők részére biztosítják a 
vágóállatok levágását
Foglalkoztatás
Létszám: 14 fő
Létszám megoszlás: 1 fő ügyvezető, 1 fő marketing és értékesítési képviselő, 1 fő boltos, 1 fő 
sajtkészítő, 1 fő hentes, 2 fő segéd, 4 fő egyéb állattenyésztési és növénytermesztési 
foglalkoztatott, 3 fő portás
Piaci oldal
  Értékesítési csatornák: helyi mintabolt, körzeti értékesítés területi képviselővel, helyi illetve 30 
km-es körzetben lévő intézmények, vendéglők, magánfogyasztók, CBA, közüzemi konyha, szociális 
otthon (Berzence)
Egyéb: a Drávavölgye Tanintézményben folyó szakképzéssel illetve iskolával összeegyeztetve 
valósítanák meg a beruházást, gyakorlati oktatással összekötve, jogszabályoknak megfelelően.

1.1 megyei kiemelt vissza nem térítendő
Csurgó 
önkormányzat önkormányzat

lakosság, 
foglalkoztatás 2015 1 653 169 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. 
cikk (8) (b)

Támogatott 
vállalkozások által 
teremtett új 
munkahelyek 
száma

Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek megerősítése 
és a helyi termelésen 
alapuló önfenntartó 
szociális gazdaság 
feltételeinek 
megteremtése

Csurgó 
önkormányzat

2. projekt Csurgói Ipari park fejlesztése, 
kialakítása

A projekt során szeretnénk az ipari parkot közművesíteni. A megfelelő feltételek megteremteni, a 
működéshez. A fejlesztés keretein belül a dologi költségek mellett tanulmányok kidolgozását 
tervezzük, potenciális befektetők felkutatását. A befektetők számára kedvező feltételek új 
munkahelyeket teremtenek a későbbiekben, amely az egész kistérség magas munkanélküliségét 
hivatottak visszaszorítani.  Az ipari park fejlesztése az egész régió versenyképességét növeli.

1.1 megyei kiemelt vissza nem térítendő Csurgó 
önkormányzat

önkormányzat vállalkozás 2015 2 450 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. 
cikk (8) (b)

Támogatott 
vállalkozások által 
teremtett új 
munkahelyek 
száma

Somogyi vállalkozások 
versenyképességének 
növelése az ipari- és 
szolgáltató szektorban

Csurgó 
önkormányzat

3. projekt Csurgói
Faaprító és tömbösítő 
üzem létrehozása

A településen és a kistérségben rengeteg fanyesedék keletkezik éves szinten. Ennek a feldolgozása 
(aprítása, tömbösítése), hasznosítása eddig megoldatlan probléma. A pályázat keretein belül 
tervezzük a megfelelő berendezések beszerzését, a munkálatokhoz szükséges térszín biztosítását. 
A keletkező végtermék fűtési célt szolgálna. Ezt a rászoruló családok kaphatják meg, illetve az 
előállított mennyiségtől függően a piacra termelés is megvalósulhat. Terveik szerint 2-3 ember 
foglalkoztatottsága oldódhat meg az üzem létrehozásával.

1.1 megyei kiemelt vissza nem térítendő
Csurgó Város 
Önkormányzata önkormányzat

lakosság, 
foglalkoztatás 2015 1 100 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. 
cikk (8) (b)

Támogatott 
vállalkozások által 
teremtett új 
munkahelyek 
száma

Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek megerősítése 
és a helyi termelésen 
alapuló önfenntartó 
szociális gazdaság 
feltételeinek 
megteremtése

Csurgó Város 
Önkormányzata

4. projekt Csurgói Szárító és savanyítóüzem 

Az elmúlt évek során Startmunka program keretein belül 15 fő képzése történt meg. Savanyítás és 
háztáji növénytermesztés oktatáson vettek részt a dolgozók.  Jelenleg is megoldott a 
foglalkoztatottságuk egy mezőgazdasági projektben. Erre a mezőgazdasági projektre, a 
geomtermikus adottságokra és a szakképzettségre épülő üzemet szeretnénk létrehozni. A projekt 
meglaósítása esetén csökkenne a munkanélküliség a településen.

1.1 megyei kiemelt vissza nem térítendő
Csurgó Város 
Önkormányzata önkormányzat

lakosság, 
foglalkoztatás 2015 1 150 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. 
cikk (8) (b)

Támogatott 
vállalkozások által 
teremtett új 
munkahelyek 
száma

Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek megerősítése 
és a helyi termelésen 
alapuló önfenntartó 
szociális gazdaság 
feltételeinek 
megteremtése

Csurgó Város 
Önkormányzata

5. projekt Csurgói Gyümölcsfeldolgozás 
Iharos

Az önkormányzat2012- 2013 között  Pogányszentpéter Önkormányzatának gesztorságával adta 
be, majd 2014-től önállóan a Startmunka  �Egyéb értékteremtő  projektjében�  gyümölcsfákat 
telepített és kíván telepíteni  egy 2 hektáros területen, amelyet később  újabb gyümölcsös 
telepítése követne. Ez hosszútávon állandó alapot képezne a gyümölcsfeldolgozáshoz. Három 
típusú feldolgozási formát szeretnénk, gyümölcslé sajtoslás, lekvárkészítés, valamint gyümölcs 
párlat előállítását. A fenti gyümölcsös természetesen nem oldaná meg az üzem nyersanyag 
szükségletét, illetve mire ezek a fák termőre fordulnak az 5- 10 éves időintervallum, addig is 
szükséges valahonnan a nyersanyagellátás. A csurgói térség 18 települése, vagy akár szélesebb 
határokon belül mozogva felvevő piacot nyújtanánk a termelők, gyümölcseinek értékesítéséhez. A 
térségben sok településen folyik gyümölcstermesztés, sokat segítene a létesítendő üzem 
lehetőségein, ha a megyei úthálózati koncepcióban is szereplő Csurgónagymarton és a 6801-es út 
szilárdburkolatú összekötése az iharosi Rákóczi utca nyomvonalán történne meg, ugyanis ez 
egyben a gyümölcstermesztők egyik fő beszállítói útvonalává is válhatna rövid időn belül. A piacon 
kapható ivólevek és  lekvárok drágák, továbbá  mindenféle mesterséges adalék anyagokat 
tartalmaz többségük, ezért biztosan lenne kereslet egy olcsóbb, és természetes alapanyagokból 
készülő helyi termékre. A vidék ízeit használnák fel iskolai, óvodai és közétkeztetési konyhákon, 
térségi, de akár szélesebb területi határokon kívül is. 

1.1 megyei kiemelt vissza nem térítendő Iharos Község 
önkormányzata

önkormányzat lakosság, 
foglalkoztatás

2015 1 550 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. 
cikk (8) (b)

Támogatott 
vállalkozások által 
teremtett új 
munkahelyek 
száma

Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek megerősítése 
és a helyi termelésen 
alapuló önfenntartó 
szociális gazdaság 
feltételeinek 
megteremtése

Iharos Község 
önkormányzata

1. projekt Siófoki
Ipartelep fejlesztése a 
Marosi út 
rekonstrukciójával

A projet megvalósítása során kiépítésre és felújításra kerülnek a közművek, a csapadékcsatorna 
elvezetés, a közvilágítás, közös gyalogos és kerékpárút, valamint új aszfaltburkolatú út.

1.1 megyei kiemelt vissza nem térítendő Siófok város 
önkormányzata

önkormányzat vállalkozás 2015 2 280 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. 
cikk (8) (b)

Támogatott 
vállalkozások által 
teremtett új 
munkahelyek 
száma

Somogyi vállalkozások 
versenyképességének 
növelése az ipari- és 
szolgáltató szektorban

Siófok város 
önkormányzata

2. projekt Siófoki

A helyi termék útja a 
Balatonföldvári 
kistérségben, helyi 
termékek piacra 
jutásának segítése

A projekt keretében megvalósítani kívánt tevékenységek: A helyi és térségi termelők, vállalkozók, 
civil szervezetek, közösségek összefogása, helyi termelői piacok létrehozása, egészséges 
életmódhoz kapcsolódó szemléletek átadása.Korábbi törekvések és kezdeményezések alapján a 
helyi termékek hálózati jellegű értékesítését segítő rendszer illetve bemutató és értékesítő hely 
kialakítása (Tourinform iroda/TDM szervezet gyakorlati tapasztalatai alapján igény van rá). A helyi 
és térségi piacok alkalomszerű, időszakos vagy rendszeres megjelenési lehetőséget biztosítanak a 
termelőknek, változó helyszínekkel. Szervezését a gazdálkodók, a helyi önkormányzatok végzik a 
TDM szervezet együttműködésében. A közösségi környezetben termelői piac kialakítása, 
szükséges infrastruktúra biztosítása. Mesterségek napja rendezvény szervezése 
hagyományteremtő szándékkal. TÁMOP - EFI projekttel való együttműködés, fenntartási 
időszakban egészséges életmód népszerűsítésében. 

1.1 megyei kiemelt vissza nem térítendő
Balatonföldvári 
Kistérségi Turisztikai 
Egyesület

önkormányzat vállalkozás 2015 1 500 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. 
cikk (8) (b)

Támogatott 
vállalkozások által 
teremtett új 
munkahelyek 
száma

Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek megerősítése 
és a helyi termelésen 
alapuló önfenntartó 
szociális gazdaság 
feltételeinek 
megteremtése

Balatonföldvári 
Kistérségi 
Turisztikai 
Egyesület
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3. projekt Siófoki

Helyi termelésen alapuló 
önkormányzati 
gazdálkodás kialakítása 
Ságvár, Som és Nyim 
településeken

Az önkormányzatok egy 100 %-ban önkormányzati tulajdonban lévő nonprofit gazdasági 
társaságot, vagy szövetkezetet terveznek létrehozni a településeken található önkormányzati és 
volt honvédelmi célú állami tulajdonú területek hasznosításával, termelésbe vonásával, stb...  . A 
társaság/szövetkezet feladatait az alapító önkormányzatok az önkormányzatiság elmúlt több mint 
húsz évének tapasztalatai, ismérvei alapján kívánják meghatározni kiegészítve a jelenkor 
kihívásaira adott válaszokkal pl.:
 egyes önkormányzat által ellátandó feladatok szolgáltatásként történő teljesítése, pl.: 
településüzemeltetési alapfeladatok,( javítási, építési, karbantartási feladatok az intézményeknél, 
saját tulajdonú épületeknél, stb…) valamint a település kül -és belterületén található közterületek 
gondozása, karbantartása.
 a településeken található önkormányzati tulajdonú és egyéb elhanyagolt, nem hasznosított 
területek mezőgazdasági, energetikai célú termelésbe vonása (pl. zöldség, gyümölcs, levendula, 
energiaültetvény,stb...) 
 a több éve működtetett Országos Kirakodó és Kisállat Vásár működtetése, továbbfejlesztése pl. 
helyi termelői piac kialakítása 
 a településen lakóknak vagy ingatlannal rendelkezőknek szolgáltatás végzése( hétvégi házak, 
nyaralók, telkek kommunális feladatai) 
 zöldhulladék udvar működtetése, a hulladékok feldolgozása, hasznosítása ( biomassza előállítás 
meglévő kazánokhoz)
 szelektív hulladékok bálázása, értékesítése 
 betontermékek gyártása, értékesítése önkormányzatoknak, magánszemélyeknek, 
vállalkozásoknak ( térkő, árokelem, járda és meder lapok, beton oszlop, virágláda-támfal , stb� )
Tervezett egyéb hasznosítási célok a településen található HM kezelésében lévő állalmi 
területekkel kapcsolatosan :
A már régóta gondozatlan,elhanyagolt 056hrsz, és 057hrsz-ú „fásított területeket”, valamint a 
052hrsz-ú ingatlant, mely teljes egészében érintett a római kori régészeti lelőhellyel  az 
önkormányzat kulturális �szabadidős övezetként hasznosítaná (pl. táborozási lehetőség), továbbá 
helyet kapna a település múltját bemutató Régészeti Park, valamint az egyéb hasznosításra nem 
alkalmas ingatlanrész, a meglévő biomassza fűtési rendszer alapanyagát jelentő  energiaültetvény 
egy részének adna helyet. (megj. az ingatlanokon jelenleg gazos,fával,bokorral benőtt ligetes 
terület található, domborzata váltózó, egyenetlen, itt több a domboldalba ásott, valószínűleg 
tárolásra használt „bunker”  helyezkedik el. 
Tudjuk,hogy ilyen volumenű beruházások megvalósítása években, sok esetben évtizedekben 
mérhetőek, addig viszont a területet az önkormányzat mezőgazdasági és biomassza energia 

1.1 megyei kiemelt vissza nem térítendő
Ságvár Község 
Önkormányzata önkormányzat

lakosság, 
foglalkoztatás 2015 1 110 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. 
cikk (8) (b)

Támogatott 
vállalkozások által 
teremtett új 
munkahelyek 
száma

Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek megerősítése 
és a helyi termelésen 
alapuló önfenntartó 
szociális gazdaság 
feltételeinek 
megteremtése

Ságvár Község 
Önkormányzata

4. projekt Siófoki
Fedett paic 
Balatonszárszón

A már működő és a helyben lakók, üdülőtulajdonosok, itt tartózkodók által kedvelt  termeleői piac 
területén 250 m2-es fedett elárusítóhely kialakítása, mellyel éven át történő, valamint az 
időjárástól függeten értékesítést tesz lehetővé, biztosítva az itt tartózkodók szélesebb körű, 
folyamatos piaci árúellátását. Az épületben kialakított termelői bolt együttműködésen alapuló 
helyi és térségi gazdaságok fejlődését eredményezi, és kihat a termelők jövedelemszerző 
tevékenységének fokozására.

1.1 megyei kiemelt vissza nem térítendő
Balatonszárszó 
Nagyközség 
Önkormányzata

önkormányzat
lakosság, 
foglalkoztatás 2015 1 30 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. 
cikk (8) (b)

Támogatott 
vállalkozások által 
teremtett új 
munkahelyek 
száma

Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek megerősítése 
és a helyi termelésen 
alapuló önfenntartó 
szociális gazdaság 
feltételeinek 
megteremtése

Balatonszárszó 
Nagyközség 
Önkormányzata

5. projekt Siófoki
Új őstermelői piac 
kialakítása A korábbi vasúti csomólont helyén őstermelői piac kialakítása 1.1 megyei kiemelt vissza nem térítendő

Zamárdi Város 
Önkormányzata önkormányzat

lakosság, 
foglalkoztatás 2015 1 5 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. 
cikk (8) (b)

Támogatott 
vállalkozások által 
teremtett új 
munkahelyek 
száma

Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek megerősítése 
és a helyi termelésen 
alapuló önfenntartó 
szociális gazdaság 
feltételeinek 
megteremtése

Zamárdi Város 
Önkormányzata

6. projekt Siófoki
Balatonszárszói élelmiszer-
feldolgozó központ

4 élelmiszer-ipari KKV telephelyének kialakítása Balatonszárszó iparterületén (barna mezős 
terület).
A projektben részt vevő vállalkozások versenyképességét javító tényezők:
- mindennapi tapasztalatcsere

1.1 megyei kiemelt vissza nem térítendő
Balatonszárszó 
Nagyközség 
Önkormányzata

önkormányzat
lakosság, 
foglalkoztatás 2015 1 160 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. 
cikk (8) (b)

Támogatott 
vállalkozások által 
teremtett új 
munkahelyek 
száma

Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek megerősítése 
és a helyi termelésen 
alapuló önfenntartó 
szociális gazdaság 
feltételeinek 
megteremtése

Balatonszárszó 
Nagyközség 
Önkormányzata

7. projekt Siófoki

Ságvári Ipari park Nkft. 
létrehozása és az ipari  
övezet infrastrukturális 
fejlesztése.

Az ipari park létrehozására kijelölt gazdasági övezet alkalmassá tétele a befektető vállalkozók, 
vállalatok fogadására.Hiányzó fontos infrastruktúra kialakítása pl. szennyvíz, kiszolgáló utak,stb... . 
A projekt keretében létre kívánunk hozni egy nonprofit szervezetet, amely az ipari parkkal 
kapcsolatos ügyek ügyvitelét, és a napi teendőket látná el és koordinálja a beruházók, érdeklődők 
és a tulajdonos közti kapcsolatokat.  Megközelítés: 65.sz. főút, M7 autópálya (4km), Siófok-Kiliti-
Ságvár repülőtér, a Balaton törvény ill. Ságvár rendezési terve által (U-2 , Gksz-3 )Gazdasági 
övezetnek minősül.

1.1 megyei kiemelt vissza nem térítendő Ságvár Község 
Önkormányzata

önkormányzat vállalkozás 2015 2 150 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. 
cikk (8) (b)

Támogatott 
vállalkozások által 
teremtett új 
munkahelyek 
száma

Somogyi vállalkozások 
versenyképességének 
növelése az ipari- és 
szolgáltató szektorban

Ságvár Község 
Önkormányzata

1. projekt Marcali MIP Logisztikai központ

Az ipari park területén a közmű gerinchálózat (víz, szennyvíz, elektromos áram, gáz) kiépült. Az 
útcsatlakozások (68-as úthoz) kiépültek, azonban a terület belső infrastuktúrája csak részben 
került kialakításra. A fejlesztés keretében a hiányzó infrastruktúra kiépítését, belső úthálózatot, 
közvilágítást, valamint informatikai, vagyonvédelmi hálózat kiépítését tervezzük megvalósítani. A 
program részét képezi egy ~3000 m2 alapterületű raktárcsarnok megépítése is, melyet a 
projektgazda bérleti konstrukcióban kíván működtetni. A csarnok mintegy "induló alapot" adhat a 
logisztikai központ kialakításának, ezzel biztosítva megfelelő raktározási felületet a betelepedni 
szándékozó válalkozásoknak. A bérleti konstrukció vonzóvá teheti a területet, hiszen a 
vállálkozásoknak nem kell jelentős induló befektetést eszközölniük

1.1 megyei kiemelt vissza nem térítendő Marcali város önkormányzat vállalkozás 2015 2 900 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. 
cikk (8) (b)

Támogatott 
vállalkozások által 
teremtett új 
munkahelyek 
száma

Somogyi vállalkozások 
versenyképességének 
növelése az ipari- és 
szolgáltató szektorban

Marcali város

2. projekt Marcali
Vágópont létesítése 
Mesztegnyőn

Célunk a húsmarha-tartók részére (lakosságot és az állattartókat értve egyaránt) legális vágási 
lehetőség biztosítása, ezzel is támogatva a falusi környezetben élők háztáji gazdálkodásának 
megkönnyítését. A projekt magában foglalja a marketing  tevékenységet, a tanácsadást, az 
engedélyezési eljárásokat.

1.1 megyei kiemelt vissza nem térítendő
Mesztegnyő Község 
Önkormányzata önkormányzat vállalkozás 2015 1 25 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. 
cikk (8) (b)

Támogatott 
vállalkozások által 
teremtett új 
munkahelyek 
száma

Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek megerősítése 
és a helyi termelésen 
alapuló önfenntartó 
szociális gazdaság 
feltételeinek 
megteremtése

Mesztegnyő 
Község 
Önkormányzata

3. projekt Marcali

Megyei központú zöldség -
gyümölcs csomagoló 
helység, egyedi 
márkajelölés Somogy 
megyére 

Megyei központú zöldség -gyümölcs csomagoló helység, egyedi márkajelölés Somogy megyére 1.1 megyei kiemelt vissza nem térítendő
Böhönye Község 
Önkormányzata, 
Balaton KerTÉSZ

önkormányzat vállalkozás 2015 2 200 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. 
cikk (8) (b)

Támogatott 
vállalkozások által 
teremtett új 
munkahelyek 
száma

Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek megerősítése 
és a helyi termelésen 
alapuló önfenntartó 
szociális gazdaság 
feltételeinek 
megteremtése

Böhönye Község 
Önkormányzata, 
Balaton KerTÉSZ

4. projekt Marcali Értékünk a fa

A marcali járás Somogy Megye erdőterületben és faipari vállalkozásokban gazdag területei közé 
tartozik. Az erdőkből kitermelt fa mellett a fahulladék hasznosítatlanul az erdőben elégetésre 
került. A projekt keretében megteremtjük a technikai feltételeket a fahulladék (ágak, gallyak, 
forgács) feldolgozásához, továbbá az előállított termék elsődleges felhasználásához (apríték 
felhasználása önkormányzati intézményekben), továbbá a hozzáadott értéket képviselő brikett 
gyártáshoz (mely értékesítésre és szociális felhasználásra kerül). A projekt megvalósítása 
folyamatos (brikett/apríték gyártás, kazán fűtés), illetve idény munkát (erdő tisztítás) biztosít a 
járásban élők számára.

1.1 megyei kiemelt vissza nem térítendő Marcali Város 
Önkormányzata

önkormányzat vállalkozás 2015 1 390 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. 
cikk (8) (b)

Támogatott 
vállalkozások által 
teremtett új 
munkahelyek 
száma

Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek megerősítése 
és a helyi termelésen 
alapuló önfenntartó 
szociális gazdaság 
feltételeinek 
megteremtése

Marcali Város 
Önkormányzata
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5. projekt Marcali

Térségi termény 
felvásárlást és 
értékesítést koordináló 
szervezet létrehozása

Térségi termény felvásárlást és értékesítést koordináló szervezet létrehozása, ellensúlyozva az 
integrátor cégek momopóliumát 1.1 megyei kiemelt vissza nem térítendő

Marcali Város 
Önkormányzata önkormányzat vállalkozás 2015 1 78 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. 
cikk (8) (b)

Támogatott 
vállalkozások által 
teremtett új 
munkahelyek 
száma

Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek megerősítése 
és a helyi termelésen 
alapuló önfenntartó 
szociális gazdaság 
feltételeinek 
megteremtése

Marcali Város 
Önkormányzata

1. projekt Kaposvári
Önellátó falvak a 
Kaposvári járásban

Helyi kertészeti termelés és feldolgozás megszervezése önkormányzatok összefogásával, termékek 
feldolgozása, közétkeztetés ellátása, új piaci lehetőségek feltárása, ehhez szükséges infrastruktúra 
kialakítása, menedzsment felállítása.

1.1 megyei kiemelt vissza nem térítendő
Létrehozandó  
Nonprofit gazd-i 
Társulás

önkormányzat vállalkozás 2015 1 700 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. 
cikk (8) (b)

Támogatott 
vállalkozások által 
teremtett új 
munkahelyek 
száma

Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek megerősítése 
és a helyi termelésen 
alapuló önfenntartó 
szociális gazdaság 
feltételeinek 
megteremtése

tisztázandó

2. projekt Kaposvári Iparterület kialakítása 
Kadarkúton

új iparterület kialakítása az ehhez tartozó feltáró út és teljes közművesítés kiépítésével (víz, 
szennyvíz elvezetés, villany, gáz) meglévő területen, valamint területvásárlással

1.1 megyei kiemelt vissza nem térítendő Kadarkút önkormányzat vállalkozás 2015 2 80 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. 
cikk (8) (b)

Támogatott 
vállalkozások által 
teremtett új 
munkahelyek 
száma

Somogyi vállalkozások 
versenyképességének 
növelése az ipari- és 
szolgáltató szektorban

Kadarkút

3. projekt Kaposvári Iparterület kialakítása 
Somogyjádon

Iparterület kialakítása 1.1 megyei kiemelt vissza nem térítendő Somogyjád 
Önkormányzata

önkormányzat vállalkozás 2015 2 100 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. 
cikk (8) (b)

Támogatott 
vállalkozások által 
teremtett új 
munkahelyek 
száma

Somogyi vállalkozások 
versenyképességének 
növelése az ipari- és 
szolgáltató szektorban

Somogyjád

4. projekt Kaposvári

Bárdudvarnoki családi, 
környezettudatos 
önfenntartó modell 
létrehozása

A projekt során első sorban helyi munkahelyek teremtése mellett azt tartjuk fontosnak, hogy az 
önellátóvá váló családi kis méretű mintagazdaságok biztosítani tudnák saját létfenntartásukat, 
hiszen olyan kis birtokok létrehozását terveznénk, ahol birtokonként 1-2 család kaphatna otthont 
és munkát is egyben, és ahol a saját maguk által megtermelt javakat környezetbarát módon 
hasznosítanák, és még a hulladkkezelést is saját maguk, környzetebarát módon végeznék el. A 
mezőgazdasági termelésen túl állattartással, apríték előállítással, és kézműves termékek 
előállításával is foglalkoznának. Fontos eleme a projektnek, hogy a létrejövő mintagazdaságokban 
olyan XXI. századi technikai feltételek mellett dolgoznának, amely ugyanakkor alkalmas lenne 
turisták fogadására, akik megismerhetnék a hagyományos termelés és állattartás főbb elemeit. A 
hulladék újrahasznosítása, a komposztálás és az egyéb technikai megoldások révén a 
mintagazdaságok példa értékű környezetbarát módon működhetnének, és a mintagazdaságok 
révén a teljes település megismerhetné azon technikákat, amelyek alkalmazása során a település 
hulladék újrahasznosító mintatelepüléssé válhatna. A projekthez a közeli Kaposvári Egyetem 
szakmai ismeretire alapozva teremtenénk meg a szaktudás átadásának lehetőségét, és a létrejövő 
mintagazdaságok a Kaposvári Egyetem gyakorlati helyszínévé is válhatnának. 

1.1 megyei kiemelt vissza nem térítendő
Bárdok Útja 
Hagyományőrző 
Egyesület

civil szervezet lakosság, 
foglalkoztatás

2015 1 240 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. 
cikk (8) (b)

Támogatott 
vállalkozások által 
teremtett új 
munkahelyek 
száma

Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek megerősítése 
és a helyi termelésen 
alapuló önfenntartó 
szociális gazdaság 
feltételeinek 
megteremtése

5. projekt Kaposvári Nagybajom- emu farm

Tevékenység, cél: Emu farm és vágópont létesítése
Beruházás
 Ingatlan: ingatlan építésére van szükség (ólak, kifutók, etetők, kerítés, vágópont épülete, iroda, 
szociális blokk), amelyet az önkormányzat tulajdonában álló 9 hektáros területen valósítanának 
meg, teljes közművesítés szükséges, kerítés, járdák, utak kiépítésével
 Eszközök, technológia: az eszközigény két részre osztott, a farm és a vágópont vonatkozásában. 
Kiindulásként a területet át kell minősíteni, közművesítés szükséges, járművek beszerzésével is 
számolnak. A vágóponthoz sem rendelkeznek jelenleg eszközparkkal.
 Működés
 Alapanyag-beszerzés, termeltetés: az első évben tojópárokat és csibéket is beszereznek, a 
csibékből nevelnek ki újabb tojópárokat, így a második évben már csak újabb csibéket vásárolnak 
a vágópont elindításához. A későbbiekben a saját szaporulattal gazdálkodnak. A takarmányt 
vásárolnák, de a későbbiekben lehetőség nyílna önkormányzati, illetve a település lakosai 
tulajdonában lévő területek bevonásával a szükséges takarmánynövények termesztésére.
Tevékenység részletezése: bevételként a színhús árával számoltak, az üzem beindulását követően 
tervezik a bőr, toll, belsőség, vér, nyesedék és csont hasznosítását is. Napi 7-10 madár 
feldolgozásával számolnak.

1.1 megyei kiemelt vissza nem térítendő
Nagybajom 
Önkormányzata önkormányzat

lakosság, 
foglalkoztatás 2015 1 406 185 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. 
cikk (8) (b)

Támogatott 
vállalkozások által 
teremtett új 
munkahelyek 
száma

Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek megerősítése 
és a helyi termelésen 
alapuló önfenntartó 
szociális gazdaság 
feltételeinek 
megteremtése

Nagybajom

1. projekt Tabi Koppány Program

A projekt magában foglal egy 850 Kw névleges kapacitású biogáz üzemet, valamint ehhez 
szervesen kapcsolódva egy növényi fehérje kinyerésére alkalmas üzemet. A projekt alapeleme egy 
850 kW névleges kapacitású mezofil biogáz (biometán) előállító üzemegység, amelynek 
alapanyagát a helyi családi gazdálkodók szövetkezeti formában biztosítanák. A termelés az erodált 
domboldalakon telepített innovatív, évelő (10 évig helyben maradó) növényekre épül, így a 
területen megáll a talajpusztulás, növekszik a biodiverzitás és a csapadék beszivárgása, 
tározódása. A lekaszált zöld biomassza silózásra kerül, így biztosítható az üzem egész éves ellátása. 
A zöld biomasszából préseléssel és a hulladékhő felhasználásával kivonható a levélfehérje (80-100 
t/év), amiből helyi táp állítható elő. A tápra és a helyi tájfajtára épülő baromfi tenyésztési 
programra alapozott háztáji integrációban 120 család számára nyílik rendszeres havi kiegészítő 
jövedelem termelési lehetőség (45-50 eFt). A fermentor egy pasztörizáló technológia 
alkalmazásával befogadja a helyi szippantott lakossági szennyvizet is, amelyből így energia és 
trágya nyerhető. A fermentáció után visszamaradó szilárd fázis szerves trágyaként visszakerül a 
területre jelentős talajregeneráló hatást fejtve ki az erodált területeken. A hulladékhő télen 
fűtésre, nyáron a fehérje 
kinyerésre, szárításra és hűtésre használható. Az üzem és a köré épülő rendszer a helyi szakképzés 
megújítását célzó programot (megújuló energetikai technikus képzés osztrák tananyag átvétellel 
- LEONARDO Innováció Transzfer Program támogatással) gyakorlati helyként támogatja, valamint 
kutatási terepként szolgál a Kaposvári Egyetem számára.

1.1 Megyei kiemelt Vissza nem térítendő
Völgy Hangja 
Fejlesztési Társaság 
Közhasznú Egyesület

Civil szervezet Törökkoppány A térség 
lakossága

2015 2 1 200 000 000 ERFA

4. az alacsony 
széndioxid 

kibocsátású 
gazdaságra való 

átállás 
támogatása 

minden 
szektorban

ERFA 5.cikk (4) 
e) KA 3. cikk (a)

Támogatott 
létesítmények 

fejlesztése által 
érintett lakosok 

száma

Törökkoppány
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2. projekt Tabi
Koppány-völgyi 
fafeldolgozó üzem

A fejlesztés egyrészt a tüzifa alapanyag feldolgozást foglalná magába,másrészt pedig a ipari fa 
,fűrészárú készítést.  A fürészárú feldolgozáshoz önkormányzati telephelyen könnyűszerkezetes 
csarnokba telepített fűrészgépek segítségével évi 2-4 ezer m3 fa elsődleges feldolgozása válna 
lehetővé  a melléktemékek (forgács, fűrészpor stb) feldolgozásával együtt 4-6 fő számára 
biztosítana munkalehetőséget .                                                                                                                                                                                         
Tüzifa : A térségünkből kikerülő fa jelentős része tüzifa minőségű így a feldolgozás hangsúlyos 
része is ez a célterület. Jelenleg éves szinten 5-600 m3 tüzifa kerül feldolgozásra térségünkben a 
fejlesztés megvalósításával elérhető lenne a teljes kitermelt famennyiség feldolgozása a 
csomagolásig bezárólag 3-4 fő foglalkoztatásával . A beszerzésre kerülne egy daraboló-hasító 
csomagoló gép ,anyagmozgató technológia ,tároló épület.

1.1 megyei kiemelt vissza nem térítendő
Törökkoppány 
Község 
Önkormányzata

önkormányzat
lakosság, 
foglalkoztatás 2015 1 55 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. 
cikk (8) (b)

Támogatott 
vállalkozások által 
teremtett új 
munkahelyek 
száma

Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek megerősítése 
és a helyi termelésen 
alapuló önfenntartó 
szociális gazdaság 
feltételeinek 
megteremtése

Törökkoppány

3. projekt Tabi
Szorosad Fűrészüzem 
Újraindítása

A Szorosad Bem út 1. szám alatti teljeles felszerelt / 2. db. Szallgafűrész, 2. db. Gyalugép / fűrész 
üzemet bérli az Önkormányzat. Kisebb alkalmi munkákat végzünk ott. Az üzem újra indításával 
lehetőség nyílna 4.-5. munkahely teremtésre. A falut körbevevő erdőkből éves szinten több mint 
10.000 m3.- 15.000 m3. fát szállítanak ki feldulgozatlanul. Itt akár félkész, vagy kész terméket is 
előlehetni állítani. Ezzel csökkene a településünkön munkanélkülien száma.

1.1 megyei kiemelt vissza nem térítendő
Szorosad Község 
Önkormányzat önkormányzat

lakosság, 
foglalkoztatás 2015 1 20 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. 
cikk (8) (b)

Támogatott 
vállalkozások által 
teremtett új 
munkahelyek 
száma

Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek megerősítése 
és a helyi termelésen 
alapuló önfenntartó 
szociális gazdaság 
feltételeinek 
megteremtése

Szorosad

4. projekt Tabi
Tésztagyártás,tojásfeldolg
ozás,kertészet 1.1 megyei kiemelt vissza nem térítendő

Zics Önkormányzat - 
start munka önkormányzat

lakosság, 
foglalkoztatás 2015 1 10 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. 
cikk (8) (b)

Támogatott 
vállalkozások által 
teremtett új 
munkahelyek 
száma

Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek megerősítése 
és a helyi termelésen 
alapuló önfenntartó 
szociális gazdaság 
feltételeinek 
megteremtése

Zics

5. projekt Tabi
Őshonos baromfi tájfajta 
program

A projekt részei: 1.) a tenyésztési program fejlesztése a fajtaelismertetéshez szükséges mértékben 
(a keltetési és nevelési kapacitás maximalizálása: keltető berendezés beszerzés, istálló felújítás); 
2.) háztáji integrációs rendszer szervezése, kiépítése (szabályrendszer, toborzás, 
szervezetfejlesztés); 3.) vágókapacitás kialakítása (épület + 200 db/nap kapacitású teljes baromfi 
vágó technológia); 4.) REL típusú együttműködés kialakítása (piacfelmérés szerint a Pécs környéki 
vendéglátókkal kialakítható, megfelelő szervezéssel a Balaton part és/vagy Kaposvár 
vendéglátóipari szektorával hasonló együttműködés alakítható ki) 

1.1 megyei kiemelt vissza nem térítendő
Törökkoppány 
önkormányzata önkormányzat

lakosság, 
foglalkoztatás 2015 1 80 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. 
cikk (8) (b)

Támogatott 
vállalkozások által 
teremtett új 
munkahelyek 
száma

Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek megerősítése 
és a helyi termelésen 
alapuló önfenntartó 
szociális gazdaság 
feltételeinek 
megteremtése

Törökkoppány

6.

projekt Tabi
Piac és vásártér 
kialakítása A jelenlegi vásárcsarnok mellett 4-500 fő befogadására alkalmas piactér kialakítása 1.1 megyei kiemelt vissza nem térítendő

Tab Város 
Önkormányzata önkormányzat

lakosság, 
foglalkoztatás 2015 1 300 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. 
cikk (8) (b)

Támogatott 
vállalkozások által 
teremtett új 
munkahelyek 
száma

Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek megerősítése 
és a helyi termelésen 
alapuló önfenntartó 
szociális gazdaság 
feltételeinek 
megteremtése

Tab

7. projekt Tabi Csirke vágópont 1.1 megyei kiemelt vissza nem térítendő
Törökkoppány 
Önkormányzat önkormányzat

lakosság, 
foglalkoztatás 2015 1 30 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. 
cikk (8) (b)

Támogatott 
vállalkozások által 
teremtett új 
munkahelyek 
száma

Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek megerősítése 
és a helyi termelésen 
alapuló önfenntartó 
szociális gazdaság 
feltételeinek 
megteremtése

Törökkoppány

8. projekt Tabi

Zics - Zöldség, gyümölcs, 
és fűszernövények 
termelése, termeltetése, 
valamint feldolgozása, 
sertés hízlalás, vágás és 
feldolgozás

Tevékenység, cél: Zöldség, gyümölcs, és fűszernövények termelése, termeltetése, valamint 
feldolgozása, sertés hízlalás, vágás és feldolgozás
Beruházás
Ingatlan: 
A projekt megvalósításához szükséges ingatlan beruházások:
fűszernövény feldolgozó, csomagoló átalakítás
zöldség feldolgozó, száraztészta üzem felújítás
vegyesbolt átalakítás
gyümölcsfeldolgozó, húsfeldolgozó, termelői piac építés
      Az építési, átalakítási, felújítási költségek összesen 150mFt
Eszközök, technológia: a technológia berendezések, felszerelések költsége 58mFt
Működés
Alapanyag-termelés, beszerzés: Az önkormányzat szociális szövetkezete (Zicsi Szorgos Kezek Szoc. 
Szöv.) jelenleg is foglalkozik zöldség és fűszernövény termesztéssel. A művelt földterület 5 hektár, 
melyet további 10 hektár bérelt területtel bővítenek. A növénytermesztési ágazatban zöldség és 
fűszernövények termesztését, valamint gyümölcs ültetvény (alma, meggy, szilva) telepítését 
tervezik. Az üzem alapanyag ellátása érdekében a saját termelésű zöldségek és gyümölcsök 
mellett a település 20-25 km-es körzetében felvásárlást is folytatnak majd.
A vágópont és húsfeldolgozó ellátását részben a saját hizlaldában nevelt állomány, részben a 
magángazdáktól felvásárolt sertések biztosítják.
Tevékenység részletezése:
 Zöldségfeldolgozás konyhakész friss, illetve savanyított termékek
Gyümölcs feldolgozás ivólevek, lekvárok készítése
Vágópont, húsfeldolgozó tőkehús, valamint húskészítmények előállítása
Fűszernövény feldolgozás fűszerpaprika készítés, csomagolás
Száraztészta gyártás

1.1 megyei kiemelt vissza nem térítendő Zics önkormányzata önkormányzat lakosság, 
foglalkoztatás

2015 1 380 938 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. 
cikk (8) (b)

Támogatott 
vállalkozások által 
teremtett új 
munkahelyek 
száma

Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek megerősítése 
és a helyi termelésen 
alapuló önfenntartó 
szociális gazdaság 
feltételeinek 
megteremtése

Zics

9. projekt Tabi Látványpálinkafőző építés 50 és 200 liter közötti üsttel működő látványpálinkafőző megépítése 1.1 megyei kiemelt vissza nem térítendő
Tab Város 
Önkormányzata önkormányzat

lakosság, 
foglalkoztatás 2015 1 50 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. 
cikk (8) (b)

Támogatott 
vállalkozások által 
teremtett új 
munkahelyek 
száma

Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek megerősítése 
és a helyi termelésen 
alapuló önfenntartó 
szociális gazdaság 
feltételeinek 
megteremtése

Tab
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10. projekt Tabi
Lovaskocsis 
személyszállító turisztikai 
szolgáltatásrendszer

A projekt az e célra használható úthálózat kialakítását, az egységes kialakítású, jó terepképességű 
túrakocsik elkészíttetését, a rendszer logisztikai és promóciós rendszerének kialakítását 
tartalmazza. A már évek óta kifejlesztett elképzelés többször is pályázati formát öltött, nyert is, 
azonban az előfinanszírozási nehézségek (az erre a célra létrehozott térségi lovas egyesület, mint 
civil szervezet nem jutott hitelhez) miatt nem valósult meg. Az elképzelés értéke ugyanakkor, hogy 
megszerveződött a rendszer működtetését ellátni képes vállalkozói és civil összefogás (lótartók) és 
az igényfelmérések is azt mutatták, hogy az elkpzelés életképes lehet. Az autópályán 1 óra alatt 
megközelíthető parkoló és diszpécser központban az autó biztonságban otthagyható és át lehet 
szállni az előre lefoglalt korhű (19.sz) túrakocsira, amely szabott km áron eljuttatja a megrendelő 
társaságot, családot (6-8 fő/kocsi) a szintén előre lefoglalt szálláshelyre, vendéglátóhelyre. A 
kialakított internet alapú tervezési és foglalási  rendszeren keresztül több napos programok 
szervezhetők, amelyekben szerepet kaphatnak a kisebb, speciális helyi szolgáltatások, vonzerők. A 
projekt 12 db korhű 
túrakocsit és a tervezési-foglalási rendszer elkészítését és a kezdeti szervezési feladatok ellátását 
tartalmazza. Az indító állomás optimális helye Kőröshegy lenne, kialakítása a jelen költségen túl 
további 
mintegy 10-20 mFt. 

1.1 megyei kiemelt vissza nem térítendő
Koppányvölgye 
HACS HACS

lakosság, 
foglalkoztatás 2015 1 40 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. 
cikk (8) (b)

Támogatott 
vállalkozások által 
teremtett új 
munkahelyek 
száma

Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek megerősítése 
és a helyi termelésen 
alapuló önfenntartó 
szociális gazdaság 
feltételeinek 
megteremtése

Törökkoppány

11. projekt Tabi Ipari zóna kibővítése Ipari terület bővítése területvásárlással és közművesítéssel a Flextronix telephelye melletti 
területen

1.1 megyei kiemelt vissza nem térítendő Tab Város 
Önkormányzata

önkormányzat lakosság, 
foglalkoztatás

2015 1 700 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. 
cikk (8) (b)

Támogatott 
vállalkozások által 
teremtett új 
munkahelyek 
száma

Somogyi vállalkozások 
versenyképességének 
növelése az ipari- és 
szolgáltató szektorban

Tab

1. projekt Nagyatád

Nagyatád Déli 
Iparterületének 
fejlesztése, a taranyi úti 
gazdasági terület, 
gazdasági övezeti 
infrastruktúra kiépítése

Nagyatád Déli Iparterületének – a volt laktanyákat is beleértve – gazdasági, szolgáltató területként 
történő továbbfejlesztése. A meglévő és a kialakításra kerülő termelő beruházások biztosításához, 
a telephelyek működéséhez szükséges infrastruktúra (víz, szennyvíz, energiaellátás, úthálózat) 
teljes körű kiépítése, vonalas infrastruktúra fejlesztése, közművesítés. A Déli Iparterület közúti 
közlekedési feltételeinek fejlesztése, a taranyi úti gazdasági terület (volt laktanyák) és a berzencei 
6809. sz. út közötti, körülbelül 1,6 km hosszú útszakasz kivitelezése a város tehermentesítése 
érdekében. Az iparterület kis- és középvállalkozásainak fejlesztése.

1.1 megyei kiemelt vissza nem térítendő önkormányzat önkormányzat
lakosság, 
foglalkoztatás 2015 2 1 900 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. 
cikk (8) (b)

Támogatott 
vállalkozások által 
teremtett új 
munkahelyek 
száma

Somogyi vállalkozások 
versenyképességének 
növelése az ipari- és 
szolgáltató szektorban

Nagyatád

2. projekt Nagyatád
 Lábodi iparterület 
fejlesztése a szükséges 
infrastruktúra kiépítésével 

 A település rendezési tervével összhangban a meglévő iparterületet bővítő terület vásárlás, víz-
szennyvíz-elektromos közműhálózat bővítése, belső úthálózat felújítása, építése. 

1.1 megyei kiemelt vissza nem térítendő önkormányzat önkormányzat lakosság, 
foglalkoztatás

2015 2 100 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. 
cikk (8) (b)

Támogatott 
vállalkozások által 
teremtett új 
munkahelyek 
száma

Somogyi vállalkozások 
versenyképességének 
növelése az ipari- és 
szolgáltató szektorban

Lábod

1. projekt Fonyódi
Lengyeltóti- 
gyümölcsfeldolgozó

seprűkötés, kosárfonás és illóolaj készítése.
Beruházás
 Ingatlan: A város vállalkozói övezetében található, jelenleg magántulajdonban lévő ingatlan 
felújítás révén valamennyi tervezett tevékenység végzésére alkalmassá tehető. Az ingatlan vételi 
ára 22mFt, a felújítási költség 25mFt.
Eszközök, technológia: A gyümölcs, zöldség feldolgozás, seprűkötés és illóolaj készítés technológiai 
berendezéseinek beruházási költsége 12,5mFt.
Működés:
Alapanyag-termelés, beszerzés: A térség hagyományosan jelentős gyümölcstermesztő vidék, a 
város környezetében jelentős nagyságú gyümölcsültetvények találhatók, jellemzően 
magángazdálkodók művelésében. A feldolgozó üzem a nyersanyagot e termelőktől vásárolná fel. 
A seprű és kosárfonáshoz, valamint az illóolaj készítéséhez szükséges alapanyagot saját 
termelésben állítanák elő, az önkormányzat 20 hektár saját szántó területtel rendelkezik (a 
működés első két évében, az ültetvény termőre fordulásáig a kosárfonás alapanyagát külső 
forrásból szerzik be).
Tevékenység részletezése: A gyümölcs feldolgozás során két fő terméket állítanak elő az 
alapanyagok döntő részéből natúr (100%-os, tartósítószer és adalékmentes) zöldség és gyümölcs 
ivóleveket készítenek, másik hányadát aszalással tartósítják és csomagolják. A feldolgozott 
gyümölcsök és zöldségek: alma, körte, őszibarack, kajszibarack, szilva, szőlő, sárgarépa, sütőtök, 
sárgadinnye, cékla. A saját termékek előállítása mellett bér feldolgozást is terveznek.
Az üzem másik fő tevékenysége a seprűkötés és kosárfonás, mely során ezen termékek széles 
választékát állítják elő. Kiegészítő jelleggel (a vásárlói igények alakulásától függő mennyiségben) 
levendula illóolaj készítését is tervezik.

1.1 megyei kiemelt vissza nem térítendő
Lengyeltóti Város 
Önkormányzata önkormányzat

lakosság, 
foglalkoztatás 2015 1 294 331 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. 
cikk (8) (b)

Támogatott 
vállalkozások által 
teremtett új 
munkahelyek 
száma

Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek megerősítése 
és a helyi termelésen 
alapuló önfenntartó 
szociális gazdaság 
feltételeinek 
megteremtése

Lengyeltóti

2. projekt Fonyódi Somogyvár-vágópont

Tevékenység, cél: Sertéstenyésztés, sertés vágópont kialakítása, feldolgozott húsáruk készítése és 
értékesítése
Beruházás
Ingatlan: A sertés hízlalásra szánt (eredetileg is e célt szolgáló) épület önkormányzati tulajdonban 
van, de felújításra szorul, melynek költsége 10mFt. A vágópontot a szükséges feldolgozó, érlelő, 
tároló helyiségekkel, illetve az infrastruktúrával együtt újonnan építik meg, az építési költség 
140mFt.
Eszközök, technológia: A vágópont technológiai berendezéseinek beruházási költsége 42mFt, ezen 
felül az értékesítéshez és a hízóalapanyag beszállításához szükséges két szállítójármű vételára 
összesen 25mFt.
Működés
Alapanyag-termelés, beszerzés: A hízó alapanyag tenyésztése, a malacok nevelése ellenőrzött 
körülmények között a hizlaldában történik, majd a malacok egy részét saját nevelésben hizlalják 
tovább, a többit (kezdetben 8-10, majd az igények szerint bővülő számú termelőhöz) adják ki. A 
háztájiban nevelt állatok tartása, takarmányozása a gazdák feladata és költsége, de a Kft 
szaktanácsadással és koordinációval segíti a termelőket.
Tevékenység részletezése: A vágópont alapanyag ellátását részben a hizlalda, részben a háztáji 
gazdaságokból felvásárolt sertések adják. A feldolgozás mértéke kezdetben döntően tőkehús 
előállításig terjed, a füstölt illetve töltelékáruk arányát a megrendelések alakulásának megfelelően 
fokozatosan növelik majd. E mellett bérvágást, bérfeldolgozást és tárolást is terveznek (igény 
esetén „látvány disznóvágást” is szerveznek).

1.1 megyei kiemelt vissza nem térítendő Somogyvár Község 
Önkormányzata

önkormányzat lakosság, 
foglalkoztatás

2015 1 298 723 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. 
cikk (8) (b)

Támogatott 
vállalkozások által 
teremtett új 
munkahelyek 
száma

Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek megerősítése 
és a helyi termelésen 
alapuló önfenntartó 
szociális gazdaság 
feltételeinek 
megteremtése

Somogyvár

3. projekt Fonyódi

Klapka utcai gazdasági 
övezet infrastruktúra 
fejlesztése 
Balatonbogláron

A városban az autópályához közvetlenül kapcsolódó gazdasági övezet térségi jelentőségű 
munkahelyteremtést szolgál. A még hiányzó közművek és úthálózat mielőbbi pótlása, a meglévők 
bővítése Somogy megye gazdasági potenciáját erősíti.

1.1 megyei kiemelt vissza nem térítendő

Balatonboglár Városi 
Önkormányzat - 
képviseli: Mészáros 
Miklós polgármester

önkormányzat lakosság, 
foglalkoztatás

2015 1 250 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. 
cikk (8) (b)

Támogatott 
vállalkozások által 
teremtett új 
munkahelyek 
száma

Somogyi vállalkozások 
versenyképességének 
növelése az ipari- és 
szolgáltató szektorban

Balatonboglár
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4. projekt Fonyódi
Közösségi tér és pictér 
kialakítása 1.1 megyei kiemelt vissza nem térítendő

Somogybabod 
Község 
Önkormányzata

önkormányzat
lakosság, 
foglalkoztatás 2015 1 18 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. 
cikk (8) (b)

Támogatott 
vállalkozások által 
teremtett új 
munkahelyek 
száma

Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek megerősítése 
és a helyi termelésen 
alapuló önfenntartó 
szociális gazdaság 
feltételeinek 
megteremtése

Somogybabod

5. projekt Fonyódi
Új Piactér és vásárcsarnok 
építése 1.1 megyei kiemelt vissza nem térítendő

Fonyód Város 
Önkormányzat önkormányzat

lakosság, 
foglalkoztatás 2015 1 450 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. 
cikk (8) (b)

Támogatott 
vállalkozások által 
teremtett új 
munkahelyek 
száma

Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek megerősítése 
és a helyi termelésen 
alapuló önfenntartó 
szociális gazdaság 
feltételeinek 
megteremtése

Fonyód

6. projekt Fonyódi
Helyi élelmiszertermékek 
előállítása

Látrány belterületén területvásárlás, a gyümölcsfeldolgozó helyének kialakítása céljából.
A vásárolt terület tereprendezése.
A tereprendezési- és közművesítési terv elkészítése.
Az ipari létesítményt feltáró utak elkészítése.
A közművesítés megvalósítása. ( villany, gáz, víz )
A terület csatornahálózatának kialakítása, annak csatlakoztatása a község csatornahálózatához.
Helybeli gazdálkodók megkeresése, az összefogás érdekében.

1.1 megyei kiemelt vissza nem térítendő
Látrány Község 
Önkormányzata önkormányzat

lakosság, 
foglalkoztatás 2015 1 20 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. 
cikk (8) (b)

Támogatott 
vállalkozások által 
teremtett új 
munkahelyek 
száma

Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek megerősítése 
és a helyi termelésen 
alapuló önfenntartó 
szociális gazdaság 
feltételeinek 
megteremtése

Látrány

8 200 000 000

1. projekt megyei

Az  agrár- és élelmiszer 
gazdaság foglalkoztatási 
potenciáljának fejlesztése 
Somogy megyében

Megyei piacszervező egység kialakítása, amelynek feladatai:
o hazai és nemzetközi piackutatás, fókusztermékek piaci elhelyezésének háttér feladatai 
(kapcsolatépítés, külkereskedelem stb.)
o helyi értékesítés feltételeinek szervezése, működtetése (Balaton, gasztronómia stb.), �somogyi 
standok” kialakítása az ország más részein, áruházláncokban stb.   
o brand építés, marketing tevékenység,
o logisztikai feladatok szervezése,
o minősítő rendszer, védjegy stb.
- helyi (járási) logisztikai és raktár bázisok
o mobil post-harvest egységek, hűtőházak, raktárak, csomagoló berendezések,
o helyi képzési központok.
- termeltetési tanácsadó hálózat (külön szervezésben)
- közös beszerzés (külön szervezésben)
- termékfejlesztő és labor bázis (külön)
- informatikai rendszer (árutőzsde)

1.2 megyei kiemelt vissza nem térítendő DDRFÜ Nkht megyei szervezet

Agrárgazdasági Kamara, 
Kaposvári Egyetem, 
Balaton Ker TÉSZ, helyi 
termelő szervezetek, 
önkormányzatok

vállalkozások 2015 7 400 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. 
cikk (8) (b)

Támogatott 
vállalkozások által 
teremtett új 
munkahelyek 
száma

Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek megerősítése 
és a helyi termelésen 
alapuló önfenntartó 
szociális gazdaság 
feltételeinek 
megteremtése

megyei ernyő 
projekt

2. projekt megyei A faipari foglalkoztatás 
bővítése

Piackutatás, igényfelmérés
- termékfejlesztés (K+F, design, ösztöndíj pályázat)
- faipari fókuszú iparterületi fejlesztések (továbbfejlesztés, kialakítás) (2-3 helyen a megyében)
- marketing tevékenység
- bemutató termek, kiállításokon való részvétel

1.2 megyei kiemelt vissza nem térítendő DDRFÜ Nkht megyei szervezet

Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamarák, oktatási 
intézmények (Nyugat 
Magyarországi Egyetem, 
MOME), SEFAG Zrt.

vállalkozások 2015 7 150 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. 
cikk (8) (b)

Támogatott 
vállalkozások által 
teremtett új 
munkahelyek 
száma

Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek megerősítése 
és a helyi termelésen 
alapuló önfenntartó 
szociális gazdaság 
feltételeinek 
megteremtése

megyei ernyő 
projekt

3. projekt megyei
Turisztikai fejlesztési és 
programkoordinációs 
iroda

A megye turisztikai adottságainak jobb kihasználása és a turizmus foglalkoztatási és 
gazdaságélénkítő hatásának növelése érdekében koordinációs és marketing tevékenység ellátása 
két fókuszterület mentén:
- egészség turizmus (főleg idősebb korosztály, rehabilitációs tevékenységek)
- aktív turizmus (aktív korosztály, családos célcsoport).
A két fókuszterülethez kötődő tevékenységek mellett feladat a kapcsolódó attrakciók és 
szolgáltatások illesztése és bevonása is.
Ezen belül:
- megyei egészség és aktív turizmushoz kötődő fejlesztések megvalósulásának támogatása,
- térségi egyéb vonzerő fejlesztések összehangolása,
- turisztikai célú kerékpárút hálózat fejlesztéseinek koordinálása
- tematikus programok szervezése,
- rendezvények összehangolása,
- közös marketing és megjelenés, megyei kommunikáció összehangolása,
- kapcsolódó képzések,
- megyei beszállítói és szolgáltatói kör támogatása.                                                                                                                                                               
Az országos kerékpáros útvonalak törzshálózati elemeihez kapcsolódó infrastruktúra és 
szolgáltatások koordinált fejlesztése (a régiót alkotó három megye területén egységesen javasolt 
végrehajtás)

1.2 megyei kiemelt vissza nem térítendő Somogy Megyei 
Vállakozói Központ

megyei szervezet

TDM-ek, utazási irodák, 
települési 
önkormányzatok, 
DDRFÜ Nkft

vállalkozások 2015 7 300 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. 
cikk (8) (b)

Támogatott 
vállalkozások által 
teremtett új 
munkahelyek 
száma

3.) Somogy megye 
turisztikai potenciáljának 
erősítése

megyei ernyő 
projekt

4. projekt megyei Energia Ügynökség 

Fejlesztések előkészítése (épületállomány felmérése)
- helyi energiatermeléshez és energiahatékonysági beavatkozásokhoz köthető foglalkoztatás 
elősegítése (ehhez eszközök, képzés, 
- energiahatékonysági beavatkozások szervezése (low-tech energiaprogram),
- helyi beszállítók, foglalkoztatók bevonása,
- közös beszerzés szervezése,
- megyei energia alap működtetése (?)
- megyei biomassza rendszer kialakítása, működtetése (?).

1.2 megyei kiemelt vissza nem térítendő DDRFÜ Nkht megyei szervezet

Önkormányzatok, 
intézmények, 
vállalkozások, pénzügyi 
szolgáltatók, lakosság

vállalkozások 2015 7 100 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. 
cikk (8) (b)

Támogatott 
vállalkozások által 
teremtett új 
munkahelyek 
száma

Somogyi vállalkozások 
versenyképességének 
növelése az ipari- és 
szolgáltató szektorban

megyei ernyő 
projekt

5. projekt megyei Innovációs Paktum

Célzott innovációs transzfer megszervezése a megyei fókuszterületek gazdasági szereplői számára. 
Kiemelt ágazatok: agrárium, élelmiszeripar, faipar, energetika, gépipar, textilipar                                            
Tevékenységek:  - gazdasági szereplők és intézmények számára kompetencia fejlesztő tréningek, - 
innováció transzeferhez kapcsolódó tevékenységek, - hálózatépítési tevékenységek, - 
kapcsolatépítés, - informatikai támogató rendszerek, - piacra jutás támogatása, - helyi K+F 
tevékenység erősítése.

1.2 megyei kiemelt vissza nem térítendő DDRFÜ Nkht megyei szervezet
Kaposvári Egyetem, 
Pécsi Egyetem, RIÜ, 
NAK, SIKK,

vállalkozások 2015 7 250 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. 
cikk (8) (b)

Támogatott 
vállalkozások által 
teremtett új 
munkahelyek 
száma

Somogyi vállalkozások 
versenyképességének 
növelése az ipari- és 
szolgáltató szektorban

megyei ernyő 
projekt

6. projekt megyei
Megyei 
Gazdaságfejlesztési 
Szervezet

A megyei gazdaságfejlesztési szervezet a következő területeken tevékenykedik:
-  vissza nem térítendő és kedvezményes visszatérítendő finanszírozási lehetőségek nyújtása 
fókuszterületeken működő, foglalkoztatási potenciállal bíró vállalkozások számára,
- helyi K+F tevékenység ösztönzése                                                                                                                                          
- befektetés ösztönzés,
- tanácsadó tevékenységek
-  ösztöndíjak,
- képzési programok.

1.2 megyei kiemelt vissza nem térítendő Somogy Megyei 
Vállakozói Központ

megyei szervezet

megyei vállalkozók, 
önkormányzatok, NAK, 
SIKK, pénzintézetek, 
egyetem

vállalkozások 2015 7 7 000 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. 
cikk (8) (b)

Támogatott 
vállalkozások által 
teremtett új 
munkahelyek 
száma

Somogyi vállalkozások 
versenyképességének 
növelése az ipari- és 
szolgáltató szektorban

megyei ernyő 
projekt

8 990 000 000

1.2. Foglalkoztatás-barát fejlesztések elsősorban a kis- és középvállalkozásoknál

1.3. A munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés
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1. projekt megyei 6701 - Kaposvár-Fonyód 
ök. út

Somogyjád-Osztopán (Osztopán belterület) 14+900 és 19+400 kmsz között, két belterületi 
átkelési szakasza 19+400 és 21+800 (Osztopán) illetve 29+600 és 31+600 kmsz. (Somogyvár) 
között

1.3 megyei kiemelt vissza nem térítendő Magyar Közút Nzrt állami szervezet munkavállalók 2016 2 990 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. 
cikk (8) (b)

Támogatott 
vállalkozások által 
teremtett új 
munkahelyek 
száma 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés

nem ismert
Somogyjád-
Osztopán- 
Kaposvár-Fonyód

2. projekt megyei 6819 - Berzence-
Iharosberény ök. út 

Barcs-Csurgó-Iharosberény) 1+417 és 19+037 között (Berzence-Csurgó_iharosberény) – járáskp. 
elérhetőségét (foglalkoztatási kp.) javítja, csurgói integrált húzóprojekt beruházás (ipari park, 
élelmiszergyártás.) elérhetőségét javítja kielégítve a várhatóan növekvő közúti szállítási igényt, 
TOP járási projektek közül meglehetősen sokhoz kapcsolódik, ÁNF magas 1962-2641 Ej 

1.3 megyei kiemelt vissza nem térítendő Magyar Közút Nzrt állami szervezet munkavállalók 2016 2 3 400 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. 
cikk (8) (b)

Támogatott 
vállalkozások által 
teremtett új 
munkahelyek 
száma 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés

nem ismert
Barcs-Csurgó-
Iharosberény-
Berzence

3. projekt megyei
6703 - Juta-Pusztakovácsi 
ök. út 

0+000 és 7+800 között (Juta-Hetes-Mezőcsoknya) � az egyetlen projekt, amelyik megfelelően 
előkészített (terv); a járáskp., megyeszékhely (foglalkoztatási kp.) elérhetőségét nagyban javítja; a 
TOP járási projektek közül elsősorban Juta és Hetes településeken megvalósuló óvodai, csana 
fejlesztésekhez kapcsolható, ÁNF közepes 1750 Ej 

1.3 megyei kiemelt vissza nem térítendő Magyar Közút Nzrt állami szervezet munkavállalók 2016 2 1 600 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. 
cikk (8) (b)

Támogatott 
vállalkozások által 
teremtett új 
munkahelyek 
száma 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés

nem ismert
Juta-
Pusztakovácsi 

4. projekt megyei
6704 - Öreglak-Marcali 
ök. út 

0+000 és 12+700 ill. 16+400 és 20+056 között (Öreglak, Pusztakovácsi, Nikla, Marcali belterület) – 
járáskp. elérhetőségét (foglalkoztatási kp.) nagyban javítja, marcali integrált húzóprojekt 
beruházás (MIP Logisztikai Kp.) elérhetőségét javítja kielégítve a várhatóan növekvő közúti 
szállítási igényt, TOP járási projektek közül elsősorban marcali eü. alapellátás fejlesztéshez 
kapcsolódik, ÁNF közepes 1895

1.3 megyei kiemelt vissza nem térítendő Magyar Közút Nzrt állami szervezet munkavállalók 2016 2 3 000 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA rendelet 5. 
cikk (8) (b)

Támogatott 
vállalkozások által 
teremtett új 
munkahelyek 
száma 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés

nem ismert Öreglak-Marcali

2 910 000 000

1. projekt megyei

Foglalkoztatási paktum 
Somogy Megyében - 
"munka-pontok" 
kialakítása

A megyei foglalkoztatási paktum létrehozása, a munkaerő-piaci szereplők közötti partnerségi 
kapcsolat kialakítása,  továbbá járási szintű együttműködési megállapodások megkötése a 
foglalkoztatást segítő kitörési pontok meghatározására. 
A paktum  információk gyűjtésével, megosztásával a  partnerség működtetésével  projekt-
generáló tevékenységet lát el, segíti a foglalkoztatást elősegítő konkrét projektek megvalósítását.  
A paktum előkészíti a foglalkoztatási infrastruktúrát ún. "Munka-pont" hálózat kialakításához.  A 
"Munka-pont" hálózat a települési önkormányzatokkal és más helyi szereplőkkel kialakított helyi 
foglalkoztatási bázisokat hoz létre, amelyet munkával egy központi szervező egység lát el.  Ennek 
keretében információt gyűjt, azonosítja és felkutatja a partnereket, együttműködéseket alakít ki, 
feltárja a lehetőségeket és igényeket.  A  "munka-pontok" részben önkormányzatok,  részben civil 
szervezetek támogatásával valósulnak meg. A paktum keretében működő területi foglalkoztatási 
hálózatot a helyi adottságokhoz illeszkedő szociális szövetkezetek egészítik, amelyek feladattal 
való ellátását a központi szervező egység látja el.     
A paktum  honlapot üzemeltet és rendszeresen hírlevelet  ad ki, azaz kommunikációs 
tevékenységet is ellát, a nyilvánosság biztosítása érdekében.                                                                       
A projekt szakmai megvalósítói (koordinátorok, mentorok, tanácsadók) fiatal diplomás 
álláskeresők közül kerülnek ki. A feladatok ellátáshoz személyre szabott képzésben, 
"betanításban" részesülnek. 
A megvalósítók képezik azt a humánerőforrás bázist, amely a járási projektötleteket összefogja és 
segíti azok eredményes megvalósulását, továbbá előkészíti a "Munka-pont" hálózat kialakítását.    
A munkapont hálózat részét képezik a kialkítandó "Munkapont - inkubátorok", ahol támogatott 
körülmények között tudnak a munkatapasztalattal rendelkezők saját vállalkozásuk fejlesztésébe 
kezdeni. Az inkubátorokban működő vállalkozások piaci eredményességét továbbra is támogatja a 
központi szervező egység, amely a piacrajutás és a vállalkozások adminisztrációjának segítésével, 
valamint képzések és szakértői segítségnyújtással adnak működési hátteret. 

6.1 megyei kiemelt vissza nem térítendő
később kerül 
meghatározásra megyei szervezet

települési 
onkormányzatok, 
Megyei Munkaügyi 
Központ, NAK, SIKK, 
Somogy Megyei 
Vállalkozói Központ, 
DDRFÜ NKft

álláskeresők, 
munkavállaók 2015 7 1 650 000 000 ERFA

foglalkoztatás 
növelése és 
munkaerő-piaci 
mobilitás 
támogatása;

ESZA 3. cikk (1) 
a) i. munkaerő-
piaci hozzáférés 
a munkakeresők 
és az inaktív 
személyek 
számára többek 
között helyi 
foglalkoztatási 
kezdeményezés
ek és a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése 
révén

Támogatott megyei 
és helyi kiemelt 
foglalkoztatási 
programok száma

4.) A lakosság képzettségi 
szintjének javítását célzó 
fejlesztések támogatása

megyei ernyő 
projekt

2. projekt megyei

Helyi/térségi 
gazdaságfejlesztési 
fókuszhoz illeszkedő 
képzések lebonyolítása

Járási gazdaságfejlesztési fókuszokhoz illeszkedő helyi képzési programok megvalósítása, helyi 
szakmai kompetenciákra, befektetői igénykre támaszkodó projektek. A projektek megvalósítása és 
elpőkészítése a járási szereplők és az adott szakterületen működő ernyő projektet szervező 
szervezetk együttműködésvel valósulnak meg. A projekt fontos eleme a helyi gyakorlati képzési 
helyszínek megszervezése, kialkítása, támogatása.

6.1 megyei kiemelt vissza nem térítendő később kerül 
meghatározásra

megyei szervezet

települési ön 
kormányzatok, kamarák, 
munkaügyi központ, 
vállalkozói központ, 
DDRFÜ Nkft

álláskeresők, 
munkavállaók

2015 7 500 000 000 ERFA

foglalkoztatás 
növelése és 
munkaerő-piaci 
mobilitás 
támogatása;

ESZA 3. cikk (1) 
a) i. munkaerő-
piaci hozzáférés 
a munkakeresők 
és az inaktív 
személyek 
számára többek 
között helyi 
foglalkoztatási 
kezdeményezés
ek és a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése 
révén

Támogatott megyei 
és helyi kiemelt 
foglalkoztatási 
programok száma

4.) A lakosság képzettségi 
szintjének javítását célzó 
fejlesztések támogatása

megyei ernyő 
projekt

6.1. A helyi foglalkoztatási szint javítása megyei és helyi foglalkoztatási paktumok támogatásával
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3. projekt megyei

Megyei 
foglalkoztatástámogatási 
program - 
fókuszterületeken 
működő foglalkoztatók 
segítésére

Megyei fókuszterületeken (agrár, élelmiszeripar, turizmus, faipar, energetika, gépipar, textilipar) 
működő vállalkozások foglalkoztatási potenciáljának növelése, a fókuszterületeken létrejövő új 
vállalkozások beindulásának támogatása, munkanélküliek vállalkozóvá válásának támogatása - 
képzési, beruházási, szakértői, bértámogatások.

6.1 megyei kiemelt vissza nem térítendő később kerül 
meghatározásra

megyei szervezet
megyei munkaügyi 
központ, vállalkozói 
központ, DDRFÜ Nkft.

álláskeresők, 
munkavállaók

2015 7 450 000 000 ERFA

foglalkoztatás 
növelése és 
munkaerő-piaci 
mobilitás 
támogatása;

ESZA 3. cikk (1) 
a) i. munkaerő-
piaci hozzáférés 
a munkakeresők 
és az inaktív 
személyek 
számára többek 
között helyi 
foglalkoztatási 
kezdeményezés
ek és a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése 
révén

Támogatott megyei 
és helyi kiemelt 
foglalkoztatási 
programok száma

4.) A lakosság képzettségi 
szintjének javítását célzó 
fejlesztések támogatása

megyei ernyő 
projekt

4. projekt megyei
Pályaválasztás, pálya 
orientáció Somogy 
megyében

A megyei pályaválasztási tevékenység erősítése, hatékonyságának növelése, a szakmaismeret 
bővítése, szakmai fórumok, szolgáltatási road show szervezése. A szakszerű pályaválaszás 
elősegítésével, információkkal  hozzájárulni a sikeres szakma-, illetve 
pályaválasztáshoz.Üzemlátogatások szervezése a szakmák munkahelyi környezetben történő 
megismerése a pálya- és iskolaválasztás előtt álló diákok számára a megye meghatározott 
járásában. Szakmai fórumok keretében lehetőség biztosítása információcserére, 
információnyújtásra, amelyek hozzájárulhatnak sikeres szakma-, illetve pályaválaszt

6.1 megyei kiemelt vissza nem térítendő később kerül 
meghatározásra

megyei szervezet

a megyei általános és 
középiskolái, kamarák, 
vállalkozások, megyei 
munkaügyi központ, 
vállalkozói központ, 
DDRFÜ Nkft.

diákok 2015 7 60 000 000 ERFA

foglalkoztatás 
növelése és 
munkaerő-piaci 
mobilitás 
támogatása;

ESZA 3. cikk (1) 
a) i. munkaerő-
piaci hozzáférés 
a munkakeresők 
és az inaktív 
személyek 
számára többek 
között helyi 
foglalkoztatási 
kezdeményezés
ek és a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése 
révén

Támogatott megyei 
és helyi kiemelt 
foglalkoztatási 
programok száma

4.) A lakosság képzettségi 
szintjének javítását célzó 
fejlesztések támogatása

megyei ernyő 
projekt

5. projekt megyei Munkahelybővítést segítő 
munkáltatói képzések

A munkáltatói igényekre hatékonyan és gyorsan reagáló munkaviszonyos képzések szervezése a 
meglévő munkaerő megtartása, illetve átképzése érdekében.
A munkahelybővítésekhez kapcsolódóan megfogalmazásra kerülő munkáltatói igényekre az 
álláskeresők számára célirányos munkaerő-piaci képzések szervezése.
A projetk szakmai megvalósítói a fiatal, diplomás álláskeresők közül kerül ki. 
A projekt finanszírozza a képzéseket, a szakmai megvalósítók foglalkoztatási költségeit, a 
feladatellátáshoz kapcsolódó dologi, működési kiadásokat.

6.1 megyei kiemelt vissza nem térítendő később kerül 
meghatározásra

megyei szervezet
megyei munkaügyi 
központ, vállalkozói 
központ, DDRFÜ Nkft.

álláskeresők, 
munkavállaók

2015 7 250 000 000 ERFA

foglalkoztatás 
növelése és 
munkaerő-piaci 
mobilitás 
támogatása;

ESZA 3. cikk (1) 
a) i. munkaerő-
piaci hozzáférés 
a munkakeresők 
és az inaktív 
személyek 
számára többek 
között helyi 
foglalkoztatási 
kezdeményezés
ek és a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése 
révén

Támogatott megyei 
és helyi kiemelt 
foglalkoztatási 
programok száma

4.) A lakosság képzettségi 
szintjének javítását célzó 
fejlesztések támogatása

megyei ernyő 
projekt

1 700 000 000

1. projekt megyei

A megyei gazdaság és 
foglalkoztatásfejlesztési 
beavatkozások szakértői 
segítése, 
folyamattámogatása

A megyei gazdaság- és foglalkoztatás termékfejlesztési ernyő projektek előkészítése, 
folyamatsegítése, szakértői támogatása (jó gyakorlatok feltárása és disszeminációja, kísérleti 
fejlesztések előkészítése, kidolgozása, megvalósítása), helyi gazdaságfejlesztési projektek 
megalapozása és közösségi integrálása, tudatos térségi, helyi fogyasztás és vásárlás ösztönzése 
(kutatások, felmérések, fesztiválok, értékesítési akciók támogatása

6.2 megyei kiemelt vissza nem térítendő később kerül 
meghatározásra

megyei szervezet

Somogy Megyei 
Vállalkozói Központ, 
DDRFÜ NKft, kamarák, 
egyetem, települési 
önkormányzatok, 
megyei munkaügyi 
központ

álláskeresők, 
munkavállaók

2015 7 650 000 000 ERFA

foglalkoztatás 
növelése és 
munkaerő-piaci 
mobilitás 
támogatása;

ESZA 3. cikk (1) 
a) i. munkaerő-
piaci hozzáférés 
a munkakeresők 
és az inaktív 
személyek 
számára többek 
között helyi 
foglalkoztatási 
kezdeményezés
ek és a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése 
révén

Támogatott megyei 
és helyi kiemelt 
foglalkoztatási 
programok száma

4.) A lakosság képzettségi 
szintjének javítását célzó 
fejlesztések támogatása

megyei ernyő 
projekt

2. projekt megyei Munkavállalók 
mobilitásának támogatása

Lakhatási támogatás, (amit a megyébe visszatérő munkavállalók ill a lakóhelyüktől távol, de még a 
megyén belül dolgozó munkavállalók kaphatnak) valamint a megyén belüli ingázás költségtérítése, 
közösségi közlekedési eszköz igénybevétele esetén.

6.2 megyei kiemelt vissza nem térítendő később kerül 
meghatározásra

megyei szervezet megyei munkaügyi 
központ

álláskeresők, 
munkavállaók

2015 7 400 000 000 ERFA

foglalkoztatás 
növelése és 
munkaerő-piaci 
mobilitás 
támogatása;

ESZA 3. cikk (1) 
a) i. munkaerő-
piaci hozzáférés 
a munkakeresők 
és az inaktív 
személyek 
számára többek 
között helyi 
foglalkoztatási 
kezdeményezés
ek és a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése 
révén

Támogatott megyei 
és helyi kiemelt 
foglalkoztatási 
programok száma

4.) A lakosság képzettségi 
szintjének javítását célzó 
fejlesztések támogatása

megyei ernyő 
projekt

6.2. A térségi gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó kiegészítő ESZA tevékenységek
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MEGYEI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROJEKTCSOMAGOK

3. projekt megyei

Szociális szövetkezet 
hálózat kialakítása a 
megyei foglalkoztatási 
potenciál növelésére

Szociális szövetkezetek kialakításával kapcsolatos előzetes felmérések, nemzetközi és hazai jó 
gyakorlatok feltársa, működési modellek kidolgozása, helyi adottságok feltárása, projekt 
promóciós feladatok, szervezés támogatás, piaci lehetőségek részletes feltárása, 
termékfejlesztésekkel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások, szervezés támogatás, folyamat 
támogatás, kapcsolódó képzések, hálózatosodás támogatása, nemzetközi piacokra való kijuttatás, 
disszemináció.

6.2 megyei kiemelt vissza nem térítendő később kerül 
meghatározásra

megyei szervezet

Somogy Megyei 
Vállalkozói Központ, 
DDRFÜ NKft, kamarák, 
egyetem, települési 
önkormányzatok, 
megyei munkaügyi 
központ

álláskeresők, 
munkavállaók

2015 7 650 000 000 ERFA

foglalkoztatás 
növelése és 
munkaerő-piaci 
mobilitás 
támogatása;

ESZA 3. cikk (1) 
a) i. munkaerő-
piaci hozzáférés 
a munkakeresők 
és az inaktív 
személyek 
számára többek 
között helyi 
foglalkoztatási 
kezdeményezés
ek és a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése 
révén

Támogatott megyei 
és helyi kiemelt 
foglalkoztatási 
programok száma

4.) A lakosság képzettségi 
szintjének javítását célzó 
fejlesztések támogatása

megyei ernyő 
projekt
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Keret Igény Eltérés
1.1. Foglalkoztatás-bővítést szolgáló 
önkormányzati gazdaságfejlesztési 
akciók 6 237 475 699         14 505 630 244 -8 268 154 545

1.2. Foglalkoztatás-barát fejlesztések 
elsősorban a kis- és 
középvállalkozásoknál 7 739 567 076         8 200 000 000 -460 432 924

1.3. A munkaerő mobilitás ösztönzését 
szolgáló közlekedésfejlesztés 3 402 259 472         7 900 000 000 -4 497 740 528

6.1. A helyi foglalkoztatási szint javítása 
megyei és helyi foglalkoztatási 
paktumok támogatásával    2 875 672 921         2 910 000 000 -34 327 079

6.2. A térségi gazdaságfejlesztéshez 
kapcsolódó kiegészítő ESZA 
tevékenységek 1 701 129 736         1 700 000 000 1 129 736
ÖSSZESEN 21 956 104 904       35 215 630 244   13 259 525 340 - 

Összefoglaló
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I. A részprogram általános logikájának bemutatása 

1. A részprogramban kijelölt járási projektcsomagok felsorolása 

A járási részprogramban foglalt projektcsomagok a (járási keretből finanszírozható) TOP intézkedései 
mentén kerültek kidolgozásra, melyek a következők: 

Ø A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő 
intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével (TOP 1.4. intézkedés) 

Ø Vállalkozásbarát, népességmegtartó, városi fókuszú településfejlesztés (TOP 2.1. intézkedés) 
Ø Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés (TOP 2.2. intézkedés) 
Ø Fenntartható települési közlekedésfejlesztés (TOP 3.1. intézkedés) 
Ø A települési önkormányzati intézményekben, ingatlanokban az energiahatékonyság növelés 

és a megújuló energia felhasználás, valamint a helyi alkalmazkodás támogatása (TOP 3.2. 
intézkedés) 

Ø Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése (TOP 4.1. intézkedés) 
Ø A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése (TOP 4.2. intézkedés) 
Ø A meglévő, önkormányzati feladatellátást szolgáló intézmények akadálymentesítése, 

családbarát funkciók kialakítása (TOP 4.3. intézkedés) 
Ø Leromlott városi területek rehabilitációja (TOP 4.4. intézkedés) 
Ø A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP 6.3. 

intézkedés) 
Ø A helyi identitás és kohézió erősítése (TOP 6.4. intézkedés) 

Az intézkedésekhez illeszkedő projektek a mellékletben található táblázatban kerülnek bemutatásra. 

 

2. Kapcsolódás a megyei területfejlesztési koncepció és stratégia céljaihoz 

A Somogy Megyei Területfejlesztési Programban az alábbi fejlesztési prioritások kerültek 
meghatározásra: 

I. Az agrár- és erdészeti termelési láncok szereplőinek megerősítése és a helyi termelésen 
alapuló önfenntartó szociális gazdaság feltételeinek megteremtése; 

II. Somogyi vállalkozások versenyképességének növelése az ipari- és szolgáltató szektorban;  

III. Somogy megye turisztikai potenciáljának erősítése; 

IV. A lakosság képzettségi szintjének javítását célzó fejlesztések támogatása; 

V. A fenntartható gazdálkodást és erőforrás felhasználást, valamint a megye lakosságának 
életminőség javítását támogató környezetgazdálkodási beruházások támogatása; 

VI. A helyi közösségek megerősödését és a helyi értékek megőrzését szolgáló fejlesztések 
támogatása; 

VII. Térségi jelentőségű szolgáltatások és infrastrukturális rendszerek fejlesztése, valamint 
településfejlesztés. 
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A projektcsomagok illeszkedését a fenti prioritásokhoz az alábbi kapcsolódási mátrixban mutatjuk be: 
Projektcsomag (TOP intézkedés) Kapcsolódó Somogy Megyei Területfejlesztési Program 

fejlesztési prioritás 

A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása 
családbarát, munkába állást segítő intézmények, 
közszolgáltatások fejlesztésével (TOP 1.4. intézkedés) 

VII. Térségi jelentőségű szolgáltatások és infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, valamint településfejlesztés 

Vállalkozásbarát, népességmegtartó, városi fókuszú 
településfejlesztés (TOP 2.1. intézkedés) 

V. A fenntartható gazdálkodást és erőforrás felhasználást, 
valamint a megye lakosságának életminőség javítását 
támogató környezetgazdálkodási beruházások támogatása 

VI. A helyi közösségek megerősödését és a helyi értékek 
megőrzését szolgáló fejlesztések támogatása 

VII. Térségi jelentőségű szolgáltatások és infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, valamint településfejlesztés 

Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés (TOP 2.2. intézkedés) 

III. Somogy megye turisztikai potenciáljának erősítése 

Fenntartható települési közlekedésfejlesztés (TOP 3.1. 
intézkedés) 

VII. Térségi jelentőségű szolgáltatások és infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, valamint településfejlesztés 

A települési önkormányzati intézményekben, 
ingatlanokban az energiahatékonyság növelés és a 
megújuló energia felhasználás, valamint a helyi 
alkalmazkodás támogatása (TOP 3.2. intézkedés) 

V. A fenntartható gazdálkodást és erőforrás felhasználást, 
valamint a megye lakosságának életminőség javítását 
támogató környezetgazdálkodási beruházások támogatása 

Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése 
(TOP 4.1. intézkedés) 

VII. Térségi jelentőségű szolgáltatások és infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, valamint településfejlesztés 

A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának 
bővítése, fejlesztése (TOP 4.2. intézkedés) 

VII. Térségi jelentőségű szolgáltatások és infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, valamint településfejlesztés 

A meglévő, önkormányzati feladatellátást szolgáló 
intézmények akadálymentesítése, családbarát funkciók 
kialakítása (TOP 4.3. intézkedés) 

VII. Térségi jelentőségű szolgáltatások és infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, valamint településfejlesztés 

Leromlott városi területek rehabilitációja (TOP 4.4. 
intézkedés) 

VII. Térségi jelentőségű szolgáltatások és infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, valamint településfejlesztés 

A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi 
szintű komplex programok (TOP 6.3. intézkedés) 

VI. A helyi közösségek megerősödését és a helyi értékek 
megőrzését szolgáló fejlesztések támogatása 

A helyi identitás és kohézió erősítése (TOP 6.4. 
intézkedés) 

VI. A helyi közösségek megerősödését és a helyi értékek 
megőrzését szolgáló fejlesztések támogatása 

 

3. A projektcsomagok indokoltsága, visszautalva a megyei helyzetfeltárás és a megyei 
koncepció megállapításaira 

A Barcsi kistérség 26 településből áll. Települései: Babócsa, Barcs, Bélavár, Bolhó, Csokonyavisonta, 
Darány, Drávagárdony, Drávatamási, Heresznye, Homokszentgyörgy, Istvándi, Kálmáncsa, 
Kastélyosdombó, Komlósd, Lad, Lakócsa, Patosfa, Péterhida, Potony, Rinyaújlak, Rinyaújnép, 
Somogyaracs, Szentborbás, Szulok, Tótújfalu, Vízvár. Városi jogosultsággal rendelkező településeinek 
száma 1 (Barcs). 

A barcsi térségben működő vállalkozások ágazati megoszlását tekintve a mezőgazdaság és a 
kereskedelem szerepe jelentősen meghaladja a megyei arányt, de a feldolgozóipar is jelentősebb 
súlyt képvisel. Ezzel szemben a szolgáltatási szektor kisebb súllyal van jelen a térségben, ez alól csak a 
pénzügyi, biztosítási tevékenység képez kivételt. 

A barcsi térség Somogy megyében a legkedvezőtlenebb munkaerő-piaci adottságokkal rendelkezik. 
Az álláskeresők száma átlagosan 2 700 fő körül alakul, de 2013 I. negyedévében meghaladta a 3 500 



BARCSI JÁRÁS      JÁRÁSI RÉSZDOKUMENTUM 
SOMOGY MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI TERVEZÉS 2014-2020 

4 

főt, melyet a III. negyedévre sikerült 2 400 fő alá mérsékelni. A munkanélküliségi ráta az országos ráta 
közel kétszerese, a megyében a legmagasabb. 2007 és 2013 között nem volt megfigyelhető csökkenő 
trend a munkanélküliségi szint alakulása tekintetében. Ezért a projektcsomagban a projektek 
többsége a gazdaságfejlesztési célú megyei kiemelt projektekhez illeszkedik. 

A barcsi járásban is elvándorlás jellemző, ezért a járás projektcsomagjában nagy hangsúlyt kapnak a 
népességmegtartó településfejlesztési projektek, valamint a munkahelymegtartást segítő 
családbarát intézkedések, továbbá a szociális és egészségügyi alapinfrastruktúra fejlesztésére 
irányuló projektek. 

Az előző fejlesztési időszakban a humán közszolgáltatásokon túl – elsősorban alapfokú 
oktatásfejlesztések tekintetében – leginkább a városfejlesztési beruházások domináltak, ezért a járás 
jelenlegi projektcsomagjában – különösen Barcs Város esetében – ezek kevésbé hangsúlyosak. 

Markánsan jelennek meg ugyanakkor a turizmusfejlesztési projektek, azon belül is a Dráva folyóhoz 
köthető komplex fejlesztések. Ez azért is indokolt, mert a Dráva Kapuja és az Ős-Dráva projektek 
országos viszonylatban is számos, még kiaknázatlan lehetőséget jelentenek természetjáró turizmus 
szempontjából.  

A barcsi járás esetében alapvető fontosságú a közlekedés-fejlesztés, azon belül pedig az országos 
közúthálózatok fejlesztése, jelesül a 6-os számú főközlekedési út új nyomvonalon négysávos 
autóútként történő kiépítése és a 68-as számú főközlekedési út megerősítése Barcs - 
Balatonszentgyörgy között. Bár ezek a fejlesztések nem képezik (nem is képezhetik) a járási 
projektcsomag részét, mégis, nélkülük a vállalkozások betelepülésére a nehézkes megközelíthetőség 
miatt kevés az esély.  

 

4. A kijelölt projektcsomagok egymásra épülése, összhangja, az egyes projektcsomagok 
közötti esetleges kapcsolódási pontok bemutatása 

A gazdaságfejlesztés tekintetében a kistérség az elmúlt fejlesztési időszakban (2007 – 2013) 
alulreprezentált volt. Ezt is jelzi többek között, hogy a nyertes projektek gazdáinak mindössze 35%-a 
került ki a mikro-, kis- és középvállalkozások köréből, s mellettük a közszféra pályázóinak 
dominanciája érvényesül. Ezért a barcsi járás esetében a megyei kiemelt projektek között szereplő 
iparterület fejlesztés a leghangsúlyosabb elem, ami mind agráripari, mind ipari és szolgáltató és 
logisztikai központ létrehozását célozza. Ez a járás foglalkoztatottsági szintjének emelése, a 
munkanélküliségi ráta csökkentése szempontjából egyértelműen kulcsfontosságú fejlesztés. A 
fejlesztés révén a járás és a tágabb térség agrár, ipari és szolgáltató vállalkozásainak betelepülése, 
illetve beszállítóként történő megjelenése a cél, valamint a komplex logisztikai és marketing 
szolgáltatásoknak köszönhetően ezek a vállalkozások várhatóan könnyebben juthatnak el a hazai és a 
külföldi piacokra. 

A turizmus-fejlesztés – az agrár és ipari fejlesztéseken túl – foglalkoztatottság és járási bevételek 
szempontjából szintén kiemelkedő fontosságú projektcsomag. A projektek keretében drávai 
települések információs rendszerének fejlesztése, információs pontok kialakítása, a Duna-Dráva 
Nemzeti Park és Dráva folyó értékeire építve a Dráva komplex fejlesztése történik meg. 

Mind a gazdaságfejlesztési célú beruházásokhoz, mind a turizmusfejlesztéshez szervesen 
kapcsolódnak a településfejlesztési projektek, melyek így tehát nem csak a népesség megtartást, 
élhetőbb lakossági és vállalkozói környezetet, hanem az odalátogató turisták számára is vonzóbb 
településeket eredményeznek. Ezért mind a gazdaságfejlesztési projektek környezetében, mind a 
potenciális turisztikai desztinációk településein egyaránt megvalósulnak településfejlesztési akciók. 
Bár az előző fejlesztési időszakban a városfejlesztési beruházások nagyobb volumenben zajlottak, a 
szociális célú városrehabilitáció terén még két barcsi városrész is fejlesztendő, melyek közül a 
projektcsomagba az északnyugati városrész szociális célú rehabilitációja került be a projektcsomagba. 
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A foglalkoztatási helyzet javulását célozzák továbbá munkába állást segítő intézmények fejlesztési 
projektjei (óvoda és bölcsőde fejlesztések) is, melyek a járásban 4 helyszínen valósulnak meg.  

Az energiahatékonyságot növelő projektek a legtöbb esetben ott jelennek meg, ahol 
településfejlesztési akciók keretében adott épület, vagy köztér fejlesztése egyébként is megtörténik, 
biztosítva így a különböző célok közötti szinergiát.  

A járás számára rendkívül fontosak a társadalmi együttműködést elősegítő programok, valamint a 
helyi identitás és kohézió erősítésére irányuló projektek is. Ezért a turizmusfejlesztéshez 
kapcsolódóan kerül megvalósításra a Dráva Kapuja kulturális és környezetismereti 
rendezvénysorozat, amely a Dráva folyó hagyományaira, környezetére és szépségére épül.  

 

Melléklet: járási projektcsomag táblázatos bemutatása  

 



BARCSI JÁRÁS

Sor-
szám

TOP 
Intézkedé

s

Járás 
megnevezése

Projekt megnevezése Tervezett tevékenységek Kapcsolódó 
TOP 

intézkedés

Kijelölés típusa Támogatási 
forma 

megnevezése

Projektgazda neve Kedvezményezetti 
kör meghatározása

Egyéb bevonandó 
szervezet 

Célcsoport Időbeli ütemezés: a 
kezdés tervezett 

időpontja (év)

Időbeli ütemezés: a 
projekt 

megvalósítás 
várható időtartama 

(év)

A projekt 
költségigénye (Ft)

Finanszírozó alap Kapcsolódó EU tematikus 
célkitűzés

Kapcsolódó EU 
beruházási 

prioritás neve

Számszerűsíthető indikátor vállalások Somogy megyei 
területfejlesztési stratégia 

kapcsolódó  prioritása

Gesztor település 
megnevezése

Érintett település(ek) 
megnevezése

235 920 992
100 %-os 
lista

1. projekt Barcsi Városi bölcsőde 
fejlesztése 

Beruházási elemek: 
- Az intézmény belső tereinek teljes belső felújítása
- Gépészeti rendszerének rekonstrukciója (víz - gáz központi fűtés - 
melegvíz ellátó rendszer)
- Az intézmény kiszolgáló egységeinek (gyermek öltözők és 
vizesblokkok) teljes rekonstrukciója
- Külső játszóterületek felújítása - modernizálása
- Konyha teljes rekonstrukciója

1.4 Megyei kiemelt
Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Barcs Város 
Önkormányzata önkormányzat Óvoda dolgozói és az 

óvoda gyermekei 2015 1 55 920 992 ERFA
8. foglalkoztatás növelése 
és munkaerő-piaci 
mobilitás támogatása

ERFA 5. cikk 8 
(c.)

Támogatott létesítmények fejlesztése 
által érintett lakosok száma

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

Barcs Város Barcs Város 

2. projekt Barcsi
Városi Óvoda fejlesztése 
(Deák Ferenc utcai 
óvoda)

Beruházási elemek: 
-A program keretében a Széchenyi utcai óvoda megszüntetése, 
tekintettel arra, hogy építészeti kialakítása (egykor volt polgári jellegű 
családi ház) a mai modern gyermeknevelési igényeket nem tudja 
kielégíteni. Helyette a Deák Ferenc utcában központi szerepet betöltő 
óvoda intézmény kerül bővítésre és rekonstrukcióra, melynek 
keretében új csoportszobák és kiszolgáló helyiségek, valamint az 
óvodai ellátás minimum követelményeinek teljesítéséhez szükséges 
terek kerülnek kialakításra. A meglévő épületrész hőszigetelése, 
fokozott hőszigetelő képességű nyílászárók beépítése. A működéshez 
szükséges óvodai felszerelések és berendezések beszerzése. A 
rendelkezésre álló nagyméretű területen játszótér játszóház 
kialakítása, játszótéri elemek elhelyezése-beépítése, biztonságos 
kerítésrendszer kiépítése. 

1.4 Megyei kiemelt
Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Barcs Város 
Önkormányzata önkormányzat Óvoda dolgozói és az 

óvoda gyermekei 2015 1 125 000 000 ERFA
8. foglalkoztatás növelése 
és munkaerő-piaci 
mobilitás támogatása

ERFA 5. cikk 8 
(c.)

Támogatott létesítmények fejlesztése 
által érintett lakosok száma

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

Barcs Város Barcs Város 

3. projekt Barcsi Óvodafejlesztés és 
sportudvar kialakítás férőhely korszerüsítés, infra fejlesztés 1.4 Megyei kiemelt

Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Lad Község 
Önkormányzata önkormányzat Óvoda dolgozói és az 

óvoda gyermekei 2015 1 10 000 000 ERFA
8. foglalkoztatás növelése 
és munkaerő-piaci 
mobilitás támogatása

ERFA 5. cikk 8 
(c.)

Támogatott létesítmények fejlesztése 
által érintett lakosok száma

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

Lad Község Lad Község 

4. projekt Barcsi Óvodafejlesztések a járás 
településein férőhely korszerüsítés, infra fejlesztés 1.4 Pályázati 

kiválasztás

Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Járás települései önkormányzat érintett települések Óvoda dolgozói és az 
óvoda gyermekei 2015 1 45 000 000 ERFA

8. foglalkoztatás növelése 
és munkaerő-piaci 
mobilitás támogatása

ERFA 5. cikk 8 
(c.)

Támogatott létesítmények fejlesztése 
által érintett lakosok száma

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

Járás települései Járás települései

200 %-os 
lista

1. projekt Óvodafejlesztések a járás 
településein férőhely korszerüsítés, infra fejlesztés 1.4 Pályázati 

kiválasztás

Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Járás települései Kistérség települései érintett települések Óvoda dolgozói és az 
óvoda gyermekei 2015 1 235 000 000 ERFA

8. foglalkoztatás növelése 
és munkaerő-piaci 
mobilitás támogatása

ERFA 5. cikk 8 
(c.)

Támogatott létesítmények fejlesztése 
által érintett lakosok száma

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

Járás települései Járás települései

Tartalék 
lista

338 836 330
100 %-os 
lista

1. projekt Barcsi

Barcs központjában 
elhelyezkedő 
bevásárlóközpont, és 
sétáló utca rehabilitációja 
I. ütem

Beruházási elemek: 
- Hősök tere őspark és sétányainak rekonstrukciója,
- Köztársaság utcai lakótömbök által határolt közterületek – 
zöldfelületek rekonstrukciója
- Sétáló utca teljes felületének rekonstrukciója
- Testvérvárosok parkjának végleges kialakítása és rekonstrukciója
- A városrész kereskedelmi erejének fellendítése érdekében új 
szolgáltatások bevezetése 

2.1 Megyei kiemelt Vissza nem 
térítendő

Barcs Város 
Önkormányzata önkormányzat a járás lakossága 2015 2 122 103 182 ERFA

6. környezetvédelem és 
erőforrás-hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk 
6(e)

Támogatással érintett lakosok száma a 
fejlesztett / megújított településrészeken 
Felújított, vagy újonnan épített alsórendű 
úthálózati elemek, belterületi 
útszakaszok, üzleti infrastruktúra 
bekötést szolgáló úthálózati elemek 
hossza 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

Barcs Város Járás települései

2. projekt Barcsi

Művészeti � kulturális 
központ kialakítása 
(színház és közösségi 
terem)

Beruházási elemek: 
A meglévő épület teljeskörű felújítása, új gépészeti és színháztechnikai 
rendszer kialakítása, teljeskörű belsőépítészeti átalakítás, 
akadálymentesítés.

Energiatakarékos műszaki megoldásokkal a környezetterhelés 
csökkentése, korszerű gépészeti megoldásokkal az intézmény energia 
igényének csökkentése

2.1 Megyei kiemelt Vissza nem 
térítendő

Barcs Város 
Önkormányzata önkormányzat

- Pécsi Nemzeti 
Színház
- Kaposvári Csiki 
Gergely Színház

a járás lakossága 2015 1 90 305 478 ERFA
6. környezetvédelem és 
erőforrás-hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk 
6(e)

Támogatással érintett lakosok száma a 
fejlesztett / megújított településrészeken 
Felújított, vagy újonnan épített alsórendű 
úthálózati elemek, belterületi 
útszakaszok, üzleti infrastruktúra 
bekötést szolgáló úthálózati elemek 
hossza 

6.) A helyi közösségek 
megerősödését és a helyi 
értékek megőrzését 
szolgáló fejlesztések 
támogatása

Barcs Város Járás települései

3. projekt Barcsi

Babócsa, Rinya utca 
végén árvízvédelmi 
védőfal kiépítése 300 m 
hosszban

Évtizedek óta fennálló probléma a Rinya patak áradása idején, az 
alacsonyabban fekvő, utca végén lévő lakóházak és az ott lakók 
védelme. Esetenként gondot jelent az utca végén, a patak árterében 
lévő közüzemi kapcsolók védelme, illetőleg az árvíz idején történő 
kikapcsolásával az utca lakossága áramszolgáltatás nélkül marad. Ez 
leginkább a világítás és a hűtőgépek üzemeltetésében, a fagyasztott 
élelmiszerek tárolásában jelent megoldhatatlan problémát. A vízügyi 
és katasztrófavédelmi szakemberek meglátása, véleménye szerint kb. 
300 fm. hosszban lenne szükséges egy megfelelő védőgát, védőfal 
kiépítése, ami a veszélyeztetett épületek számára jelente végleges 
megoldást, hisz ez által az ár az említett szakaszon a mederben 
tartható lenne. Továbbiakban e szakaszon sem lenne szükség több 
ezer homokzsák kihelyezésére. Szakmai munkával, speciális gépekkel a 
Dél-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság is segíteni tudna.

2.1 Megyei kiemelt Vissza nem 
térítendő

Babócsa Község 
Önkormányzata önkormányzat Dél-Dunántúli Vízügyi 

Igazgatóság a település lakossága 2015 1 15 262 898 ERFA
6. környezetvédelem és 
erőforrás-hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk 
6(e)

Támogatással érintett lakosok száma a 
fejlesztett / megújított településrészeken 
Felújított, vagy újonnan épített alsórendű 
úthálózati elemek, belterületi 
útszakaszok, üzleti infrastruktúra 
bekötést szolgáló úthálózati elemek 
hossza 

5.) A fenntartható 
gazdálkodást és erőforrás 
felhasználást, valamint a 
megye lakosságának 
életminőség javítását 
támogató 
környezetgazdálkodási 
beruházások támogatása

Babócsa Község Babócsa Község

SOMOGY MEGYEI VÁROSTÉRSÉGEK (JÁRÁSOK) projektjei
III. Járási/kistérségi tematikus projektcsomagok

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

2.1. Vállalkozásbarát, népességmegtartó, városi fókuszú településfejlesztés (338.836.330 Ft)
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BARCSI JÁRÁS

4. projekt Barcsi
Közlekedésbiztonság 
javítása önkormányzati 
utakon, járdákon

Az utóbbi években egyre gyakoribbá vált az önkormányzati tulajdonú 
utakon, járdákon elszenvedett balesetek, gépjármű károk bejelentése, 
ami az évek óta felújítást, karbantartást nélkülöző ráfordítások 
hiányából ered. Helyenként a mentők, kukásautók sem tudnak 
beközlekedni, s így a lakosság egy része nem fér hozzá a 
közszolgáltatásokhoz sem, annak ellenére, hogy kommunális adót 
fizet.  Az egyes utcákban élő lakosság esős időszakban, megfelelő 
járda és út hiányában a sárban közlekedik. A kátyúkba hajtva a 
személygépkocsik meghibásodnak, a tulajdonosok kártérítési 
igényeiket szeretnék érvényesíteni. Az elmúlt időszakban erősen 
forráshiányos önkormányzat nem volt képes a szükséges felújításokat 
megtenni a helyzet rendezése céljából. Hosszú évek óta tartó 
hiányosság pótlására, a kötelezően ellátandó önkormányzati feladat 
ellátása céljából, a megfelelő infrastruktúra megteremtésére volna 
szükséges a biztonságos közlekedési feltételeket helyreállítani. 

2.1 Megyei kiemelt Vissza nem 
térítendő

Babócsa Község 
Önkormányzata önkormányzat a település lakossága 2015 1 20 350 530 ERFA

6. környezetvédelem és 
erőforrás-hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk 
6(e)

Támogatással érintett lakosok száma a 
fejlesztett / megújított településrészeken 
Felújított, vagy újonnan épített alsórendű 
úthálózati elemek, belterületi 
útszakaszok, üzleti infrastruktúra 
bekötést szolgáló úthálózati elemek 
hossza 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

Babócsa Község Babócsa Község 

5. projekt Barcsi

Település fejlesztési 
akciók, útfejlesztések és 
középületek fejlesztése. 
Öltöző épület kialakítása.

Építési tevékenység, amely a jelenlegi 40 éve épített fafülkés 
öltözőrendszer cseréjét szolgálja. 2.1 Megyei kiemelt Vissza nem 

térítendő
Szulok Község 
Önkormányzata önkormányzat a település lakossága 2015 1 10 175 265 ERFA

6. környezetvédelem és 
erőforrás-hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk 
6(e)

Támogatással érintett lakosok száma a 
fejlesztett / megújított településrészeken 
Felújított, vagy újonnan épített alsórendű 
úthálózati elemek, belterületi 
útszakaszok, üzleti infrastruktúra 
bekötést szolgáló úthálózati elemek 
hossza 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

Szulok Község Szulok Község 

6. projekt Barcsi
Drávagárdonyi 
infrastrukturális 
fejlesztése

Drávagárdony település útjainak állaga erősen leromlott, kátyús, ezért 
van szükség az utak újraaszfaltozására. 2.1 Megyei kiemelt Vissza nem 

térítendő
Drávagárdony Község 
Önkormányzata önkormányzat a település lakossága 2015 1 15 262 898 ERFA

6. környezetvédelem és 
erőforrás-hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk 
6(e)

Támogatással érintett lakosok száma a 
fejlesztett / megújított településrészeken 
Felújított, vagy újonnan épített alsórendű 
úthálózati elemek, belterületi 
útszakaszok, üzleti infrastruktúra 
bekötést szolgáló úthálózati elemek 
hossza 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

Drávagárdony 
Község Drávagárdony Község

7. projekt Barcsi
Drávagárdonyi 
Református Templom 
felújítása

Drávagárdony Református Templomának állaga leromlott, az utóbbi 
időben nem végeztek rajta felújítást. Esedékes lenne különböző 
vakolási, állagmegőrző munkálatok elvégzése.

2.1 Megyei kiemelt Vissza nem 
térítendő

Drávagárdony Község 
Önkormányzata önkormányzat a település lakossága 2015 1 1 271 908 ERFA

6. környezetvédelem és 
erőforrás-hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk 
6(e)

Támogatással érintett lakosok száma a 
fejlesztett / megújított településrészeken 
Felújított, vagy újonnan épített alsórendű 
úthálózati elemek, belterületi 
útszakaszok, üzleti infrastruktúra 
bekötést szolgáló úthálózati elemek 
hossza 

6.) A helyi közösségek 
megerősödését és a helyi 
értékek megőrzését 
szolgáló fejlesztések 
támogatása

Drávagárdony 
Község Drávagárdony Község 

8. projekt Barcsi
Helyi közúthálózatok és 
járdák rekonstrukciója 
Vízváron

A Dráva, Szabadság és Kossuth utca útburkolatának kialakítása, a 
Szent István, Szent Imre, Szabadság utca járdáinak teljes felújítása 2.1 Megyei kiemelt Vissza nem 

térítendő
Vízvár Község 
Önkormányzata önkormányzat a település lakossága 2015 1 8 903 357 ERFA

6. környezetvédelem és 
erőforrás-hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk 
6(e)

Támogatással érintett lakosok száma a 
fejlesztett / megújított településrészeken 
Felújított, vagy újonnan épített alsórendű 
úthálózati elemek, belterületi 
útszakaszok, üzleti infrastruktúra 
bekötést szolgáló úthálózati elemek 
hossza 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

Vízvár Község Vízvár Község 

9. projekt Barcsi
Közlekedésbiztonság 
javítása helyi közutak, 
járdák fejlesztésével

Lad Község belterületi útjai nagyon elavultak, Zrínyi u. Szabadság tér 
útjait a vízfolyások tönkretették, ezért azokon a közlekedés nehézkes, 
balesetveszélyes, különös tekintettel arra, hogy a domborzati 
viszonyok miatt tűrendkívüli időjárásban elkerülő útként is 
funkcionálna, ezért a szélesítése is indokolt. Az útszakasz hossza 1107 
m 3 m szélesen, 3321 m2. A járdák tekintetében A Petőfi u , Kossuth u. 
páratlan oldala, a Táncsics u. mindkét oldala, és a Szabadságtér 
járdaszakasza 2350 m szorul felújításra.

2.1 Megyei kiemelt Vissza nem 
térítendő

Lad Község 
Önkormányzata önkormányzat a település lakossága 2015 1 11 447 173 ERFA

6. környezetvédelem és 
erőforrás-hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk 
6(e)

Támogatással érintett lakosok száma a 
fejlesztett / megújított településrészeken 
Felújított, vagy újonnan épített alsórendű 
úthálózati elemek, belterületi 
útszakaszok, üzleti infrastruktúra 
bekötést szolgáló úthálózati elemek 
hossza 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

Lad Község Lad Község 

10. projekt Barcsi

Belterületi vízelvezető 
árkok 
átereszeinek,hídjainak, 
felújítása ,építése

A projekt során a belvízelvezetés jelenlegi problémája kerülne 
megoldásra. A mostani állapotok szerint a település belterületén 
található vízelvezetőárkok állapota megfelelő, de az árkokban 
található átereszek és a rajtuk lévő gépkocsi hidak, bejárók rossz, 
funkcióját be nem betöltő állapota miatt szükségessé vált az 
átereszek, hidak felújítása,a régiek elbontása és helyettük újak 
építése.

2.1 Megyei kiemelt Vissza nem 
térítendő Potony Önkormányzat önkormányzat a település lakossága 2015 1 7 631 449 ERFA

6. környezetvédelem és 
erőforrás-hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk 
6(e)

Támogatással érintett lakosok száma a 
fejlesztett / megújított településrészeken 
Felújított, vagy újonnan épített alsórendű 
úthálózati elemek, belterületi 
útszakaszok, üzleti infrastruktúra 
bekötést szolgáló úthálózati elemek 
hossza 

5.) A fenntartható 
gazdálkodást és erőforrás 
felhasználást, valamint a 
megye lakosságának 
életminőség javítását 
támogató 
környezetgazdálkodási 
beruházások támogatása

Potony Község Potony Község

11. projekt Barcsi Helyi közút fejlesztése

Az önkormányzat forráshiány miatt nem tudta az önkormányzati 
utakat megfelelően karbantartani, így ezen utak kátyúsak, 
balesetveszélyesek. A tervezett felújítás a Petőfi u.-i és a Kossuth u.-i 
1,31 km út aszfaltozását jelenti.  

2.1 Megyei kiemelt Vissza nem 
térítendő

Patosfa Község 
Önkormányzata önkormányzat a település lakossága 2015 1 3 815 724 ERFA

6. környezetvédelem és 
erőforrás-hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk 
6(e)

Támogatással érintett lakosok száma a 
fejlesztett / megújított településrészeken 
Felújított, vagy újonnan épített alsórendű 
úthálózati elemek, belterületi 
útszakaszok, üzleti infrastruktúra 
bekötést szolgáló úthálózati elemek 
hossza 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

Patosfa Község Patosfa Község 

12. projekt Barcsi Helyi  Önkormányzati 
útak épitése,felújítása

Aszfalt  utak építéséről van  szó,  melyek kiszolgálják a  település  
infrastruktúrájának mai  korhoz  illő módját.Közlekedésbiztonsági  
szempontok  alapján  ezeket  az  utakat  nagy  teljesítményű 
mg.munka gépek  is  használják, illetve a lakosság is.Nem  olyan  
tehertbirással  rendelkeznek,  melyek  biztosítják a  biztonságos  
közlekedés   lehetőségét.

2.1 Megyei kiemelt Vissza nem 
térítendő

Községi 
Önkormányzat 
Kálmáncsa

önkormányzat a település lakossága 2015 1 6 105 159 ERFA
6. környezetvédelem és 
erőforrás-hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk 
6(e)

Támogatással érintett lakosok száma a 
fejlesztett / megújított településrészeken 
Felújított, vagy újonnan épített alsórendű 
úthálózati elemek, belterületi 
útszakaszok, üzleti infrastruktúra 
bekötést szolgáló úthálózati elemek 
hossza 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

Kálmáncsa Község Kálmáncsa Község

13. projekt Barcsi Vízvári Művelődési ház 
rekonstrukciója

A rekonstrukció keretében nyílászárócsere, fűtés, világítás, vízellátás 
felújítása, akadálymentesítés, tető héjazat csere, külső-belső 
tatarozás. 

2.1 Megyei kiemelt Vissza nem 
térítendő

Vízvár Község 
Önkormányzata önkormányzat a település lakossága 2015 1 5 087 633 ERFA

6. környezetvédelem és 
erőforrás-hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk 
6(e)

Támogatással érintett lakosok száma a 
fejlesztett / megújított településrészeken 
Felújított, vagy újonnan épített alsórendű 
úthálózati elemek, belterületi 
útszakaszok, üzleti infrastruktúra 
bekötést szolgáló úthálózati elemek 
hossza 

6.) A helyi közösségek 
megerősödését és a helyi 
értékek megőrzését 
szolgáló fejlesztések 
támogatása

Vízvár Község Vízvár Község 

14. projekt Barcsi Művelődési Ház szociális 
helyiségeinek felújítása

A projekt során a település egyik középület csoportjának már meglévő 
de katasztrofális állapotú szociális helyiségeinek felújítására kerülne 
sor. Az épületben található a művelődési ház , könyvtár, orvosi 
rendelő, ifjúsági klub,önkormányzati hivatal. Ezekhez a helyiségekhez 
tartozó Wc-k, ill. fürdőszoba,konyha teljes felújítását tenné lehetővé a 
projekt.

2.1 Megyei kiemelt Vissza nem 
térítendő Potony Önkormányzat önkormányzat a település lakossága 2015 1 1 271 908 ERFA

6. környezetvédelem és 
erőforrás-hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk 
6(e)

Támogatással érintett lakosok száma a 
fejlesztett / megújított településrészeken 
Felújított, vagy újonnan épített alsórendű 
úthálózati elemek, belterületi 
útszakaszok, üzleti infrastruktúra 
bekötést szolgáló úthálózati elemek 
hossza 

6.) A helyi közösségek 
megerősödését és a helyi 
értékek megőrzését 
szolgáló fejlesztések 
támogatása

Potony Község Potony Község

15. projekt Barcsi Műemléki környezetben 
lévő ravatalozó építése

A ladi kálvária 1997. óta műemléki védettséget élvez, melynek 
bejáratánál helyezkedik el a "szocreál" stílusban épült ravatalozó. A 
látványt , az élményt erősen rontja a mostani kép. Turisztikai 
szempontból az attrakció bemutathatatlan. Ehelyett szeretnék egy 
környezetbe illő , kulturális örökséget felerősítő , ravatalozó funkciót 
is felölelő épületet építeni. 

2.1 Megyei kiemelt Vissza nem 
térítendő

Lad Község 
Önkormányzata önkormányzat a település lakossága 2015 1 6 613 922 ERFA

6. környezetvédelem és 
erőforrás-hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk 
6(e)

Támogatással érintett lakosok száma a 
fejlesztett / megújított településrészeken 
Felújított, vagy újonnan épített alsórendű 
úthálózati elemek, belterületi 
útszakaszok, üzleti infrastruktúra 
bekötést szolgáló úthálózati elemek 
hossza 

6.) A helyi közösségek 
megerősödését és a helyi 
értékek megőrzését 
szolgáló fejlesztések 
támogatása

Lad Község Lad Község 
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16. projekt Barcsi Művelődési ház  és 
közterének felújítása

A tervezett felújítás tartalmazza a művelődési ház külső szigetelése, 
festése, belső festés , mázolási munkálatok. A művelődési ház 
közterének rendbetétele során járda és kisebb burkolt tér kialakítása. 

2.1 Megyei kiemelt Vissza nem 
térítendő

Patosfa Község 
Önkormányzata önkormányzat a település lakossága 2015 1 1 271 908 ERFA

6. környezetvédelem és 
erőforrás-hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk 
6(e)

Támogatással érintett lakosok száma a 
fejlesztett / megújított településrészeken 
Felújított, vagy újonnan épített alsórendű 
úthálózati elemek, belterületi 
útszakaszok, üzleti infrastruktúra 
bekötést szolgáló úthálózati elemek 
hossza 

6.) A helyi közösségek 
megerősödését és a helyi 
értékek megőrzését 
szolgáló fejlesztések 
támogatása

Patosfa Község Patosfa Község 

17. projekt Barcsi

5-ös program elem. A 
barcsi kistérség 
környezeti 
hatékonyságának 
fejlesztése.
Termálvíz hasznosítása, 
gyógyvízzé nyilvánítás, a 
Szuloki Termálfürdő és 
létesítményei területén.

egészségügyi szolgáltatóval való megállapodás,
vizsgála� és diagnosz�kai hely kialakítása,
egyéb technológiai elemek kialakítása, (kú�ej, vizsgála� medence) 2.1 Megyei kiemelt Vissza nem 

térítendő
Szulok Község 
Önkormányzata önkormányzat a járáslakossága 2015 1 6 359 541 ERFA

6. környezetvédelem és 
erőforrás-hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk 
6(e)

Támogatással érintett lakosok száma a 
fejlesztett / megújított településrészeken 
Felújított, vagy újonnan épített alsórendű 
úthálózati elemek, belterületi 
útszakaszok, üzleti infrastruktúra 
bekötést szolgáló úthálózati elemek 
hossza 

5.) A fenntartható 
gazdálkodást és erőforrás 
felhasználást, valamint a 
megye lakosságának 
életminőség javítását 
támogató 
környezetgazdálkodási 
beruházások támogatása

Szulok Község Szulok Község 

18. projekt Barcsi Belterületi utak 
fejlesztése 2.1 Megyei kiemelt Vissza nem 

térítendő
Rinyaújlak Község 
Önkormányzata önkormányzat a település lakossága 2015 1 1 526 290 ERFA

6. környezetvédelem és 
erőforrás-hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk 
6(e)

Támogatással érintett lakosok száma a 
fejlesztett / megújított településrészeken 
Felújított, vagy újonnan épített alsórendű 
úthálózati elemek, belterületi 
útszakaszok, üzleti infrastruktúra 
bekötést szolgáló úthálózati elemek 
hossza 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

Rinyaújlak Község Rinyaújlak Község 

19. projekt Barcsi Kültéri játszótér 
kialakítása 2.1 Megyei kiemelt Vissza nem 

térítendő
Rinyaújlak Község 
Önkormányzata önkormányzat a település lakossága 2015 1 1 526 290 ERFA

 6. környezetvédelem és 
erőforrás6. 
környezetvédelem és 
erőforrás-hatékonyság 
ösztönzése;-hatékonyság 
ösztönzése; 

ERFA 5. cikk 
6(e)

Támogatással érintett lakosok száma a 
fejlesztett / megújított településrészeken 
Felújított, vagy újonnan épített alsórendű 
úthálózati elemek, belterületi 
útszakaszok, üzleti infrastruktúra 
bekötést szolgáló úthálózati elemek 
hossza 

6.) A helyi közösségek 
megerősödését és a helyi 
értékek megőrzését 
szolgáló fejlesztések 
támogatása

Rinyaújlak Község Rinyaújlak Község 

20. projekt Barcsi Sportpálya fejlújítása, 
sportöltöző építése 2.1 Megyei kiemelt Vissza nem 

térítendő
Rinyaújlak Község 
Önkormányzata önkormányzat a település lakossága 2015 1 2 543 816 ERFA

 6. környezetvédelem és 
erőforrás6. 
környezetvédelem és 
erőforrás-hatékonyság 
ösztönzése;-hatékonyság 
ösztönzése; 

ERFA 5. cikk 
6(e)

Támogatással érintett lakosok száma a 
fejlesztett / megújított településrészeken 
Felújított, vagy újonnan épített alsórendű 
úthálózati elemek, belterületi 
útszakaszok, üzleti infrastruktúra 
bekötést szolgáló úthálózati elemek 
hossza 

6.) A helyi közösségek 
megerősödését és a helyi 
értékek megőrzését 
szolgáló fejlesztések 
támogatása

Rinyaújlak Község Rinyaújlak Község 

200 %-os 
lista

1. projekt Barcsi

Barcs központjában 
elhelyezkedő 
bevásárlóközpont, és 
sétáló utca rehabilitációja 
II. ütem

Beruházási elemek: 
- Hősök tere őspark és sétányainak rekonstrukciója,
- Köztársaság utcai lakótömbök által határolt közterületek – 
zöldfelületek rekonstrukciója
- Sétáló utca teljes felületének rekonstrukciója
- Testvérvárosok parkjának végleges kialakítása és rekonstrukciója
- A városrész kereskedelmi erejének fellendítése érdekében új 
szolgáltatások bevezetése 

2.1 Pályázati 
kiválasztás

Vissza nem 
térítendő

Barcs Város 
Önkormányzata önkormányzat

Kereskedők - 
üzlettulajdonosok - 
gazdasági 
szervezetek

a járás lakossága 2015 2 74 141 808 ERFA
6. környezetvédelem és 
erőforrás-hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk 
6(e)

Támogatással érintett lakosok száma a 
fejlesztett / megújított településrészeken 
Felújított, vagy újonnan épített alsórendű 
úthálózati elemek, belterületi 
útszakaszok, üzleti infrastruktúra 
bekötést szolgáló úthálózati elemek 
hossza 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

Barcs Város Járás települései

2. projekt Barcsi

Művészeti � kulturális 
központ kialakítása 
(színház és közösségi 
terem)

Beruházási elemek: 
A meglévő épület teljeskörű felújítása, új gépészeti és színháztechnikai 
rendszer kialakítása, teljeskörű belsőépítészeti átalakítás, 
akadálymentesítés.

Energiatakarékos műszaki megoldásokkal a környezetterhelés 
csökkentése, korszerű gépészeti megoldásokkal az intézmény energia 
igényének csökkentése

2.1 Pályázati 
kiválasztás

Vissza nem 
térítendő

Barcs Város 
Önkormányzata önkormányzat a járás lakossága 2015 1 264 694 522 ERFA

6. környezetvédelem és 
erőforrás-hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk 
6(e)

Támogatással érintett lakosok száma a 
fejlesztett / megújított településrészeken 
Felújított, vagy újonnan épített alsórendű 
úthálózati elemek, belterületi 
útszakaszok, üzleti infrastruktúra 
bekötést szolgáló úthálózati elemek 
hossza 

6.) A helyi közösségek 
megerősödését és a helyi 
értékek megőrzését 
szolgáló fejlesztések 
támogatása

Barcs Város Járás települései

Tartalék 
lista

1. projekt Barcsi

Barcs központjában 
elhelyezkedő Hősök tere 
és szabadidő központ 
rehabilitációja

Beruházási elemek: 
- Hősök tere park és sétányainak részleges rekonstrukciója,
- Bajcsy-Zs. u. 74-78. szám alatti lakótömbök közterületének 
rekonstrukciója
- Szabadidő Központ komplex fejlesztése
A projekt kapcsolódik a „Barcs szíve újra dobogjon” – 
Városrehabilitáció első üteme beruházási program utánkövetési 
időszakra készült megvalósíthatósági tanulmányhoz.
Gazdasági funkcióként étterem és kávéház vendéglátó-ipari 
szolgáltatás bővítése tervezett az akcióterületen.
Soft elemek (képzés, oktatás, későbbiekben tisztázandó és 
egyeztetendő elemekkel).
(A fejleszteni kívánt területek a projektgazda tulajdonában állnak, 
illetve a gazdasági funkció esetén a gazdasági szereplő tulajdonában 
áll.)

2.1 Pályázati 
kiválasztás

Vissza nem 
térítendő

Barcs Város 
Önkormányzata önkormányzat

Kereskedők - 
üzlettulajdonosok - 
gazdasági 
szervezetek

a járás lakossága 2015 2 550 000 000 ERFA
6. környezetvédelem és 
erőforrás-hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk 
6(e)

Támogatással érintett lakosok száma a 
fejlesztett / megújított településrészeken 
Felújított, vagy újonnan épített alsórendű 
úthálózati elemek, belterületi 
útszakaszok, üzleti infrastruktúra 
bekötést szolgáló úthálózati elemek 
hossza 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

Barcs Város Járás települései

2. projekt Barcsi

Barcs-Drávaszentesi Jézus 
Szíve Templom szerkezeti 
helyreállítása, a templom 
megmentése

A Barcs-Drávaszentesi Római Katolikus Templom 2014. év őszén 
keresztben, a hajó és a torony között elrepedt és a torony sűllyedni 
kezdett. A projekt célja, a már tervekkel előkészített beruházási 
munkálatok finanszírozása, a templom megmentése a további 
károsodásoktól

2.1 Pályázati 
kiválasztás

Vissza nem 
térítendő

Barcsi Római Katolikus 
Egyházközség egyház a járás lakossága 2015 1,5 60 000 000 ERFA

6. környezetvédelem és 
erőforrás-hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk 
6(e)

Támogatással érintett lakosok száma a 
fejlesztett / megújított településrészeken 
Felújított, vagy újonnan épített alsórendű 
úthálózati elemek, belterületi 
útszakaszok, üzleti infrastruktúra 
bekötést szolgáló úthálózati elemek 
hossza 

6.) A helyi közösségek 
megerősödését és a helyi 
értékek megőrzését 
szolgáló fejlesztések 
támogatása

Barcs 
Drávaszentes Barcs Drávaszentes

3. projekt Barcsi

Belterületi vízelvezető 
árkok 
átereszeinek,hídjainak, 
felújítása ,építése

A projekt során a belvízelvezetés jelenlegi problémája kerülne 
megoldásra. A mostani állapotok szerint a település belterületén 
található vízelvezetőárkok állapota megfelelő, de az árkokban 
található átereszek és a rajtuk lévő gépkocsi hidak, bejárók rossz, 
funkcióját be nem betöltő állapota miatt szükségessé vált az 
átereszek, hidak felújítása,a régiek elbontása és helyettük újak 
építése.

2.1 Pályázati 
kiválasztás

Vissza nem 
térítendő

Potony Község 
Önkormányzata önkormányzat a település lakossága 2015 1 30 000 000 ERFA

6. környezetvédelem és 
erőforrás-hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk 
6(e)

Támogatással érintett lakosok száma a 
fejlesztett / megújított településrészeken 
Felújított, vagy újonnan épített alsórendű 
úthálózati elemek, belterületi 
útszakaszok, üzleti infrastruktúra 
bekötést szolgáló úthálózati elemek 
hossza 

5.) A fenntartható 
gazdálkodást és erőforrás 
felhasználást, valamint a 
megye lakosságának 
életminőség javítását 
támogató 
környezetgazdálkodási 
beruházások támogatása

Potony Község Potony Község

4. projekt Barcsi

Potony községben 
található Művelődési ház 
és többfunkciós 
épületegyüttes szociális 
helyiségeinek felújítása.

A projekt során a település egyik középület csoportjának már meglévő 
de katasztrofális állapotú szociális helyiségeinek felújítására kerülne 
sor. Az épületben található a művelődési ház , könyvtár, orvosi 
rendelő, ifjúsági klub,önkormányzati hivatal. Ezekhez a helyiségekhez 
tartozó Wc-k, ill. fürdőszoba,konyha teljes felújítását tenné lehetővé a 
projekt.

2.1 Pályázati 
kiválasztás

Vissza nem 
térítendő

Potony Község 
Önkormányzata önkormányzat a település lakossága 2016 1 5 000 000 ERFA

6. környezetvédelem és 
erőforrás-hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk 
6(e)

Támogatással érintett lakosok száma a 
fejlesztett / megújított településrészeken 
Felújított, vagy újonnan épített alsórendű 
úthálózati elemek, belterületi 
útszakaszok, üzleti infrastruktúra 
bekötést szolgáló úthálózati elemek 
hossza 

6.) A helyi közösségek 
megerősödését és a helyi 
értékek megőrzését 
szolgáló fejlesztések 
támogatása

Potony Község Potony Község
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BARCSI JÁRÁS

192 583 255
100%-os 
lista

1. projekt Barcsi Dráva folyó komplex 
kistérségi fejlesztése

Beruházási elemek: 
- Drávai települések információs rendszerének fejlesztése, információs 
pontok kialakítása.
- A Duna-Dráva Nemzeti Park és Dráva folyó értékeire építve a Dráva 
komplex fejlesztése.
- Barcson Dráva korzó kialakítása, korszerű drávai településkép 
létrehozása,
- Újonnan kialakított evezős turizmushoz kapcsolódó kikötő működési 
feltételeinek biztosítása
- Túraútvonalak mentén kialakított pihenőhelyek számának növelése
- Tematikus park és programfolyam kialakítása

2.2 Megyei kiemelt Vissza nem 
térítendő

Barcs Város 
Önkormányzata önkormányzat

- Dráva folyó melletti 
települések 
önkormányzatai
- Duna-Dráva 
Nemzeti Park,
Horvátországi 
illetékes hatóságok 
és települések.

a járás lakossága, turisták, 
vállalkozások 2015 3 192 583 255 ERFA

6. környezetvédelem és 
erőforrás-hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk (6) 
c)

Támogatott vállalkozások által teremtett 
új munkahelyek száma 

Támogatott attrakciók száma 

3.) Somogy megye 
turisztikai potenciáljának 
erősítése

Barcs Város Járás települései

200%-os 
lista

1. projekt Barcsi

Túraútvonalak 
folyamatossá tétele, 
turisztikai célú kerékpár 
utakkal kapcsolódás a 
EV13 hálózathoz

- Kerékpár közlekedési zónák kijelölése
- Turisztikai célú kerékpárút hálózat kiépítése, illetve 
forgalomszabályozási eszközökkel történő kijelölése

2.2 Megyei kiemelt Vissza nem 
térítendő

Barcs Város 
Önkormányzata önkormányzat

Baranya Megyei 
Önkormányzat, Duna 
Dráva Nemzeti Park 
Igazgatósága, Barcsi 
Kistérség Települési 
Önkormányzatai

a járás lakossága, turisták, 
vállalkozások 2015 1,5 192 583 255 ERFA

6. környezetvédelem és 
erőforrás-hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk (6) 
c)

Támogatott vállalkozások által teremtett 
új munkahelyek száma 

Támogatott attrakciók száma 

3.) Somogy megye 
turisztikai potenciáljának 
erősítése

Barcs Város Járás települései

Tartalék 
lista

1. projekt Barcsi
Kulturális – civil és 
idegenforgalmi negyed 
kialakítása 

Beruházási elemek: 
- A DRÁVA Közérdekű Múzeális Kiállítóhely rekonstrukciója - interaktív 
- kreatív bővítése
- A Széchenyi 10 szám alatti helyi építészeti értéket képviselő 
épülettömb és környezetének teljes rekonstrukciója
- Volt napközi otthon civilházzá történő átalakítása - felújítása
- Volt zsinagóga épületének többfunkciós közösségi térré történő 
újjáépítése
- Volt leányiskola épületének kulcsosházzá történő újjáépítése,  

2.2 Pályázati 
kiválasztás

Vissza nem 
térítendő

Barcs Város 
Önkormányzata önkormányzat

Kereskedők - 
üzlettulajdonosok - 
gazdasági 
szervezetek

a járás lakossága, turisták, 
vállalkozások 2015 2 765 000 000 ERFA

6. környezetvédelem és 
erőforrás-hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk (6) 
c)

Támogatott vállalkozások által teremtett 
új munkahelyek száma 

Támogatott attrakciók száma 

3.) Somogy megye 
turisztikai potenciáljának 
erősítése

Barcs Város Járás települései

2. projekt Barcsi Vidéki örökségű épületek 
felújítása

Római Katolikus Plébánia felújítása Bolhón
Csokonyavisontai Református templom felújítása
Görgetegi Református templom rekonstrukciója
A Homokszentgyörgyi magtár felújítása
Kálmáncsai Református Templom felújítása
Templom külső felújítása Kutas
Lábodi Református Templom helyreállítása
Péterhida, Tájház felújítása
Műemlék református templom felújítása Rinyaszentkirályon
A Segesdi Rk. Templom külső felújítása
Szuloki R.K. Templom felújítása
Kastélyosdombói templom rekonstrukciója
A projekt 12 különböző fejlesztést foglal magában.

2.2 Pályázati 
kiválasztás

Vissza nem 
térítendő Rinya-Dráva Szövetség civil szrevezet a járás lakossága, turisták, 

vállalkozások 2015 2 254 644 947 ERFA
6. környezetvédelem és 
erőforrás-hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk (6) 
c)

Támogatott vállalkozások által teremtett 
új munkahelyek száma 

Támogatott attrakciók száma 

3.) Somogy megye 
turisztikai potenciáljának 
erősítése

járás települései járás települései

3. projekt Barcsi
Viziturizmus 
fogadóbázisának 
kiépítése Vízváron

A Drávai kajakos-kenus túrázó csoportok kikötési lehetőségének 
fejlesztése 2.2 Pályázati 

kiválasztás
Vissza nem 
térítendő

Vízvár Község 
Önkormányzata önkormányzat a település lakossága 2015 1,5 30 000 000 ERFA

6. környezetvédelem és 
erőforrás-hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk (6) 
c)

Támogatott vállalkozások által teremtett 
új munkahelyek száma 

Támogatott attrakciók száma 

3.) Somogy megye 
turisztikai potenciáljának 
erősítése

Vízvár Község Járás települései

4. projekt Barcsi Drávagárdonyi Turisztikai 
Központ létrehozása Drávagárdonyban egy Turisztikai Központot szeretnénk építeni, mely elkészültével községünk kiemelt turisztikai szerepet kapna a Dráva térségében.2.2 Pályázati 

kiválasztás
Vissza nem 
térítendő

Drávagárdony Község 
Önkormányzata önkormányzat a település lakossága 2015 1,5 500 000 000 ERFA

6. környezetvédelem és 
erőforrás-hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk (6) 
c)

Támogatott vállalkozások által teremtett 
új munkahelyek száma 

Támogatott attrakciók száma 

3.) Somogy megye 
turisztikai potenciáljának 
erősítése

Drávagárdony 
Község Járás települései

5. projekt Barcsi Kis-Dráva turisztikai célú 
hasznosítása A meder kotrásával az évtizedek alatt felrakodott kb. 1-1,5 méter iszapréteg kotrása, a kitermelt iszap szikkasztása, az abból nyert anyagból gátépítés, felszíni vízrendezés, bevezető árok kialakítás, majd vízfelület kialakítás, halasítás, tereprendezés, környezet kialakítás2.2 Pályázati 

kiválasztás
Vissza nem 
térítendő

Vízvár Község 
Önkormányzata önkormányzat a település lakossága 2015 1,5 50 000 000 ERFA

6. környezetvédelem és 
erőforrás-hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk (6) 
c)

Támogatott vállalkozások által teremtett 
új munkahelyek száma 

Támogatott attrakciók száma 

3.) Somogy megye 
turisztikai potenciáljának 
erősítése

Vízvár Község Járás települései

269 727 465
100%-os 
lista

1. projekt Barcsi
A kerékpáros közlekedés 
feltételeinek 
megteremtése

 - Kerékpár közlekedési zónák kijelölése
 - Városi kerékpárút hálózat kiépítése, illetve forgalomszabályozási 
eszközökkel történő kijelölése

3.1 Megyei kiemelt Vissza nem 
térítendő

Barcs Város 
Önkormányzata önkormányzat

Közlekedésfejlesztési 
Koordinációs 
Központ

a járás lakossága, turisták 2015 2 269 727 465 ERFA
6. környezetvédelem és 
erőforrás-hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk (6) 
c)

Megtakarított utazási idő a városi és 
elővárosi nem kötöttpályás közlekedés 
fejlesztett szakaszaihoz kapcsolódóan 
Fejlesztett és kiépített közösségi 
közlekedési infrastrukturális elemek 
száma 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés

Barcs Város Barcs Város 

200%-os 
lista

1. projekt Barcsi Buszöblök kialakítása 
Vízváron

Vízváron két buszöbölpár kialakítása a közlekedésbiztonság fejlesztése 
érdekében. 3.1 Megyei kiemelt Vissza nem 

térítendő
Vízvár Község 
Önkormányzata önkormányzat a település lakossága 2015 1 60 000 000 ERFA

6. környezetvédelem és 
erőforrás-hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk (6) 
c)

Megtakarított utazási idő a városi és 
elővárosi nem kötöttpályás közlekedés 
fejlesztett szakaszaihoz kapcsolódóan 
Fejlesztett és kiépített közösségi 
közlekedési infrastrukturális elemek 
száma 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés

Vízvár Község Vízvár Község 

2. projekt Barcsi Kerékpárút kialakítása Kerékpárút kialakítás, burkolás 3.1 Megyei kiemelt Vissza nem 
térítendő

Rinyaújlak Község 
Önkormányzata önkormányzat a település lakossága 2015 1 100 000 000 ERFA

6. környezetvédelem és 
erőforrás-hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk (6) 
c)

Megtakarított utazási idő a városi és 
elővárosi nem kötöttpályás közlekedés 
fejlesztett szakaszaihoz kapcsolódóan 
Fejlesztett és kiépített közösségi 
közlekedési infrastrukturális elemek 
száma 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés

Rinyaújlak Község Rinyaújlak Község 

3. projekt Barcsi
Közösségi közlekedés 
fejlesztése buszmegállók 
fejlesztése

Buszforduló, buszöblök kialakítása, biztonságossá tétele 3.1 Megyei kiemelt Vissza nem 
térítendő

Lad Község 
Önkormányzata önkormányzat a település lakossága 2015 1             28 000 000    ERFA

6. környezetvédelem és 
erőforrás-hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk (6) 
c)

Megtakarított utazási idő a városi és 
elővárosi nem kötöttpályás közlekedés 
fejlesztett szakaszaihoz kapcsolódóan 
Fejlesztett és kiépített közösségi 
közlekedési infrastrukturális elemek 
száma 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés

Lad Község Lad Község 

300 000 000
100%-os 
lista

1. projekt Barcsi

Környezetkímélő 
energiagazdálkodási 
rendszerek, és 
költségtakarékos 
működési feltételek 
biztosítása az 
intézményekben  

Napenergia termelő rendszer (Napelem rendszer) kialakítása 
önkormányzati területen, és csatlakoztatása a meglévő villamos 
közműrendzserhez
Intézmények energia szükségletének csökkentése, 
fűtéskorszerűsítéssel, és hőszigetelő rendszerek kialakításával  

3.2 Megyei kiemelt Vissza nem 
térítendő

Barcs Város 
Önkormányzata önkormányzat Magánbefektetők, 

helyi vállalkozások a település lakossága 2015 2 250 000 000 ERFA

4. az alacsony szén-dioxid 
kibocsátású gazdaságra 
való átállás támogatása 
minden szektorban;

ERFA 5. cikk (4) 
c)  

Évente megtakarított energiamennyiség 
Megvalósuló intézkedések kapcsán a 
megújuló energiaforrásokból származó 
évi energiatermelés 
Energetikailag korszerűsített épületek 
száma 
Kidolgozásra kerülő alacsony szén-dioxid-
kibocsátással járó stratégiák száma 

5.) A fenntartható 
gazdálkodást és erőforrás 
felhasználást, valamint a 
megye lakosságának 
életminőség javítását 
támogató 
környezetgazdálkodási 
beruházások támogatása

Barcs Város Barcs Város 

2.2. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés (192.583.255 Ft)

3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés

3.2. A települési önkormányzati intézményekben, ingatlanokban az energiahatékonyság növelés és a megújuló energia felhasználás, valamint a helyi alkalmazkodás támogatása (295.168.090 Ft)
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BARCSI JÁRÁS

2. projekt Barcsi

Önkormányzati 
tulajdonban lévő 
intézmények energetikai 
fejlesztése

Kossuth utca 5 szám alatti Közös Önkormányzati Hivatal és a Kossuth 
utca 63. szám alatti Művelődési Ház épületének nyílászáróinak 
cseréje, külső hőszigetelése és alterna�v energiaforrások alkalmazása.
A Táncsics utca 4 szám alatt lévő főzőkonyha és óvoda külső 
szigetelése és alternatív energia előállító berendezés alkalmazása.  

3.2 Megyei kiemelt Vissza nem 
térítendő

Homokszentgyörgy 
Község 
Önkormányzata

önkormányzat a település lakossága 2015 2 50 000 000 ERFA

4. az alacsony szén-dioxid 
kibocsátású gazdaságra 
való átállás támogatása 
minden szektorban;

ERFA 5. cikk (4) 
c)  

Évente megtakarított energiamennyiség 
Megvalósuló intézkedések kapcsán a 
megújuló energiaforrásokból származó 
évi energiatermelés 
Energetikailag korszerűsített épületek 
száma 
Kidolgozásra kerülő alacsony szén-dioxid-
kibocsátással járó stratégiák száma 

5.) A fenntartható 
gazdálkodást és erőforrás 
felhasználást, valamint a 
megye lakosságának 
életminőség javítását 
támogató 
környezetgazdálkodási 
beruházások támogatása

Homokszentgyörg
y Község Homokszentgyörgy Község 

200%-os 
lista

1. projekt Barcsi

Gábor Andor Ált. Iskola 
energiahatékonyság 
fejlesztése napenergia 
hasznosításával

Napenergia termelő rendszer (Napelem rendszer) kialakítása az 
iskolában 3.2 Pályázati 

kiválasztás
Vissza nem 
térítendő

Babócsa község 
Önkormányzata önkormányzat a település lakossága 2015 1 150 000 000 ERFA

4. az alacsony szén-dioxid 
kibocsátású gazdaságra 
való átállás támogatása 
minden szektorban;

ERFA 5. cikk (4) 
c)  

Évente megtakarított energiamennyiség 
Megvalósuló intézkedések kapcsán a 
megújuló energiaforrásokból származó 
évi energiatermelés 
Energetikailag korszerűsített épületek 
száma 
Kidolgozásra kerülő alacsony szén-dioxid-
kibocsátással járó stratégiák száma 

5.) A fenntartható 
gazdálkodást és erőforrás 
felhasználást, valamint a 
megye lakosságának 
életminőség javítását 
támogató 
környezetgazdálkodási 
beruházások támogatása

Babócsa község Babócsa község
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BARCSI JÁRÁS

55 954 102
100%-os 
lista

1. projekt Barcsi
Háziorvosi szolgálat és 
fogászati szakrendelők 
korszerűsítése

Beruházási elemek: 
A projekt keretében továbra is a jelenlegi épülettömbben biztosítjuk 
az ellátásokat. A közelmúltban megvalósított Barcsi Kistérségi 
Járóbetegellátó Központ új épületbe történt kialakítása révén 
felszabaduló területek hasznosításával. Az épületet teljeskörűen 
akadálymentesítjük, és olyan rendelő egységeket alakítunk ki, amelyek 
az önálló működtetés feltételeit biztosítják, tehát önálló 
közműleállásokkal és mérési lehetőségekkel rendelkeznek az 
átalakítás után. A külső térrendezési munkálatok keretében biztosítjuk 
az épületegység akadálymentes megközelíthetőségét, és a környezet 
rendezett állapotát.

4.1 Megyei kiemelt Vissza nem 
térítendő

Barcs Város 
Önkormányzata önkormányzat Háziorvosok

Fogszakorvosok a település lakossága 2015 1 45 954 102 ERFA
9. társadalmi befogadás 
ösztönzése és szegénység 
elleni küzdelem

ERFA 5. cikk (9) 
a) 

Támogatott létesítmények fejlesztése 
által érintett lakosok száma
Épített, vagy felújított, alap-ellátást 
nyújtó rendelők száma 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés

Barcs Város Barcs Város 

2. projekt Barcsi

Háziorvosi rendelő és 
védőnői szolgálat 
épületének felújítása, 
akadálymentesítése

Egészségügyi alapellátást és védőnői szolgálatot biztosító épület teljes 
felújítása, nyílászáró csere, vizesblokk átépítése, akadálymentesítés 4.1 Megyei kiemelt Vissza nem 

térítendő
Vízvár Község 
Önkormányzata önkormányzat a település lakossága 2015 1 10 000 000 ERFA

9. társadalmi befogadás 
ösztönzése és szegénység 
elleni küzdelem

ERFA 5. cikk (9) 
a) 

Támogatott létesítmények fejlesztése 
által érintett lakosok száma
Épített, vagy felújított, alap-ellátást 
nyújtó rendelők száma 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés

Vízvár Község Vízvár Község 

200%-os 
lista

1. projekt Barcsi
Háziorvosi szolgálat és 
fogászati szakrendelők 
korszerűsítése

 Beruházási elemek: A projekt keretében továbra is a jelenlegi épüle�ömbben biztosítjuk az ellátásokat. A közelmúltban megvalósíto� Barcsi Kistérségi Járóbetegellátó Központ új épületbe történt kialakítása révén felszabaduló területek hasznosításával. Az épületet teljeskörűen akadálymentesítjük, és olyan rendelő egységeket alakítunk ki, amelyek az önálló működtetés feltételeit biztosítják, tehát önálló közműleállásokkal és mérési lehetőségekkel rendelkeznek az átalakítás után. A külső térrendezési munkálatok keretében biztosítjuk az épületegység akadálymentes megközelíthetőségét, és a környezet rendeze� állapotát. 4.1 Megyei kiemelt Vissza nem 
térítendő

Barcs Város 
Önkormányzata önkormányzat a település lakossága 2015 1 55 000 000 ERFA

9. társadalmi befogadás 
ösztönzése és szegénység 
elleni küzdelem

ERFA 5. cikk (9) 
a) 

Támogatott létesítmények fejlesztése 
által érintett lakosok száma
Épített, vagy felújított, alap-ellátást 
nyújtó rendelők száma 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés

Barcs Város Barcs Város 

56 954 102
100%-os 
lista

1. projekt Barcsi

Üresen álló 
önkormányzati épület 
szociális célokra történő 
hasznosítása (lehetséges 
alternatívák: 
szenvedélybetegek 
átmeneti otthona, vagy 
időskorúak bentlakásos 
szociális otthona)

Településünkön és a környező falvakban egyre inkább emelkedik a magára maradt, egyedül élő, időskorú, beteg emberek száma, akik az egész életüket a faluban élték le és onnét nem szeretnének kiszakadni, idegen környezetbe kerülni, életük utolsó éveiben. Ragaszkodnának a megszokott, ismerős környezethez még annak árán is, hogy önmagukat, lakókörnyezetüket nem képesek ellátni, rendben tartani. Ez számukra is, de az esetleg meglévő, távol lakó hozzátartozók számára sem megnyugtató megoldás. Többen nyilatkoztak úgy, hogy inkább helyben legyen valamilyen intézményesült ellátási forma, ahol figyelnek rájuk, gondozzák őket és naponta, hetente ők is kijárhatnának megnézni a portájukat. Másik megoldásra váró probléma, az egyre növekvő szenvedélybetegek (alkohol, drog, játék, stb.) száma, akiknek a napi egyszeri étkezés, a rendszeres tisztálkodás, a ruháik mosása sem biztosított. Visszavezetésük a káros szenvedélyektől mentes, munkával töltendő élethelyzetbe, szakemberek segítségével rendkívül fontos lenne az önkormányz4.2 Megyei kiemelt Vissza nem 
térítendő

Babócsa Község 
Önkormányzata önkormányzat

Családsegítő 
szolgálat
Ökumenikus 
Szeretetszolgálat

a település lakossága 2015 1,5 45 000 000 ERFA
9. társadalmi befogadás 
ösztönzése és szegénység 
elleni küzdelem

ERFA 5. cikk (9) 
a) 

Támogatott létesítmények fejlesztése 
által érintett lakosok száma
Felújított vagy újonnan létesített 
intézmények által nyújtott 
közszolgáltatásokat igénybe vevő 
lakosság száma 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés

Babócsa Község Babócsa Község 

2. projekt Barcsi
Szociális étkeztetés 
infrastrukturális 
fejlesztése

Szociális étkeztetést ellátó konyha bővítés, felújítás, eszközbeszerzés 4.2 Megyei kiemelt Vissza nem 
térítendő

Lad Község 
Önkormányzata önkormányzat a település lakossága 2015 1 11 954 102 ERFA

9. társadalmi befogadás 
ösztönzése és szegénység 
elleni küzdelem

ERFA 5. cikk (9) 
a) 

Támogatott létesítmények fejlesztése 
által érintett lakosok száma
Felújított vagy újonnan létesített 
intézmények által nyújtott 
közszolgáltatásokat igénybe vevő 
lakosság száma 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés

Lad Község Lad Község 

200%-os 
lista

1. projekt Barcsi Barcsi Szociális Központ 
fejlesztése  Beruházási elemek: A projekt keretében az intézmény bővítésével, illetve a jelenleg rendelkezésre álló területek funkció váltásával és kiegészítésével a jelenlegi leterheltség csökkentése. A bentlakásos ellátási szint javítása érdekében a meglévő épület bővítése és új lakóegységek kialakítása, solár rendszer kialakításával az intézmény fűtési és melegvíz ellátási rendszerének korszerűsítése, hőszigeteléssel és korszerű homlokza� nyílászáró szerkezetekkel az intézmény energiatakarékos működtetésének biztosítása. 4.2 Megyei kiemelt Vissza nem 

térítendő
Barcs Város 
Önkormányzata önkormányzat

- Gondoskodás 
Közalapítvány
- Barcsi Szociális 
Központ 
Érdekképviseleti 
Fórum

a járás lakossága 2015 1,5 55 954 102 ERFA
9. társadalmi befogadás 
ösztönzése és szegénység 
elleni küzdelem

ERFA 5. cikk (9) 
a) 

Támogatott létesítmények fejlesztése 
által érintett lakosok száma
Felújított vagy újonnan létesített 
intézmények által nyújtott 
közszolgáltatásokat igénybe vevő 
lakosság száma 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés

Barcs Város járás települései

27 000 000
100%-os 
lista

1. projekt Barcsi
Színházterem és zeneház 
akadálymentesítése 
Barcson

Újonnan kialakítandó színházterem akadálymentesítése 4.3 Megyei kiemelt Vissza nem 
térítendő

Barcs Város 
Önkormányzata önkormányzat a járás lakossága 2015 1 27 000 000 ERFA

9. társadalmi befogadás 
ösztönzése és szegénység 
elleni küzdelem

ERFA 5. cikk (9) 
a) 

Támogatott létesítmények fejlesztése 
által érintett lakosok száma

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés

Barcs Város járás települései

200%-os 
lista

1. projekt Barcsi SZTK épületében 
akadálymentesítés

A volt orvosi rendelő épületének akadálymentesítése a további 
hasznosítás érdekében. 4.3 Megyei kiemelt Vissza nem 

térítendő
Barcs Város 
Önkormányzata önkormányzat a járás lakossága 2015 1 27 000 000 ERFA

9. társadalmi befogadás 
ösztönzése és szegénység 
elleni küzdelem

ERFA 5. cikk (9) 
a) 

Támogatott létesítmények fejlesztése 
által érintett lakosok száma

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés

Barcs Város járás települései

83 808 270
100%-os 
lista

1. projekt Barcsi
Barcs Északnyugati 
városrészének 
rehabilitációja I. ütem

A program elsősorban a közlekedési felületek, és a városi vízelvezető 
rendszereinek rekonstrukcióját, zöldfelületeinek felújítását, valamint a 
vízrendezési feladatok megoldását célozza, továbbá a társadalomba 
történő visszaintegrálódás elősegítése érdekében tartalmaz 
fejlesztéseket, úgymint 
- a Cigány Közösségi Ház bővítése egy ugyanolyan nagyságú szárnnyal 
- Cigány Közösségi Ház fűtéskorszerűsítése, fűtéskiváltása
- játszótér felújítása, füves labdarúgó pálya felújítása
- kézilabda és kosárlabda pálya kialakítása betonos területtel
- parkolóhelyek kialakítása

4.4 Megyei kiemelt Vissza nem 
térítendő

Barcs Város 
Önkormányzata önkormányzat a település lakossága 2015 2 83 808 270 ERFA

9. társadalmi befogadás 
ösztönzése és szegénység 
elleni küzdelem

ERFA 5. cikk (9) 
b) 

A támogatással érintett lakosok száma a 
megújult településrészeken
Szociális városrehabilitációs 
programokkal érintett lakosok száma 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés

Barcs Város Barcs Város 

200%-os 
lista

4.2. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

4.3. A meglévő, önkormányzati feladatellátást szolgáló intézmények akadálymentesítése, családbarát funkciók kialakítása (26.398.858 Ft)

4.4. Leromlott városi területek rehabilitációja

4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése
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BARCSI JÁRÁS

1. projekt Barcsi
Barcs Északnyugati 
városrészének 
rehabilitációja II. ütem

A program elsősorban a közlekedési felületek, és a városi vízelvezető 
rendszereinek rekonstrukcióját, zöldfelületeinek felújítását, valamint a 
vízrendezési feladatok megoldását célozza, továbbá a társadalomba 
történő visszaintegrálódás elősegítése érdekében tartalmaz 
fejlesztéseket, úgymint 
- a Cigány Közösségi Ház bővítése egy ugyanolyan nagyságú szárnnyal 
- Cigány Közösségi Ház fűtéskorszerűsítése, fűtéskiváltása
- játszótér felújítása, füves labdarúgó pálya felújítása
- kézilabda és kosárlabda pálya kialakítása betonos területtel
- parkolóhelyek kialakítása

4.4 Megyei kiemelt Vissza nem 
térítendő

Barcs Város 
Önkormányzata önkormányzat a település lakossága 2015 2 83 808 270 ERFA

9. társadalmi befogadás 
ösztönzése és szegénység 
elleni küzdelem

ERFA 5. cikk (9) 
b) 

A támogatással érintett lakosok száma a 
megújult településrészeken
Szociális városrehabilitációs 
programokkal érintett lakosok száma 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés

Barcs Város Barcs Város 

            10 000 000    
100%-os 
lista

1. projekt Barcsi

Életvitel-szervező, család 
összetartó és tanácsadási 
programsorozat 
hátrányos helyzetű 
emberek részére

A program keretében sor kerül: - kétheti klubsorozat lebonyolítására 
különböző témákban; - egészségnapok szervezése; - szűrőnapok 
szervezése; - jogi, pénzügyi, életviteli, stb. tanácsadássorozat; - 
bűnmegelőzési programsorozat; - kisebbségi kulturális 
programsorozat; - közös rendezvények, nyílt napok, stb.

6.3 Megyei kiemelt Vissza nem 
térítendő

Barcs Város 
Önkormányzata önkormányzat a járás lakossága 2015 3 20 129 132  ESZA 

9. társadalmi befogadás 
ösztönzése és szegénység 
elleni küzdelem

ESZA rendelet 
3. cikk (1) b) i.

Támogatott közösségi célú programok 
száma

6.) A helyi közösségek 
megerősödését és a helyi 
értékek megőrzését 
szolgáló fejlesztések 
támogatása

Barcs Város járás települései

2. projekt Barcsi

A Somogy Megyei Roma 
Nemzetiségi 
Önkormányzat Ingatlan 
Fejlesztési tanulmánya.

A megyei önkormányzat  által felajánlott ingatlanok megtekintése, 
majd ezt követően egy hasznosítási tanulmány elkészítése, melynek 
alapján forrástervet készítünk. 

6.3 Megyei kiemelt Vissza nem 
térítendő

Somogy Megyei Roma 
Nemzetiségi 
Önkormányzat

önkormányzat a járás lakossága 2015 1 10 000 000  ESZA 
9. társadalmi befogadás 
ösztönzése és szegénység 
elleni küzdelem

ESZA rendelet 
3. cikk (1) b) i.

Támogatott közösségi célú programok 
száma

6.) A helyi közösségek 
megerősödését és a helyi 
értékek megőrzését 
szolgáló fejlesztések 
támogatása

Barcs Város járás települései

200 %-os 
lista

1. projekt Barcsi

A Somogy Megyei Roma 
Nemzetiségi 
Önkormányzat Ingatlan 
Fejlesztési tanulmánya.

A megyei önkormányzat  által felajánlott ingatlanok megtekintése, 
majd ezt követően egy hasznosítási tanulmány elkészítése, melynek 
alapján forrástervet készítünk. 

6.3 Megyei kiemelt Vissza nem 
térítendő

Somogy Megyei Roma 
Nemzetiségi 
Önkormányzat

önkormányzat a járás lakossága 2015 1 10 000 000  ESZA 
9. társadalmi befogadás 
ösztönzése és szegénység 
elleni küzdelem

ESZA rendelet 
3. cikk (1) b) i.

Támogatott közösségi célú programok 
száma

6.) A helyi közösségek 
megerősödését és a helyi 
értékek megőrzését 
szolgáló fejlesztések 
támogatása

Barcs Város járás települései

2. projekt Barcsi

Életvitel-szervező, család 
összetartó és tanácsadási 
programsorozat 
hátrányos helyzetű 
emberek részére

A program keretében sor kerül: - kétheti klubsorozat lebonyolítására 
különböző témákban; - egészségnapok szervezése; - szűrőnapok 
szervezése; - jogi, pénzügyi, életviteli, stb. tanácsadássorozat; - 
bűnmegelőzési programsorozat; - kisebbségi kulturális 
programsorozat; - közös rendezvények, nyílt napok, stb.

6.3 Megyei kiemelt Vissza nem 
térítendő

Barcs Város 
Önkormányzata önkormányzat a járás lakossága 2015 3 20 129 132  ESZA 

9. társadalmi befogadás 
ösztönzése és szegénység 
elleni küzdelem

ESZA rendelet 
3. cikk (1) b) i.

Támogatott közösségi célú programok 
száma

6.) A helyi közösségek 
megerősödését és a helyi 
értékek megőrzését 
szolgáló fejlesztések 
támogatása

Barcs Város járás települései

51 719 404
100%-os 
lista

1. projekt Barcsi

Dráva-Kapu térségi 
rendezvénysorozat 
megszervezése a 
kistérségben

A Dráva folyó hagyományaira, környezetére, szépségére épülő 
rendezvénysorozat. 6.4 Megyei kiemelt Vissza nem 

térítendő
Barcs Város 
Önkormányzata önkormányzat a járás lakossága 2015 2 26 719 404  ESZA 

9. társadalmi befogadás 
ösztönzése és szegénység 
elleni küzdelem

ESZA rendelet 
3. cikk (1) b) i.

Támogatott közösségi célú programok 
száma

6.) A helyi közösségek 
megerősödését és a helyi 
értékek megőrzését 
szolgáló fejlesztések 
támogatása

Barcs Város járás települései

2. projekt Barcsi

Települési 
hagyományőrző 
rendezvények 
támogatása (minden 
járási településen)

A járás településeinek falunapi támogatása. 6.4 Megyei kiemelt Vissza nem 
térítendő Járási települések önkormányzat a járás lakossága 2015 3 25 000 000  ESZA 

9. társadalmi befogadás 
ösztönzése és szegénység 
elleni küzdelem

ESZA rendelet 
3. cikk (1) b) i.

Támogatott közösségi célú programok 
száma

6.) A helyi közösségek 
megerősödését és a helyi 
értékek megőrzését 
szolgáló fejlesztések 
támogatása

járás települései járás települései

200%-os 
lista

1. projekt Barcsi

Dráva-Kapu térségi 
rendezvénysorozat 
megszervezése a 
kistérségben

A Dráva folyó hagyományaira, környezetére, szépségére épülő 
rendezvénysorozat. 6.4 Megyei kiemelt Vissza nem 

térítendő
Barcs Város 
Önkormányzata önkormányzat a járás lakossága 2015 2 26 719 404  ESZA 

9. társadalmi befogadás 
ösztönzése és szegénység 
elleni küzdelem

ESZA rendelet 
3. cikk (1) b) i.

Támogatott közösségi célú programok 
száma

6.) A helyi közösségek 
megerősödését és a helyi 
értékek megőrzését 
szolgáló fejlesztések 
támogatása

Barcs Város járás települései

2. projekt Barcsi

Települési 
hagyományőrző 
rendezvények 
támogatása (minden 
járási településen)

A járás településeinek falunapi támogatása. 6.4 Megyei kiemelt Vissza nem 
térítendő Járási települések önkormányzat a járás lakossága 2015 3 25 000 000  ESZA 

9. társadalmi befogadás 
ösztönzése és szegénység 
elleni küzdelem

ESZA rendelet 
3. cikk (1) b) i.

Támogatott közösségi célú programok 
száma

6.) A helyi közösségek 
megerősödését és a helyi 
értékek megőrzését 
szolgáló fejlesztések 
támogatása

járás települései járás települései

6.3. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (30.129.132 Ft)

6.4. A helyi identitás és kohézió erősítése (51.719.404 Ft)
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2 

I. A részprogram általános logikájának bemutatása 

1. A részprogramban kijelölt járási projektcsomagok felsorolása 

A járási részprogramban foglalt projektcsomagok a (járási keretből finanszírozható) TOP intézkedései 
mentén kerültek kidolgozásra, melyek a következők: 

Ø A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő 
intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével (TOP 1.4. intézkedés) 

Ø Vállalkozásbarát, népességmegtartó, városi fókuszú településfejlesztés (TOP 2.1. intézkedés) 
Ø Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés (TOP 2.2. intézkedés) 
Ø Fenntartható települési közlekedésfejlesztés (TOP 3.1. intézkedés) 
Ø A települési önkormányzati intézményekben, ingatlanokban az energiahatékonyság növelés 

és a megújuló energia felhasználás, valamint a helyi alkalmazkodás támogatása (TOP 3.2. 
intézkedés) 

Ø Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése (TOP 4.1. intézkedés) 
Ø A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése (TOP 4.2. intézkedés) 
Ø A meglévő, önkormányzati feladatellátást szolgáló intézmények akadálymentesítése, 

családbarát funkciók kialakítása (TOP 4.3. intézkedés) 
Ø Leromlott városi területek rehabilitációja (TOP 4.4. intézkedés) 
Ø A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP 6.3. 

intézkedés) 
Ø A helyi identitás és kohézió erősítése (TOP 6.4. intézkedés) 

Az intézkedésekhez illeszkedő projektek a mellékletben található táblázatban kerülnek bemutatásra. 

 

2. Kapcsolódás a megyei területfejlesztési koncepció és stratégia céljaihoz 

A Somogy Megyei Területfejlesztési Programban az alábbi fejlesztési prioritások kerültek 
meghatározásra: 

I. Az agrár- és erdészeti termelési láncok szereplőinek megerősítése és a helyi termelésen 
alapuló önfenntartó szociális gazdaság feltételeinek megteremtése; 

II. Somogyi vállalkozások versenyképességének növelése az ipari- és szolgáltató szektorban;  

III. Somogy megye turisztikai potenciáljának erősítése; 

IV. A lakosság képzettségi szintjének javítását célzó fejlesztések támogatása; 

V. A fenntartható gazdálkodást és erőforrás felhasználást, valamint a megye lakosságának 
életminőség javítását támogató környezetgazdálkodási beruházások támogatása; 

VI. A helyi közösségek megerősödését és a helyi értékek megőrzését szolgáló fejlesztések 
támogatása; 

VII. Térségi jelentőségű szolgáltatások és infrastrukturális rendszerek fejlesztése, valamint 
településfejlesztés. 
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A projektcsomagok illeszkedését a fenti prioritásokhoz az alábbi kapcsolódási mátrixban mutatjuk be: 
Projektcsomag (TOP intézkedés) Kapcsolódó Somogy Megyei Területfejlesztési Program 

fejlesztési prioritás 

A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása 
családbarát, munkába állást segítő intézmények, 
közszolgáltatások fejlesztésével (TOP 1.4. intézkedés) 

VII. Térségi jelentőségű szolgáltatások és infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, valamint településfejlesztés 

Vállalkozásbarát, népességmegtartó, városi fókuszú 
településfejlesztés (TOP 2.1. intézkedés) 

V. A fenntartható gazdálkodást és erőforrás felhasználást, 
valamint a megye lakosságának életminőség javítását 
támogató környezetgazdálkodási beruházások támogatása 

VI. A helyi közösségek megerősödését és a helyi értékek 
megőrzését szolgáló fejlesztések támogatása 

VII. Térségi jelentőségű szolgáltatások és infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, valamint településfejlesztés 

Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés (TOP 2.2. intézkedés) 

III. Somogy megye turisztikai potenciáljának erősítése 

Fenntartható települési közlekedésfejlesztés (TOP 3.1. 
intézkedés) 

VII. Térségi jelentőségű szolgáltatások és infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, valamint településfejlesztés 

A települési önkormányzati intézményekben, 
ingatlanokban az energiahatékonyság növelés és a 
megújuló energia felhasználás, valamint a helyi 
alkalmazkodás támogatása (TOP 3.2. intézkedés) 

V. A fenntartható gazdálkodást és erőforrás felhasználást, 
valamint a megye lakosságának életminőség javítását 
támogató környezetgazdálkodási beruházások támogatása 

Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése 
(TOP 4.1. intézkedés) 

VII. Térségi jelentőségű szolgáltatások és infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, valamint településfejlesztés 

A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának 
bővítése, fejlesztése (TOP 4.2. intézkedés) 

VII. Térségi jelentőségű szolgáltatások és infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, valamint településfejlesztés 

A meglévő, önkormányzati feladatellátást szolgáló 
intézmények akadálymentesítése, családbarát funkciók 
kialakítása (TOP 4.3. intézkedés) 

VII. Térségi jelentőségű szolgáltatások és infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, valamint településfejlesztés 

Leromlott városi területek rehabilitációja (TOP 4.4. 
intézkedés) 

VII. Térségi jelentőségű szolgáltatások és infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, valamint településfejlesztés 

A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi 
szintű komplex programok (TOP 6.3. intézkedés) 

VI. A helyi közösségek megerősödését és a helyi értékek 
megőrzését szolgáló fejlesztések támogatása 

A helyi identitás és kohézió erősítése (TOP 6.4. 
intézkedés) 

VI. A hely i közösségek megerősödését és a helyi értékek 
megőrzését szolgáló fejlesztések támogatása 

 

3. A projektcsomagok indokoltsága, visszautalva a megyei helyzetfeltárás és a megyei 
koncepció megállapításaira 

A Csurgói járás 18 településből áll. Települései: Berzence, Csurgó, Csurgónagymarton, Gyékényes, 
Iharos, Iharosberény, Inke, Őrtilos, Pogányszentpéter, Porrog, Porrogszentkirály, Porrogszentpál, 
Somogybükkösd, Somogycsicsó, Somogyudvarhely, Szenta, Zákány, Zákányfalu. Városi jogosultsággal 
rendelkező településeinek száma 1 (Csurgó), nagyközségeinek száma szintén 1 (Berzence). A csurgói 
járásban működő vállalkozások ágazati megoszlását tekintve a mezőgazdaság kiugró arányt képvisel 
(megközelíti a 20%-ot, míg országosan 5% körüli az arányuk). Ezzel szemben a szolgáltatási szektorok 
kisebb súllyal vannak jelen a térségben. A csurgói járás a leghátrányosabb helyzetű járások közé 
tartozik. 

A csurgói járás Somogy megyében kedvezőtlen munkaerő-piaci adottságokkal rendelkezik. Az 
álláskeresők száma jelen elemzés készítésének pillanatában átlagosan 1 900 fő körül alakul, de 2013 
I. negyedévében megközelítette a 2 500 főt, melyet a III. negyedévre sikerült 1 700 fő alá mérsékelni. 
A munkanélküliségi ráta az országos ráta közel kétszerese, a megyében a második legmagasabb. 2007 
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és 2013 között nem volt megfigyelhető csökkenő trend a magas munkanélküliségi szinthez képest, 
sőt enyhe emelkedés mutatkozott az elmúlt 7 évben.  

Fentiek miatt a járás különös hangsúlyt fektet a foglalkoztatottsági szint növelésére, valamint a 
népességmegtartó intézkedések bevezetésére, az elvándorlást lassítani, vagy megállítani képes 
települési fejlesztések tervezésére, beleértve az önkormányzati feladatellátással, az egészségügyi 
és szociális alapellátással, valamint a városrehabilitációval összefüggő projektek markáns 
megjelenítését is. 

A járásban hiányosak, nehézkesek az egyes települések közötti kapcsolatok . Jellemzőek a mellék- és 
összekötő utak. Az úthálózati hiányosságok általában a domborzati adottságokkal magyarázhatók. 
Ezek a hiányosságok azonban hozzájárulnak a funkcióhiányos város kialakulásához. Hiányosak, illetve 
kerülő úton működnek a városok és a vonzáskörzetükbe tartozó települések kapcsolatai. Sok esetben 
szomszédos települések csak jelentős kerülőkkel közelíthetők meg, jelentős kapcsolathiányok 
vannak. Ezért a fenntartható közlekedésfejlesztés szintén hangsúlyosan jelenik meg a 
projektcsomagban. 

A járás természeti és kulturális örökségére reagálnak a járáson belül jól elosztott és a meglévő 
desztinációkra reagáló turisztikai fejlesztések, továbbá a helyi identitást erősítő soft típusú 
projektek is. 

 

4. A kijelölt projektcsomagok egymásra épülése, összhangja, az egyes projektcsomagok 
közötti esetleges kapcsolódási pontok bemutatása 

A járás megyei kiemelt projektek közé sorolt gazdaságfejlesztést célzó húzóprojektjei (ipari park 
fejlesztése és agrár-feldolgozóipari, valamint erdészeti fejlesztések) és a további, elsősorban agrár 
típusú gazdaságfejlesztési projektek nagy száma is ezt a célt szolgálja. Az országban 179 ipari park 
jött létre, amelyek közül 7 található a megyében (Kaposváron kettő, Siófok, Marcali, Barcs, Nagyatád, 
Csurgó). A parkok közül a 2007-13. közötti Európai Uniós fejlesztési ciklusban mindössze a kaposvári 
Keleti Ipari Park nyert el fejlesztési támogatást, ezért a csurgói park fejlesztésére  és agrár típusú 
feldolgozóipari és logisztikai centrum létrehozására megalapozott igény mutatkozik. 

A foglalkoztatási helyzet javulását célozzák a munkába állást segítő intézmények fejlesztési projektjei 
(óvoda és bölcsőde fejlesztések) is.  A járásban az alapinfrastruktúra típusú fejlesztéseknek is 
hangsúlyt kell kapniuk. Egyrészt azért, mert az előző fejlesztési ciklusban (2007-2013) a járás 
többségében humán típusú projekteket valósított meg (azokat is leginkább a közszféra által), 
másrészt azért, mert az alapinfrastruktúrák (közlekedési, közszolgáltatási) állapota igen kedvezőtlen. 
A járás közlekedési helyzetét befolyásolja az aprófalvas környezet, az utak állapota több helyen 
erősen leromlott, a kerékpáros közlekedés a legtöbb településen nem biztonságos. Ezért településen 
belüli és települések közötti útfejlesztésekre, a kerékpáros közlekedés feltételeinek javítására is sor 
kerül. 

A népességfogyás üteme a csurgói járásban magas elsősorban az elvándorlás okán, másrészt a 
lakosság összetétele miatt. Ezért a járás a népességmegtartó, vállalkozásbarát településfejlesztési 
projektek, szociális és egészségügyi alapszolgáltatások fejlesztését célzó projektek, a leromlott 
városrészek fejlesztését célzó projektek, valamint az önkormányzati feladatellátást szolgáló 
intézmények fejlesztését célzó projektek tervezésére és megvalósítására is összpontosít.  

Az energiahatékonyságot növelő projektek a legtöbb esetben ott jelennek meg, ahol 
településfejlesztési akciók keretében adott épület, vagy köztér fejlesztése egyébként is megtörténik, 
biztosítva így a különböző célok közötti szinergiát.  

A foglalkoztatottsági szint növelésére az ipari és agrár típusú fejlesztéseken túl a járásnak adódik még 
egy potenciális kitörési pontja: a turizmus. A járás mind természeti, mind kulturális örökségekben 
igen gazdag. A határszakaszon Őrtilos, Zákány, Berzence és a Dráva-part térsége még számos 
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kiaknázható lehetőséget tartogat a szabadidős, természetjáró turizmus fellendítése érdekében. A 
turizmus kapcsán komoly hangsúlyt kapnak továbbá a határon átnyúló turizmus élénkítését szolgáló 
projektcsomagok, valamint az újabb határátkelők létesítését célzó fejlesztési elképzelések is. Ez 
utóbbi Horvátország uniós csatlakozását követően jelentősen hozzájárulhat a gazdaság 
élénkítéséhez és a foglalkoztatottsági szint emelkedéséhez is, hiszen a határon keresztül történő 
munkába járást is elősegíti. 

 

Melléklet: járási projektcsomag táblázatos bemutatása  



CSURGÓI JÁRÁS

Sor-
szám

TOP 
Intézkedés

Járás 
megnevez

ése

Projekt megnevezése Tervezett tevékenységek Kapcsolódó 
TOP 

intézkedés

Kijelölés típusa Támogatási 
forma 

megnevezése

Projektgazda neve Kedvezményezetti kör 
meghatározása

Egyéb bevonandó 
szervezet

Célcsoport Időbeli ütemezés: a 
kezdés tervezett 

időpontja (év)

Időbeli ütemezés: 
a projekt 

megvalósítás 
várható 

időtartama (év)

A projekt 
költségigénye 

(Ft)

Finanszírozó 
alap

Kapcsolódó EU 
tematikus 
célkitűzés

Kapcsolódó EU 
beruházási 

prioritás neve

Számszerűsíthető 
indikátor vállalások

Somogy megyei 
területfejlesztési stratégia 

kapcsolódó  prioritása

Gesztor település 
megnevezése (itt 1 db 

település kerüljön 
megadásra)

Érintett 
település(ek) 
megnevezése

208 000 000
100 %-os 
lista

1. projekt Csurgó Zákányfalui Konyha és óvoda épület 
felújítása

Az önkormányzat által működtett óvoda és konyha 
épület nyílászáró cseréje. Zákányfalu Község 
Önkormányzata ellátja Surd, Nemespátró, Liszó és 
Belezna községek élelmezési feladatait is. Az 
óvodának, illetve a konyhának otthont adó épület 
engergetikai, fűtéskorszerűsítése ezidáig nem 
történt meg. A konyha épületében a vezetékes gáz 
bevezetése nem valósult meg. A projekt keretén 
belül megtörténne az épület nyílászáróinak cseréje, 
hőszigetelése, valamint fűtéskorszerűsítése. Mivel a 
két intézmény egy épületben található a projekt 
megvalósulásával az önkormányzat jelentős 
költséghatékonyságot érne el.

1.4 Megyei kiemelt
Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Zákányfalu Község 
Önkormányzata

önkormányzat
Óvoda dolgozói 
és az óvoda 
gyermekei

2015 1 30 000 000 ERFA

8. foglalkoztatás 
növelése és 
munkaerő-piaci 
mobilitás 
támogatása

ERFA 5. cikk 8 (c.)
Támogatott létesítmények 
fejlesztése által érintett 
lakosok száma

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

Zákányfalu Község Zákányfalu Község

2. projekt Csurgó Faluház felújítása (óvoda)

A település központjában található a 20 éves 
faluház épülete, mely helyt ad az óvodának, 
könyvtárnak, művelődési háznak. A lakosság 
életében központi szerepet játszik az épület. Sajnos 
az évek során nem volt forrás az épület nagyobb 
mértékű felújítására, karbantartására. Az épület 
rezsiköltsége rendkívül magas. Szükség lenne az 
épületen tetőfelújítást, nyílászárócserét végezni, 
illetve a fűtési rendszert korszerűsíteni.

1.4 Megyei kiemelt
Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Szenta Község 
Önkormányzata

önkormányzat
Óvoda dolgozói 
és az óvoda 
gyermekei

2015 1 46 000 000 ERFA

8. foglalkoztatás 
növelése és 
munkaerő-piaci 
mobilitás 
támogatása

ERFA 5. cikk 8 (c.)
Támogatott létesítmények 
fejlesztése által érintett 
lakosok száma

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

Szenta Község Szenta Község 

3. projekt Csurgó Óvoda felújítás Inke

Az óvoda épületének állaga folyamatosan romlik. 
Szükség lenne nyílászárók cseréjére, 
fűtéskorszerűsítésre (kazáncsere), hőszigetelésre a 
magas rezsiköltségek és az állagmegóvás miatt.

1.4 Megyei kiemelt
Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Inke Község 
Önkormányzata

önkormányzat
Óvoda dolgozói 
és az óvoda 
gyermekei

2015 1 30 000 000 ERFA

8. foglalkoztatás 
növelése és 
munkaerő-piaci 
mobilitás 
támogatása

ERFA 5. cikk 8 (c.)
Támogatott létesítmények 
fejlesztése által érintett 
lakosok száma

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

Inke Község Inke Község 

4. projekt Csurgó
Óvoda nyilászáróinak ill. 
tetőszerkezetének cseréje valamint az 
épület szigetelése

Az óvoda épületének állaga folyamatosan romlik. 
Szükség lenne nyílászárók cseréjére, 
fűtéskorszerűsítésre (kazáncsere), hőszigetelésre a 
magas rezsiköltségek és az állagmegóvás miatt.

1.4 Megyei kiemelt
Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Porrog Község 
Önkormányzata

önkormányzat
Óvoda dolgozói 
és az óvoda 
gyermekei

2015 1 30 000 000 ERFA

8. foglalkoztatás 
növelése és 
munkaerő-piaci 
mobilitás 
támogatása

ERFA 5. cikk 8 (c.)
Támogatott létesítmények 
fejlesztése által érintett 
lakosok száma

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

Porrog Község Porrog Község 

5. projekt Csurgó Óvodafejlesztés Berzence 
Intézményében

Nyílászáró, fűtés, vizesblokk korszerűsítés, külső 
homlokzat

1.4 Megyei kiemelt
Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Berzence Nagyközség 
Önkormányzata

önkormányzat
Óvoda dolgozói 
és az óvoda 
gyermekei

2015 1 40 000 000 ERFA

8. foglalkoztatás 
növelése és 
munkaerő-piaci 
mobilitás 
támogatása

ERFA 5. cikk 8 (c.)
Támogatott létesítmények 
fejlesztése által érintett 
lakosok száma

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

Berzence Nagyközség Berzence 
Nagyközség 

6. projekt Csurgó Óvodafejlesztés Pogányszentpéter 
Intézményében

 Pogányszentpéteri Micimackó Óvoda 2013 
januárjában került vissza az önkormányzatunk 
fenntartásáa.Fűtésrendszere nagyon elavult 
,állandó javítgatás mellett sem működik 
rendesen.Nyílászárói részben korhadtak ,meg 
vannak vetemedve.Már nem nagyon 
szigetelnek.Óriási a hőveszteség, emiatt magas az 
intézmény fűtési költsége.A nyílászárók és fűtési 
rendszer cseréjét követően a homlokzat 
szigetelésvel egy új energiahatékony rendszer jön 
létre.Ezáltal a űködési kiadások 25 %-os 
csökkenését irányozzuk elő.A korszerűbb intézmény 
talán a gyermeklétszám megtartásához ,így az 
intézmény hosszú távú fenntarthatóságához is 
hozzájárul !

1.4 Megyei kiemelt
Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Pogányszentpéter 
Község Önkormányzata

önkormányzat
Óvoda dolgozói 
és az óvoda 
gyermekei

2015 1 15 000 000 ERFA

8. foglalkoztatás 
növelése és 
munkaerő-piaci 
mobilitás 
támogatása

ERFA 5. cikk 8 (c.)
Támogatott létesítmények 
fejlesztése által érintett 
lakosok száma

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

Pogányszentpéter Község Pogányszentpéter 
Község 

7. projekt Csurgó Óvodafejlesztés Iharosberény  
Intézményében

Nyílászáró, fűtés, vizesblokk korszerűsítés, külső 
homlokzat

1.4 Megyei kiemelt
Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Iharosberény Község 
Önkormányzata

önkormányzat
Óvoda dolgozói 
és az óvoda 
gyermekei

2015 1 17 000 000 ERFA

8. foglalkoztatás 
növelése és 
munkaerő-piaci 
mobilitás 
támogatása

ERFA 5. cikk 8 (c.)
Támogatott létesítmények 
fejlesztése által érintett 
lakosok száma

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

Iharosberény Község Iharosberény 
Község 

200 %-os 
lista

1. projekt Csurgó Csurgó bölcsőde fejlesztés

Nyílászáró csere, vizesblokk és fűtés korszerűsítés. 
Utólagos külső hőszigetelés. E fejlesztések 
eredményeképp költségcsökkenés valamint 
állagmegóvás valósul meg. 

1.4 Megyei kiemelt
Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Csurgó Város 
Önkormányzata

önkormányzat

Bölcsőde 
dolgozói és a 
bölcsőde 
gyermekei

2015 1 40 000 000 ERFA

8. foglalkoztatás 
növelése és 
munkaerő-piaci 
mobilitás 
támogatása

ERFA 5. cikk 8 (c.)
Támogatott létesítmények 
fejlesztése által érintett 
lakosok száma

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

Csurgó Város Csurgó Város

2. projekt Csurgó Csurgó óvoda fejlesztés

Nyílászáró csere, vizesblokk és fűtés korszerűsítés. 
Utólagos külső hőszigetelés. E fejlesztések 
eredményeképp költségcsökkenés valamint 
állagmegóvás valósul meg. 

1.4 Megyei kiemelt
Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Csurgó Város 
Önkormányzata

önkormányzat
Óvoda dolgozói 
és az óvoda 
gyermekei

2015 1 180 000 000 ERFA

8. foglalkoztatás 
növelése és 
munkaerő-piaci 
mobilitás 
támogatása

ERFA 5. cikk 8 (c.)
Támogatott létesítmények 
fejlesztése által érintett 
lakosok száma

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

Csurgó Város Csurgó Város

Tartalék 
lista

302 334 000
100 %-os 
lista

SOMOGY MEGYEI VÁROSTÉRSÉGEK (JÁRÁSOK) projektjei
III. Járási/kistérségi tematikus projektcsomagok

1.4. A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével (189.795.136 Ft)

2.1. Vállalkozásbarát, népességmegtartó, városi fókuszú településfejlesztés (272.589.085 Ft)
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1. projekt Csurgó
Csurgó közigazgatási területén járdák 
felújítása

Csurgó Város Önkormányzata folyamatosan végzi a 
jádák felújítását. A hatalmas költségek miatt, csak 
kisebb szakaszokon történhet a beruházás. A 
pályázat keretein belül szeretnénk nagyobb 
járdaszakaszokat felújítani. Több olyan terület van 
Csurgón, ahol nincs járda. A létfontosságú helyken 
ezeket szeretnénk pótolni pályázati forrásokból. 
Csurgón jelenleg mintegy 20 ezer m2 járdafelület 
van. Ennek kb. 80%át szeretnénk felújítani.

2.1 Megyei kiemelt
Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Csurgó Város 
Önkormányzata önkormányzat

a település 
lakossága 2015 2 20 000 000 ERFA

6. 
környezetvédelem 
és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk 6(e)

Támogatással érintett 
lakosok száma a fejlesztett 
/ megújított 
településrészeken 
Felújított, vagy újonnan 
épített alsórendű 
úthálózati elemek, 
belterületi útszakaszok, 
üzleti infrastruktúra 
bekötést szolgáló 
úthálózati elemek hossza 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

Csurgó Város járás települései

2. projekt Csurgó Közösségi terek fejlesztése - 
Játszóterek felújítása

A meglévő játszótereken a játékok felújítása 
(elsősorban festése), biztonságosabbá tétele a 
város önkormányzatának feladata. Önerőből 
jelenleg a modernizálás nem megoldható. Pályázati 
forrásokból terv új, uniós szabályozásnak megfelelő 
játékok telepítése, a meglévő elemek felújítása, 
illetve a játszótérnek helyet adó parkok díszítése, 
gondozása, rendbetétele. A parkosítás során 
szeretnénk új utcabútorokat vásárolni, növényeket 
ültetni, járdát építeni. Csurgón jelenleg 4 játszótér 
van, amit a projektbe szeretnénk beépíteni.

2.1 Megyei kiemelt
Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Csurgó Város 
Önkormányzata

önkormányzat a település 
lakossága

2015 1 12 000 000 ERFA

6. 
környezetvédelem 
és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk 6(e)

Támogatással érintett 
lakosok száma a fejlesztett 
/ megújított 
településrészeken 
Felújított, vagy újonnan 
épített alsórendű 
úthálózati elemek, 
belterületi útszakaszok, 
üzleti infrastruktúra 
bekötést szolgáló 
úthálózati elemek hossza 

6.) A helyi közösségek 
megerősödését és a helyi 
értékek megőrzését szolgáló 
fejlesztések támogatása

Csurgó Város Csurgó Város

3. projekt Csurgó
Zis-tóhoz vezető út aszfaltozása, a tó 
környzetrendezése

A Zis-tó a csurgói és a környékbeli lakosság kedvelt 
kiránduló és horgász helye. Az évek során 
folyamatos fejlesztések történtek. Azonban a tó 
megközelítése nehézkes a murvás út miatt, melynek 
karbantartása folyamatos és kötlséges. 1 km 
szakaszon szükség lenne szilárd útburkolat 
kialakítására. Ezen kívül a tó környezetének 
rendezése a cél, parkosítással,  szabadtéri bútorok 
kihelyezésével és a tó főlé egy híd építésével. 
Távlati cél kemping kialakítása és a tó ismertté 
tétele.

2.1 Megyei kiemelt
Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Csurgó Város 
Önkormányzata önkormányzat

a település 
lakossága 2015 1 8 000 000 ERFA

6. 
környezetvédelem 
és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk 6(e)

Támogatással érintett 
lakosok száma a fejlesztett 
/ megújított 
településrészeken 
Felújított, vagy újonnan 
épített alsórendű 
úthálózati elemek, 
belterületi útszakaszok, 
üzleti infrastruktúra 
bekötést szolgáló 
úthálózati elemek hossza 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

Csurgó Város Csurgó Város 

4. projekt Csurgó
Somogyudvarhely  közigazgatási 
területén járdák felújítása A meglévő alappal rendelkező járdák térburkolása. 2.1 Megyei kiemelt

Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Somogyudvarhely 
Község Önkormányzata önkormányzat

a település 
lakossága 2015 2 5 000 000 ERFA

6. 
környezetvédelem 
és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk 6(e)

Támogatással érintett 
lakosok száma a fejlesztett 
/ megújított 
településrészeken 
Felújított, vagy újonnan 
épített alsórendű 
úthálózati elemek, 
belterületi útszakaszok, 
üzleti infrastruktúra 
bekötést szolgáló 
úthálózati elemek hossza 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

Somogyudvarhely Község
Somogyudvarhely 
Község

5. projekt Csurgó Művelődési ház fejlesztése

A művelődési ház tetőterének beépítése, közösségi 
helységek kialakítása, egészséges életmód 
/konditerem konditerem kialakitása, 
eszközbeszerzés,butorzat.

2.1 Megyei kiemelt
Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Somogyudvarhely 
Község Önkormányzata önkormányzat

a település 
lakossága 2015 2 25 000 000 ERFA

6. 
környezetvédelem 
és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk 6(e)

Támogatással érintett 
lakosok száma a fejlesztett 
/ megújított 
településrészeken 
Felújított, vagy újonnan 
épített alsórendű 
úthálózati elemek, 
belterületi útszakaszok, 
üzleti infrastruktúra 
bekötést szolgáló 
úthálózati elemek hossza 

6.) A helyi közösségek 
megerősödését és a helyi 
értékek megőrzését szolgáló 
fejlesztések támogatása

Somogyudvarhely Község
Somogyudvarhely 
Község

6. projekt Csurgó Önkormányzati Hivatal felújjítása
Salétromos falaj felújítása, szigetelés, festés, hideg 
és meleg burkolatok cseréje, informatikai 
korszerűsítés, butorzat cseréje.

2.1 Megyei kiemelt
Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Somogyudvarhely 
Község Önkormányzata önkormányzat

a település 
lakossága 2015 2 10 000 000 ERFA

6. 
környezetvédelem 
és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk 6(e)

Támogatással érintett 
lakosok száma a fejlesztett 
/ megújított 
településrészeken 
Felújított, vagy újonnan 
épített alsórendű 
úthálózati elemek, 
belterületi útszakaszok, 
üzleti infrastruktúra 
bekötést szolgáló 
úthálózati elemek hossza 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

Somogyudvarhely Község
Somogyudvarhely 
Község

7. projekt Csurgó
Rákóczi utcai játszótéri park szinpad 
kialakítása

Fedett faszerkezetű szinpad kialakítása, kiszolgáló 
helységekkel, vizesblokkal, áramellátás biztosítása, 
hang- fénytechnika beszerzése.

2.1 Megyei kiemelt
Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Somogyudvarhely 
Község Önkormányzata önkormányzat

a település 
lakossága 2015 1 5 000 000 ERFA

6. 
környezetvédelem 
és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk 6(e)

Támogatással érintett 
lakosok száma a fejlesztett 
/ megújított 
településrészeken 
Felújított, vagy újonnan 
épített alsórendű 
úthálózati elemek, 
belterületi útszakaszok, 
üzleti infrastruktúra 
bekötést szolgáló 
úthálózati elemek hossza 

6.) A helyi közösségek 
megerősödését és a helyi 
értékek megőrzését szolgáló 
fejlesztések támogatása

Somogyudvarhely Község
Somogyudvarhely 
Község
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8. projekt Csurgó
Rákóczi utca egy kis szakaszának, 
Petőfi utca, Vörösmarty utca egy 
részének aszfaltal történő ellátása. 

Aszfaltozás 2.1 Megyei kiemelt
Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Inke Község 
Önkormányzata önkormányzat

a település 
lakossága 2015 1 25 000 000 ERFA

6. 
környezetvédelem 
és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk 6(e)

Támogatással érintett 
lakosok száma a fejlesztett 
/ megújított 
településrészeken 
Felújított, vagy újonnan 
épített alsórendű 
úthálózati elemek, 
belterületi útszakaszok, 
üzleti infrastruktúra 
bekötést szolgáló 
úthálózati elemek hossza 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

Inke Község Inke Község

9. projekt Csurgó Önkormányzati utak felújítása
Az önkormányzati utak minősége rendkívül rossz. 
Felújításra, aszafltozásra lenne szükség. 2.1 Megyei kiemelt

Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Porrogszentkirály 
Község Önkormányzata önkormányzat

a település 
lakossága 2015 1 8 000 000 ERFA

6. 
környezetvédelem 
és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk 6(e)

Támogatással érintett 
lakosok száma a fejlesztett 
/ megújított 
településrészeken 
Felújított, vagy újonnan 
épített alsórendű 
úthálózati elemek, 
belterületi útszakaszok, 
üzleti infrastruktúra 
bekötést szolgáló 
úthálózati elemek hossza 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

Porrogszentkirály Község
Porrogszentkirály 
Község

10. projekt Csurgó
Kossuth utca burkolatjavítása, 
padkaszélesítés

Iharosberényen át a 61.sz. főközlekedési útról 
Nagykanizsa irányából Kaszó, Somogyszob, 
Nagyatád települések felé a Kossuth utca jelenti a 
megközelítési lehetőséget. Az utcán keresztül 
bonyolódik a Kaszó Zrt. erdészeti 
szállítmányozásának jelentős része. A 2.5m+padka 
szélességű szilárd burkolatú önkormányzati út a 
fűrészárut, rönköt szállító nehézgépjárművek 
terhelése miatt gyakran kátyúsodik, felújításra 
szorul. Az ellentétes oldalról szembejövő járművek 
a kikerülési, előzési manővernél a keskeny 
nyomtávú útról a padkára lehajtva közlekednek, 
tömegükkel szétnyomva, kátyúsítva azt.
Az utóbbi időszakban jelentkezett gépjárműterhelés 
következtében a 720m hosszú út padkája teljesen 
tönkrement, a szilárd burkolat és a lesüllyedt padka 
között 20-30cm szintkülönbség keletkezett. Ez 
helyzet a közlekedés biztonságát veszélyezteti, 
személygépkocsikban a súlyos rongálódás, 
utasok/gyalogosok/kerékpárosok esetében a 
személyi sérülés közvetlen veszélyének esélyét is 
hordozza.
A projekt során az út két oldalán szélesített (1-1m), 
szórt, tömörített kőzúzalékkal megerősített, 
feltöltött padka kerül kialakításra. Az utat 
szegélyező vízelvezető árkok újrametszésre 
kerülnek, a vízátfolyás, padka alámosását 
megelőzendő.

2.1 Megyei kiemelt
Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Iharosberény Község 
Önkormányzata önkormányzat

a település 
lakossága 2015 1 2 000 000 ERFA

6. 
környezetvédelem 
és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk 6(e)

Támogatással érintett 
lakosok száma a fejlesztett 
/ megújított 
településrészeken 
Felújított, vagy újonnan 
épített alsórendű 
úthálózati elemek, 
belterületi útszakaszok, 
üzleti infrastruktúra 
bekötést szolgáló 
úthálózati elemek hossza 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

Iharosberény Község
Iharosberény 
Község

11. projekt Csurgó
Táncsics utca (Bander-köz) és Jókai 
utca árokrendszerének felújítása

A Táncsics utca bevezető szakaszán (Bander-köz) és 
a Jókai utcában a szilárd burkolatú önkormányzati 
út melletti vízelvezető árkok az előző időszakokban 
jelentkező nagy mennyiségű csapadékvíz hatására 
kimosódtak, több szakaszon a nagy vízgyűjtő 
területről lezúduló víz az utat is alámosta. A 
területen fekvő lakóházak telkeit a szétterülő, 
kiöntő csapadékvíz elborította, a mélyebben fekvő 
pincék, garázsok belvízkárokat szenvedtek.
A projekt során a Bander-köz árokrendszerének 
mederlapozásával, az útalap megerősítésével, 
javításával a csapadékvíz-elvezető rendszert 
alkalmassá kívánjuk tenni a megnövekedett 
víznyomás hatásainak leküzdésére. A felújítással 
érintett 70m útszakasz kétoldali vízlevezető árkát 
újrametsszük, azokat beton mederlappal béleljük. 
Az alámosódott útszakaszok alapját zúzott kő 
pótlással, tömörítéssel, padkajavítással 
helyreállítjuk.
A jelentős nagyságú vízgyűjtő terület természetes 
lefolyásaként működő Jókai utcában 275m hosszan 
a csapadékvíz-elvezető árkot az önkormányzati út 
két oldalán újrametszéssel megtisztítjuk a 
feltöltődött hordaléktól, betemetődött szakaszait 
helyreállítjuk. A 61.sz. főközlekedési út alatt 
átvezető, az utca árokrendszerét a Tekeres-berki 
árokba bekötő hídgyűrűt kiinduló lejtési pontnak 
véve egy 200m-es szakaszt újraszintezünk, a 
meglévő beton mederlapozást bontva, 
átrakva/javítva a víz torlódásmentes lefolyását 
biztosítjuk.

2.1 Megyei kiemelt
Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Iharosberény Község 
Önkormányzata önkormányzat

a település 
lakossága 2015 1 1 604 000 ERFA

6. 
környezetvédelem 
és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk 6(e)

Támogatással érintett 
lakosok száma a fejlesztett 
/ megújított 
településrészeken 
Felújított, vagy újonnan 
épített alsórendű 
úthálózati elemek, 
belterületi útszakaszok, 
üzleti infrastruktúra 
bekötést szolgáló 
úthálózati elemek hossza 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

Iharosberény Község
Iharosberény 
Község
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12. projekt Csurgó
Platános szerviz-útjának szórt köves 
burkolattal ellátása

A település központi területén, a műemléki védelem 
alatt álló, nemrégiben felújított barokk Inkey 
kastély(jelenleg közoktatási alapintézmény) 
közelében található Iharosberény legnagyobb 
mesterséges zöld-övezete a Platános helynevű park. 
A park kialakítása a �30-as évek közepére  tehető, a 
birtokos család uradalmi központjában létesített 
Metzli Kamill uradalmi főerdész dupla platángyűrű 
telepítésével lovardát. A 86 db., kilencvenéves 
példányból álló platánfa gyűrű a település központi 
részén fekszik, az általános iskola, az egészségügyi 
rendelőintézetek, az óvoda, a r.katolikus 
plébániatemplom és paplak, valamint a 
sportcsarnok közelében.
A Platános észak-északnyugati határvonalán a 
Hársfa utca, illetve a régi körorvoslakást követő 
beépítések következtében 3 lakóingatlan jött létre, 
mögöttük északi irányban mezőgazdasági 
termőterületek húzódnak.
A lakóingatlanok és mezőgazdasági területek 
megközelítése a helyi védettség alatt álló 
zöldterületen keresztül történik, ami a település-
centrum egységes kialakítása, a 
természeti/kulturális örökség helyi védelme 
szempontjából kifogásolható és kiváltásra javasolt 
helyzet. A település hatályos rendezési terve az 
érintett lakóingatlanok és területek 
megközelíthetőségét a Platános északi végén, a 
Hársfa utcából nyíló szervizúttal javasolja és 
rendezi. 
Projektünk a hiányzó 140m hosszú szervizút 
nyomvonalának kialakítását, szórt/tömörített 
zúzottkő tartalommal ágyazat/padka fektetését, két 
oldalán vízelvezető árok metszését célozza.

2.1 Megyei kiemelt
Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Iharosberény Község 
Önkormányzata önkormányzat

a település 
lakossága 2015 1 1 680 000 ERFA

6. 
környezetvédelem 
és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk 6(e)

Támogatással érintett 
lakosok száma a fejlesztett 
/ megújított 
településrészeken 
Felújított, vagy újonnan 
épített alsórendű 
úthálózati elemek, 
belterületi útszakaszok, 
üzleti infrastruktúra 
bekötést szolgáló 
úthálózati elemek hossza 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

Iharosberény Község
Iharosberény 
Község

13. projekt Csurgó
Szabadtéri közösségi tér (pihenőpark) 
kialakítása a Platánosban

A település központi területén, a műemléki védelem 
alatt álló, nemrégiben felújított barokk Inkey 
kastély(jelenleg közoktatási alapintézmény) 
közelében található Iharosberény legnagyobb 
mesterséges zöld-övezete a Platános helynevű park. 
A park kialakítása a �30-as évek közepére  tehető, a 
birtokos család uradalmi központjában létesített 
Metzli Kamill uradalmi főerdész dupla platángyűrű 
telepítésével lovardát. A 86 db., kilencvenéves 
példányból álló platánfa gyűrű a település központi 
részén fekszik, az általános iskola, az egészségügyi 
rendelőintézetek, az óvoda, a r.katolikus 
plébániatemplom és paplak, valamint a 
sportcsarnok közelében.
A projekt megvalósítása során a dupla platánfa 
gyűrű között 1.2m széles zúzott köves sétányt 
alakítunk ki, kb. 500 hosszúságban. A szabályos kör 
alakú tér centrumába a körsétányból két sugaras út 
vezet. A körsétány mentén 6db. pihenőpadot 
telepítünk. A kör közepén 50m2 alapterületű, 
faszerkezetes pavilont (szabadtéri színpadot) 
építünk fel.
A park sétányai mentén, a centrumban a járófelület 
kialakítása mellett parkosítási munkát végzünk: kb. 
30db örökzöld és lombhullató cserje telepítésével 
hozzuk létre a várakozást, kikapcsolódást, 
gyereksétáltatást, közösségi programokat lehetővé 
tevő pihenőparkot.

2.1 Megyei kiemelt
Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Iharosberény Község 
Önkormányzata önkormányzat

a település 
lakossága 2015 1 1 800 000 ERFA

6. 
környezetvédelem 
és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk 6(e)

Támogatással érintett 
lakosok száma a fejlesztett 
/ megújított 
településrészeken 
Felújított, vagy újonnan 
épített alsórendű 
úthálózati elemek, 
belterületi útszakaszok, 
üzleti infrastruktúra 
bekötést szolgáló 
úthálózati elemek hossza 

6.) A helyi közösségek 
megerősödését és a helyi 
értékek megőrzését szolgáló 
fejlesztések támogatása

Iharosberény Község
Iharosberény 
Község

14. projekt Csurgó Önkormányzati épület felújítása
Az önkormányzati épület felújítása. Energetikai és 
egyéb fejlesztések megvalósítása. A közigazgatás 
színvonalának javítása.

2.1 Megyei kiemelt
Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Somogycsicsó Község 
Önkormányzata önkormányzat

a település 
lakossága 2015 1 15 000 000 ERFA

6. 
környezetvédelem 
és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk 6(e)

Támogatással érintett 
lakosok száma a fejlesztett 
/ megújított 
településrészeken 
Felújított, vagy újonnan 
épített alsórendű 
úthálózati elemek, 
belterületi útszakaszok, 
üzleti infrastruktúra 
bekötést szolgáló 
úthálózati elemek hossza 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

Somogycsicsó Község
Somogycsicsó 
Község

15. projekt Csurgó
Belterületi járda- és útfelújítás 
Zákány, Zákányfalu, Őrtilos községben

Járda és útfelújítás Zákány, Zákányfalu, Őrtilos 
község területén. 2.1 Megyei kiemelt

Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Zákány Község 
Önkormányzata önkormányzat

a település 
lakossága 2015 1 56 000 000 ERFA

6. 
környezetvédelem 
és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk 6(e)

Támogatással érintett 
lakosok száma a fejlesztett 
/ megújított 
településrészeken 
Felújított, vagy újonnan 
épített alsórendű 
úthálózati elemek, 
belterületi útszakaszok, 
üzleti infrastruktúra 
bekötést szolgáló 
úthálózati elemek hossza 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

Zákány Község 
Zákány, 
Zákányfalu, őrtilos
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16. projekt Csurgó
Útfelújítás Somogybükkösd 
településen 2.2 Megyei kiemelt

Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Somogybükkösd 
Község Önkormányzata önkormányzat

a település 
lakossága 2015 1 10 000 000 ERFA

6. 
környezetvédelem 
és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk 6(e)

Támogatással érintett 
lakosok száma a fejlesztett 
/ megújított 
településrészeken 
Felújított, vagy újonnan 
épített alsórendű 
úthálózati elemek, 
belterületi útszakaszok, 
üzleti infrastruktúra 
bekötést szolgáló 
úthálózati elemek hossza 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

Somogybükkösd Község 
Somogybükkösd 
Község 

17. projekt Csurgó
Fesztiváludvar és focipálya területén 
vizesblokk kialakítása

A fesztiváludvar és a focipálya együttesen 
szolgálnak a település rendezvényeinek helyszínéül. 
A településen amatőr focicsapat működik, így 
szükség lenne öltöző és vizesblokk kialakítására, 
mely az egyéb rendezvények alkalmával is nagyon 
hasznos lenne.

2.1 Megyei kiemelt
Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Csurgónagymarton 
Község Önkormányzata önkormányzat

a település 
lakossága 2015 1 10 000 000 ERFA

6. 
környezetvédelem 
és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk 6(e)

Támogatással érintett 
lakosok száma a fejlesztett 
/ megújított 
településrészeken 
Felújított, vagy újonnan 
épített alsórendű 
úthálózati elemek, 
belterületi útszakaszok, 
üzleti infrastruktúra 
bekötést szolgáló 
úthálózati elemek hossza 

6.) A helyi közösségek 
megerősödését és a helyi 
értékek megőrzését szolgáló 
fejlesztések támogatása

Csurgónagymarton Község 
Csurgónagymarto
n Község 

18. projekt Csurgó Harangláb környezetének felújítása

A település központjában található harangláb 
felújításra (valokás, harang felújítása) szorul. 
Környezete elég romos állapotban van, az időjárás 
viszontagságai miatt megrepedezett a harangláb 
körülötti beton. Szükség lenne a harangláb térkővel 
való borítására.

2.1 Megyei kiemelt
Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Csurgónagymarton 
Község Önkormányzata önkormányzat

a település 
lakossága 2015 1 5 000 000 ERFA

6. 
környezetvédelem 
és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk 6(e)

Támogatással érintett 
lakosok száma a fejlesztett 
/ megújított 
településrészeken 
Felújított, vagy újonnan 
épített alsórendű 
úthálózati elemek, 
belterületi útszakaszok, 
üzleti infrastruktúra 
bekötést szolgáló 
úthálózati elemek hossza 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

Csurgónagymarton Község 
Csurgónagymarto
n Község 

19. projekt Csurgó Faluház felújítása

A település központjában található a faluház 
épülete, mely helyt ad könyvtárnak, művelődési 
háznak. A lakosság életében központi szerepet 
játszik az épület. Sajnos az évek során nem volt 
forrás az épület nagyobb mértékű felújítására, 
karbantartására. Az épület rezsiköltsége rendkívül 
magas. Szükség lenne az épület nyílászárócseréjére, 
illetve a fűtési rendszerének korszerűsítésére.

2.1 Megyei kiemelt
Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Csurgónagymarton 
Község Önkormányzata önkormányzat

a település 
lakossága 2015 1 6 400 000 ERFA

6. 
környezetvédelem 
és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk 6(e)

Támogatással érintett 
lakosok száma a fejlesztett 
/ megújított 
településrészeken 
Felújított, vagy újonnan 
épített alsórendű 
úthálózati elemek, 
belterületi útszakaszok, 
üzleti infrastruktúra 
bekötést szolgáló 
úthálózati elemek hossza 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

Csurgónagymarton Község 
Csurgónagymarto
n Község 

20. projekt Csurgó Művelődési ház felújítása

A lakosság életében központi szerepet játszik az 
épület. Sajnos az évek során nem volt forrás az 
épület nagyobb mértékű felújítására, 
karbantartására. Sajnos az elöregedés a településen 
is jellemző, sok az idős ember, akik nehezen 
közlekednek. Így szükség lenne az épület teljes 
akadálymentesítésére. Az épület külső vakolata az 
időjárás viszontagságai miatt rossz állapotú, szükség 
lenne az újravakolására.

2.1 Megyei kiemelt
Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Őrtilos Község 
Önkormányzata önkormányzat

a település 
lakossága 2015 1 10 000 000 ERFA

6. 
környezetvédelem 
és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk 6(e)

Támogatással érintett 
lakosok száma a fejlesztett 
/ megújított 
településrészeken 
Felújított, vagy újonnan 
épített alsórendű 
úthálózati elemek, 
belterületi útszakaszok, 
üzleti infrastruktúra 
bekötést szolgáló 
úthálózati elemek hossza 

6.) A helyi közösségek 
megerősödését és a helyi 
értékek megőrzését szolgáló 
fejlesztések támogatása

Őrtilos Község Őrtilos Község 

21. projekt Csurgó Hivatal épületének felújítása

A település központjában található a hivatal 
épülete. A lakosság életében központi szerepet 
játszik az épület. Sajnos az évek során nem volt 
forrás az épület nagyobb mértékű felújítására, 
karbantartására. Az épület rezsiköltsége rendkívül 
magas. Szükség lenne az épület tető- és 
nyílászárócseréjére, illetve a fűtési rendszerének 
korszerűsítésére.

2.1 Megyei kiemelt
Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Őrtilos Község 
Önkormányzata önkormányzat

a település 
lakossága 2015 1 5 000 000 ERFA

6. 
környezetvédelem 
és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk 6(e)

Támogatással érintett 
lakosok száma a fejlesztett 
/ megújított 
településrészeken 
Felújított, vagy újonnan 
épített alsórendű 
úthálózati elemek, 
belterületi útszakaszok, 
üzleti infrastruktúra 
bekötést szolgáló 
úthálózati elemek hossza 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

Őrtilos Község Őrtilos Község
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22. projekt Csurgó
Sportöltöző építése és villamos 
vezeték kiépítése az ingatlanon

A településen aktív sportélet folyik.Megye 
III.nagypályás bajnokságban felnőtt csapatunk már 
több éve sikeresen részt vesz.Ezen felül óvodás és 
iskolás gyermekcsoportok is rendszeresen 
használják a füves futballpályát.Az önkormányzat 
ingatlanának területén jelenleg nincs semmilyen 
öltöző,ahol fürdeni és öltözni tudnának a játékosok 
és egyéb felhasználók.Egy magántulajdonban lévő 
romos melléképületet használnak jelenleg e-
célra,ami a pálya mellett található.Az ingatlanon 
vízbekötési hely van ,de villamosáram vételi hely 
nincs kiépítve.A projekt során a telekre 
bevezetnénk az áramot és  ( a hatályos 
építéshatósági előírásoknak mindenben megfelelő) 
3 öltöző,3 zuhanyzó,1 klubterem,1 teakonyha,1 
étkező ,1 konditerem ,1 raktárhelyiség,1 
kazánhelyiség,1 tüzelőtárolóhelyiség  és 1 
informatikai helyiség  kerülnének 
kialakításra.Internethasználatra alkalmassá téve.Az 
MLSZ ajánlásai szerinti alapfelszerelések beszerzése 
és 
beépítése(öltözőpadok,öltözőszekrények,tárolószek
rények,asztalok,székek,sportfelszerelések,edzőpado
k,...stb)

2.1 Megyei kiemelt
Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Pogányszentpéter 
Község Önkormányzata önkormányzat

Pogányszentpéteri Sport és 
Természetbarát Egyesület
Pogányszentpéteri Polgárőr 
és Tűzoltó Egyesület
Ciklámen Nyugdíjas Klub 
,Pogányszentpéter

a település 
lakossága 2015 1 8 000 000 ERFA

6. 
környezetvédelem 
és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk 6(e)

Támogatással érintett 
lakosok száma a fejlesztett 
/ megújított 
településrészeken 
Felújított, vagy újonnan 
épített alsórendű 
úthálózati elemek, 
belterületi útszakaszok, 
üzleti infrastruktúra 
bekötést szolgáló 
úthálózati elemek hossza 

6.) A helyi közösségek 
megerősödését és a helyi 
értékek megőrzését szolgáló 
fejlesztések támogatása

Pogányszentpéter Község 
Pogányszentpéter 
Község 

23. projekt Csurgó
Az önkormányzati célú tároló 
felújítása

Az önkormányzat tulajdonában álló épületbén 
tárolja a település gondozásához szükséges 
eszközöket, szerszámokat, illetve a falugondnoki 
buszt. Szükség lenne az épület felújítására, 
legfőképpen nyílászárócserére, mivel a tárolt 
eszközök nagy értékűek. Ezen kívül szükség lenne 
vizseblokk kialakítására.

2.1 Megyei kiemelt
Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Porrog Község 
Önkormányzata önkormányzat

a település 
lakossága 2015 1 5 000 000 ERFA

6. 
környezetvédelem 
és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk 6(e)

Támogatással érintett 
lakosok száma a fejlesztett 
/ megújított 
településrészeken 
Felújított, vagy újonnan 
épített alsórendű 
úthálózati elemek, 
belterületi útszakaszok, 
üzleti infrastruktúra 
bekötést szolgáló 
úthálózati elemek hossza 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

Porrog Község Porrog Község 

24. projekt Csurgó
Zrínyi Miklós Művelődési Ház és 
Könyvtár tetőhéjazat cseréje

1.Tető cserép vásárlása
2. Meglevőhéjazat bontása
3. Hőszigetelés ellenőrzése, javítása
4. Új héjazat kialakítása

2.1 Megyei kiemelt
Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Berzence Nagyközségi 
Önkormányzat önkormányzat

a település 
lakossága 2015 1 15 000 000 ERFA

6. 
környezetvédelem 
és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk 6(e)

Támogatással érintett 
lakosok száma a fejlesztett 
/ megújított 
településrészeken 
Felújított, vagy újonnan 
épített alsórendű 
úthálózati elemek, 
belterületi útszakaszok, 
üzleti infrastruktúra 
bekötést szolgáló 
úthálózati elemek hossza 

6.) A helyi közösségek 
megerősödését és a helyi 
értékek megőrzését szolgáló 
fejlesztések támogatása

Berzence Nagyközség
Berzence 
Nagyközség

25. projekt Csurgó
A Szent Kereszt Felmagasztalása 
templom környezetének megújítása

A templom megközelítését szolgáló gyalogutak 
töredezett aszfaltrétege felszedésre kerül, helyette 
térkő burkolat épül. A vízelvezetés kiépítésre kerül 
és fogadja a templomkert felől érkező felszíni 
vizeket is.

2.1 Megyei kiemelt
Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Berzence Nagyközségi 
Önkormányzat önkormányzat

a település 
lakossága 2015 1 5 000 000 ERFA

6. 
környezetvédelem 
és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk 6(e)

Támogatással érintett 
lakosok száma a fejlesztett 
/ megújított 
településrészeken 
Felújított, vagy újonnan 
épített alsórendű 
úthálózati elemek, 
belterületi útszakaszok, 
üzleti infrastruktúra 
bekötést szolgáló 
úthálózati elemek hossza 

6.) A helyi közösségek 
megerősödését és a helyi 
értékek megőrzését szolgáló 
fejlesztések támogatása

Berzence Nagyközség
Berzence 
Nagyközség

26. projekt Csurgó Iharosberényi kultúrház tetőzetének 
felújítása

A település közművelődési közösségi színtereként 
működő épület 1870-ben épült. A �Berényi 
Nagyvendéglőből� 1960-ban lett kultúrház, s azóta 
látja el közösségi feladatát. Földszintjén 
színházterem, könyvtári rész, információ-technikai 
szolgáltató hely (teleház, eMagyarország Pont), 
előtér (�kulturális kávézó�), emeletén edzőterem, a 
helyi tv stúdiója, pincéjében ifjúsági közösségi tér 
(„pinceklub”) kapott helyet. Az épülethez 1200 m2 
udvar tartozik, benne szabadtéri színpad, 
térkövezett streetball pálya, szalonnasütő és 
játszótér elemekkel. 
Az épület 1973-ban készült cserépfedéses héjazata 
beázik, lécezése korhadt, behajlott. Porhó elleni 
védelem nincs. Cserepek hőingadozás hatására 
töredeznek. A 2000-ben készült előtér tetőzetének 
bádogborítása a kis hajlásszögű lejtés miatt beázik, 
tartógerendázata korhadt, belóg. A 40 éve készült 
horganyzott tetőcsatorna rozsdált, lyukas. 
A héjazat hibáiból adódó rendszeres beázások, téli 
hóbefúvások a közösségi színtérként szolgáló belső 
helyiségek berendezéseit, állapotát veszélyeztetik, a 
probléma állandósulása a tartószerkezet végleges 
károsodásához, az épület funkció szerinti 
használatának veszélyeztetéséhez vezet.

2.1 Megyei kiemelt
Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Iharosberény Község 
Önkormányzata

önkormányzat a település 
lakossága

2015 1 6 850 000 ERFA

6. 
környezetvédelem 
és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk 6(e)

Támogatással érintett 
lakosok száma a fejlesztett 
/ megújított 
településrészeken 
Felújított, vagy újonnan 
épített alsórendű 
úthálózati elemek, 
belterületi útszakaszok, 
üzleti infrastruktúra 
bekötést szolgáló 
úthálózati elemek hossza 

6.) A helyi közösségek 
megerősödését és a helyi 
értékek megőrzését szolgáló 
fejlesztések támogatása

Iharosberény Község Iharosberény 
Község
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27. projekt Csurgó Önkormányzati Hivatal kialakítása

Gyékényes Község Önkormányzatának 
tulajdonában van a Szabadság tér 2. szám alatt 
található egykori iskola épülete, amely eddig 
kihasználatlanul állt. Az önkormányzat ezen 
épületet szeretné felújítani és hivatali épületnek 
átalakítani. Az épület külső felújítása szükséges, 
úgymint tetőcsere, tatarozás és szigetelés, 
nyílászárók cseréje. A belső kialakítás során a régi 
nagy tantermet lehetne átalakítani tárgyalónak, 
illetve irodákat is lehetne leválasztani belőle. Az 
iskolai részt és a tanár lakást egybe kívánjuk nyitni 
és a régi tanári lakás átalakításával is irodákat 
kívánunk kialakítani. A vizesblokk is átalakításra 
szorul, hogy a kor követelményeinek megfeleljen. 
Az épület a település központjában helyezkedik el, 
így a felújítással sikerülne a településképet is szebbé 
tennünk. Az épülethez nagy udvar is tartozik, így ott 
parkolót is ki lehet alakítani.

2.1 Megyei kiemelt
Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Gyékényes Község 
Önkormányzata önkormányzat

a település 
lakossága 2015 1 10 000 000 ERFA

6. 
környezetvédelem 
és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk 6(e)

Támogatással érintett 
lakosok száma a fejlesztett 
/ megújított 
településrészeken 
Felújított, vagy újonnan 
épített alsórendű 
úthálózati elemek, 
belterületi útszakaszok, 
üzleti infrastruktúra 
bekötést szolgáló 
úthálózati elemek hossza 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

Gyékényes Község Gyékényes Község 

28. projekt Csurgó Orvosi szolgálati lakás felújítása

A projekt során a Szabadság tér 42. szám alatti 
orvosi lakást szeretnénk felújítani kívül és belül is. A 
tető teljes cseréje nélkülözhetetlen, illetve a 
nyílászárók cseréje is. A belső helységeket is fel kell 
újítani (festés, szerelvényezés, fűtés-korszerűsítés). 
A családi házhoz tartozó udvar karbantartása és 
rendbetétele is szükséges a melléképületekkel 
együtt (garázs, tároló helységek).

2.1 Megyei kiemelt
Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Gyékényes Község 
Önkormányzata önkormányzat

a település 
lakossága 2015 1 10 000 000 ERFA

6. 
környezetvédelem 
és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk 6(e)

Támogatással érintett 
lakosok száma a fejlesztett 
/ megújított 
településrészeken 
Felújított, vagy újonnan 
épített alsórendű 
úthálózati elemek, 
belterületi útszakaszok, 
üzleti infrastruktúra 
bekötést szolgáló 
úthálózati elemek hossza 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

Gyékényes Község Gyékényes Község 

200 %-os 
lista

1. projekt Csurgó
Csurgó közigazgatási területén járdák 
felújítása

Csurgó Város Önkormányzata folyamatosan végzi a 
jádák felújítását. A hatalmas költségek miatt, csak 
kisebb szakaszokon történhet a beruházás. A 
pályázat keretein belül szeretnénk nagyobb 
járdaszakaszokat felújítani. Több olyan terület van 
Csurgón, ahol nincs járda. A létfontosságú helyken 
ezeket szeretnénk pótolni pályázati forrásokból. 
Csurgón jelenleg mintegy 20 ezer m2 járdafelület 
van. Ennek kb. 80%át szeretnénk felújítani.

2.1 Megyei kiemelt
Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Csurgó Város 
Önkormányzata önkormányzat 2015 2 45 000 000 ERFA

6. 
környezetvédelem 
és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk 6(e)

Támogatással érintett 
lakosok száma a fejlesztett 
/ megújított 
településrészeken 
Felújított, vagy újonnan 
épített alsórendű 
úthálózati elemek, 
belterületi útszakaszok, 
üzleti infrastruktúra 
bekötést szolgáló 
úthálózati elemek hossza 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

Csurgó Város járás telelpülései

2. projekt Csurgó
Közutak felújítása Csurgó 
közigazgatási területén

A város közigazgatási területén kb. 110 ezer m2 
önkormányzati tulajdonú út található. A város a 
költségvetésébe folyamatosan betervezi ezek 
karbantartását, a helyreállítási költségek azonban 
annyira magasak, hogy pályázati forrás nélkül a 
kivitelezés lehetetlen.

2.1 Megyei kiemelt
Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Csurgó Város 
Önkormányzata önkormányzat 2015 3 230 000 000 ERFA

6. 
környezetvédelem 
és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk 6(e)

Támogatással érintett 
lakosok száma a fejlesztett 
/ megújított 
településrészeken 
Felújított, vagy újonnan 
épített alsórendű 
úthálózati elemek, 
belterületi útszakaszok, 
üzleti infrastruktúra 
bekötést szolgáló 
úthálózati elemek hossza 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

Csurgó Város járás telelpülései

Tartalék 
lista

1. projekt Csurgó Közösségi terek fejlesztése - 
Játszóterek felújítása

A meglévő játszótereken a játékok felújítása 
(elsősorban festése), biztonságosabbá tétele a 
város önkormányzatának feladata. Önerőből 
jelenleg a modernizálás nem megoldható. Pályázati 
forrásokból terv új, uniós szabályozásnak megfelelő 
játékok telepítése, a meglévő elemek felújítása, 
illetve a játszótérnek helyet adó parkok díszítése, 
gondozása, rendbetétele. A parkosítás során 
szeretnénk új utcabútorokat vásárolni, növényeket 
ültetni, járdát építeni. Csurgón jelenleg 4 játszótér 
van, amit a projektbe szeretnénk beépíteni.

2.1 Megyei kiemelt
Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Csurgó Város 
Önkormányzata

önkormányzat a járás lakossága 2015 1 40 000 000 ERFA

6. 
környezetvédelem 
és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk 6(e)

Támogatással érintett 
lakosok száma a fejlesztett 
/ megújított 
településrészeken 
Felújított, vagy újonnan 
épített alsórendű 
úthálózati elemek, 
belterületi útszakaszok, 
üzleti infrastruktúra 
bekötést szolgáló 
úthálózati elemek hossza 

6.) A helyi közösségek 
megerősödését és a helyi 
értékek megőrzését szolgáló 
fejlesztések támogatása

Csurgó Város Csurgó Város

2. projekt Csurgó
Zis-tóhoz vezető út aszfaltozása, a tó 
környzetrendezése

A Zis-tó a csurgói és a környékbeli lakosság kedvelt 
kiránduló és horgász helye. Az évek során 
folyamatos fejlesztések történtek. Azonban a tó 
megközelítése nehézkes a murvás út miatt, melynek 
karbantartása folyamatos és kötlséges. 1 km 
szakaszon szükség lenne szilárd útburkolat 
kialakítására. Ezen kívül a tó környezetének 
rendezése a cél, parkosítással,  szabadtéri bútorok 
kihelyezésével és a tó főlé egy híd építésével. 
Távlati cél kemping kialakítása és a tó ismertté 
tétele.

2.1 Megyei kiemelt
Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Csurgó Város 
Önkormányzata önkormányzat

a település 
lakossága 2015 1 50 000 000 ERFA

6. 
környezetvédelem 
és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk 6(e)

Támogatással érintett 
lakosok száma a fejlesztett 
/ megújított 
településrészeken 
Felújított, vagy újonnan 
épített alsórendű 
úthálózati elemek, 
belterületi útszakaszok, 
üzleti infrastruktúra 
bekötést szolgáló 
úthálózati elemek hossza 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

Csurgó Város Csurgó Város
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3. projekt Csurgó
Közutak felújítása Csurgó 
közigazgatási területén

A város közigazgatási területén kb. 110 ezer m2 
önkormányzati tulajdonú út található. A város a 
költségvetésébe folyamatosan betervezi ezek 
karbantartását, a helyreállítási költségek azonban 
annyira magasak, hogy pályázati forrás nélkül a 
kivitelezés lehetetlen.

2.1
Pályázati 
kiválasztás

Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Csurgó Város 
Önkormányzata önkormányzat

a település 
lakossága 2015 3 470 000 000 ERFA

6. 
környezetvédelem 
és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk 6(e)

Támogatással érintett 
lakosok száma a fejlesztett 
/ megújított 
településrészeken 
Felújított, vagy újonnan 
épített alsórendű 
úthálózati elemek, 
belterületi útszakaszok, 
üzleti infrastruktúra 
bekötést szolgáló 
úthálózati elemek hossza 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

Csurgó Város járás telelpülései

4. projekt Csurgó
Község járdáinak aszfaltaltal történő 
ellátása Járdák aszfaltozása 2.1 Megyei kiemelt

Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Inke Község 
Önkormányzata önkormányzat

a település 
lakossága 2015 1 50 000 000 ERFA

6. 
környezetvédelem 
és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk 6(e)

Támogatással érintett 
lakosok száma a fejlesztett 
/ megújított 
településrészeken 
Felújított, vagy újonnan 
épített alsórendű 
úthálózati elemek, 
belterületi útszakaszok, 
üzleti infrastruktúra 
bekötést szolgáló 
úthálózati elemek hossza 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

Inke Község Inke Község

5. projekt Csurgó Önkormányzati utak felújítása
Az önkormányzati utak minősége rendkívül rossz. 
Felújításra, aszafltozásra lenne szükség. 2.1 Megyei kiemelt

Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Porrogszentkirály 
Község Önkormányzata önkormányzat

a település 
lakossága 2015 1 50 000 000 ERFA

6. 
környezetvédelem 
és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk 6(e)

Támogatással érintett 
lakosok száma a fejlesztett 
/ megújított 
településrészeken 
Felújított, vagy újonnan 
épített alsórendű 
úthálózati elemek, 
belterületi útszakaszok, 
üzleti infrastruktúra 
bekötést szolgáló 
úthálózati elemek hossza 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

Porrogszentkirály Község 
Porrogszentkirály 
Község 

6. projekt Csurgó
Belterületi járda- és útfelújítás 
Zákány, Zákányfalu, Őrtilos községben

Járda és útfelújítás Zákány, Zákányfalu, Őrtilos 
község területén. 2.1 Megyei kiemelt

Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Zákány Község 
Önkormányzata önkormányzat

a település 
lakossága 2015 3 350 000 000 ERFA

6. 
környezetvédelem 
és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk 6(e)

Támogatással érintett 
lakosok száma a fejlesztett 
/ megújított 
településrészeken 
Felújított, vagy újonnan 
épített alsórendű 
úthálózati elemek, 
belterületi útszakaszok, 
üzleti infrastruktúra 
bekötést szolgáló 
úthálózati elemek hossza 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

Zákány Község 
Zákány, 
Zákányfalu, Őrtilos

7. projekt Csurgó Faluház felújítása

A település központjában található a faluház 
épülete, mely helyt ad könyvtárnak, művelődési 
háznak. A lakosság életében központi szerepet 
játszik az épület. Sajnos az évek során nem volt 
forrás az épület nagyobb mértékű felújítására, 
karbantartására. Az épület rezsiköltsége rendkívül 
magas. Szükség lenne az épület nyílászárócseréjére, 
illetve a fűtési rendszerének korszerűsítésére.

2.1 Megyei kiemelt
Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Csurgónagymarton 
Község Önkormányzata önkormányzat

a település 
lakossága 2015 1 40 000 000 ERFA

6. 
környezetvédelem 
és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk 6(e)

Támogatással érintett 
lakosok száma a fejlesztett 
/ megújított 
településrészeken 
Felújított, vagy újonnan 
épített alsórendű 
úthálózati elemek, 
belterületi útszakaszok, 
üzleti infrastruktúra 
bekötést szolgáló 
úthálózati elemek hossza 

6.) A helyi közösségek 
megerősödését és a helyi 
értékek megőrzését szolgáló 
fejlesztések támogatása

Csurgónagymarton Község 
Csurgónagymarto
n Község 

8. projekt Csurgó
Megrongálódott Önkormányzati 
épület helyreállítása

Az épület külső és belső falai több helyen 
megrepedtek így eléggé veszélyessé vált bent a 
munka.

2.1 Megyei kiemelt
Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Inke Község 
Önkormányzata önkormányzat

a település 
lakossága 2015 1 25 000 000 ERFA

6. 
környezetvédelem 
és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk 6(e)

Támogatással érintett 
lakosok száma a fejlesztett 
/ megújított 
településrészeken 
Felújított, vagy újonnan 
épített alsórendű 
úthálózati elemek, 
belterületi útszakaszok, 
üzleti infrastruktúra 
bekötést szolgáló 
úthálózati elemek hossza 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

Inke Község Inke Község 

9. projekt Csurgó Csokonai és Petőfi utcák aszfaltozása

A település 2 utcájában (Csokonai és Petőfi 
utcában) nincsen szilárd útburkolat. Forráshiány 
miatt eddig nem oldódott meg az utak aszfaltozása. 
Jelenleg murvás, mely folyamatos karbantartást 
igényel.  

2.1
Pályázati 
kiválasztás

Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Szenta Község 
Önkormányzata önkormányzat

a település 
lakossága 2015 2 100 000 000 ERFA

6. 
környezetvédelem 
és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk 6(e)

Támogatással érintett 
lakosok száma a fejlesztett 
/ megújított 
településrészeken 
Felújított, vagy újonnan 
épített alsórendű 
úthálózati elemek, 
belterületi útszakaszok, 
üzleti infrastruktúra 
bekötést szolgáló 
úthálózati elemek hossza 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

Szenta Község Szenta Község 
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10. projekt Csurgó Kutyakarantén és menhely kialakítása

A projekt során az önkormányzati tulajdonú, 
486.hrsz. korábban bezárt vágóhíd épületrészeinek 
és beépítetlen területeinek felhasználásával 
kutyakarantént és menhelyet építünk: 
téglakerítéssel körbevett területen 6 férőhelyes 
kennel (tégla kerítés, tégla pillérek, fémrács 
térelválasztó falak, hullámpala tetőzet), a vágóhíd 
épületrészeinek felújításával (vakolatjavítás, 
nyílászárók, festés, vízszerelés) állatorvosi 
vizsgálószoba, élelemtároló/előkészítő helyiség 
kialakítását tervezzük. Az infrastrukturális környezet 
kialakítása után az önkormányzat a települési kóbor 
ebek befogására, a karanténban tartottak 
felügyeletére, gondozására foglalkoztatást tervez.

2.1
Pályázati 
kiválasztás

Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Iharosberény Község 
Önkormányzata önkormányzat

a település 
lakossága 2015 1 3 850 000 ERFA

6. 
környezetvédelem 
és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk 6(e)

Támogatással érintett 
lakosok száma a fejlesztett 
/ megújított 
településrészeken 
Felújított, vagy újonnan 
épített alsórendű 
úthálózati elemek, 
belterületi útszakaszok, 
üzleti infrastruktúra 
bekötést szolgáló 
úthálózati elemek hossza 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

Iharosberény Község 
Iharosberény 
Község 

11. projekt Csurgó Szennyvíz rendszer építése Őrtilosban Őrtilos község szennyvízrendszerének kiépítése. 2.1
Pályázati 
kiválasztás

Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Őrtilos Község 
Önkormányzata önkormányzat

Dél-Dunántúli Vízügyi 
Igazgatóság

a település 
lakossága 2015 3 1 500 000 000 ERFA

6. 
környezetvédelem 
és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk 6(e)

Támogatással érintett 
lakosok száma a fejlesztett 
/ megújított 
településrészeken 
Felújított, vagy újonnan 
épített alsórendű 
úthálózati elemek, 
belterületi útszakaszok, 
üzleti infrastruktúra 
bekötést szolgáló 
úthálózati elemek hossza 

5.) A fenntartható 
gazdálkodást és erőforrás 
felhasználást, valamint a 
megye lakosságának 
életminőség javítását 
támogató 
környezetgazdálkodási 
beruházások támogatása

Őrtilos Község Őrtilos Község 

12. projekt Csurgó
Szennyvíz hálózat kialakítása a 
településen

Sajnos az évek során az önkormányzat nem tudott 
pályázani szennyvíz beruházásra. Viszont a mai 
világban alapvető infrastruktúrának számít, így 
szükséges lenne megoldani a szennyvíz hálózat 
kiépítését a településen. 

2.1
Pályázati 
kiválasztás

Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Somogybükkösd 
Község Önkormányzata önkormányzat

Dél-Dunántúli Vízügyi 
Igazgatóság

a település 
lakossága 2015 3 250 000 000 ERFA

6. 
környezetvédelem 
és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk 6(e)

Támogatással érintett 
lakosok száma a fejlesztett 
/ megújított 
településrészeken 
Felújított, vagy újonnan 
épített alsórendű 
úthálózati elemek, 
belterületi útszakaszok, 
üzleti infrastruktúra 
bekötést szolgáló 
úthálózati elemek hossza 

5.) A fenntartható 
gazdálkodást és erőforrás 
felhasználást, valamint a 
megye lakosságának 
életminőség javítását 
támogató 
környezetgazdálkodási 
beruházások támogatása

Somogybükkösd Község
Somogybükkösd 
Község

13. projekt Csurgó
Ivóvíz- és Csatornahálózat felújítása 
Zákány községben

Víz- és csatornahálózat cseréje Zákány község 
területén. 2.1

Pályázati 
kiválasztás

Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Zákány Község 
Önkormányzata önkormányzat

Dél-Dunántúli Vízügyi 
Igazgatóság

a település 
lakossága 2015 3 100 000 000 ERFA

6. 
környezetvédelem 
és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk 6(e)

Támogatással érintett 
lakosok száma a fejlesztett 
/ megújított 
településrészeken 
Felújított, vagy újonnan 
épített alsórendű 
úthálózati elemek, 
belterületi útszakaszok, 
üzleti infrastruktúra 
bekötést szolgáló 
úthálózati elemek hossza 

5.) A fenntartható 
gazdálkodást és erőforrás 
felhasználást, valamint a 
megye lakosságának 
életminőség javítását 
támogató 
környezetgazdálkodási 
beruházások támogatása

Zákány Község Zákány Község 

14. projekt Csurgó
Ivóvíz- és Csatornahálózat felújítása 
Zákányi Mikrotérség területén 
községben

Víz- és csatornahálózat cseréje Zákány, Zákányfalu, 
Őrtilos község területén. 2.1

Pályázati 
kiválasztás

Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Zákány Község 
Önkormányzata önkormányzat

Dél-Dunántúli Vízügyi 
Igazgatóság

a település 
lakossága 2015 2 200 000 000 ERFA

6. 
környezetvédelem 
és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk 6(e)

Támogatással érintett 
lakosok száma a fejlesztett 
/ megújított 
településrészeken 
Felújított, vagy újonnan 
épített alsórendű 
úthálózati elemek, 
belterületi útszakaszok, 
üzleti infrastruktúra 
bekötést szolgáló 
úthálózati elemek hossza 

5.) A fenntartható 
gazdálkodást és erőforrás 
felhasználást, valamint a 
megye lakosságának 
életminőség javítását 
támogató 
környezetgazdálkodási 
beruházások támogatása

Zákány Község Zákány Község 

15. projekt Csurgó
Polgármesteri Hivatal épületének 
felújítása

A polgármesteri hivatal épülete a Csurgói Közös 
Önkormányzati Hivatalának és a Csurgói Járásnak 
ad otthont. Több település ügyei tartoznak a 
városhoz. Az épület helyi védett. A projekt során 
szeretnénk a homlokzatot felújítani, energetikai 
fejlesztéseket eszközölni (nyílászáró csere, külső 
hiszigetelés, fűtés korszerűsítés),parkoló építése, 
valamint új irodákat az épület udvarán kialakítani. A 
beruházás költségeit a város nem tudja biztosítani, 
viszont az állagmegóvás érdekében a korszerűsítés 
elengedhetetlen.

2.1
Pályázati 
kiválasztás

Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Csurgó Város 
Önkormányzata önkormányzat

a település 
lakossága 2015 1 350 000 000 ERFA

6. 
környezetvédelem 
és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk 6(e)

Támogatással érintett 
lakosok száma a fejlesztett 
/ megújított 
településrészeken 
Felújított, vagy újonnan 
épített alsórendű 
úthálózati elemek, 
belterületi útszakaszok, 
üzleti infrastruktúra 
bekötést szolgáló 
úthálózati elemek hossza 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

Csurgó Város járás telelpülései

16. projekt Csurgó
Ravatalozó épület tetőszerkezetének 
javítása és cserepezése

Nagyon sok helyen a tetőszerkezet megrongálódott 
már nehéz javítgatni . 2.1

Pályázati 
kiválasztás

Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Inke Község 
Önkormányzata önkormányzat

a település 
lakossága 2015 1 10 000 000 ERFA

6. 
környezetvédelem 
és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk 6(e)

Támogatással érintett 
lakosok száma a fejlesztett 
/ megújított 
településrészeken 
Felújított, vagy újonnan 
épített alsórendű 
úthálózati elemek, 
belterületi útszakaszok, 
üzleti infrastruktúra 
bekötést szolgáló 
úthálózati elemek hossza 

6.) A helyi közösségek 
megerősödését és a helyi 
értékek megőrzését szolgáló 
fejlesztések támogatása

Inke Község Inke Község 
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17. projekt Csurgó Ravatalozók tetőcseréje

A település 2 ravatalozóval rendelkezik, melyek 
régi, lapostetővel rendelkeznek, ami mára már 
veszélyessé vált. Az önkormányzat szeretne cserép 
tetőre kicserélni a jelenlegi tetőt.

2.1
Pályázati 
kiválasztás

Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Őrtilos Község 
Önkormányzata önkormányzat

a település 
lakossága 2015 1 20 000 000 ERFA

6. 
környezetvédelem 
és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk 6(e)

Támogatással érintett 
lakosok száma a fejlesztett 
/ megújított 
településrészeken 
Felújított, vagy újonnan 
épített alsórendű 
úthálózati elemek, 
belterületi útszakaszok, 
üzleti infrastruktúra 
bekötést szolgáló 
úthálózati elemek hossza 

6.) A helyi közösségek 
megerősödését és a helyi 
értékek megőrzését szolgáló 
fejlesztések támogatása

Őrtilos Község Őrtilos Község 

18. projekt Csurgó
Fedett Szabadtéri Közösségi Tér 
kialakítása  a Pogányszentpéteri  
Milleniumi Parkban

A projekt megvalósítása során létrejön:

1,Fedett  20X 25 méter alapterületű filagória (amely 
szabadtéri színpadot is magában foglalja)
 valamint színpad előtti térburkolat .
2,Kültéri  ülőhelyek (100 személy elhelyezésére 
alkalmas) 
3,Kemence és 4 db étkezéshez szolgáló kültéri 
asztal padokkal, 
 4,Köztéri világítótestek kialakítása (minimum 4 db 
kandeláberre felszerelt világítótest)
5,Klastrom Emlékhely kialakítása(emlékoszlop 
tájékoztató táblával)
6.Ivókút

2.1 Pályázati 
kiválasztás

Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Pogányszentpéter 
Község Önkormányzata

önkormányzat

Somogy Megyei Roma 
Kisebbségi Önkormányzat
Pogányszentpéteri Polgárőr 
és Tűzoltó Egyesület
Ciklámen Nyugdíjas Klub 
,Pogányszentpéter

a település 
lakossága

2015 1 8 000 000 ERFA

6. 
környezetvédelem 
és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk 6(e)

Támogatással érintett 
lakosok száma a fejlesztett 
/ megújított 
településrészeken 
Felújított, vagy újonnan 
épített alsórendű 
úthálózati elemek, 
belterületi útszakaszok, 
üzleti infrastruktúra 
bekötést szolgáló 
úthálózati elemek hossza 

6.) A helyi közösségek 
megerősödését és a helyi 
értékek megőrzését szolgáló 
fejlesztések támogatása

Pogányszentpéter Község Pogányszentpéter 
Község 

19. projekt Csurgó Zichy kastély felújítása

A Zichy kastély évekig iskolaként funkcionált. A 
fogyó gyermeklétszám, illetve az épület állagának 
folyamatos romlása miatt már tölt be semmilyen 
funkciót. Szinte életveszélyes állapotban van az 
épület, viszont a település szívesen használná 
közösségi célra. Szükség lenne az épület teljes külső 
(vakolat, nyílászárócsere), belső (korszerű fűtési 
rendszer kialakítása) felújítására. 

2.1
Pályázati 
kiválasztás

Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Zákányfalu Község 
Önkormányzata önkormányzat

a település 
lakossága 2015 1 100 000 000 ERFA

6. 
környezetvédelem 
és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk 6(e)

Támogatással érintett 
lakosok száma a fejlesztett 
/ megújított 
településrészeken 
Felújított, vagy újonnan 
épített alsórendű 
úthálózati elemek, 
belterületi útszakaszok, 
üzleti infrastruktúra 
bekötést szolgáló 
úthálózati elemek hossza 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

Zákányfalu Község Zákányfalu Község 

20. projekt Csurgó
Gyékényesi Katolikus Parókia 
átalakítása

A katolikus parókia jelenleg kihasználatlan, mivel 
csak egy-egy rendezvény során veszik teljes 
használatba a hívek. Mivel a parókia gyakorlatilag 
lakatlan, így az állaga folyamatosan romlik. Ezt a 
folyamatot szeretnénk megállítani és a parókia 
épületének jó adottságait kihasználva szeretnénk 
egy színvonal és megfizethető szálláshelyet 
kialakítani. A projekt során szeretnénk a 
nyílászárókat kicserélni, a belső tereket átalakítani, 
hogy az megfelelő legyen szállás kiadására.

2.1
Pályázati 
kiválasztás

Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Gyékényes Község 
Önkormányzata önkormányzat

a település 
lakossága 2015 1 15 000 000 ERFA

6. 
környezetvédelem 
és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk 6(e)

Támogatással érintett 
lakosok száma a fejlesztett 
/ megújított 
településrészeken 
Felújított, vagy újonnan 
épített alsórendű 
úthálózati elemek, 
belterületi útszakaszok, 
üzleti infrastruktúra 
bekötést szolgáló 
úthálózati elemek hossza 

6.) A helyi közösségek 
megerősödését és a helyi 
értékek megőrzését szolgáló 
fejlesztések támogatása

Gyékényes Község Gyékényes Község 

21. projekt Csurgó Öreg iskola felújítása

Az önkormányzat tulajdonában álló ingatlan 
iskolaként funkcionált, már több 10 éve nincs 
funkciója az épületnek, állapota rohamosan romlik. 
A település lakossága közösségi térként szeretné 
használni. Az elmúlt öt évben megtörtént az épület 
tetőfelújítása és a nyílászárók részleges cseréje. 
Azonban szükség lenne az épület külső (vakolat), 
belső (fűtési rendszer kiépítése) felújítására. 

2.1
Pályázati 
kiválasztás

Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Szenta Község 
Önkormányzata önkormányzat

a település 
lakossága 2015 1 30 000 000 ERFA

6. 
környezetvédelem 
és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk 6(e)

Támogatással érintett 
lakosok száma a fejlesztett 
/ megújított 
településrészeken 
Felújított, vagy újonnan 
épített alsórendű 
úthálózati elemek, 
belterületi útszakaszok, 
üzleti infrastruktúra 
bekötést szolgáló 
úthálózati elemek hossza 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

Szenta Község Szenta Község

22. projekt Csurgó
Porrog és Porrogszentkirály 
települések közti ivóvízhálózat 
minőségének javítása

Porrog és Porrogszentkirály között 6,5 km hosszú 
ivóvízhálózat húzódik, ami a települések ivóvíz 
ellátását biztosítja. A hálózat csőrendszere elavult, 
gyakori a csőtörés. Szükség lenne a hálózat 
csőrendszerének teljes cseréjére (műanyag 
csövekre).

2.1
Pályázati 
kiválasztás

Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Porrogszentkirály 
Község Önkormányzata önkormányzat

Dél-Dunántúli Vízügyi 
Igazgatóság

a település 
lakossága 2015 1 300 000 000 ERFA

6. 
környezetvédelem 
és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk 6(e)

Támogatással érintett 
lakosok száma a fejlesztett 
/ megújított 
településrészeken 
Felújított, vagy újonnan 
épített alsórendű 
úthálózati elemek, 
belterületi útszakaszok, 
üzleti infrastruktúra 
bekötést szolgáló 
úthálózati elemek hossza 

5.) A fenntartható 
gazdálkodást és erőforrás 
felhasználást, valamint a 
megye lakosságának 
életminőség javítását 
támogató 
környezetgazdálkodási 
beruházások támogatása

Porrogszentkirály Község 
Porrogszentkirály 
Község 

168 000 000
100 %-os 
lista

1. projekt Csurgó Zrínyi kerékpár út

A projekt megvalósítása során feltárásra kerülne a 
17. századi Zrínyi vár, valamint kiépítésre kerülne 
egy erdei kerékpárút, tanösvény. A kerékpár út 
összekötné a Horvátországban található, 
Csáktornyai Zrínyi Várat, az Őrtilosi Zrínyi Várral. 

2.2 Megyei kiemelt
Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Őrtilos Község 
Önkormányzata önkormányzat

Légrád Község 
Önkormányzata

járás lakossága, 
turisták, 
vállalkozások

2015 2 10 000 000 ERFA

6. 
környezetvédelem 
és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk (6) c)

Támogatott vállalkozások 
által teremtett új 
munkahelyek száma 

Támogatott attrakciók 
száma 

3.) Somogy megye turisztikai 
potenciáljának erősítése Őrtilos Község 

Őrtilos Község, 
Légrád Község 

2.2. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés (154.930.533 Ft)
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2. projekt Csurgó
Inkey Kastélypark Közjóléti 
Rekonstrukciója

A kastélypark rekonstrukciója és újrahasznosítása 
céljából készült egy teljes tervdokumentáció és egy 
megvalósíthatási tanulméány még 2003-ban, 
amelyet akkor az Állami Erdészeti Szolgálat 
Balatonfüredi Zöldövezettervező Irodája készített.  
Ezt a dokumentációt kívánnánk újra költségelve 
megvalósítani ebben a projektben. A dokumentum 
alapján megtöérténnének a sétautak kijelölései, a 
terv szerinti növények beültetései, továbbá 
különböző műtárgyak és pihenő padok vagy 
valameilyen egyéb funkciókat ellátó tágyak 
elhelyezései a kastélypark területán. Felújításra 
kerülne a parkot körülvevő téglafal, helyi nevén 
"Kastélybástya", valamint a 2003 óta helyi 
védettség alatt álló egyetlen megmaradturadalmi, 
építészetileg is különlegesnek nevezhető építmény 
az egykori jégverem is.

2.2 Megyei kiemelt
Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Iharos Község 
Önkormányzata önkormányzat

SEFAG Zrt.
Duna- Dráva Nemzeti Park

járás lakossága, 
turisták, 
vállalkozások

2015 2 70 000 000 ERFA

6. 
környezetvédelem 
és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk (6) c)

Támogatott vállalkozások 
által teremtett új 
munkahelyek száma 

Támogatott attrakciók 
száma 

3.) Somogy megye turisztikai 
potenciáljának erősítése Iharos Község Iharos Község 

3. projekt Csurgó

Komplex Dráva-Mura 
turizmusfejlesztés (őrtilos kikötési 
hely – kerékpárúthálózat, utak, 
turisztikai attrakciók fejlesztése)

A projekt megvalósítása során bemutatásra kerülne 
a Dráva - Mura összefolyásánál található Őrtilos, 
valamint a szűk mikro-térség. A projekt keretén 
belül fejlesztésre kerülne a terület kerékpár 
hálózata, a turisztika attrakciók bemutatása.

2.2 Megyei kiemelt
Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Őrtilos Község 
Önkormányzata önkormányzat

Légrád Község 
Önkormányzata

járás lakossága, 
turisták, 
vállalkozások

2015 3 30 000 000 ERFA

6. 
környezetvédelem 
és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk (6) c)

Támogatott vállalkozások 
által teremtett új 
munkahelyek száma 

Támogatott attrakciók 
száma 

3.) Somogy megye turisztikai 
potenciáljának erősítése Őrtilos Község 

Őrtilos Község, 
Légrád Község 

4. projekt Csurgó Gyékényesi Búvárbázis fejlesztése

A gyékényesi Búvárbázis 2011-ben került vissza az 
önkormányzat kezelésébe. Azóta sikerült jelentős 
fejlesztéseket és felújításokat eszközölni. A 
Búvárbázis újra bekerült a sportolók látókörébe és a 
hazai -és nemzetközi versenynaptárba. A 2014-es 
évben három tájékozódási búvár verseny kerül 
megrendezésre a Búvárbázison, melyekből 2 
országos szintű verseny és a harmadik pedig a 
tájékozódási uszonyosbúvár európabajnokság lesz. 
Jelenleg a Búvárbázis férőhelye nem tudja ellátni az 
igényeket, mivel egy-egy versenyre 150-200 
versenyző érkezik, nemzetközi versenyekre még 
ennél is több. Ennek a problémának a megoldására 
kívánunk pályázati lehetőségeket felhasználni. 
Amennyiben a kiírásra kerülő pályázatok engedik, 
szeretnénk a már meglévő épületek mellé egy új 
épületet is építeni, amelyben több apartmant 
szeretnénk kialakítani. Az új apartmant úgy 
szeretnénk kialakítani, hogy az egész évben 
használható legyen, mert a jelenlegi faházakban 
fűtési lehetőség nincs. Meggyőződésünk, hogy a 
Búvárbázisra érkező versenyzők és nyaralók a 
kistérség adta turisztikai lehetőségeket és 
szolgáltatásokat is szélesebb körben igénybe 
vennék. 

2.2 Megyei kiemelt
Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Gyékényes Község 
Önkormányzata

önkormányzat Magyar Búvár 
Szakszövetség

járás lakossága, 
turisták, 
vállalkozások

2015 2 50 000 000 ERFA

6. 
környezetvédelem 
és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk (6) c)

Támogatott vállalkozások 
által teremtett új 
munkahelyek száma 

Támogatott attrakciók 
száma 

3.) Somogy megye turisztikai 
potenciáljának erősítése

Gyékényes Község Gyékényes Község 

5. projekt Csurgó Zrínyi-Újvár felfedezése Őrtilos�Zrínyi-Újvár turisztikai célú fejlesztése 2.2 Megyei kiemelt
Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Őrtilos Község 
Önkormányzata önkormányzat

járás lakossága, 
turisták, 
vállalkozások

2015 2 8 000 000 ERFA

6. 
környezetvédelem 
és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk (6) c)

Támogatott vállalkozások 
által teremtett új 
munkahelyek száma 

Támogatott attrakciók 
száma 

3.) Somogy megye turisztikai 
potenciáljának erősítése Őrtilos Község Őrtilos Község 

200 %-os 
lista

1. projekt Csurgó Függő-Híd a Dráván
Függőhíd építés a Dráván, mely összeköti Őrtilos és 
Légrád községet. 2.2 Megyei kiemelt

Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Őrtilos Község 
Önkormányzata önkormányzat

Légrád Község 
Önkormányzata

járás lakossága, 
turisták, 
vállalkozások

2015 2 50 000 000 ERFA

6. 
környezetvédelem 
és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk (6) c)

Támogatott vállalkozások 
által teremtett új 
munkahelyek száma 

Támogatott attrakciók 
száma 

3.) Somogy megye turisztikai 
potenciáljának erősítése Őrtilos Község 

Őrtilos Község, 
Légrád Község 

2. projekt Csurgó Hajó a Dráván 
A projekt megvalósítása során beszerzésre kerülne 
egy kis merülésű, turisztikai, idegenforgalmi célt 
szolgáló hajó, valamint a szükséges engedélyek.

2.2 Megyei kiemelt
Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Őrtilos Község 
Önkormányzata önkormányzat

Légrád Község 
Önkormányzata

járás lakossága, 
turisták, 
vállalkozások

2015 1 150 000 000 ERFA

6. 
környezetvédelem 
és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk (6) c)

Támogatott vállalkozások 
által teremtett új 
munkahelyek száma 

Támogatott attrakciók 
száma 

3.) Somogy megye turisztikai 
potenciáljának erősítése Őrtilos Község 

Őrtilos Község, 
Légrád Község 

Tartalék 
lista

230 400 000
100 %-os 
lista

1. projekt Csurgó Kerékpárút kialakítása Berzence-
Csurgó-Gyékényes

A 3 települést nagyon kis távoság választja el 
egymástól. A lakosok egyre gyakrabban használják a 
kerékpárt, mint közlekedési eszközt. A balesetek 
megelőzése érdekében szűkség lenne egy 
kerékpárút megépítésére. Emellett turisztikailag is 
jelentős lenne, ugyanis a kerékpáros kirándulás, 
mint alternatív turizmus egyre népszerűbb 
hazánkban.

3.1 Megyei kiemelt
Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Berzence- Csurgó 
Gyékényes 
Önkormányzata

önkormányzat
járás lakossága, 
turisták, 
vállalkozások

2015 2 200 000 000 ERFA

6. 
környezetvédelem 
és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk (6) c)

Megtakarított utazási idő a 
városi és elővárosi nem 
kötöttpályás közlekedés 
fejlesztett szakaszaihoz 
kapcsolódóan 
Fejlesztett és kiépített 
közösségi közlekedési 
infrastrukturális elemek 
száma 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

Csurgó Város Berzence, Csurgó, 
Gyékényes

3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés (216.991.971 Ft)
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2. projekt Csurgó Autóbuszmegállók építése Utazó közönség számára építendő kulturált 
várakozóhely kiépítése

3.1 Megyei kiemelt
Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Inke Község 
Önkormányzata

önkormányzat a település 
lakossága

2015 1 6 000 000 ERFA

6. 
környezetvédelem 
és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk (6) c)

Megtakarított utazási idő a 
városi és elővárosi nem 
kötöttpályás közlekedés 
fejlesztett szakaszaihoz 
kapcsolódóan 
Fejlesztett és kiépített 
közösségi közlekedési 
infrastrukturális elemek 
száma 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

Inke Község Inke Község 

3. projekt Csurgó Meglévő kreékpárút aszfaltcseréje Meglévő kreékpárút aszfaltcseréje 2.1 Megyei kiemelt
Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Inke Község 
Önkormányzata

önkormányzat a település 
lakossága

2015 1 16 400 000 ERFA

6. 
környezetvédelem 
és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk (6) c)

Megtakarított utazási idő a 
városi és elővárosi nem 
kötöttpályás közlekedés 
fejlesztett szakaszaihoz 
kapcsolódóan 
Fejlesztett és kiépített 
közösségi közlekedési 
infrastrukturális elemek 
száma 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

Inke Község Inke Község 

4. projekt Csurgó Buszforduló építése Somogycsicsón Buszforduló építése Somogycsicsó Községben. Cél a 
biztonságosabb közlekedés megvalósítása.  

3.1 Megyei kiemelt
Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Somogycsicsó Község 
Önkormányzata

önkormányzat a település 
lakossága

2015 1 8 000 000 ERFA

6. 
környezetvédelem 
és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk (6) c)

Megtakarított utazási idő a 
városi és elővárosi nem 
kötöttpályás közlekedés 
fejlesztett szakaszaihoz 
kapcsolódóan 
Fejlesztett és kiépített 
közösségi közlekedési 
infrastrukturális elemek 
száma 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

Somogycsicsó Község Somogycsicsó 
Község

200 %-os 
lista

1. projekt Csurgó Kerékpárút kialakítása Zákány és 
Zákányfalu között

A két települést kb. 2 km választja el egymástól, a 
lakosok napi szinten közlekednek a meglévő 
kerékpárúton, mely elég rossz állapotban. Szükség 
lenne a a kerékpárút javítására. Zákány és 
Zákányfalu községek közötti kerékpárút kialakítása. 
A térség, ezen belül Zákány és Gyékényes jelentős 
turisztikai, kirándulói célpont. Mivel főleg a tavaszi-
nyári időszakban jelentős a kerékpáros forgalom a 
térségben, a közbiztonság, valamint a turisztikai 
vonzerő növelése érdekében szükséges a 
kerékpárút kialakítása. A projekt során megépített 
kerékpárút összekötné Zákányfalu és Zákány 
községeket, úgy hogy csatlakozna az Őrtilosi, 
valamint a Gyékényesi kerékpárutakhoz. A projekt 
megvalósításával kerékpárút szempontjából, a 
térség teljes mértékben lefedésre kerülne.

3.1 Megyei kiemelt
Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Zákányfalu Község 
Önkormányzata

önkormányzat a település 
lakossága

2015 2 150 000 000 ERFA

6. 
környezetvédelem 
és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk (6) c)

Megtakarított utazási idő a 
városi és elővárosi nem 
kötöttpályás közlekedés 
fejlesztett szakaszaihoz 
kapcsolódóan 
Fejlesztett és kiépített 
közösségi közlekedési 
infrastrukturális elemek 
száma 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

Zákányfalu Község Zákány, 
Zákányfalu

2. projekt Csurgó Lassító szigetek a 6801-es főút iharosi 
szakaszán

A 6801-es főút Iharos belterületi szakaszán, a 
földarjzi és útfekvési viszonyokból adódóan, 
jelentős sebesség túllépéssel párosul a 
járműforgalom, amely az utóbbi 20- 30 évben 
számos, nem egy esetben halálos kimenettel 
végződő közúti balesetet eredményezett. A 
balesetek és a forgalom lassítás szempontjából a 
legjobb megoldás az lenne, ha az említett 
útszakaszon legalább 3 de lehetőleg inkább 4 
forgalomlassító sziget elhelyezésre kerülne.

3.1 Megyei kiemelt
Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Iharos Község 
Önkormányzata

önkormányzat

Magyar Közút Nonprofit Zrt
Nemzeti Közlekedési 
Hatóság
Csurgói Kistérség Többcélú 
Társulása

a település 
lakossága

2015 1 80 000 000 ERFA

6. 
környezetvédelem 
és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk (6) c)

Megtakarított utazási idő a 
városi és elővárosi nem 
kötöttpályás közlekedés 
fejlesztett szakaszaihoz 
kapcsolódóan 
Fejlesztett és kiépített 
közösségi közlekedési 
infrastrukturális elemek 
száma 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

Iharos Község Iharos Község
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3. projekt Csurgó Kerékpárút, amely falvakat összeköt

A 6801-es főút Iharosberény vége tábla utáni 
külterületi szakaszán iharosi irányban, az út 
baloldalán 1988-ban Iharos Község Tanács 
megvásárolt Iharosberénytől egy nyomvon széles 
területet a szántóföldek széléből, hogy ott gyalog és 
kerékpárút létesítését valósítsa meg. A projekt 
eljutott addig a fázisig, hogy sóderágyas módon 
elkészült az út. Sajnos ez az utóbbi években a 
gondozatlansága miatt teljesen eltünt. Iharos 
Község 2004-ben elfogadott rendezési tervében, 
ennek a kerékpár útszakasznak folytatását jelölték 
mega település fő utcája teljes hosszában. A 
térképen is szereplő belterületi szakasz sem épült 
meg a mai napig. Holott nagy szükség lenne ennek a 
megépítésére. A két falu között kicsi a távolság, kb 
1,2 Km, ebből adódóan az iharosiak sokszor teszik 
meg ezt a távolságot gyalog vagy kerékpárral 
Iharosberény felé, akár bevásárló vagy hivatali 
ügyintéző utak kapcsán is, vagy mert egyszerűen a 
Nagykanizsáról vagy Kaposvárról érkező 
autóbuszoknak nincs csatlakozása Iharos felé. Az a 
jelentős gyalogos és kerépkpáros forgalom, bizobny 
számos veszélyforrást jelent mind az autósok mind 
pedig a gyalogos és kereékpáros forgalom számára. 
Ezért lenne lényeges a kerékpárút kiépítése a fent 
jelölt útszakaszon.

3.1 Megyei kiemelt
Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Iharos Község 
Önkormányzata

önkormányzat

Magyar Közút Nonprofit Zrt
Nemzeti Közlekedési 
Hatóság
Csurgói Kistérség Többcélú 
Társulása

a település 
lakossága

2015 2 50 000 000 ERFA

6. 
környezetvédelem 
és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk (6) c)

Megtakarított utazási idő a 
városi és elővárosi nem 
kötöttpályás közlekedés 
fejlesztett szakaszaihoz 
kapcsolódóan 
Fejlesztett és kiépített 
közösségi közlekedési 
infrastrukturális elemek 
száma 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

Iharos Község Iharosberény, 
Iharos

4. projekt Csurgó
Pádi bekötőúthoz kerékpárút, 
autóbuszmegálló, buszváró és 
csomóponti közvilágítás kiépítése

Iharosberény külterületén, Pádon már az uradalmi 
időkben gazdasági egység, majorság működött. A 
szocialista időszakban a helyi termelőszövetkezet 
magtára és terményszárítója, a rendszerváltás után 
mezőgazdasági vállalkozások telepe volt itt. A 
legutóbbi időszakban a tervezett inert-gázerőmű 
telepítési helyszíneként szerepelt, a projekt 
meghiúsulása után a sertéstenyésztő telep 
létrehozásán dolgozó CsicsóPig Kft. és a 
gombatermelő és komposzt-előállító üzemet 
tervező IHB Komposzt Kft. 2012-ben kezdte meg 
beruházásának megvalósítását a területen. Az 
árutermelő vállalkozások telephelyeit a 61.sz. 
főközlekedési úttal 450m hosszú önkormányzati út 
köti össze. 
Az EU-s és hazai pályázati támogatásokban részesült 
vállalkozások üzemeik kiépülését 2015-re tervezik. 
A két mezőgazdasági célú termelő vállalkozás 
(sertéstenyésztő telep illetve 
gombatermelő/komposztkészítő üzem) tervezett 
foglalkoztatási létszáma 80-100 fő lesz, 
elsődlegesen a környező települések szabad 
munkaerejét célozva. A termelés több műszakban 
folyik majd, a munkavállalók zöme Iharosberény, 
Inke, Iharos településekről kerül ki. 
Projektünk az iharosberényi belterületi 
kerékpárutat a pádi bekötőúttal összekötő 1260m 
kerékpárútnak, a 61. főközlekedési útra a pádi 
bekötőnél mindkét sávban csatlakoztatott  
autóbuszváró-öbölnek és felépítményének 
létrehozását, valamint az autóbuszváróknak és a 
kereszteződésnek közvilágítással történő ellátását 
célozza.

3.1 Megyei kiemelt
Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Iharosberény Község 
Önkormányzata önkormányzat

a település 
lakossága 2015 1 25 960 000 ERFA

6. 
környezetvédelem 
és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk (6) c)

Megtakarított utazási idő a 
városi és elővárosi nem 
kötöttpályás közlekedés 
fejlesztett szakaszaihoz 
kapcsolódóan 
Fejlesztett és kiépített 
közösségi közlekedési 
infrastrukturális elemek 
száma 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

Iharosberény Község
Iharosberény 
Község

Tartalék 
lista

257 000 000
100 %-os 
lista

1. projekt Csurgó Közintézmények energetikai felújítása 
I. ütem - Közösségi Ház és Városháza

A közintézmények kiadásának jelentős részét képezi 
az éves rezsiköltség (gáz, áram, víz). A fejlesztések 
során tervezzük a napkollektorok, napelemek 
telepítését, a nyílászárok cseréjét (kültéri, beltéri 
egyaránt), utólagos külső hőszigetelést. A fűtési 
rendszerek korszerűsítése során több lehetőség is 
felvetődött: különböző kazánok telepítése 
(gázkazánok elsősorban); geotermikus energia 
hasznosítása. Előzetes felmérések alapján 7 db 
hőközpont építésével az intézmények fűtése 
megoldható a helyi geotermikus energia 
hasznosításával. Az éves költségek csökkentése 
mellett a fejlesztések során cél az épületek 
állagmegóvása is. Ezeket a fejlesztéseket az 
önkormányzat saját forrásokból finanszírozni nem 
tudja. A beruházás a következő intézményeket 
érintené: 2 óvoda; 2 öregek napközi otthona; 
önkormányzat épülete; könyvtár; múzeum; 
közösségiház. 

3.2 Megyei kiemelt
Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Csurgó Város 
Önkormányzata

önkormányzat a település 
lakossága

2015 2 210 000 000 ERFA

4. az alacsony szén-
dioxid kibocsátású 
gazdaságra való 
átállás támogatása 
minden szektorban;

ERFA 5. cikk (4) c)  

Évente megtakarított 
energiamennyiség 
Megvalósuló intézkedések 
kapcsán a megújuló 
energiaforrásokból 
származó évi 
energiatermelés 
Energetikailag 
korszerűsített épületek 
száma 
Kidolgozásra kerülő 
alacsony szén-dioxid-
kibocsátással járó 
stratégiák száma 

5.) A fenntartható 
gazdálkodást és erőforrás 
felhasználást, valamint a 
megye lakosságának 
életminőség javítását 
támogató 
környezetgazdálkodási 
beruházások támogatása

Csurgó Város Csurgó Város

3.2. A települési önkormányzati intézményekben, ingatlanokban az energiahatékonyság növelés és a megújuló energia felhasználás, valamint a helyi alkalmazkodás támogatása (237.458.597 Ft)
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2. projekt Csurgó Községháza/Önkormányzat 
energetikai felújítása

A fűtési rendszer, gázüzemű energiaközpont, 
nyílászárók és utólagos falazati szigetelés 
felújításának hatására az épület energetikai 
tulajdonságai nagyságrendekkel javulnak, a 
dolgozók és az ügyfelek komfortérzete nő, a 
fenntartó önkormányzatok üzemeltetési költsége 
40%-ban mérséklődik.

3.2 Megyei kiemelt
Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Iharosberény Község 
Önkormányzata

önkormányzat a település 
lakossága

2015 2 13 000 000 ERFA

4. az alacsony szén-
dioxid kibocsátású 
gazdaságra való 
átállás támogatása 
minden szektorban;

ERFA 5. cikk (4) c)  

Évente megtakarított 
energiamennyiség 
Megvalósuló intézkedések 
kapcsán a megújuló 
energiaforrásokból 
származó évi 
energiatermelés 
Energetikailag 
korszerűsített épületek 
száma 
Kidolgozásra kerülő 
alacsony szén-dioxid-
kibocsátással járó 
stratégiák száma 

5.) A fenntartható 
gazdálkodást és erőforrás 
felhasználást, valamint a 
megye lakosságának 
életminőség javítását 
támogató 
környezetgazdálkodási 
beruházások támogatása

Iharosberény Község Iharosberény 
Község

3. projekt Csurgó Kultúrház energetikai felújítása 

Külső/belső nyílászárók cseréje:Fából készült, 
több mint 40 éves ajtók, ablakok 
vetemedettek, korhadtak. Hőszigetelő 
tulajdonságaik nem felelnek meg a kor 
követelményeinek. Épület fűtése 
gazdaságtalan.39 db ablak, 4 db kültéri, 11 db 
beltéri ajtó cseréje hőszigetelt műanyag 
nyílászárók beépítése. Épület ÉNY-i oldalának 
talajvíz elleni utólagos szigetelése: A 
19.században készült épülettömb a korabeli 
építőipari technológia szerint rem rendelkezik 
földpára és talajvíz elleni szigeteléssel. Az ÉNY-
i oldalfal mentén elhelyezkedő pincerész, ahol 
ifjúsági pinceklubot alakítottunk ki, hóolvadás 
és nagyobb esőzések hatására beázik. Feltárás, 
falazatszigetelés.Homlokzati vakolat javítása, 
festése: Az épület eredeti klasszicista stílusban 
készített homlokzatát az 1973-as felújítás 
során eltüntették, nyílászáróit más arányúakra 
cserélték. A homlokzat leázott, kopott, 
nyílászárók elöregedtek.Az eredeti homlokzati 
vakolatelemek, ablakkeretdíszek 
helyreállításával, eredeti arányú hőszigetelt 
nyílászárók beépítésével, a falazat utólagos 
hőszigetelésével a helyi védettségű középület 
településkép-meghatározó küllemének 
visszaállítása, energetikai tulajdonságainak 
javítása.Villamoshálózat korszerűsítése: Az 
építmény 1973-as felújítása során került 
kialakításra a villamoshálózat, alumínium 
vezetékeléssel. 2000-ben egyes szakaszok 

3.2 Megyei kiemelt
Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Iharosberény Község 
Önkormányzata önkormányzat

a település 
lakossága 2015 2 9 000 000 ERFA

4. az alacsony szén-
dioxid kibocsátású 
gazdaságra való 
átállás támogatása 
minden szektorban;

ERFA 5. cikk (4) c)  

Évente megtakarított 
energiamennyiség 
Megvalósuló intézkedések 
kapcsán a megújuló 
energiaforrásokból 
származó évi 
energiatermelés 
Energetikailag 
korszerűsített épületek 
száma 
Kidolgozásra kerülő 
alacsony szén-dioxid-
kibocsátással járó 
stratégiák száma 

5.) A fenntartható 
gazdálkodást és erőforrás 
felhasználást, valamint a 
megye lakosságának 
életminőség javítását 
támogató 
környezetgazdálkodási 
beruházások támogatása

Iharosberény Község
Iharosberény 
Község

4. projekt Csurgó Kazánbeszerzés energianád 
ültetvényre alapozva 

Az önkormányzati intézmények 
fűtéskorszerűsítéséhez kazánbeszerzés. A 
fűtéskorszerűsítés a kazánbeszerzés, valamint az 
önkormányzat által termesztett energianád 
felhasználásával valósulna meg.

3.2 Megyei kiemelt
Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Zákány Község 
Önkormányzata

önkormányzat a település 
lakossága

2015 1 15 000 000 ERFA

4. az alacsony szén-
dioxid kibocsátású 
gazdaságra való 
átállás támogatása 
minden szektorban;

ERFA 5. cikk (4) c)  

Évente megtakarított 
energiamennyiség 
Megvalósuló intézkedések 
kapcsán a megújuló 
energiaforrásokból 
származó évi 
energiatermelés 
Energetikailag 
korszerűsített épületek 
száma 
Kidolgozásra kerülő 
alacsony szén-dioxid-
kibocsátással járó 
stratégiák száma 

5.) A fenntartható 
gazdálkodást és erőforrás 
felhasználást, valamint a 
megye lakosságának 
életminőség javítását 
támogató 
környezetgazdálkodási 
beruházások támogatása

Zákány Község Zákány Község 

5. projekt Csurgó Kazánbeszerzés energianád 
ültetvényre alapozva 

Az önkormányzati intézmények 
fűtéskorszerűsítéséhez kazánbeszerzés. A 
fűtéskorszerűsítés a kazánbeszerzés, valamint az 
önkormányzat által termesztett energianád 
felhasználásával valósulna meg.

3.2 Megyei kiemelt
Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Zákányfalu Község 
Önkormányzata

önkormányzat a település 
lakossága

2015 1 10 000 000 ERFA

4. az alacsony szén-
dioxid kibocsátású 
gazdaságra való 
átállás támogatása 
minden szektorban;

ERFA 5. cikk (4) c)  

Évente megtakarított 
energiamennyiség 
Megvalósuló intézkedések 
kapcsán a megújuló 
energiaforrásokból 
származó évi 
energiatermelés 
Energetikailag 
korszerűsített épületek 
száma 
Kidolgozásra kerülő 
alacsony szén-dioxid-
kibocsátással járó 
stratégiák száma 

5.) A fenntartható 
gazdálkodást és erőforrás 
felhasználást, valamint a 
megye lakosságának 
életminőség javítását 
támogató 
környezetgazdálkodási 
beruházások támogatása

Zákányfalu Község Zákányfalu Község 

200 %-os 
lista

1. projekt Csurgó Közintézmények energetikai felújítása 
II. ütem - Könyvtár, Múzeum, ÖNO,

A közintézmények kiadásának jelentős részét képezi 
az éves rezsiköltség (gáz, áram, víz). A fejlesztések 
során tervezzük a napkollektorok, napelemek 
telepítését, a nyílászárok cseréjét (kültéri, beltéri 
egyaránt), utólagos külső hőszigetelést. A fűtési 
rendszerek korszerűsítése során több lehetőség is 
felvetődött: különböző kazánok telepítése 
(gázkazánok elsősorban); geotermikus energia 
hasznosítása. Előzetes felmérések alapján 7 db 
hőközpont építésével az intézmények fűtése 
megoldható a helyi geotermikus energia 
hasznosításával. Az éves költségek csökkentése 
mellett a fejlesztések során cél az épületek 
állagmegóvása is. Ezeket a fejlesztéseket az 
önkormányzat saját forrásokból finanszírozni nem 
tudja. A beruházás a következő intézményeket 
érintené: 2 óvoda; 2 öregek napközi otthona; 
önkormányzat épülete; könyvtár; múzeum; 
közösségiház. 

3.2 Megyei kiemelt
Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Csurgó Város 
Önkormányzata

önkormányzat a település 
lakossága

2015 1 250 000 000 ERFA

4. az alacsony szén-
dioxid kibocsátású 
gazdaságra való 
átállás támogatása 
minden szektorban;

ERFA 5. cikk (4) c)  

Évente megtakarított 
energiamennyiség 
Megvalósuló intézkedések 
kapcsán a megújuló 
energiaforrásokból 
származó évi 
energiatermelés 
Energetikailag 
korszerűsített épületek 
száma 
Kidolgozásra kerülő 
alacsony szén-dioxid-
kibocsátással járó 
stratégiák száma 

5.) A fenntartható 
gazdálkodást és erőforrás 
felhasználást, valamint a 
megye lakosságának 
életminőség javítását 
támogató 
környezetgazdálkodási 
beruházások támogatása

Csurgó Város Csurgó Város

Tartalék 
lista
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45 400 000
100 %-os 
lista

1. projekt Csurgó
Egészségügyi rendelőintézet 
megközelíthetőségének (parkoló, 
járda, akadálymentesítés) javítása

A település egészségügyi alapellátó szolgáltatásai a 
Kanizsai u.5.sz. épületblokkban működnek. Az 
épületben kap helyet a háziorvosi, gyermekorvosi, 
fogorvosi rendelő, a védőnői szolgálat rendelője. A 
rendelőintézet épületegyüttese a műemléki 
védelem alatt álló, közelmúltban felújított barokk 
Inkey kastély/általános iskola közelében, a helyi 
védettségű Platános mellett található.  
A '70-es években készült épületegyüttes -az akkori 
viszonyokhoz igazodva- nem rendelkezik a 
rendelésre érkezők gépjárműveit befogadó 
parkolóval, a rendelők megközelíthetőségét 
szolgáló gyalogos járófelületek, járdák, 
akadálymentesített szakaszok töredezettek, 
hiányosak.
Az életkörülmények és életszínvonal változásával 
ma már a háztartások nagy része rendelkezik 
gépkocsival. Az egészségügyi szolgáltatás 
igénybevételére érkezők gépjárműveikkel a 
rendelőintézet környékén, a közelben található 
általános iskola előtt parkolnak, ezzel gyakran 
zavarják a forgalmat, az intézmények 
megközelíthetőségét. A rendelők utcájában 
zsúfoltan parkoló autók miatt előfordult, hogy a 
hívott mentő sem tudta megközelíteni a 
betegvárót.
A tervezett projekt során a rendelőintézetek előtt 
parkolót létesítünk, amely a rendelésekre érkező 
betegek gépjárműveinek elhelyezésének 
problémáját oldja meg.
A projekt során létrejön egy 15 gépkocsit befogadó 
parkoló, gyeprácsos/téglás burkolattal, amelyet 
rusztikus bontott téglából készült térelhatároló fal 
választ el a rendelők váróitól. Az építményekhez 

4.1 Megyei kiemelt
Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Iharosberény Község 
Önkormányzata önkormányzat

a település 
lakossága 2015 1 2 400 000 ERFA

9. társadalmi 
befogadás 
ösztönzése és 
szegénység elleni 
küzdelem

ERFA 5. cikk (9) a) 

Támogatott létesítmények 
fejlesztése által érintett 
lakosok száma
Épített, vagy felújított, 
alap-ellátást nyújtó 
rendelők száma 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

Iharosberény Község 
Iharosberény 
Község 

2. projekt Csurgó Volt orvosi rendelő épületének 
felújítás

Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan, orvosi 
rendelőként funkcionált. Ma az épület semmilyen 
funkciót nem lát el romos állapota miatt. Szükség 
lenne az épület külső (vakolás, nyílászárócsere), 
belső (fűtéskorszerűsítés) felújítására, hogy a falu 
újra használni tudja az épületet.

4.1 Megyei kiemelt
Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Porrogszentkirály 
Község Önkormányzata

önkormányzat a település 
lakossága

2015 1 8 000 000 ERFA

9. társadalmi 
befogadás 
ösztönzése és 
szegénység elleni 
küzdelem

ERFA 5. cikk (9) a) 

Támogatott létesítmények 
fejlesztése által érintett 
lakosok száma
Épített, vagy felújított, 
alap-ellátást nyújtó 
rendelők száma 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

Porrogszentkirály Község Porrogszentkirály 
Község 

3. projekt Csurgó
Zákányfalu háziorvosi rendelő 
kialakítása és védőnői szolgálat 
infrastrukturális fejlesztése

Zákányfalu község védőnői és háziorvosi körzet 
központja. A volt háziorvosi rendelő, valamint a 
jelenlegi védőnői szolgálat működésének otthont 
adó rendelő felújítására, infrastruktúrális 
fejlesztésére évtizedek óta nem került sor. Mivel a 
Zákányfaluban működő védőnői szolgálat lefedi 
Őrtilos és Zákány községek területét is, kiemelten 
fontos lenne az ellátás központjának fejlesztése, az 
intézmény megújulása. Az épületek felújítása során 
megvalósulna a teljes hőszigetelés, fűtésrendszer 
korszerűsítés, mely beruházás eredményeképp a 
működtetési, fenntartási költségek jelentős 
mértékben csökkennének. A projekt során olyan 
eszközök beszerzésére is sor kerülhetne, melyekkel 
a színvonalas ellátás biztosíthatóvá válna. 

4.1 Megyei kiemelt
Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Zákányfalu Község 
Önkormányzata

önkormányzat a település 
lakossága

2015 1 22 000 000 ERFA

9. társadalmi 
befogadás 
ösztönzése és 
szegénység elleni 
küzdelem

ERFA 5. cikk (9) a) 

Támogatott létesítmények 
fejlesztése által érintett 
lakosok száma
Épített, vagy felújított, 
alap-ellátást nyújtó 
rendelők száma 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

Zákányfalu Község Zákány, 
Zákányfalu, Őrtilos

4. projekt Csurgó

Pogányszentpéter háziorvosi rendelő, 
gyereokrvos rendelő kialakítása és 
védőnői szolgálat infrastrukturális 
fejlesztése

Az önkormányzat tulajdonában lévő épületben 
orvosi,gyermekorvosi várószoba,rendelőhelyiség és 
vizesblokk,valamint védőnői szolgálati helyiség 
kialakítása.A bejáratok és a szociális helyiségek 
akadálymentesítése.Akadálymentes parkolási 
lehetőség kialakítása az épület mellett. 

4.1 Megyei kiemelt
Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Pogányszentpéter 
Község Önkormányzata önkormányzat

a település 
lakossága 2015 1 13 000 000 ERFA

9. társadalmi 
befogadás 
ösztönzése és 
szegénység elleni 
küzdelem

ERFA 5. cikk (9) a) 

Támogatott létesítmények 
fejlesztése által érintett 
lakosok száma
Épített, vagy felújított, 
alap-ellátást nyújtó 
rendelők száma 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

Pogányszentpéter Község 
Pogányszentpéter 
Község 

200 %-os 
lista

1. projekt Csurgó Berzence orvosi rendelő és védőnői 
szolgálat infrastrukturális fejlesztése

4.1 Megyei kiemelt
Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Berzence Nagyközség 
Önkormányzata

önkormányzat a település 
lakossága

2015 1 45 000 000 ERFA

9. társadalmi 
befogadás 
ösztönzése és 
szegénység elleni 
küzdelem

ERFA 5. cikk (9) a) 

Támogatott létesítmények 
fejlesztése által érintett 
lakosok száma
Épített, vagy felújított, 
alap-ellátást nyújtó 
rendelők száma 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

Berzence Nagyközség Berzence 
Nagyközség 

Tartalék 
lista

1. projekt Csurgó Orvosi rendelő felújítása, 
egészségügyi alapellátás fejlesztése

A régi lelakott orvosi rendelő külsőg és belső 
felújjítása. Külső szigetelés. Napkollektoros 
melegvizellátás. Nyilászárók cseréje. Belső felújítás. 
Hideg és melegburkolatok cseréje. Vizesblokk 
kilalitása, mozgáskorlátozott wc kialaítása, 
butorzat, eszközvásárlás

4.1 Pályázati 
kiválasztás

Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Somogyudvarhely 
Község Önkormányzata

önkormányzat a település 
lakossága

2015 1 25 000 000 ERFA

9. társadalmi 
befogadás 
ösztönzése és 
szegénység elleni 
küzdelem

ERFA 5. cikk (9) a) 

Támogatott létesítmények 
fejlesztése által érintett 
lakosok száma
Épített, vagy felújított, 
alap-ellátást nyújtó 
rendelők száma 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

Somogyudvarhely Község Somogyudvarhely 
Község 

47 000 000
100 %-os 
lista

4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése (45.014.292 Ft)

4.2. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése (45.014.292 Ft)
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CSURGÓI JÁRÁS

1. projekt Csurgó
Gyékényesi Gondozási Központ 
bővítése

A volt iskolaépületet 1996-ban került átalakításra és 
akkor nyílt meg a Gondozási Központ. A 2000-es 
évek elején az épület bővítése megtörtént, de a 
jelenlegi férőhelyek még mindig nem közelítik meg 
az igényeket. A jelenlegi 24 férőhelyet szeretnénk 
kibővíteni további 10 hellyel. Az új épületszárnyban 
a szobák mellett közösségi teret, ápolási helységet 
és teljesen akadálymentesített vizesblokkokat. A 
bővítés mellett szeretnénk a már meglévő épület 
tetőcseréjét is megoldani, illetve a teljes fűtés és 
vízhálózat korszerűsítését.

4.2 Megyei kiemelt
Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Gyékényes Község 
Önkormányzata önkormányzat

a település 
lakossága 2015 1 12 000 000 ERFA

9. társadalmi 
befogadás 
ösztönzése és 
szegénység elleni 
küzdelem

ERFA 5. cikk (9) a) 

Támogatott létesítmények 
fejlesztése által érintett 
lakosok száma
Felújított vagy újonnan 
létesített intézmények 
által nyújtott 
közszolgáltatásokat 
igénybe vevő lakosság 
száma 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

Gyékényes Község Gyékényes Község 

2. projekt Csurgó
Porrog közösségi étkeztetés 
fejlesztése

Porrog Községben lévő konyha 4 település szociális 
étkeztetését és a közös óvodát látja el. Cél e konyha 
felújítása. Eszközök vásárlása, energiahatékony 
működtetése.

4.2 Megyei kiemelt
Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Porrog Község 
Önkormányzata önkormányzat

a település 
lakossága 2015 1 10 000 000 ERFA

9. társadalmi 
befogadás 
ösztönzése és 
szegénység elleni 
küzdelem

ERFA 5. cikk (9) a) 

Támogatott létesítmények 
fejlesztése által érintett 
lakosok száma
Felújított vagy újonnan 
létesített intézmények 
által nyújtott 
közszolgáltatásokat 
igénybe vevő lakosság 
száma 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

Porrog Község 
Porrog Község és 
még 3 szomszédos 
település

3. projekt Csurgó
Berzence közösségi étkeztetés 
fejlesztése Szociális étkeztetés fejlesztése 4.2 Megyei kiemelt

Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Berzence Nagyközség 
Önkormányzata önkormányzat

a település 
lakossága 2015 1 15 000 000 ERFA

9. társadalmi 
befogadás 
ösztönzése és 
szegénység elleni 
küzdelem

ERFA 5. cikk (9) a) 

Támogatott létesítmények 
fejlesztése által érintett 
lakosok száma
Felújított vagy újonnan 
létesített intézmények 
által nyújtott 
közszolgáltatásokat 
igénybe vevő lakosság 
száma 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

Berzence Nagyközség 
Berzence 
Nagyközség 

4. projekt Csurgó
Zákányfalu közösségi étkeztetés 
fejlesztése

Zákányfalu község konyhája nemcsak a település, 
hanem a szomszédos települések étkeztetését is 
biztosítja. A helyi igények mellett ellátja Surd, 
Belezna, Nemespátró és Liszó községek étkeztetési 
feladatait is. A képviselő-testület hosszú távú célja, 
hogy az ellátott települések száma folyamatosan 
bővüljön. Az étkezők számának növekedésével 
szükséges az intézmény infrastrukturális fejlesztése 
is. Kiemelten az épület szigetelése, energetikai 
szempontoknak való megfeleltetése, valamint az 
eszközállomány cseréje. 

4.2 Megyei kiemelt
Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Zákányfalu Község 
Önkormányzata önkormányzat

a település 
lakossága 2015 1 10 000 000 ERFA

9. társadalmi 
befogadás 
ösztönzése és 
szegénység elleni 
küzdelem

ERFA 5. cikk (9) a) 

Támogatott létesítmények 
fejlesztése által érintett 
lakosok száma
Felújított vagy újonnan 
létesített intézmények 
által nyújtott 
közszolgáltatásokat 
igénybe vevő lakosság 
száma 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

Zákányfalu Község 

Zákányfalu Község, 
Surd, Belezna, 
Nemespátró és 
Liszó Községek 

200 %-os 
lista

1. projekt Csurgó Önkormányzati bérlakások felújítása

Jelenleg 147 bérlakással rendelkezik az 
önkormányzat, melynek 90%-a teljes külső, belső 
felújításra szorul. Az energiahálózat, a nyílászárók, a 
fűtési rendszer elavult, így magasak a rezsi és a 
karbantartási munkák költségei. Az épületek állaga 
nagymértékben romlik. A lakbérből befolyt összeget 
a folyamatos kisebb karbantartási munkákra 
(festésre, javításokra) tudja az önkormányzat 
fordítani. A fejlesztésnek köszönhetően az 
életkörülmények jelentősen javulnának, illetve 
rezsiköltség is nagy mértékben csökkenne.

4.2 Megyei kiemelt
Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Csurgó Város 
Önkormányzata önkormányzat a járás lakossága 2015 3 47 000 000 ERFA

9. társadalmi 
befogadás 
ösztönzése és 
szegénység elleni 
küzdelem

ERFA 5. cikk (9) a) 

Támogatott létesítmények 
fejlesztése által érintett 
lakosok száma
Felújított vagy újonnan 
létesített intézmények 
által nyújtott 
közszolgáltatásokat 
igénybe vevő lakosság 
száma 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

Csurgó Város járás telelpülései

Tartalék 
lista

1. projekt Csurgó Önkormányzati bérlakások építése

Jelenleg 147 bérlakással rendelkezik az 
önkormányzat, ami kb. 350 csurgói lakosnak ad 
otthont. A lakások nagy része szociális, szolgálati, 
kevesebb része piaci alapon bérelhető. Sajnos a 
térségben a magas munkanélküliség és az alacsony 
jövedelmek miatt egyre többen kényszerülnek 
albérletbe vagy önkormányzati bérlakásba költözni. 
Az önkormányzati bérlekások kihasználtsága mindig 
maximális, sőt többszörös a túljeletkezés van 
üresedés esetén. Az önkormnyzat szeretne több 
otthont biztosítani a város lakói számára. Szükség 
lenne legalább 5 új bérház építésére, legalább 50 
lakással.

4.2 Pályázati 
kiválasztás

Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Csurgó Város 
Önkormányzata

önkormányzat a járás lakossága 2015 4 700 000 000 ERFA

9. társadalmi 
befogadás 
ösztönzése és 
szegénység elleni 
küzdelem

ERFA 5. cikk (9) a) 

Támogatott létesítmények 
fejlesztése által érintett 
lakosok száma
Felújított vagy újonnan 
létesített intézmények 
által nyújtott 
közszolgáltatásokat 
igénybe vevő lakosság 
száma 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

Csurgó Város járás telelpülései

2. projekt Csurgó Idősek otthona - Meller kastély 
felújítása

Csurgó Városa hosszú ideje tervezi a Meller kastély 
felújítását és egy Idősek otthona létrehozását. A 
kettő terv összekapcsolását látjuk a legjobb 
megoldásnak. Az önkormányzat tulajdonában álló 
Meller kastély kihasználatlan. Felújításával, 
átalakításával új funkciót kaphat: Idősek otthona. A 
térség lakossága elöregedő, egyre nagyobb az igény 
a bentlakásos idős gondozásra. A projekt 
megvalósulása esetén új munkahelyek jönnének 
létre, egy használaton kívüli épület felújítása és 
kihasználtsága megoldódna. 

4.2 Pályázati 
kiválasztás

Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Csurgó Város 
Önkormányzata

önkormányzat a járás lakossága 2015 2 600 000 000 ERFA

9. társadalmi 
befogadás 
ösztönzése és 
szegénység elleni 
küzdelem

ERFA 5. cikk (9) a) 

Támogatott létesítmények 
fejlesztése által érintett 
lakosok száma
Felújított vagy újonnan 
létesített intézmények 
által nyújtott 
közszolgáltatásokat 
igénybe vevő lakosság 
száma 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

Csurgó Város járás telelpülései

22 000 000
100 %-os 
lista

4.3. A meglévő, önkormányzati feladatellátást szolgáló intézmények akadálymentesítése, családbarát funkciók kialakítása (21.237.512 Ft)
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CSURGÓI JÁRÁS

1. projekt CSurgó Kultórház akadálymentesítése

Az 1870-ben emelt főépületben és későbbi 
hozzáépítéseiben működő kulturális szolgáltatások, 
terek a szintkülönbségek (lépcsők) miatt nem 
közelíthetők meg mozgásukban korlátozott 
látogatók számára. Az életben lévő szabályozás 
előírja közintézmények építészeti 
akadálymentesítését. A projekt során szakmérnöki 
tervezéssel kívánjuk megvalósítani a jelenlegi wc-
kben mozgáskorlátozott rész kialakítását, a 
főbejárat lépcsőjénél rámpa kialakítását, belső 
lépcsőnél fali lift beszerelését.

4.3 Megyei kiemelt
Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Iharosberény Község 
Önkormányzata

önkormányzat a település 
lakossága

2015 1 3 000 000 ERFA

9. társadalmi 
befogadás 
ösztönzése és 
szegénység elleni 
küzdelem

ERFA 5. cikk (9) a) 
Támogatott létesítmények 
fejlesztése által érintett 
lakosok száma

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

Iharosberény Község Iharosberény 
Község 

2. projekt Csurgó
Az önkormányzat épületének 
környezetrendezése

Az önkormányzat épületének környezete romos 
állapotú, nem rendelkezik parkolóhellyel. Szükség 
lenne új, akadálymentes parkolók kialakítására, 
térburkolattal, valamint a környzeterendezés 
szempontjáből parkosításra, utcabútorok 
kihelyezésére.

4.3 Megyei kiemelt
Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Porrog Község Önkormányzataönkormányzat
a település 
lakossága 2015 1 10 000 000 ERFA

9. társadalmi 
befogadás 
ösztönzése és 
szegénység elleni 
küzdelem

ERFA 5. cikk (9) a) 
Támogatott létesítmények 
fejlesztése által érintett 
lakosok száma

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

Porrog Község Porrog Község 

3. projekt Csurgó Őrtilos Polgármesteri Hivatal 
akadálymentesítése

4.3 Megyei kiemelt
Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Őrtilos Község 
Önkormányzata

önkormányzat a település 
lakossága

2015 1 3 000 000 ERFA

9. társadalmi 
befogadás 
ösztönzése és 
szegénység elleni 
küzdelem

ERFA 5. cikk (9) a) 
Támogatott létesítmények 
fejlesztése által érintett 
lakosok száma

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

Őrtilos Község Őrtilos Község 

4. projekt Pogányszentpéter Polgármesteri 
Hivatal akadálymentesítése

Az önkormányzat tulajdonában lévő épületben  a 
polgármesteri hivatalba jelenleg lécsős bejárat 
van.Sem babakocsival ,sem járókerettel,sem 
tolókocsival nem lehet a lécsőn feljutni és az 
ajtókon beférni.Az intézmény egyáltalán nem 
akadálymentes. Cél:a  bejáratok és a szociális 
helyiségek akadálymentesítése. Akadálymentes 
parkolási lehetőség kialakítása az épület mellett.

4.3 Megyei kiemelt
Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Pogányszentpéter 
Község Önkormányzata

önkormányzat a település 
lakossága

2015 1 3 000 000 ERFA

9. társadalmi 
befogadás 
ösztönzése és 
szegénység elleni 
küzdelem

ERFA 5. cikk (9) a) 
Támogatott létesítmények 
fejlesztése által érintett 
lakosok száma

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

Pogányszentpéter Község Pogányszentpéter 
Község 

5. projekt Csurgó Őrtilos Művelődési Ház  
akadálymentesítése

4.3 Megyei kiemelt
Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Őrtilos Község 
Önkormányzata

önkormányzat a település 
lakossága

2015 1 3 000 000 ERFA

9. társadalmi 
befogadás 
ösztönzése és 
szegénység elleni 
küzdelem

ERFA 5. cikk (9) a) 
Támogatott létesítmények 
fejlesztése által érintett 
lakosok száma

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

Őrtilos Község Őrtilos Község 

200 %-os 
lista

1. projekt Csurgó Csurgó Polgármesteri Hivatal 
akadálymentesítése

4.3 Megyei kiemelt
Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Csurgó Város Önkormányzataönkormányzat a járás lakossága 2015 1 23 000 000 ERFA

9. társadalmi 
befogadás 
ösztönzése és 
szegénység elleni 
küzdelem

ERFA 5. cikk (9) a) 
Támogatott létesítmények 
fejlesztése által érintett 
lakosok száma

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

Csurgó Város járás telelpülései

Tartalék 
lista

70 000 000
100 %-os 
lista

1. projekt Csurgó
Csurgó Vasútállomás és környékének 
rehabilitációja 4.4 Megyei kiemelt

Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Csurgó Város Önkormányzataönkormányzat a járás lakossága 2015 2 70 000 000 ERFA

9. társadalmi 
befogadás 
ösztönzése és 
szegénység elleni 
küzdelem

ERFA 5. cikk (9) b) 

A támogatással érintett 
lakosok száma a megújult 
településrészeken
Szociális 
városrehabilitációs 
programokkal érintett 
lakosok száma 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

Csurgó Város járás telelpülései

200 %-os 
lista

1. projekt Csurgó Csurgó Alsoki városrész rehabilitációja 4.4 Megyei kiemelt
Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Csurgó Város Önkormányzataönkormányzat a járás lakossága 2015 2 70 000 000 ERFA

9. társadalmi 
befogadás 
ösztönzése és 
szegénység elleni 
küzdelem

ERFA 5. cikk (9) b) 

A támogatással érintett 
lakosok száma a megújult 
településrészeken
Szociális 
városrehabilitációs 
programokkal érintett 
lakosok száma 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

Csurgó Város járás telelpülései

Tartalék 
lista

30 000 000
100 %-os 
lista

1. projekt Csurgó Közterület felügyelet felállítása 

A projekt során 5 fő foglalkozatását tervezzük, akik 
a közterület felügyelet munkáját látják el. A 
megvalósításhoz elengedhetetlen a szolgálati autó, 
az eszközök és a munkaruha vásárlása. Terveink 
szerint egy iroda kerülne kialakításra, ahol az 
adminisztratív funkciók kerülnének ellátásra. A 
felügyeletet ellátó dolgozók szaképesítést egy 
tanfolyam keretein belül szerezhetik meg, amelyet 
szint a pályázatban tervezünk be.

6.3 Megyei kiemelt
Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Csurgó Város Önkormányzataönkormányzat a járás lakossága 2015 1 30 000 000  ESZA 

9. társadalmi 
befogadás 
ösztönzése és 
szegénység elleni 
küzdelem

ESZA rendelet 3. 
cikk (1) b) i.

Támogatott közösségi célú 
programok száma

6.) A helyi közösségek 
megerősödését és a helyi 
értékek megőrzését szolgáló 
fejlesztések támogatása

Csurgó Város járás telelpülései

200 %-os 
lista

4.4. Leromlott városi területek rehabilitációja (67.422.581 Ft)

6.3. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (24.238.465 Ft)
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CSURGÓI JÁRÁS

1. projekt Csurgó Közterület felügyelet felállítása 
Zákány - Zákányfalu községben

Zákány és Zákányfalu községeken a közterület 
felügyelet jelenleg nem biztosított. A projekt 
megvalósítása során felállításra kerülne a közterület 
felügyeleti intézmény. A projekt időtartama alatt 
beszerzésre kerülne a feladat ellátásához szükséges 
gépjármű, valamint foglalkoztatásra kerülne a 
képesítési követelményeknek megfelelő 
végzettséggel rendelkező közterület felügyelő. A 
közterület felügyelő bére a támogatási összeg 
terhére kerülne kifizetésre. 

6.3 Megyei kiemelt
Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Zákány - Zákányfalu 
község 
Önkormányzatai

önkormányzat a település 
lakossága

2015 1 30 000 000  ESZA 

9. társadalmi 
befogadás 
ösztönzése és 
szegénység elleni 
küzdelem

ESZA rendelet 3. 
cikk (1) b) i.

Támogatott közösségi célú 
programok száma

6.) A helyi közösségek 
megerősödését és a helyi 
értékek megőrzését szolgáló 
fejlesztések támogatása

Zákány község Zákány község

Tartalék 
lista

44 000 000
100 %-os 
lista

1. projekt Csurgó Nyomda létesítése

Csurgón működött nyomda. Megszűnése után az 
önkormányzatnak, a település lakosságának vidékre 
kell mennie, ha nyomdai szolgáltatást szeretne 
igénybe venni. Éves szinten több könyv, kiadvány, 
térkép, meghívó kerül nyomdába, amit a 
településen meg tudnánk oldani. A pályázatok soft 
elemei között rengeteg nyomdai feladatot találunk, 
ez szintén megoldható lenne helyben. A nyomda 
bevételeit visszaforgatva tovább fejlesztenénk azt, 
valamint  dolgozókat tudnánk főállásban 
alkalmazni, ami a helyi munkanélküliséget 
csökkentené. A nyomda szolgáltatásait nem csak 
Csurgó lakossága vehetné igénybe, hanem az egész 
kistérség is. A nyomda indításához szükség van egy 
megfelelő épületre, aminek a felújítását a pályázat 
keretein belül tudnánk megvalósítani. Nyomdai 
gépek, számítógépek és egyéb dologi költségek 
beszerzését tervezzük a támogatási forrásból.

6.4 Megyei kiemelt
Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Csurgó Város Önkormányzataönkormányzat a járás lakossága 2015 1 15 000 000  ESZA 

9. társadalmi 
befogadás 
ösztönzése és 
szegénység elleni 
küzdelem

ESZA rendelet 3. 
cikk (1) b) i.

Támogatott közösségi célú 
programok száma

6.) A helyi közösségek 
megerősödését és a helyi 
értékek megőrzését szolgáló 
fejlesztések támogatása

Csurgó Város járás telelpülései

2. projekt Csurgó Népfőiskola elindítása

A tervek szerint a Csurgón a Csokonai Közösség Ház 
adna otthont a népfőiskola előadásainak. A projekt 
keretein belül szeretnénk meghívni előadókat a 
tudomány minden területéről. 

6.4 Megyei kiemelt
Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Csurgó Város Önkormányzataönkormányzat a járás lakossága 2015 3 10 000 000  ESZA 

9. társadalmi 
befogadás 
ösztönzése és 
szegénység elleni 
küzdelem

ESZA rendelet 3. 
cikk (1) b) i.

Támogatott közösségi célú 
programok száma

6.) A helyi közösségek 
megerősödését és a helyi 
értékek megőrzését szolgáló 
fejlesztések támogatása

Csurgó Város járás telelpülései

3. projekt Csurgó Helytörténeti értéktár összeállítása 

A település tárgyi értékeinek összegyűjtése 
,katalogizálása,helytörténeti feldolgozása és 
nyilvánossá tétele.A falunk népdalkincsének és 
gasztronómiai hagyományainak felgyűjtése.Írásos  
gyűjtemény készítése.Honlapon digitális formában a 
helyi közkincs nyilvánossá tétele.Pogányszentpéteri 
újabb keletű gyűjtemények (pl.babagyűjtemény) 
kiállításának megszervezése.Helyi kultúra 
népszerűsítése nyilvános közösségi rendezvényeken 
(falunap,fesztivál,stb).

6.4 Megyei kiemelt
Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Pogányszentpéter 
Község Önkormányzata

önkormányzat a járás lakossága 2015 1 1 000 000  ESZA 

9. társadalmi 
befogadás 
ösztönzése és 
szegénység elleni 
küzdelem

ESZA rendelet 3. 
cikk (1) b) i.

Támogatott közösségi célú 
programok száma

6.) A helyi közösségek 
megerősödését és a helyi 
értékek megőrzését szolgáló 
fejlesztések támogatása

Pogányszentpéter Község Pogányszentpéter 
Község

4. projekt Csurgó

Helyi kulturális életet és a 
hagyományőrzést erősítő települési 
programok a Csurgói Járás 
településein

Tevékenységek: - Helyi kultúra népszerűsítése 
nyilvános közösségi rendezvényeken 
(falunap,fesztivál,stb) a kistérség településein

6.4 Pályázati 
kiválasztás

Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Járás települései önkormányzat a járás lakossága 2015 7 18 000 000  ESZA 

9. társadalmi 
befogadás 
ösztönzése és 
szegénység elleni 
küzdelem

ESZA rendelet 3. 
cikk (1) b) i.

Támogatott közösségi célú 
programok száma

6.) A helyi közösségek 
megerősödését és a helyi 
értékek megőrzését szolgáló 
fejlesztések támogatása

Járás települései Járás települései

200 %-os 
lista

1. projekt Csurgó

Helyi kulturális életet és a 
hagyományőrzést erősítő települési 
programok a Csurgói Járás 
településein

Tevékenységek: - Helyi kultúra népszerűsítése 
nyilvános közösségi rendezvényeken 
(falunap,fesztivál,stb) a kistérség településein

6.4 Pályázati 
kiválasztás

Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Járás települései önkormányzat a járás lakossága 2015 7 36 000 000  ESZA 

9. társadalmi 
befogadás 
ösztönzése és 
szegénység elleni 
küzdelem

ESZA rendelet 3. 
cikk (1) b) i.

Támogatott közösségi célú 
programok száma

6.) A helyi közösségek 
megerősödését és a helyi 
értékek megőrzését szolgáló 
fejlesztések támogatása

Járás települései járás telelpülései

Tartalék 
lista

6.4. A helyi identitás és kohézió erősítése (41.607.537 Ft)
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I. A részprogram általános logikájának bemutatása 

1. A részprogramban kijelölt járási projektcsomagok felsorolása 

A járási részprogramban foglalt projektcsomagok a (járási keretből finanszírozható) TOP intézkedései 
mentén kerültek kidolgozásra, melyek a következők: 

Ø A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő 
intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével (TOP 1.4. intézkedés) 

Ø Vállalkozásbarát, népességmegtartó, városi fókuszú településfejlesztés (TOP 2.1. intézkedés) 
Ø Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés (TOP 2.2. intézkedés) 
Ø Fenntartható települési közlekedésfejlesztés (TOP 3.1. intézkedés) 
Ø A települési önkormányzati intézményekben, ingatlanokban az energiahatékonyság növelés 

és a megújuló energia felhasználás, valamint a helyi alkalmazkodás támogatása (TOP 3.2. 
intézkedés) 

Ø Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése (TOP 4.1. intézkedés) 
Ø A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése (TOP 4.2. intézkedés) 
Ø A meglévő, önkormányzati feladatellátást szolgáló intézmények akadálymentesítése, 

családbarát funkciók kialakítása (TOP 4.3. intézkedés) 
Ø Leromlott városi területek rehabilitációja (TOP 4.4. intézkedés) 
Ø A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP 6.3. 

intézkedés) 
Ø A helyi identitás és kohézió erősítése (TOP 6.4. intézkedés) 

Az intézkedésekhez illeszkedő projektek a mellékletben található táblázatban kerülnek bemutatásra. 

 

2. Kapcsolódás a megyei területfejlesztési koncepció és stratégia céljaihoz 

A Somogy Megyei Területfejlesztési Programban az alábbi fejlesztési prioritások kerültek 
meghatározásra: 

I. Az agrár- és erdészeti termelési láncok szereplőinek megerősítése és a helyi termelésen 
alapuló önfenntartó szociális gazdaság feltételeinek megteremtése; 

II. Somogyi vállalkozások versenyképességének növelése az ipari- és szolgáltató szektorban;  

III. Somogy megye turisztikai potenciáljának erősítése; 

IV. A lakosság képzettségi szintjének javítását célzó fejlesztések támogatása; 

V. A fenntartható gazdálkodást és erőforrás felhasználást, valamint a megye lakosságának 
életminőség javítását támogató környezetgazdálkodási beruházások támogatása; 

VI. A helyi közösségek megerősödését és a helyi értékek megőrzését szolgáló fejlesztések 
támogatása; 

VII. Térségi jelentőségű szolgáltatások és infrastrukturális rendszerek fejlesztése, valamint 
településfejlesztés. 
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A projektcsomagok illeszkedését a fenti prioritásokhoz az alábbi kapcsolódási mátrixban mutatjuk be: 
Projektcsomag (TOP intézkedés) Kapcsolódó Somogy Megyei Területfejlesztési Program 

fejlesztési prioritás 

A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása 
családbarát, munkába állást segítő intézmények, 
közszolgáltatások fejlesztésével (TOP 1.4. intézkedés) 

VII. Térségi jelentőségű szolgáltatások és infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, valamint településfejlesztés 

Vállalkozásbarát, népességmegtartó, városi fókuszú 
településfejlesztés (TOP 2.1. intézkedés) 

V. A fenntartható gazdálkodást és erőforrás felhasználást, 
valamint a megye lakosságának életminőség javítását 
támogató környezetgazdálkodási beruházások támogatása 

VII. Térségi jelentőségű szolgáltatások és infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, valamint településfejlesztés 

Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés (TOP 2.2. intézkedés) 

III. Somogy megye turisztikai potenciáljának erősítése 

Fenntartható települési közlekedésfejlesztés (TOP 3.1. 
intézkedés) 

VII. Térségi jelentőségű szolgáltatások és infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, valamint településfejlesztés 

A települési önkormányzati intézményekben, 
ingatlanokban az energiahatékonyság növelés és a 
megújuló energia felhasználás, valamint a helyi 
alkalmazkodás támogatása (TOP 3.2. intézkedés) 

V. A fenntartható gazdálkodást és erőforrás felhasználást, 
valamint a megye lakosságának életminőség javítását 
támogató környezetgazdálkodási beruházások támogatása 

Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése 
(TOP 4.1. intézkedés) 

VII. Térségi jelentőségű szolgáltatások és infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, valamint településfejlesztés 

A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának 
bővítése, fejlesztése (TOP 4.2. intézkedés) 

VII. Térségi jelentőségű szolgáltatások és infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, valamint településfejlesztés 

A meglévő, önkormányzati feladatellátást szolgáló 
intézmények akadálymentesítése, családbarát funkciók 
kialakítása (TOP 4.3. intézkedés) 

VII. Térségi jelentőségű szolgáltatások és infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, valamint településfejlesztés 

Leromlott városi területek rehabilitációja (TOP 4.4. 
intézkedés) 

VII. Térségi jelentőségű szolgáltatások és infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, valamint településfejlesztés 

A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi 
szintű komplex programok (TOP 6.3. intézkedés) 

VI. A helyi közösségek megerősödését és a helyi értékek 
megőrzését szolgáló fejlesztések támogatása 

A helyi identitás és kohézió erősítése (TOP 6.4. 
intézkedés) 

VI. A helyi közösségek megerősödését és a helyi értékek 
megőrzését szolgáló fejlesztések támogatása 

 

3. A projektcsomagok indokoltsága, visszautalva a megyei helyzetfeltárás és a megyei 
koncepció megállapításaira 

A Fonyódi járás összesen 21 települést számlál, melyek közül négy település: Fonyód, Balatonboglár, 
Balatonlelle és Lengyeltóti rendelkezik városi ranggal. A megyei tervezés kezdeti szakaszában a járás 
korábbi két kistérsége (Fonyódi és Lengyeltóti) külön kezdte meg a tervezést, azonban az operatív 
program kialakítására a tervezés járási szintre került. Ez pedig szükségessé tette a fejlesztési 
koncepciók összehangolását és a közös tervezést.  

A Fonyódi járásban beérkezett projektjavaslatok közül egy gazdasági húzóprojekt került nevesítésre, 
a korábbi Lengyeltóti kistérség területén található Buzsák településen található Csisztafürdő 
fejlesztése. A városi léptékű TOP intézkedések – a járásban található négy városnak megfelelően – 
Fonyódra, Balatonboglárra, Balatonlellére és Lengyeltótira összpontosulnak. A kisebb léptékű 
fejlesztések egy része – mint az egészségügyi alapszolgáltatások, vagy a társadalmi együttműködés, 
helyi identitás és kohézió erősítését célzó intézkedések - ugyanakkor célzottan, a kisebb 
településekre irányul.  

A Somogy Megyei Területfejlesztési Programban meghatározott 5 fő tematikus cél közül a Fonyódi 
kistérségben legmarkánsabban megjelenő fejlesztési fókusz a piaci igényekre választ adó mikro-, kis- 
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és középvállalkozói szektor megerősítése, az ezen belüli három prioritás közül pedig jelentős a 
Somogy megye turisztikai potenciáljának erősítése célkitűzés. A megye egyéb járásaival való 
összehasonlításban, ehhez a fejlesztési prioritáshoz kiemelkedő természeti potenciállal rendelkezik a 
Fonyódi járás a Balaton közelségének és következésképp a turizmus földrajzi koncentráltságának 
köszönhetően (a Siófoki járás mellett).  

A fent említetett tematikus cél jelentőségét és szükségességét a megyei területfejlesztési program 
kialakításakor a járás mindkét kistérsége (Fonyódi és Lengyeltóti) kiemelkedő súllyal jellemezte, az 5 
tematikus cél közül 40 és 60%-os súlyokkal. A tematikus célon belül a turisztikai potenciál erősítése 
prioritás 34%-os súllyal jelenik meg a járásban, mely egyben tükrözi a Fonyódi járás ezirányú fejlődési 
potenciálját és az erre épülő fejlesztési igényeket is, melyet a projektgyűjtés során érkezett 
projektjavaslatok száma és támogatási igénye többszörösen is alátámaszt.  

A tematikus célok közt 23-22%-os súllyal jelentek meg a stratégia program kialakításakor a helyi 
termelést, közösségek önellátását segítő fejlesztések, illetve az infrastrukturális elemek fejlesztése, a 
szolgáltatási intézményrendszer megerősítése tematikus célok , melynek jelentőségét ugyan kisebb 
mértékben, de szintén igazolták a beérkező projektjavaslatok. E két tematikus cél a turisztikai 
potenciál erősítése prioritáshoz képest kevésbé reagál a járás helyi, egyedi adottságaira, hiszen ezen 
célok az egész megyét jellemző fejlesztési célok, a helyi termelés ösztönzése más járások – 
elsősorban a délebbiek - esetében jobban illeszkedik a helyi adottságokhoz.  

A járási gazdaságfejlesztési húzóprojekt a fentiekből következően a Balaton környezeti és gazdasági 
potenciáljára alapozva került kiválasztásra. A Buzsákon található Csisztafürdő (termálfürdő) 
fejlesztése a turisztikai szezon meghosszabbításához és a gazdaságilag is fenntartható turisztikai 
kínálat bővítéséhez járulnak hozzá.  

4. A kijelölt projektcsomagok egymásra épülése, összhangja, az egyes projektcsomagok 
közötti esetleges kapcsolódási pontok bemutatása 

A projektcsomagokban elsősorban a turisztikai célú projektek területén található összhang, egymásra 
épülés, ami a térség turisztikai vonzerejének további kiaknázását szolgálja a gazdaságfejlesztési 
húzóprojektekhez kapcsolódóan. 

A „TOP 1.4. A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő 
intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” intézkedésben a járásban nem kívánnak projektet 
megfogalmazni, azt, ha lehetséges átcsoportosítanák a „TOP 2.2. Társadalmi és környezeti 
szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” intézkedés projektjeire. 

A „TOP 2.2. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” intézkedésben a 
turisztika kerül előtérbe a bemutatott húzóprojekthez kapcsolódóan Fonyódról kerékpárutat, 
Balatonfenyvesről kisvasutat terveznek Csisztafürdőig, a turisztikai kínálatba való beágyazás 
érdekében. Amennyiben sikerül ide átcsoportosítani forrásokat, a Balaton partján terveznek további 
turisztikai fejlesztéseket. 

A „TOP 3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” intézkedésben tervezett kerékpárutak és 
környezetbarát közlekedési eszközök a sport-turisztikai vonulathoz kapcsolódva a térség vonzerejét 
hivatottak emelni, amely elsődleges célja a szezon lehetőség szerinti meghosszabbítása, a turisztikai 
célterület kiterjesztése. 

A többi intézkedés elég speciális területekre koncentrál, amely így nem igazán fűzhető fel a turisztikai 
fejlesztések közé, a járás egyéb fejlesztési igényeit elégítik ki. Ugyanakkor megemlítendő, hogy ha 
lehetőség nyílik az átcsoportosításra, akkor a járás a �TOP 4.1. Egészségügyi alapellátás 
infrastrukturális fejlesztése” és a „TOP 4.4. Leromlott városi területek rehabilitációja” intézkedések 
forrását a „TOP 4.3. A meglévő, önkormányzati feladatellátást szolgáló intézmények 
akadálymentesítése, családbarát funkciók kialakítása” intézkedésbe csoportosítaná, mert elkötelezett 
a fiatalok helyben tartását szolgáló fonyódi Fecske lakás program iránt. 

Melléklet: járási projektcsomag táblázatos bemutatása  
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Sor-
szám

TOP 
Intézkedés

Járás 
megnevez

ése

Projekt megnevezése Tervezett tevékenységek Kapcsolódó 
TOP 

intézkedés

Kijelölés típusa Támogatási 
forma 

megnevezése

Projektgazda 
neve

Kedvezményezetti 
kör meghatározása

Egyéb 
bevonandó 
szervezet

Célcsoport Időbeli 
ütemezés: a 

kezdés 
tervezett 

időpontja (év)

Időbeli 
ütemezés: a 

projekt 
megvalósítá

s várható 
időtartama 

(év)

A projekt 
költségigénye (Ft)

Finanszírozó 
alap

Kapcsolódó EU 
tematikus 
célkitűzés

Kapcsolódó EU 
beruházási 

prioritás neve

Számszerűsíthető indikátor 
vállalások

Somogy megyei 
területfejlesztési stratégia 

kapcsolódó  prioritása

Gesztor település 
megnevezése

Érintett település(ek) 
megnevezése

1. projekt Fonyódi
Belterületen lévő 
barnamezős területek 
rehabilizációja

Meglévő használaton kívüli ipari épületek felújításával új funkciók és 
technológiák alkalmazásával a helyi termelésre alapozott feldolgozó 
ipar kialakítása.

TOP2.1 megyei kiemelt
vissza nem 
térítendő tám.

Lengyeltóti 
Önkormányzat
a

önkormányzat
Az érintett 
terület 
lakossága

2 015 2 350 000 000 ERFA

6. 
környezetvédele
m és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk 
6(e)

Támogatással érintett lakosok 
száma a fejlesztett / 
megújított településrészeken 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés 

Lengyeltóti
Lengyeltóti, Fonyódi u. 
10., Lengyeltóti, Kossuth L. 
u. 114.

2. projekt Fonyódi Közösségi terek felújítása és 
fejlesztése Balatonbogláron

A Lengyel - Magyar Barátság Háza nemzeti történelmünk része, itt volt 
a II. világháború éveiben az európai kontinens egyetlen a lengyel 
gimnáziuma és líceuma. A térhez közvetlenül kapcsolódik a Várdombi 
Kaland - és Szabadidőpark, az Árpád-házi Szent Erzsébet Emlékpark (a 
szabadtéri színpaddal), és a többi oktatási intézmény (óvoda, általános 
iskola, középiskola). A hagyományok megőrzése mellett a XXI. század 
dinamikus életvitelére, művelődési trendjeire tekintettel olyan integrált 
közösségi tereket kívánunk kialakítani a meglévő épületben (Lengyel - 
Magyar Barátság Háza)   és  a városi könyvtárral való bővítésével, 
amelyek a következő alapfunkcióknak eleget tesznek: integrált, több 
funkciójú tudásközpont (könyvtár), az élethosszig tartó tanulás, képzés, 
a helyi közösségek kohéziójának erősítését, alkotóképességeinek 
kibontakoztatását szolgáló közösségi tér és infrastruktúra. A program 
elválaszthatatlan részei: a meglévő épületek akadálymentesítése, az 
energetikai korszerűsítése, a tudásközpontnak 800 m2 új közösségi tér 
kialakítása.

TOP2.1 Megyei kiemelt Vissza nem 
térítendő

Balatonboglár 
Városi 
Önkormányzat - 
képviseli: 
Mészáros 
Miklós 
polgármester

Önkormányzat
Az érintett 
terület 
lakossága

2 015 2 370 000 000 ERFA

6. 
környezetvédele
m és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk 
6(e)

Támogatással érintett lakosok 
száma a fejlesztett / 
megújított településrészeken 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés 

Balatonboglár Balatonboglár

3. projekt Fonyódi

Városi környezet javítása, a 
helyi és térségi jelentőségű 
természeti és kulturális 
értékek védelme.

A helyi védelem alatt áló épületek homlokzat felújítása, nyílászáró 
cseréje, tető héjazat cseréje az épület eredeti állapotának figyelembe 
vételével, valamint a közvetlen környezetének kialakítása.

TOP2.1 megyei kiemelt
vissza nem 
térítendő

Pogányvölgyi 
Többcélú 
Kistérségi 
Társulás

kistérségi társulás
Az érintett 
terület 
lakossága

2 015 2 300 000 000 ERFA

6. 
környezetvédele
m és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk 
6(e)

Támogatással érintett lakosok 
száma a fejlesztett / 
megújított településrészeken 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés 

Lengyeltóti
Pogányvölgyi Többcélú 
Kistérségi Társulás (10 
település)

4. projekt Fonyódi
 Barnamezős területek 
rehabilitációja 
Balatonbogláron

Balatonboglár barna mezős területei jó közlekedési kapcsolatokkal 
bírnak (7 sz. autópálya) , minden esetben a már meglévő közművek jól 
hasznosíthatók vagy továbbfejleszthetők. Mivel a barna mezős 
területek magántulajdonban vannak, a tulajdonosok hasznosítási céljait 
a megye és a térség gazdaságfejlesztésével kell összehangolni.

TOP2.1, 
GINOP 4. Megyei kiemelt

Vissza nem 
térítendő

Balatonboglár 
Városi 
Önkormányzat - 
képviseli: 
Mészáros 
Miklós 
polgármester

Önkormányzat
Az érintett 
terület 
lakossága

2 015 2 3 000 000 000 ERFA

6. 
környezetvédele
m és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk 
6(e)

Támogatással érintett lakosok 
száma a fejlesztett / 
megújított településrészeken 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés 

Balatonboglár Balatonboglár

5. projekt Fonyódi
egységes térfigyelő 
rendszer kiépítése A kistérségi települések közterületein térfigyelő kamerák telepítése.

TOP2.1, 
GINOP 3. megyei kiemelt

vissza nem 
térítendő

kistérségi 
társulás kistérségi társulás

Az érintett 
terület 
lakossága

2 015 2 80 000 000 ERFA

6. 
környezetvédele
m és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk 
6(e)

Támogatással érintett lakosok 
száma a fejlesztett / 
megújított településrészeken 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés 

Lengyeltóti
Pogányvölgyi Többcélú 
Kistérségi Társulás 
településein (10 település)

6. projekt Fonyódi
Közösségi terek felújítása és 
fejlesztése 
Városközpontban

A fejlesztés során a Vörösmarty teljeskörű felújítása készül 15 000 m2-
en, hozzákapcsolva a teret határoló kiskereskedelmi, vendéglátó 
vállalkozások, épületek felújítását, korszerűsítését is. Fontos szempont 
a már fejlesztett városi területekhez való kapcsolódási csomópontok 
kialakítása is. A téren új díszburkolatok, zöldfelületek, városi közösségi 
felületek készülnek a gépkocsi forgalom minimalizálásával. A tér 
összekötésre kerül a már megépült városközponti sétáló utcával és 
ezzel  valóban az üdülővárost szolgáló gyalogos központ alakul ki, ami 
jól illeszkedik a város eddigi családbarát fejlesztéseihez.

TOP2.1, 
GINOP 4. Megyei kiemelt

Vissza nem 
térítendő

Balatonboglár 
Városi 
Önkormányzat - 
képviseli: 
Mészáros 
Miklós 
polgármester

Önkormányzat
Az érintett 
terület 
lakossága

2 015 2 300 000 000 ERFA

6. 
környezetvédele
m és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk 
6(e)

Támogatással érintett lakosok 
száma a fejlesztett / 
megújított településrészeken 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés 

Balatonboglár Balatonboglár

1. projekt Fonyódi Kerékpárút Csisztáig kb 5 
km

Kerékpárút Csisztáig kb 5 km TOP2.2 megyei kiemelt vissza nem 
térítendő tám.

Fonyód 
Polgármesteri 
Hivatal

Önkormányzat Belföldi és 
külföldi turisták

2 015 2 100 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA 5. cikk (6) 
c)

Minőségi fejlesztésen átesett 
közösségi és szabadidős terek 
és létesítmények fejlesztése 
által érintett lakosok száma 

3.) Somogy megye 
turisztikai potenciáljának 
erősítése

Fonyód Fonyód-Csisztafürdő

2. projekt Fonyódi Balatonfenyvesi Kisvasút 
Fejlesztése

Balatonfenyves - Csisztapuszta útvonal felújítása, gőzmozdony és a 
nyitott személyszállító kocsik felújítása, hatósági engedélyeinek 
beszerzése

TOP2.2 megyei kiemelt vissza nem 
térítendő tám.

Balatonfenyves
i Turisztikai 
Egyesület

Civil szervezet Belföldi és 
külföldi turisták

2 015 2 200 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA 5. cikk (6) 
c)

Minőségi fejlesztésen átesett 
közösségi és szabadidős terek 
és létesítmények fejlesztése 
által érintett lakosok száma 

3.) Somogy megye 
turisztikai potenciáljának 
erősítése

Balatonfenyves Balatonfenyves-
Csisztafürdő

SOMOGY MEGYEI VÁROSTÉRSÉGEK (JÁRÁSOK) projektjei

2.2. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés

100+100%

Tartalék

III. Járási/kistérségi tematikus projektcsomagok

A járásban az elmúlt időszakban az óvodák felújítása majd mindenhol megtörtént, vagy jelenleg történik, ezért nem kívánnak projektet megfogalmazni ebben az intézkedésben, a Balatonra való tekintettel kezdeményeznék az összeg 2.2-es prioritásba való átcsoportosítását.
1.4. A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével

2.1. Vállalkozásbarát, népességmegtartó, városi fókuszú településfejlesztés

100+100%
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3. projekt Fonyódi A balatonlellei szabastrand 
partisétányának megépítése

Több, mint 2 km hosszú viakolor sétány megépítése, közvilágosítás 
korszerűsítés, a sétány mentén a lámpa-hálózat megépítése.

TOP2.2 Megyei kiemelt Vissza nem 
térítendő

Balatonlelle 
Város 
Önkormányzat
a

Önkormányzat Belföldi és 
külföldi turisták

2 015 2 50 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA 5. cikk (6) 
c)

Minőségi fejlesztésen átesett 
közösségi és szabadidős terek 
és létesítmények fejlesztése 
által érintett lakosok száma 

3.) Somogy megye 
turisztikai potenciáljának 
erősítése

Balatonlelle Balatonlelle

4. projekt Fonyódi

Boglári Buborék 
élményfürdő és 
szabadstrandok 
továbbfejlesztése (II. ütem) 
Balatonbogláron

A Platán strand változatlanul szabad strand. Az ott kialakított 
élményfürdő az első szezonban már igazolta a beruházás indokoltságát. 
A tervezett fejlesztések a strand jellegének megfelelően egyfelől az 
élményfürdő továbbfejlesztését célozzák (úszómedence kialakítása), 
másrészt a növekvő látogatottságra tekintettel további kommunális 
fejlesztéseket tesznek szükségessé: ezek rangsora: higiéniás fejlesztések 
(WC, melegvízes zuhanyozók, baba-pelenkázó). A terek közösségi  
(sporttolásra alkalmas terek, játszóterek) - tájépítészeti fejlesztését is 
folytatni kell. Harmadsorban az közműfejlesztésekkel a szezon 
időszakosan működő - helyi termékeket értékesítő -vállalkozásainak 
adhatunk teret.

TOP2.2 Megyei kiemelt
Vissza nem 
térítendő

Balatonboglár 
Városi 
Önkormányzat - 
képviseli: 
Mészáros 
Miklós 
polgármester

Önkormányzat
Belföldi és 
külföldi turisták 2 015 2 300 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA 5. cikk (6) 
c)

Minőségi fejlesztésen átesett 
közösségi és szabadidős terek 
és létesítmények fejlesztése 
által érintett lakosok száma 

3.) Somogy megye 
turisztikai potenciáljának 
erősítése

Balatonboglár Balatonboglár

5. projekt Fonyódi
Balatonlelle Kulturális-
,Szabadidő-, és Sport 
Központ

Balatonlelle Kulturális-,Szabadidő-, és Sport Központ TOP2.2, 
GINOP 4.

Megyei kiemelt Vissza nem 
térítendő

Balatonlelle 
Város 
Önkormányzat
a

Önkormányzat Belföldi és 
külföldi turisták

2 015 2 1 500 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA 5. cikk (6) 
c)

Minőségi fejlesztésen átesett 
közösségi és szabadidős terek 
és létesítmények fejlesztése 
által érintett lakosok száma 

3.) Somogy megye 
turisztikai potenciáljának 
erősítése

Balatonlelle Balatonlelle

6. projekt Fonyódi Lovaspihenő,kerékpáros 
pihenő, biopiac létesítése

Lovaspihenő,kerékpáros pihenő, biopiac létesítése TOP2.2, 
GINOP 4.

Megyei kiemelt Vissza nem 
térítendő

Somogytúr 
Község 
Önkormányzat
a

Önkormányzat Belföldi és 
külföldi turisták

2 015 2 50 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA 5. cikk (6) 
c)

Minőségi fejlesztésen átesett 
közösségi és szabadidős terek 
és létesítmények fejlesztése 
által érintett lakosok száma 

3.) Somogy megye 
turisztikai potenciáljának 
erősítése

Somogytúr Somogytúr

7. projekt Fonyódi OFF ROAD pálya fejlesztése OFF ROAD pálya fejlesztése TOP2.2, VOP 
3.

Megyei kiemelt Vissza nem 
térítendő

Somogytúr 
Község 
Önkormányzat
a

Önkormányzat Belföldi és 
külföldi turisták

2 015 2 50 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA 5. cikk (6) 
c)

Minőségi fejlesztésen átesett 
közösségi és szabadidős terek 
és létesítmények fejlesztése 
által érintett lakosok száma 

3.) Somogy megye 
turisztikai potenciáljának 
erősítése

Somogytúr Somogytúr

8. projekt Fonyódi
Bárány Kúria Balatonboglár 
felújítása, minősi turisztikai 
fejlesztése

Balatonboglár Város központjában lévő 49 422 m2 ősfás park területen 
fekvő műelméki védelem alatt álló kúria és kiszolgáló épületek (10 000 
m2) és park teljes körű felújítása, átépítése, berendezések, eszközök 
vásárlása. Rendezvény és program helyszín kialakítása, aktív turisztikai 
elemek és sportolási lehetőség kialakítása, látvány Borpincészet, 
Bormúzeum funkció visszaállítása, helyi termékbemutatás helyszínének 
kialakítása, kapcsolódó, együttműkődő turisztikai szolgáltatók vendégei 
részére a fogadási feltételeinek biztosítása (vizi, kerékpáros, lovas, 
vadász...) 

TOP2.2, 
GINOP 4.

Megyei kiemelt Vissza nem 
térítendő

Brassó Imréné 
tulajdonos

Önkormányzat Belföldi és 
külföldi turisták

2 015 2 600 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA 5. cikk (6) 
c)

Minőségi fejlesztésen átesett 
közösségi és szabadidős terek 
és létesítmények fejlesztése 
által érintett lakosok száma 

3.) Somogy megye 
turisztikai potenciáljának 
erősítése

Balatonboglár Balatonboglár

9. projekt Fonyódi

Boglári buborék - tematikus 
turisztikai fejlesztések 
Balatonboglár 
üdülőközpontjában

Balatonboglár 1987 óta a Szőlő és a Bor Nemzetközi Városa, a 
Balatonboglári Borvidék központja. A város önkormányzata - 
együttműködve a hegyközségekkel és a Dél-Balatoni Borút Egyesülettel - 
1989 óta foglalkozik a magyar gazdaságfejlesztés húzóágazatai közé 
tartozó turizmus és borászat értékeinek összekapcsolásával. A korszerű 
arculat építése közös érdekünk és célunk. Ezért olyan borudvart 
létesítettünk, ahol helyi borászok igényes pavilonjai kaptak helyet, 
esténként zenei programok mellett a borvidék borait kóstolhattak 
vendégek. Összehangolt fejlesztésekkel a Borudvartól indulva a Parti 
sétányt kibővítenénk a kikötő felé, a Sziget strandig, bekapcsolva a 
műemlékhajó környezetét is. Ezen a (a kikötő és yachtkikötő mellett 
elvezető) tematikus úton a kóstolás mellett bemutatjuk a 
Balatonboglári Borvidéket és annak értékeit. Borászataink egyik 
legsikeresebb új terméke a habzó, vagyis buborékos bor. A két buborék, 
az élmányfürdőstrand és a gyöngyözőbor, a turizmusfejlesztés és 
borászat így kapcsolódna egymáshoz. A családok üdülővárosában a 
másfélszáz éves fürdőkultúra hagyományait a "Balatoni stégek és 
fürdőházak" skanzen mutatja be. Mindezt a közterületek fejlesztése és 
zöldterületi fejlesztések egészíti ki.

TOP2.2, 
GINOP 1. Megyei kiemelt

Vissza nem 
térítendő

Balatonboglár 
Városi 
Önkormányzat - 
képviseli: 
Mészáros 
Miklós 
polgármester

Önkormányzat
Belföldi és 
külföldi turisták 2 015 2 428 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA 5. cikk (6) 
c)

Minőségi fejlesztésen átesett 
közösségi és szabadidős terek 
és létesítmények fejlesztése 
által érintett lakosok száma 

3.) Somogy megye 
turisztikai potenciáljának 
erősítése

Balatonboglár Balatonboglár

10. projekt Fonyódi
Balatonlellei Napfény strand 
és élményfürdő felújítása, 
bővítése

A meglévő élménymedencék és szaunaház felújítása, az élmény részleg 
új medencével (medencékkel) történő bővítése, a strand kiszolgáló 
épületeinek teljes felújítása (pl. bejárati homlokzat, öltözők, 
kabinrendszer, irodák. A strand épület emeleti részén szálláshely 
kialakítása - nem profit orientált tevékenységekhez (csere üdültetés, 
bűnmegelőzési egység munkatársai).

TOP2.2, 
GINOP 1.

Megyei kiemelt Vissza nem 
térítendő

Balatonlelle 
Város 
Önkormányzat
a

Önkormányzat Belföldi és 
külföldi turisták

2 015 2 500 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA 5. cikk (6) 
c)

Minőségi fejlesztésen átesett 
közösségi és szabadidős terek 
és létesítmények fejlesztése 
által érintett lakosok száma 

3.) Somogy megye 
turisztikai potenciáljának 
erősítése

Balatonlelle Balatonlelle

Tartalék
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11. projekt Fonyódi Az Árpád - kori Látrány

A szeres szerkezet felújítása ( a két templom körül ) érdekében, az utak 
felújítása, újra burkolása.
Az ado� településrészen a porták homlokzatának felújítása.
Tereprendezés, őshonos bokrok, fák, virágok telepítése.
Információs táblák elhelyezése több ponton, melyeken bemutatjuk 
egyrészt a falu történetét, másrészt az Árpád - kori emberek életét egy 
faluban.
Faluház létrehozása, egy a fő utcán álló régi épületben.Ezt a házat az 
önkormányzatnak meg kell vásárolnia, majd felújítania.Cél egy 
múzeumi és egy közösségi tér kialakítása az épületen belül.A Faluház 
múzeumi funkciók ellátásán kívül, gyerek táborok rendezésére alkalmas 
hellyé alakítanánk. (hagyományőrző népi táborok )
Kutató és tudományos munka egyaránt szükséges a múzeumi anyag 
összerakásához. A kiállítást interaktív megoldásokkal szeretnénk 
megvalósítani, így közelebb hozni a mai kor emberéhez a 11. és 12. 
századi hagyományokat. nagy hangsúlyt fektetnénk az anyag 
összeválogatásakor a gyerekeket, fiatalokat érintő témákra. ( játékok, 
szórakozási lehetőségek, szülő - gyerek kapcsolat, tanulás, öltözködés - 
divat a 11. - 12. századi Magyarországon )
A Faluház mögött egy parkoló kerülne kialakításra, amely 
tömegközlekedési eszközök parkoltatására is alkalmas lenne.
A szolgáltatások színvonalát emelendő a Faluházon belül egy üzlet is 
működne, melyben helyi termékeket, helyi termelőktől 
vásárolhatnának meg az odalátogatók.
A hagyományőrző népi táborok rendezéséhez a ház udvarának 
rendbetétele is fontos lenne, ahol népi mesterségek űzésére alkalmas 
helyek kerülnének kialakításra. ( fazekasság, fafaragás, nemezelés, 
csuhézás ) Ezeket a tevékenységeket helyi népi iparművészek 
foglalkoztatásával oldanánk meg.

TOP2.2, 
GINOP 4. Megyei kiemelt

Vissza nem 
térítendő

Látrány Község 
Önkormányzat
a

Önkormányzat
Belföldi és 
külföldi turisták 2 015 2 150 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA 5. cikk (6) 
c)

Minőségi fejlesztésen átesett 
közösségi és szabadidős terek 
és létesítmények fejlesztése 
által érintett lakosok száma 

3.) Somogy megye 
turisztikai potenciáljának 
erősítése

Látrány Látrány

12. projekt Fonyódi
Látrány - Puszta 
természetvédelmi terület 
ökoturisztikai hasznosítása

Területen álló vízimalom felújítása, megfigyelő állomás, kiállító terem, 
kutatómunkára alkalmas helységek kialakítása.Vizesblokk 
megépítése.Ökobolt kialakítása.
Egy kirándulásra, képzési és kulturális élményt nyújtó ökopark 
kialakítása.
Ökoparki állomások kialakítása, egyrészt a TT.-en 
( érzékszerveinkkel kapcsolatos tematikus útvonal kialakítása, 
tanösvény szerűen ), másrészt a községen belül ( bioborászat, népi 
iparművészek alkotó helységei, Csopak - hegyi pincék ), másrészt a 
létrehozandó együttműködés keretében, Rádon a román-kori 
romoknál, illetve Somogytúrban a Kunffy Képtár és Múzeumban.
íjász oktatási lehetőség megteremtése.
Infrastruktúra fejlesztése. Feltáró utak rendbetétele, parkoló kialakítása.
Tulajdonviszonyok rendezése.
Együttműködés létrehozása a mikrotérségen belül, illetve a Balaton 
Felvidéki Nemze� Parkkal.


TOP2.2, 
GINOP 4.

Megyei kiemelt Vissza nem 
térítendő

Látrány Község 
Önkormányzat
a

Önkormányzat Belföldi és 
külföldi turisták

2 015 2 150 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA 5. cikk (6) 
c)

Minőségi fejlesztésen átesett 
közösségi és szabadidős terek 
és létesítmények fejlesztése 
által érintett lakosok száma 

3.) Somogy megye 
turisztikai potenciáljának 
erősítése

Látrány Látrány

13. projekt Fonyódi Off Road pálya fejlesztése

Off Road pálya fejlesztése. Meglévő színpad korszerűsítése, újak 
kivitelezése. Kemping fejlesztése, faházak építése. Zöld területek adta 
lehetőségek kihasználása, renbetétele. Technikai sportokra kiválóan 
alkalmas pálya fejlesztése.

TOP2.2, 
GINOP 1.

Megyei kiemelt Vissza nem 
térítendő

Somogybabod 
Község 
Önkormányzat
a

Önkormányzat Belföldi és 
külföldi turisták

2 015 2 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA 5. cikk (6) 
c)

Minőségi fejlesztésen átesett 
közösségi és szabadidős terek 
és létesítmények fejlesztése 
által érintett lakosok száma 

3.) Somogy megye 
turisztikai potenciáljának 
erősítése

Somogybabod Somogybabod

14. projekt Fonyódi Parti sétány Bélatelep és a 
Kikötő között

Parti sétány Bélatelep és a Kikötő között TOP2.2, IKOP 
5.

Megyei kiemelt Vissza nem 
térítendő

Fonyód Város 
Önkormányzat

Önkormányzat Belföldi és 
külföldi turisták

2 015 2 1 000 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA 5. cikk (6) 
c)

Minőségi fejlesztésen átesett 
közösségi és szabadidős terek 
és létesítmények fejlesztése 
által érintett lakosok száma 

3.) Somogy megye 
turisztikai potenciáljának 
erősítése

Fonyód Fonyód

15. projekt Fonyódi Sport és szabadidőközpont 
Fonyód

Sport és szabadidőközpont Fonyód TOP2.2, 
GINOP 1.

Megyei kiemelt Vissza nem 
térítendő

Fonyód Város 
Önkormányzat

Önkormányzat Belföldi és 
külföldi turisták

2 015 2 2 000 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA 5. cikk (6) 
c)

Minőségi fejlesztésen átesett 
közösségi és szabadidős terek 
és létesítmények fejlesztése 
által érintett lakosok száma 

3.) Somogy megye 
turisztikai potenciáljának 
erősítése

Fonyód Fonyód

16. projekt Fonyódi Erzsébet tábor fejlesztése Erzsébet tábor fejlesztése TOP2.2, 
GINOP 4.

Megyei kiemelt Vissza nem 
térítendő

Fonyód Város 
Önkormányzat

Önkormányzat Belföldi és 
külföldi turisták

2 015 2 250 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA 5. cikk (6) 
c)

Minőségi fejlesztésen átesett 
közösségi és szabadidős terek 
és létesítmények fejlesztése 
által érintett lakosok száma 

3.) Somogy megye 
turisztikai potenciáljának 
erősítése

Fonyód Fonyód

1. projekt Fonyódi
Háttérterületek 
kerékpárútja 

tervezett út: Lidl - autópálya lehajtó - Bézsenyi út - Kupa Vezér u. - Turul 
u. - Napsugár Camping TOP3.1 Megyei kiemelt

Vissza nem 
térítendő

Fonyód Város 
Önkormányzat Önkormányzat

Belföldi és 
külföldi turisták 2 015 2 200 000 000 ERFA

6. 
környezetvédele
m és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk (6) 
c)

Támogatott vállalkozások által 
teremtett új munkahelyek 
száma 

Támogatott attrakciók száma 

3.) Somogy megye 
turisztikai potenciáljának 
erősítése

Fonyód Fonyódi kistérség

3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés
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2. projekt Fonyódi

Közlekedésbiztonsági 
fejlesztések (körforgalmi 
csomópontok létesítése) 
fejlesztések 
Balatonbogláron építendő 
körforgalmi csomópontok 
kialakításával

A település közúthálózata a regionális térkapcsolatok szempontjából 
három pillére épül: az első M7-es autópálya, amelynek két lehajtója a 
városban van. Az autópályához Balatonbogláron csatlakozik a 6711 sz. 
út, amely a régi 7 sz. főúthoz a Klapka utcában és a Zrínyi utca - 
Szabadság utca vonalon kapcsolódik. A harmadik a Balatonboglár - 
Balatonlelle településeket összekötő út.  A közlekedésbiztonságot és a 
közutak áteresztő képeségét jelentősen javítaná kettő új körforgalmi 
csomópont megépítése: 1) a Klapka utcai szolgáltató kereskedelmi 
övezeteben (a TESCO- áruháznál),  2) a Szabadság utca - Attila utca, 
Zrínyi utca találkozásánál (Malom csomópont) körforgalmi csomópont. 
A megvalósítás érdekében elvégzendő feladatok: a fejlesztés 
megvalósításához szükséges műszaki tervek elkészítése (engedélyezési, 
kiviteli és tender tervek), a szükséges egyeztetések lefolytatása, 
területszerzés az építéshez szükség szerinti mértékben (tulajdonosi 
illetve kezelői hozzájárulások megszerzése az érintett állami tulajdonú 
közutakra vonatkozóan, területvásárlás vagy kisajátitás 
megánszemélyektől), Kivitelező(k) kiválasztására közbeszerzés 
lefolytatása. A tervezett körforgalmi csomópontokon meglévő 
közművezetékek kiváltása az útépítést megelőzően. Útépítési munkák 
elvégzése.

TOP3.1 Megyei kiemelt Vissza nem 
térítendő

Balatonboglár 
Városi 
Önkormányzat - 
képviseli: 
Mészáros 
Miklós 
polgármester

Önkormányzat
Az érintett 
terület 
lakossága

2 015 2 165 354 330 ERFA

6. 
környezetvédele
m és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk (6) 
c)

Támogatott vállalkozások által 
teremtett új munkahelyek 
száma 

Támogatott attrakciók száma 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés 

Balatonboglár Balatonboglár

3. projekt Fonyódi Kerékpárút építése

A már 2004-ben megterveze� nyomvonalon valósulna meg az út.
Feladatunk az út megépítése, előreláthatólag 8 km hosszan. Ezen 
útszakaszon pihenők kialakítását tervezzük 2 km-ént, padokkal, 
hulladéktároló eszközökkel, tűz rakó hellyel, vízvételi lehetőséggel.
A pihenők környékét parkosítanánk elsősorban őshonos fák, cserjék 
ültetésével. 
A projekt megvalósításával helyi vállalkozókat tervezünk megbízni.

TOP3.1 Megyei kiemelt Vissza nem 
térítendő

Látrány Község 
Önkormányzat
a

Önkormányzat Belföldi és 
külföldi turisták

2 015 2 30 000 000 ERFA

6. 
környezetvédele
m és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk (6) 
c)

Támogatott vállalkozások által 
teremtett új munkahelyek 
száma 

Támogatott attrakciók száma 

3.) Somogy megye 
turisztikai potenciáljának 
erősítése

Látrány Látrány

4. projekt Fonyódi

Balatonlelle Város meglévő 
kerékpárútjainak 
fejlesztése, a város külső 
teleplésrészeinek 
becsatolása a Balatoni 
Bringa Körútba

Balatonlelle Város meglévő kerékpárútjainak fejlesztése, a város külső 
teleplésrészeinek becsatolása a Balatoni Bringa Körútba TOP3.1 Megyei kiemelt

Vissza nem 
térítendő

Balatonlelle 
Város 
Önkormányzat
a

Önkormányzat
Belföldi és 
külföldi turisták 2 015 2 17 000 000 ERFA

6. 
környezetvédele
m és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk (6) 
c)

Támogatott vállalkozások által 
teremtett új munkahelyek 
száma 

Támogatott attrakciók száma 

3.) Somogy megye 
turisztikai potenciáljának 
erősítése

Balatonlelle Balatonlelle

5. projekt Fonyódi

Közlekedésbiztonsági 
fejlesztések (körforgalmi 
csomópontok létesítése) 
Balatonbogláron 

A település közúthálózata a regionális térkapcsolatok szempontjából 
három pillére épül: az első M7-es autópálya, amelynek két lehajtója a 
városban van. Az autópályához Balatonbogláron csatlakozik a 6711 sz. 
út, amely a régi 7 sz. főúthoz a Klapka utcában és a Zrínyi utca - 
Szabadság utca vonalon kapcsolódik. A harmadik a Balatonboglár - 
Balatonlelle településeket összekötő út.  A közlekedésbiztonságot és a 
közutak áteresztő képeségét jelentősen javítaná kettő új körforgalmi 
csomópont megépítése: 1) a Klapka utcai szolgáltató kereskedelmi 
övezeteben (a TESCO- áruháznál),  2) a Szabadság utca - Attila utca, 
Zrínyi utca találkozásánál (Malom csomópont). A megvalósítás 
érdekében elvégzendő feladatok: a fejlesztés megvalósításához 
szükséges műszaki tervek elkészítése (engedélyezési, kiviteli és tender 
tervek), a szükséges egyeztetések lefolytatása, területszerzés az 
építéshez szükség szerinti mértékben (tulajdonosi illetve kezelői 
hozzájárulások megszerzése az érintett állami tulajdonú közutakra 
vonatkozóan, területvásárlás vagy kisajátítás magánszemélyektől), 
Kivitelező(k) kiválasztására közbeszerzés lefolytatása. A tervezett 
körforgalmi csomópontokon meglévő közművezetékek kiváltása az 
útépítést megelőzően. Útépítési munkák elvégzése.

TOP3.1 Megyei kiemelt
Vissza nem 
térítendő

Balatonboglár 
Városi 
Önkormányzat

Önkormányzat
Az érintett 
terület 
lakossága

2 015 2 210 000 000 ERFA

6. 
környezetvédele
m és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk (6) 
c)

Támogatott vállalkozások által 
teremtett új munkahelyek 
száma 

Támogatott attrakciók száma 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés 

Balatonboglár Balatonboglár

6. projekt Fonyódi
Kerékpár forgalmi utak 
kiépítése

Gyugy-Lengyeltóti-Somogyvár-Somogyvámos, Fonyód-Lengyeltóti-
Somogyvár-Somogyvámos, Fonyód-Csisztafürdő-Buzsák-Öreglak-
Somgyvár-Somogyvámos kerékpár forgalmi utak építése. 

TOP3.1, IKOP 
3. megyei kiemelt

vissza nem 
térítendő tám.

kistérségi 
társulás kistérségi társulás

Belföldi és 
külföldi turisták 2 015 2 1 000 000 000 ERFA

6. 
környezetvédele
m és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk (6) 
c)

Támogatott vállalkozások által 
teremtett új munkahelyek 
száma 

Támogatott attrakciók száma 

3.) Somogy megye 
turisztikai potenciáljának 
erősítése

Lengyeltóti

Gyugy, Lengyeltóti, 
Somogyvár, 
Somogyvámos, Fonyód, 
Csisztafürdő, Buzsák, 
Öreglak

1. projekt Fonyódi

Balatonlellei iskola, óvoda, 
bölcsőde, városháza, 
Napfénystrand 
épületegyüttes energetikai 
fejlesztése

Balatonlellei iskola, óvoda, bölcsőde, városháza, Napfénystrand 
épületegyüttes energetikai fejlesztése

TOP3.2 Megyei kiemelt Vissza nem 
térítendő

Balatonlelle 
Város 
Önkormányzat
a

Önkormányzat

A kistérség 
közintézményei
nek dolgozói és 
használói

2 015 2 200 000 000 ERFA

4. az alacsony 
szén-dioxid 
kibocsátású 
gazdaságra való 
átállás 
támogatása 
minden 
szektorban;

ERFA 5. cikk (4) 
c)  

Évente megtakarított 
energiamennyiség 
Megvalósuló intézkedések 
kapcsán a megújuló 
energiaforrásokból származó 
évi energiatermelés 
Energetikailag korszerűsített 
épületek száma 
Kidolgozásra kerülő alacsony 
szén-dioxid-kibocsátással járó 
stratégiák száma 

5.) A fenntartható 
gazdálkodást és erőforrás 
felhasználást, valamint a 
megye lakosságának 
életminőség javítását 
támogató 
környezetgazdálkodási 
beruházások támogatása

Balatonlelle Balatonlelle

3.2. A települési önkormányzati intézményekben, ingatlanokban az energiahatékonyság növelés és a megújuló energia felhasználás, valamint a helyi alkalmazkodás támogatása

100+100%

Tartalék

2014.05.31. 4/7



FONYÓDI JÁRÁS

2. projekt Fonyódi

A közigazgatási 
infrastruktúra fejlesztés, 
akadálymentesítés és 
energiahatékonysági 
korszerűsítés, ügyfélbarát 
környezet kialakítása 
Balatonbogláron

A térségi közigazgatási infrastruktúra a Fonyód - Balatonboglár - 
Balatonlelle urbanizációs övezetben az elmúlt évtizedek alatt 
feladatmegosztásra épült. Balatonbogláron van a földhivatal, a 
munkaügyi központ, a falugazdász iroda és itt van a borvidék központja 
(hegyközségi tanács).   Balatonboglár - Balatonlelle települések 
tűzoltósága is nagyközösségi édekeket szolgál. Mivel a munkaügyi 
központ a közeljövőben új elhelyezést nyer, a Polgármesteri Hivatalban 
felszabaduló  és a vele szemben lévő közösségi házban meglévő terek 
funkcionális átalakításával és fejlesztésével a várost és a járást szolgáló 
ügyfélbarát környezet alakítható ki. Itt kívánatos kialakítani a 
közbiztonságot szolgáló körzeti megbizotti irodát is.

TOP3.2 Megyei kiemelt Vissza nem 
térítendő

Balatonboglár 
Városi 
Önkormányzat - 
képviseli: 
Mészáros 
Miklós 
polgármester

Önkormányzat

A kistérség 
közintézményei
nek dolgozói és 
használói

2 015 2 200 000 000 ERFA

4. az alacsony 
szén-dioxid 
kibocsátású 
gazdaságra való 
átállás 
támogatása 
minden 
szektorban;

ERFA 5. cikk (4) 
c)  

Évente megtakarított 
energiamennyiség 
Megvalósuló intézkedések 
kapcsán a megújuló 
energiaforrásokból származó 
évi energiatermelés 
Energetikailag korszerűsített 
épületek száma 
Kidolgozásra kerülő alacsony 
szén-dioxid-kibocsátással járó 
stratégiák száma 

5.) A fenntartható 
gazdálkodást és erőforrás 
felhasználást, valamint a 
megye lakosságának 
életminőség javítását 
támogató 
környezetgazdálkodási 
beruházások támogatása

Balatonboglár Balatonboglár

3. projekt Fonyódi Iskola energetikai felújítása Általános iskola energetikai felújítása TOP3.2 Megyei kiemelt Vissza nem 
térítendő

Fonyód Város 
Önkormányzat

Önkormányzat

A kistérség 
közintézményei
nek dolgozói és 
használói

2 015 2 400 000 000 ERFA

4. az alacsony 
szén-dioxid 
kibocsátású 
gazdaságra való 
átállás 
támogatása 
minden 
szektorban;

ERFA 5. cikk (4) 
c)  

Évente megtakarított 
energiamennyiség 
Megvalósuló intézkedések 
kapcsán a megújuló 
energiaforrásokból származó 
évi energiatermelés 
Energetikailag korszerűsített 
épületek száma 
Kidolgozásra kerülő alacsony 
szén-dioxid-kibocsátással járó 
stratégiák száma 

5.) A fenntartható 
gazdálkodást és erőforrás 
felhasználást, valamint a 
megye lakosságának 
életminőség javítását 
támogató 
környezetgazdálkodási 
beruházások támogatása

Fonyód Fonyód

4. projekt Fonyódi Kinetikus Vízierőmű építése

Településünk rendelkezik a szabadalom megvalósításának jogával. Az 
erőmű a környezetet nemkárosítja a jelenlegi megoldásoknál 
lényegesen olcsóbban tud áramot adni akár az országos hálózatba, akár 
a közvetlen felhasználók részére. Egységre vonatkoztatva 15 -20 % 
megtakarítás biztosítható, mely felhasználásával a területen működő 
elektromos áramot felhasználó üzem árelőnybe kerülhet.

TOP3.2, 
KEHOP 5.

Megyei kiemelt Vissza nem 
térítendő

Ordacsehi 
Önkormányzat
a

Önkormányzat
Az érintett 
terület 
lakossága

2 015 2 1 300 000 000 ERFA

4. az alacsony 
szén-dioxid 
kibocsátású 
gazdaságra való 
átállás 
támogatása 
minden 
szektorban;

ERFA 5. cikk (4) 
c)  

Évente megtakarított 
energiamennyiség 
Megvalósuló intézkedések 
kapcsán a megújuló 
energiaforrásokból származó 
évi energiatermelés 
Energetikailag korszerűsített 
épületek száma 
Kidolgozásra kerülő alacsony 
szén-dioxid-kibocsátással járó 
stratégiák száma 

5.) A fenntartható 
gazdálkodást és erőforrás 
felhasználást, valamint a 
megye lakosságának 
életminőség javítását 
támogató 
környezetgazdálkodási 
beruházások támogatása

Ordacsehi Ordacsehi

5. projekt Fonyódi

A Fonyódi Járási Hivatalt, 
Polgármesteri Hivatalt, 
Okmányirodát, KLIK-et 
szeretnénk egy épületbe 
elhelyezni + eszközfejlesztés 
részükre 

Ennek kapcsán szükséges a jelenleg Balaton Kollégium néven futó 
épület átalakítása, felújítása

TOP3.2, 
KEHOP 5.

Megyei kiemelt Vissza nem 
térítendő

Fonyód Város 
Önkormányzat

Önkormányzat

A kistérség 
közintézményei
nek dolgozói és 
használói

2 015 2 180 000 000 ERFA

4. az alacsony 
szén-dioxid 
kibocsátású 
gazdaságra való 
átállás 
támogatása 
minden 
szektorban;

ERFA 5. cikk (4) 
c)  

Évente megtakarított 
energiamennyiség 
Megvalósuló intézkedések 
kapcsán a megújuló 
energiaforrásokból származó 
évi energiatermelés 
Energetikailag korszerűsített 
épületek száma 
Kidolgozásra kerülő alacsony 
szén-dioxid-kibocsátással járó 
stratégiák száma 

5.) A fenntartható 
gazdálkodást és erőforrás 
felhasználást, valamint a 
megye lakosságának 
életminőség javítását 
támogató 
környezetgazdálkodási 
beruházások támogatása

Fonyód Fonyód

6. projekt Fonyódi
Balatonlelle Város területén 
a közvilágítási lámpatestek 
korszerűsítése

Az elavult lámpatestek új ledes, energiatakarékos lámpatestekre 
történő lecserélése.

TOP3.2, 
KEHOP 5.

Megyei kiemelt Vissza nem 
térítendő

Balatonlelle 
Város 
Önkormányzat
a

Önkormányzat
Az érintett 
terület 
lakossága

2 015 2 30 000 ERFA

4. az alacsony 
szén-dioxid 
kibocsátású 
gazdaságra való 
átállás 
támogatása 
minden 
szektorban;

ERFA 5. cikk (4) 
c)  

Évente megtakarított 
energiamennyiség 
Megvalósuló intézkedések 
kapcsán a megújuló 
energiaforrásokból származó 
évi energiatermelés 
Energetikailag korszerűsített 
épületek száma 
Kidolgozásra kerülő alacsony 
szén-dioxid-kibocsátással járó 
stratégiák száma 

5.) A fenntartható 
gazdálkodást és erőforrás 
felhasználást, valamint a 
megye lakosságának 
életminőség javítását 
támogató 
környezetgazdálkodási 
beruházások támogatása

Balatonlelle Balatonlelle

7. projekt Fonyódi
Fonyód Város területén a 
közvilágítási lámpatestek 
korszerűsítése

Fonyód Város területén a közvilágítási lámpatestek korszerűsítése TOP3.2, 
KEHOP 5.

Megyei kiemelt Vissza nem 
térítendő

Fonyód Város 
Önkormányzat

Önkormányzat
Az érintett 
terület 
lakossága

2 015 2 150 000 000 ERFA

4. az alacsony 
szén-dioxid 
kibocsátású 
gazdaságra való 
átállás 
támogatása 
minden 
szektorban;

ERFA 5. cikk (4) 
c)  

Évente megtakarított 
energiamennyiség 
Megvalósuló intézkedések 
kapcsán a megújuló 
energiaforrásokból származó 
évi energiatermelés 
Energetikailag korszerűsített 
épületek száma 
Kidolgozásra kerülő alacsony 
szén-dioxid-kibocsátással járó 
stratégiák száma 

5.) A fenntartható 
gazdálkodást és erőforrás 
felhasználást, valamint a 
megye lakosságának 
életminőség javítását 
támogató 
környezetgazdálkodási 
beruházások támogatása

Fonyód Fonyód

100+100%
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8. projekt Fonyódi

A klímabarát és és 
energiatakarékos építészeti 
megoldások, illetve 
megújuló energia-források 
használata.

A Pogányvölgyi Kistérség településeinek közszolgáltatást végző 
épületein villamos energia termelő napelemek telepítése.

TOP3.2, 
KEHOP 5.

megyei kiemelt vissza nem 
térítendő

kistérségi 
társulás

kistérségi társulás

A kistérség 
közintézményei
nek dolgozói és 
használói

2 015 2 300 000 000 ERFA

4. az alacsony 
szén-dioxid 
kibocsátású 
gazdaságra való 
átállás 
támogatása 
minden 
szektorban;

ERFA 5. cikk (4) 
c)  

Évente megtakarított 
energiamennyiség 
Megvalósuló intézkedések 
kapcsán a megújuló 
energiaforrásokból származó 
évi energiatermelés 
Energetikailag korszerűsített 
épületek száma 
Kidolgozásra kerülő alacsony 
szén-dioxid-kibocsátással járó 
stratégiák száma 

5.) A fenntartható 
gazdálkodást és erőforrás 
felhasználást, valamint a 
megye lakosságának 
életminőség javítását 
támogató 
környezetgazdálkodási 
beruházások támogatása

Lengyeltóti
Pogányvölgyi Többcélú 
Kistérségi Társulás (10 
település)

1. projekt Fonyódi
egészségügyi alapellátás 
infrastrukturális fejlesztése

a háziorvosi szolgálatnak, fogorvosi szolgálatnak, központi alapellátási 
ügyeletnek helyt adó épület fejlesztése, felújítása, energia hatékonyság 
növelése.

TOP4.1, EFOP 
1. megyei kiemelt

vissza nem 
térítendő

kistérségi 
társulás kistérségi társulás

Az érintett 
terület 
lakossága

2 015 2 300 000 000 ERFA

9. társadalmi 
befogadás 
ösztönzése és 
szegénység elleni 
küzdelem

ERFA 5. cikk (9) 
a) 

Támogatott létesítmények 
fejlesztése által érintett 
lakosok száma

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés 

Lengyeltóti Lengyeltóti

1. projekt Fonyódi

A Balatonlellén működő 
térségi feladatokat ellátó 
Szociális Alapszolgáltatási 
Központ épület 
korszerűsítése és bővítése - 
Idősek Otthona létrehozása

A Balatonlellén működő térségi feladatokat ellátó Szociális 
Alapszolgáltatási Központ épület korszerűsítése és bővítése - Idősek 
Otthona létrehozása

TOP4.2 Megyei kiemelt
Vissza nem 
térítendő

Balatonlelle 
Város 
Önkormányzat
a

Önkormányzat
Az érintett 
terület 
lakossága

2 015 2 80 000 000 ERFA

9. társadalmi 
befogadás 
ösztönzése és 
szegénység elleni 
küzdelem

ERFA 5. cikk (9) 
a) 

Támogatott létesítmények 
fejlesztése által érintett 
lakosok száma

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés 

Balatonlelle Balatonlelle

2. projekt Fonyódi

A szociális 
alapszolgáltatások 
infrastruktúrájának 
bővítése, fejlesztése 
Balatonbogláron

A "Platán" alapszolgáltatási központ jelenleg elöregedett, gazdaságosan 
fel nem újítható és egymástól távol lévő épületekben működik. 
Alapfeladatait (a szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek 
napközbeni ellátása, családsegítés, gyermekjóléti szolgálat) ilyen 
körülmények között nem láthatná el. A kertvárosi  település 
lakónépességének zöme a  Császtai városrészben és a kapcsolódó Attila 
utca - Kórház utca által határolt településrészen él. Ezért az új 
alapszolgáltatási ellátó központot e területhez kapcsolódva, a meglévő 
önkormányzati tulajdonú épületek egyikében, a  jelenlegi funkciók 
kiváltásával kívánjuk megoldani.

TOP4.2 Megyei kiemelt Vissza nem 
térítendő

Balatonboglár 
Városi 
Önkormányzat - 
képviseli: 
Mészáros 
Miklós 
polgármester

Önkormányzat
Az érintett 
terület 
lakossága

2 015 2 30 000 000 ERFA

9. társadalmi 
befogadás 
ösztönzése és 
szegénység elleni 
küzdelem

ERFA 5. cikk (9) 
a) 

Támogatott létesítmények 
fejlesztése által érintett 
lakosok száma

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés 

Balatonboglár Balatonboglár

3. projekt Fonyódi Aktív Idősek Otthona

Településünkön szeretnénk 3 saját tulajdonban lévő ingatlant 
átalakítani az "Aktív Idősek Otthonává". 6-10 új munkahelyet 
teremtenénk helyben az itt élők számára. Az otthon dolgozóinak bérét 
és kiadásait az ott lakok hozzájárulása fedezné. Az ötlet onnan 
származik, hogy több elszármazott (megőzvegyűlt) idős gamási lakos 
érdeklődött már, hogy vissza jönne a településre. Többen az 
ismerőseiknek is ajánlották, hisz kicsiny falunk ellenére. Nálunk még 
hála istennek található orvos, gyógyszertár, posta, takarékszövetkezet, 
boltok, házi segítségnyújtó szolgálat, presszó, könyvtár, iskola, óvoda, 
önkormányzati hivatal, plébánia pappal ... Ami érdekes módon 
néhányuknak meglepő volt, hisz ilyen kicsiny falun ez már sajnos nem 
megszokott. 

TOP4.2 Megyei kiemelt
Vissza nem 
térítendő

Gamás Község 
Önkormányzat
a

Önkormányzat
Az érintett 
terület 
lakossága

2 015 2 28 300 000 ERFA

9. társadalmi 
befogadás 
ösztönzése és 
szegénység elleni 
küzdelem

ERFA 5. cikk (9) 
a) 

Támogatott létesítmények 
fejlesztése által érintett 
lakosok száma

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés 

Gamás Gamás

4. projekt Fonyódi Városi konyha felújítása

A felújítás után városi konyha kiszolgálhatja a bölcsőde, az óvoda, a 
középiskola, a középiskolai kollégium és a szociális étkeztetés kollégium 
igényeit is, a közvetlen környezetében  tervezett turisztikai 
fejlesztéseket figyelembe véve a létesítendő kapacitások (diák turista 
szálló, kollégium épületeének fejlesztése)  nyáron is hasznosíthatók.

TOP4.2, EFOP 
1. Megyei kiemelt

Vissza nem 
térítendő

Balatonboglár 
Városi 
Önkormányzat - 
képviseli: 
Mészáros 
Miklós 
polgármester

Önkormányzat
Az érintett 
terület 
lakossága

2 015 2 160 000 000 ERFA

9. társadalmi 
befogadás 
ösztönzése és 
szegénység elleni 
küzdelem

ERFA 5. cikk (9) 
a) 

Támogatott létesítmények 
fejlesztése által érintett 
lakosok száma

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés 

Balatonboglár Balatonboglár

5. projekt Fonyódi

A szociális 
alapszolgáltatások 
infrastruktúrájának 
bővítése, fejlesztése.

A meglévő, jelenleg kihasználatlan  Zichy kastély teljes körű 
rekontrukciójával szociális alapellátásokhoz kapcsolódó szolgáltatások, 
idősek bentlakásás átmeneti otthona kialakítása.

TOP4.2, EFOP 
1. megyei kiemelt

vissza nem 
térítendő

kistérségi 
társulás kistérségi társulás

Az érintett 
terület 
lakossága

2 015 2 2 500 000 000 ERFA

9. társadalmi 
befogadás 
ösztönzése és 
szegénység elleni 
küzdelem

ERFA 5. cikk (9) 
a) 

Támogatott létesítmények 
fejlesztése által érintett 
lakosok száma

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés 

Lengyeltóti
Lengyeltóti, Rákóczi F. u. 
5.

1. projekt Fonyódi Fecske lakás program Önkormányzati bérlakások építése pályakezdők, fiatal családok részére TOP4.3 Megyei kiemelt
Vissza nem 
térítendő

Fonyód Város 
Önkormányzat Önkormányzat

Az érintett 
terület 
lakossága

2 015 2 120 000 000 ERFA

9. társadalmi 
befogadás 
ösztönzése és 
szegénység elleni 
küzdelem

ERFA 5. cikk (9) 
a) 

Támogatott létesítmények 
fejlesztése által érintett 
lakosok száma

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés 

Fonyód Fonyód

1. projekt Fonyódi
Turul utcai leromlott 
lakások felújítása Turul utcai leromlott lakások felújítása 4.4 Megyei kiemelt

Vissza nem 
térítendő

Fonyód Város 
Önkormányzat Önkormányzat

Az érintett 
terület 
lakossága

2 015 2 120 000 000 ERFA

9. társadalmi 
befogadás 
ösztönzése és 
szegénység elleni 
küzdelem

ERFA 5. cikk (9) 
a) 

Támogatott létesítmények 
fejlesztése által érintett 
lakosok száma

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés 

Fonyód Fonyód

4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

4.2. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

A járásban az elmúlt időszakban az egészségügyi intézmények felújítása majd mindenhol megtörtént, vagy jelenleg történik, ezért nem kívánnak projektet megfogalmazni ebben az intézkedésben, a 4.3-as prioritásba való átcsoportosítást javasolják.

A járásban az elmúlt időszakban az egészségügyi intézmények felújítása majd mindenhol megtörtént, vagy jelenleg történik, ezért nem kívánnak projektet megfogalmazni ebben az intézkedésben, a 4.3-as prioritásba való átcsoportosítást javasolják.

Tartalék

100+100%

Tartalék

100+100%

4.3. A meglévő, önkormányzati feladatellátást szolgáló intézmények akadálymentesítése, családbarát funkciók kialakítása

4.4. Leromlott városi területek rehabilitációja
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FONYÓDI JÁRÁS

3. projekt Fonyódi
Kert utcai ingatlanok 
rehabilitációja Kert utcai rossz állapotú önkormányzati lakások rehabilitációja 4.4 megyei kiemelt

vissza nem 
térítendő tám.

Lengyeltóti 
Város 
Önkormányzat
a

Önkormányzat
Az érintett 
terület 
lakossága

2 015 2 30 000 000 ERFA

9. társadalmi 
befogadás 
ösztönzése és 
szegénység elleni 
küzdelem

ERFA 5. cikk (9) 
a) 

Támogatott létesítmények 
fejlesztése által érintett 
lakosok száma

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés 

Lengyeltóti Lengyeltóti

1. projekt Fonyódi

A helyi szerveződések 
elősegítése, a civil 
szervezetek és a település 
közintézményei, valamint a 
helyi lakosok közötti 
kapcsolat erősítése.

A kistérségi kulturális-gazdasági hagyományokat bemutató és azok 
ápolását szolgáló programok, fejlesztések, akciók (hagyományőrző 
napok, helyi mesterségek napja), civil szervezetek közösségi 
programjainak támogatása.

TOP6.3 megyei kiemelt
vissza nem 
térítendő tám.

kistérségi 
társulás kistérségi társulás

Az érintett 
terület 
lakossága

2 015 2 66 475 061 ESZA

9. társadalmi 
befogadás 
ösztönzése és 
szegénység elleni 
küzdelem

ESZA rendelet 
3. cikk (1) b) i.

Támogatott közösségi célú 
programok száma 
Minőségi fejlesztésen átesett 
közösségi és szabadidős terek 
és létesítmények fejlesztése 
által érintett lakosok száma 
Támogatással érintett lakosok 
száma a fejlesztett / 
megújított településrészeken 

6.) A helyi közösségek 
megerősödését és a helyi 
értékek megőrzését 
szolgáló fejlesztések 
támogatása 

Lengyeltóti
Pogányvölgyi Többcélú 
Kistérségi Társulás 
településein (10település)

2. projekt Fonyódi
II. Látrányi Lekvár és 
Gyümölcs Fesztivál

Nyár közepén, júliusban, két napos fesztivál megszervezése, 
megrendezése.

Előkészítő szakasz:
A projekt előkészítése, programok ötletelése, leszervezése, fellépők 
felkutatása, meghívása.
Szükséges marke�ng és reklám tevékenységek elvégzése.
Tavaszi tereprendezés, a helyszínek előkészítése.
Meetingek szervezése a bevonni kívánt őstermelőkkel, helyi 
vállalkozókkal.
Szervezők kiválasztása, helyi munkaerő alkalmazásával.
Szükséges kis értékű tárgyi eszközök beszerzése. Nagy értékű tárgyi 
eszközök bérlésének előkészítése ( színpad, hangosítás ).

Projekt megvalósítása 2 napban.
4 helyszínen történő megvalósítás. Történelmi játékok, nemzeti 
ételfőző verseny, lekvárok versenye, előadások a 
gyümölcstermesztésről, fűszernövényekről,kiállítás megnyitó, 
filmvetítés gyerekeknek, játszóház gyerekeknek,hagyományőrző 
kézműves foglakozások,kulturális műsorok helyi fellépőkkel és 
sztárvendégekkel, egész napos kirakodó vásár,lovas kocsizás a falu 
környékén,helyi piac - helyi gyümölcsökkel és 
termékekkel,termékkóstolás, a hagyományos lekvár készítés 
bemutatása, lovasbemutatók, állatsimogatás, etetés és gondozás, népi 
mesterségek bemutatója.

Záró szakasz:
Rendbe tétel, visszarendezés, takarítás.




TOP6.3 Megyei kiemelt
Vissza nem 
térítendő

Látrány Község 
Önkormányzat
a

Önkormányzat
Az érintett 
terület 
lakossága

2 015 2 5 000 000 ESZA

9. társadalmi 
befogadás 
ösztönzése és 
szegénység elleni 
küzdelem

ESZA rendelet 
3. cikk (1) b) i.

Támogatott közösségi célú 
programok száma 
Minőségi fejlesztésen átesett 
közösségi és szabadidős terek 
és létesítmények fejlesztése 
által érintett lakosok száma 
Támogatással érintett lakosok 
száma a fejlesztett / 
megújított településrészeken 

6.) A helyi közösségek 
megerősödését és a helyi 
értékek megőrzését 
szolgáló fejlesztések 
támogatása 

Látrány Látrány

1. projekt Fonyódi

A helyi szerveződések 
elősegítése, a helyi 
identitást alakító civil 
szervezetek erősítése.

A kistérségi kulturális-gazdasági hagyományokat bemutató és azok 
ápolását szolgáló programok, fejlesztések, akciók (hagyományőrző 
napok, helyi mesterségek napja), civil szervezetek közösségi 
programjainak támogatása.

6.4 Megyei kiemelt
Vissza nem 
térítendő

kistérségi 
társulás kistérségi társulás

Az érintett 
terület 
lakossága

2 015 2 80 000 000 ESZA

9. társadalmi 
befogadás 
ösztönzése és 
szegénység elleni 
küzdelem

ESZA rendelet 
3. cikk (1) b) i.

Támogatott közösségi célú 
programok száma 
Minőségi fejlesztésen átesett 
közösségi és szabadidős terek 
és létesítmények fejlesztése 
által érintett lakosok száma 
Támogatással érintett lakosok 
száma a fejlesztett / 
megújított településrészeken 

6.) A helyi közösségek 
megerősödését és a helyi 
értékek megőrzését 
szolgáló fejlesztések 
támogatása 

Fonyód
Fonyódi kistérségi társulás 
településein

6.4. A helyi identitás és kohézió erősítése

Tartalék

6.3. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok
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I. A részprogram általános logikájának bemutatása 

1. A részprogramban kijelölt járási projektcsomagok felsorolása 

A járási részprogramban foglalt projektcsomagok a (járási keretből finanszírozható) TOP intézkedései 
mentén kerültek kidolgozásra, melyek a következők: 

Ø A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő 
intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével (TOP 1.4. intézkedés) 

Ø Vállalkozásbarát, népességmegtartó, városi fókuszú településfejlesztés (TOP 2.1. intézkedés) 
Ø Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés (TOP 2.2. intézkedés) 
Ø Fenntartható települési közlekedésfejlesztés (TOP 3.1. intézkedés) 
Ø A települési önkormányzati intézményekben, ingatlanokban az energiahatékonyság növelés és 

a megújuló energia felhasználás, valamint a helyi alkalmazkodás támogatása (TOP 3.2. 
intézkedés) 

Ø Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése (TOP 4.1. intézkedés) 
Ø A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése (TOP 4.2. intézkedés) 
Ø A meglévő, önkormányzati feladatellátást szolgáló intézmények akadálymentesítése, 

családbarát funkciók kialakítása (TOP 4.3. intézkedés) 
Ø Leromlott városi területek rehabilitációja (TOP 4.4. intézkedés) 
Ø A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP 6.3. 

intézkedés) 
Ø A helyi identitás és kohézió erősítése (TOP 6.4. intézkedés) 

Az intézkedésekhez illeszkedő projektek a mellékletben található táblázatban kerülnek bemutatásra. 

 

2. Kapcsolódás a megyei területfejlesztési koncepció és stratégia céljaihoz 

A Somogy Megyei Területfejlesztési Programban az alábbi fejlesztési prioritások kerültek 
meghatározásra: 

I. Az agrár- és erdészeti termelési láncok szereplőinek megerősítése és a helyi termelésen 
alapuló önfenntartó szociális gazdaság feltételeinek megteremtése; 

II. Somogyi vállalkozások versenyképességének növelése az ipari- és szolgáltató szektorban;  

III. Somogy megye turisztikai potenciáljának erősítése; 

IV. A lakosság képzettségi szintjének javítását célzó fejlesztések támogatása; 

V. A fenntartható gazdálkodást és erőforrás felhasználást, valamint a megye lakosságának 
életminőség javítását támogató környezetgazdálkodási beruházások támogatása; 

VI. A helyi közösségek megerősödését és a helyi értékek megőrzését szolgáló fejlesztések 
támogatása; 

VII. Térségi jelentőségű szolgáltatások és infrastrukturális rendszerek fejlesztése, valamint 
településfejlesztés. 
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A projektcsomagok illeszkedését a fenti prioritásokhoz az alábbi kapcsolódási mátrixban mutatjuk be: 
Projektcsomag (TOP intézkedés) Kapcsolódó Somogy Megyei Területfejlesztési Program 

fejlesztési prioritás 

A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása 
családbarát, munkába állást segítő intézmények, 
közszolgáltatások fejlesztésével (TOP 1.4. intézkedés) 

VII. Térségi jelentőségű szolgáltatások és infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, valamint településfejlesztés 

Vállalkozásbarát, népességmegtartó, városi fókuszú 
településfejlesztés (TOP 2.1. intézkedés) 

V. A fenntartható gazdálkodást és erőforrás felhasználást, 
valamint a megye lakosságának életminőség javítását 
támogató környezetgazdálkodási beruházások támogatása 

VII. Térségi jelentőségű szolgáltatások és infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, valamint településfejlesztés 

Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés (TOP 2.2. intézkedés) 

III. Somogy megye turisztikai potenciáljának erősítése 

Fenntartható települési közlekedésfejlesztés (TOP 3.1. 
intézkedés) 

VII. Térségi jelentőségű szolgáltatások és infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, valamint településfejlesztés 

A települési önkormányzati intézményekben, 
ingatlanokban az energiahatékonyság növelés és a 
megújuló energia felhasználás, valamint a helyi 
alkalmazkodás támogatása (TOP 3.2. intézkedés) 

V. A fenntartható gazdálkodást és erőforrás felhasználást, 
valamint a megye lakosságának életminőség javítását 
támogató környezetgazdálkodási beruházások támogatása 

Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése 
(TOP 4.1. intézkedés) 

VII. Térségi jelentőségű szolgáltatások és infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, valamint településfejlesztés 

A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának 
bővítése, fejlesztése (TOP 4.2. intézkedés) 

VII. Térségi jelentőségű szolgáltatások és infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, valamint településfejlesztés 

A meglévő, önkormányzati feladatellátást szolgáló 
intézmények akadálymentesítése, családbarát funkciók 
kialakítása (TOP 4.3. intézkedés) 

VII. Térségi jelentőségű szolgáltatások és infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, valamint településfejlesztés 

Leromlott városi területek rehabilitációja (TOP 4.4. 
intézkedés) 

VII. Térségi jelentőségű szolgáltatások és infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, valamint településfejlesztés 

A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi 
szintű komplex programok (TOP 6.3. intézkedés) 

VI. A helyi közösségek megerősödését és a helyi értékek 
megőrzését szolgáló fejlesztések támogatása 

A helyi identitás és kohézió erősítése (TOP 6.4. 
intézkedés) 

VI. A helyi közösségek megerősödését és a helyi értékek 
megőrzését szolgáló fejlesztések támogatása 

 

3. A projektcsomagok indokoltsága, visszautalva a megyei helyzetfeltárás és a megyei 
koncepció megállapításaira 

A Kaposvári járás 78 településén 120 634 fő él (2010). Területe 1591 km2, népsűrűsége 75,8 fő. 

A nagy település- és népességszámból, a terület nagyságából következik, hogy a járás, mint egységes 
tervezési és fejlesztési egység- a helyi gazdasági ellátási és társadalmi kapcsolatok szerteágazó volta és 
térbeli kiterjedése miatt – igen nehezen határolható be. Mondhatjuk, hogy összetett kategóriába 
tartozik. 

Lakosságának életkor szerinti megoszlása : 14 év alattiak: 14,4% , 15-64 év közöttiek: 69 %, 65 év 
felettiek: 16,6 %.  A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők száma ezer lakosra 299,2. A 
munkavállalási korú népesség 11,3 % nyilvántartott álláskereső. 
Problémát jelent, hogy a lakosság száma csökken, a falvakat az elöregedés jellemzi, és a járásban élő 
populációkon belül kialakultak kockázati csoportok a nők, megváltozott munkaképességű emberek, 
pályakezdők és romák csoportja 
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A járási vállalkozói és üzleti környezet helyzetét a sokszínűség jellemzi. Gyakorlatilag szinte minden 
megtalálható, ami a nemzetgazdasági ágazatokban jelentkezik. Problémát jelent viszont az 
infrastruktúra felemás helyzete. Összehasonlítási alap lehet Kaposvár és közvetlen környékének 
viszonylagos fejlettsége és Kadarkút és környezetének infrastrukturális fejletlensége. Lényeges gond, 
hogy a járás megközelítéséhez kapcsolódó úthálózat hiányzik. A vasút visszafejlődött, és más 
vállalkozást élénkítő infrastrukturális beruházások, logisztikai rendszerek is lassan fejlődnek. A 
mezőgazdasági nagyüzemek megszűnése, a feldolgozóipar visszaesése, a kézimunka igényes 
növénytermesztés és állattenyésztés lecsökkenése, ezzel párhuzamban a képzetlen vagy alul képzett 
nagyszámú munkaerő felszabadulása fokozott foglalkoztatási problémát jelent.  

Jellemző adatok: Kaposvári járásban: az egy adófizetőre jutó személyi jövedelemalapot képező 
jövedelem 1 622 ezer Ft.  A regisztrált vállalkozások száma 1000 lakosra 157, ebből a társas 
vállalkozások száma ezer lakosra 44. 

További gondot jelent, hogy a bérszínvonal jóval alatta van az országos átlagnak. 

Ahhoz, hogy egy járás megtartsa fiataljait, a települési környezet vonzóvá tételén túl az oktatás és 
egészségügyi infrastruktúráját, működtetéséhez szükséges minőségi humánerőforrását is biztosítani 
kell, ez ugyan akkor kihat a foglalkoztatásra, főleg a nők foglalkoztatására is. Az elöregedő lakosság a 
szociális gondoskodás szükségességét veti fel. 

Óvodával rendelkező települések aránya 52,6 % 

Általános iskolával rendelkező települések aránya 37,2 % 

Középiskolával rendelkező települések aránya 2,6 % 
A fent leírtak egyértelműsítik, hogy a fejlesztés fókuszában a foglalkoztatás, az ipari infrastruktúra 
fejlesztése, az agrá-r és feldolgozóipar fejlesztése, infrastruktúrafejlesztés, egészségügyi és szociális 
ellátás fejlesztése, illetve a településkörnyezet és szolgáltatásfejlesztés kell, hogy álljon. Az 
önkormányzati kezelésben lévő épületek működtetésének olcsóbbá tétele közös érdek, ugyan úgy, 
ahogy a környezetvédelem is, így ezen épületek energiahatékonyabbá tétele fontos prioritást jelent. 
A járás bővelkedik épített és természeti örökségekben, őrzi hagyományait, így ezek bemutatása a 
turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztésével nem csak a járás megismertetésében, hanem a 
helyi foglalkoztatásban és gazdaságfejlesztésben is szerepet játszhat. 

 

4. A kijelölt projektcsomagok egymásra épülése, összhangja, az egyes projektcsomagok közötti 
esetleges kapcsolódási pontok bemutatása 

A projektcsomagok mindegyike valamilyen kapcsolódást mutat a foglalkoztatással illetve a 
településkörnyezet javításával. 

Az óvodafejlesztések, a kapacitás bővítés nem csak a fiatalok helyben tartását, hanem a nők munkába 
állását is segítik, ugyan úgy, mint ahogy a foglalkoztatás illetve vállalkozásfejlesztés segítői az 
útépítések, illetve a közlekedésbiztonság növelése, vagy a kerékpárutak építése is.  

A mezőgazdasági – élelmiszeripari feldolgozó üzemek létrehozása is a helyi foglalkoztatást illetve a 
helyi termékek létrehozását segíti, ezzel közvetetten támogatva a turizmust is.  

Önellátó falvak a Kaposvári járásban című projekt, nem önmagában a helyi kertészeti termelés és 
feldolgozás megszervezése önkormányzatok összefogásával, termékek feldolgozása, közétkeztetés 
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ellátása, új piaci lehetőségek feltárása, ehhez szükséges infrastruktúra kialakítása, menedzsment 
felállítása, hanem az ehhez szükséges humánerő komplex szakképzését is megköveteli. 
 
A járásra egykor jellemző textilipar �felébresztése�, infrastrukturális fejlesztése, illetve a Kaposvári 
járási textilipari vállalkozások szakképzési hátterének biztosítása is csak együtt kap értelmet. 

Az Alsóbogát – Somogygeszti út 3 km-es szakaszának megépítésével összeköthető a két Kaposvár-
Balatont összekötő út, könnyebben megközelíthetővé válik a Somogygeszti-, Mernyei-, Szentgáloskéri-
, Polányi-, illetve Felsőmocsoládi kastély vagy kúria, illetve közelebb kerül a járás szélén elhelyezkedő 
Igali Gyógyfürdő is, ugyanakkor a megye keleti részéről könnyebben el lehet jutni az Alsóbogáti 
kastélyokhoz, Várdai Szász-kúriához, a Csombárdi-, Somogysárdi-, Somogyfajszi- kastélyokhoz, vagy a 
Boronkai természetvédelmi területhez is. 

 

Melléklet: járási projektcsomag táblázatos bemutatása 

 



KAPOSVÁRI JÁRÁS

Sor-
szám

TOP 
Intézkedés

Járás 
megnevezése

Projekt 
megnevezése

Tervezett tevékenységek Kapcsolódó 
TOP 

intézkedés

Kijelölés típusa Támogatási 
forma 

megnevezése

Projektgazda 
neve

Kedvezményezetti 
kör meghatározása

Egyéb 
bevonandó 
szervezet

Célcsoport Időbeli 
ütemezés: a 

kezdés 
tervezett 
időpontja 

(év)

Időbeli 
ütemezés: a 

projekt 
megvalósítá

s várható 
időtartama 

(év)

A projekt 
költségigénye (Ft)

Finanszírozó 
alap

Kapcsolódó EU 
tematikus 
célkitűzés

Kapcsolódó EU 
beruházási 

prioritás neve

Számszerűsíthető indikátor 
vállalások

Somogy megyei 
területfejlesztési 

stratégia kapcsolódó  
prioritása

Gesztor település 
megnevezése

Érintett település(ek) 
megnevezése

255 000 000

1. projekt Kaposvári

Kaposfő térségi 
óvódai ellátás és 
bölcsödei elhelyezés 
bővítése

1. Új építésű, 3 csoportos óvóda létrehozása
2. Bölcsödei csoport létrehozása
3. Kötelező és szakmai projekt tevékenységek

Előkészítettség
1. Óvoda épület, építési dokumentáció
2. Igényfelmérés bölcsöde igénybevételre

1.4 megyei kiemelt vissza nem 
térítendő

Kaposfő 
Község 
Önkormányzat
a

önkormányzat

Óvoda 
dolgozói és az 
óvoda 
gyermekei

2015 24 hó 150 000 000 ERFA

8. foglalkoztatás 
növelése és 
munkaerő-piaci 
mobilitás 
támogatása

ERFA 5. cikk 8 
(c.)

Támogatott létesítmények 
fejlesztése által érintett lakosok 
száma

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés 

Kaposfő Kaposfő

2. projekt Kaposvári
Mosdósi óvoda 
épületének 
korszerűsítése

Kiemelten fontos, hogy gyermekeink a jövőben is 
helyben járjanak óvodába. Emellett fontos feladat 
a mindenkori jogszabályi előírásoknak való 
állandó megfelelés. Kiemelt feladat az óvoda 
további felújítása, anyagi és pályázati 
lehetőségekhez mérten, (tetőfelújítás, udvari 
játékok cseréje EU-szabvány szerinti játékokra, 
stb.) A gyerekek étkeztetése az önkormányzatnak 
a kötelező feladata. Indokolt a hosszú távú 
költségtakarékosság érdekében a főzőkonyha 
további korszerűsítése.

1.4 megyei kiemelt vissza nem 
térítendő

Mosdós Község 
Önkormányzat
a

önkormányzat

Óvoda 
dolgozói és az 
óvoda 
gyermekei

2014.06. hó 6 hó 30 000 000 ERFA

8. foglalkoztatás 
növelése és 
munkaerő-piaci 
mobilitás 
támogatása

ERFA 5. cikk 8 
(c.)

Támogatott létesítmények 
fejlesztése által érintett lakosok 
száma

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés 

Mosdós Mosdós

3. projekt Kaposvári
Óvodai 
kapacitásbővítés 
Hetesen

Óvodai kapacitásbővítés 1.4 megyei kiemelt vissza nem 
térítendő

Hetes 
Önkormányzat
a

önkormányzat

Óvoda 
dolgozói és az 
óvoda 
gyermekei

Később 
pontosítand
ó

50 000 000 ERFA

8. foglalkoztatás 
növelése és 
munkaerő-piaci 
mobilitás 
támogatása

ERFA 5. cikk 8 
(c.)

Támogatott létesítmények 
fejlesztése által érintett lakosok 
száma

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés 

Hetes Hetes

4. projekt Kaposvári Családi napközi 
kialakítása Jutában

Családi napközi kialakításaa 1.4 megyei kiemelt vissza nem 
térítendő

Juta 
Önkormányzat
a

önkormányzat

Óvoda 
dolgozói és az 
óvoda 
gyermekei

Később 
pontosítand
ó

25 000 000 ERFA

8. foglalkoztatás 
növelése és 
munkaerő-piaci 
mobilitás 
támogatása

ERFA 5. cikk 8 
(c.)

Támogatott létesítmények 
fejlesztése által érintett lakosok 
száma

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés 

Juta Juta

490 000 000

1. projekt Kaposvári

Művelődési ház 
parkjának rendezése 
és ifjúsági pinceklub 
kialakítása 

A Művelődési Ház parkja rendkívül rossza 
állapotban van, parkként évek óta megszűnt 
funkcionálni. A művelődési ház felújítása tavaly 
fejeződött be, és hogy teljesen betöltse 
funkcióját, a külső környezetét is szeretnénk 
fejleszteni. Szabadtéri színpadot és nézőteret 
kívánunk kialakítani, valamint parkosítással tenni 
alkalmassá a közösségi használatra. Az intézmény 
felújításából kimaradt a pince. Ebből egy modern, 
a mai kör követelményei szerint felszerelt ifjúsági 
klubot szeretnénk létrehozni, amelyben egy 
komlex ifjúsági programsorozatot valósítunk meg 
az átadást követő egy évben. 

2.1 megyei kiemelt
vissza nem 
térítendő

ALTERNAIV 
Ifjúsági és 
Kulturális 
Egyesület

Nonprofit

AlTERNAIV 
Ifjúsági és 
Kulturális 
Egyesület

a település 
lakossága 2016 24 hó 70 000 000 ERFA

6. 
környezetvédele
m és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk 
6(e)

Támogatással érintett lakosok száma 
a fejlesztett / megújított 
településrészeken 
Felújított, vagy újonnan épített 
alsórendű úthálózati elemek, 
belterületi útszakaszok, üzleti 
infrastruktúra bekötést szolgáló 
úthálózati elemek hossza 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés 

Nagybajom Nagybajom

2. projekt Kaposvári
A helyi közbiztonság 
feltételeinek 
növelése

A fejlesztés keretében a közbiztonság növelését 
kívánjuk megvalósítani Nagybajom városban. A 
beruházás
során köztéri térfigyelő kamerarendszert építünk 
ki a településen. Összesen 15 db nagy felbontású 
(HD)
színes mozgóképet szolgáltató, éjszakai 
fényviszonyok között is megfelelő képminőséget 
biztosító kültéri
térfigyelő kamerát telepítünk a városba. A 
tervezett rendszer összes kamerája vezetékes 
hálózaton keresztül
kapcsolódik a vezérlő, rögzítő központhoz. A 
beruházás keretében a kamerák beszerzésén kívül 
az egyéb
szükséges berendezések beszerzése, helyszínre 
szállítása, felszerelések üzembe helyezése, is 
megvalósul. Az infrastrukturális fejlesztéshez egy 
térségi bűnmegelőzési programot is 
megvalósítunk. 

2.1 megyei kiemelt
vissza nem 
térítendő

Nagybajomi 
Környezetvédel
mi és 
Bűnmegelőzési 
Egyesület 
(Polgárőrség)

Nonprofit

ALTERNAIV 
Ifjúsági és 
Kulturális 
Egyesület

a település 
lakossága 2016 24 hó 20 000 000 ERFA

6. 
környezetvédele
m és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk 
6(e)

Támogatással érintett lakosok száma 
a fejlesztett / megújított 
településrészeken 
Felújított, vagy újonnan épített 
alsórendű úthálózati elemek, 
belterületi útszakaszok, üzleti 
infrastruktúra bekötést szolgáló 
úthálózati elemek hossza 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés 

Nagybajom Nagybajom

1.4. A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével (343 182 712 Ft)

2.1. Vállalkozásbarát, népességmegtartó, városi fókuszú településfejlesztés (492 888 613 Ft)

100%-os lista

100%-os lista
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3. projekt Kaposvári
Kadarkút 
városközpont 
rehabilitáció

2.1 megyei kiemelt vissza nem 
térítendő

Kadarkút Város 
Önkormányzat
a

önkormányzat a település 
lakossága

Később 
pontosítand
ó

200 000 000 ERFA

6. 
környezetvédele
m és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk 
6(e)

Támogatással érintett lakosok száma 
a fejlesztett / megújított 
településrészeken 
Felújított, vagy újonnan épített 
alsórendű úthálózati elemek, 
belterületi útszakaszok, üzleti 
infrastruktúra bekötést szolgáló 
úthálózati elemek hossza 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés 

Kadarkút Kadarkút

4. projekt Kaposvári Igal 
településfejlesztés

2.1 megyei kiemelt vissza nem 
térítendő

Igal Város 
Önkormányzat
a

önkormányzat a település 
lakossága

Később 
pontosítand
ó

200 000 000 ERFA

6. 
környezetvédele
m és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk 
6(e)

Támogatással érintett lakosok száma 
a fejlesztett / megújított 
településrészeken 
Felújított, vagy újonnan épített 
alsórendű úthálózati elemek, 
belterületi útszakaszok, üzleti 
infrastruktúra bekötést szolgáló 
úthálózati elemek hossza 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés 

Igal Igal

560 000 000

1. projekt Kaposvári Zselici kerékpárút 
kiépítése

Kaposmérő, Bárdudvarnok, Szenna, Patca, 
Zselickisfalud, Kaposszerdahely (meglévőhöz 
csatlakozik)

2.2 megyei kiemelt vissza nem 
térítendő

Szenna 
Önkormányzat

önkormányzat a járás 
lakossága

Később 
pontosítand
ó

280 000 000 ERFA

6. 
környezetvédele
m és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk (6) 
c)

Támogatott vállalkozások által 
teremtett új munkahelyek száma 

Támogatott attrakciók száma 

3.) Somogy megye 
turisztikai potenciáljának 
erősítése

Szenna

Kaposmérő, 
Bárdudvarnok, 
Szenna, Patca, 
Zselickisfalud, 
Kaposszerdahely

2. + Kaposvári Pihenés a Boronka 
mentén

Ökoturisztikai komplex projekt sport elemekkel 
(több település - Juta teniszpály, Somogysárd, 
Hetes sportjátszótér)

2.2 megyei kiemelt vissza nem 
térítendő

Somogyi 
Naturális 
Nonprofit Kft.

civil szervezet a járás 
lakossága

2015 24 hó 280 000 000 ERFA

6. 
környezetvédele
m és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk (6) 
c)

Támogatott vállalkozások által 
teremtett új munkahelyek száma 

Támogatott attrakciók száma 

3.) Somogy megye 
turisztikai potenciáljának 
erősítése

Újvárfalva Újvárfalva, Juta, 
Somogysárd, Hetes

768 500 000

1. projekt Kaposvári

Központi 
buszforduló - 
központi buszváróval 
- kialakítása

A település központi elhelyezkedéséből adódóan 
a különböző irányokba érkező autóbuszok egy 
buszállomáson, buszmegállónál találkoznának, így 
az utasoknak az átszállás jelentősen könnyebb 
lesz, mert nem kell 300 m-t gyalogolni. Jelenleg 
két buszváró van 300 méter távolságra.

3.1 megyei kiemelt
vissza nem 
térítendő Mernye Önk. önkormányzat

a település 
lakossága 2015 5 hónap 30 000 000 ERFA

6. 
környezetvédele
m és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk (6) 
c)

Megtakarított utazási idő a városi és 
elővárosi nem kötöttpályás 
közlekedés fejlesztett szakaszaihoz 
kapcsolódóan 
Fejlesztett és kiépített közösségi 
közlekedési infrastrukturális elemek 
száma 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés

Mernye Mernye

2. projekt Kaposvári

Juta 6701 sz. és 6703 
sz. utak 
kereszteződésében 
körforgalmú 
csomópont 
kiépítése, 
hozzákapcsolódó 
Dózsa Gy. u. 
belterületi részének 
felújítása

Körforgalom kialakítása, a hozzá kapcsolódó 
közúti létesítményekkel, gyalogos átjáróval, 
gyalogos szigettel, útfelújítással.

3.1 megyei kiemelt vissza nem 
térítendő

Juta Önk. önkormányzat a járás 
lakossága

2015. 6 hónap 100 000 000 ERFA

6. 
környezetvédele
m és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk (6) 
c)

Megtakarított utazási idő a városi és 
elővárosi nem kötöttpályás 
közlekedés fejlesztett szakaszaihoz 
kapcsolódóan 
Fejlesztett és kiépített közösségi 
közlekedési infrastrukturális elemek 
száma 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés

Juta Juta

3. projekt Kaposvári

Településközpont 
rekonstrukciója 
forgalombiztonsági 
szempontok alapján

Településközpont rekonstrukciója 
forgalombiztonsági szempontok alapján 3.1 megyei kiemelt

vissza nem 
térítendő

Somogysárd 
Önk. önkormányzat

a település 
lakossága

Később 
pontosítand
ó

35 000 000 ERFA

6. 
környezetvédele
m és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk (6) 
c)

Megtakarított utazási idő a városi és 
elővárosi nem kötöttpályás 
közlekedés fejlesztett szakaszaihoz 
kapcsolódóan 
Fejlesztett és kiépített közösségi 
közlekedési infrastrukturális elemek 
száma 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés

Somogysárd Somogysárd

4. projekt Kaposvári

„Zselic kapuja 
program”, a Zselici 
falvak egységes 
településképének 
megteremtése 
közlekedésbiztonsági-
, és település 
biztonsági 
szempontok 
figyelembe vételével

A 10 zselici település környezeti képének javítása 
a tájba illő egységes utcabútorzattal, ahol 
szükséges autóbusz öblözetek kialakításával, és 
egységes buszmegállókkal, valamint térfigyelő 
kamerarendszer telepítésével kapcsolódva a 
�Zselici napok� elnevezésű gasztronómiai- és 
ökofesztivál programjához, és a meglévő 
turisztikai alap infrastruktúrához (diákszállók 
Szentbalázson, Bőszénfán, Simonfán)

3.1 megyei kiemelt vissza nem 
térítendő

Bőszénfa Önk. önkormányzat a település 
lakossága

Később 
pontosítand
ó

30 000 000 ERFA

6. 
környezetvédele
m és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk (6) 
c)

Megtakarított utazási idő a városi és 
elővárosi nem kötöttpályás 
közlekedés fejlesztett szakaszaihoz 
kapcsolódóan 
Fejlesztett és kiépített közösségi 
közlekedési infrastrukturális elemek 
száma 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés

Bőszénfa

Sántos, Szentbalázs, 
Cserénfa, Gálosfa, 
Bőszénfa, 
Zselicszentpál, 
Zselickislak, Simonfa, 
Hajmás, 
Kaposgyarmat

5. projekt Kaposvári
Buszmegálló öblök 
kiépítése

Fonó község belterületén lévő buszmegálló öblök 
(4 db) kiépítése a távolsági autóbuszközlekedés 
segítése, fenntartása.

3.1 megyei kiemelt
vissza nem 
térítendő Fonó Önk. önkormányzat

a település 
lakossága

2014. 
március 1. 1 2 500 000 ERFA

6. 
környezetvédele
m és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk (6) 
c)

Megtakarított utazási idő a városi és 
elővárosi nem kötöttpályás 
közlekedés fejlesztett szakaszaihoz 
kapcsolódóan 
Fejlesztett és kiépített közösségi 
közlekedési infrastrukturális elemek 
száma 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés

Fonó Fonó

100%-os lista
2.2. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés (280 141 428 Ft)

3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés (392 359 333 Ft)

+100%-os lista

100%-os lista
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6. projekt Kaposvári

Településbiztonsági 
szempontú 
közlekedésfejlesztés 
a Kaposvári Kistérség 
területén

Érintett települések (akik szükségesnek látják) 
településen közlekedésbiztonsági intézkedései 3.1 megyei kiemelt

vissza nem 
térítendő

Somogyjád 
Önk.(gesztor) önkormányzat

a település 
lakossága

Később 
pontosítand
ó

120 000 000 ERFA

6. 
környezetvédele
m és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk (6) 
c)

Megtakarított utazási idő a városi és 
elővárosi nem kötöttpályás 
közlekedés fejlesztett szakaszaihoz 
kapcsolódóan 
Fejlesztett és kiépített közösségi 
közlekedési infrastrukturális elemek 
száma 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés

Somogyjád Járás települései

Kaposvári

Településbiztonsági 
szempontú 
közlekedésfejlesztés 
a Kadarkúti Kistérség 
területén

Érintett települések (akik szükségesnek látják) 
településen közlekedésbiztonsági intézkedései 3.1 megyei kiemelt

vissza nem 
térítendő

Kaposfő Önk. 
(gesztor) önkormányzat

a település 
lakossága

Később 
pontosítand
ó

66 000 000 ERFA

6. 
környezetvédele
m és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk (6) 
c)

Megtakarított utazási idő a városi és 
elővárosi nem kötöttpályás 
közlekedés fejlesztett szakaszaihoz 
kapcsolódóan 
Fejlesztett és kiépített közösségi 
közlekedési infrastrukturális elemek 
száma 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés

Kaposfő Járás települései

Kaposvári

kerékpárút 
megépítése a 61-es 
számú főút mentén 
Böhönye és 
Kaposvár között

A Böhönye és Kaposvár között 35 km-es 
elkülönített kerékpárút létrehozásával szeretnénk 
megteremteni a biztonságos kerékpáros 
közlekedés feltételeit településünk, illetve a 
szomszédos Böhönye és a megyeszékhely között. 
A fejlesztés a kerékpáros turizmus lehetőségeit is 
nagymértékben fejleszti, ami a későbbi 
fejlesztésekre is alapot ad. 

3.1 megyei kiemelt vissza nem 
térítendő

Az érintett 
települések 
önkormányzat
ai (Böhönye, 
Pálmajor, 
Kiskorpád, 
Kaposfő, 
Kaposmérő, 
Kaposújlak, 
Kaposvár)

önkormányzat a járás 
lakossága

Később 
pontosítand
ó

385 000 000 ERFA

6. 
környezetvédele
m és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk (6) 
c)

Megtakarított utazási idő a városi és 
elővárosi nem kötöttpályás 
közlekedés fejlesztett szakaszaihoz 
kapcsolódóan 
Fejlesztett és kiépített közösségi 
közlekedési infrastrukturális elemek 
száma 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés

Kaposmérő.Kaposfő, 
Kiskorpád, 
Nagybajom, 

1 083 000 000

1. projekt Kaposvári
Óvoda 
korszerűsítése

Az óvoda fűtési rendszere elavult, az épületet 
hőszigetelni kell, a tetőszerkezetet alkalmassá kell 
tenni a napelemek és kollektorok fogadására. A 
környezeti terhelés csökkentése érdekében víz-víz 
hőszivattyús fan-coil rendszer kiépítése indokolt. 
A szolgáltatások számát sószoba kialakításával 
bővitjük a gyermekek egészségmegőrzésének 
érdekében. A tornaszoba felújításra kerül, további 
eszközöket vásárolunk a mozgásfejlesztés 
érdekében. Az udvart felújítjuk parkosítással ész 
eszközök beszerzésével. A kiszolgáló konyhába új 
eszközöket építünk be, a konyhát felújítjuk.

3.2 megyei kiemelt
vissza nem 
térítendő

Baté Községi 
Önkormányzat önkormányzat

a település 
lakossága

2015. IV. 
negyedév 8 hónap 48 000 000 ERFA

4. az alacsony 
szén-dioxid 
kibocsátású 
gazdaságra való 
átállás 
támogatása 
minden 
szektorban;

ERFA 5. cikk (4) 
c)  

Évente megtakarított 
energiamennyiség 
Megvalósuló intézkedések kapcsán a 
megújuló energiaforrásokból 
származó évi energiatermelés 
Energetikailag korszerűsített 
épületek száma 
Kidolgozásra kerülő alacsony szén-
dioxid-kibocsátással járó stratégiák 
száma 

5.) A fenntartható 
gazdálkodást és erőforrás 
felhasználást, valamint a 
megye lakosságának 
életminőség javítását 
támogató 
környezetgazdálkodási 
beruházások támogatása

Baté Baté

2. projekt Kaposvári Taszári Óvoda 
felújítása

Az óvoda fűtés rendszerének korszerűsítése, 
csoportszobák padozat cseréje,festés, 
vizesblokkok felújítása, külső hőszigetelés

3.2 megyei kiemelt vissza nem 
térítendő

Taszár 
önkormányzat

önkormányzat a település 
lakossága

Később 
pontosítand
ó

30 000 000 ERFA

4. az alacsony 
szén-dioxid 
kibocsátású 
gazdaságra való 
átállás 
támogatása 
minden 
szektorban;

ERFA 5. cikk (4) 
c)  

Évente megtakarított 
energiamennyiség 
Megvalósuló intézkedések kapcsán a 
megújuló energiaforrásokból 
származó évi energiatermelés 
Energetikailag korszerűsített 
épületek száma 
Kidolgozásra kerülő alacsony szén-
dioxid-kibocsátással járó stratégiák 
száma 

5.) A fenntartható 
gazdálkodást és erőforrás 
felhasználást, valamint a 
megye lakosságának 
életminőség javítását 
támogató 
környezetgazdálkodási 
beruházások támogatása

Taszár Taszár

3. projekt Kaposvári Zselici Zöld Óvodák 
program

A 10 zselici település természeti környezetéhez 
igazodva az óvodák természetes anyagokkal, 
megújuló energiával, és energetikai fejlesztéssel 
történő felújítása, és az �ökonevelést� , aktív 
sport, mint életszemlélet, valamint az 
önfenntartásra nevelést elősegítő bel- és kültéri 
eszközök beszerzése, ehhez kapcsolódó óvodai 
program kialakítása

3.2 megyei kiemelt vissza nem 
térítendő

Szentbalázs 
Község 
Önkormányzat
a

önkormányzat a település 
lakossága

Később 
pontosítand
ó

30 000 000 ERFA

4. az alacsony 
szén-dioxid 
kibocsátású 
gazdaságra való 
átállás 
támogatása 
minden 
szektorban;

ERFA 5. cikk (4) 
c)  

Évente megtakarított 
energiamennyiség 
Megvalósuló intézkedések kapcsán a 
megújuló energiaforrásokból 
származó évi energiatermelés 
Energetikailag korszerűsített 
épületek száma 
Kidolgozásra kerülő alacsony szén-
dioxid-kibocsátással járó stratégiák 
száma 

5.) A fenntartható 
gazdálkodást és erőforrás 
felhasználást, valamint a 
megye lakosságának 
életminőség javítását 
támogató 
környezetgazdálkodási 
beruházások támogatása

Szentbalázs Szentbalázs

4. projekt Kaposvári

Szenna-
Zselickisfalud.Szilvás
szentmárton-Patca 
településeket ellátó 
óvoda és konyha 
felújítás- bővítés, 
energetikai 
rekonstrukció

óvoda és konyha felújítás- bővítés, energetikai 
rekonstrukció

3.2 megyei kiemelt vissza nem 
térítendő

Szenna önkormányzat a település 
lakossága

Később 
pontosítand
ó

70 000 000 ERFA

4. az alacsony 
szén-dioxid 
kibocsátású 
gazdaságra való 
átállás 
támogatása 
minden 
szektorban;

ERFA 5. cikk (4) 
c)  

Évente megtakarított 
energiamennyiség 
Megvalósuló intézkedések kapcsán a 
megújuló energiaforrásokból 
származó évi energiatermelés 
Energetikailag korszerűsített 
épületek száma 
Kidolgozásra kerülő alacsony szén-
dioxid-kibocsátással járó stratégiák 
száma 

5.) A fenntartható 
gazdálkodást és erőforrás 
felhasználást, valamint a 
megye lakosságának 
életminőség javítását 
támogató 
környezetgazdálkodási 
beruházások támogatása

Szenna Szenna

5. projekt Kaposvári
Az óvodafejlesztés az 
energiahatékonyság 
jegyében

energetikai rekonstrukció 3.2 megyei kiemelt vissza nem 
térítendő

Somogysárd 
Önkormányzat
a

önkormányzat a település 
lakossága

Később 
pontosítand
ó

30 000 000 ERFA

4. az alacsony 
szén-dioxid 
kibocsátású 
gazdaságra való 
átállás 
támogatása 
minden 
szektorban;

ERFA 5. cikk (4) 
c)  

Évente megtakarított 
energiamennyiség 
Megvalósuló intézkedések kapcsán a 
megújuló energiaforrásokból 
származó évi energiatermelés 
Energetikailag korszerűsített 
épületek száma 
Kidolgozásra kerülő alacsony szén-
dioxid-kibocsátással járó stratégiák 
száma 

5.) A fenntartható 
gazdálkodást és erőforrás 
felhasználást, valamint a 
megye lakosságának 
életminőség javítását 
támogató 
környezetgazdálkodási 
beruházások támogatása

Somogysárd Somogysárd

+100%-os lista

100%-os lista
3.2. A települési önkormányzati intézményekben, ingatlanokban az energiahatékonyság növelés és a megújuló energia felhasználás, valamint a helyi alkalmazkodás támogatása (429 366 563 Ft)
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KAPOSVÁRI JÁRÁS

6. projekt Kaposvári

Somogyjád 
közintézményeinek 
alternatív fűtési 
rendszerének 
kialakítása 

 alternatív fűtési rendszerének kialakítása 3.2 megyei kiemelt vissza nem 
térítendő

Somogyjád 
Önkormányzat
a 

önkormányzat a település 
lakossága

Később 
pontosítand
ó

150 000 000 ERFA

4. az alacsony 
szén-dioxid 
kibocsátású 
gazdaságra való 
átállás 
támogatása 
minden 
szektorban;

ERFA 5. cikk (4) 
c)  

Évente megtakarított 
energiamennyiség 
Megvalósuló intézkedések kapcsán a 
megújuló energiaforrásokból 
származó évi energiatermelés 
Energetikailag korszerűsített 
épületek száma 
Kidolgozásra kerülő alacsony szén-
dioxid-kibocsátással járó stratégiák 
száma 

5.) A fenntartható 
gazdálkodást és erőforrás 
felhasználást, valamint a 
megye lakosságának 
életminőség javítását 
támogató 
környezetgazdálkodási 
beruházások támogatása

Somogyjád Somogyjád

7 projekt Kaposvári

Közös 
Önkormányzati 
Hivatal átalakítása, 
irattári helyiséggel 
bővítése

A projekt megvalósítása azért vált szükségessé, 
mert 2012. január 1. napja óta a hivatal 5 
település feladatait látja el, így a hivatal 
létszámában is változás történt, és az 
iratmennyiséget tekintve is. További helyiséget 
kellett biztosítani a járáshivatal települési 
ügysegédjének is. A projekt megvalósítása során 
az épület átalakítása szükséges, hiszen irodák 
számát is bővíteni kell, megfelelő méretű irattári 
helyiség kialakítására van szükség, továbbá egy 
tárgyalóteremre.

3.2 megyei kiemelt
vissza nem 
térítendő Mernye önkormányzat

a település 
lakossága

Később 
pontosítand
ó

15 000 000 ERFA

4. az alacsony 
szén-dioxid 
kibocsátású 
gazdaságra való 
átállás 
támogatása 
minden 
szektorban;

ERFA 5. cikk (4) 
c)  

Évente megtakarított 
energiamennyiség 
Megvalósuló intézkedések kapcsán a 
megújuló energiaforrásokból 
származó évi energiatermelés 
Energetikailag korszerűsített 
épületek száma 
Kidolgozásra kerülő alacsony szén-
dioxid-kibocsátással járó stratégiák 
száma 

5.) A fenntartható 
gazdálkodást és erőforrás 
felhasználást, valamint a 
megye lakosságának 
életminőség javítását 
támogató 
környezetgazdálkodási 
beruházások támogatása

Mernye Mernye

8 projekt Kaposvári
Önkormányzat 
épületének energia 
hatékony felújítása

energetikai rekonstrukció 3.2 megyei kiemelt vissza nem 
térítendő

Gölle 
Önkormányzat

önkormányzat a település 
lakossága

Később 
pontosítand
ó

20 000 000 ERFA

4. az alacsony 
szén-dioxid 
kibocsátású 
gazdaságra való 
átállás 
támogatása 
minden 
szektorban;

ERFA 5. cikk (4) 
c)  

Évente megtakarított 
energiamennyiség 
Megvalósuló intézkedések kapcsán a 
megújuló energiaforrásokból 
származó évi energiatermelés 
Energetikailag korszerűsített 
épületek száma 
Kidolgozásra kerülő alacsony szén-
dioxid-kibocsátással járó stratégiák 
száma 

5.) A fenntartható 
gazdálkodást és erőforrás 
felhasználást, valamint a 
megye lakosságának 
életminőség javítását 
támogató 
környezetgazdálkodási 
beruházások támogatása

Gölle Gölle

9 projekt Kaposvári
Közös hivatal 
energiamegtakarítási 
fejlesztése

A közös hivatal és a kultúrház épületének 
hőszigetelése, az elavult fűtési rendszer víz-víz 
rendszrű hőszivattyús átalakítása napelemek 
elhelyezésével, fencoil rendszerű radiátorokkal.

3.2 megyei kiemelt vissza nem 
térítendő

Baté Községi 
Önkormányzat

önkormányzat a település 
lakossága

Később 
pontosítand
ó

65 000 000 ERFA

4. az alacsony 
szén-dioxid 
kibocsátású 
gazdaságra való 
átállás 
támogatása 
minden 
szektorban;

ERFA 5. cikk (4) 
c)  

Évente megtakarított 
energiamennyiség 
Megvalósuló intézkedések kapcsán a 
megújuló energiaforrásokból 
származó évi energiatermelés 
Energetikailag korszerűsített 
épületek száma 
Kidolgozásra kerülő alacsony szén-
dioxid-kibocsátással járó stratégiák 
száma 

5.) A fenntartható 
gazdálkodást és erőforrás 
felhasználást, valamint a 
megye lakosságának 
életminőség javítását 
támogató 
környezetgazdálkodási 
beruházások támogatása

Baté Baté

10 projekt Kaposvári

Patalomi 
önkormányzati 
épületek 
energiahatékony 
felújítása

Az önkormányzati épület, orvosi rendelő és 
művelődési ház jelenleg évente több, mint 500 e 
Ft-os fűtési költséggel üzemeltethető, ezért 
indokolt a fűtést korszerűsíteni, a minél kisebb 
rezsi elérése érdekében megújuló energia 
felhasználásával. Ennek érdekében napkollektor 
alkalmazása a szükséges melegvíz termeléshez, 
estlegesen biomassza fűtésre való áttérés.  Az 
épületek teljes hőszigetelése is szükséges lenne. 

3.2 megyei kiemelt
vissza nem 
térítendő

Patalom 
Községi 
Önkormányzat

önkormányzat
a település 
lakossága 2016 6 hónap 10 000 000 ERFA

4. az alacsony 
szén-dioxid 
kibocsátású 
gazdaságra való 
átállás 
támogatása 
minden 
szektorban;

ERFA 5. cikk (4) 
c)  

Évente megtakarított 
energiamennyiség 
Megvalósuló intézkedések kapcsán a 
megújuló energiaforrásokból 
származó évi energiatermelés 
Energetikailag korszerűsített 
épületek száma 
Kidolgozásra kerülő alacsony szén-
dioxid-kibocsátással járó stratégiák 
száma 

5.) A fenntartható 
gazdálkodást és erőforrás 
felhasználást, valamint a 
megye lakosságának 
életminőség javítását 
támogató 
környezetgazdálkodási 
beruházások támogatása

Patalom Patalom

11 projekt Kaposvári

Zimányi 
önkormányzati 
épület 
energiahatékony 
felújítása

Az önkormányzati épület - amely helyet ad a 
művelődési háznak, orvosi rendelőnek is - jelenleg 
évente több, mint 1 millió Ft-os fűtési költséggel 
üzemeltethető, ezért indokolt a fűtést 
korszerűsíteni, a minél kisebb rezsi elérése 
érdekében megújuló energia felhasználásával. 
Ennek érdekében napkollektor alkalmazása a 
szükséges melegvíz termeléshez, estlegesen 
biomassza fűtésre való áttérés. FOlyamatban van 
a volt taszári honvédségi ingatlanok közül a 
Zimány közigazgatási területén található 
ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba 
adása, amelyek között hagymányos 
mezőgazdasági növények termesztésére 
alkalmatlan területek is vannak. Ezeken 
termelhető lenne pl. bionád. Egy pályázat 
keretében részleges külső homlokzati  
hőszigetelésre is sor került. Az épület teljes 
hőszigetelése is szükséges lenne. 

3.2 megyei kiemelt
vissza nem 
térítendő

Zimány Község 
Önkormányzat
a

önkormányzat
a település 
lakossága 2016 6 hónap 15 000 000 ERFA

4. az alacsony 
szén-dioxid 
kibocsátású 
gazdaságra való 
átállás 
támogatása 
minden 
szektorban;

ERFA 5. cikk (4) 
c)  

Évente megtakarított 
energiamennyiség 
Megvalósuló intézkedések kapcsán a 
megújuló energiaforrásokból 
származó évi energiatermelés 
Energetikailag korszerűsített 
épületek száma 
Kidolgozásra kerülő alacsony szén-
dioxid-kibocsátással járó stratégiák 
száma 

5.) A fenntartható 
gazdálkodást és erőforrás 
felhasználást, valamint a 
megye lakosságának 
életminőség javítását 
támogató 
környezetgazdálkodási 
beruházások támogatása

Zimány Zimány

+100%-os lista
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12 projekt Kaposvári
Napelemes rendszer 
telepítése a 
közintézményekre

Oda-visszamérő órákkal működő napelemes 
rendszerek telepítése, elsősorban a napi 
elektromos áram felhasználásra.

3.2 megyei kiemelt vissza nem 
térítendő

Juta Község 
Önkormányzat
a

önkormányzat a település 
lakossága

Később 
pontosítand
ó

30 000 000 ERFA

4. az alacsony 
szén-dioxid 
kibocsátású 
gazdaságra való 
átállás 
támogatása 
minden 
szektorban;

ERFA 5. cikk (4) 
c)  

Évente megtakarított 
energiamennyiség 
Megvalósuló intézkedések kapcsán a 
megújuló energiaforrásokból 
származó évi energiatermelés 
Energetikailag korszerűsített 
épületek száma 
Kidolgozásra kerülő alacsony szén-
dioxid-kibocsátással járó stratégiák 
száma 

5.) A fenntartható 
gazdálkodást és erőforrás 
felhasználást, valamint a 
megye lakosságának 
életminőség javítását 
támogató 
környezetgazdálkodási 
beruházások támogatása

Juta Juta

13 projekt Kaposvári
Többfunkciós 
közösségi épület 
energetikai felújítása

Az épületet hőszigetelni kell, nyílászárókat ki kell 
cserélni. A település vezetékes gázzal nem 
ellátott, a fűtés korszerűtlen és környezetkárosító 
rendszerű. Víz-víz rendszerű hőszivattyú, 
napelemekkel és fancoil rendszerű radiátorokkal 
kerül kiépítésre. A napelemek fogadására 
alkalmassá kell tenni a tetőszerkezetet.

3.2 megyei kiemelt vissza nem 
térítendő

Kaposkeresztúr 
Községi 
Önkormányzat

önkormányzat a település 
lakossága

Később 
pontosítand
ó

35 000 000 ERFA

4. az alacsony 
szén-dioxid 
kibocsátású 
gazdaságra való 
átállás 
támogatása 
minden 
szektorban;

ERFA 5. cikk (4) 
c)  

Évente megtakarított 
energiamennyiség 
Megvalósuló intézkedések kapcsán a 
megújuló energiaforrásokból 
származó évi energiatermelés 
Energetikailag korszerűsített 
épületek száma 
Kidolgozásra kerülő alacsony szén-
dioxid-kibocsátással járó stratégiák 
száma 

5.) A fenntartható 
gazdálkodást és erőforrás 
felhasználást, valamint a 
megye lakosságának 
életminőség javítását 
támogató 
környezetgazdálkodási 
beruházások támogatása

kaposkeresztúr kaposkeresztúr

14 projekt Kaposvári KÖZÖSSÉGI HÁZ 
SZIGETELÉSE

A majd 100 éves szintes épület alulról nincs 
szigetekve a falak vizesednek a termek levegője 
egészségtelen a hatalmas belterületű  termek 
fűtése rengeteg energiát emészt fel,hiszen azok 
nagy része a alakon keresztűl távozik 

3.2 megyei kiemelt vissza nem 
térítendő

Ecseny 
Önkormányzat

önkormányzat a település 
lakossága

Később 
pontosítand
ó

15 000 000 ERFA

4. az alacsony 
szén-dioxid 
kibocsátású 
gazdaságra való 
átállás 
támogatása 
minden 
szektorban;

ERFA 5. cikk (4) 
c)  

Évente megtakarított 
energiamennyiség 
Megvalósuló intézkedések kapcsán a 
megújuló energiaforrásokból 
származó évi energiatermelés 
Energetikailag korszerűsített 
épületek száma 
Kidolgozásra kerülő alacsony szén-
dioxid-kibocsátással járó stratégiák 
száma 

5.) A fenntartható 
gazdálkodást és erőforrás 
felhasználást, valamint a 
megye lakosságának 
életminőség javítását 
támogató 
környezetgazdálkodási 
beruházások támogatása

Ecseny Ecseny

15 projekt Kaposvári Egészségközpont 
felújítása

A több települést kiszolgáló egészségközpont 
energetikai felújítása

3.2 megyei kiemelt vissza nem 
térítendő

Baté Községi 
Önkormányzat

önkormányzat a település 
lakossága

Később 
pontosítand
ó

85 000 000 ERFA

4. az alacsony 
szén-dioxid 
kibocsátású 
gazdaságra való 
átállás 
támogatása 
minden 
szektorban;

ERFA 5. cikk (4) 
c)  

Évente megtakarított 
energiamennyiség 
Megvalósuló intézkedések kapcsán a 
megújuló energiaforrásokból 
származó évi energiatermelés 
Energetikailag korszerűsített 
épületek száma 
Kidolgozásra kerülő alacsony szén-
dioxid-kibocsátással járó stratégiák 
száma 

5.) A fenntartható 
gazdálkodást és erőforrás 
felhasználást, valamint a 
megye lakosságának 
életminőség javítását 
támogató 
környezetgazdálkodási 
beruházások támogatása

Baté Baté

16 projekt Kaposvári

Közvilágítás, 
térfigyelő 
kamerarendszer, 
napkollektor

Nagy szükség lenne a közvilágítás korszerűsítése, 
világítótestek cseréje, sűrítése az egész 
településen, különösen a Németh József, Deák 
Ferenc Arany János és a Széchenyi utcákban, 
valamint a Kossuth Lajos utcai szervizúton. Az 
Arany János utca új részének villanyvezeték 
kiépítése 300 méter hosszúságban lenne még 
feltétlenül szükséges. 
A felsoroltak kívül szükséges lenne még a   
Mikrotérségi Központ feletti új útra közvilágítás 
kiépítése 1 km szakaszon, ugyanezen a szakaszon 
a villamos hálózat kiépítése. 
E projekt keretén belül a Kossuth 70. szám alatti 
lakóház udvarában található egy E-ON által 
üzemeltetett trafóállomás. Ezt célszerű lenne 
áthelyezni a Kossuth 72. szám alatti 
önkormányzati ingatlanra.
Sajnos a településen az elmúlt időszakban egy 
sűrűbben fordulnak elő különböző betörések, 
rablások. A vagyonvédelem szempontjából nagy 
szüksége lenne Kaposszerdahelynek egy 
biztonsági térfigyelő kamerarendszer kiépítése az 
egész településen. E kamerarendszer kiépítése 
nemcsak a lakosság számára lenne megnyugtató, 
hanem az elkövetők számára egy erősen 
visszatartó erőként működhetne. 
Energiatakarékossági szempontból az 
önkormányzati intézmények tetőszerkezetére 
napkollektorok és napelemek kiépítését 
tervezzük. 

3.2 megyei kiemelt
vissza nem 
térítendő

Kaposszerdahe
ly Községi 
Önkormányzat

önkormányzat
a település 
lakossága

2016. január 
1. 12 hónap 150 000 000 ERFA

4. az alacsony 
szén-dioxid 
kibocsátású 
gazdaságra való 
átállás 
támogatása 
minden 
szektorban;

ERFA 5. cikk (4) 
c)  

Évente megtakarított 
energiamennyiség 
Megvalósuló intézkedések kapcsán a 
megújuló energiaforrásokból 
származó évi energiatermelés 
Energetikailag korszerűsített 
épületek száma 
Kidolgozásra kerülő alacsony szén-
dioxid-kibocsátással járó stratégiák 
száma 

5.) A fenntartható 
gazdálkodást és erőforrás 
felhasználást, valamint a 
megye lakosságának 
életminőség javítását 
támogató 
környezetgazdálkodási 
beruházások támogatása

Kaposszerdahely Kaposszerdahely

Tartaléklista
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17 projekt Kaposvári

Sportcsarnok 
fűtéskorszerűsítése 
és akusztikájának 
fejlesztése

Hátrányos helyzetű térségünkban a nagybajomi 
sportcsarnok az egész térség számára nyújt 
szolgáltatást lehetőségeivel, amelyet a környező 
falvak közösségei rendszeresen ki is használnak. A 
fűtés és az akusztika rendkívül rosszul lett 
megtervezve és kialakítva a sportcsarnok 
megépítésekor. Az épület fűtése nem hatékony, 
pazarló, az akusztikája pedig zenei rendezvények 
megvalósítására alkalmatlanná teszi. Pedig ilyen 
jellegű rendezvények szervezésére van igény, 
amely bevételt is termelne a településen, és az 
intézmény fenntartását is rentábilisabbá tudja 
tenni. A sportcsarnok szerves része a település és 
a térség tusrisztikai lehetőségeinek. 

3.2 megyei kiemelt
vissza nem 
térítendő

Nagybajomi 
Településfejles
ztési Kft. 

önkormányzat
a település 
lakossága

Később 
pontosítand
ó

200 000 000 ERFA

4. az alacsony 
szén-dioxid 
kibocsátású 
gazdaságra való 
átállás 
támogatása 
minden 
szektorban;

ERFA 5. cikk (4) 
c)  

Évente megtakarított 
energiamennyiség 
Megvalósuló intézkedések kapcsán a 
megújuló energiaforrásokból 
származó évi energiatermelés 
Energetikailag korszerűsített 
épületek száma 
Kidolgozásra kerülő alacsony szén-
dioxid-kibocsátással járó stratégiák 
száma 

5.) A fenntartható 
gazdálkodást és erőforrás 
felhasználást, valamint a 
megye lakosságának 
életminőség javítását 
támogató 
környezetgazdálkodási 
beruházások támogatása

Nagybajom Nagybajom

18 projekt Kaposvári

Fizikai aktivitás 
terének komplex 
felújítása 
Szentbalázson

A Szentbalázson lévő, közös tulajdonban álló 
tornaterem komplex, elsődlegesen energetikai 
szempontú felújítása, és eszközbeszerzése, 
sportprogramok megvalósításával

3.2 megyei kiemelt vissza nem 
térítendő

Szentbalázs 
Község 
Önkormányzat
a

önkormányzat a település 
lakossága

Később 
pontosítand
ó

85 000 000 ERFA

4. az alacsony 
szén-dioxid 
kibocsátású 
gazdaságra való 
átállás 
támogatása 
minden 
szektorban;

ERFA 5. cikk (4) 
c)  

Évente megtakarított 
energiamennyiség 
Megvalósuló intézkedések kapcsán a 
megújuló energiaforrásokból 
származó évi energiatermelés 
Energetikailag korszerűsített 
épületek száma 
Kidolgozásra kerülő alacsony szén-
dioxid-kibocsátással járó stratégiák 
száma 

5.) A fenntartható 
gazdálkodást és erőforrás 
felhasználást, valamint a 
megye lakosságának 
életminőség javítását 
támogató 
környezetgazdálkodási 
beruházások támogatása

Szentbalázs Szentbalázs

215 000 000

1. projekt Kaposvári
Egészségház 
kialakítása 
Kadarkúton

az egészségügyi alapellátás és önkormányzati 
járóbeteg ellátás infrastrukturális fejlesztése, 
hatékonyság növelése új, korszerű, 
akadálymentes épület tervezésével, 
engedélyezésével, építésével, egy helyen történő 
komplex egészségügyi szolgáltatás biztosításával 
(háziorvos, fogászat, védőnői szolgálat és labor)
A szolgáltatás a Kadarkúti mikrotérség valamennyi 
lakójának elérhető

4.1 megyei kiemelt vissza nem 
térítendő

Kadarkút 
Önkormányzat
a

önkormányzat a település 
lakossága

Később 
pontosítand
ó

90 000 000 ERFA

9. társadalmi 
befogadás 
ösztönzése és 
szegénység elleni 
küzdelem

ERFA 5. cikk (9) 
a) 

Támogatott létesítmények 
fejlesztése által érintett lakosok 
száma
Épített, vagy felújított, alap-ellátást 
nyújtó rendelők száma 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés

Kadarkút Kadarkút

2. projekt Kaposvári

 Az egészségügyi 
alapellátás  
feltételeinek javítása 
a Surján-Zselic 
Mikrokörzet 
területén

A 10 zselici település orvosi rendelőjének komplex 
energetikai felújítása, akadálymentesítése. 
Alapvetően fókuszál a projekt a terület két 
egészségügyi központjára, Simonfára, és 
Szentbalázsra, ahol a házi orvosi szolgálat mellett 
a védőnői szolgálat, és fogorvosi, valamint 
nőgyógyászati rendelés is történik, míg a többi 8 
településen a �fiókrendelők� alapvető 
feltételeknek való megfelelést kielégítő 
fejlesztése történik.

4.1 megyei kiemelt vissza nem 
térítendő

Simonfa 
Község 
Önkormányzat
a

önkormányzat a település 
lakossága

Később 
pontosítand
ó

45 000 000 ERFA

9. társadalmi 
befogadás 
ösztönzése és 
szegénység elleni 
küzdelem

ERFA 5. cikk (9) 
a) 

Támogatott létesítmények 
fejlesztése által érintett lakosok 
száma
Épített, vagy felújított, alap-ellátást 
nyújtó rendelők száma 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés

Simonfa

Sántos, Szentbalázs, 
Cserénfa, Gálosfa, 
Bőszénfa, 
Zselicszentpál, 
Zselickislak, Simonfa, 
Hajmás, 
Kaposgyarmat

3. projekt Kaposvári

„Egészségünk 
megőrzéséért�, az 
egészségházak 
akadálymentesítése, 
és energetikai 
fejlesztése az Észak-
kaposi térségben

az egészségházak akadálymentesítése, és 
energetikai fejlesztése az Észak-kaposi térségben

4.1 megyei kiemelt vissza nem 
térítendő

Somogyjád 
Község 
Önkormányzat

önkormányzat a település 
lakossága

Később 
pontosítand
ó

45 000 000 ERFA

9. társadalmi 
befogadás 
ösztönzése és 
szegénység elleni 
küzdelem

ERFA 5. cikk (9) 
a) 

Támogatott létesítmények 
fejlesztése által érintett lakosok 
száma
Épített, vagy felújított, alap-ellátást 
nyújtó rendelők száma 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés

Somogyjád É-Kaposi térség 
települései

4. projekt Kaposvári Orvosi rendelő

Az akadálymentes orvosi rendelő, védőnői 
szolgálat épületének tetőszerkezetét alkalmassá 
kell tenni a napelemek fogadására. A 
napelemeket és az inverteret kiépítve minimális 
elektromos energia költséggel üzemelhet az 
épület. Az orvosi ellátás színvonalának növelésére 
eszközök kerülnek beszerzésre.

4.1 megyei kiemelt
vissza nem 
térítendő

Kaposkeresztúr 
Községi 
Önkormányzat

önkormányzat
a település 
lakossága

Később 
pontosítand
ó

35 000 000 ERFA

9. társadalmi 
befogadás 
ösztönzése és 
szegénység elleni 
küzdelem

ERFA 5. cikk (9) 
a) 

Támogatott létesítmények 
fejlesztése által érintett lakosok 
száma
Épített, vagy felújított, alap-ellátást 
nyújtó rendelők száma 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés

Kaposkeresztúr Kaposkeresztúr

230 000 000

1. projekt Kaposvári

Bentlakásos idősek 
otthona kialakítása 
Göllei Őszi Fény 
néven

Önkormányzati tulajdonú épület fenti célra 
történő átalakítása az előírások 
figyelembevételével 30-50 fő részére. Az 
elöregedő helyi lakosság és a környező 
kistelepüléseken élő rászorulók teljeskörű 
bentlakásos ellátásának biztosítása. Egészségügyi, 
kultúrális és egyéb érdeklődési körök  biztosítása 
mellett munkahelyek teremtésével.

4.2 megyei kiemelt
vissza nem 
térítendő

Gölle 
Önkormányzat önkormányzat

a település 
lakossága

Később 
pontosítand
ó

200 000 000 ERFA

9. társadalmi 
befogadás 
ösztönzése és 
szegénység elleni 
küzdelem

ERFA 5. cikk (9) 
a) 

Támogatott létesítmények 
fejlesztése által érintett lakosok 
száma
Épített, vagy felújított, alap-ellátást 
nyújtó rendelők száma 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés

Gölle Gölle

Tartaléklista

100%-os lista

+100%-os lista

Tartaléklista

100%-os lista
+100%-os lista

4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése (81 393 691 Ft)

4.2. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése (81 393 691 Ft)
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KAPOSVÁRI JÁRÁS

2. projekt Kaposvári
Magyaratádi 
nyugdíjas ház 
felújítása

kérelmünk kedvező elbírálása esetén START 
közcélú munkaprogram keretében ez évben a volt 
iskolaépületben nyugdíjas ház kerül kialakításra. A 
program keretébren igényelhető támogatási 
összeg és remélhetőleg csekély összegű 
önkormányzati önerő a működési engedélyhez 
szükséges alapvető követelmények biztosítására 
lesz elegendő. A hosszú távú gazdaságos 
működéshez tervezzük megújuló energiaforrások 
felhasználásával az intézmény minél 
gazdaságosabb működtetését biztosító 
beruházások megvalóítását, esetlegesen a 
férőhelyek bővítését, ezzel munkahelyek 
teremtését. 

4.2 megyei kiemelt vissza nem 
térítendő

Magyaratád 
Községi 
Önkormányzat

önkormányzat a település 
lakossága

2016 6 hónap 30 000 000 ERFA

9. társadalmi 
befogadás 
ösztönzése és 
szegénység elleni 
küzdelem

ERFA 5. cikk (9) 
a) 

Támogatott létesítmények 
fejlesztése által érintett lakosok 
száma
Épített, vagy felújított, alap-ellátást 
nyújtó rendelők száma 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés

Magyaratád Magyaratád

40 000 000

1. projekt Kaposvári

Kaposvári járás 
egészségügyi és 
szociális 
intézményeinek 
akadálymentesítése

4.3 megyei kiemelt vissza nem 
térítendő

önkormányzat a járás 
lakossága

40 000 000 ERFA

9. társadalmi 
befogadás 
ösztönzése és 
szegénység elleni 
küzdelem

ERFA 5. cikk (9) 
a) 

Támogatott létesítmények 
fejlesztése által érintett lakosok 
száma
Épített, vagy felújított, alap-ellátást 
nyújtó rendelők száma 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés

Kaposvári Járás 
települései

241 000 000

1. projekt Kaposvári

A Kadarkút 
Vótapusztai (Dózsab 
Gy. Utaci roma 
lakosság integrációja 
a városi környezetbe 

Roma szegregált terület felszámolása, "társasház" 
építés

4.4 megyei kiemelt vissza nem 
térítendő

Kadarkút Város 
Önkormányzat
a

önkormányzat a járás 
lakossága

121 000 000 ERFA

9. társadalmi 
befogadás 
ösztönzése és 
szegénység elleni 
küzdelem

ERFA 5. cikk (9) 
a) 

Támogatott létesítmények 
fejlesztése által érintett lakosok 
száma
Épített, vagy felújított, alap-ellátást 
nyújtó rendelők száma 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés

Kadarkút Kadarkút

2. projekt Kaposvári Igal leromlott 
területek

4.4 megyei kiemelt vissza nem 
térítendő

Igal Város 
Önkormányzat
a

önkormányzat a település 
lakossága

            60 000 000    ERFA

9. társadalmi 
befogadás 
ösztönzése és 
szegénység elleni 
küzdelem

ERFA 5. cikk (9) 
a) 

Támogatott létesítmények 
fejlesztése által érintett lakosok 
száma
Épített, vagy felújított, alap-ellátást 
nyújtó rendelők száma 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés

Igal Igal

3. projekt Kaposvári Nagybajom 
leromlott területek

4.4 megyei kiemelt vissza nem 
térítendő

Nagybajom 
Város 
Önkormányzat
a

önkormányzat a település 
lakossága

            60 000 000    ERFA

9. társadalmi 
befogadás 
ösztönzése és 
szegénység elleni 
küzdelem

ERFA 5. cikk (9) 
a) 

Támogatott létesítmények 
fejlesztése által érintett lakosok 
száma
Épített, vagy felújított, alap-ellátást 
nyújtó rendelők száma 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés

Nagybajom Nagybajom

96 475 061

1. projekt Kaposvári
Szép tájú Zselic nevű 
fesztivál

A 10 zselici település sajátosságaira – természeti 
környezet, helyi termékek, aktív turizmus � építő 
3 napos rendezvény alapinfrastruktúrájának 
megteremtése a meglévő eszközökre építve, a 
rendezvény marketingje, és az első 3 fesztivál 
működési költségei összefogva a térség 
őstermelőivel, civil szervezetivel. A térség 
értékeinek bemutatása falvanként eltérő, így egy-
egy tevékenységet egy-egy település mutat be, 
mely helyszínek között vetélkedővel tűzdelt 
gyalogos- és kerékpáros közlekedéssel lehet részt 
venni (vadászat, horgászat, gasztronómia, növény- 
és állatismeret, stb..)

6.3 megyei kiemelt
vissza nem 
térítendő

Bőszénfa 
Község 
Önkormányzat
a

önkormányzat
a járás 
lakossága 30 000 000  ESZA 

9. társadalmi 
befogadás 
ösztönzése és 
szegénység elleni 
küzdelem

9. társadalmi 
befogadás 
ösztönzése és 
szegénység 
elleni küzdelem

ESZA rendelet 3. cikk (1) b) i.
Támogatott közösségi 
célú programok száma Bőszénfa

Zselici mikrokörzet 10 
települése

+100%-os lista

100%-os lista

100%-os lista

+100%-os lista

100%-os lista

4.4. Leromlott városi területek rehabilitációja (121 911 786 Ft)

6.3. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (43 827 372 Ft)

4.3. A meglévő, önkormányzati feladatellátást szolgáló intézmények akadálymentesítése, családbarát funkciók kialakítása (38 401 126 Ft)
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KAPOSVÁRI JÁRÁS

2. projekt Kaposvári

Családi közösségi 
programok 
megvalósítása a 
Kadarkúti 
kistérségben

1. Családokat támogató gyakorlati szolgáltatások
Tanácsadás, a családi élettel, gyermekneveléssel 
összefüggő kérdésekben
(A tanácsadást az egyéni esetkezelés 
módszerével; családpedagógia mentorok és a 
pszichológus bevonásával tervezzük Kadarkút, 
Nagybajom, Kaposfő, Kaposszerdahely 
helyszíneken.)
2. Gyermekvállalás és munkavállalás 
összeegyeztetését segítő szolgáltatások és 
képzések
Kompetenciafejlesztés a munkaerőpiacra való 
visszatérésről, a családi élet és a munka 
 összeegyeztethetőségéről a célcsoport 
szükségleteinek figyelembevételével
3. Közösségépítő programok � családi életre 
nevelés, tréningek, rendezvények:
3.1. Családi életre nevelést segítő rendszeres, 
személyes jelenléttel megvalósuló csoportos 
foglalkozások
3 x 5 alkalmas foglalkozások, Kadarkút, 
Nagybajom, Kaposmérő helyszínnel a helyi 
plébánián, egyházközösségnél, illetve a térségi 
irodáinkban
3.2. Házasságra való felkészítés: segítségnyújtás a 
fiatal párok részére ahhoz,
hogy a tartós elköteleződést jelentő házasság, 
mint érték mellett döntsenek
és felkészülhessenek az ezzel kapcsolatos 
legfontosabb feladatokra, kihívásokra
3.3. Egyéb, a családi közösségek építését szolgáló 
programok, rendezvények
Családi napok megszervezése 4 x 2 alkalom 
(Kadarkút, Nagybajom, Kaposmérő, 

6.3 megyei kiemelt
vissza nem 
térítendő

Kadarkút, 
Kaposmérő, 
Nagybajom 
Községek 
Önkormányzat
ai

önkormányzat
a járás 
lakossága 66 475 061  ESZA 

9. társadalmi 
befogadás 
ösztönzése és 
szegénység elleni 
küzdelem

9. társadalmi 
befogadás 
ösztönzése és 
szegénység 
elleni küzdelem

ESZA rendelet 3. cikk (1) b) i.
Támogatott közösségi 
célú programok száma Kadarkút

Kadarkúti kistérség 
települései

97 925 061

1. projekt Kaposvári

Hivatásszerű segítő 
munkakörben 
dolgozó látássérült 
munkavállalók  
hivatásbeli 
kompetenciafejleszt
ése; a VGYSME 
szervezetfejlesztése

A VGYSME hivatásszerű segítő munkatársakat 
foglalkoztat. A tevékenység jellegéből adódóan a 
munkatársak folyamatos kompetenciafejlesztése, 
szupervíziója, érzékenyítő csoport képzése, 
csapatépítő tréningje elengedhetetlen. A segítő 
tevékenységhez kapcsolódik a társadalom 
érzékenyítése, az esélyegyenlőség előmozdítása, 
mely keretében tervezett tevékenységek a 
láthatatlan kiállítás és érzékenyítő programok 
szervezése, lebonyolítása. A VGYSME 
szervezetfejlesztése a bővült tevékenységi körrel, 
a hosszú távú működéséhez szakmailag 
szükséges.

6.4 megyei kiemelt vissza nem 
térítendő

Vakok és 
Gyengénlátók 
Somogy 
Megyei 
Egyesülete

civil szervezet a járás 
lakossága

12 450 000  ESZA 

9. társadalmi 
befogadás 
ösztönzése és 
szegénység elleni 
küzdelem

9. társadalmi 
befogadás 
ösztönzése és 
szegénység 
elleni küzdelem

ESZA rendelet 3. cikk (1) b) i. Támogatott közösségi 
célú programok száma

Járás települései

2. projekt Kaposvári Érősödj velünk

Hátrányos helyzetű, mélyszegény családokban élő 
fiatalok számára indított sport és életmód 
programok és közösségfejelsztő, az aktiv 
szabadidő eltőltését segítő programok, amelyek 
elősegítik a társadalom perifériájára szorult 
fiatalok számára a szabadidő értékteremtő 
eltöltését, valmint hozzájárulnak, hogy a fiatalok 
életvitelében olyan motivációk is megjelenjenek, 
amelyek hosszabb távon elősegíthetik 
attitüdváltozásukon keresztül a munka világába 
történő beilleszkedésüket is, illetve hozzájárulnak 
az oktatási területen sikeresebb iskolai 
pályafutáshoz.

6.4 megyei kiemelt vissza nem 
térítendő

Kapos Dynamic 
Sport és 
Szabadidő 
Egyesület

civil szervezet a járás 
lakossága

19 000 000  ESZA 

9. társadalmi 
befogadás 
ösztönzése és 
szegénység elleni 
küzdelem

9. társadalmi 
befogadás 
ösztönzése és 
szegénység 
elleni küzdelem

ESZA rendelet 3. cikk (1) b) i. Támogatott közösségi 
célú programok száma

Járás települései

100%-os lista
6.4. A helyi identitás és kohézió erősítése (75 233 684 Ft)

2014.05.31. 8/9



KAPOSVÁRI JÁRÁS

3. projekt Kaposvári

Családi közösségi 
programok 
megvalósítása a 
Kadarkúti 
kistérségben

Családokat támogató gyakorlati szolgáltatások
Tanácsadás, a családi élettel, gyermekneveléssel 
összefüggő kérdésekben
(A tanácsadást az egyéni esetkezelés 
módszerével; családpedagógia mentorok és a 
pszichológus bevonásával tervezzük Kadarkút, 
Nagybajom, Kaposfő, Kaposszerdahely 
helyszíneken.)
2. Gyermekvállalás és munkavállalás 
összeegyeztetését segítő szolgáltatások és 
képzések
Kompetenciafejlesztés a munkaerőpiacra való 
visszatérésről, a családi élet és a munka 
 összeegyeztethetőségéről a célcsoport 
szükségleteinek figyelembevételével
3. Közösségépítő programok � családi életre 
nevelés, tréningek, rendezvények:
3.1. Családi életre nevelést segítő rendszeres, 
személyes jelenléttel megvalósuló csoportos 
foglalkozások
3 x 5 alkalmas foglalkozások, Kadarkút, 
Nagybajom, Kaposmérő helyszínnel a helyi 
plébánián, egyházközösségnél, illetve a térségi 
irodáinkban
3.2. Házasságra való felkészítés: segítségnyújtás a 
fiatal párok részére ahhoz,
hogy a tartós elköteleződést jelentő házasság, 
mint érték mellett döntsenek
és felkészülhessenek az ezzel kapcsolatos 
legfontosabb feladatokra, kihívásokra
3.3. Egyéb, a családi közösségek építését szolgáló 
programok, rendezvények
Családi napok megszervezése 4 x 2 alkalom 
(Kadarkút, Nagybajom, Kaposmérő, 

6.4 megyei kiemelt
vissza nem 
térítendő

Szövetség a 
Polgárokért 
Alapítvány 
Közhasznú 
Szervezet

civil szervezet
a járás 
lakossága

2014. 
szemptembe
r 1.

18 hónap 66 475 061  ESZA 

9. társadalmi 
befogadás 
ösztönzése és 
szegénység elleni 
küzdelem

9. társadalmi 
befogadás 
ösztönzése és 
szegénység 
elleni küzdelem

ESZA rendelet 3. cikk (1) b) i.
Támogatott közösségi 
célú programok száma Kadarkút Járás települései

2014.05.31. 9/9
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I. A részprogram általános logikájának bemutatása 

1. A részprogramban kijelölt járási projektcsomagok felsorolása 

A járási részprogramban foglalt projektcsomagok a (járási keretből finanszírozható) TOP intézkedései 
mentén kerültek kidolgozásra, melyek a következők: 

Ø A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő 
intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével (TOP 1.4. intézkedés) 

Ø Vállalkozásbarát, népességmegtartó, városi fókuszú településfejlesztés (TOP 2.1. intézkedés) 
Ø Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés (TOP 2.2. intézkedés) 
Ø Fenntartható települési közlekedésfejlesztés (TOP 3.1. intézkedés) 
Ø A települési önkormányzati intézményekben, ingatlanokban az energiahatékonyság növelés és 

a megújuló energia felhasználás, valamint a helyi alkalmazkodás támogatása (TOP 3.2. 
intézkedés) 

Ø Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése (TOP 4.1. intézkedés) 
Ø A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése (TOP 4.2. intézkedés) 
Ø A meglévő, önkormányzati feladatellátást szolgáló intézmények akadálymentesítése, 

családbarát funkciók kialakítása (TOP 4.3. intézkedés) 
Ø Leromlott városi területek rehabilitációja (TOP 4.4. intézkedés) 
Ø A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP 6.3. 

intézkedés) 
Ø A helyi identitás és kohézió erősítése (TOP 6.4. intézkedés) 

Az intézkedésekhez illeszkedő projektek a mellékletben található táblázatban kerülnek bemutatásra. 

 

2. Kapcsolódás a megyei területfejlesztési koncepció és stratégia céljaihoz 

A Somogy Megyei Területfejlesztési Programban az alábbi fejlesztési prioritások kerültek 
meghatározásra: 

I. Az agrár- és erdészeti termelési láncok szereplőinek megerősítése és a helyi termelésen 
alapuló önfenntartó szociális gazdaság feltételeinek megteremtése; 

II. Somogyi vállalkozások versenyképességének növelése az ipari- és szolgáltató szektorban;  

III. Somogy megye turisztikai potenciáljának erősítése; 

IV. A lakosság képzettségi szintjének javítását célzó fejlesztések támogatása; 

V. A fenntartható gazdálkodást és erőforrás felhasználást, valamint a megye lakosságának 
életminőség javítását támogató környezetgazdálkodási beruházások támogatása; 

VI. A helyi közösségek megerősödését és a helyi értékek megőrzését szolgáló fejlesztések 
támogatása; 

VII. Térségi jelentőségű szolgáltatások és infrastrukturális rendszerek fejlesztése, valamint 
településfejlesztés. 
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A projektcsomagok illeszkedését a fenti prioritásokhoz az alábbi kapcsolódási mátrixban mutatjuk be: 
Projektcsomag (TOP intézkedés) Kapcsolódó Somogy Megyei Területfejlesztési Program 

fejlesztési prioritás 

A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása 
családbarát, munkába állást segítő intézmények, 
közszolgáltatások fejlesztésével (TOP 1.4. intézkedés) 

VII. Térségi jelentőségű szolgáltatások és infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, valamint településfejlesztés 

Vállalkozásbarát, népességmegtartó, városi fókuszú 
településfejlesztés (TOP 2.1. intézkedés) 

V. A fenntartható gazdálkodást és erőforrás felhasználást, 
valamint a megye lakosságának életminőség javítását 
támogató környezetgazdálkodási beruházások támogatása 

VII. Térségi jelentőségű szolgáltatások és infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, valamint településfejlesztés 

Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés (TOP 2.2. intézkedés) 

III. Somogy megye turisztikai potenciáljának erősítése 

Fenntartható települési közlekedésfejlesztés (TOP 3.1. 
intézkedés) 

VII. Térségi jelentőségű szolgáltatások és infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, valamint településfejlesztés 

A települési önkormányzati intézményekben, 
ingatlanokban az energiahatékonyság növelés és a 
megújuló energia felhasználás, valamint a helyi 
alkalmazkodás támogatása (TOP 3.2. intézkedés) 

V. A fenntartható gazdálkodást és erőforrás felhasználást, 
valamint a megye lakosságának életminőség javítását 
támogató környezetgazdálkodási beruházások támogatása 

Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése 
(TOP 4.1. intézkedés) 

VII. Térségi jelentőségű szolgáltatások és infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, valamint településfejlesztés 

A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának 
bővítése, fejlesztése (TOP 4.2. intézkedés) 

VII. Térségi jelentőségű szolgáltatások és infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, valamint településfejlesztés 

A meglévő, önkormányzati feladatellátást szolgáló 
intézmények akadálymentesítése, családbarát funkciók 
kialakítása (TOP 4.3. intézkedés) 

VII. Térségi jelentőségű szolgáltatások és infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, valamint településfejlesztés 

Leromlott városi területek rehabilitációja (TOP 4.4. 
intézkedés) 

VII. Térségi jelentőségű szolgáltatások és infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, valamint településfejlesztés 

A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi 
szintű komplex programok (TOP 6.3. intézkedés) 

VI. A helyi közösségek megerősödését és a helyi értékek 
megőrzését szolgáló fejlesztések támogatása 

A helyi identitás és kohézió erősítése (TOP 6.4. 
intézkedés) 

VI. A helyi közösségek megerősödését és a helyi értékek 
megőrzését szolgáló fejlesztések támogatása 

 

3. A projektcsomagok indokoltsága, visszautalva a megyei helyzetfeltárás és a megyei 
koncepció megállapításaira 

A Marcali járás 37 településén 34 328  fő él (2010). Területe 904 km2, népsűrűsége 38 fő. 

Lakosságának életkor szerinti megoszlása: 14 év alattiak: 14%, 15-64 év közöttiek: 67,5 %, 65 év 
felettiek: 18,5 %.  A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők száma ezer lakosra 308,6. A 
munkavállalási korú népesség 12,6 % a nyilvántartott álláskereső. 

A Marcali járás, bár nem tartozik a legnagyobbak közé, mégis három különböző adottságú, igényű 
részre bontható. Marcali- város, járásközpont, a Balaton parti települések illetve a Balatontól délre 
elhelyezkedő kisebb települések. 

A járásra, mint ahogy az egész megyére is jellemző, hogy a lakosság száma csökken, a falvak 
elöregszenek, magas a munkanélküliség. A járási vállalkozói és üzleti környezet helyzetét a sokszínűség 
jellemzi. Problémát jelent viszont az infrastruktúra felemás helyzete. Vállalkozást élénkítő 
infrastrukturális beruházások, logisztikai rendszerek is lassan fejlődnek. A mezőgazdasági nagyüzemek 
megszűnése, a feldolgozóipar visszaesése, a kézimunka igényes növénytermesztés és állattenyésztés 
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lecsökkenése, ezzel párhuzamban a képzetlen vagy alul képzett nagyszámú munkaerő felszabadulása 
fokozott foglalkoztatási problémát jelent.  

Jellemző adatok  a Marcali járásban: az egy adófizetőre jutó személyi jövedelemalapot képező 
jövedelem 1400 ezer Ft.  A regisztrált vállalkozások száma 1000 lakosra 170, ebből a társas 
vállalkozások száma ezer lakosra 44. 

Gondot jelent az is, hogy a bérszínvonal jóval alatta van az országos átlagnak. 

Ahhoz, hogy egy járás megtartsa lakosait, fiataljait, a települési környezet vonzóvá tételén túl az oktatás 
és egészségügyi infrastruktúráját, működtetéséhez szükséges minőségi humánerőforrását is biztosítani 
kell, ez ugyan akkor kihat a foglalkoztatásra, főleg a nők foglalkoztatására is. Az elöregedő lakosság a 
szociális gondoskodás szükségességét veti fel. 

Óvodával rendelkező települések aránya 52,6 % 

A fent leírtak egyértelműsítik, hogy a fejlesztés fókuszában a foglalkoztatás, Marcaliban az ipari 
infrastruktúra fejlesztése, az egész járás területén az agrár- és feldolgozóipar fejlesztése, 
infrastruktúrafejlesztés, egészségügyi és szociális ellátás fejlesztése, illetve a településkörnyezet és 
szolgáltatásfejlesztés kell, hogy álljon.  

Mivel a képzett munkaerő nem áll elégséges mennyiségben rendelkezésre, ezért a vállalkozások 
számára is alapvető igény a képzés.  

Az önkormányzati kezelésben lévő épületek működtetésének olcsóbbá tétele közös érdek, ugyan úgy, 
ahogy a környezetvédelem is, így ezen épületek energiahatékonyabbá tétele fontos prioritást jelent.  

A járás bővelkedik épített és természeti örökségekben, őrzi hagyományait, a Balaton part az ország 
legkeresettebb turisztikai célpontja, így ezek bemutatása a turisztikai attrakciók és szolgáltatások 
fejlesztésével nem csak a járás megismertetésében, hanem a helyi foglalkoztatásban és 
gazdaságfejlesztésben is szerepet játszhat. 

Marcali a járásban minden szempontból központi helyet tölt be, így a fejlesztések szempontjából is. 

 

4. A kijelölt projektcsomagok egymásra épülése, összhangja, az egyes projektcsomagok közötti 
esetleges kapcsolódási pontok bemutatása 

A helyi identitás erősítése, a településkép javítása a munkaerő létszámát, az egészségügyi ellátás 
javítása a foglalkoztatottak egészségi állapotát, szociális és önkormányzati intézményi 
infrastruktúrafejlesztés illetve szolgáltatásjavítás, a munkába járás megkönnyítése akár a gyermekek 
biztonságos ellátása, akár a közlekedés fejlesztése címén is a foglalkoztatást segíti elő. A vállalkozások 
fejlesztése, az ehhez kapcsolódó képzés szintén a foglalkoztatást, a gazdaságfejlesztését erősíti. 

A turisztikai fejlesztések szoros összefüggésben vannak a közlekedésfejlesztésével, a bicikli utaknak, 
mint turisztikai célpontok ráhordó útjainak fejlesztésével. A közlekedési infrastruktúra fejlesztése nem 
csak a megközelíthetőséget, de kényelmesebb utazást is lehetővé teszi, és természetesen a 
környezetterhelés csökkentése sem elhanyagolható. 

 A projektek egymásra épülése jól megfigyelhető, hiszen a húzóprojekt, a gazdaságfejlesztési projektek 
és a járási projektek is egyértelműen a gazdaságfejlesztés és foglalkoztatás problémakörét hivatottak 
javítani, a munkaerő megtartása, képzése és mobilizálása, valamint a vállalkozások fejlesztése által.  

Pl. A helyi foglalkoztatási szint javítása megyei és helyi foglalkoztatási paktumok támogatásával 
prioritás projektjeire épül a húzóprojekt is, a képzés és a gazdaság fejlesztése együtt valósul meg. Ezt 
a szándékot az együttműködő partnerek is jól illusztrálják. 

Melléklet: járási projektcsomag táblázatos bemutatása 
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Sor-
szám

TOP Intézkedés Járás 
megnevez

ése

Projekt megnevezése Tervezett tevékenységek Kapcsolódó 
TOP 

intézkedés

Kijelölés típusa Támogatási 
forma 

megnevezése

Projektgazda 
neve

Kedvezményezetti 
kör meghatározása

Egyéb 
bevonandó 
szervezet

Célcsoport Időbeli 
ütemezés: a 

kezdés tervezett 
időpontja (év)

Időbeli 
ütemezés: a 

projekt 
megvalósítás 

várható 
időtartama (év)

A projekt 
költségigénye (Ft)

Finanszírozó 
alap

Kapcsolódó EU 
tematikus 
célkitűzés

Kapcsolódó EU 
beruházási 

prioritás neve

Számszerűsíthető 
indikátor vállalások

Somogy megyei 
területfejlesztési 

stratégia kapcsolódó  
prioritása

Gesztor település 
megnevezése

Érintett település(ek) 
megnevezése

50 000 000

1. projekt Marcali
Családi típusú 
gyermekotthonok 
kialakítása. 

A családi típusú gyermekotthonban élők, 
önálló család, amelyet egy házaspár vagy 
egyedülálló személy alapít 5-10 árva 
gyermeket vállalva nevelésre a gyermekek 
18. életkoráig.
A gyermekotthonban elsősorban rokoni 
kapcsolatban álló árva gyermekeket 
helyeznek el.
A gyermekotthon neveltjei kapcsolatban 
állhatnak biológiai szüleikkel vagy egyéb 
rokonaikkal és a körülmények 
megváltozásakor visszatérhetnek biológiai 
családjaikba.

1.4 megyei kiemelt vissza nem 
térítendő tám.

Vése Községi 
Önkormányzat

Önkormányzat
érintett 
települések 
lakossága

2015.01.01 24 50 000 000 ERFA

8. foglalkoztatás 
növelése és 
munkaerő-piaci 
mobilitás 
támogatása

ERFA 5. cikk 8 
(c.)

Támogatott létesítmények 
fejlesztése által érintett 
lakosok száma

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés 

Vése

698 000 000

1. projekt Marcali A város szíve újraéled

Marcali városközpont rebilitáció, a 68-as 
elkerülő út átadását követően lehetőség 
nyílik a városközpontban egy forgalom 
csillapított, részben sétaló utca kialakítására, 
tavernás, kiülőkkel. A vállalkozások 
bevonásával lehetőség nyílik az üzletek, 
vendéglátó egységek, épülethomlokzatok 
felújítására, kedvezőbb üzleti környezet 
kialakítására.

2.1 megyei kiemelt
vissza nem 
térítendő tám.

Marcali Város 
Önkormányzat
a, Marcali 
Római 
Katolikus 
Egyházközség, 
helyi 
vállalkozók

Önkormányzat
Marcali 
Turisztikai 
Egyesület

Település 
lakossága 2015.06.01 24 698 000 000 ERFA

6. 
környezetvédele
m és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk 
6(e)

Támogatással érintett 
lakosok száma a fejlesztett 
/ megújított 
településrészeken 
Felújított, vagy újonnan 
épített alsórendű 
úthálózati elemek, 
belterületi útszakaszok, 
üzleti infrastruktúra 
bekötést szolgáló 
úthálózati elemek hossza 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés 

Marcali

584 985 827

1. projekt Marcali Kajakkal a Nagyberekben

A fejlesztés célja a Nagyberek természeti 
csodáinak, élővilágának bemutatás, egy 
kicsit más szemmel. A csatornahálózaton 
csónakkal, kajakkal végighaladva olyan 
látvány fogadja az oda látogatókat, amelyet 
túraúton, közútan soha nem fedezhet fel. A 
turisták mellett kiemelt figyelmet kívánunk 
fordítani az iskolai csoportok fogadására is, 
akár osztálykirándulások, akár tematikus 
napok, vagy éppen természettudományos 
szakkörök formájában.

2.2 megyei kiemelt vissza nem 
térítendő

Hubertus 
Agráripari Bt.

vállalkozás

a járás 
lakossága, 
turisták, 
vállalkozások

2014.09.01 8 65 000 000 ERFA

6. 
környezetvédele
m és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk (6) 
c)

Támogatott vállalkozások 
által teremtett új 
munkahelyek száma 

Támogatott attrakciók 
száma 

3.) Somogy megye 
turisztikai 
potenciáljának 
erősítése

később 
pontosítandó

2. projekt Marcali Bernáth Galéria felújítása
A Marcali - Boronka kerékpárút mellett 
található Bernáth Galéria felújítása, 
kulturális turisztikai értékek bemutatása

2.2 megyei kiemelt
vissza nem 
térítendő

MarcaliVáros 
Önkormányzat
a

önkormányzat

a járás 
lakossága, 
turisták, 
vállalkozások

később 
pontosítandó

később 
pontosítandó 49 600 000 ERFA

6. 
környezetvédele
m és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk (6) 
c)

Támogatott vállalkozások 
által teremtett új 
munkahelyek száma 

Támogatott attrakciók 
száma 

3.) Somogy megye 
turisztikai 
potenciáljának 
erősítése

Marcali

3. projekt Marcali

Szőlőhegyi túraútvonal 
kialakítása (kilátók, 
tájékoztató és útjelző táblák, 
térképek stb.)

Szőlőhegyi túraútvonal kialakítása (kilátók, 
tájékoztató és útjelző táblák, térképek stb.) 2.2 megyei kiemelt

vissza nem 
térítendő

Balatonberény 
Község 
Önkormányzat
a

önkormányzat

a járás 
lakossága, 
turisták, 
vállalkozások

később 
pontosítandó

később 
pontosítandó 13 385 827 ERFA

6. 
környezetvédele
m és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk (6) 
c)

Támogatott vállalkozások 
által teremtett új 
munkahelyek száma 

Támogatott attrakciók 
száma 

3.) Somogy megye 
turisztikai 
potenciáljának 
erősítése

Balatonberény

4. projekt Marcali
Ökoturisztikai fejlesztés a 
Boronka-melléki Tájvédelmi 
körzetben

A projekt célja a Boronka-melléki Tájvédelmi 
körzet és közvetlen környezete természeti 
és kulturális kincseinek bemutatása. Az 
oköturizmus (szelíd) turizmus 
népszerűsítése, a környék turisztikai 
vonzerejének növelése, ezáltal a 
kistelepülések lakosság megtartó erejének 
fokozása

2.2 megyei kiemelt
vissza nem 
térítendő

Marcali Város 
Önkormányzat
a

önkormányzat

a járás 
lakossága, 
turisták, 
vállalkozások

2015.03.01 12 65 000 000 ERFA

6. 
környezetvédele
m és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk (6) 
c)

Támogatott vállalkozások 
által teremtett új 
munkahelyek száma 

Támogatott attrakciók 
száma 

3.) Somogy megye 
turisztikai 
potenciáljának 
erősítése

Marcali

5. projekt Marcali
Vadásztársaságok egységes 
marketing stratégiája

Vadásztársaságok egységes marketing 
stratégiája 2.2 megyei kiemelt

vissza nem 
térítendő

Marcali Város 
Önkormányzat
a

önkormányzat

a járás 
lakossága, 
turisták, 
vállalkozások

később 
pontosítandó

később 
pontosítandó 2 000 000 ERFA

6. 
környezetvédele
m és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk (6) 
c)

Támogatott vállalkozások 
által teremtett új 
munkahelyek száma 

Támogatott attrakciók 
száma 

3.) Somogy megye 
turisztikai 
potenciáljának 
erősítése

Marcali

100%-os lista

100%-os lista

100%-os lista

+100%-os lista

2.2. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés (251 222 161 Ft)

SOMOGY MEGYEI VÁROSTÉRSÉGEK (JÁRÁSOK) projektjei
III. Járási/kistérségi tematikus projektcsomagok

1.4. A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével (307 755 633 Ft)

2.1. Vállalkozásbarát, népességmegtartó, városi fókuszú településfejlesztés (442 007 250 Ft)
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MARCALI JÁRÁS

6. projekt Marcali

Balatoni Bringakörút 
balatonmáriafürdői pontja 
és az Országos Kéktúra 
útvonal mesztegnyői 
végpontja 
(Balatonmáriafürdő-Kéthely, 
Bize-Mesztegnyő) közötti 
hiányzó szakaszok kiépítése

A Balatoni Bringakörút balatonkeresztúri 
pontja és az Országos Kéktúra útvonal 
mesztegnyői végpontja (Balatonkeresztúr-
Kéthely, Bize-Mesztegnyő) közötti hiányzó 
szakaszok kiépítésével a minőségi 
ökoturizmus munkahelyteremtéssel, a 
fenntartható közlekedés fejlesztésével segíti 
a térség hanyatlásának megállítását, 
gazdasági, turisztikai fejlődését. A Balaton 
déli partjáról a kerékpáros turista forgalom 
eléri Belső-Somogy aprófalvait is. A helyi 
iskolába más településekről bejáró 
gyermekek, valamint a dolgozók otthon és 
munkahely közötti ingázását is kielégíti a 
tervezett kerékpárút. A projekt alkalmas a 
Mesztegnyőn tervezett termelői piac 
forgalmának növelésére.

2.2 megyei kiemelt
vissza nem 
térítendő

Mesztegnyő 
Község 
Önkormányzat
a

önkormányzat

a járás 
lakossága, 
turisták, 
vállalkozások

2014 24 390 000 000 ERFA

6. 
környezetvédele
m és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk (6) 
c)

Támogatott vállalkozások 
által teremtett új 
munkahelyek száma 

Támogatott attrakciók 
száma 

3.) Somogy megye 
turisztikai 
potenciáljának 
erősítése

Mesztegnyő

791 000 000

1. projekt Marcali Böhönye autóbusz 
pályaudvar korszerűsítése

A kor követelményeinak megfelelő 
színvonalú buszpályaudvar kialakítása, a 
közösségi közlekedés feltételeinak javítása.

3.1 megyei kiemelt vissza nem 
térítendő

Böhönye 
Község 
Önkormányzat
a

önkormányzat

a járás 
lakossága, 
turisták, 
vállalkozások

2014.10.01 18 175 000 000 ERFA

6. 
környezetvédele
m és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk (6) 
c)

Megtakarított utazási idő a 
városi és elővárosi nem 
kötöttpályás közlekedés 
fejlesztett szakaszaihoz 
kapcsolódóan 
Fejlesztett és kiépített 
közösségi közlekedési 
infrastrukturális elemek 
száma 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés 

Böhönye

2. projekt Marcali

I. Járási fejlesztések a 
környezetbarát fejlesztési 
módpk, és a biztonságos 
közlekedés  elősegítése 
érdekében 

Beleértve korábbi Berényi projekteket !!!) 3.1 megyei kiemelt vissza nem 
térítendő

később 
pontosítandó

később pontosítandó

a járás 
lakossága, 
turisták, 
vállalkozások

később 
pontosítandó

később 
pontosítandó

175 000 000 ERFA

6. 
környezetvédele
m és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk (6) 
c)

Megtakarított utazási idő a 
városi és elővárosi nem 
kötöttpályás közlekedés 
fejlesztett szakaszaihoz 
kapcsolódóan 
Fejlesztett és kiépített 
közösségi közlekedési 
infrastrukturális elemek 
száma 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés 

később 
pontosítandó

3. projekt Marcali Gizella utca útépítés
A Szent János Árok hídjának megépítése, és 
a Nagypincei utat a gyógyszállóval összekötő 
út megépítése.

3.1 megyei kiemelt vissza nem 
térítendő

Marcali Város 
Önkormányzat
a

önkormányzat

a járás 
lakossága, 
turisták, 
vállalkozások

később 
pontosítandó

később 
pontosítandó

198 000 000 ERFA

6. 
környezetvédele
m és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk (6) 
c)

Megtakarított utazási idő a 
városi és elővárosi nem 
kötöttpályás közlekedés 
fejlesztett szakaszaihoz 
kapcsolódóan 
Fejlesztett és kiépített 
közösségi közlekedési 
infrastrukturális elemek 
száma 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés 

Marcali

4. projekt Marcali

II. Járási fejlesztések a 
környezetbarát fejlesztési 
módpk, és a biztonságos 
közlekedés  elősegítése 
érdekében 

3.1 megyei kiemelt vissza nem 
térítendő

később 
pontosítandó

a járás 
lakossága, 
turisták, 
vállalkozások

később 
pontosítandó

később 
pontosítandó

150 000 000 ERFA

6. 
környezetvédele
m és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk (6) 
c)

Megtakarított utazási idő a 
városi és elővárosi nem 
kötöttpályás közlekedés 
fejlesztett szakaszaihoz 
kapcsolódóan 
Fejlesztett és kiépített 
közösségi közlekedési 
infrastrukturális elemek 
száma 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés 

később 
pontosítandó

5. projekt Marcali Marcali belterületi 
kerékpárutak kialakítás

Marcali belterületi kerékpárutak kialakítás, 
főútvonalon a kerékpár-és gyalogos utak 
biztonságos átvezetésének kiépítése

3.1 megyei kiemelt vissza nem 
térítendő

Marcali Város 
Önkormányzat
a

önkormányzat

a járás 
lakossága, 
turisták, 
vállalkozások

2015.04.01 18 65 000 000 ERFA

6. 
környezetvédele
m és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk (6) 
c)

Megtakarított utazási idő a 
városi és elővárosi nem 
kötöttpályás közlekedés 
fejlesztett szakaszaihoz 
kapcsolódóan 
Fejlesztett és kiépített 
közösségi közlekedési 
infrastrukturális elemek 
száma 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés 

Marcali

100%-os lista

+100%-os lista

Tartaléklista

3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés (351 855 703 Ft)
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6. projekt Marcali Helyi közlekedés
Helyi közlekedésfejleztés, buszvárók és 
buszöblök felújítása, esélyegyenlőségi 
feltételek javítása.

3.1 megyei kiemelt vissza nem 
térítendő

Marcali Város 
Önkormányzat
a

önkormányzat

a járás 
lakossága, 
turisták, 
vállalkozások

2014.08.01 12 28 000 000 ERFA

6. 
környezetvédele
m és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk (6) 
c)

Megtakarított utazási idő a 
városi és elővárosi nem 
kötöttpályás közlekedés 
fejlesztett szakaszaihoz 
kapcsolódóan 
Fejlesztett és kiépített 
közösségi közlekedési 
infrastrukturális elemek 
száma 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés 

Marcali

650 000 000

1. projekt Marcali

Alapfokú oktatási 
intézmények és óvoda 
épületek energetikai 
felújítása

Az alapfokú oktatási intézmények és óvoda 
épületeinek korszerűsítése, energetikai 
felújítása, az alacsony üzemeltetési 
költségszint elérése érdekében. Az oktatás 
infrastrukturális feltételeinek javítása, az 
iskolák és óvodák komfortosabbá tétele, 
ebből következően az iskolaépületek 
vonzóbbá tétele. 

3.2 megyei kiemelt vissza nem 
térítendő

Marcali Város 
Önkormányzat
a

önkormányzat
érintett 
települések 
lakossága

később 
pontosítandó

később 
pontosítandó

290 000 000 ERFA

4. az alacsony 
szén-dioxid 
kibocsátású 
gazdaságra való 
átállás 
támogatása 
minden 
szektorban;

ERFA 5. cikk (4) 
c)  

Évente megtakarított 
energiamennyiség 
Megvalósuló intézkedések 
kapcsán a megújuló 
energiaforrásokból 
származó évi 
energiatermelés 
Energetikailag 
korszerűsített épületek 
száma 
Kidolgozásra kerülő 
alacsony szén-dioxid-
kibocsátással járó 
stratégiák száma 

5.) A fenntartható 
gazdálkodást és 
erőforrás felhasználást, 
valamint a megye 
lakosságának 
életminőség javítását 
támogató 
környezetgazdálkodási 
beruházások 
támogatása

Marcali Járás települései

2. projekt Marcali

Járási kistelepülések 
épületenergetikai fejlesztései 
és megújuló energia alapú 
energiatermelő projektjei

Balatonmária 3 db épület, Balatonberény 1 
épület

3.2 megyei kiemelt vissza nem 
térítendő

Marcali Város 
Önkormányzat
a

érintett 
települések 
lakossága

később 
pontosítandó

később 
pontosítandó

360 000 000 ERFA

4. az alacsony 
szén-dioxid 
kibocsátású 
gazdaságra való 
átállás 
támogatása 
minden 
szektorban;

Marcali
Járási kistelepülések, 
Balatonmária, 
Balatonberény

199 500 000

1. projekt Marcali
Egészségügyi alapellátás 
infrastruktúrális fejlesztése

A felnőtt gyermek vegyes praxisú háziorvosi 
szolgálatnak, védőnői szolgálatnak helyt adó 
épületek energetikai fejlesztése, 
akadálymentesítése eszközbeszerzéssel 
kombinálva

4.1 megyei kiemelt
vissza nem 
térítendő

Balatonmáriafü
rdő Község 
Önkormányzat
a

önkormányzat
érintett 
települések 
lakossága

később 
pontosítandó

később 
pontosítandó 90 000 000 ERFA

9. társadalmi 
befogadás 
ösztönzése és 
szegénység elleni 
küzdelem

ERFA 5. cikk (9) 
a) 

Támogatott létesítmények 
fejlesztése által érintett 
lakosok száma
Épített, vagy felújított, alap-
ellátást nyújtó rendelők 
száma 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés

Balatonmária Balatonmária

2. projekt Marcali

Körzeti orvosi rendelő 
fejlesztése (a védőnői 
szolgálat helyiségeinek 
bővítése, mellékhelyiségek 
akadálymentesítése, 
energiahatékonyság javítása)

Körzeti orvosi rendelő fejlesztése (a védőnői 
szolgálat helyiségeinek bővítése, 
mellékhelyiségek akadálymentesítése, 
energiahatékonyság javítása)

4.1 megyei kiemelt
vissza nem 
térítendő

Balatonberény 
Község 
Önkormányzat
a

önkormányzat
érintett 
települések 
lakossága

később 
pontosítandó

később 
pontosítandó 9 500 000 ERFA

9. társadalmi 
befogadás 
ösztönzése és 
szegénység elleni 
küzdelem

ERFA 5. cikk (9) 
a) 

Támogatott létesítmények 
fejlesztése által érintett 
lakosok száma
Épített, vagy felújított, alap-
ellátást nyújtó rendelők 
száma 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés

Balatonberény Balatonberény

3. projekt Marcali

Új egészségház építése, mely 
tartalmazna háziorvosi és 
fogorvosi rendelőt, valamint 
gyógyszertárat is ( A régiek 
felújítása más funkció 
hozzárendelésével pl. 
védőnői szolgálat, 
családsegítő szolgálat, 
szolgálati lakás ) 

Új egészségház építése, mely tartalmazna 
háziorvosi és fogorvosi rendelőt, valamint 
gyógyszertárat is ( A régiek felújítása más 
funkció hozzárendelésével pl. védőnői 
szolgálat, családsegítő szolgálat, szolgálati 
lakás ) 

4.1 megyei kiemelt
vissza nem 
térítendő

Balatonszentgy
örgy Községi 
Önkormányzat

önkormányzat
érintett 
települések 
lakossága

később 
pontosítandó

később 
pontosítandó 100 000 000 ERFA

9. társadalmi 
befogadás 
ösztönzése és 
szegénység elleni 
küzdelem

ERFA 5. cikk (9) 
a) 

Támogatott létesítmények 
fejlesztése által érintett 
lakosok száma
Épített, vagy felújított, alap-
ellátást nyújtó rendelők 
száma 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés

Balatonszentgyörg
y Balatonszentgyörgy

342 000 000

100%-os lista

+100%-os lista

100%-os lista

+100%-os lista

100%-os lista

3.2. A települési önkormányzati intézményekben, ingatlanokban az energiahatékonyság növelés és a megújuló energia felhasználás, valamint a helyi alkalmazkodás támogatása (385 042 642 Ft)

4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése (72 991 343 Ft)

 4.2. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése (72 991 343 Ft)
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1. projekt Marcali Múltunkért a jövő

A projekttel szembeni legfontosabb elvárás: 
az idősotthoni ellátást igénybe vevő előző 
generációk számára méltó környezet 
megteremtése. A cél elérése érdekében a 
projekt 5 megoldandó probléma köré 
építhető fel: ellátottak életminőségének 
javítása; fenntartható működés a korszerű 
energetikai megoldások alkalmazásával; 
egészségügyi ellátórendszer 
tehermentesítése (a kórházi fekvő beteg 
ellátást igénybe vevők számának 
csökkentése); kapacitásbővítés (a marcali 
járásban a legalacsonyabb az idősek 
számára elérhető bentlakásos férőhelyek 
száma a megyében); foglalkoztatás bővítés 
(közvetlenül és közvetetten: hozzátartozók 
munkába állásának megteremtése) A 
meglévő lakásotthon bővítése.

4.2 megyei kiemelt vissza nem 
térítendő

Marcali Város 
Önkormányzat
a

önkormányzat
érintett 
települések 
lakossága

később 
pontosítandó

később 
pontosítandó

92 000 000 ERFA

9. társadalmi 
befogadás 
ösztönzése és 
szegénység elleni 
küzdelem

ERFA 5. cikk (9) 
a) 

Támogatott létesítmények 
fejlesztése által érintett 
lakosok száma
Felújított vagy újonnan 
létesített intézmények által 
nyújtott 
közszolgáltatásokat 
igénybe vevő lakosság 
száma 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés

Marcali Marcali

2. projekt Marcali  Idősek Otthona Szőkedencs

Szőkedencs községben és a környékén 
élőknek munkahely lehetőség, mivel az 
Idősek otthona 10-12 főnek tudna munkát 
biztosítani.

4.2 megyei kiemelt
vissza nem 
térítendő

Szőkedencs 
Község 
Önkormányzat
a

önkormányzat
érintett 
települések 
lakossága

később 
pontosítandó

később 
pontosítandó 250 000 000 ERFA

9. társadalmi 
befogadás 
ösztönzése és 
szegénység elleni 
küzdelem

ERFA 5. cikk (9) 
a) 

Támogatott létesítmények 
fejlesztése által érintett 
lakosok száma
Felújított vagy újonnan 
létesített intézmények által 
nyújtott 
közszolgáltatásokat 
igénybe vevő lakosság 
száma 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés

Szőkedencs Szőkedencs

69 500 000

1. projekt Marcali Múltunkért a jövő
A 4.2 projekthez (időskorú lakásotthon 
fejlesztéshez) kapcsolódó komplex 
akadálymentesítési projekt.

4.3 megyei kiemelt
vissza nem 
térítendő

Marcali Város 
Önkormányzat
a

önkormányzat
érintett 
települések 
lakossága

34 500 000 ERFA

9. társadalmi 
befogadás 
ösztönzése és 
szegénység elleni 
küzdelem

ERFA 5. cikk (9) 
a) 

Támogatott létesítmények 
fejlesztése által érintett 
lakosok száma

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés

Marcali Marcali

2. projekt Marcali

A Böhönyei Közös 
Önkormányzat felújítása, 
bővítéséhez kapcsolódó 
komplex akadálymentesítés.

4.4 megyei kiemelt
vissza nem 
térítendő

Böhönye 
Község 
Önkormányzat
a

önkormányzat
érintett 
települések 
lakossága

35 000 000 ERFA

9. társadalmi 
befogadás 
ösztönzése és 
szegénység elleni 
küzdelem

ERFA 5. cikk (9) 
a) 

Támogatott létesítmények 
fejlesztése által érintett 
lakosok száma

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés

Böhönye Böhönye

429 500 000

1. projekt Marcali
Gombai városrész szociális 
városrehabilitációja

A projekt keretében a Gombai Kiskastély 
épületének rehabilitációja, közösségi 
funkciójának visszaállítása, valamint szociális 
bérlakások építése szerepel. A kastélypark 
rehabilitációja a helyi lakók bevonásával 
valósul meg.

4.4 megyei kiemelt
vissza nem 
térítendő

Marcali Város 
Önkormányzat
a

önkormányzat
érintett 
települések 
lakossága

185 000 000 ERFA

9. társadalmi 
befogadás 
ösztönzése és 
szegénység elleni 
küzdelem

ERFA 5. cikk (9) 
b) 

A támogatással érintett 
lakosok száma a megújult 
településrészeken
Szociális 
városrehabilitációs 
programokkal érintett 
lakosok száma 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés

Marcali Marcali

2. projekt Marcali
Dózsa utcai  szociális 
városrehabilitáció

A Dózsa utca végén található szegregátum 
megszüntetésére irányulló projekt. A 
bérlakások felújítása, közterületek 
helyreállítása a lakosság bevonásával, 
közösségi szabad terek kialakítása.

4.4 megyei kiemelt
vissza nem 
térítendő

Marcali Város 
Önkormányzat
a

önkormányzat
érintett 
települések 
lakossága

244 500 000 ERFA

9. társadalmi 
befogadás 
ösztönzése és 
szegénység elleni 
küzdelem

ERFA 5. cikk (9) 
b) 

A támogatással érintett 
lakosok száma a megújult 
településrészeken
Szociális 
városrehabilitációs 
programokkal érintett 
lakosok száma 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés

Marcali Marcali

78 000 000

1. projekt Marcali Gombai városrész szociális 
városrehabilitációja

A Gombai városrész szoc. Rehab 
programhoz kapcsolódó képzési, 
szemléletformálási, oktatási softelemek 
megvalósítása

6.3 megyei kiemelt vissza nem 
térítendő

Marcali Város 
Önkormányzat
a

önkormányzat
érintett 
települések 
lakossága

36 000 000  ESZA 

9. társadalmi 
befogadás 
ösztönzése és 
szegénység elleni 
küzdelem

ESZA rendelet 
3. cikk (1) b) i.

Támogatott közösségi célú 
programok száma

6.) A helyi közösségek 
megerősödését és a 
helyi értékek 
megőrzését szolgáló 
fejlesztések 
támogatása

Marcali Marcali

100%-os lista

+100%-os lista

+100%-os lista

100%-os lista

+100%-os lista

100%-os lista

+100%-os lista

4.3. A meglévő, önkormányzati feladatellátást szolgáló intézmények akadálymentesítése, családbarát funkciók kialakítása (34 436 941 Ft)

4.4. Leromlott városi területek rehabilitációja (109 326 716 Ft)

6.3. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (39 303 031 Ft)
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2. projekt Marcali Dózsa utcai  szociális 
városrehabilitáció

A Dózsa Gy. utcai szoc. Rehab programhoz 
kapcsolódó képzési, szemléletformálási, 
oktatási softelemek megvalósítása

6.3 megyei kiemelt vissza nem 
térítendő

Marcali Város 
Önkormányzat
a

önkormányzat
érintett 
települések 
lakossága

42 000 000  ESZA 

9. társadalmi 
befogadás 
ösztönzése és 
szegénység elleni 
küzdelem

ESZA rendelet 
3. cikk (1) b) i.

Támogatott közösségi célú 
programok száma

6.) A helyi közösségek 
megerősödését és a 
helyi értékek 
megőrzését szolgáló 
fejlesztések 
támogatása

Marcali Marcali

135 000 000

1. projekt Marcali Helyi identitást segítő járási 
projektek

6.4 megyei kiemelt vissza nem 
térítendő

Marcali Város 
Önkormányzat
a

önkormányzat Járás 
lakossága

135 000 000  ESZA 

9. társadalmi 
befogadás 
ösztönzése és 
szegénység elleni 
küzdelem

ESZA rendelet 
3. cikk (1) b) i.

Támogatott közösségi célú 
programok száma

6.) A helyi közösségek 
megerősödését és a 
helyi értékek 
megőrzését szolgáló 
fejlesztések 
támogatása

Marcali Járás települései

100%-os lista
+100%-os lista

6.4. A helyi identitás és kohézió erősítése (67 467 239 Ft)
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I. A részprogram általános logikájának bemutatása 

1. A részprogramban kijelölt járási projektcsomagok felsorolása 

A járási részprogramban foglalt projektcsomagok a (járási keretből finanszírozható) TOP intézkedései 
mentén kerültek kidolgozásra, melyek a következők: 

Ø A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő 
intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével (TOP 1.4. intézkedés) 

Ø Vállalkozásbarát, népességmegtartó, városi fókuszú településfejlesztés (TOP 2.1. intézkedés) 
Ø Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés (TOP 2.2. intézkedés) 
Ø Fenntartható települési közlekedésfejlesztés (TOP 3.1. intézkedés) 
Ø A települési önkormányzati intézményekben, ingatlanokban az energiahatékonyság növelés 

és a megújuló energia felhasználás, valamint a helyi alkalmazkodás támogatása (TOP 3.2. 
intézkedés) 

Ø Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése (TOP 4.1. intézkedés) 
Ø A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése (TOP 4.2. intézkedés) 
Ø A meglévő, önkormányzati feladatellátást szolgáló intézmények akadálymentesítése, 

családbarát funkciók kialakítása (TOP 4.3. intézkedés) 
Ø Leromlott városi területek rehabilitációja (TOP 4.4. intézkedés) 
Ø A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP 6.3. 

intézkedés) 
Ø A helyi identitás és kohézió erősítése (TOP 6.4. intézkedés) 

Az intézkedésekhez illeszkedő projektek a mellékletben található táblázatban kerülnek bemutatásra. 

 

2. Kapcsolódás a megyei területfejlesztési koncepció és stratégia céljaihoz 

A Somogy Megyei Területfejlesztési Programban az alábbi fejlesztési prioritások kerültek 
meghatározásra: 

I. Az agrár- és erdészeti termelési láncok szereplőinek megerősítése és a helyi termelésen 
alapuló önfenntartó szociális gazdaság feltételeinek megteremtése; 

II. Somogyi vállalkozások versenyképességének növelése az ipari- és szolgáltató szektorban;  

III. Somogy megye turisztikai potenciáljának erősítése; 

IV. A lakosság képzettségi szintjének javítását célzó fejlesztések támogatása; 

V. A fenntartható gazdálkodást és erőforrás felhasználást, valamint a megye lakosságának 
életminőség javítását támogató környezetgazdálkodási beruházások támogatása; 

VI. A helyi közösségek megerősödését és a helyi értékek megőrzését szolgáló fejlesztések 
támogatása; 

VII. Térségi jelentőségű szolgáltatások és infrastrukturális rendszerek fejlesztése, valamint 
településfejlesztés. 
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A projektcsomagok illeszkedését a fenti prioritásokhoz az alábbi kapcsolódási mátrixban mutatjuk be: 
Projektcsomag (TOP intézkedés) Kapcsolódó Somogy Megyei Területfejlesztési Program 

fejlesztési prioritás 

A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása 
családbarát, munkába állást segítő intézmények, 
közszolgáltatások fejlesztésével (TOP 1.4. intézkedés) 

VII. Térségi jelentőségű szolgáltatások és infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, valamint településfejlesztés 

Vállalkozásbarát, népességmegtartó, városi fókuszú 
településfejlesztés (TOP 2.1. intézkedés) 

V. A fenntartható gazdálkodást és erőforrás felhasználást, 
valamint a megye lakosságának életminőség javítását 
támogató környezetgazdálkodási beruházások támogatása 

VII. Térségi jelentőségű szolgáltatások és infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, valamint településfejlesztés 

Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés (TOP 2.2. intézkedés) 

III. Somogy megye turisztikai potenciáljának erősítése 

Fenntartható települési közlekedésfejlesztés (TOP 3.1. 
intézkedés) 

VII. Térségi jelentőségű szolgáltatások és infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, valamint településfejlesztés 

A települési önkormányzati intézményekben, 
ingatlanokban az energiahatékonyság növelés és a 
megújuló energia felhasználás, valamint a helyi 
alkalmazkodás támogatása (TOP 3.2. intézkedés) 

V. A fenntartható gazdálkodást és erőforrás felhasználást, 
valamint a megye lakosságának életminőség javítását 
támogató környezetgazdálkodási beruházások támogatása 

Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése 
(TOP 4.1. intézkedés) 

VII. Térségi jelentőségű szolgáltatások és infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, valamint településfejlesztés 

A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának 
bővítése, fejlesztése (TOP 4.2. intézkedés) 

VII. Térségi jelentőségű szolgáltatások és infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, valamint településfejlesztés 

A meglévő, önkormányzati feladatellátást szolgáló 
intézmények akadálymentesítése, családbarát funkciók 
kialakítása (TOP 4.3. intézkedés) 

VII. Térségi jelentőségű szolgáltatások és infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, valamint településfejlesztés 

Leromlott városi területek rehabilitációja (TOP 4.4. 
intézkedés) 

VII. Térségi jelentőségű szolgáltatások és infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, valamint településfejlesztés 

A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi 
szintű komplex programok (TOP 6.3. intézkedés) 

VI. A helyi közösségek megerősödését és a helyi értékek 
megőrzését szolgáló fejlesztések támogatása 

A helyi identitás és kohézió erősítése (TOP 6.4. 
intézkedés) 

VI. A helyi közösségek megerősödését és a helyi értékek 
megőrzését szolgáló fejlesztések támogatása 

 

3. A projektcsomagok indokoltsága, visszautalva a megyei helyzetfeltárás és a megyei 
koncepció megállapításaira 

A nagyatádi járás Belső-Somogy térségben helyezkedik el és 18 települést foglal magában. A járásban 
egy város (Nagyatád) található, elmondható, hogy e városban koncentrálódik a munkalehetőségek és 
a közszolgáltatások jelentős része. A járás kedvezőtlen demográfiai és gazdasági helyzettel bír, a 
hátrányos helyzetű térségek közé tartozik. A járás gazdasági szerkezetében jelentős súlyt képvisel a 
mezőgazdaság és erdőgazdálkodás, a kereskedelem, emellett a feldolgozóiparon belül a gépiparban 
és a fémmegmunkálásban működnek jelentősebb vállalkozások. 

A járás legfőbb húzóprojektjei az üzleti infrastruktúra fejlesztéshez kapcsolódnak: a nagyatádi déli 
iparterület komplex fejlesztése és a lábodi iparterület fejlesztése. E fejlesztések alapját a konkrét 
helyi vállalkozói igények képezik, ezen iparterületeken jelenleg is jelentős számú vállalkozás működik, 
melyek a térségi igényfelmérés alapján jelentős munkahelyteremtéssel együtt járó telephely és 
technológia fejlesztés megvalósítását tervezik. Ehhez elengedhetetlenül szükséges a megfelelő 
mennyiségű és minőségű üzleti infrastruktúra kiépítése az önkormányzatok részéről, e 
húzóprojekteknek ez a legfőbb céljuk. E projektek szorosan kapcsolódnak a Somogy Megyei 
Területfejlesztési Program 2. prioritásához (Somogyi vállalkozások versenyképességének növelése az 
ipari- és szolgáltató szektorban). 
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Az üzleti infrastruktúra fejlesztések mellett a járás kiemelt jelentőségű projektje a gyógyvízre, 
termálvízre, természeti értékekre alapozott komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása és 
fejlesztése. E projekt szervesen épül a Nagyatádon eddig megvalósított gyógy- és strandfürdő 
fejlesztésekre, ezek minőségi bővítését és a térségi turisztikai kínálat erre épülő fejlesztését tűzve ki 
célul. 

A járási projektjavaslatok közül a gazdaságfejlesztési javaslatokon túlmenően a térségi energia 
hatékonysági és megújuló energetikai projektjavaslatok bírnak kiemelt jelentőséggel. A járás több 
települése is megfogalmazott az önkormányzati épületállományt érintő épületenergetikai 
rekonstrukciós fejlesztési igényeket (önkormányzati és járási hivatalok, iskolák, óvodák, művelődési 
házak vonatkozásában). Emellett a város a jelentős termál vagyonra építve tervezi a nagyatádi 
távhőrendszer energiahatékonysági fejlesztését és kapacitásbővítését termálvíz felhasználásával. E 
fejlesztés a TOP vagy a KEHOP forrásaiból valósulhat meg (az illesztés jelenleg még nem eldönthető). 
A megfogalmazott energetikai fejlesztések teljes összhangban állnak az EU 20-20-20 céljaival, 
valamint illeszkednek a megye 5. fejlesztési prioritásához (A fenntartható gazdálkodást és erőforrás 
felhasználást, valamint a megye lakosságának életminőség javítását támogató környezetgazdálkodási 
beruházások támogatása). 

A járásban több, az ökoturisztikai vonzerőkre épülő fejlesztési igény is megfogalmazódott, ezek több 
járási települést is érintenek. A közszolgáltatási infrastruktúra fejlesztés kapcsán orvosi és háziorvosi 
rendelők felújítása, valamint a Rinyamenti kistérség működtetésében lévő szociális szolgáltató 
központ továbbfejlesztése került megfogalmazásra. A járási projektcsomag részét képezik továbbá 
óvodafejlesztési, városrehabilitációs és közösségfejlesztési projektek is, utóbbi kapcsán a helyi civil 
szervezetek és a cigány kisebbségi önkormányzat is projektjavaslatot fogalmazott meg. E fejlesztési 
javaslatok mindegyike illeszkedik a Somogy Megyei Területfejlesztési Program prioritásaihoz. 

 

4. A kijelölt projektcsomagok egymásra épülése, összhangja, az egyes projektcsomagok 
közötti esetleges kapcsolódási pontok bemutatása 

A járási fejlesztési projektjavaslatok fókuszát az alábbi három fejlesztési tématerület egymásra épülő 
fejlesztése alkotja: 

- minőségi üzleti infrastruktúra fejlesztés és kapcsolódó KKV fejlesztések, 
- a termál- és gyógyvízkincsre épülő komplex turisztikai fejlesztések, 
- a meglévő termálvagyonra épülő megújuló energetikai és kapcsolódó energia hatékonysági 

fejlesztések. 

Az említett három fő fejlesztési tématerület szorosan egymásra épül: az iparterület fejlesztések 
közvetlenül szolgálják a gazdaságfejlesztést és munkahelyteremtést. Ehhez hozzájárulnak az 
energetikai fejlesztések is: az energiahatékonysági beavatkozások jelentős költségcsökkentési, ezáltal 
versenyképesség növelő hatással bírnak; a tervezett geotermikus megújuló energetikai távőrendszer 
fejlesztés pedig tovább csökkenti a térség fosszilis energiahordozóktól való függőségét, egyúttal az 
iparterületek távhőrendszerbe történő tervezett bevonásával e költségcsökkentő hatás a 
vállalkozásoknál is közvetlenül tud jelentkezni. A termálvagyon turisztikai célú fenntartható 
kiaknázását pedig a komplex turisztikai fejlesztések biztosítják, egyúttal e fejlesztések kiterjednek a 
falusi térségekre is, bekapcsolva őket a térség turisztikai kínálatába. 

Az ökoturisztikai fejlesztési javaslatok szervesen kapcsolódnak a termálvagyonra épülő turisztikai 
fejlesztésekhez, újabb kínálati elemmel bővítve a térségi turisztikai kínálatot. 

A járási közszolgáltatások területén több projektjavaslat is megfogalmazódott: óvodák fejlesztése, 
egészségügyi és szociális alapellátás és idősek otthona fejlesztési javaslatok. E projektek a várost és 
több települést érintően fogalmazódtak meg, elmondható, hogy e fejlesztési javaslatok esetében 
érvényesül a térségi összhang és egymásra épülés. 
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Több, a fiatalok munkába állását és elhelyezkedését segítő, ESZA forrásokhoz kapcsolódó 
kezdeményezés is megfogalmazódott, ezek szervesen kötődnek az üzleti infrastrukturális 
fejlesztésekhez. Emellett kiemelendő, hogy a járás részéről jelentős számú vállalkozói fejlesztési 
projektjavaslat is benyújtásra került, ami mutatja a gazdasági szereplők eltökéltségét a térségi 
kedvezőtlen foglalkoztatási és jövedelmi viszonyok javítására. 

Melléklet: járási projektcsomag táblázatos bemutatása  
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Sor-
szám

TOP 
Intézkedés

Járás 
megnevezése Projekt megnevezése Tervezett tevékenységek

Kapcsolódó 
TOP 

intézkedés

Kijelölés típusa
Támogatási 

forma 
megnevezése

Projektgazda 
neve

Kedvezményezetti 
kör meghatározása

Egyéb 
bevonandó 
szervezet

Célcsoport

Időbeli 
ütemezés: a 

kezdés 
tervezett 
időpontja 

(év)

Időbeli 
ütemezés: a 

projekt 
megvalósítá

s várható 
időtartama 

(év)

A projekt 
költségigénye (Ft)

Finanszírozó 
alap

Kapcsolódó EU 
tematikus 
célkitűzés

Kapcsolódó EU beruházási 
prioritás neve

Számszerűsíthető 
indikátor vállalások

Somogy megyei 
területfejlesztési stratégia 

kapcsolódó  prioritása

Gesztor település 
megnevezése

Érintett 
település(ek) 
megnevezése

440 000 000
100%

1. projekt Nagyatádi

A nagyatádi Nyitnikék, 
Gyöngyvirág és a 
Hétpettyes Óvoda 
fejlesztése

A fejlesztés során megvalósul a nagyatádi 
Nyitnikék és a Gyöngyvirág Óvoda épületének 
bővítése, energiatakarékos korszerűsítése, 
akadálymentesítése és kapacitásbővítése, 
továbbá az udvarok fejlesztése. 

TOP 1.4 megyei kiemelt
vissza nem 
térítendő tám.

Nagyatád Város 
Önkormányzata önkormányzat lakosság 2015 2 340 000 000 ERFA

8. foglalkoztatás 
növelése és 
munkaerő-piaci 
mobilitás 
támogatása

ERFA 5. cikk 8 (c) helyi 
fejlesztési kezdeményezések és 
szomszédos szolgáltatásokat 
nyújtó struktúrák támogatása új 
munkahelyek teremtése 
érdekében, amennyiben ezek a 
tevékenységek a(z) 
*…+/2012/EU *ESZA+ rendelet 
alkalmazási körén kívül esnek

Létrejött vagy 
felújított óvodai 
ellátást nyújtó 
intézmények 
férőhelyeinek száma

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés

Nagyatád Nagyatád

200%

2. projekt Nagyatádi
Óvoda bővítése és 
korszerűsítése

Somogyszobi óvoda bővítése a kötelező 
eszközrendszernek megfelelően. Az épület 
külső hőszigetelése és nyílászárók cseréje. 
Megújuló energiával a meleg víz és a villamos 
áramfogyasztás kiváltása.

TOP 1.4 megyei kiemelt
vissza nem 
térítendő tám.

Somogyszob 
önkormányzata önkormányzat lakosság 2015 2 100 000 000 ERFA

8. foglalkoztatás 
növelése és 
munkaerő-piaci 
mobilitás 
támogatása

ERFA 5. cikk 8 (c) helyi 
fejlesztési kezdeményezések és 
szomszédos szolgáltatásokat 
nyújtó struktúrák támogatása új 
munkahelyek teremtése 
érdekében, amennyiben ezek a 
tevékenységek a(z) 
*…+/2012/EU *ESZA+ rendelet 
alkalmazási körén kívül esnek

Létrejött vagy 
felújított óvodai 
ellátást nyújtó 
intézmények 
férőhelyeinek száma

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés

Somogyszob Somogyszob

680 000 000
100%

1. projekt Nagyatádi

A helyi védett épületek, 
köztéri műtárgyak 
rekonstrukciója, védelme 
I. ütem

Városi környezet javítása a helyi védett 
nagyatádi Széchenyi tér épületeinek, 
növényzetének, köztéri műtárgyainak a 
rekonstrukciójával, védelmével, a biztonság 
fokozását szolgáló fejlesztésekkel. 

TOP 2.1 megyei kiemelt
vissza nem 
térítendő tám.

Nagyatád Város 
Önkormányzata önkormányzat

Civil 
szervezetek lakosság 2015 2 360 000 000 ERFA

6. 
környezetvédelem 
és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk 6(e) 
környezetvédelem és az 
erőforrás-felhasználás 
hatékonyságának előmozdítása 
a városi környezetfejlesztést 
célzó intézkedések révén, 
ideértve a rozsdaövezetek 
helyreállítását és a 
légszennyezettség csökkentését 
is

Minőségi 
fejlesztésen átesett 
közösségi és 
szabadidős terek és 
létesítmények 
fejlesztése által 
érintett lakosok 
száma

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés

Nagyatád Nagyatád 

200%

2. projekt Nagyatádi

A helyi védett épületek, 
köztéri műtárgyak 
rekonstrukciója, védelme 
II. ütem

Városi környezet javítása a helyi védett 
nagyatádi Széchenyi tér épületeinek, 
növényzetének, köztéri műtárgyainak a 
rekonstrukciójával, védelmével, a biztonság 
fokozását szolgáló fejlesztésekkel. 

TOP 2.1 megyei kiemelt
vissza nem 
térítendő tám.

Nagyatád Város 
Önkormányzata önkormányzat

Civil 
szervezetek lakosság 2017 2 240 000 000 ERFA

6. 
környezetvédelem 
és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk 6(e) 
környezetvédelem és az 
erőforrás-felhasználás 
hatékonyságának előmozdítása 
a városi környezetfejlesztést 
célzó intézkedések révén, 
ideértve a rozsdaövezetek 
helyreállítását és a 
légszennyezettség csökkentését 
is

Minőségi 
fejlesztésen átesett 
közösségi és 
szabadidős terek és 
létesítmények 
fejlesztése által 
érintett lakosok 
száma

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés

Nagyatád Nagyatád 

3. projekt Nagyatádi
A Nagyatád - Kivadár 
városrészben közösségi 
tér kialakítása

A Nagyatád - Kivadár városrészben a helyi 
közösségek megerősödését és a helyi értékek 
megőrzését biztosítva a régi iskola épületének 
közösségi térré történő átalakítása az építészeti-
kulturális értékek megóvásával.

TOP 2.1 megyei kiemelt
vissza nem 
térítendő tám.

Nagyatád Város 
Önkormányzata önkormányzat

Közösségi 
programokat 
szervező 
egyesületek (pl. 
Nagyatádért 
Egyesület)

lakosság 2015 2 80 000 000 ERFA

6. 
környezetvédelem 
és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk 6(e) 
környezetvédelem és az 
erőforrás-felhasználás 
hatékonyságának előmozdítása 
a városi környezetfejlesztést 
célzó intézkedések révén, 
ideértve a rozsdaövezetek 
helyreállítását és a 
légszennyezettség csökkentését 
is

Minőségi 
fejlesztésen átesett 
közösségi és 
szabadidős terek és 
létesítmények 
fejlesztése által 
érintett lakosok 
száma

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés

Nagyatád Nagyatád 

438 500 000
100%

1. projekt Nagyatádi

Petesmalmi Vidrapark-
ökoturisztikai 
információs központ 
látogatói 
infrastruktúrájának 
fejlesztése I. ütem

A programban megvalósuló közösségi tér, 
bemutatóterem lehetőséget teremt a látogató 
csoportok , közösségek, családok, baráti 
társaságok fogadására,  az ott elhelyezett  
kiállítási anyagokkal bemutatja a vidraparkban 
folyó tevékenységet, a természet és az ember 
tudatosan alakított kapcsolatának fontosságát, 
a természeti értékek megóvásának 
jelentőségét. A megépülő vizesblokk kulturált 
környezetet biztosít a látogatók számára..

TOP 2.2 megyei kiemelt
vissza nem 
térítendő tám.

Lábod Község 
Önkormányzata

természetvédelmi 
szervezet

SEFAG ZRt., 
Hotel Szolár 
Nagyatád

turisták 2015 2 60 000 000 ERFA

6. 
környezetvédelem 
és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk (6) c) a kulturális és 
természeti örökség védelme, 
elősegítése és fejlesztése

Támogatott 
létesítmények 
fejlesztése által 
érintett lakosok 
száma

3.) Somogy megye 
turisztikai potenciáljának 
erősítése

Lábod Lábod -
Petesmalom

2.2. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés

SOMOGY MEGYEI VÁROSTÉRSÉGEK (JÁRÁSOK) projektjei
III. Járási/kistérségi tematikus projektcsomagok

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

2.1. Vállalkozásbarát, népességmegtartó, városi fókuszú településfejlesztés

2014.05.31. 1/6
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2. projekt Nagyatádi
Kisbajomi ökoturisztikai 
centrum létesítményeinek 
kialakítása, bővítése

A falufejlesztő programoknak köszönhetően 
községünk a 90-es évektől kezdődően őrzi népi 
értékeit. Az egykori református parókiából 
létrehoztuk a "Népi Hagyományőrző és Erdei 
Iskolát", kialakításra került a helyi 
sajátosságokat bemutató Skanzen. Itt 
különböző hagyományőrző programokkal 
találkozhatnak az ide látogatók, mint pl. 
paraszti életforma és kultúra bemutatása, 
őshonos állat- és állattartási, kovácsolási 
bemutató. Azonban az állattartáshoz szükséges 
terménytárolóval, takarmány előkészítővel nem 
rendelkezünk, a jelenlegi kovácsműhelyünk 
nem alkalmas a bemutatók megtartására, 
ezáltal turisztikai kínálatunk nem teljes. A 
projekt során tervezünk felépíteni egy nyitott 
kovácsszínt, ahol a már meglévő szolgáltatás 
kiegészítésével, alkalmassá válna a 
hagyományos kovácsolási bemutatók 
megtartására. A takarmánytároló és a 
takarmányelőkészítő a  meglévő őshonos 
állatok (juh, ló, tyúkok, stb.) takarmányának 
tárolására, előkészítésére, feldolgozására, és 
egyben a népi hagyományos takarmánytárolási, 
állattartási módok bemutatására lenne 
alkalmas. Ehhez kapcsolódna egy gépbemutató 
terem, melyben a már meglévő régi paraszti 
mezőgazdasági eszközök, gépek kerülnének 
kiállításra álaguk megőrzésével egyidejűleg. Itt 
kerülne tárolásra a beszerzendő alternáló kasza 
is, amely a gabona rendek vágására alkalmas. 
Az így levágott, majd kicsépelt szalma a skanzen 
zsuptetőinek fedésére használjuk, melynek 
cseréjére 6-8 évenete szükség van. Ezen 

TOP 2.2 megyei kiemelt
vissza nem 
térítendő tám.

Kisbajom Község 
Önkormányzata önkormányzat

Kisbajomért 
Közalapítvány, 
Kisbajomért 
Baráti Kör 
Egyesület, 
Kolónia 
Egyesület

turisták 2015 2 38 500 000 ERFA

6. 
környezetvédelem 
és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk (6) c) a kulturális és 
természeti örökség védelme, 
elősegítése és fejlesztése

Támogatott 
létesítmények 
fejlesztése által 
érintett lakosok 
száma

3.) Somogy megye 
turisztikai potenciáljának 
erősítése

Kisbajom Kisbajom

3. projekt Nagyatádi Rinya völgyi turisztikai 
fejlesztés I. ütem

A működő nagyatádi látogatóközponthoz 
kapcsolódóan túraútvonalak kialakítása a 
Rinyamenti térségben. A térség élővilágának 
minőségi színvonalú bemutatását célzó 
turisztikai fejlesztések megvalósítása, a járás 
településeinek bevonásával.

TOP 2.2 megyei kiemelt vissza nem 
térítendő tám.

Nagyatád Város 
Önkormányzata

önkormányzat

Rinyamenti 
Kistérség 
Többcélú 
Önkormányzati 
Társulás

turisták 2015 2 140 000 000 ERFA

6. 
környezetvédelem 
és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk (6) c) a kulturális és 
természeti örökség védelme, 
elősegítése és fejlesztése

Támogatott 
létesítmények 
fejlesztése által 
érintett lakosok 
száma

3.) Somogy megye 
turisztikai potenciáljának 
erősítése

Nagyatád Nagyatád járás

200%

4. projekt Nagyatádi

Petesmalmi Vidrapark-
ökoturisztikai 
információs központ 
látogatói 
infrastruktúrájának 
fejlesztése II. ütem

A programban megvalósuló közösségi tér, 
bemutatóterem lehetőséget teremt a látogató 
csoportok , közösségek, családok, baráti 
társaságok fogadására,  az ott elhelyezett  
kiállítási anyagokkal bemutatja a vidraparkban 
folyó tevékenységet, a természet és az ember 
tudatosan alakított kapcsolatának fontosságát, 
a természeti értékek megóvásának 
jelentőségét. A megépülő vizesblokk kulturált 
környezetet biztosít a látogatók számára..

TOP 2.2 megyei kiemelt
vissza nem 
térítendő tám.

Lábod Község 
Önkormányzata

természetvédelmi 
szervezet

SEFAG ZRt., 
Hotel Szolár 
Nagyatád

turisták 2017 2 60 000 000 ERFA

6. 
környezetvédelem 
és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk (6) c) a kulturális és 
természeti örökség védelme, 
elősegítése és fejlesztése

Támogatott 
létesítmények 
fejlesztése által 
érintett lakosok 
száma

3.) Somogy megye 
turisztikai potenciáljának 
erősítése

Lábod Lábod -
Petesmalom

5. projekt Nagyatádi Rinya völgyi turisztikai 
fejlesztés II. ütem

A működő nagyatádi látogatóközponthoz 
kapcsolódóan túraútvonalak kialakítása a 
Rinyamenti térségben. A térség élővilágának 
minőségi színvonalú bemutatását célzó 
turisztikai fejlesztések megvalósítása, a járás 
településeinek bevonásával.

TOP 2.2 megyei kiemelt vissza nem 
térítendő tám.

Nagyatád Város 
Önkormányzata

önkormányzat

Rinyamenti 
Kistérség 
Többcélú 
Önkormányzati 
Társulás

turisták 2017 2 140 000 000 ERFA

6. 
környezetvédelem 
és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk (6) c) a kulturális és 
természeti örökség védelme, 
elősegítése és fejlesztése

Támogatott 
létesítmények 
fejlesztése által 
érintett lakosok 
száma

3.) Somogy megye 
turisztikai potenciáljának 
erősítése

Nagyatád Nagyatád járás

580 000 000
100%

1. projekt Nagyatádi

Ötvöskónyi-Nagyatád-
Lábod kerékpárút 
ütemezett kiépítése I. 
ütem

A külső kerékpárút kiépítése - mint 
hivatásforgalmi út - Ötvöskónyi-Nagyatád 
útszakasz mentén szükséges a megnövekedett 
külső forgalom és balesetveszély csökkentése, a 
közlekedésbiztonság javítása érdekében. Ezek 
mellett szükséges továbbá a város kerékpárút 
jelenlegi szakaszának átépítése, korszerűsítése, 
illetve bővítése részben a városközponton 
belüli, részben a települést átszelő hálózat 
kiépítésével biztonságos közlekedés 
megteremtése érdekében. Az előbbi a Kossuth 
utca, Széchenyi tér, Piac tér területét érintené, 
az utóbbi pedig összekötné az ötvöskónyi és 
lábodi külső szakaszokat a város területén 
belül.

TOP 3.1 megyei kiemelt
vissza nem 
térítendő tám.

Nagyatád Város 
Önkormányzata önkormányzat

Magyar Közút, 
Ötvöskónyi 
Község 
Önkormányzat
a

lakosság 2015 2 290 000 000 ERFA

4. az alacsony szén-
dioxid kibocsátású 
gazdaságra való 
átállás támogatása 
minden szektorban

ERFA 5. cikk (4) e) KA 3. cikk (a) 
v. alacsony szén-dioxid-
kibocsátással járó stratégiák 
támogatása valamennyi 
területtípuson, de különösen a 
városi területeken, ideértve a 
fenntartható városi mobilitás és 
a csökkentést előmozdító 
alkalmazkodási intézkedések 
támogatását

Felújított, vagy 
újonnan létrehozott 
hivatásforgalmi 
kerékpár-úthálózati 
elemek hossza

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés

Nagyatád
Nagyatád, 
Ötvöskónyi

200%

3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés
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2. projekt Nagyatádi

Ötvöskónyi-Nagyatád-
Lábod kerékpárút 
ütemezett kiépítése II. 
ütem

A külső kerékpárút kiépítése - mint 
hivatásforgalmi út - Nagyatád-Lábod útszakasz 
mentén szükséges a megnövekedett külső 
forgalom és balesetveszély csökkentése, a 
közlekedésbiztonság javítása érdekében. 

TOP 3.1 megyei kiemelt
vissza nem 
térítendő tám.

Nagyatád Város 
Önkormányzata önkormányzat

Magyar Közút, 
Lábod Község 
Önkormányzat
a

lakosság 2017 2 290 000 000 ERFA

4. az alacsony szén-
dioxid kibocsátású 
gazdaságra való 
átállás támogatása 
minden szektorban

ERFA 5. cikk (4) e) KA 3. cikk (a) 
v. alacsony szén-dioxid-
kibocsátással járó stratégiák 
támogatása valamennyi 
területtípuson, de különösen a 
városi területeken, ideértve a 
fenntartható városi mobilitás és 
a csökkentést előmozdító 
alkalmazkodási intézkedések 
támogatását

Felújított, vagy 
újonnan létrehozott 
hivatásforgalmi 
kerékpár-úthálózati 
elemek hossza

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés

Nagyatád Nagyatád, Lábod

430 000 000
100%

1. projekt Nagyatádi

Önkormányzati 
közfeladatot ellátó 
épületek 
energiahatékonysági 
korszerűsítése

Az önkormányzati, térségi közfeladatot ellátó, 
kistérségi szintű szolgáltatásokat is biztosító 
nagyatádi Árpád Fejedelem Általános Iskola, 
valamint a Nagyatádi Polgármesteri Hivatal 
épületeinek (Városháza, Járási Hivatal, Baross 
Irodaház) energiahatékonysági korszerűsítése 
napenergia hasznosításával. Ezen fejlesztések 
energetikai és költség megtakarítást, valamint 
az épületek esetében épület-felújítást is 
jelentenek.

TOP 3.2 megyei kiemelt vissza nem 
térítendő tám.

Nagyatád Város 
Önkormányzata

önkormányzat
Energetikai 
szolgáltatók (E-
On)

önkormány
zati 
intézménye
k

2015 2 250 000 000 ERFA

4. az alacsony szén-
dioxid kibocsátású 
gazdaságra való 
átállás támogatása 
minden szektorban

ERFA 5. cikk (4) c) KA 3. cikk (a) 
iii. az infrastrukturális 
létesítményekben – többek 
között a középületekben – és a 
lakásépítési ágazatban az 
energiahatékonyság és a 
megújuló energia támogatása

Évente megtakarított 
energiamennyiség
Energetikailag 
korszerűsített 
épületek száma

5.) A fenntartható 
gazdálkodást és erőforrás 
felhasználást, valamint a 
megye lakosságának 
életminőség javítását 
támogató 
környezetgazdálkodási 
beruházások támogatása

Nagyatád Nagyatád

2. projekt Nagyatádi Óvoda nyílászárók teljes 
cseréje 

TOP 3.2 megyei kiemelt vissza nem 
térítendő tám.

Rinyaszentkirály 
Község 
Önkormányzata

önkormányzat

önkormány
zati 
intézménye
k

2015 2 10 000 000 ERFA

4. az alacsony szén-
dioxid kibocsátású 
gazdaságra való 
átállás támogatása 
minden szektorban

ERFA 5. cikk (4) c) KA 3. cikk (a) 
iii. az infrastrukturális 
létesítményekben – többek 
között a középületekben – és a 
lakásépítési ágazatban az 
energiahatékonyság és a 
megújuló energia támogatása

Évente megtakarított 
energiamennyiség
Energetikailag 
korszerűsített 
épületek száma

5.) A fenntartható 
gazdálkodást és erőforrás 
felhasználást, valamint a 
megye lakosságának 
életminőség javítását 
támogató 
környezetgazdálkodási 
beruházások támogatása

Rinyaszentkirály Rinyaszentkirály

3. projekt Nagyatádi

Önkormányzati 
közfeladatot ellátó 
épületek 
energiahatékonysági 
korszerűsítése. Lábodi 
Közös Önkormányzati 
Hivatal és szolgálati 
lakások komplex 
energiahatékonysági 
fejlesztése, korszerűsítése

A Közös Önkormányzati Hivatal épületének 
külső hőszigetelése, nyílászáró cseréje, 
fűtési rendszerének korszerűsítése, 
napelemes melegvíz előállítás. 3 db 
szolgálati lakás energjatudatos felújítása, 
külső hőszigetelésével, a fűtési rendszer 
rekonstrukciójával, napelemes rendszer 
alkalmazásával.

TOP 3.2 megyei kiemelt
vissza nem 
térítendő tám.

Lábod Község 
Önkormányzata önkormányzat

önkormány
zati 
intézménye
k

2015 2 60 000 000 ERFA

4. az alacsony szén-
dioxid kibocsátású 
gazdaságra való 
átállás támogatása 
minden szektorban

ERFA 5. cikk (4) c) KA 3. cikk (a) 
iii. az infrastrukturális 
létesítményekben – többek 
között a középületekben – és a 
lakásépítési ágazatban az 
energiahatékonyság és a 
megújuló energia támogatása

Évente megtakarított 
energiamennyiség
Energetikailag 
korszerűsített 
épületek száma

5.) A fenntartható 
gazdálkodást és erőforrás 
felhasználást, valamint a 
megye lakosságának 
életminőség javítását 
támogató 
környezetgazdálkodási 
beruházások támogatása

Lábod Lábod

200%

4. projekt Nagyatádi Művelődési ház 
energetikai korszerűsítése

A művelődési ház külső és belső szigetelésével, 
a nyilászárók korszerűre cserélésével, valamint 
a jelenlegi gázos fűtés korszerűbbé 
átalakításával a környezetvédelem területén is 
sikerülne előre lépni.

TOP 3.2 megyei kiemelt vissza nem 
térítendő tám.

Segesd Község 
Önkormányzata

önkormányzat

önkormány
zati 
intézménye
k

2015 2 60 000 000 ERFA

4. az alacsony szén-
dioxid kibocsátású 
gazdaságra való 
átállás támogatása 
minden szektorban

ERFA 5. cikk (4) c) KA 3. cikk (a) 
iii. az infrastrukturális 
létesítményekben – többek 
között a középületekben – és a 
lakásépítési ágazatban az 
energiahatékonyság és a 
megújuló energia támogatása

Évente megtakarított 
energiamennyiség
Energetikailag 
korszerűsített 
épületek száma

5.) A fenntartható 
gazdálkodást és erőforrás 
felhasználást, valamint a 
megye lakosságának 
életminőség javítását 
támogató 
környezetgazdálkodási 
beruházások támogatása

Segesd Segesd

5. projekt Nagyatádi

Művelődési Ház 
tetőfelújítása, külső 
hőszigetelése, fűtési 
rendszer rekonstrukciója

Épület külső hőszigetelése, beázó pala 
tetőfedés cseréje, energiatakarékos belső fűtési 
rendszer kialakítása.

TOP 3.2 megyei kiemelt vissza nem 
térítendő tám.

Lábod Község 
Önkormányzata

önkormányzat

önkormány
zati 
intézménye
k

2015 2 50 000 000 ERFA

4. az alacsony szén-
dioxid kibocsátású 
gazdaságra való 
átállás támogatása 
minden szektorban

ERFA 5. cikk (4) c) KA 3. cikk (a) 
iii. az infrastrukturális 
létesítményekben – többek 
között a középületekben – és a 
lakásépítési ágazatban az 
energiahatékonyság és a 
megújuló energia támogatása

Évente megtakarított 
energiamennyiség
Energetikailag 
korszerűsített 
épületek száma

5.) A fenntartható 
gazdálkodást és erőforrás 
felhasználást, valamint a 
megye lakosságának 
életminőség javítását 
támogató 
környezetgazdálkodási 
beruházások támogatása

Lábod Lábod

3.2. A települési önkormányzati intézményekben, ingatlanokban az energiahatékonyság növelés és a megújuló energia felhasználás, valamint a helyi alkalmazkodás támogatása
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6.
projekt 
(TOP/KEHOP
)

Nagyatádi

A nagyatádi 
távhőrendszer 
energiahatékonysági 
fejlesztése és 
kapacitásbővítése 
termálvíz 
felhasználásával

A fejlesztés a nagyatádi távhőrendszer 
energiahatékonysági fejlesztését foglalja 
magában megújuló, geotermikus energia – 
termálvíz – felhasználásával, rendszerbe 
történő bekapcsolásával. A szolgáltatást 
igénybevevők köre bővítésre kerül az 
önkormányzati középületek mellett, az új 
közfeladatot ellátó intézmények, létesítmények 
rendszerre történő rákapcsolásával. Ezen 
fejlesztés hatékony, energetikai és költség 
megtakarítást eredményez. 
Az energetikai fejlesztés keretében 
megvalósulhat a meglévő termálvíz bázisra 
építve az a fejlesztés, amelynek eleme új hideg 
és meleg vizes termál kutak fúrása, továbbá a 
termálvíz hasznosítása az intézményi fűtésben 
(Gyógyfürdő, Strandfürdő, Városháza, Járási 
Hivatal, Baross Irodaház, Szociális Szolgáltató 
Központ, Kórház, iskolák, óvodák).

TOP 3.2 / 
KEHOP 5

megyei kiemelt
vissza nem 
térítendő tám.

Nagyatád Város 
Önkormányzata

önkormányzat

Nagyatádi 
Városi Kórház-
Rendelőintézet
, vállalkozások

önkormány
zati 
intézménye
k, lakosság, 
vállalkozás
ok

2015 3 1 200 000 000 ERFA

4. az alacsony 
szén-dioxid 
kibocsátású 
gazdaságra való 
átállás 
támogatása 
minden 
szektorban

ERFA 5. cikk (4) c) KA 3. cikk (a) 
iii. az infrastrukturális 
létesítményekben – többek 
között a középületekben – és a 
lakásépítési ágazatban az 
energiahatékonyság és a 
megújuló energia támogatása

Megvalósuló 
intézkedések 
kapcsán a megújuló 
energiaforrásokból 
származó évi 
energiatermelés 

5.) A fenntartható 
gazdálkodást és erőforrás 
felhasználást, valamint a 
megye lakosságának 
életminőség javítását 
támogató 
környezetgazdálkodási 
beruházások támogatása

Nagyatád Nagyatád

210 000 000
100%

1. projekt Nagyatádi Orvosi rendelő felújítása, 
akadálymentesítése

TOP 4.1 megyei kiemelt vissza nem 
térítendő tám.

Ötvöskónyi 
Község 
Önkormányzata

önkormányzat lakosság 2015 2 20 000 000 ERFA

9. társadalmi 
befogadás 
ösztönzése és 
szegénység elleni 
küzdelem

ERFA 5. cikk (9) a) beruházás a 
nemzeti, regionális és helyi 
fejlődést szolgáló egészségügyi 
és szociális infrastruktúrába, az 
egészségügyi státuszbeli 
egyenlőtlenségek csökkentése, 
valamint átállás az intézményi 
szolgáltatásokról a közösségi 
alapú szolgáltatásokra

Épített, vagy 
felújított, alap-
ellátást nyújtó 
rendelők száma 
Felújított vagy 
újonnan létesített 
intézmények által 
nyújtott 
közszolgáltatásokat 
igénybe vevő 
lakosság száma

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés

Ötvöskónyi Ötvöskónyi

2. projekt Nagyatádi
Körzeti háziorvosi 
rendelők épületeinek 
fejlesztése

Épületek külső hőszigetelése, fűtési rendszer 
felújítása, épületek belső felújítása.

TOP 4.1 megyei kiemelt vissza nem 
térítendő tám.

Lábod Község 
Önkormányzata

önkormányzat Tóth Háziorvosi 
Bt.

lakosság 2015 2 50 000 000 ERFA

9. társadalmi 
befogadás 
ösztönzése és 
szegénység elleni 
küzdelem

ERFA 5. cikk (9) a) beruházás a 
nemzeti, regionális és helyi 
fejlődést szolgáló egészségügyi 
és szociális infrastruktúrába, az 
egészségügyi státuszbeli 
egyenlőtlenségek csökkentése, 
valamint átállás az intézményi 
szolgáltatásokról a közösségi 
alapú szolgáltatásokra

Épített, vagy 
felújított, alap-
ellátást nyújtó 
rendelők száma 
Felújított vagy 
újonnan létesített 
intézmények által 
nyújtott 
közszolgáltatásokat 
igénybe vevő 
lakosság száma

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés

Lábod Lábod

200%

3. projekt Nagyatádi Orvosi rendelő felújítása
Az orvosi rendelő és a védőnői szolgálat 
épületének nyílászárócseréi, teljes körű 
akadálymentesítés megvalósítása, tetőfelújítás.

TOP 4.1 megyei kiemelt vissza nem 
térítendő tám.

Somogyszob 
Község 
Önkormányzata

önkormányzat lakosság 2015 2 100 000 000 ERFA

9. társadalmi 
befogadás 
ösztönzése és 
szegénység elleni 
küzdelem

ERFA 5. cikk (9) a) beruházás a 
nemzeti, regionális és helyi 
fejlődést szolgáló egészségügyi 
és szociális infrastruktúrába, az 
egészségügyi státuszbeli 
egyenlőtlenségek csökkentése, 
valamint átállás az intézményi 
szolgáltatásokról a közösségi 
alapú szolgáltatásokra

Épített, vagy 
felújított, alap-
ellátást nyújtó 
rendelők száma 
Felújított vagy 
újonnan létesített 
intézmények által 
nyújtott 
közszolgáltatásokat 
igénybe vevő 
lakosság száma

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés

Somogyszob Somogyszob

4. projekt Nagyatádi Körzeti védőnői rendelő 
kialakítása

Rendelő terület bővítés 20 m2-rel, új rendelő 
helyiségek kialakítása, akadálymentes WC-blokk 
kialakítása.

TOP 4.1 megyei kiemelt vissza nem 
térítendő tám.

Lábod Község 
Önkormányzata

önkormányzat Dr. Geck 
Fogorvosi Bt.

lakosság 2015 2 40 000 000 ERFA

9. társadalmi 
befogadás 
ösztönzése és 
szegénység elleni 
küzdelem

ERFA 5. cikk (9) a) beruházás a 
nemzeti, regionális és helyi 
fejlődést szolgáló egészségügyi 
és szociális infrastruktúrába, az 
egészségügyi státuszbeli 
egyenlőtlenségek csökkentése, 
valamint átállás az intézményi 
szolgáltatásokról a közösségi 
alapú szolgáltatásokra

Épített, vagy 
felújított, alap-
ellátást nyújtó 
rendelők száma 
Felújított vagy 
újonnan létesített 
intézmények által 
nyújtott 
közszolgáltatásokat 
igénybe vevő 
lakosság száma

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés

Lábod Lábod

190 000 000
100%

1. projekt Nagyatádi
Rinyamenti Szociális 
Szolgáltató Központ 
fejlesztése I. ütem

A fejlesztés célja a kistérség területét ellátó 
időskorúak nappali és bentlakásos ellátását, 
továbbá a szociális alapellátást biztosító 
Központ infrastrukturális fejlesztése, 
szolgáltatások minőségének javítása.

TOP 4.2 megyei kiemelt vissza nem 
térítendő tám.

Rinyamenti 
Kistérség 
Többcélú 
Önkormányzati 
Társulás

önkormányzati 
társulás

Rinyamenti 
Szociális 
Szolgáltató 
Központ

lakosság 2015 2 60 000 000 ERFA

9. társadalmi 
befogadás 
ösztönzése és 
szegénység elleni 
küzdelem

ERFA 5. cikk (9) a) beruházás a 
nemzeti, regionális és helyi 
fejlődést szolgáló egészségügyi 
és szociális infrastruktúrába, az 
egészségügyi státuszbeli 
egyenlőtlenségek csökkentése, 
valamint átállás az intézményi 
szolgáltatásokról a közösségi 
alapú szolgáltatásokra

Felújított vagy 
újonnan létesített 
intézmények által 
nyújtott 
közszolgáltatásokat 
igénybe vevő 
lakosság száma 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés

Nagyatád Nagyatád járás

200%

4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

4.2. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése
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2. projekt Nagyatádi
Rinyamenti Szociális 
Szolgáltató Központ 
fejlesztése II. ütem

A fejlesztés célja a kistérség területét ellátó 
időskorúak nappali és bentlakásos ellátását, 
továbbá a szociális alapellátást biztosító 
Központ infrastrukturális fejlesztése, 
szolgáltatások minőségének javítása.

TOP 4.2 megyei kiemelt vissza nem 
térítendő tám.

Rinyamenti 
Kistérség 
Többcélú 
Önkormányzati 
Társulás

önkormányzati 
társulás

Rinyamenti 
Szociális 
Szolgáltató 
Központ

lakosság 2017 2 60 000 000 ERFA

9. társadalmi 
befogadás 
ösztönzése és 
szegénység elleni 
küzdelem

ERFA 5. cikk (9) a) beruházás a 
nemzeti, regionális és helyi 
fejlődést szolgáló egészségügyi 
és szociális infrastruktúrába, az 
egészségügyi státuszbeli 
egyenlőtlenségek csökkentése, 
valamint átállás az intézményi 
szolgáltatásokról a közösségi 
alapú szolgáltatásokra

Felújított vagy 
újonnan létesített 
intézmények által 
nyújtott 
közszolgáltatásokat 
igénybe vevő 
lakosság száma 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés

Nagyatád Nagyatád járás

3. projekt Nagyatádi
Idősek otthona 
épületének 
rekonstrukciója

Épületfal vízszigetelése, külső hőszigetelése, 
energiatakarékos belső fűtési rendszer 
kialakítása, napelemes melegvíz és elektromos 
áram ellátó rendszer kiépítése.

TOP 4.2 megyei kiemelt vissza nem 
térítendő tám.

Lábod Község 
Önkormányzata

önkormányzat lakosság 2015 2 70 000 000 ERFA

9. társadalmi 
befogadás 
ösztönzése és 
szegénység elleni 
küzdelem

ERFA 5. cikk (9) a) beruházás a 
nemzeti, regionális és helyi 
fejlődést szolgáló egészségügyi 
és szociális infrastruktúrába, az 
egészségügyi státuszbeli 
egyenlőtlenségek csökkentése, 
valamint átállás az intézményi 
szolgáltatásokról a közösségi 
alapú szolgáltatásokra

Felújított vagy 
újonnan létesített 
intézmények által 
nyújtott 
közszolgáltatásokat 
igénybe vevő 
lakosság száma 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés

Lábod Lábod

64 000 000
100%

1. projekt Nagyatádi
Hivatal- Orvosi rendelő 
akadálymentesítése I. 
ütem

TOP 4.3 megyei kiemelt vissza nem 
térítendő tám.

Nagyatád Város 
Önkormányzata

önkormányzat lakosság 2015 2 32 000 000 ERFA

9. társadalmi 
befogadás 
ösztönzése és 
szegénység elleni 
küzdelem

ERFA 5. cikk (9) a) beruházás a 
nemzeti, regionális és helyi 
fejlődést szolgáló egészségügyi 
és szociális infrastruktúrába, az 
egészségügyi státuszbeli 
egyenlőtlenségek csökkentése, 
valamint átállás az intézményi 
szolgáltatásokról a közösségi 
alapú szolgáltatásokra

Felújított vagy 
újonnan létesített 
intézmények által 
nyújtott 
közszolgáltatásokat 
igénybe vevő 
lakosság száma 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés

Nagyatád Nagyatád 

200%

2. projekt Nagyatádi
Hivatal- Orvosi rendelő 
akadálymentesítése II. 
ütem

TOP 4.3 megyei kiemelt vissza nem 
térítendő tám.

Nagyatád Város 
Önkormányzata

önkormányzat lakosság 2017 2 32 000 000 ERFA

9. társadalmi 
befogadás 
ösztönzése és 
szegénység elleni 
küzdelem

ERFA 5. cikk (9) a) beruházás a 
nemzeti, regionális és helyi 
fejlődést szolgáló egészségügyi 
és szociális infrastruktúrába, az 
egészségügyi státuszbeli 
egyenlőtlenségek csökkentése, 
valamint átállás az intézményi 
szolgáltatásokról a közösségi 
alapú szolgáltatásokra

Felújított vagy 
újonnan létesített 
intézmények által 
nyújtott 
közszolgáltatásokat 
igénybe vevő 
lakosság száma 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés

Nagyatád Nagyatád 

200 000 000
100%

1. projekt Nagyatádi
Nagyatád Hunyadi 
lakótelep 
városrehabilitációja

4.4 megyei kiemelt
vissza nem 
térítendő tám.

Nagyatád Város 
Önkormányzata önkormányzat

városrész 
lakossága 2015 2 100 000 000 ERFA

9. társadalmi 
befogadás 
ösztönzése és 
szegénység elleni 
küzdelem

ERFA 5. cikk 9 (b), a városi és 
vidéki leromlott területek 
fizikai, gazdasági és társadalmi 
megújítása

Szociális 
városrehabilitációs 
programokkal 
érintett lakosok 
száma

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés

Nagyatád Nagyatád

200%

2. projekt Nagyatádi Nagyatád Ady utca 
városrehabilitációja

4.4 megyei kiemelt vissza nem 
térítendő tám.

Nagyatád Város 
Önkormányzata

önkormányzat városrész 
lakossága

2017 2 100 000 000 ERFA

9. társadalmi 
befogadás 
ösztönzése és 
szegénység elleni 
küzdelem

ERFA 5. cikk 9 (b), a városi és 
vidéki leromlott területek 
fizikai, gazdasági és társadalmi 
megújítása

Szociális 
városrehabilitációs 
programokkal 
érintett lakosok 
száma

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés

Nagyatád Nagyatád

64 000 000
100%

1. projekt Nagyatádi

Rinyamenti 
Tehetséggondozó 
Ösztöndíj Alap 
létrehozása I. ütem

Pénzbeni támogatást biztosító ösztöndíj-
rendszer létrehozása a nagyatádi kistérségben.

TOP 6.3 megyei kiemelt vissza nem 
térítendő tám.

Rinyamenti 
Kistérség 
Többcélú 
Önkormányzati 
Társulás

önkormányzati 
társulás

járásban 
működő 
vállalkozások, 
munkaügyi 
központ

fiatal 
lakosság, 
vállalkozás
ok

2015 2 32 000 000 ESZA

9. társadalmi 
befogadás 
ösztönzése és 
szegénység elleni 
küzdelem

ESZA 3. cikk (1) b) i. aktív 
befogadás, különösen a jobb 
foglalkoztathatóság érdekében; 
(ii) a társadalom peremére 
szorult közösségek – például a 
romák – integrációja

Támogatott 
közösségi célú 
programok száma

6.) A helyi közösségek 
megerősödését és a helyi 
értékek megőrzését szolgáló 
fejlesztések támogatása

Nagyatád Nagyatád járás

200%

2. projekt Nagyatádi

Rinyamenti 
Tehetséggondozó 
Ösztöndíj Alap 
létrehozása II. ütem

Pénzbeni támogatást biztosító ösztöndíj-
rendszer létrehozása a nagyatádi kistérségben.

TOP 6.3 megyei kiemelt vissza nem 
térítendő tám.

Rinyamenti 
Kistérség 
Többcélú 
Önkormányzati 
Társulás

önkormányzati 
társulás

járásban 
működő 
vállalkozások, 
munkaügyi 
központ

fiatal 
lakosság, 
vállalkozás
ok

2017 2 32 000 000 ESZA

9. társadalmi 
befogadás 
ösztönzése és 
szegénység elleni 
küzdelem

ESZA 3. cikk (1) b) i. aktív 
befogadás, különösen a jobb 
foglalkoztathatóság érdekében; 
(ii) a társadalom peremére 
szorult közösségek – például a 
romák – integrációja

Támogatott 
közösségi célú 
programok száma

6.) A helyi közösségek 
megerősödését és a helyi 
értékek megőrzését szolgáló 
fejlesztések támogatása

Nagyatád Nagyatád járás

130 000 000
100%

4.3. A meglévő, önkormányzati feladatellátást szolgáló intézmények akadálymentesítése, családbarát funkciók kialakítása

4.4. Leromlott városi területek rehabilitációja

6.3. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok

6.4. A helyi identitás és kohézió erősítése
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1. projekt Nagyatádi
Rinyamenti hagyományok 
és helytörténeti értékek 
megőrzése

TOP 6.4 egyéb vissza nem 
térítendő tám.

Rinyamenti 
Kistérség 
Többcélú 
Önkormányzati 
Társulás

önkormányzati 
társulás

nemzetiségi 
önkormányzato
k

nemzetiség
ekhez 
tartozó 
lakosság

2015 2 80 000 000 ESZA

9. társadalmi 
befogadás 
ösztönzése és 
szegénység elleni 
küzdelem

ESZA 3. cikk (1) b) i. aktív 
befogadás, különösen a jobb 
foglalkoztathatóság érdekében; 
(ii) a társadalom peremére 
szorult közösségek – például a 
romák – integrációja

Támogatott 
közösségi célú 
programok száma

6.) A helyi közösségek 
megerősödését és a helyi 
értékek megőrzését szolgáló 
fejlesztések támogatása

Nagyatád Nagyatád járás

200%

2. projekt Nagyatádi
Hagyományok Háza és 
Képzési Központ 
kialakítása.

Terepet szánunk a cigány közösség identitás 
erősítésére, képzés foglalkoztatási projektek 
megvalósítására továbbá a kistérség 
együttműködési partnerségének 
megerősítésére. 

TOP 6.4 egyéb vissza nem 
térítendő tám.

Nagyatád Város 
Cigány 
Nemzetiségi 
Önkormányzata

nemzetiségi 
önkormányzat

Rinyamenti 
Kistérség 
Többcélú 
Önkormányzati 
Társulás, járási 
önkormányzato
k

cigány 
nemzetiség
ű lakosság

2015 2 50 000 000 ESZA

9. társadalmi 
befogadás 
ösztönzése és 
szegénység elleni 
küzdelem

ESZA 3. cikk (1) b) i. aktív 
befogadás, különösen a jobb 
foglalkoztathatóság érdekében; 
(ii) a társadalom peremére 
szorult közösségek – például a 
romák – integrációja

Támogatott 
közösségi célú 
programok száma

6.) A helyi közösségek 
megerősödését és a helyi 
értékek megőrzését szolgáló 
fejlesztések támogatása

Nagyatád Nagyatád járás
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I. A részprogram általános logikájának bemutatása 

1. A részprogramban kijelölt járási projektcsomagok felsorolása 

A járási részprogramban foglalt projektcsomagok a (járási keretből finanszírozható) TOP intézkedései 
mentén kerültek kidolgozásra, melyek a következők: 

Ø A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő 
intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével (TOP 1.4. intézkedés) 

Ø Vállalkozásbarát, népességmegtartó, városi fókuszú településfejlesztés (TOP 2.1. intézkedés) 
Ø Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés (TOP 2.2. intézkedés) 
Ø Fenntartható települési közlekedésfejlesztés (TOP 3.1. intézkedés) 
Ø A települési önkormányzati intézményekben, ingatlanokban az energiahatékonyság növelés 

és a megújuló energia felhasználás, valamint a helyi alkalmazkodás támogatása (TOP 3.2. 
intézkedés) 

Ø Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése (TOP 4.1. intézkedés) 
Ø A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése (TOP 4.2. intézkedés) 
Ø A meglévő, önkormányzati feladatellátást szolgáló intézmények akadálymentesítése, 

családbarát funkciók kialakítása (TOP 4.3. intézkedés) 
Ø Leromlott városi területek rehabilitációja (TOP 4.4. intézkedés) 
Ø A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP 6.3. 

intézkedés) 
Ø A helyi identitás és kohézió erősítése (TOP 6.4. intézkedés) 

Az intézkedésekhez illeszkedő projektek a mellékletben található táblázatban kerülnek bemutatásra. 

 

2. Kapcsolódás a megyei területfejlesztési koncepció és stratégia céljaihoz 

A Somogy Megyei Területfejlesztési Programban az alábbi fejlesztési prioritások kerültek 
meghatározásra: 

I. Az agrár- és erdészeti termelési láncok szereplőinek megerősítése és a helyi termelésen 
alapuló önfenntartó szociális gazdaság feltételeinek megteremtése; 

II. Somogyi vállalkozások versenyképességének növelése az ipari- és szolgáltató szektorban;  

III. Somogy megye turisztikai potenciáljának erősítése; 

IV. A lakosság képzettségi szintjének javítását célzó fejlesztések támogatása; 

V. A fenntartható gazdálkodást és erőforrás felhasználást, valamint a megye lakosságának 
életminőség javítását támogató környezetgazdálkodási beruházások támogatása; 

VI. A helyi közösségek megerősödését és a helyi értékek megőrzését szolgáló fejlesztések 
támogatása; 

VII. Térségi jelentőségű szolgáltatások és infrastrukturális rendszerek fejlesztése, valamint 
településfejlesztés. 
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A projektcsomagok illeszkedését a fenti prioritásokhoz az alábbi kapcsolódási mátrixban mutatjuk be: 
Projektcsomag (TOP intézkedés) Kapcsolódó Somogy Megyei Területfejlesztési Program 

fejlesztési prioritás 

A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása 
családbarát, munkába állást segítő intézmények, 
közszolgáltatások fejlesztésével (TOP 1.4. intézkedés) 

VII. Térségi jelentőségű szolgáltatások és infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, valamint településfejlesztés 

Vállalkozásbarát, népességmegtartó, városi fókuszú 
településfejlesztés (TOP 2.1. intézkedés) 

V. A fenntartható gazdálkodást és erőforrás felhasználást, 
valamint a megye lakosságának életminőség javítását 
támogató környezetgazdálkodási beruházások támogatása 

VII. Térségi jelentőségű szolgáltatások és infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, valamint településfejlesztés 

Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés (TOP 2.2. intézkedés) 

III. Somogy megye turisztikai potenciáljának erősítése 

Fenntartható települési közlekedésfejlesztés (TOP 3.1. 
intézkedés) 

VII. Térségi jelentőségű szolgáltatások és infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, valamint településfejlesztés 

A települési önkormányzati intézményekben, 
ingatlanokban az energiahatékonyság növelés és a 
megújuló energia felhasználás, valamint a helyi 
alkalmazkodás támogatása (TOP 3.2. intézkedés) 

V. A fenntartható gazdálkodást és erőforrás felhasználást, 
valamint a megye lakosságának életminőség javítását 
támogató környezetgazdálkodási beruházások támogatása 

Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése 
(TOP 4.1. intézkedés) 

VII. Térségi jelentőségű szolgáltatások és infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, valamint településfejlesztés 

A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának 
bővítése, fejlesztése (TOP 4.2. intézkedés) 

VII. Térségi jelentőségű szolgáltatások és infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, valamint településfejlesztés 

A meglévő, önkormányzati feladatellátást szolgáló 
intézmények akadálymentesítése, családbarát funkciók 
kialakítása (TOP 4.3. intézkedés) 

VII. Térségi jelentőségű szolgáltatások és infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, valamint településfejlesztés 

Leromlott városi területek rehabilitációja (TOP 4.4. 
intézkedés) 

VII. Térségi jelentőségű szolgáltatások és infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, valamint településfejlesztés 

A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi 
szintű komplex programok (TOP 6.3. intézkedés) 

VI. A helyi közösségek megerősödését és a helyi értékek 
megőrzését szolgáló fejlesztések támogatása 

A helyi identitás és kohézió erősítése (TOP 6.4. 
intézkedés) 

VI. A helyi közösségek megerősödését és a helyi értékek 
megőrzését szolgáló fejlesztések támogatása 

 

3. A projektcsomagok indokoltsága, visszautalva a megyei helyzetfeltárás és a megyei 
koncepció megállapításaira 

A Siófoki járás összesen 24 települést számlál, melyek közül három Balaton parti település: Siófok, 
Zamárdi és Balatonföldvár rendelkezik városi ranggal. A megyei tervezés kezdeti szakaszában a járás 
korábbi két kistérsége (Siófoki és Balatonföldvári) külön kezdte meg a tervezést, azonban az operatív 
program kialakítására a tervezés járási szintre került. Ez pedig szükségessé tette a fejlesztési 
koncepciók összehangolását és a közös tervezést. Mivel a helyzetfeltárás és stratégia alkotás 
folyamatában is hasonló gazdaságélénkítő potenciálok és fejlődési igények kerültek 
megfogalmazásra, a két kistérségi program járási szintű összehangolásának nem volt akadálya, nem 
tette szükségessé a korábban megfogalmazott célok módosítását.  

A Siófoki járásban beérkezett projektjavaslatok közül két gazdasági húzóprojekt került nevesítésre, a 
két korábbi kistérségi központ funkcióval bíró település vezetésével. A városi léptékű TOP 
intézkedések – a járásban található három városnak megfelelően – Siófokra, Zamárdira és 
Balatonföldvárra összpontosulnak. A kisebb léptékű fejlesztések nagy része – mint az egészségügyi és 
szociális alapszolgáltatások, vagy a társadalmi együttműködés, helyi identitás és kohézió erősítését 
célzó intézkedések - ugyanakkor célzottan, a kisebb településekre irányul.  
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A Somogy Megyei Területfejlesztési Programban meghatározott 5 fő tematikus cél közül a Siófoki 
kistérségben legmarkánsabban megjelenő fejlesztési fókusz a piaci igényekre választ adó mikro-, kis- 
és középvállalkozói szektor megerősítése, az ezen belüli három prioritás közül pedig leginkább 
meghatározó a Somogy megye turisztikai potenciáljának erősítése célkitűzés. A megye egyéb 
járásaival való összehasonlításban, ehhez a fejlesztési prioritáshoz kiemelkedő természeti potenciállal 
rendelkezik a Siófoki járás a Balaton közelségének és következésképp a turizmus földrajzi 
koncentráltságának köszönhetően (a Fonyódi járás mellett).  

A fent említetett tematikus cél jelentőségét és szükségességét a megyei területfejlesztési program 
kialakításakor a járás mindkét kistérsége (Siófoki és Balatonföldvári) azonos súllyal jellemezte, az 5 
tematikus cél közül 35%-os súllyal. A tematikus célon belül a turisztikai potenciál erősítése prioritás 
70%-os súllyal jelenik meg a járásban, mely egyben tükrözi a Siófoki járás ezirányú fejlődési 
potenciálját és az erre épülő fejlesztési igényeket is, melyet a projektgyűjtés során érkezett 
projektjavaslatok száma és támogatási igénye többszörösen is alátámaszt.  

A tematikus célok közt 25-25%-os súllyal jelentek meg a stratégia program kialakításakor a helyi 
termelést, közösségek önellátását segítő fejlesztések, illetve az infrastrukturális elemek fejlesztése, a 
szolgáltatási intézményrendszer megerősítése tematikus célok , melynek jelentőségét ugyan kisebb 
mértékben, de szintén igazolták a beérkező projektjavaslatok. E két tematikus cél a turisztikai 
potenciál erősítése prioritáshoz képest kevésbé reagál a járás helyi, egyedi adottságaira, hiszen ezen 
célok az egész megyét jellemző fejlesztési célok, a helyi termelés ösztönzése más járások – 
elsősorban a délebbiek - esetében jobban illeszkedik a helyi adottságokhoz.  

A két járási gazdaságfejlesztési húzóprojekt a fentiekből következően a Balaton környezeti és 
gazdasági potenciáljára alapozva került kiválasztásra. A Balaton partján kiépítendő rekortán 
futópálya, illetve a balatonföldvári vitorlás kikötő bővítése a turisztikai szezon meghosszabbításához 
és a gazdaságilag is fenntartható turisztikai kínálat bővítéséhez járulnak hozzá.   

 

4. A kijelölt projektcsomagok egymásra épülése, összhangja, az egyes projektcsomagok 
közötti esetleges kapcsolódási pontok bemutatása 

A projektcsomagokban elsősorban a turisztikai célú projektek területén található összhang, egymásra 
épülés, ami a térség turisztikai vonzerejének további kiaknázását szolgálja a gazdaságfejlesztési 
húzóprojektekhez kapcsolódóan. 

A „TOP 2.1. Vállalkozás-barát, népesség-megtartó, városi fókuszú településfejlesztés” intézkedés 
részeként tervezik Zamárdiban a Balaton partján vizesblokk építését, illetve a város tornapályáinak és 
játszótereinek felújítását, Siófokon rekreációs központ kialakítását és Balatonföldváron 
önkormányzati tulajdonú vízparti és városközponti ingatlanok fejlesztését. Ezek mind a turisztikai 
húzóprojekthez kapcsolódnak, annak hatását erősítik. 

A „TOP 2.2. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” intézkedésben 
szintén a turisztika kerül előtérbe a bemutatott projektekhez kapcsolódóan. Zamárdiban és Siófokon 
rekortán futópálya szakaszok kiépítését tervezik, amely projektek húzóprojekttel együtt elérendő 
célja, hogy lehetőség szerint a Balaton délnyugati partszakaszán Zamárdi és Siófok területén egy 
összefüggő rekortán futópálya alakuljon ki, amely jelentős vonzerővel bír a futóturizmus számára. 
Balatonföldváron vízi élmény és kalandpark kialakítása az intézkedésbe tartozó projekt, amely szintén 
a turizmus erősítését szolgálja. 

A „TOP 3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” intézkedésben tervezett kerékpárutak és 
környezetbarát közlekedési eszközök a sport-turisztikai vonulathoz kapcsolódva a térség vonzerejét 
hivatottak emelni, amely elsődleges célja a szezon lehetőség szerinti meghosszabbítása. 

A többi intézkedés elég speciális területekre koncentrál, amely így nem igazán fűzhető fel a turisztikai 
fejlesztések közé, a járás egyéb fejlesztési igényeit elégítik ki. 

Melléklet: járási projektcsomag táblázatos bemutatása  
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Sor-
szám TOP Intézkedés

Járás 
megnevez

ése
Projekt megnevezése Tervezett tevékenységek

Kapcsolódó 
TOP 

intézkedés

Kijelölés típusa
Támogatási 

forma 
megnevezése Projektgazda neve

Kedvezményezetti 
kör meghatározása Egyéb bevonandó 

szervezet Célcsoport

Időbeli 
ütemezés: a 

kezdés 
tervezett 

időpontja (év)

Időbeli 
ütemezés: a 

projekt 
megvalósítás 

várható 
időtartama (év)

A projekt 
költségigénye (Ft)

Finanszírozó 
alap

Kapcsolódó EU 
tematikus célkitűzés

Kapcsolódó EU 
beruházási prioritás 

neve

Számszerűsíthető indikátor 
vállalások

Somogy megyei területfejlesztési 
stratégia kapcsolódó  prioritása

Gesztor település 
megnevezése

Érintett település(ek) 
megnevezése

1. projekt Siófoki Óvodafelújítás a Siófoki kistérség 
óvodáiban I. ütem

A Siófoki kistérség területén a leromlott állapotú óvodák 
felújítása 1.4 Megyei kiemelt Vissza nem 

térítendő
Siófok Város 
Önkormányzata Önkormányzat

A Siófoki kistérség 
települési 
önkormányzatai

Óvoda dolgozói és az 
óvoda gyermekei 2015 2 280 000 000 ERFA

8. foglalkoztatás 
növelése és munkaerő-
piaci mobilitás 
támogatása

ERFA 5. cikk 8 (c.)
Támogatott létesítmények 
fejlesztése által érintett 
lakosok száma

7.) Térségi jelentőségű szolgáltatások 
és infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

Siófok A Siófoki kistérség 
települései

2. projekt Siófoki Óvoda bővítés - Balatonszemes

Balatonszemes-Balatonőszöd-Somogytúr közös 
intézményfenntartó tárulásban biztosítja az alapfokú 
nevelést, a prognosztizáció szerint tartós a 85-90 gyermek 
elhelyezési igénye. A bölcsöde tradicionálisan biztosított volt 
korábban. Ez  8 település vonzáskörzetben oldhatná meg a 
hiányzó bölcsödei elhelyezést. A terveink a meglévő óvoda 
épületének bővítésére készültek, de alternatív lehetőségként 
is megoldható épületfelújítással.

1.4 Pályázati 
kiválasztás

Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Balatonszemes 
Községi 
Önkormányzat

Önkormányzat

Balatonőszöd Község 
Önkormányzata, 
Somogytúr Község 
Önkormányzata, 
Egészséges Szemesi 
Óvodásokért 
Alapítvány

Óvoda dolgozói és az 
óvoda gyermekei 2015 0,25             30 000 000    ERFA

8. foglalkoztatás 
növelése és munkaerő-
piaci mobilitás 
támogatása

ERFA 5. cikk 8 (c.)
Támogatott létesítmények 
fejlesztése által érintett 
lakosok száma

7.) Térségi jelentőségű szolgáltatások 
és infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

Balatonszemes 
Balatonszemes 1194 hrsz-
ú önkormányzati 
tulajdonú ingatlan

3. projekt Siófoki
Balatonföldvári óvoda 
fejlesztése, új funkciók 
kialakításával

Óvoda bővítése � tornaszoba kialakítása, szabadtéri fedett 
foglalkoztató terek létesítése. Megújuló energia széleskörű 
alkalmazása, eszközbeszerzés.

1.4 Pályázati 
kiválasztás

Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Balatonföldvár Város 
Önkormányzata Önkormányzat - Óvoda dolgozói és az 

óvoda gyermekei 2015 0,50          120 000 000    ERFA

8. foglalkoztatás 
növelése és munkaerő-
piaci mobilitás 
támogatása

ERFA 5. cikk 8 (c.)
Támogatott létesítmények 
fejlesztése által érintett 
lakosok száma

7.) Térségi jelentőségű szolgáltatások 
és infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

Balatonföldvár Balatonföldvár

1. projekt Siófoki Óvodafelújítás a Siófoki kistérség 
óvodáiban I.-II. ütem

A Siófoki kistérség területén a leromlott állapotú óvodák 
felújítása 1.4 Megyei kiemelt Vissza nem 

térítendő
Siófok Város 
Önkormányzata Önkormányzat

A Siófoki kistérség 
települési 
önkormányzatai

Óvoda dolgozói és az 
óvoda gyermekei 2015 1 560 000 000 ERFA

8. foglalkoztatás 
növelése és munkaerő-
piaci mobilitás 
támogatása

ERFA 5. cikk 8 (c.)
Támogatott létesítmények 
fejlesztése által érintett 
lakosok száma

7.) Térségi jelentőségű szolgáltatások 
és infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

Siófok A Siófoki kistérség 
települései

2. projekt Siófoki Óvoda bővítés - Balatonszemes

Balatonszemes-Balatonőszöd-Somogytúr közös 
intézményfenntartó tárulásban biztosítja az alapfokú 
nevelést, a prognosztizáció szerint tartós a 85-90 gyermek 
elhelyezési igénye. A bölcsöde tradicionálisan biztosított volt 
korábban. Ez  8 település vonzáskörzetben oldhatná meg a 
hiányzó bölcsödei elhelyezést. A terveink a meglévő óvoda 
épületének bővítésére készültek, de alternatív lehetőségként 
is megoldható épületfelújítással.

1.4 Pályázati 
kiválasztás

Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Balatonszemes 
Községi 
Önkormányzat

Önkormányzat

Balatonőszöd Község 
Önkormányzata, 
Somogytúr Község 
Önkormányzata, 
Egészséges Szemesi 
Óvodásokért 
Alapítvány

Óvoda dolgozói és az 
óvoda gyermekei 2015 0,25             30 000 000    ERFA

8. foglalkoztatás 
növelése és munkaerő-
piaci mobilitás 
támogatása

ERFA 5. cikk 8 (c.)
Támogatott létesítmények 
fejlesztése által érintett 
lakosok száma

7.) Térségi jelentőségű szolgáltatások 
és infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

Balatonszemes 
Balatonszemes 1194 hrsz-
ú önkormányzati 
tulajdonú ingatlan

3. projekt Siófoki
Balatonföldvári óvoda 
fejlesztése, új funkciók 
kialakításával

Óvoda bővítése � tornaszoba kialakítása, szabadtéri fedett 
foglalkoztató terek létesítése. Megújuló energia széleskörű 
alkalmazása, eszközbeszerzés.

1.4 Pályázati 
kiválasztás

Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Balatonföldvár Város 
Önkormányzata Önkormányzat - Óvoda dolgozói és az 

óvoda gyermekei 2015 0,50          270 000 000    ERFA

8. foglalkoztatás 
növelése és munkaerő-
piaci mobilitás 
támogatása

ERFA 5. cikk 8 (c.)
Támogatott létesítmények 
fejlesztése által érintett 
lakosok száma

7.) Térségi jelentőségű szolgáltatások 
és infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

Balatonföldvár Balatonföldvár

1. projekt Siófoki Vizes blokk építése a parti 
szakaszon Vizes blokk kialakítása Zamárdiban a Balatonparton  2.1 Megyei kiemelt Vissza nem 

térítendő
Zamárdi Város 
Önkormányzata Önkormányzat -

Zamárdi város lakossága, 
és a térségbe érkező 
turisták

2015 1 30 000 000 ERFA

6. környezetvédelem 
és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk 6(e)
Támogatással érintett lakosok 
száma a fejlesztett / 
megújított településrészeken 

5.) A fenntartható gazdálkodást és 
erőforrás felhasználást, valamint a 
megye lakosságának életminőség 
javítását támogató 
környezetgazdálkodási beruházások 
támogatása

Zamárdi Zamárdi

2. projekt Siófoki Játszóterek felújítása, kültéri 
tornapályák fejlesztése A város játszótereinek és külterületi tornapályák felújítása  2.1 Megyei kiemelt Vissza nem 

térítendő
Zamárdi Város 
Önkormányzata Önkormányzat - Zamárdi város lakossága 2015 1 10 000 000 ERFA

6. környezetvédelem 
és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk 6(e)
Támogatással érintett lakosok 
száma a fejlesztett / 
megújított településrészeken 

5.) A fenntartható gazdálkodást és 
erőforrás felhasználást, valamint a 
megye lakosságának életminőség 
javítását támogató 
környezetgazdálkodási beruházások 
támogatása

Zamárdi Zamárdi

3. projekt Siófoki Egészségmegőrző központ 
kialakítása

Rekreációs központ kialakítása helyi szállodák 
szolgáltatásainainak kiegészítéseként  2.1 Megyei kiemelt Vissza nem 

térítendő
Siófok Város 
Önkormányzata Önkormányzat - Siófok város lakossága, és 

az ide érkező turisták 2015 2 360 000 000 ERFA

6. környezetvédelem 
és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk 6(e)
Támogatással érintett lakosok 
száma a fejlesztett / 
megújított településrészeken 

5.) A fenntartható gazdálkodást és 
erőforrás felhasználást, valamint a 
megye lakosságának életminőség 
javítását támogató 
környezetgazdálkodási beruházások 
támogatása

Siófok Siófok

4. projekt Siófoki
Vállalkozásbarát 
településfejlesztés 
Balatonföldváron

Vállalkozásbarát településfejlesztés Balatonföldváron - 
önkormányzati tulajdonú vízparti és városközponti ingatlanok 
és közterületek környezetbarát fejlesztésével.

 2.1 Pályázati 
kiválasztás

Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Balatonföldvár Város 
Önkormányzata Önkormányzat Balatonföldvár Város 

lakossága 2015 1          200 000 000    ERFA

6. környezetvédelem 
és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk 6(e)
Támogatással érintett lakosok 
száma a fejlesztett / 
megújított településrészeken 

5.) A fenntartható gazdálkodást és 
erőforrás felhasználást, valamint a 
megye lakosságának életminőség 
javítását támogató 
környezetgazdálkodási beruházások 
támogatása

Balatonföldvár
Balatonföldvár, Kvassay 
sétány, Fesztivál tér, 
Bajcsy-Zs. U

1. projekt Siófoki Vizes blokk építése a parti 
szakaszon Vizes blokk kialakítása Zamárdiban a Balatonparton  2.1 Megyei kiemelt Vissza nem 

térítendő
Zamárdi Város 
Önkormányzata Önkormányzat -

Zamárdi város lakossága, 
és a térségbe érkező 
turisták

2015 1 30 000 000 ERFA

6. környezetvédelem 
és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk 6(e)
Támogatással érintett lakosok 
száma a fejlesztett / 
megújított településrészeken 

5.) A fenntartható gazdálkodást és 
erőforrás felhasználást, valamint a 
megye lakosságának életminőség 
javítását támogató 
környezetgazdálkodási beruházások 
támogatása

Zamárdi Zamárdi

2. projekt Siófoki Játszóterek felújítása, kültéri 
tornapályák fejlesztése A város játszótereinek és külterületi tornapályák felújítása  2.1 Megyei kiemelt Vissza nem 

térítendő
Zamárdi Város 
Önkormányzata Önkormányzat - Zamárdi város lakossága 2015 1 10 000 000 ERFA

6. környezetvédelem 
és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk 6(e)
Támogatással érintett lakosok 
száma a fejlesztett / 
megújított településrészeken 

5.) A fenntartható gazdálkodást és 
erőforrás felhasználást, valamint a 
megye lakosságának életminőség 
javítását támogató 
környezetgazdálkodási beruházások 
támogatása

Zamárdi Zamárdi

3. projekt Siófoki Egészségmegőrző központ 
kialakítása

Rekreációs központ kialakítása helyi szállodák 
szolgáltatásainainak kiegészítéseként  2.1 Megyei kiemelt Vissza nem 

térítendő
Siófok Város 
Önkormányzata Önkormányzat - Siófok város lakossága, és 

az ide érkező turisták 2015 2 360 000 000 ERFA

6. környezetvédelem 
és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk 6(e)
Támogatással érintett lakosok 
száma a fejlesztett / 
megújított településrészeken 

5.) A fenntartható gazdálkodást és 
erőforrás felhasználást, valamint a 
megye lakosságának életminőség 
javítását támogató 
környezetgazdálkodási beruházások 
támogatása

Siófok Siófok

200%-os lista (840 M Ft)

2.1. Vállalkozás-barát, népesség-megtartó, városi fókuszú településfejlesztés
100%-os lista (603 M Ft)

200%-os lista (1.206 M Ft)

SOMOGY MEGYEI VÁROSTÉRSÉGEK (JÁRÁSOK) projektjei
III. Járási/kistérségi tematikus projektcsomagok

1.4. A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével
100%-os lista (420 M Ft)
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4. projekt Siófoki
Vállalkozásbarát 
településfejlesztés 
Balatonföldváron

Vállalkozásbarát településfejlesztés Balatonföldváron - 
önkormányzati tulajdonú vízparti és városközponti ingatlanok 
és közterületek környezetbarát fejlesztésével.

 2.1 Pályázati 
kiválasztás

Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Balatonföldvár Város 
Önkormányzata Önkormányzat - Balatonföldvár Város 

lakossága 2015 1          400 000 000    ERFA

6. környezetvédelem 
és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk 6(e)
Támogatással érintett lakosok 
száma a fejlesztett / 
megújított településrészeken 

5.) A fenntartható gazdálkodást és 
erőforrás felhasználást, valamint a 
megye lakosságának életminőség 
javítását támogató 
környezetgazdálkodási beruházások 
támogatása

Balatonföldvár
Balatonföldvár, Kvassay 
sétány, Fesztivál tér, 
Bajcsy-Zs. U

5. projekt Siófoki Siófoki hangár épület átépítése, 
felújítása

A projet megvalósítása során a jelenleg teljesen üres 
csarnoktér felújításával és átépítésével egy korszerű 
többfunkciós, akár egyszerre több rendezvény lebonyolítására 
is alkalmas "alkotóteret" hozunk létre a hozzátartozó 
raktárak, vizesblokkok és gépészeti helyiségekel együtt.  A 
kivitelezési munkák során többek között szeretnénk 
megvalósítani az épület teljes gépészeti felújítását megújuló 
energiaforrások alkalmazásával együtt, külső homlokzati 
hőszigetelését, a tetőhéjazat, tetőszerezet és nyílászárók 
cseréjét is. Az épület áttervezése során a komplex 
akadálymentesítés előírásait is figyelembe vesszükük - így 
tervezzük mozgáskorlátozott mosdók kialakítást, indukciós 
hurkok és Braille írásos táblák kihelyezését.

 2.1 Megyei kiemelt Vissza nem 
térítendő

Siófok Város 
Önkormányzata Önkormányzat Siófok Város 

Önkormányzata
Siófok város lakossága, és 
az ide érkező turisták 2014 1,5 520 000 000 ERFA

6. környezetvédelem 
és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk 6(e)
Támogatással érintett lakosok 
száma a fejlesztett / 
megújított településrészeken 

5.) A fenntartható gazdálkodást és 
erőforrás felhasználást, valamint a 
megye lakosságának életminőség 
javítását támogató 
környezetgazdálkodási beruházások 
támogatása

Siófok Siófok

Tartalék lista

1. projekt Siófoki Csapadékvízelvezetés 
Balatonszárszó

A közigazgatási terület csapadékvízelvezető rendszerének 
átépítése a meglévő tervek alapján 2.1 Pályázati 

kiválasztás

Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Balatonszárszó 
Nagyközség 
Önkormányzata

Önkormányzat Vizitársulat Az értintett tepeülések 
lakossága 2015 1             50 000 000    ERFA

6. környezetvédelem 
és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk 6(e)
Támogatással érintett lakosok 
száma a fejlesztett / 
megújított településrészeken 

5.) A fenntartható gazdálkodást és 
erőforrás felhasználást, valamint a 
megye lakosságának életminőség 
javítását támogató 
környezetgazdálkodási beruházások 
támogatása

Balatonszárszó Balatonszárszó 
közigazgatási területe

2. projekt Siófoki
Kötcse Közösségi Ház 
környezetrendezése, 
berendezések, eszközfejlesztés

Területrendezés, vízelvezetés, füvesítés, 
növénytelepítés,virágosítás, kerítésépítés. Asztalok, székek, 
hangosítás és fénytechnika, TV, informatika biztosítása.

2.1 Pályázati 
kiválasztás

Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Kötcsei Község 
Önkormányzata Önkormányzat TDM Az értintett tepeülések 

lakossága 2015 0,33             15 000 000    ERFA

6. környezetvédelem 
és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk 6(e)
Támogatással érintett lakosok 
száma a fejlesztett / 
megújított településrészeken 

5.) A fenntartható gazdálkodást és 
erőforrás felhasználást, valamint a 
megye lakosságának életminőség 
javítását támogató 
környezetgazdálkodási beruházások 
támogatása

Kötcse Kötcse

3. projekt Siófoki

Kőröshegy települési úthálózat, 
csapadékvízelevezető rendszerek 
kialakítása felújítása, 
településkép javítása.

A projekt keretében a település közlekedésfejlesztése valósul 
meg, mely által, a turisztikai szerepre való tekintettel, 
kulturált fogadási feltételek alakulnak ki a településen. Ennek 
hatására a meglévő ill. fejlesztés alatt lévő attrakciók 
megközelítése, turisztikai-paici szempontból releváns 
területek "feltárása" valósul meg a tevékenység során.   

2.1 Pályázati 
kiválasztás

Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Kőröshegy Község 
Önkormányzata Önkormányzat

BTKT, Balatonföldvári 
Kistérségi Turisztikai 
Egyesület, helyi és 
térségi civil 
szervezetek, helyi és 
térségi vállalkozók, 
szolgáltatók.

Az értintett tepeülések 
lakossága 2015 1          400 000 000    ERFA

6. környezetvédelem 
és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk 6(e)

Támogatással érintett lakosok 
száma a fejlesztett / 
megújított településrészeken 
Felújított, vagy újonnan épített 
alsórendű úthálózati elemek, 
belterületi útszakaszok, üzleti 
infrastruktúra bekötést 
szolgáló úthálózati elemek 
hossza 

5.) A fenntartható gazdálkodást és 
erőforrás felhasználást, valamint a 
megye lakosságának életminőség 
javítását támogató 
környezetgazdálkodási beruházások 
támogatása

Kőröshegy Kőröshegy község 
közigazgatási terület

4. projekt Siófoki Bálványos községben a 
szennyvízhálózat kiépítése

Bálványos községben a szennyvízhálózat kiépítése, ezzel 
elősegítve a település fejlődését. 2.1 Pályázati 

kiválasztás

Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Bálványos Község 
Önkormányzat Önkormányzat - Az értintett tepeülések 

lakossága 2015 1          600 000 000    ERFA

6. környezetvédelem 
és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk 6(e)
Támogatással érintett lakosok 
száma a fejlesztett / 
megújított településrészeken 

5.) A fenntartható gazdálkodást és 
erőforrás felhasználást, valamint a 
megye lakosságának életminőség 
javítását támogató 
környezetgazdálkodási beruházások 
támogatása

Bálványos Bálványos 

5. projekt Siófoki
Biztonságos Balatonszárszó - 
közbiztonsági kamararendszer 
fejlesztése

A kiépített kamerarendszer technikai és humán forrásának  
fejlesztése 6 kamerázott pont tovább bővítésével és az azt 
kezelő és megfigyelő személy biztosításával. A fejlesztéshez 
gépkocsi beszerzése is társul, a megfigyelt helyek gyors és 
biztonságos eléréséhez.

2.1 Pályázati 
kiválasztás

Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Balatonszárszó 
Nagyközség 
Önkormányzata

Önkormányzat TDM Egyesület, BTKT, 
Magyar Turizmus Zrt. 

Az értintett tepeülések 
teljes lakossága 2015 1             30 000 000    ERFA

6. környezetvédelem 
és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk 6(e)

Támogatással érintett lakosok 
száma a fejlesztett / 
megújított településrészeken 

Településfejlesztési 
beavatkozások által érintett 
terület nagysága

7.) Térségi jelentőségű szolgáltatások 
és infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

Balatonszárszó Balatonszárszó 
közigazgatási területe

6. projekt Siófoki
Balatonszemes Községi 
Belterületének rendezése, új 
településközpont kialakítása

Elsőként a 70-es -állami közút - útcsatlakozását (csomópont) 
valamint az önkormányzat tulajdonában lévő (Táncsics út ) 
összekötését biztosító közút kialakítása szükséges a föld alatti 
nyomvonalas közművek egyidejű kiépítésével. 
(alapközműként: villamoshálózat, víz és csatornahálózat) Ez 
így feltárt beépíthető terület több funkciót lát el, középületek 
és lakóépületek között megfelelő zöld terület parkosításra, 
parkolásra alkalmas területek helyének kialakítása szükséges. 
E területen egy meglévő általános és zeneiskola található, a 
tervezett egészségügyi és szociális intézmények mellett 
bérlakások létesülhetnek. A szabadidő hasznos eltöltésére 
már kialakult műfüves és nyári rendezvények tartására 
alkalmas pálya van. Rendezvényekhez szabadtéri színpad, 
sportolási lehetőség mellett pihenőpark kialakítása mellett két 
- jelenleg elkülönült - településrészt összekötő (70-es úttal 
párhuzamos) utca létesítése mellett. 

2.1 Pályázati 
kiválasztás

Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Balatonszemes 
Községi 
Önkormányzat

Önkormányzat

TDM, Siófoki 
Rendőkapitányság, 
Katasztrófavédelem, 
Civil szervezetek 

Az értintett tepeülések 
teljes lakossága 2015 0,25             30 000 000    ERFA

6. környezetvédelem 
és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk 6(e)

Támogatással érintett lakosok 
száma a fejlesztett / 
megújított településrészeken 

Településfejlesztési 
beavatkozások által érintett 
terület nagysága

7.) Térségi jelentőségű szolgáltatások 
és infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

Balatonszemes 

Balatonszemes 2040/1-
2040/5 hrsz-ú lés 2050/4 
hrsz-ú önk. Tul. 
ingatlanokon
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7. projekt Siófoki
Bejárható Balatonpart 
Balatonszárszó - vízparti sétány 
kialakítása

A település központi parkjától nyugatra és keletre a 
közterületen sétány kialakítása a cél, mely kb 3 km-es hosszba 
parvédőmű kialakításával,  gyalogos és kerékpáros forgalom 
lebonyolítására alkalmas. A sétány megvilágítására napelemes 
kandelláberek kerülnek telepítésre.

2.1 Pályázati 
kiválasztás

Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Balatonszárszó 
Nagyközség 
Önkormányzata

Önkormányzat

Balatonföldvári 
Kistérségi Turisztikai 
Egyesület, 
Balatonföldvári 
Többcélú Kistérségi 
Társulás, Gastrogold Kft 
- Kistücsök Étterem, 
Confhotel Management 
Kft-Szinbád Wellness 
Hotel , Rádpusztai 
Lovas és Szabadidő 
Centrum, Balatoni 
Hajózási Zrt.  Somogy 
Megyei Kézilabda 
Szövetség, Somogy 
Megyei Természetbarát 
Szövetség , Balatoni 
Kerékpáros Turisztikai 
Egylet,  Balatonszemes 
Községi Sportegyesület, 
Helikon 
Kastélymúzeum 
Közhasznú Nonprofit 
Kft/Szántódpuszta 
Idegenforgalmi és 
Kulturális Központ, 
Napsugár-Vendégváró 
Kft Siófok, Szemesi Villa  

Az értintett tepeülések 
teljes lakossága 2015 1          300 000 000    ERFA

6. környezetvédelem 
és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk 6(e)

Támogatással érintett lakosok 
száma a fejlesztett / 
megújított településrészeken 

Településfejlesztési 
beavatkozások által érintett 
terület nagysága

3.) Somogy megye turisztikai 
potenciáljának erősítése Balatonszárszó Balatonszárszó 3 km 

hosszban Balaton part

8. projekt Siófoki
„Balaton parti sétány és aktív 
szabadidő park kialakítása 
Balatonszemesen”

A „Szemesi Aktív és Életmód Part” tervezett elemei:
- közel 1 km hosszban parti sétány kialakítása, megújuló 
energiát felhasználó köztéri megvilágítással,- a parti sétány 
mentén partvédőmű megerősítés, építés, - 8 sziget, mely 
padokkal, kültéri hulladéktárolókkal, és szigetenként 3 darab, 
elsősorban felnőtt játszóelemmel felszerelt, ahol információs 
tábla szolgál a használati útmutatásra, melynek másik oldala 
hasznos életmód tanácsok megjelenítésére szolgál,- a 
kikötőtől induló sétány végpontja egy magaslati drótköteles, 
57 akadályt tartalmazó minden korosztály által igénybevehető 
akadálypálya.- a sétányon egy meglévő vizesblokk felújítása, 
valamint egy újabb építése és egy kiszolgáló 
épület+kerékpártároló kialakítása gyermekjátszótéri 
elemekkel . A fizikai megvalósítás mellett jelentős szerepet 
szánunk a már megkötött együttműködéseknek, mely révén 
olyan területileg átfogó projekt valósul meg, mely része a 
Balatoni komplex, aktív, és célcsoport részéről egyre 
kedveltebb  turisztikai kínálatnak.

2.1 Pályázati 
kiválasztás

Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Balatonszemes 
Község 
Önkormányzata

Önkormányzat

Balatonszemesi Községi 
Sportegyesület, 
rendezvényszervező, 
Dél-Balatoni FC

Az értintett tepeülések 
teljes lakossága 2015 4          300 000 000    ERFA

6. környezetvédelem 
és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk 6(e)

Támogatással érintett lakosok 
száma a fejlesztett / 
megújított településrészeken 

Településfejlesztési 
beavatkozások által érintett 
terület nagysága

3.) Somogy megye turisztikai 
potenciáljának erősítése Balatonszemes 

Balatonszemes, 
200,201/2,226/5,227/1,22
8 hrsz.

9. projekt Siófoki Bálványos község zsáktelepülés 
jellegének megszüntetése A község zsáktelepülés jellegének megszüntetése. 2.1 Pályázati 

kiválasztás

Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Bálványos Község 
Önkormányzat Önkormányzat - Az értintett tepeülések 

teljes lakossága 2015 1          500 000 000    ERFA

6. környezetvédelem 
és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk 6(e)

Támogatással érintett lakosok 
száma a fejlesztett / 
megújított településrészeken 

Településfejlesztési 
beavatkozások által érintett 
terület nagysága

7.) Térségi jelentőségű szolgáltatások 
és infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

Bálványos Bálványos -Lulla írányában

10. projekt Siófoki
Szántód települési úthálózat 
felújítása, gazdasági telephely 
kialakítása, településkép javítása

A projekt keretében a település közlekedésfejlesztése valósul 
meg, mely által, a turisztikai szerepre való tekintettel, 
kulturált fogadási feltételek alakulnak ki a településen. Ennek 
hatására a meglévő ill. fejlesztés alatt lévő attrakciók 
megközelítése, turisztikai-paici szempontból releváns 
területek "feltárása"v alósul meg a tevékenység során.  A 
település utjainak, közterületeinek fenntartása, karbantartása 
jelentős feladat, ennek való megfelelés érdekében a Fürész 
utcában lévő gazdasági telephely megvásárlása ill. átalakítása 
valósulna meg, mely telephely alkalmassá válna a megfelelő 
szervezet, infrastruktúra biztosítására. 

2.1 Pályázati 
kiválasztás

Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Szántód Község 
Önkormányzata Önkormányzat

Sefag Szántód, 
Balatonföldvári 
Kistérségi Turisztikai 
Egyesület, Szent Kristóf 
Természetjáró 
Egyesület

Az értintett tepeülések 
teljes lakossága 2015 1          400 000 000    ERFA

6. környezetvédelem 
és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk 6(e)

Támogatással érintett lakosok 
száma a fejlesztett / 
megújított településrészeken 

Településfejlesztési 
beavatkozások által érintett 
terület nagysága

7.) Térségi jelentőségű szolgáltatások 
és infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

Szántód Szántód közigazgatási 
terület, Fűrész utca

11. projekt Siófoki Utak, járdák  felújításai - 
Balatonszárszó

Önkormányzati utjaink, járdáink elhasználódott, közlekedés 
biztonsági szempontból balesetveszélyenek minősíthető 
állapota minden évben többmilliós kiadást jelent a helyi 
költségvetésnek a tavaszi felújítás során. Egy komplex felújítás  
évekre mentesíthetne a javítási költségek alól, de a felújított 
út és járda megjelenése kedvező hatást gyakorol a turisztikai 
ágazatra is, nő a közlekedésbiztonság, az építkezés pedig kihat 
a vállalkozások bevételszerző, munkahelyteremtő 
képességére is.

2.1 Pályázati 
kiválasztás

Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Balatonszárszó 
Nagyközség 
Önkormányzata

Önkormányzat Kötcséért 
Közalapítvány

Az értintett tepeülések 
teljes lakossága 2015 0,25          100 000 000    ERFA

6. környezetvédelem 
és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk 6(e)

Támogatással érintett lakosok 
száma a fejlesztett / 
megújított településrészeken 

Településfejlesztési 
beavatkozások által érintett 
terület nagysága

7.) Térségi jelentőségű szolgáltatások 
és infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

Balatonszárszó Balatonszárszó útjai 

12. projekt Siófoki Versek utcája Szárszón - József 
Attila nyomán

A projekt tartalma a település kulturális turisztikai fejlesztése, 
az élő hagyományok ápolása, a magyar
költészet egyik legkiemelkedőbb alakja, József Attila és a 
magyar irodalom értékeinek az őrzése,
bemutatása, terjesztése.A projekt részeként elhelyezésre 
kerül 5 db interaktív könyvszekrény, 30 db interaktív 
versvitrin,
kialakításra kerül 3 db irodalmi játszótér. Minden 
létesítménynél mobil hotspotok biztosítják az
internetelérést, a megállókhoz kapcsolódó interaktív tartalom 
elérését. A program fejlesztéseképpeninteraktív weblap 
készül, valamint két kulturális útvonal kerül kialakításra, egy a 
gyalogosok számára,egy a kerékpárosok számára, 
kapcsolódva a megvalósítás alatt lévő térségi kerékpáros 
turisztikai projekthez.

3.1 Pályázati 
kiválasztás

Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Balatonszárszó 
Nagyközség 
Önkormányzata

Önkormányzat TDM Egyesület, BTKT, 
Magyar Turizmus Zrt. 

Balatonra érkező belföldi 
és külföldi turisták, 
valamint a kistérség teljes 
lakossága

2015 0,5             50 000 000    ERFA

6. környezetvédelem 
és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk 6(e)

Támogatott vállalkozások által 
teremtett új munkahelyek 
száma 

Támogatott attrakciók száma 

3.) Somogy megye turisztikai 
potenciáljának erősítése Balatonszárszó

Balatonszárszó, József 
Atiila utca, önkormányzati 
terület

100%-os lista (343 M Ft)
2.2. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés
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SIÓFOKI JÁRÁS

1. projekt Siófoki Balaton parti rekortán futópálya 
Zamárdiban Balaton parti sétányon rekortán burkolatú futósáv kialakítása 2.2 Megyei kiemelt Vissza nem 

térítendő
Zamárdi Város 
Önkormányzata Önkormányzat Siófok Város 

Önkormányzata
A térség lakossága, és az 
ide érkező turisták 2015 1 70 000 000 ERFA

8. a fenntartható és 
minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás ösztönzése

ERFA 5. cikk (6) c)

Minőségi fejlesztésen átesett 
közösségi és szabadidős terek 
és létesítmények fejlesztése 
által érintett lakosok száma 

3.) Somogy megye turisztikai 
potenciáljának erősítése Zamárdi Zamárdi

2. projekt Siófoki Vízi élmény és kalandpark 
létesítése 

A projekt keretében megvalósítani kívánt tevékenységek: 
kombinálható eszközök beszerzése, oktatási és marketing 
tevékenység.

2.2 Pályázati 
kiválasztás

Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Balatonföldvári 
Kistérségi Turisztikai 
Egyesület

Önkormányzat

Balatonföldvári TKT, 
helyi és térségi civil 
szervezetek, LEADER 
HACS

Balatonra érkező belföldi 
és külföldi turisták 2015 1          115 000 000    ERFA

6. környezetvédelem 
és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk (6) c)

Támogatott vállalkozások által 
teremtett új munkahelyek 
száma 

Támogatott attrakciók száma 

3.) Somogy megye turisztikai 
potenciáljának erősítése Balatonföldvár Balatonföldvári kistérség

3. projekt Siófoki Balaton parti rekortán futópálya 
Siófokon Balaton parti sétányon rekortán burkolatú futósáv kialakítása 2.2 Megyei kiemelt Vissza nem 

térítendő
Siófok Város 
Önkormányzata Önkormányzat Zamárdi Város 

Önkormányzata
A térség lakossága, és az 
ide érkező turisták 2015 1 155 000 000 ERFA

8. a fenntartható és 
minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás ösztönzése

ERFA 5. cikk (6) c)

Minőségi fejlesztésen átesett 
közösségi és szabadidős terek 
és létesítmények fejlesztése 
által érintett lakosok száma 

3.) Somogy megye turisztikai 
potenciáljának erősítése Siófok Siófok

1. projekt Siófoki
Zamárdi "Szamárkő" turisztikai 
célú fejlesztése - avarkori 
történelmi park kialakítása

Zamárdi "kiserdő" területén idegenforgalmi célzatú avarkori 
falu kiépítése, kapcsolódó turisztikai központ kiépítése, 
korabeli mesterségek, életkörülmények bemutatása állandó 
kulturális program (hagyományőrző) biztosítása.

2.2 Megyei kiemelt Vissza nem 
térítendő

Zamárdi Város 
Önkormányzata Önkormányzat Zamárdi Város 

Önkormányzata A térségbe érkező turisták 2015 2          400 000 000    

6. környezetvédelem 
és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk (6) c)

Támogatott vállalkozások által 
teremtett új munkahelyek 
száma 

Támogatott attrakciók száma 

3.) Somogy megye turisztikai 
potenciáljának erősítése Zamárdi Zamárdi

2. projekt Siófoki Vízi élmény és kalandpark 
létesítése 

A projekt keretében megvalósítani kívánt tevékenységek: 
kombinálható eszközök beszerzése, oktatási és marketing 
tevékenység.

2.2 Pályázati 
kiválasztás

Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Balatonföldvári 
Kistérségi Turisztikai 
Egyesület

Egyéb szervezet

Balatonföldvári TKT, 
helyi és térségi civil 
szervezetek, LEADER 
HACS

Balatonra érkező belföldi 
és külföldi turisták 2015 1 150000000 ERFA

 6. környezetvédelem 
és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése 

ERFA 5. cikk (6) c)

Támogatott vállalkozások által 
teremtett új munkahelyek 
száma 

Támogatott attrakciók száma 

3.) Somogy megye turisztikai 
potenciáljának erősítése Balatonföldvár Balatonföldvári kistérség

3. projekt Siófoki Horgászturizmus átfogó 
fejlesztése

Balatonföldvár horgász turisztikai adottságokkal rendelkező 
város, mely a részben közigazgatási területén található tó és a 
Balaton adta lehetőségekkel komplex horgászturisztikai 
szolgáltatás nyújtását teszi lehetővé, együttműködve a 
környező települések horgásztavaival, melyek elsősorban 
jelenleg magántulajdonban vannak. A projekt keretében a 
már meglévő balatoni csónakkikötő bővítésére kerülhet sor, 
valamint a "belső tavon" a horgászathoz szükséges 
infrastruktúra megteremtésére,(meder kotrása, zöldterület 
rendezés, horgászhelyek kialakítása, egyéb infrastruktúra).

2.2 Pályázati 
kiválasztás

Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Balatonföldvár Város 
Önkormányzata Önkormányzat

Balatoni 
Halgazdálkodási 
Nonprofit Zrt, Balaton-
felvidéki NPI, Mille 
Andor

Balatonra érkező belföldi 
és külföldi turisták 2015 2          130 000 000    ERFA

6. környezetvédelem 
és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk (6) c)

Támogatott vállalkozások által 
teremtett új munkahelyek 
száma 

Támogatott attrakciók száma 

3.) Somogy megye turisztikai 
potenciáljának erősítése Balatonföldvár Balatonföldvár

4. projekt Siófoki Falusi turizmus fejlesztése Falusi turizmus fejlesztése 2.2 Megyei kiemelt Vissza nem 
térítendő

Som Község 
Önkormányzata Önkormányzat Som Község 

Önkormányzata A térségbe érkező turisták 2015 2 70000000 ERFA

 6. környezetvédelem 
és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése 

ERFA 5. cikk (6) c)

Támogatott vállalkozások által 
teremtett új munkahelyek 
száma 

Támogatott attrakciók száma 

3.) Somogy megye turisztikai 
potenciáljának erősítése Som Som

Tartalék lista

1. projekt Siófoki
Siófok, Batthyany u. 10. - 
Balatoni interaktív kiállítótér 
kialakítása

A projekt megvalósítása során az ingatlant  tejes mértékben 
felújítjuk - ez a  gépészeti berendezések, nyílászárók, 
burkolatok, tetőhéjazat teljes cseréjét, külső homlokzati 
hőszigetelés felrakását jelenti. A felújítás során figyelembe 
vesszük az akadálymentesítésre vonatkozó előírásokat is. A 
gépészeti berendezések felújításával párhuzamosan a 
megújuló energiaforrások alkalmazására is törekszünk, 
például napkolletorok telepítésével.

2.2 Megyei kiemelt Vissza nem 
térítendő

Siófok Város 
Önkormányzata Önkormányzat Siófok Város 

Önkormányzata
 Balatonra érkező belföldi 
és külföldi turisták 2015 2          185 000 000    ERFA

6. környezetvédelem 
és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk (6) c)

Támogatott vállalkozások által 
teremtett új munkahelyek 
száma 

Támogatott attrakciók száma 

3.) Somogy megye turisztikai 
potenciáljának erősítése Siófok Siófok

2. projekt Siófoki Gyermekek Európa Parkja
Tematikus park létrehozása, tartalmi elemekkel történő 
feltöltése Siófokon a turisztikai desztináció fejlesztése, 
bővítése érdekében

2.2 Megyei kiemelt Vissza nem 
térítendő

Siófok Város 
Önkormányzata Önkormányzat  Balatonra érkező belföldi 

és külföldi turisták 2015 2       3 000 000 000    ERFA

6. környezetvédelem 
és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk (6) c)

Támogatott vállalkozások által 
teremtett új munkahelyek 
száma 

Támogatott attrakciók száma 

3.) Somogy megye turisztikai 
potenciáljának erősítése Siófok Siófok

14. projekt Siófoki

Egészséges életmódhoz 
kapcsolódó feltételrendszer 
térségi szintű megteremtése: a  
térség lakosságához léptékben 
igazodó sport és rendezvény 
centrum megvalósítása 
Balatonföldváron

A térség lakosságához léptékben igazodó sport és rendezvény 
centrum megvalósítása. 2.2 Pályázati 

kiválasztás

Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Balatonföldvár Város 
Önkormányzata Önkormányzat Szántód, Szólád, Helyi 

szakemberek
 A kistérség teljes 
lakossága 2015 2          450 000 000    ERFA

6. környezetvédelem 
és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk (6) c)

Minőségi fejlesztésen átesett 
közösségi és szabadidős terek 
és létesítmények fejlesztése 
által érintett lakosok száma 

6.) A helyi közösségek 
megerősödését és a helyi értékek 
megőrzését szolgáló fejlesztések 
támogatása 

Balatonföldvár Balatonföldvár

15. projekt Siófoki

Balatonszárszó multifunkcionális 
közösségi központ kialakítása M7-
es lehajtó és 7-es főközlekedési 
út találkozási pontján ( uszoda, 
sportpályák, közösségi terek, 
rendezvényhelyszín)

A központban kialakításra kerül: uszoda, sportpályák, 
közösségi terek, rendezvényhelyszín, aktív kikapcsolódást 
szolgáló kül és beltéri felnőtt és gyermek játszóelemek és a 
központban a teljes kiszolgálást biztosító szolgáltatások és 
azok technikai és felszerelési feltételek.

2.2 Pályázati 
kiválasztás

Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Balatonszárszó 
Nagyközség 
Önkormányzata

Önkormányzat TDM Egyesület, BTKT, 
Magyar Turizmus Zrt. 

A kistérség teljes 
lakossága 2015 2          500 000 000    ERFA

6. környezetvédelem 
és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk (6) c)

Minőségi fejlesztésen átesett 
közösségi és szabadidős terek 
és létesítmények fejlesztése 
által érintett lakosok száma 

6.) A helyi közösségek 
megerősödését és a helyi értékek 
megőrzését szolgáló fejlesztések 
támogatása 

Balatonszárszó

Balatonszárszó M7-es 
lehajtó és 7-es 
főközlekedési út 
találkozási pontja

16. projekt Siófoki
Nyári tábor kialakítása a meglévő 
Civilek Háza épületben 
Bálványoson

Városi gyermekek táboroztatása, a falusi élet megismertetése. 
Az ehhez szükséges  tárgyi, műszaki, szakmai és személyi 
feltételek megteremtése.

2.2 Pályázati 
kiválasztás

Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Bálványos Község 
Önkormányzat Önkormányzat Bálványosi Sport 

Egyesület
A kistérség teljes 
lakossága 2015 0,5             30 000 000    ERFA

6. környezetvédelem 
és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk (6) c)

Minőségi fejlesztésen átesett 
közösségi és szabadidős terek 
és létesítmények fejlesztése 
által érintett lakosok száma 

6.) A helyi közösségek 
megerősödését és a helyi értékek 
megőrzését szolgáló fejlesztések 
támogatása 

Bálványos Bálványos  239/2 hrsz.

200%-os lista (685 M Ft)
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SIÓFOKI JÁRÁS

17. projekt Siófoki Szántódi aktív pihenőpark

 A kerékpárút déli oldalán lévő ligetes területen gyermek és 
felnőtt aktív szabadidőeltöltés biztosító elemek telepítése, 
parkolók, pihenőterek kialakítása, aktív életmódot 
népszerűsítő információs táblák kihelyezése, tanösvény 
kialakítása, csoportos mozgások végzésére alkalmas tér 
burkolása (szabadtéri spinning, aerobik, joga..)

2.2 Pályázati 
kiválasztás

Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Szántód Község 
Önkormányzata Önkormányzat

Balatonföldvári 
Többcélú KTT., 
Kistérségi kerékpáros 
projekt, kistérségi EFI 
Iroda, Balatonföldvári 
TDM, helyi, térségi civil 
szervezetek, LEADER 
HACS, Szántód puszta, 
Szent Kristóf Egyesület, 
térségi turisztikai 
attrakciók

A kistérség teljes 
lakossága 2015 1          300 000 000    ERFA

6. környezetvédelem 
és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk (6) c)

Minőségi fejlesztésen átesett 
közösségi és szabadidős terek 
és létesítmények fejlesztése 
által érintett lakosok száma 

6.) A helyi közösségek 
megerősödését és a helyi értékek 
megőrzését szolgáló fejlesztések 
támogatása 

Szántód Szántód, Gyulai Jenő utca

1. projekt Siófoki Ságvár-Nyim-Som kerékpárút 
kiépítése

A Siófok-Ságvár kerékpárút szakaszhoz kapcsolódoan tervezik 
a települések, a Nyim és Som községet csatlakoztatni a 
turisztikai szempontból fontos Balatoni kerékpáros 
hálózathoz. 

 3.1 Megyei kiemelt Vissza nem 
térítendő

Ságvár Község 
Önkormányzata Önkormányzat

Nyim Község 
Önkormányzata, Som 
Község Önkormányzata

A térség lakossága, és az 
ide érkező turisták 2015 2          120 000 000    ERFA

6. környezetvédelem 
és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk (6) c)

Támogatott vállalkozások által 
teremtett új munkahelyek 
száma 

Támogatott attrakciók száma 

3.) Somogy megye turisztikai 
potenciáljának erősítése Ságvár Ságvár, Nyim, Som

2. projekt Siófoki Siófok, Vasút sori kerékpár út 
építése

A projekt megvalósítása során 1,5 km hosszban a meglévő 
gépkocsiforgalomra tervezett utat déli irányban kibővítjuk, és 
a két oldalán egy - egy a közlekedési sávval megegyező irányú 
kerékpársávot hozunk létre. Az építési munkák során a 
meglévő út is új aszfaltburkolatot kap. Az út déli oldalán 
kiépítésre kerül a közvilágítás is, és a szükséges 
közművezetékek is kiváltását is elvégezzük.

 3.1 Megyei kiemelt Vissza nem 
térítendő

Siófok Város 
Önkormányzata Önkormányzat - A térség lakossága, és az 

ide érkező turisták 2015 2          230 000 000    ERFA

6. környezetvédelem 
és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk (6) c)

Támogatott vállalkozások által 
teremtett új munkahelyek 
száma 

Támogatott attrakciók száma 

3.) Somogy megye turisztikai 
potenciáljának erősítése Siófok Siófok

3. projekt Siófoki
Környezetbarát közlekedés  
(turisztikai attrakciók 
összekötése)

Az együttműködő partnerek számától és az igények 
felmérését követően olyan környezetbarát közlekdedési 
eszközök besdezrzése és üzemeltetése, melyek a térség 
turisztikai atrakkcióit kötik össze egymással, valamint a vízi és 
szárazföldi föközlekedéssel. A belső települések gasztro, bor, 
lovast stb. turisztikai kínálata igen jelentős, mely alkalmas a 
turisztikai szezon hosszabítására, valamint a stradolásra nem 
alkalmas időszakokban a turisták számára helyettesítő, 
kiegészítő kínálatként történő megjelenésre. Együttműködés 
nélkül a szállodáklnak kapacitási és egyéb szervezési 
problémát okoz a környező településsekre kiajánlott 
programokra eljuttatni a vendégeket, amin együttműködésen 
alapuló megoldásokkal lehet segíteni. Itt az elektromos 
kisbusz, busz, kisvonat, és kerékpárok ehhez kapcsolódó 
töltőállomások (3-4db) beszerzése a terv. 
Ehhez kapcsolódhatnak még azon közlekedési eszköz 
beszerzések, melyeket természetes erővel hajtanak, húznak 
(kerékpár, lovas kocsi, csónak stb. is).

 3.1 Pályázati 
kiválasztás

Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Balatonföldvár Város 
Önkormányzata Önkormányzat

Helyi és térségi 
vállalkozók, TDM, 
térségi 
önkormányzatok

Balatonra érkező belföldi 
és külföldi turisták 2015 2          160 000 000    ERFA

6. környezetvédelem 
és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk (6) c)

Támogatott vállalkozások által 
teremtett új munkahelyek 
száma 

Támogatott attrakciók száma 

3.) Somogy megye turisztikai 
potenciáljának erősítése Balatonföldvár Balatonföldvár

1. projekt Siófoki Ságvár-Nyim-Som kerékpárút 
kiépítése

A Siófok-Ságvár kerékpárút szakaszhoz kapcsolódoan tervezik 
a települések, a Nyim és Som községet csatlakoztatni a 
turisztikai szempontból fontos Balatoni kerékpáros 
hálózathoz. 

 3.1 Megyei kiemelt Vissza nem 
térítendő

Ságvár Község 
Önkormányzata Önkormányzat

Nyim Község 
Önkormányzata, Som 
Község Önkormányzata

 A térség lakossága, és az 
ide érkező turisták 2015 2          120 000 000    ERFA

4. az alacsony szén-
dioxid kibocsátású 
gazdaságra való 
átállás támogatása 
minden szektorban;

ERFA 5. cikk (4) e)

Támogatott vállalkozások által 
teremtett új munkahelyek 
száma 

Támogatott attrakciók száma 

3.) Somogy megye turisztikai 
potenciáljának erősítése Ságvár Ságvár, Nyim, Som

2. projekt Siófoki Siófok, Vasút sori kerékpár út 
építése

A projekt megvalósítása során 1,5 km hosszban a meglévő 
gépkocsiforgalomra tervezett utat déli irányban kibővítjuk, és 
a két oldalán egy - egy a közlekedési sávval megegyező irányú 
kerékpársávot hozunk létre. Az építési munkák során a 
meglévő út is új aszfaltburkolatot kap. Az út déli oldalán 
kiépítésre kerül a közvilágítás is, és a szükséges 
közművezetékek is kiváltását is elvégezzük.

 3.1 Megyei kiemelt Vissza nem 
térítendő

Siófok Város 
Önkormányzata Önkormányzat -  A térség lakossága, és az 

ide érkező turisták 2015 2          230 000 000    ERFA

4. az alacsony szén-
dioxid kibocsátású 
gazdaságra való 
átállás támogatása 
minden szektorban;

ERFA 5. cikk (4) e)

Támogatott vállalkozások által 
teremtett új munkahelyek 
száma 

Támogatott attrakciók száma 

3.) Somogy megye turisztikai 
potenciáljának erősítése Siófok Siófok

3. projekt Siófoki Kerékpárút építés

A Zamárdi kijelölt Balatoni-bringakörút nyugati végétől 
(Panoráma utca) kerékpárút építése Szántód közigazgatási 
határvonaláig, ahonnét szántódi beruházásként folytatódna a 
kerékpárút építése kapcsolatot biztosítva Balatonföldvárral, 
illetve a szántódi réven keresztül a tihanyi hálózattal.

 3.1 Megyei kiemelt Vissza nem 
térítendő

Zamárdi Város 
Önkormányzata Önkormányzat -  Balatonra érkező belföldi 

és külföldi turisták 2015 2          290 000 000    ERFA

4. az alacsony szén-
dioxid kibocsátású 
gazdaságra való 
átállás támogatása 
minden szektorban;

ERFA 5. cikk (4) e)

Támogatott vállalkozások által 
teremtett új munkahelyek 
száma 

Támogatott attrakciók száma 

3.) Somogy megye turisztikai 
potenciáljának erősítése Zamárdi Zamárdi-Szántód

4. projekt Siófoki
Környezetbarát közlekedés  
(turisztikai attrakciók 
összekötése)

Az együttműködő partnerek számától és az igények 
felmérését követően olyan környezetbarát közlekdedési 
eszközök besdezrzése és üzemeltetése, melyek a térség 
turisztikai atrakkcióit kötik össze egymással, valamint a vízi és 
szárazföldi föközlekedéssel. A belső települések gasztro, bor, 
lovast stb. turisztikai kínálata igen jelentős, mely alkalmas a 
turisztikai szezon hosszabítására, valamint a stradolásra nem 
alkalmas időszakokban a turisták számára helyettesítő, 
kiegészítő kínálatként történő megjelenésre. Együttműködés 
nélkül a szállodáklnak kapacitási és egyéb szervezési 
problémát okoz a környező településsekre kiajánlott 
programokra eljuttatni a vendégeket, amin együttműködésen 
alapuló megoldásokkal lehet segíteni. Itt az elektromos 
kisbusz, busz, kisvonat, és kerékpárok ehhez kapcsolódó 
töltőállomások (3-4db) beszerzése a terv. 
Ehhez kapcsolódhatnak még azon közlekedési eszköz 
beszerzések, melyeket természetes erővel hajtanak, húznak 
(kerékpár, lovas kocsi, csónak stb. is).

 3.1 Pályázati 
kiválasztás

Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Balatonföldvár Város 
Önkormányzata Önkormányzat

Helyi és térségi 
vállalkozók, TDM, 
térségi 
önkormányzatok

 Balatonra érkező belföldi 
és külföldi turisták 2015 2          320 000 000    ERFA

4. az alacsony szén-
dioxid kibocsátású 
gazdaságra való 
átállás támogatása 
minden szektorban;

ERFA 5. cikk (4) e)

Támogatott vállalkozások által 
teremtett új munkahelyek 
száma 

Támogatott attrakciók száma 

3.) Somogy megye turisztikai 
potenciáljának erősítése Balatonföldvár Balatonföldvár

Tartalék lista

3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés
100%-os lista (480 M Ft)

200%-os lista (960 M Ft)

2014.05.31. 5/12



SIÓFOKI JÁRÁS

1. projekt Siófoki Értékek az új ösvények mentén

Törekiben és Balatonendréden meglévő, korábban kialakított 
természeti értékek továbbfejlesztése: + Töreki vadaspark 
fejlesztése, ++ a balatonendrédi I. számú tanösvény 
bemutatása, +++ a balatonendrédi II. tanösvény megépítése, 
+++ Töreki-Balatonendréd összekötő kerékpárút megépítése, 
++++ becsatlakozó kerékpárút megépítése 
Zamárdi/Balatonendréd között

3.1 Megyei kiemelt Vissza nem 
térítendő

Töreki és 
Balatonendréd 
önkormányzata

Önkormányzat Pelsolium Kft.  Balatonra érkező belföldi 
és külföldi turisták 2015 2          150 000 000    

4. az alacsony szén-
dioxid kibocsátású 
gazdaságra való 
átállás támogatása 
minden szektorban;

ERFA 5. cikk (4) e)

Támogatott vállalkozások által 
teremtett új munkahelyek 
száma 

Támogatott attrakciók száma 

3.) Somogy megye turisztikai 
potenciáljának erősítése Töreki Siófok-Töreki - 

Balatonendréd

2. projekt Siófoki
Balatonföldvári kistérségi 
kerékpáros infrastruktúra és 
szolgáltatás fejlesztés

A projekt keretében megvalósítani kívánt tevékenységek: a 
jelenlegi megvalósítás alatt álló kerékpárút szakaszainak 
további fizikai kiépítése, pihenőhelyek, állomások létrehozása, 
egészséges életmód, aktív pihenés népszerűsítését szolgáló 
rendezvények megvalósítása (bekapcsolva az EFI irodát). A 
helyi és térségi termelők, vállalkozók, civil szervezetek, 
közösségek összefogása, a programhoz kapcsolódó 
szemléletek átadása. Turisztikai szezonnyújtást célzó 
tematikus programok szervezése (sport, szemléletformálás, 
helyi termék bemutatás, helyi termelők bevonása).

3.1 Pályázati 
kiválasztás

Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Balatonföldvári 
Többcélú Kistérségi 
Társulás

Egyéb szervezet

EFI iroda 
Balatonföldvár, 
Balatonföldvári 
Kistérségi Turisztikai 
Egyesület, TDM

 Balatonra érkező belföldi 
és külföldi turisták 2015 1,5          500 000 000    ERFA

4. az alacsony szén-
dioxid kibocsátású 
gazdaságra való 
átállás támogatása 
minden szektorban;

ERFA 5. cikk (4) e)

Támogatott vállalkozások által 
teremtett új munkahelyek 
száma 

Támogatott attrakciók száma 

3.) Somogy megye turisztikai 
potenciáljának erősítése Balatonföldvár Balatonföldvári kistérség

3. projekt Siófoki Siófok - Ságvár kerékpárút

A pályázat keretében tervezett kerékpárút szakaszok:
    1. Siófok 65 számú út belterületi szakasza, 236,1 m 
    2. Siófok 65. sz főút külterületi szakasz, 2239,3 m
    3. Ságvár 65. sz főút külterületi szakasz, 1409,2 m
    4. Ságvár 65. sz főút belterületi szakasz, 342,32 m
A tervezett kerékpárút Siófok belterületén, a Ságvári utca 
melletti téren kezdődik, a Jácint utca és a Ságvári utca 
csomópontjának észak-keleti oldalán. A meglévő park déli 
oldalán, az ingatlanhatár mellett éri el a 65 sz. főutat, melyet 
a meglévő buszöböl peronjától 15.30 m távolságban keresztez 
(0+073.97=80+727.80). A keresztezés szöge 90 fok. Ezt 
követően a 65 sz. főút szelvényezés szerinti jobb oldalán halad 
a jelenlegi árok helyén, a főúttól kiemelt szegéllyel 
elválasztva, 173 m hosszon. A kiemelt szegély építése miatt a 
65 sz. főút burkolatát 50 cm-rel kell szélesíteni, így kialakítva a 
3.50 m széles forgalmi sávot. A kiemelt szegély és a 
kerékpárút között 1.25 m széles zöldsáv kerül kialakításra, 
melybe fasor telepíthető. A kiemelt szegély építése és az 
útpálya-szélesítés a 80+553-80+726 km szelvények között 
történik. A lakott terület végén R=10.00 m sugarú inflexiós 
ívekkel a tengely 10.0-10.5 méterre eltávolodik a közút 
burkolatától. Az R=10.00 m sugarú ívek jelzik a 
kerékpárosoknak a lakott terület kezdetét, felhívva a 
figyelmet a külterülethez képest gyakoribb közlekedési 
konfliktusokra. Ezt követően a kerékpárút a főúttal 
párhuzamosan halad, a 0+560.05 km szelvényen keresztezi a 
Papfődi utcát, az 1+789.84 km szelvényben pedig a repülőtér 
bekötőútját. A repülőtér feltáró útjának főúti csatlakozásában 
2.00 m széles cseppsziget található, melynek kiemelt 
szegélyét az átvezetés teljes szélességében az útpálya 
szintjére kell süllyeszteni. Siófok és Ságvár közigazgatási 
határát a tervezett nyomvonal a 2+474.30 km szelvényben 
keresztezi.
Ságvár lakott területi szakaszára érve a kerékpárút a 3+933.33 

3.1 Megyei kiemelt Vissza nem 
térítendő

Siófok Város 
Önkormányzata Önkormányzat Ságvár Község 

Önkormányzata
 Balatonra érkező belföldi 
és külföldi turisták 2015 2          280 000 000    

4. az alacsony szén-
dioxid kibocsátású 
gazdaságra való 
átállás támogatása 
minden szektorban;

ERFA 5. cikk (4) e)

Támogatott vállalkozások által 
teremtett új munkahelyek 
száma 

Támogatott attrakciók száma 

3.) Somogy megye turisztikai 
potenciáljának erősítése Siófok Siófok-Ságvár

1. projekt Siófoki Közvilágítás korszerűsítése 
Siófokon 

A projekt megvalósítása során új, korszerű LED technológiájú 
fényforrások kerülnek kihelyezésre a korábban fejlesztéssel 
nem érintett területeken.

3.2 Megyei kiemelt Vissza nem 
térítendő

Siófok Város 
Önkormányzata Önkormányzat - A település lakossága 2015 0,5          300 000 000    ERFA

4. az alacsony szén-
dioxid kibocsátású 
gazdaságra való 
átállás támogatása 
minden szektorban;

ERFA 5. cikk (4) c)  

Évente megtakarított 
energiamennyiség 
Megvalósuló intézkedések 
kapcsán a megújuló 
energiaforrásokból származó 
évi energiatermelés 
Energetikailag korszerűsített 
épületek száma 
Kidolgozásra kerülő alacsony 
szén-dioxid-kibocsátással járó 
stratégiák száma 

5.) A fenntartható gazdálkodást és 
erőforrás felhasználást, valamint a 
megye lakosságának életminőség 
javítását támogató 
környezetgazdálkodási beruházások 
támogatása

Siófok Siófok

2. projekt Siófoki Siójut közvilágításának fejlesztése 
és korszerűsítése

Közvilágítás kiépítése a település teljes területén.
Energiatakarékos fényforrások üzembeállítása. 3.2 Megyei kiemelt Vissza nem 

térítendő Siójut Önkormányzat Önkormányzat - A település lakossága 2015 0,5               5 000 000    ERFA

4. az alacsony szén-
dioxid kibocsátású 
gazdaságra való 
átállás támogatása 
minden szektorban;

ERFA 5. cikk (4) c)  

Évente megtakarított 
energiamennyiség 
Megvalósuló intézkedések 
kapcsán a megújuló 
energiaforrásokból származó 
évi energiatermelés 
Energetikailag korszerűsített 
épületek száma 
Kidolgozásra kerülő alacsony 
szén-dioxid-kibocsátással járó 
stratégiák száma 

5.) A fenntartható gazdálkodást és 
erőforrás felhasználást, valamint a 
megye lakosságának életminőség 
javítását támogató 
környezetgazdálkodási beruházások 
támogatása

Siójut Siójut

3. projekt Siófoki

Térségi intézmények energetikai 
korszerűsítése -  napelemmel, 
geotermikus energiával történő 
fejlesztések,  zöldhulladék 
környezettudatos 
hasznosításával brikettáló üzem 
létrehozása a Balatonföldvári 
kistérségben

A Balatonföldvári kistérségben napelemmel, geotermikus 
energiával történő fejlesztések megvalósatása a térségi szintű 
szolgáltatást nyújtó közintézményekben.(könyvtár, közösségi 
ház, közös önkormányzati hivatal, óvoda) Ezen intézmények 
mindegyike tréségi szolgáltatásokat biztosít.                                                                                                                                                                         
A zöldhulladék környezettudatos hasznosításával brikettáló 
üzem létrehozása, mely a környékbeli zöldhulladék 
feldolgozásával a helyi intézmények fűtését biztosíthatja, 
valamint a szomszédos kistelepülések számára is lehetőséget 
teremthet a hosszútávú  fejlesztésre. A beruházáshoz 
szükséges a zöldhulladék szállításához, begyűjtéséhez, a 
brikettáláshoz szükséges eszközpark biztosítása. A beruházás 
éves szinten munkahelyeket teremt, 3-4 fő fogalalkoztatása 
valósítható meg.

3.2 Pályázati 
kiválasztás

Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Balatonföldvár Város 
Önkormányzata Önkormányzat

Balatonföldvári 
kistérség települései, 
Balatonföldvári 
GAMESZ

A kistérség 
közintézményeinek 
dolgozói és használói

2015 1,5          225 000 000    ERFA

4. az alacsony szén-
dioxid kibocsátású 
gazdaságra való 
átállás támogatása 
minden szektorban;

ERFA 5. cikk (4) c)  

Évente megtakarított 
energiamennyiség 
Megvalósuló intézkedések 
kapcsán a megújuló 
energiaforrásokból származó 
évi energiatermelés 
Energetikailag korszerűsített 
épületek száma 
Kidolgozásra kerülő alacsony 
szén-dioxid-kibocsátással járó 
stratégiák száma 

5.) A fenntartható gazdálkodást és 
erőforrás felhasználást, valamint a 
megye lakosságának életminőség 
javítását támogató 
környezetgazdálkodási beruházások 
támogatása

Balatonföldvár Balatonföldvári Kistérség 
települései

3.2. A települési önkormányzati intézményekben, ingatlanokban az energiahatékonyság növelés és a megújuló energia felhasználás, valamint a helyi alkalmazkodás támogatása
100%-os lista (525 M Ft)

200%-os lista (1.050 M Ft)
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1. projekt Siófoki Közvilágítás korszerűsítése 
Siófokon 

A projekt megvalósítása során új, korszerű LED technológiájú 
fényforrások kerülnek kihelyezésre a korábban fejlesztéssel 
nem érintett területeken.

3.2 Megyei kiemelt Vissza nem 
térítendő

Siófok Város 
Önkormányzata Önkormányzat - A település lakossága 2015 0,5          300 000 000    ERFA

4. az alacsony szén-
dioxid kibocsátású 
gazdaságra való 
átállás támogatása 
minden szektorban;

ERFA 5. cikk (4) c)  

Évente megtakarított 
energiamennyiség 
Megvalósuló intézkedések 
kapcsán a megújuló 
energiaforrásokból származó 
évi energiatermelés 
Energetikailag korszerűsített 
épületek száma 
Kidolgozásra kerülő alacsony 
szén-dioxid-kibocsátással járó 
stratégiák száma 

5.) A fenntartható gazdálkodást és 
erőforrás felhasználást, valamint a 
megye lakosságának életminőség 
javítását támogató 
környezetgazdálkodási beruházások 
támogatása

Siófok Siófok

2. projekt Siófoki Siójut közvilágításának fejlesztése 
és korszerűsítése

Közvilágítás kiépítése a település teljes területén.
Energiatakarékos fényforrások üzembeállítása. 3.2 Megyei kiemelt Vissza nem 

térítendő Siójut Önkormányzat Önkormányzat - A település lakossága 2015 0,5               5 000 000    ERFA

4. az alacsony szén-
dioxid kibocsátású 
gazdaságra való 
átállás támogatása 
minden szektorban;

ERFA 5. cikk (4) c)  

Évente megtakarított 
energiamennyiség 
Megvalósuló intézkedések 
kapcsán a megújuló 
energiaforrásokból származó 
évi energiatermelés 
Energetikailag korszerűsített 
épületek száma 
Kidolgozásra kerülő alacsony 
szén-dioxid-kibocsátással járó 
stratégiák száma 

5.) A fenntartható gazdálkodást és 
erőforrás felhasználást, valamint a 
megye lakosságának életminőség 
javítását támogató 
környezetgazdálkodási beruházások 
támogatása

Siójut Siójut

3. projekt Siófoki

Térségi intézmények energetikai 
korszerűsítése -  napelemmel, 
geotermikus energiával történő 
fejlesztések,  zöldhulladék 
környezettudatos 
hasznosításával brikettáló üzem 
létrehozása a Balatonföldvári 
kistérségben

A Balatonföldvári kistérségben napelemmel, geotermikus 
energiával történő fejlesztések megvalósatása a térségi szintű 
szolgáltatást nyújtó közintézményekben.(könyvtár, közösségi 
ház, közös önkormányzati hivatal, óvoda) Ezen intézmények 
mindegyike tréségi szolgáltatásokat biztosít.                                                                                                                                                                         
A zöldhulladék környezettudatos hasznosításával brikettáló 
üzem létrehozása, mely a környékbeli zöldhulladék 
feldolgozásával a helyi intézmények fűtését biztosíthatja, 
valamint a szomszédos kistelepülések számára is lehetőséget 
teremthet a hosszútávú  fejlesztésre. A beruházáshoz 
szükséges a zöldhulladék szállításához, begyűjtéséhez, a 
brikettáláshoz szükséges eszközpark biztosítása. A beruházás 
éves szinten munkahelyeket teremt, 3-4 fő fogalalkoztatása 
valósítható meg.

3.2 Pályázati 
kiválasztás

Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Balatonföldvár Város 
Önkormányzata Önkormányzat

Balatonföldvári 
kistérség települései, 
Balatonföldvári 
GAMESZ

A kistérség 
közintézményeinek 
dolgozói és használói

2015 1,5          450 000 000    ERFA

4. az alacsony szén-
dioxid kibocsátású 
gazdaságra való 
átállás támogatása 
minden szektorban;

ERFA 5. cikk (4) c)  

Évente megtakarított 
energiamennyiség 
Megvalósuló intézkedések 
kapcsán a megújuló 
energiaforrásokból származó 
évi energiatermelés 
Energetikailag korszerűsített 
épületek száma 
Kidolgozásra kerülő alacsony 
szén-dioxid-kibocsátással járó 
stratégiák száma 

5.) A fenntartható gazdálkodást és 
erőforrás felhasználást, valamint a 
megye lakosságának életminőség 
javítását támogató 
környezetgazdálkodási beruházások 
támogatása

Balatonföldvár Balatonföldvári Kistérség 
települései

4. projekt Siófoki Iskolai fűtés-korszerűsítés
Az Általános Iskola vegyes fűtési rendszerének egységesítése, 
új, korszerű technológia bevezetése az energiatakarékosság és 
a megújuló energiaforrások jegyében.

3.2 Megyei kiemelt Vissza nem 
térítendő

Zamárdi Város 
Önkormányzata Önkormányzat - Az iskola dolgozói és 

tanulói 2015 2          150 000 000    ERFA

4. az alacsony szén-
dioxid kibocsátású 
gazdaságra való 
átállás támogatása 
minden szektorban;

ERFA 5. cikk (4) c)  

Évente megtakarított 
energiamennyiség 
Megvalósuló intézkedések 
kapcsán a megújuló 
energiaforrásokból származó 
évi energiatermelés 
Energetikailag korszerűsített 
épületek száma 
Kidolgozásra kerülő alacsony 
szén-dioxid-kibocsátással járó 
stratégiák száma 

5.) A fenntartható gazdálkodást és 
erőforrás felhasználást, valamint a 
megye lakosságának életminőség 
javítását támogató 
környezetgazdálkodási beruházások 
támogatása

Zamárdi Zamárdi

5. projekt Siófoki önkormányzati intézmények 
energiaracionalizálása 

Önkormányzati intézmények energiahatékonyságának 
növelése a Siófoki kistérség területén 3.2 Megyei kiemelt Vissza nem 

térítendő
Siófok Város 
Önkormányzata Önkormányzat

A Siófoki kistérség 
települési 
önkormányzatai

A kistérség 
közintézményeinek 
dolgozói és használói

2015 2          220 000 000    ERFA

4. az alacsony szén-
dioxid kibocsátású 
gazdaságra való 
átállás támogatása 
minden szektorban;

ERFA 5. cikk (4) c)  

Évente megtakarított 
energiamennyiség 
Megvalósuló intézkedések 
kapcsán a megújuló 
energiaforrásokból származó 
évi energiatermelés 
Energetikailag korszerűsített 
épületek száma 
Kidolgozásra kerülő alacsony 
szén-dioxid-kibocsátással járó 
stratégiák száma 

5.) A fenntartható gazdálkodást és 
erőforrás felhasználást, valamint a 
megye lakosságának életminőség 
javítását támogató 
környezetgazdálkodási beruházások 
támogatása

Siófok A Siófoki kistérség 
települései

Tartlék lista

1. projekt Siófoki Energia-tér létrehozása

A projekt részeként megújulna a teljes jelenleg elavult 
higanygőzös közvilágítási rendszer és a megtermelt energiával 
működne az új Led rendszer. A település közintézményeinél a 
fűtés , világítás, költségek hatékony csökkentése új 
technológiák  alkalmazásával. A többlet energia értékesítésre 
kerülne, melyből bevétel képződne az önkormányzat részére.  

3.2 Megyei kiemelt Vissza nem 
térítendő

Nyim Község 
Önkormányzata Önkormányzat - A település lakossága             35 000 000    Nyim

2. projekt Siófoki
Környezet és klímabarát 
intézmény- és közvilágítási 
rendszer kialakítása Ságváron

Egy teljes körűen környezet-és klímabarát, valamint 
energiatakarékos intézmény és alapfeladat ellátás kialakítása 
Ságváron. 

3.2 Megyei kiemelt Vissza nem 
térítendő

Ságvár Község 
Önkormányzata Önkormányzat -

A kistérség 
közintézményeinek 
dolgozói és használói

2015 2             85 000 000    ERFA

4. az alacsony szén-
dioxid kibocsátású 
gazdaságra való 
átállás támogatása 
minden szektorban;

ERFA 5. cikk (4) c)  

Évente megtakarított 
energiamennyiség 
Megvalósuló intézkedések 
kapcsán a megújuló 
energiaforrásokból származó 
évi energiatermelés 
Energetikailag korszerűsített 
épületek száma 
Kidolgozásra kerülő alacsony 
szén-dioxid-kibocsátással járó 
stratégiák száma 

5.) A fenntartható gazdálkodást és 
erőforrás felhasználást, valamint a 
megye lakosságának életminőség 
javítását támogató 
környezetgazdálkodási beruházások 
támogatása

Ságvár Ságvár
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3. projekt Siófoki

Komplex környezet-és 
klímabarát, valamint 
energiatakarékos intézmény és 
alapfeladat ellátás kialakítása 
Ságváron.

Intézményi ( iskola, óvoda, bölcsőde, orvosi rendelők,napközi 
konyha,stb…) villamosenergia költségeinek radikális 
csökkentése, valamint a közvilágítási rendszer korszerűsítése 
és energia ellátása napenergia felhasználásával. A szükséges 
energiatermelést kiserőmű vagy napelemrendszerek 
biztosítaná. A hatékonyság érdekében led fogyasztók kerülnek 
beépítésre az érintett rendszerekbe.

3.2 Megyei kiemelt Vissza nem 
térítendő

Ságvár Község 
Önkormányzata Önkormányzat -

A kistérség 
közintézményeinek 
dolgozói és használói

2015 2             65 000 000    ERFA

4. az alacsony szén-
dioxid kibocsátású 
gazdaságra való 
átállás támogatása 
minden szektorban;

ERFA 5. cikk (4) c)  

Évente megtakarított 
energiamennyiség 
Megvalósuló intézkedések 
kapcsán a megújuló 
energiaforrásokból származó 
évi energiatermelés 
Energetikailag korszerűsített 
épületek száma 
Kidolgozásra kerülő alacsony 
szén-dioxid-kibocsátással járó 
stratégiák száma 

5.) A fenntartható gazdálkodást és 
erőforrás felhasználást, valamint a 
megye lakosságának életminőség 
javítását támogató 
környezetgazdálkodási beruházások 
támogatása

Ságvár Ságvár

4. projekt Siófoki

Napelem park létrehozása , 
eneria termelés és elsőleges helyi 
energia hasznosítás települési 
szinten.

A projekt részeként megújulna a teljes jelenleg elavult 
higanygőzös közvilágítási rendszer és a megtermelt energiával 
működne az új Led rendszer. A többlet energia értékesítésre 
kerülne, melyből bevétel képződne az önkormányzat részére.  

3.2 Megyei kiemelt Vissza nem 
térítendő

Som Község 
Önkormányzata Önkormányzat - A település lakossága 2015 2             40 000 000    ERFA

4. az alacsony szén-
dioxid kibocsátású 
gazdaságra való 
átállás támogatása 
minden szektorban;

ERFA 5. cikk (4) c)  

Évente megtakarított 
energiamennyiség 
Megvalósuló intézkedések 
kapcsán a megújuló 
energiaforrásokból származó 
évi energiatermelés 
Energetikailag korszerűsített 
épületek száma 
Kidolgozásra kerülő alacsony 
szén-dioxid-kibocsátással járó 
stratégiák száma 

5.) A fenntartható gazdálkodást és 
erőforrás felhasználást, valamint a 
megye lakosságának életminőség 
javítását támogató 
környezetgazdálkodási beruházások 
támogatása

Som Som

5. projekt Siófoki
Siójut Polgármesteri Hivatal külső 
és belső felújítása, 
fűtéskorszerűsítése

Talajnedvesség elleni szigetelés, külső homlokzatfelújítás, 
belső vakolatjavítás, padlószigetelés, álmennyezet kiépítés, 
külső- és belső nyílászárók cseréje, fűtési rendszer felújítás, 
hőszigetelés, napelemes alternatív energiahasznosítás.

3.2 Megyei kiemelt Vissza nem 
térítendő Siójut Önkormányzat Önkormányzat -

A kistérség 
közintézményeinek 
dolgozói és használói

2015 2             50 000 000    ERFA

4. az alacsony szén-
dioxid kibocsátású 
gazdaságra való 
átállás támogatása 
minden szektorban;

ERFA 5. cikk (4) c)  

Évente megtakarított 
energiamennyiség 
Megvalósuló intézkedések 
kapcsán a megújuló 
energiaforrásokból származó 
évi energiatermelés 
Energetikailag korszerűsített 
épületek száma 
Kidolgozásra kerülő alacsony 
szén-dioxid-kibocsátással járó 
stratégiák száma 

5.) A fenntartható gazdálkodást és 
erőforrás felhasználást, valamint a 
megye lakosságának életminőség 
javítását támogató 
környezetgazdálkodási beruházások 
támogatása

Siójut Siójut

6. projekt Siófoki Fecske lakások energetikai 
fejlesztése

A projet megvalósítása során a külső homlokzat és a jelenleg 
hőhidas loggiák homlokzati hőszigetelést kapnak, a fűtési 
rendszer korszerűsítése és a nyílászárók felújítása, esetleg, 
szükségszerű cseréje is megtörténik. Megújuló 
energiaforrások felhasználásával - napelem, napkollektor - 
tovább növeljük az épület energia-hatákonyságának szintjét.

3.2 Megyei kiemelt Vissza nem 
térítendő

Siófok Város 
Önkormányzata Önkormányzat -

A kistérség 
közintézményeinek 
dolgozói és használói

2015 2          280 000 000    ERFA

4. az alacsony szén-
dioxid kibocsátású 
gazdaságra való 
átállás támogatása 
minden szektorban;

ERFA 5. cikk (4) c)  

Évente megtakarított 
energiamennyiség 
Megvalósuló intézkedések 
kapcsán a megújuló 
energiaforrásokból származó 
évi energiatermelés 
Energetikailag korszerűsített 
épületek száma 
Kidolgozásra kerülő alacsony 
szén-dioxid-kibocsátással járó 
stratégiák száma 

5.) A fenntartható gazdálkodást és 
erőforrás felhasználást, valamint a 
megye lakosságának életminőség 
javítását támogató 
környezetgazdálkodási beruházások 
támogatása

Siófok Siófok

7. projekt Siófoki

Zöld beruházás a Balatonföldvári 
kistérségben - zöldhulladék 
feldolgozó központ,  a térségi 
intézmények 
energiafelhasználásának 
csökkentésére

A projekt keretében megvalósítani kívánt tevékenységek: 
terület vásárlás, üzem/telep létrehozása, technológia, gépek, 
eszközök beszerzése, népszerűsítés eszközeinek kialakítása 
(honlap,  tematikus kiadványok, szemléletformáló 
rendezvények és programok). Országos csatlakozás a hasonló 
szellemiséget gyakorló térségekhez / településekhez, 
együttműködések kiépítése, jó gyakorlat megosztása. Érintett 
önkormányzatok száma (térségi és azon túli).

3.2 Pályázati 
kiválasztás

Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Balatonföldvári 
Többcélú Kistérségi 
Társulás

Egyéb szervezet

Térségi 
önkormányzatok, 
Balatonföldvári 
Kistérségi Turisztikai 
Egyesület, Helyi és 
térségi civil szervezetek

A kistérség 
közintézményeinek 
dolgozói és használói

2015 1,5          700 000 000    ERFA

4. az alacsony szén-
dioxid kibocsátású 
gazdaságra való 
átállás támogatása 
minden szektorban;

ERFA 5. cikk (4) c)  

Évente megtakarított 
energiamennyiség 
Megvalósuló intézkedések 
kapcsán a megújuló 
energiaforrásokból származó 
évi energiatermelés 
Energetikailag korszerűsített 
épületek száma 
Kidolgozásra kerülő alacsony 
szén-dioxid-kibocsátással járó 
stratégiák száma 

5.) A fenntartható gazdálkodást és 
erőforrás felhasználást, valamint a 
megye lakosságának életminőség 
javítását támogató 
környezetgazdálkodási beruházások 
támogatása

Balatonföldvár Balatonföldvári kistérség

8. projekt Siófoki
Napelemes  Balatonszárszó - 
önkormányzati épületek 
fűtésének korszerűsítésére

Balatonszárszó Hősök tere 1. önkormányzat hivatalának 
épülete, a József Attila Általános Iskola( Vörösmarty u. 6.) a 
Százszorszép Óvoda épülete (Radnóti utca) a Művelődési Ház 
épülete ( Szóládi u. 20) valamint az orvosi rendelő épülete ( Fő 
u. 48) fűtéskorszerűsítése, megújuló energiát biztosító 
napkollektorok beszerzésével, felszerelésével. 

3.2 Pályázati 
kiválasztás

Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Balatonszárszó 
Nagyközség 
Önkormányzata

Önkormányzat TDM
A kistérség 
közintézményeinek 
dolgozói és használói

2015 0,33             80 000 000    ERFA

4. az alacsony szén-
dioxid kibocsátású 
gazdaságra való 
átállás támogatása 
minden szektorban;

ERFA 5. cikk (4) c)  

Évente megtakarított 
energiamennyiség 
Megvalósuló intézkedések 
kapcsán a megújuló 
energiaforrásokból származó 
évi energiatermelés 
Energetikailag korszerűsített 
épületek száma 
Kidolgozásra kerülő alacsony 
szén-dioxid-kibocsátással járó 
stratégiák száma 

5.) A fenntartható gazdálkodást és 
erőforrás felhasználást, valamint a 
megye lakosságának életminőség 
javítását támogató 
környezetgazdálkodási beruházások 
támogatása

Balatonszárszó Balatonszárszó 
közintézményei

9. projekt Siófoki Közösségi Ház fűtéskorszerüsítés  
- Kötcse

A konvektoros fűtés elavult, korszerűtlen, a Közösségi ház 
átépítését követően a teljes, korszerű fűtésrendszer kiépítése. 3.2 Pályázati 

kiválasztás

Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Kötcsei Község 
Önkormányzata Önkormányzat Kötcséért 

Közalapítvány

A kistérség 
közintézményeinek 
dolgozói és használói

2015 0,17               6 000 000    ERFA

4. az alacsony szén-
dioxid kibocsátású 
gazdaságra való 
átállás támogatása 
minden szektorban;

ERFA 5. cikk (4) c)  

Évente megtakarított 
energiamennyiség 
Megvalósuló intézkedések 
kapcsán a megújuló 
energiaforrásokból származó 
évi energiatermelés 
Energetikailag korszerűsített 
épületek száma 
Kidolgozásra kerülő alacsony 
szén-dioxid-kibocsátással járó 
stratégiák száma 

5.) A fenntartható gazdálkodást és 
erőforrás felhasználást, valamint a 
megye lakosságának életminőség 
javítását támogató 
környezetgazdálkodási beruházások 
támogatása

Kötcse 8627 Kötcse Fő utca 13-
15.
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SIÓFOKI JÁRÁS

10. projekt Siófoki
Kötcsei Óvoda-iskola épületének 
külső hőszigetelése, nyílászárók 
cseréje

Külsőomlokzatok homlokzat vakolat javítás, hőszigetelés, 
nyílászárók cseréje, fűtéskorszerűsítés 3.2 Pályázati 

kiválasztás

Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Kötcsei Község 
Önkormányzata Önkormányzat Iparkamara

A kistérség 
közintézményeinek 
dolgozói és használói

2015 na.             20 000 000    ERFA

4. az alacsony szén-
dioxid kibocsátású 
gazdaságra való 
átállás támogatása 
minden szektorban;

ERFA 5. cikk (4) c)  

Évente megtakarított 
energiamennyiség 
Megvalósuló intézkedések 
kapcsán a megújuló 
energiaforrásokból származó 
évi energiatermelés 
Energetikailag korszerűsített 
épületek száma 
Kidolgozásra kerülő alacsony 
szén-dioxid-kibocsátással járó 
stratégiák száma 

5.) A fenntartható gazdálkodást és 
erőforrás felhasználást, valamint a 
megye lakosságának életminőség 
javítását támogató 
környezetgazdálkodási beruházások 
támogatása

Kötcse Kötcse, Hősök tere 1. 
87.hrsz

11. projekt Siófoki

Kommunális energiatermelés 
megvalósítása - regionális 
lakossági, üzemi és kommunális 
szerves hulladék felhasználása 
önkormányzati közfeladatot 
ellátó épületek energetikai 
ellátására komposztálás, biogáz 
termelés vagy biomassza 
elégetése révén

Biomassza alapanyagok:
- házhoz menő szelektív gyűjtésből származó lakossági szerves 
hulladék
- térségi mezőgazdasági üzemekben keletkező szerves 
hulladék
- kivágott invazív, nem őshonos növények
- erdei fakitermelés hulladékai

Az alapanyagok begyűjtése, aprítása, feldolgozása 
biomasszává. A biomassza energiatartalmának kinyerése 
komposzthő, biogáz égéshő,  energia brikett ill. pellet égéshő 
formájában. A keletkező energia felhasználása az 
önkormányzati létesítmények (művelődési házak, iskolák, 
polgármesteri hivatalok, önkormányzati melegház) fűtésére, 
melegvíz-ellátására, esetleg elektromos energia termelésére. 
A bomlási folyamat eredményeként előállított komposzt 
értékesíthető v. felhasználható kommunális zöldterületek 
(melegház, parkok) tápanyag utánpótlására.

Az invazív mirigyes bálványfa (Ailanthus altissima) kivágása és 
energetikai felhasználása által a szennyezett területek 
rehabilitálhatók.

3.2 Pályázati 
kiválasztás

Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Kötcse, Nagycsepely, 
Teleki, Szólád, 
Balatonszárszó 
önkormányzata

Önkormányzat -
A kistérség 
közintézményeinek 
dolgozói és használói

2015 1,5          100 000 000    ERFA

4. az alacsony szén-
dioxid kibocsátású 
gazdaságra való 
átállás támogatása 
minden szektorban;

ERFA 5. cikk (4) c)  

Évente megtakarított 
energiamennyiség 
Megvalósuló intézkedések 
kapcsán a megújuló 
energiaforrásokból származó 
évi energiatermelés 
Energetikailag korszerűsített 
épületek száma 
Kidolgozásra kerülő alacsony 
szén-dioxid-kibocsátással járó 
stratégiák száma 

5.) A fenntartható gazdálkodást és 
erőforrás felhasználást, valamint a 
megye lakosságának életminőség 
javítását támogató 
környezetgazdálkodási beruházások 
támogatása

Kötcse
Kötcse, Nagycsepely, 
Teleki, Szólád, 
Balatonszárszó

12. projekt Siófoki

Helyi és térségi egészségügyi 
alapellátás épület korszerűsítés , 
infrastruktúra fejlesztés, 
eszközbeszerzés Kőröshegyen.

A helyi önkormányzat főbb alapellátási szolgálatainak helyet 
adó 130 m2 épület teljes felújítása, energiahatékony fűtés és 
HM kialakítása, hőszigetelés, nyílászárók kicserelése, teljes 
épületgépészeti felújítás, fizikai és infokommunikációs 
akadálymentesítés, kerítés és parkoló, parkosítás 
megvalósítása, vagyonvédelem kiépítése.

3.2 Pályázati 
kiválasztás

Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Kőröshegy Község 
Önkormányzata Önkormányzat

Balatonföldvári 
Többcélú Kistérségi 
Társulás és 
önkormányzatai, 
Kistérségi Családsegítő 
Központ és 
Gyermekjóléti 
Szolgálat, EFI Iroda

A kistérség 
közintézményeinek 
dolgozói és használói

2015 1             50 000 000    ERFA

4. az alacsony szén-
dioxid kibocsátású 
gazdaságra való 
átállás támogatása 
minden szektorban;

ERFA 5. cikk (4) c)  

Évente megtakarított 
energiamennyiség 
Megvalósuló intézkedések 
kapcsán a megújuló 
energiaforrásokból származó 
évi energiatermelés 
Energetikailag korszerűsített 
épületek száma 
Kidolgozásra kerülő alacsony 
szén-dioxid-kibocsátással járó 
stratégiák száma 

5.) A fenntartható gazdálkodást és 
erőforrás felhasználást, valamint a 
megye lakosságának életminőség 
javítását támogató 
környezetgazdálkodási beruházások 
támogatása

Kőröshegy 8617 Kőröshegy, Petőfi S. 
u. 126.

13. projekt Siófoki Faluház korszerűsítése - 
Balatonőszöd

A Faluház a különböző szervezetek és önkormányzati fórumok 
megrendszésének helyszíne, konvektoros gázfűtése és elavult 
nyílászárói mellett a 70-es években létesített padló burkolat, a 
vizesblokk mozgáskorlátozottak részére történő átalakítása 
elvárás az Európai polgár számára.

3.2 Pályázati 
kiválasztás

Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Balatonőszöd Községi 
Önkormányzat Önkormányzat Helyi közösség

A kistérség 
közintézményeinek 
dolgozói és használói

2015 0,67             27 000 000    ERFA

4. az alacsony szén-
dioxid kibocsátású 
gazdaságra való 
átállás támogatása 
minden szektorban;

ERFA 5. cikk (4) c)  

Évente megtakarított 
energiamennyiség 
Megvalósuló intézkedések 
kapcsán a megújuló 
energiaforrásokból származó 
évi energiatermelés 
Energetikailag korszerűsített 
épületek száma 
Kidolgozásra kerülő alacsony 
szén-dioxid-kibocsátással járó 
stratégiák száma 

5.) A fenntartható gazdálkodást és 
erőforrás felhasználást, valamint a 
megye lakosságának életminőség 
javítását támogató 
környezetgazdálkodási beruházások 
támogatása

Balatonőszöd Balatonőszöd 60 hrsz.

1. projekt Siófoki Rendelőintézet komplex 
akadálymenetsítése

A projet megvalósítása során a meglévő épületrészen  a 
következőket szükséges elvégezni : lift kiépítése, 
mozgáskorlátozott mosdók kialakítása, Braille írásos 
információs táblák kihelyezése, induciós hurkok telepítése, 
nem megfelelő méretű nyílászárók cseréje.

4.1 Megyei kiemelt Vissza nem 
térítendő

Siófok Város 
Önkormányzata Önkormányzat -

Egészségügyi ellátásban 
részesülők és egészségügyi 
dolgozók

2015 2             67 000 000    ERFA

9. társadalmi 
befogadás ösztönzése 
és szegénység elleni 
küzdelem

ERFA 5. cikk (9) a) 
Támogatott létesítmények 
fejlesztése által érintett 
lakosok száma

7.) Térségi jelentőségű szolgáltatások 
és infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

Siófok Siófok

2. projekt Siófoki
Orvosi rendelők 
infrastruktúrájának, szolgáltatási 
színvonalának fejlesztése

A Balatonföldvári kistérség nem városi rangú településein lévő 
orvosi rendelők infrastruktúrájának, szolgáltatási 
színvonalának fejlesztése. Rendelők és várótermek felújítása, 
fűtés korszerűsítés, akadálymentesítés, egyéb állagmegőrző 
felújítási munkák, eszközbeszerzés – bútorok, egyéb eszközök.

4.1 Pályázati 
kiválasztás

Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Balatonföldvár 
Többcélú Kistérségi 
Társulás

Egyéb szervezet
A Balatonföldvári 
kistérség 
önkormányzatai

Egészségügyi ellátásban 
részesülők és egészségügyi 
dolgozók

2015 0,5             33 000 000    ERFA

9. társadalmi 
befogadás ösztönzése 
és szegénység elleni 
küzdelem

ERFA 5. cikk (9) a) 
Támogatott létesítmények 
fejlesztése által érintett 
lakosok száma

7.) Térségi jelentőségű szolgáltatások 
és infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

Balatonföldvár 
A Balatonföldvári kistérség 
nem városi rangú 
települései

1. projekt Siófoki Rendelőintézet komlpex 
akadálymenetsítése

A projet megvalósítása során a meglévő épületrészen  a 
következőket szükséges elvégezni : lift kiépítése, 
mozgáskorlátozott mosdók kialakítása, Braille írásos 
információs táblák kihelyezése, induciós hurkok telepítése, 
nem megfelelő méretű nyílászárók cseréje.

4.1 Megyei kiemelt Vissza nem 
térítendő

Siófok Város 
Önkormányzata Önkormányzat -

Egészségügyi ellátásban 
részesülők és egészségügyi 
dolgozók

2015 2             84 000 000    ERFA

9. társadalmi 
befogadás ösztönzése 
és szegénység elleni 
küzdelem

ERFA 5. cikk (9) a) 
Támogatott létesítmények 
fejlesztése által érintett 
lakosok száma

7.) Térségi jelentőségű szolgáltatások 
és infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

Siófok Siófok

2. projekt Siófoki Orvosi rendelők felújítása Zamárdi orvosi rendelőinek felújítása, korszerűsítése. 4.1 Megyei kiemelt Vissza nem 
térítendő

Zamárdi Város 
Önkormányzata Önkormányzat -

Egészségügyi ellátásban 
részesülők és egészségügyi 
dolgozók

2015 2             50 000 000    ERFA

9. társadalmi 
befogadás ösztönzése 
és szegénység elleni 
küzdelem

ERFA 5. cikk (9) a) 
Támogatott létesítmények 
fejlesztése által érintett 
lakosok száma

7.) Térségi jelentőségű szolgáltatások 
és infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

Zamárdi Zamárdi

3. projekt Siófoki
Orvosi rendelők 
infrastruktúrájának, szolgáltatási 
színvonalának fejlesztése

A Balatonföldvári kistérség nem városi rangú településein lévő 
orvosi rendelők infrastruktúrájának, szolgáltatási 
színvonalának fejlesztése. Rendelők és várótermek felújítása, 
fűtés korszerűsítés, akadálymentesítés, egyéb állagmegőrző 
felújítási munkák, eszközbeszerzés – bútorok, egyéb eszközök.

4.1 Pályázati 
kiválasztás

Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Balatonföldvár 
Többcélú Kistérségi 
Társulás

Egyéb szervezet
A Balatonföldvári 
kistérség 
önkormányzatai

Egészségügyi ellátásban 
részesülők és egészségügyi 
dolgozók

2015 0,5             66 000 000    ERFA

9. társadalmi 
befogadás ösztönzése 
és szegénység elleni 
küzdelem

ERFA 5. cikk (9) a) 
Támogatott létesítmények 
fejlesztése által érintett 
lakosok száma

7.) Térségi jelentőségű szolgáltatások 
és infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

Balatonföldvár 
A Balatonföldvári kistérség 
nem városi rangú 
települései

Tartalék lista

200%-os lista (200 M Ft)

4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése
100%-os lista (100 M Ft)

2014.05.31. 9/12



SIÓFOKI JÁRÁS

1. projekt Siófoki
Egészségügyi alapellátást 
biztosító egészségház építése - 
Balatonszemes

Az önkormányzat tulajdonát képező új településközpont 
területén az iskola közelében kerülne kialakításra egy 305 m2-
es egészségház tetőterében 4 szolgálati lakás kialakításának 
lehetőségével. Az egészségügyi alapellátás mellett kisebb 
szakellátásra is lehetőség nyílna. Az orvosok szakorvosok 
rendelői mellett elképzelhető gyógyszertár kialakítása is, mely 
jelenleg szintén egy villa épületében közös tulajdonú 
ingatlanban van.  

4.1 Pályázati 
kiválasztás

Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Balatonszemes 
Községi 
Önkormányzat

Önkormányzat

Helyi civil szervezetek 
és vállalkozók (tbk. 
háziorvos, fogorvos, 
gyermekorvos)

Egészségügyi ellátásban 
részesülők és egészségügyi 
dolgozók

2015 0,5             80 000 000    ERFA

9. társadalmi 
befogadás ösztönzése 
és szegénység elleni 
küzdelem

ERFA 5. cikk (9) a) 
Támogatott létesítmények 
fejlesztése által érintett 
lakosok száma

7.) Térségi jelentőségű szolgáltatások 
és infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

Balatonszemes 
Balatonszemes 2040/2 
hrsz-ú önkormányzati 
tulajdonú ingatlan

1. projekt Siófoki Gondozási központ felújítása Siófok gondozási központjának teljes körű felújítása  4.2 Megyei kiemelt Vissza nem 
térítendő

Siófok Város 
Önkormányzata Önkormányzat -

Szociális ellátásban 
részesülők és szociális 
dolgozók

2015 2             66 000 000    ERFA

9. társadalmi 
befogadás ösztönzése 
és szegénység elleni 
küzdelem

ERFA 5. cikk (9) a) 
Támogatott létesítmények 
fejlesztése által érintett 
lakosok száma

7.) Térségi jelentőségű szolgáltatások 
és infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

Siófok Siófok

2. projekt Siófoki

Jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás feltételeinek 
javítása a Balatonföldvári 
kistérségben

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás infrastrukturális 
feltételeinek javítása a Balatonföldvári kistérség nem városi 
rangú településein

4.2 Pályázati 
kiválasztás

Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Balatonföldvár 
Többcélú Kistérségi 
Társulás

Egyéb szervezet
A Balatonföldvári 
kistérség 
önkormányzatai

Szociális ellátásban 
részesülők és szociális 
dolgozók

2015 0,5             33 000 000    ERFA

9. társadalmi 
befogadás ösztönzése 
és szegénység elleni 
küzdelem

ERFA 5. cikk (9) a) 
Támogatott létesítmények 
fejlesztése által érintett 
lakosok száma

7.) Térségi jelentőségű szolgáltatások 
és infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

Balatonföldvár 
A Balatonföldvári kistérség 
nem városi rangú 
települései

3. projekt Siófoki Gondozási központ felújítása Siófok gondozási központjának teljes körű felújítása  4.2 Megyei kiemelt Vissza nem 
térítendő

Siófok Város 
Önkormányzata Önkormányzat -

Szociális ellátásban 
részesülők és szociális 
dolgozók

2015 2             66 000 000    ERFA

9. társadalmi 
befogadás ösztönzése 
és szegénység elleni 
küzdelem

ERFA 5. cikk (9) a) 
Támogatott létesítmények 
fejlesztése által érintett 
lakosok száma

7.) Térségi jelentőségű szolgáltatások 
és infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

Siófok Siófok

4. projekt Siófoki

Jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás feltételeinek 
javítása a Balatonföldvári 
kistérségben

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás infrastrukturális 
feltételeinek javítása a Balatonföldvári kistérség nem városi 
rangú településein

4.2 Pályázati 
kiválasztás

Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Balatonföldvár 
Többcélú Kistérségi 
Társulás

Egyéb szervezet
A Balatonföldvári 
kistérség 
önkormányzatai

Szociális ellátásban 
részesülők és szociális 
dolgozók

2015 0,5             66 000 000    ERFA

9. társadalmi 
befogadás ösztönzése 
és szegénység elleni 
küzdelem

ERFA 5. cikk (9) a) 
Támogatott létesítmények 
fejlesztése által érintett 
lakosok száma

7.) Térségi jelentőségű szolgáltatások 
és infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

Balatonföldvár 
A Balatonföldvári kistérség 
nem városi rangú 
települései

Tartalék lista

5. projekt Siófoki
Idősbarát Balatonszárszó - 
idősgondozási központ 
kialakítása

Balatonszárszó központi területén lévő,üresen álló ingatlan 
tulajdon jogának megszerzésével, átalakításásval 
idősgondozási központ kialakítása, a lakosság 40 %-át kitevő 
idős emberekről történő szociális gondozói szolgáltatás 
továbbfejlesztésével. A beruházás a helyben valamint a 
kistérségben rászorulóknak biztosít minőségi nappali 
gondozási szolgáltatást az erre a célra tervezett 
gépjárműbeszerzéssel, csökkentve az idősek elszigetelődését, 
az időskori depressziót, demenciát. 

4.2 Pályázati 
kiválasztás

Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Balatonszárszó 
Nagyközség 
Önkormányzata

Önkormányzat BTKT, társtelepülések, 
EFI Iroda

Idősotthon bentlakói és 
dolgozói 2015 2          100 000 000    ERFA

9. társadalmi 
befogadás ösztönzése 
és szegénység elleni 
küzdelem

ERFA 5. cikk (9) a) 
Támogatott létesítmények 
fejlesztése által érintett 
lakosok száma

7.) Térségi jelentőségű szolgáltatások 
és infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

Balatonszárszó Balatonszárszó

6. projekt Siófoki Szociális bérlakás önkormányzati 
mintaprojekt - Balatonszárszó

Önkormányzati tulajdonú területen 20 db lakás építése a 
lakásukat elvesztő, lakhatásra alkalmatlan építményekben 
lakó, valamint fiatalok életkezdési lakhatását átmenetileg 
biztosító lakosok részére. A projekttel a fiatalok elköltözését, 
a lakásukat elvesztő családoknak biztonságot adó intézkedés 
valósul meg.  

4.2 Pályázati 
kiválasztás

Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Balatonszárszó 
Nagyközség 
Önkormányzata

Önkormányzat
BTKT Szoc. És 
Gyermekjóléti Szolg., 
társtelepülések

Szociális bérlakáshoz jutó 
lakosok 2015 1          100 000 000    ERFA

9. társadalmi 
befogadás ösztönzése 
és szegénység elleni 
küzdelem

ERFA 5. cikk (9) a) 
Támogatott létesítmények 
fejlesztése által érintett 
lakosok száma

7.) Térségi jelentőségű szolgáltatások 
és infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

Balatonszárszó Balatonszárszó

6. projekt Siófoki Balatonszemes Önkormányzat 
közkonyhájának bővítése

A 375 adagos korszerűtlen körülmények között üzemelő és 
növekvő adaglétszám igény kielégítését szolgáló 
gyermekétkeztetést -óvodás,-iskolás gyermekek - ,  
intézményi dolgozók "munkahelyi" étkeztetését, valamint 
szociális étkeztetést (ez utóbbi Balatonőszöd és Teleki 
településekre is) a szociális étkeztetési gény nem 
visszautasítható kötelezően ellátandó feladat, melyet csak úgy 
lehet biztosítani, ha a jelenlegi helyén nem bővíthető konyha 
korszerűsítés az új településközpontban egy konyha étterem 
létesítéséve - esetleg kifelé vendégétkeztetést is biztosító 
módon - valósul meg.

4.2 Pályázati 
kiválasztás

Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Balatonszemes 
Községi 
Önkormányzat

Önkormányzat
Dél-Balatoni FC, 
rendezvényszervező, 
Balatonszemes 

közkonyha dolgozói és az 
ott étkező lakosok 2015 0,75             60 000 000    ERFA

9. társadalmi 
befogadás ösztönzése 
és szegénység elleni 
küzdelem

ERFA 5. cikk (9) a) 
Támogatott létesítmények 
fejlesztése által érintett 
lakosok száma

7.) Térségi jelentőségű szolgáltatások 
és infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

Balatonszemes
Balatonszemes  
önkormányzati tulajdonú 
2044 hrsz ingatlanán

1. projekt Siófoki
Siófoki kistérség 
rendelőintézeteinek 
akadálymentesítése

Siófoki kistérség rendelőintézeteinek akadálymentesítése  4.3 Megyei kiemelt Vissza nem 
térítendő

Siófok Város 
Önkormányzata Önkormányzat A Siófoki kistérség 

önkormányzatai

A rendelőintézet dolgozói, 
és az igénybevevő 
lakosság

2015 2             31 000 000    ERFA

9. társadalmi 
befogadás ösztönzése 
és szegénység elleni 
küzdelem

ERFA 5. cikk (9) a) 
Támogatott létesítmények 
fejlesztése által érintett 
lakosok száma

7.) Térségi jelentőségű szolgáltatások 
és infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

Siófok Siófoki kistérség

2. projekt Siófoki
Közintézmények 
akadálymentesítése a 
Balatonföldvári kistérségben

Önkormányzati feladatot ellátó közintézmények 
akadálymentesítése a Balatonföldvári kistérség nem városi 
rangú településein - faluházak, hivatalok, egyéb 
közintézmények ésszerű akadálymentesítése.

 4.3 Pályázati 
kiválasztás

Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Balatonföldvár 
Többcélú Kistérségi 
Társulás

Egyéb szervezet
A Balatonföldvári 
kistérség 
önkormányzatai

A Balatonföldvári kistérség 
településinek lakossága 2015 0,5             16 000 000    ERFA

9. társadalmi 
befogadás ösztönzése 
és szegénység elleni 
küzdelem

ERFA 5. cikk (9) a) 
Támogatott létesítmények 
fejlesztése által érintett 
lakosok száma

7.) Térségi jelentőségű szolgáltatások 
és infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

Balatonföldvár
A Balatonföldvári kistérség 
nem városi rangú 
települései

3. projekt Siófoki
Siófoki kistérség 
rendelőintézeteinek 
akadálymentesítése

Siófoki kistérség rendelőintézeteinek akadálymentesítése  4.3 Megyei kiemelt Vissza nem 
térítendő

Siófok Város 
Önkormányzata Önkormányzat Siófok Város 

Önkormányzata

A rendelőintézet dolgozói, 
és az igénybevevő 
lakosság

2015 2             62 000 000    ERFA

9. társadalmi 
befogadás ösztönzése 
és szegénység elleni 
küzdelem

ERFA 5. cikk (9) a) 
Támogatott létesítmények 
fejlesztése által érintett 
lakosok száma

7.) Térségi jelentőségű szolgáltatások 
és infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

Siófok Siófoki kistérség

4. projekt Siófoki
Közintézmények 
akadálymentesítése a 
Balatonföldvári kistérségben

Önkormányzati feladatot ellátó közintézmények 
akadálymentesítése a Balatonföldvári kistérség nem városi 
rangú településein - faluházak, hivatalok, egyéb 
közintézmények ésszerű akadálymentesítése.

 4.3 Pályázati 
kiválasztás

Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Balatonföldvár 
Többcélú Kistérségi 
Társulás

Egyéb szervezet
A Balatonföldvári 
kistérség 
önkormányzatai

A Balatonföldvári kistérség 
településinek lakossága 2015 0,5             16 000 000    ERFA

9. társadalmi 
befogadás ösztönzése 
és szegénység elleni 
küzdelem

ERFA 5. cikk (9) a) 
Támogatott létesítmények 
fejlesztése által érintett 
lakosok száma

7.) Térségi jelentőségű szolgáltatások 
és infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

Balatonföldvár
A Balatonföldvári kistérség 
nem városi rangú 
települései

1. projekt Siófoki Siófok déli városrészének 
rehabilitációja Siófok leromlott déli városrészének teljes rehabilitációja 4.4 Megyei kiemelt Vissza nem 

térítendő
Siófok Város 
Önkormányzata Önkormányzat - A terület lakossága 2015 1          149 125 000    ERFA

9. társadalmi 
befogadás ösztönzése 
és szegénység elleni 
küzdelem

ERFA 5. cikk (9) b) 
A támogatással érintett 
lakosok száma a megújult 
településrészeken

7.) Térségi jelentőségű szolgáltatások 
és infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

Siófok Siófok

2. projekt Siófoki Siófok déli városrészének 
rehabilitációja Siófok leromlott déli városrészének teljes rehabilitációja 4.4 Megyei kiemelt Vissza nem 

térítendő
Siófok Város 
Önkormányzata Önkormányzat - A terület lakossága 2015 1          300 000 000    ERFA

9. társadalmi 
befogadás ösztönzése 
és szegénység elleni 
küzdelem

ERFA 5. cikk (9) b) 
A támogatással érintett 
lakosok száma a megújult 
településrészeken

7.) Térségi jelentőségű szolgáltatások 
és infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

Siófok Siófok

6.3. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok
100%-os lista (54 M Ft)

100%-os lista (47 M Ft)

200%-os lista (94 M Ft)

4.4. Leromlott városi területek rehabilitációja
100%-os lista (150M Ft)

200%-os lista (300 M Ft)

4.2. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése
100%-os lista (100 M Ft)

200%-os lista (200 M Ft)

4.3. A meglévő, önkormányzati feladatellátást szolgáló intézmények akadálymentesítése, családbarát funkciók kialakítása
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SIÓFOKI JÁRÁS

1. projekt Siófoki Térségi közösségi és oktatási 
programok megvalósítása

Oktatási és közösségi programok szervezése a siófoki 
kistérség területén  6.3 Megyei kiemelt Vissza nem 

térítendő
Siófok Város 
Önkormányzata Önkormányzat Siófoki kistérség 

önkormányzatai
A térség lakossága, és az 
ide érkező turisták 2015 7             35 000 000    ESZA

9. társadalmi 
befogadás ösztönzése 
és szegénység elleni 
küzdelem

ESZA rendelet 3. cikk 
(1) b) i.

Támogatással érintett lakosok 
száma a fejlesztett / 
megújított településrészeken  
Támogatott közösségi célú 
programok száma 
Támogatott létesítmények 
fejlesztése által érintett 
lakosok száma 

4.) A lakosság képzettségi szintjének 
javítását célzó fejlesztések 
támogatása

Siófok Siófok

2. projekt Siófoki

Térségi igényekre épülő képzések 
megvalósítása és szükséges 
infrastruktúra megteremtése a 
Nyitok Oktatási Központ 
szolgáltatásainak (képzéseinek) 
bővítésével 

A jelenleg Nyitok Oktatási Központ szolgáltatásainak 
(képzéseinek) bővítésével a célcsoportokkal történő 
megkötések nélkül a  térség lakosságának igényeihez 
igazodva, olyan képzések, kézségfejlesztési programok, 
szakértői tájékoztatók stb. szervezése, melyek hosszú távon 
szolgálják, mind a munkavállalás elősegítését, mind a 
közszolgáltatáokhoz, egyéb szolgáltatásokhoz való egyenlő 
esélyű hozzéférést. A képzésekhez szükséges eszközrendszer 
beszerzésekor teljeskörű akadálymentesítési szempontok 
figyelembevételével.

 6.3 Pályázati 
kiválasztás

Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Balatonföldvár Város 
Önkormányzata Önkormányzat

Helyi és térségi 
vállalkozók, TDM 
szervezet, Térségi 
önkormányzatok

A régió általános és 
középiskolai tanulói, 
pedagógusok. 
egyetemisták, főiskolások, 
a térség felnőtt lakossága, 
hátrányos helyzetű 
lakosság (munkanélküliek, 
kisebbségi csoportok), 
gazdák, vállalkozók
- önkormányzati 
döntéshozók, civil 
szervezetek

2015 1             18 000 000    ESZA

9. társadalmi 
befogadás ösztönzése 
és szegénység elleni 
küzdelem

ESZA rendelet 3. cikk 
(1) b) i.

Támogatással érintett lakosok 
száma a fejlesztett / 
megújított településrészeken  
Támogatott közösségi célú 
programok száma 
Támogatott létesítmények 
fejlesztése által érintett 
lakosok száma 

4.) A lakosság képzettségi szintjének 
javítását célzó fejlesztések 
támogatása

Balatonföldvár Balatonföldvár

3. projekt Siófoki Térségi közösségi és oktatási 
programok megvalósítása

Oktatási és közösségi programok szervezése a siófoki 
kistérség területén  6.3 Megyei kiemelt Vissza nem 

térítendő
Siófok Város 
Önkormányzata Önkormányzat Siófoki kistérség 

önkormányzatai
A térség lakossága, és az 
ide érkező turisták 2015 7             70 000 000    ESZA

9. társadalmi 
befogadás ösztönzése 
és szegénység elleni 
küzdelem

ESZA rendelet 3. cikk 
(1) b) i.

Támogatással érintett lakosok 
száma a fejlesztett / 
megújított településrészeken  
Támogatott közösségi célú 
programok száma 
Támogatott létesítmények 
fejlesztése által érintett 
lakosok száma 

4.) A lakosság képzettségi szintjének 
javítását célzó fejlesztések 
támogatása

Siófok Siófok

4. projekt Siófoki

Térségi igényekre épülő képzések 
megvalósítása és szükséges 
infrastruktúra megteremtése a 
Nyitok Oktatási Központ 
szolgáltatásainak (képzéseinek) 
bővítésével 

A jelenleg Nyitok Oktatási Központ szolgáltatásainak 
(képzéseinek) bővítésével a célcsoportokkal történő 
megkötések nélkül a  térség lakosságának igényeihez 
igazodva, olyan képzések, kézségfejlesztési programok, 
szakértői tájékoztatók stb. szervezése, melyek hosszú távon 
szolgálják, mind a munkavállalás elősegítését, mind a 
közszolgáltatáokhoz, egyéb szolgáltatásokhoz való egyenlő 
esélyű hozzéférést. A képzésekhez szükséges eszközrendszer 
beszerzésekor teljeskörű akadálymentesítési szempontok 
figyelembevételével.

 6.3 Pályázati 
kiválasztás

Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Balatonföldvár Város 
Önkormányzata Önkormányzat

Helyi és térségi 
vállalkozók, TDM 
szervezet, Térségi 
önkormányzatok

A régió általános és 
középiskolai tanulói, 
pedagógusok. 
egyetemisták, főiskolások, 
a térség felnőtt lakossága, 
hátrányos helyzetű 
lakosság (munkanélküliek, 
kisebbségi csoportok), 
gazdák, vállalkozók
- önkormányzati 
döntéshozók, civil 
szervezetek

2015 1             36 000 000    ESZA

9. társadalmi 
befogadás ösztönzése 
és szegénység elleni 
küzdelem

ESZA rendelet 3. cikk 
(1) b) i.

Támogatással érintett lakosok 
száma a fejlesztett / 
megújított településrészeken  
Támogatott közösségi célú 
programok száma 
Támogatott létesítmények 
fejlesztése által érintett 
lakosok száma 

4.) A lakosság képzettségi szintjének 
javítását célzó fejlesztések 
támogatása

Balatonföldvár Balatonföldvár

1. projekt Siófoki
Térségi identitáserősítő 
rendezvények szervezése a 
Siófoki kistérségben

A térségi identitás erősítését szolgáló rendezvények 
szervezése a Siófoki kistérség területén  6.4 Megyei kiemelt Vissza nem 

térítendő
Siófok Város 
Önkormányzata Önkormányzat

A Siófoki kistérség 
települési 
önkormányzatai

A térség lakossága 2015 2             60 000 000    ESZA

9. társadalmi 
befogadás ösztönzése 
és szegénység elleni 
küzdelem

ESZA rendelet 3. cikk 
(1) b) i.

Támogatással érintett lakosok 
száma a fejlesztett / 
megújított településrészeken 
Támogatott közösségi célú 
programok száma 
Támogatott létesítmények 
fejlesztése által érintett 
lakosok száma 

6.) A helyi közösségek 
megerősödését és a helyi értékek 
megőrzését szolgáló fejlesztések 
támogatása 

Siófok Siófoki járás települései

2. projekt Siófoki

Kötcsei „Kerbájt” 
(templomszentelő ünnep) és 
Szüreti Felvonulás 
hagyományainak népszerűsítése

A ma még élő nemzetiségi hagyományokon alapuló 
templomszentelő eseménysorozat fesztivál szintre emelése 
tehetség-programok által (pl. fúvószenekarok fellépése, 
nemzetiségi tánccsoportok felvonultatása, borverseny)
- A helyi kulturális aktivitás erősítése
- Fiatalok bevonása, identitásuk erősítése
- Lehetőség a helyi vállalkozások termékeinek bemutatására

 6.4 Pályázati 
kiválasztás

Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Kötcse 
Önkormányzata Önkormányzat Dr. Tefner Zoltán

Balatonra érkező belföldi 
és külföldi turisták, 
valamint a kistérség teljes 
lakossága

2015 0,5               5 000 000    ESZA

9. társadalmi 
befogadás ösztönzése 
és szegénység elleni 
küzdelem

ESZA rendelet 3. cikk 
(1) b) i.

Támogatással érintett lakosok 
száma a fejlesztett / 
megújított településrészeken 
Támogatott közösségi célú 
programok száma 
Támogatott létesítmények 
fejlesztése által érintett 
lakosok száma 

6.) A helyi közösségek 
megerősödését és a helyi értékek 
megőrzését szolgáló fejlesztések 
támogatása 

Kötcse Kötcse

3. projekt Siófoki
Hagyományőrző, helyi kohéziót 
erősítő programok a 
Balatonföldvári kistérségben

A kistérségi munkaszervezet által koordinált 
együttműködésen alapuló rendezvénysorozatok, melyek 
meghatározott programterv alapján a kistérség valamennyi 
települését és valamennyi lakóját megszólító helyi és térségi 
identitástudatot erősítő komplex programok formájában 
kerülnek megvalósításra.

6.4 Pályázati 
kiválasztás

Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Balatonföldvári 
Kistérségi Turisztikai 
Egyesület

Egyéb szervezet A Siófoki járás 
települései

A Siófoki járás teljes 
lakossága 2015 2             25 000 000    ESZA

9. társadalmi 
befogadás ösztönzése 
és szegénység elleni 
küzdelem

ESZA rendelet 3. cikk 
(1) b) i.

Támogatással érintett lakosok 
száma a fejlesztett / 
megújított településrészeken 
Támogatott közösségi célú 
programok száma 
Támogatott létesítmények 
fejlesztése által érintett 
lakosok száma 

6.) A helyi közösségek 
megerősödését és a helyi értékek 
megőrzését szolgáló fejlesztések 
támogatása 

Balatonföldvár Balatonföldvári kistérség

1. projekt Siófoki
Térségi identitáserősítő 
rendezvények szervezése a 
Siófoki kistérségben

A térségi identitás erősítését szolgáló rendezvények 
szervezése a Siófoki kistérség területén  6.4 Megyei kiemelt Vissza nem 

térítendő
Siófok Város 
Önkormányzata Önkormányzat

A Siófoki kistérség 
települési 
önkormányzatai

A térség lakossága 2015 2          120 000 000    ESZA

9. társadalmi 
befogadás ösztönzése 
és szegénység elleni 
küzdelem

ESZA rendelet 3. cikk 
(1) b) i.

Támogatással érintett lakosok 
száma a fejlesztett / 
megújított településrészeken 
Támogatott közösségi célú 
programok száma 
Támogatott létesítmények 
fejlesztése által érintett 
lakosok száma 

6.) A helyi közösségek 
megerősödését és a helyi értékek 
megőrzését szolgáló fejlesztések 
támogatása 

Siófok Siófoki járás települései

2. projekt Siófoki

Kötcsei „Kerbájt” 
(templomszentelő ünnep) és 
Szüreti Felvonulás 
hagyományainak népszerűsítése

A ma még élő nemzetiségi hagyományokon alapuló 
templomszentelő eseménysorozat fesztivál szintre emelése 
tehetség-programok által (pl. fúvószenekarok fellépése, 
nemzetiségi tánccsoportok felvonultatása, borverseny)
- A helyi kulturális aktivitás erősítése
- Fiatalok bevonása, identitásuk erősítése
- Lehetőség a helyi vállalkozások termékeinek bemutatására

 6.4 Pályázati 
kiválasztás

Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Kötcse 
Önkormányzata Önkormányzat Dr. Tefner Zoltán

Balatonra érkező belföldi 
és külföldi turisták, 
valamint a kistérség teljes 
lakossága

2015 0,5               5 000 000    ESZA

9. társadalmi 
befogadás ösztönzése 
és szegénység elleni 
küzdelem

ESZA rendelet 3. cikk 
(1) b) i.

Támogatással érintett lakosok 
száma a fejlesztett / 
megújított településrészeken 
Támogatott közösségi célú 
programok száma 
Támogatott létesítmények 
fejlesztése által érintett 
lakosok száma 

6.) A helyi közösségek 
megerősödését és a helyi értékek 
megőrzését szolgáló fejlesztések 
támogatása 

Kötcse Kötcse

200%-os lista (184 M Ft)

200%-os lista (47 M Ft)

6.4. A helyi identitás és kohézió erősítése
100%-os lista (92 M Ft)
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SIÓFOKI JÁRÁS

3. projekt Siófoki
Hagyományőrző, helyi kohéziót 
erősítő programok a 
Balatonföldvári kistérségben

A kistérségi munkaszervezet által koordinált 
együttműködésen alapuló rendezvénysorozatok, melyek 
meghatározott programterv alapján a kistérség valamennyi 
települését és valamennyi lakóját megszólító helyi és térségi 
identitástudatot erősítő komplex programok formájában 
kerülnek megvalósításra.

6.4 Pályázati 
kiválasztás

Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Balatonföldvári 
Kistérségi Turisztikai 
Egyesület

Egyéb szervezet A Siófoki járás 
települései

A Siófoki járás teljes 
lakossága 2015 2             55 000 000    ESZA

9. társadalmi 
befogadás ösztönzése 
és szegénység elleni 
küzdelem

ESZA rendelet 3. cikk 
(1) b) i.

Támogatással érintett lakosok 
száma a fejlesztett / 
megújított településrészeken 
Támogatott közösségi célú 
programok száma 
Támogatott létesítmények 
fejlesztése által érintett 
lakosok száma 

6.) A helyi közösségek 
megerősödését és a helyi értékek 
megőrzését szolgáló fejlesztések 
támogatása 

Balatonföldvár Balatonföldvári kistérség

Tartalék lista

1. projekt Siófoki

Hertelendy Miklós (Regionális 
ökológiai) Oktatóközpont - 
környezettudatosság terjesztése, 
ökológiai módszerek 
megismertetése 

A projekt szegmensei:
- Az oktatóközpont és környezetének infrastrukturális 
megvalósítása (oktatóépület, szállásépület) barnamezős 
területen (volt TSZ major)
- módszertani anyagok kidolgozása több korcsoport és 
társadalmi csoport (pl. hátrányos helyzetűek) számára a LLL 
(Life Long Learning - egész életen át tartó tanulás) elvének 
figyelembe vételével
- demonstrációs anyagok készítése
- módszerek gyakorlati bemutatását szolgáló létesítmények
- workshopok, tanfolyamok szervezése a környezetvédelmi 
szemléletformálás és a fenntarthatóság jegyében
- a tématerületek népszerűsítése médiákon (internet, 
oktatófilmek) keresztül
Oktatandó tématerületek:
- megújuló energiaforrások és ezek hatékony felhasználási 
módjai
- ökológiai vízgazdálkodás
- ökológiai hulladékgazdálkodás
- fenntartható fogyasztói szokások és életmód
- gazdálkodás ökológiai módszerei
- környezetbarát építési technológiák
 Célcsoportok:
- a régió általános és középiskolai tanulói
- pedagógusok
- egyetemisták, főiskolások
- a térség felnőtt lakossága 
- hátrányos helyzetű lakosság (munkanélküliek, kisebbségi 
csoportok)
- gazdák, vállalkozók
- önkormányzati döntéshozók
- civil szervezetek

6.4 Pályázati 
kiválasztás

Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Hertelendy Miklós 
(Regionális ökológiai) 
Oktatóközpon

Egyéb szervezet -

A régió általános és 
középiskolai tanulói, 
pedagógusok. 
egyetemisták, főiskolások, 
a térség felnőtt lakossága, 
hátrányos helyzetű 
lakosság (munkanélküliek, 
kisebbségi csoportok), 
gazdák, vállalkozók
- önkormányzati 
döntéshozók, civil 
szervezetek

2015 2          150 000 000    ESZA

9. társadalmi 
befogadás ösztönzése 
és szegénység elleni 
küzdelem

ESZA rendelet 3. cikk 
(1) b) i.

Támogatással érintett lakosok 
száma a fejlesztett / 
megújított településrészeken 
Támogatott közösségi célú 
programok száma 
Támogatott létesítmények 
fejlesztése által érintett 
lakosok száma 

4.) A lakosság képzettségi szintjének 
javítását célzó fejlesztések 
támogatása

Kötcse Kötcse / Balatonszárszó

2. projekt Siófoki

Térségi szemléletformáló, oktató 
és egészséges életmódra nevelő 
turisztikai terek létesítése Teleki 
Községben

A megjelölt helyszíneken a részben kialakított helyi értékeket 
bemutató tér bővítése, hagyományos népi kultúra, 
mesterségek és gazdálkodás népszerűsítésével. Régi, elavult 
épületek felújításával a bemutató és oktatóterek kialakítása, 
informális oktatási feltételek biztosítása, funkcióbővítés révén 
formális oktatásra alkalmassá tenni a régi iskola épületét, ahol 
a jelenleg is a településen zajló TÁMOP oktatási folyamat 
folytatása végezhető, melynek 2013/2014 évi téli 
közfoglalkoztatásban résztvevő személyek képzése 
(alapkompetencia fejlesztése) során már tapasztalatként 
megfogalmazható, hogy számos emberi történet bizonyítja a 
program szükségességét, egyetlen esélyt jelent egy jobb 
életre, a családok fenntartására, biztosítani a munkaerőpiacra 
való jutást, visszailleszkedést. A turisztikai kapcsolódás révén 
felerősödik a projekt által elért eredmény helyi, térségi ill, 
tematikus szinten. 

6.4 Pályázati 
kiválasztás

Vissza nem 
térítendő 
támogatás

Teleki Község 
Önkormányzata Önkormányzat

Kistérség oktatási, 
nevelési intézményei, 
TKKI, Balatonföldvári 
Kistérségi Turisztikai 
Egyesület, Ordoszi 
Napsugár Alapítvány 
(Teleki)

A régió általános és 
középiskolai tanulói, 
pedagógusok. 
egyetemisták, főiskolások, 
a térség felnőtt lakossága, 
hátrányos helyzetű 
lakosság (munkanélküliek, 
kisebbségi csoportok), 
gazdák, vállalkozók
- önkormányzati 
döntéshozók, civil 
szervezetek

2015 0,5             15 000 000    ESZA

9. társadalmi 
befogadás ösztönzése 
és szegénység elleni 
küzdelem

ESZA rendelet 3. cikk 
(1) b) i.

Támogatott közösségi célú 
programok száma 
Minőségi fejlesztésen átesett 
közösségi és szabadidős terek 
és létesítmények fejlesztése 
által érintett lakosok száma 
Támogatással érintett lakosok 
száma a fejlesztett / 
megújított településrészeken 

6.) A helyi közösségek 
megerősödését és a helyi értékek 
megőrzését szolgáló fejlesztések 
támogatása 

Teleki Teleki
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I. A részprogram általános logikájának bemutatása 

1. A részprogramban kijelölt járási projektcsomagok felsorolása 

A járási részprogramban foglalt projektcsomagok a (járási keretből finanszírozható) TOP intézkedései 
mentén kerültek kidolgozásra, melyek a következők: 

Ø A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő 
intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével (TOP 1.4. intézkedés) 

Ø Vállalkozásbarát, népességmegtartó, városi fókuszú településfejlesztés (TOP 2.1. intézkedés) 
Ø Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés (TOP 2.2. intézkedés) 
Ø Fenntartható települési közlekedésfejlesztés (TOP 3.1. intézkedés) 
Ø A települési önkormányzati intézményekben, ingatlanokban az energiahatékonyság növelés 

és a megújuló energia felhasználás, valamint a helyi alkalmazkodás támogatása (TOP 3.2. 
intézkedés) 

Ø Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése (TOP 4.1. intézkedés) 
Ø A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése (TOP 4.2. intézkedés) 
Ø A meglévő, önkormányzati feladatellátást szolgáló intézmények akadálymentesítése, 

családbarát funkciók kialakítása (TOP 4.3. intézkedés) 
Ø Leromlott városi területek rehabilitációja (TOP 4.4. intézkedés) 
Ø A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP 6.3. 

intézkedés) 
Ø A helyi identitás és kohézió erősítése (TOP 6.4. intézkedés) 

Az intézkedésekhez illeszkedő projektek a mellékletben található táblázatban kerülnek bemutatásra. 

 

2. Kapcsolódás a megyei területfejlesztési koncepció és stratégia céljaihoz 

A Somogy Megyei Területfejlesztési Programban az alábbi fejlesztési prioritások kerültek 
meghatározásra: 

I. Az agrár- és erdészeti termelési láncok szereplőinek megerősítése és a helyi termelésen 
alapuló önfenntartó szociális gazdaság feltételeinek megteremtése; 

II. Somogyi vállalkozások versenyképességének növelése az ipari- és szolgáltató szektorban;  

III. Somogy megye turisztikai potenciáljának erősítése; 

IV. A lakosság képzettségi szintjének javítását célzó fejlesztések támogatása; 

V. A fenntartható gazdálkodást és erőforrás felhasználást, valamint a megye lakosságának 
életminőség javítását támogató környezetgazdálkodási beruházások támogatása; 

VI. A helyi közösségek megerősödését és a helyi értékek megőrzését szolgáló fejlesztések 
támogatása; 

VII. Térségi jelentőségű szolgáltatások és infrastrukturális rendszerek fejlesztése, valamint 
településfejlesztés. 
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A projektcsomagok illeszkedését a fenti prioritásokhoz az alábbi kapcsolódási mátrixban mutatjuk be: 
Projektcsomag (TOP intézkedés) Kapcsolódó Somogy Megyei Területfejlesztési Program 

fejlesztési prioritás 

A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása 
családbarát, munkába állást segítő intézmények, 
közszolgáltatások fejlesztésével (TOP 1.4. intézkedés) 

VII. Térségi jelentőségű szolgáltatások és infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, valamint településfejlesztés 

Vállalkozásbarát, népességmegtartó, városi fókuszú 
településfejlesztés (TOP 2.1. intézkedés) 

V. A fenntartható gazdálkodást és erőforrás felhasználást, 
valamint a megye lakosságának életminőség javítását 
támogató környezetgazdálkodási beruházások támogatása 

VII. Térségi jelentőségű szolgáltatások és infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, valamint településfejlesztés 

Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés (TOP 2.2. intézkedés) 

III. Somogy megye turisztikai potenciáljának erősítése 

Fenntartható települési közlekedésfejlesztés (TOP 3.1. 
intézkedés) 

VII. Térségi jelentőségű szolgáltatások és infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, valamint településfejlesztés 

A települési önkormányzati intézményekben, 
ingatlanokban az energiahatékonyság növelés és a 
megújuló energia felhasználás, valamint a helyi 
alkalmazkodás támogatása (TOP 3.2. intézkedés) 

V. A fenntartható gazdálkodást és erőforrás felhasználást, 
valamint a megye lakosságának életminőség javítását 
támogató környezetgazdálkodási beruházások támogatása 

Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése 
(TOP 4.1. intézkedés) 

VII. Térségi jelentőségű szolgáltatások és infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, valamint településfejlesztés 

A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának 
bővítése, fejlesztése (TOP 4.2. intézkedés) 

VII. Térségi jelentőségű szolgáltatások és infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, valamint településfejlesztés 

A meglévő, önkormányzati feladatellátást szolgáló 
intézmények akadálymentesítése, családbarát funkciók 
kialakítása (TOP 4.3. intézkedés) 

VII. Térségi jelentőségű szolgáltatások és infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, valamint településfejlesztés 

Leromlott városi területek rehabilitációja (TOP 4.4. 
intézkedés) 

VII. Térségi jelentőségű szolgáltatások és infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, valamint településfejlesztés 

A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi 
szintű komplex programok (TOP 6.3. intézkedés) 

VI. A helyi közösségek megerősödését és a helyi értékek 
megőrzését szolgáló fejlesztések támogatása 

A helyi identitás és kohézió erősítése (TOP 6.4. 
intézkedés) 

VI. A helyi közösségek megerősödését és a helyi értékek 
megőrzését szolgáló fejlesztések támogatása 

 

3. A projektcsomagok indokoltsága, visszautalva a megyei helyzetfeltárás és a megyei 
koncepció megállapításaira 

A Tabi járás összesen 24 települést számlál, melyek közül egy település: Tab rendelkezik városi 
ranggal. A megyei tervezés kezdeti szakaszában a járás korábban kistérségi (Tabi) szinten kezdte meg 
a tervezést, azonban az operatív program kialakítására a tervezés járási szintre került. Ez azonban 
ebben a járásban nem jelentett problémát, mert a korábbi Tabi kistérség teljesen megegyezik a 
jelenlegi Tabi járással. 

A Tabi járásban beérkezett projektjavaslatok közül egy gazdasági húzóprojekt került nevesítésre: 
Koppány program, amely biogáz előállítására, és növényi fehérje kinyerésére alkalmas kísérleti 
tanüzem létesítését jelenti. A városi léptékű TOP intézkedések – a járásban található egy városnak 
megfelelően – Tabra összpontosulnak. A kisebb léptékű fejlesztések – mint az óvodafejlesztést, 
egészségügyi és szociális alapszolgáltatások, vagy a társadalmi együttműködés, helyi identitás és 
kohézió erősítését célzó intézkedések - ugyanakkor célzottan, a kisebb településekre irányul.  

A Somogy Megyei Területfejlesztési Programban meghatározott 5 fő tematikus cél közül a Tabi 
kistérségben legmarkánsabban megjelenő fejlesztési fókusz a piaci igényekre választ adó mikro-, kis- 
és középvállalkozói szektor megerősítése, az ezen belüli három prioritás közül pedig jelentős az agrár- 
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és erdészeti termelési láncok szereplőinek megerősítése célkitűzés. A megye egyéb járásaival való 
összehasonlításban, ehhez a fejlesztési prioritáshoz kiemelkedő természeti potenciállal rendelkezik a 
Tabi járás. 

A fent említetett tematikus cél jelentőségét és szükségességét a megyei területfejlesztési program 
kialakításakor a járás kiemelkedő súllyal jellemezte, az 5 tematikus cél közül 30%-os súllyal. A 
tematikus célon belül az agrár- és erdészeti termelési láncok szereplőinek megerősítése erősítése 
prioritás 43%-os súllyal jelenik meg a járásban, mely egyben tükrözi a Tabi járás ezirányú fejlődési 
potenciálját és az erre épülő fejlesztési igényeket is, melyet a projektgyűjtés során érkezett 
projektjavaslatok száma és támogatási igénye többszörösen is alátámaszt.  

A tematikus célok közt 25-15%-os súllyal jelentek meg a stratégia program kialakításakor a helyi 
termelést, közösségek önellátását segítő fejlesztések, illetve az infrastrukturális elemek fejlesztése, a 
szolgáltatási intézményrendszer megerősítése tematikus célok , melynek jelentőségét szintén 
igazolták a beérkező projektjavaslatok.  

A járás megfogalmazta a fenntartható erőforrás gazdálkodást is külön célként 15%-os súllyal. 

A járási gazdaságfejlesztési húzóprojekt a fentiekből következően a térség agrárpotenciáljára 
alapozva került kiválasztásra. Ez a Koppány program, amely biogáz előállítására, és növényi fehérje 
kinyerésére alkalmas kísérleti tanüzem létesítését jelenti. 

 

4. A kijelölt projektcsomagok egymásra épülése, összhangja, az egyes projektcsomagok 
közötti esetleges kapcsolódási pontok bemutatása 

A projektcsomagokban elsősorban az agrárfókuszú gazdaság és turizmusfejlesztés területén található 
összhang kapcsolódva a húzóprojekthez. Ezek a projektek ugyanakkor elsősorban a 
gazdaságfejlesztési és ágazati projektek között jelennek meg, nem a járási dokumentumban. A járási 
dokumentum projektjei a következőképp támogatják a megvalósulást: 

A „TOP 1.4. A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő 
intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével”, �TOP 4.3. A meglévő, önkormányzati feladatellátást 
szolgáló intézmények akadálymentesítése, családbarát funkciók kialakítása”, „TOP 6.3. A társadalmi 
együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok� és �TOP 6.4. A helyi identitás és 
kohézió erősítése� intézkedésekben, a járásban nem kívánnak projektet megfogalmazni, azt, ha 
lehetséges átcsoportosítanák a húzóprojektre. Természetesen készülve arra, hogy erre nem nyílik 
lehetőség, megfogalmazásra kerültek projektek, amelyek szintén hasznosak a térség számára, ám a 
húzóprojekt nagyobb prioritást élvez. 

A „TOP 2.2. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” intézkedésben a 
természet közeli turisztikai potenciál kiaknázása kerül előtérbe a Koppányvölgy Natúrpark 
látogatóközpont kialakításával.  

A „TOP 3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” intézkedésben tervezett kerékpárutak a 
térség természet közeli turisztikai vonzerejét is hivatottak emelni. 

A „TOP 3.2. A települési önkormányzati intézményekben, ingatlanokban az energiahatékonyság 
növelés és a megújuló energia felhasználás, valamint a helyi alkalmazkodás támogatása” 
intézkedésben a megújuló energia hasznosítás és energiahatékonyság javítására irányuló projektek 
jól illeszkednek a húzóprojektben megtestesült fenntartható erőforrás-gazdálkodási célokhoz. 

A többi intézkedés elég speciális területekre koncentrál, amely így nem igazán fűzhető fel az 
agrárfókuszú gazdasági és turizmusfejlesztési projektek közé, a járás egyéb fejlesztési igényeit elégítik 
ki.  

Melléklet: járási projektcsomag táblázatos bemutatása  
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Sor-
szám TOP Intézkedés Járás 

megnevezése
Projekt 

megnevezése Tervezett tevékenységek
Kapcsolódó 

TOP 
intézkedés

Kijelölés típusa Támogatási forma 
megnevezése Projektgazda 

neve

Kedvezményezetti 
kör meghatározása

Egyéb 
bevonandó 
szervezet

Célcsoport

Időbeli 
ütemezés: a 

kezdés 
tervezett 
időpontja 

(év)

Időbeli 
ütemezés: a 

projekt 
megvalósítás 

várható 
időtartama 

(év)

A projekt 
költségigénye (Ft)

Finanszírozó 
alap

Kapcsolódó EU 
tematikus 
célkitűzés

Kapcsolódó EU 
beruházási 

prioritás neve

Számszerűsíthető indikátor 
vállalások

Somogy megyei 
területfejlesztési 

stratégia kapcsolódó  
prioritása

Gesztor település 
megnevezése

Érintett település(ek) 
megnevezése

         163 336 573    

1. projekt Tabi
Törökkopányi 
óvoda felújítása Törökkopányi óvoda felújítása TOP1.4. Megyei kiemelt

Vissza nem 
térítendő

Törökkoppány 
Önkormányzat
a

Önkormányzat
Az intézmény  
gyermekei 2015 2 50 000 000 ERFA

8. foglalkoztatás 
növelése és 
munkaerő-piaci 
mobilitás 
támogatása

ERFA 5. cikk 8 
(c.)

Támogatott létesítmények 
fejlesztése által érintett 
lakosok száma

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés 

Törökkoppány Törökkoppány

2. projekt Tabi
Kapolyi óvoda 
felújítása Kapolyi óvoda felújítása TOP1.4. Megyei kiemelt

Vissza nem 
térítendő

Kapoly 
Önkormányzat
a

Önkormányzat
Az intézmény  
gyermekei 2015 2 70 000 000 ERFA

8. foglalkoztatás 
növelése és 
munkaerő-piaci 
mobilitás 
támogatása

ERFA 5. cikk 8 
(c.)

Támogatott létesítmények 
fejlesztése által érintett 
lakosok száma

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés 

Kapoly Kapoly

3. projekt Tabi
Nágocsi óvóda 
felújítása Nágocsi óvóda felújítása TOP1.4. Megyei kiemelt

Vissza nem 
térítendő

Nágocs 
Önkormányzat
a

Önkormányzat
Az intézmény  
gyermekei 2015 2 50 000 000 ERFA

8. foglalkoztatás 
növelése és 
munkaerő-piaci 
mobilitás 
támogatása

ERFA 5. cikk 8 
(c.)

Támogatott létesítmények 
fejlesztése által érintett 
lakosok száma

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés 

Nágocs Nágocs

4. projekt Tabi
Óvodafelújítás a 
Tabijárásban Óvodafelújítás a Tabijárásban TOP1.4. Megyei kiemelt

Vissza nem 
térítendő

Kistérségi 
tárulás Kistérségi tárulás

Az intézmény  
gyermekei 2015 2          156 000 000    ERFA

8. foglalkoztatás 
növelése és 
munkaerő-piaci 
mobilitás 
támogatása

ERFA 5. cikk 8 
(c.)

Támogatott létesítmények 
fejlesztése által érintett 
lakosok száma

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés 

Tab
A Tabi Járás óvodával 
rendelkező települései

         234 588 555    

1. projekt Tabi Közparkok 
rendezése I. ütem

4 db Közpark rendezése TOP2.1 Megyei kiemelt Vissza nem 
térítendő

Tab Város 
Önkormányzat
a

Önkormányzat Az érintett terület 
lakossága

2015 2 235 000 000 ERFA

6. 
környezetvédele
m és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk 
6(e)

Támogatással érintett lakosok 
száma a fejlesztett / 
megújított településrészeken 

5.) A fenntartható 
gazdálkodást és 
erőforrás felhasználást, 
valamint a megye 
lakosságának 
életminőség javítását 
támogató 
környezetgazdálkodási 
beruházások 
támogatása

Tab Tab

2. projekt Tabi Közparkok 
rendezése II. ütem

Fennmaradó közparkok rendezése TOP2.1 Megyei kiemelt Vissza nem 
térítendő

Tab Város 
Önkormányzat
a

Önkormányzat Az érintett terület 
lakossága

2015 2 235 000 000 ERFA

6. 
környezetvédele
m és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk 
6(e)

Támogatással érintett lakosok 
száma a fejlesztett / 
megújított településrészeken 

5.) A fenntartható 
gazdálkodást és 
erőforrás felhasználást, 
valamint a megye 
lakosságának 
életminőség javítását 
támogató 
környezetgazdálkodási 
beruházások 
támogatása

Tab Tab

         133 332 301    

2.1. Vállalkozásbarát, népességmegtartó, városi fókuszú településfejlesztés

2.2. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés

SOMOGY MEGYEI VÁROSTÉRSÉGEK (JÁRÁSOK) projektjei
III. Járási/kistérségi tematikus projektcsomagok

A járásban, ha erre van lehetőség, akkor nem kívánnak projektet megfogalmazni ebben az intézkedésben, a húzóprojektre való átcsoportosítást javasolják.

100+100%

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

100+100%
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TABI JÁRÁS

1. projekt Tabi
Koppányvölgy 
Natúrpark 
látogatóközpont

A 800 négyzetméteres látogatóközpont közvetlenül a 
szántódi út melletti önkormányzati területen kerülne 
kialakításra, közvetlen kapcsolódással a 
túraútvonalakkal. Az épületben fogadótér, bemutató 
installációk, helyi termék shop, előadóterem, 
interaktív helyi termék és ökológiai műhelyek, iroda és 
büfé-étterem kapna helyet, a kültéren játszótér, 
kerékpáros és lovas szervízpont, parkoló, valamint 
őshonos állatbemutató állna a látogatók 
rendelkezésére. A látogatóközpont a KOPPÁNYVÖLGY 
NATÚRPARK logisztikai és szolgáltató központjaként 
funkcionálna. Egész évben rendszeres, olcsó és 
tartalmas programokat kínálna a natúrpark természeti-
, kulturális és gazdasági értékeihez kapcsolódóan, 
elsősorban a környékbeli városi lakosság, főként a 
családosok számára, különös tekintettel a hétvégékre. 
A hátrányos helyzetű, elmaradott térség gazdasági 
kilábalását szolgáló többi törekvést (helyi termék 
előállítás, települési turisztikai attrakciók, stb) erősíti, a 
hálózati gazdaság felé mozdítja, segíti a helyi 
termékekre alapozott rövid ellátási láncok létrejöttét. 
Az épület megújuló energia hasznosítási bemutatótér 
is egyben, amit passzív házként való kialakítása is 
támogat (ez egyben a fenntartási költségeket is 
minimalizálja).

TOP2.2, 
GINOP 4. Megyei kiemelt

Vissza nem 
térítendő

Fiad, 
Kisbárapáti, 
Bonnya-
Bonnyapuszta, 
Somogyacsa-
Gerézdpuszta, 
Somogydöröcs
ke, Szorosad, 
Kára, Miklósi, 
Törökkoppány 
községek 
önkormányzati 
társulása

Önkormányzat
Belföldi és külföldi 
turisták 2015 2 133 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA 5. cikk (6) 
c)

Minőségi fejlesztésen átesett 
közösségi és szabadidős terek 
és létesítmények fejlesztése 
által érintett lakosok száma 

3.) Somogy megye 
turisztikai 
potenciáljának 
erősítése

Fiad Fiad

2. projekt Tabi
Koppányvölgy 
Natúrpark 
látogatóközpont

A 800 négyzetméteres látogatóközpont közvetlenül a 
szántódi út melletti önkormányzati területen kerülne 
kialakításra, közvetlen kapcsolódással a 
túraútvonalakkal. Az épületben fogadótér, bemutató 
installációk, helyi termék shop, előadóterem, 
interaktív helyi termék és ökológiai műhelyek, iroda és 
büfé-étterem kapna helyet, a kültéren játszótér, 
kerékpáros és lovas szervízpont, parkoló, valamint 
őshonos állatbemutató állna a látogatók 
rendelkezésére. A látogatóközpont a KOPPÁNYVÖLGY 
NATÚRPARK logisztikai és szolgáltató központjaként 
funkcionálna. Egész évben rendszeres, olcsó és 
tartalmas programokat kínálna a natúrpark természeti-
, kulturális és gazdasági értékeihez kapcsolódóan, 
elsősorban a környékbeli városi lakosság, főként a 
családosok számára, különös tekintettel a hétvégékre. 
A hátrányos helyzetű, elmaradott térség gazdasági 
kilábalását szolgáló többi törekvést (helyi termék 
előállítás, települési turisztikai attrakciók, stb) erősíti, a 
hálózati gazdaság felé mozdítja, segíti a helyi 
termékekre alapozott rövid ellátási láncok létrejöttét. 
Az épület megújuló energia hasznosítási bemutatótér 
is egyben, amit passzív házként való kialakítása is 
támogat (ez egyben a fenntartási költségeket is 
minimalizálja).

TOP2.2, 
GINOP 4. Megyei kiemelt

Vissza nem 
térítendő

Fiad, 
Kisbárapáti, 
Bonnya-
Bonnyapuszta, 
Somogyacsa-
Gerézdpuszta, 
Somogydöröcs
ke, Szorosad, 
Kára, Miklósi, 
Törökkoppány 
községek 
önkormányzati 
társulása

Önkormányzat
Belföldi és külföldi 
turisták 2015 2 133 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA 5. cikk (6) 
c)

Minőségi fejlesztésen átesett 
közösségi és szabadidős terek 
és létesítmények fejlesztése 
által érintett lakosok száma 

3.) Somogy megye 
turisztikai 
potenciáljának 
erősítése

Fiad Fiad

3. projekt Tabi
Koppány 
Túraútvonal 
fejlesztése

A projekt keretében 4, egyenként kb. 40 
négyzetméteres állomás készülne el, amelyben 
zárható biciklitárolók, a községi kerékpárkölcsönző 
tárolóhelyisége, pihenő, szervízpont és fedett lóbekötő 
állások kapnának helyet. A projekt minden állomáshoz 
10 db kerékpár beszerzését is tartalmazná, valamint a 
túraútvonalat bemutató okostelefonos alkalmazás 
kifejlesztését.

TOP2.2, 
GINOP 4.

Megyei kiemelt Vissza nem 
térítendő

az érintett 4 
önkormányzat

Önkormányzat Belföldi és külföldi 
turisták

2015 2 45 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA 5. cikk (6) 
c)

Minőségi fejlesztésen átesett 
közösségi és szabadidős terek 
és létesítmények fejlesztése 
által érintett lakosok száma 

3.) Somogy megye 
turisztikai 
potenciáljának 
erősítése

Törökkoppány az érintett 4 település

4. projekt Tabi
Bonnyapuszta - 
Törökkoppány 
kisvasút vonal

A Bonnyapuszta - Törökkoppány közötti mintegy 10 
km-es nyomvonalon keskeny nyomtávú (760 mmm) 
kisvasút pálya létrehozása turisztikai céllal. A fejlesztés 
részei: 10 km 760 mm-es nyomtávú vágány, dízel 
kisvasúti mozdony + 3 kocsi, 6 megálló (Bonnyapuszta, 
Somogyacsa, Gerézdpuszta, Somogydöröcske, 
Szorosad, Törökkoppány) kialakítása. A későbbiekben 
közlekedési feladatokat is elláthat ill. összeköttetés 
teremthető a Bonnyai vasúti megállóval.

TOP2.2 Megyei kiemelt Vissza nem 
térítendő

Fiad, 
Kisbárapáti, 
Bonnya-
Bonnyapuszta, 
Somogyacsa-
Gerézdpuszta, 
Somogydöröcs
ke, Szorosad, 
Kára, Miklósi, 
Törökkoppány 
községek 
önkormányzati 
társulása

Önkormányzat Belföldi és külföldi 
turisták

2015 2 500 000 000 ERFA

8. a fenntartható 
és minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése

ERFA 5. cikk (6) 
c)

Minőségi fejlesztésen átesett 
közösségi és szabadidős terek 
és létesítmények fejlesztése 
által érintett lakosok száma 

3.) Somogy megye 
turisztikai 
potenciáljának 
erősítése

Törökkoppány Bonnyapuszta, 
Törökkoppány

         186 742 008    3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés

100+100%

Tartalék
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TABI JÁRÁS

1. projekt Tabi
Tab-Zala 
kerékpárút 
kiépítése

Tab-Zala kerékpárút kiépítése TOP3.1 Megyei kiemelt
Vissza nem 
térítendő

Tab Város 
Önkormányzat
a

Önkormányzat
Az érintett terület 
lakossága 2015 2 200 000 000 ERFA

6. 
környezetvédele
m és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk (6) 
c)

Támogatott vállalkozások által 
teremtett új munkahelyek 
száma 

Támogatott attrakciók száma 

3.) Somogy megye 
turisztikai 
potenciáljának 
erősítése

Tab Tab, Zala

2. projekt Tabi
Kerékpárút 
kiépítése a 
járásban

A járás kerékpárúthálózatának fejlesztése TOP3.1 Megyei kiemelt
Vissza nem 
térítendő

Kistérségi 
tárulás Kistérségi tárulás

Az érintett terület 
lakossága 2015 2 173 000 000 ERFA

6. 
környezetvédele
m és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

ERFA 5. cikk (6) 
c)

Támogatott vállalkozások által 
teremtett új munkahelyek 
száma 

Támogatott attrakciók száma 

3.) Somogy megye 
turisztikai 
potenciáljának 
erősítése

Tab A Tabi Járás települései

         204 355 465    

1. projekt Tabi

Megújuló energia 
felhasználás, fűtés 
korszerűsítés az 
Önkormányzat 
épületén.

Az önkormányzat épületén 200 nm napelem 
elhelyezése, hálózatra visszatápláló rendszer kiépítése. 
Korszerű 80 kw teljesítményű fa elgázosító kazán 
beszerzése 2 db 2000 l puffertároló beépítése, 16 db 
arpex csővel szerelt radiátor csövezésének kiváltása, 3 
db hővisszanyerő szellőztető rendszer beépítése.

TOP3.2 Megyei kiemelt Vissza nem 
térítendő

Fiad Község 
Önkormányzat
a

Önkormányzat A hivatal dolgozói 
és ügyfelei

2015 2 30 000 000 ERFA

4. az alacsony 
szén-dioxid 
kibocsátású 
gazdaságra való 
átállás 
támogatása 
minden 
szektorban;

ERFA 5. cikk (4) 
c)  

Évente megtakarított 
energiamennyiség 
Megvalósuló intézkedések 
kapcsán a megújuló 
energiaforrásokból származó 
évi energiatermelés 
Energetikailag korszerűsített 
épületek száma 
Kidolgozásra kerülő alacsony 
szén-dioxid-kibocsátással járó 
stratégiák száma 

5.) A fenntartható 
gazdálkodást és 
erőforrás felhasználást, 
valamint a megye 
lakosságának 
életminőség javítását 
támogató 
környezetgazdálkodási 
beruházások 
támogatása

Fiad Fiad

2. projekt Tabi

Iskola és 
önkormányzati 
épület felújítása 
Tabon

Az iskola és az önkormányzat épületének 
energiahatékonysági felújítása (homlokzat, nyílászáró, 
fűtési rendszer, napelem, napkollektor)

TOP3.2 Megyei kiemelt Vissza nem 
térítendő

Tab Város 
Önkormányzat
a

Önkormányzat A hivatal dolgozói 
és ügyfelei

2015 2 174 000 000 ERFA

4. az alacsony 
szén-dioxid 
kibocsátású 
gazdaságra való 
átállás 
támogatása 
minden 
szektorban;

ERFA 5. cikk (4) 
c)  

Évente megtakarított 
energiamennyiség 
Megvalósuló intézkedések 
kapcsán a megújuló 
energiaforrásokból származó 
évi energiatermelés 
Energetikailag korszerűsített 
épületek száma 
Kidolgozásra kerülő alacsony 
szén-dioxid-kibocsátással járó 
stratégiák száma 

5.) A fenntartható 
gazdálkodást és 
erőforrás felhasználást, 
valamint a megye 
lakosságának 
életminőség javítását 
támogató 
környezetgazdálkodási 
beruházások 
támogatása

Tab Tab

3. projekt Tabi

Iskolák és 
önkormányzati 
épületek felújítása 
a Tabi Járásban

Az iskolák és az önkormányzati épületek 
energiahatékonysági felújítása (homlokzat, nyílászáró, 
fűtési rendszer, napelem, napkollektor)

TOP3.2 Megyei kiemelt Vissza nem 
térítendő

Kistérségi 
tárulás

Kistérségi tárulás A hivatal dolgozói 
és ügyfelei

2015 2 204 000 000 ERFA

4. az alacsony 
szén-dioxid 
kibocsátású 
gazdaságra való 
átállás 
támogatása 
minden 
szektorban;

ERFA 5. cikk (4) 
c)  

Évente megtakarított 
energiamennyiség 
Megvalósuló intézkedések 
kapcsán a megújuló 
energiaforrásokból származó 
évi energiatermelés 
Energetikailag korszerűsített 
épületek száma 
Kidolgozásra kerülő alacsony 
szén-dioxid-kibocsátással járó 
stratégiák száma 

5.) A fenntartható 
gazdálkodást és 
erőforrás felhasználást, 
valamint a megye 
lakosságának 
életminőség javítását 
támogató 
környezetgazdálkodási 
beruházások 
támogatása

Tab A Tabi Járás települései

3. projekt Tabi
Geotermikus 
energia rendszer 
kiépítése

3 termelő és 4 nyelető kút kiépítése illetve a melegvíz 
bevezetése az ipari területekre és a lakásokba

TOP3.2, 
KEHOP 5.

Megyei kiemelt Vissza nem 
térítendő

Tab Város 
Önkormányzat
a

Önkormányzat Az érintett terület 
válllalkozásai

2015 2 2 000 000 000 ERFA

4. az alacsony 
szén-dioxid 
kibocsátású 
gazdaságra való 
átállás 
támogatása 
minden 
szektorban;

ERFA 5. cikk (4) 
c)  

Évente megtakarított 
energiamennyiség 
Megvalósuló intézkedések 
kapcsán a megújuló 
energiaforrásokból származó 
évi energiatermelés 
Energetikailag korszerűsített 
épületek száma 
Kidolgozásra kerülő alacsony 
szén-dioxid-kibocsátással járó 
stratégiák száma 

5.) A fenntartható 
gazdálkodást és 
erőforrás felhasználást, 
valamint a megye 
lakosságának 
életminőség javítását 
támogató 
környezetgazdálkodási 
beruházások 
támogatása

Tab Tab

            38 739 033    

1. projekt Tabi
Andocs orvosi 
rendelőjének 
felújítása

TOP4.1 Megyei kiemelt
Vissza nem 
térítendő

Andocs 
Önkormányzat
a

Önkormányzat
Az érintett terület 
lakossága 2015 2 40 000 000 ERFA

9. társadalmi 
befogadás 
ösztönzése és 
szegénység elleni 
küzdelem

ERFA 5. cikk (9) 
a) 

Támogatott létesítmények 
fejlesztése által érintett 
lakosok száma

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés 

Andocs Andocs

3.2. A települési önkormányzati intézményekben, ingatlanokban az energiahatékonyság növelés és a megújuló energia felhasználás, valamint a helyi alkalmazkodás támogatása

4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

100+100%

100+100%

Tartalék

100+100%
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TABI JÁRÁS

2. projekt Tabi

Törökkoppány 
orvosi 
rendelőjének 
felújítása

TOP4.1 Megyei kiemelt
Vissza nem 
térítendő

Törökkoppány 
Önkormányzat
a

Önkormányzat
Az érintett terület 
lakossága 2015 2 40 000 000 ERFA

9. társadalmi 
befogadás 
ösztönzése és 
szegénység elleni 
küzdelem

ERFA 5. cikk (9) 
a) 

Támogatott létesítmények 
fejlesztése által érintett 
lakosok száma

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés 

Törökkoppány Törökkoppány

            38 739 033    

1. projekt Tabi
Szociális 
ellátórendszer 
fejlesztés I. ütem

Szociális ellátórendszer kialakítása a társulásban és 
eszközfejlesztése TOP4.2 Megyei kiemelt

Vissza nem 
térítendő

Kistérségi 
tárulás Kistérségi tárulás

Az érintett terület 
lakossága 2015 2 40 000 000 ERFA

9. társadalmi 
befogadás 
ösztönzése és 
szegénység elleni 
küzdelem

ERFA 5. cikk (9) 
a) 

Támogatott létesítmények 
fejlesztése által érintett 
lakosok száma

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés 

Tab Tabi járás

2. projekt Tabi
Szociális 
ellátórendszer 
fejlesztés II. ütem

Szociális ellátórendszer kialakítása a társulásban és 
eszközfejlesztése TOP4.2 Megyei kiemelt

Vissza nem 
térítendő

Kistérségi 
tárulás Kistérségi tárulás

Az érintett terület 
lakossága 2015 2 40 000 000 ERFA

9. társadalmi 
befogadás 
ösztönzése és 
szegénység elleni 
küzdelem

ERFA 5. cikk (9) 
a) 

Támogatott létesítmények 
fejlesztése által érintett 
lakosok száma

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés 

Tab Tabi járás

3. projekt Tabi

Korábbi általános 
iskola bentlakásos 
szociális otthonná 
kialakítása

80 fő befogadására képes idősek otthonának 
kialakítása a korábbi általános iskola épületébeől

TOP4.2, EFOP 
1. Megyei kiemelt

Vissza nem 
térítendő

Tab Város 
Önkormányzat
a

Önkormányzat
Az érintett terület 
lakossága 2015 2 600 000 000 ERFA

9. társadalmi 
befogadás 
ösztönzése és 
szegénység elleni 
küzdelem

ERFA 5. cikk (9) 
a) 

Támogatott létesítmények 
fejlesztése által érintett 
lakosok száma

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés 

Tab Tab

            18 276 877    

1. projekt Tabi

Önkormányzati 
feladatellátást 
szolgáló 
intézmények 
megközelíthetőség
ének javítása I. 
ütem

TOP4.3 Megyei kiemelt
Vissza nem 
térítendő

Kistérségi 
tárulás Kistérségi tárulás

Az érintett terület 
lakossága 2015 2 20 000 000 ERFA

9. társadalmi 
befogadás 
ösztönzése és 
szegénység elleni 
küzdelem

ERFA 5. cikk (9) 
a) 

Támogatott létesítmények 
fejlesztése által érintett 
lakosok száma

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés 

Tab Tabi járás

2. projekt Tabi

Önkormányzati 
feladatellátást 
szolgáló 
intézmények 
megközelíthetőség
ének javítása II. 
ütem

TOP4.3 Megyei kiemelt
Vissza nem 
térítendő

Kistérségi 
tárulás Kistérségi tárulás

Az érintett terület 
lakossága 2015 2 20 000 000 ERFA

9. társadalmi 
befogadás 
ösztönzése és 
szegénység elleni 
küzdelem

ERFA 5. cikk (9) 
a) 

Támogatott létesítmények 
fejlesztése által érintett 
lakosok száma

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés 

Tab Tabi járás

3. projekt Tabi

Önkormányzati 
bérlakások 
felújítása és újak 
építése 

Önkormányzati bérlakások felújítása (hőszigetelés, 
nyílászáró csere, fűtési rendszerek fejlesztése) és újak 
építése (a rendkívül rossz állapotúak kiváltására) 

TOP4.3, 
KEHOP 5. Megyei kiemelt

Vissza nem 
térítendő

Tab Város 
Önkormányzat
a

Önkormányzat
Az érintett terület 
lakossága 2015 2 500 000 000 ERFA

9. társadalmi 
befogadás 
ösztönzése és 
szegénység elleni 
küzdelem

ERFA 5. cikk (9) 
a) 

Támogatott létesítmények 
fejlesztése által érintett 
lakosok száma

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés 

Tab Tab

            58 023 474    

1. projekt Tabi
Tabi 
városrehabilitáció 
I. ütem

Tab Kossuth utca 99. Korábbi kaszinó épület, és rossz 
állípotú bérlekások rehabilitációja TOP4.4 Megyei kiemelt

Vissza nem 
térítendő

Tab Város 
Önkormányzat
a

Önkormányzat
Az érintett terület 
lakossága 2015 2 60 000 000 ERFA

9. társadalmi 
befogadás 
ösztönzése és 
szegénység elleni 
küzdelem

ERFA 5. cikk (9) 
b) 

A támogatással érintett 
lakosok száma a megújult 
településrészeken

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés 

Tab Tab

2. projekt Tabi
Tabi 
városrehabilitáció 
II. ütem

Tab Kossuth utca 99. Korábbi kaszinó épület, és rossz 
állípotú bérlekások rehabilitációja TOP4.4 Megyei kiemelt

Vissza nem 
térítendő

Tab Város 
Önkormányzat
a

Önkormányzat
Az érintett terület 
lakossága 2015 2 60 000 000 ERFA

9. társadalmi 
befogadás 
ösztönzése és 
szegénység elleni 
küzdelem

ERFA 5. cikk (9) 
b) 

A támogatással érintett 
lakosok száma a megújult 
településrészeken

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés 

Tab Tab

            20 859 480    

100+100%

Tartalék

A járásban, ha erre van lehetőség, akkor nem kívánnak projektet megfogalmazni ebben az intézkedésben, a húzóprojektre való átcsoportosítást javasolják.

4.2. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

4.3. A meglévő, önkormányzati feladatellátást szolgáló intézmények akadálymentesítése, családbarát funkciók kialakítása

100+100%

Tartalék

100+100%

A járásban, ha erre van lehetőség, akkor nem kívánnak projektet megfogalmazni ebben az intézkedésben, a húzóprojektre való átcsoportosítást javasolják.

4.4. Leromlott városi területek rehabilitációja

6.3. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok
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TABI JÁRÁS

1. projekt Tabi
Bűnmegelőzési 
programok indítása 
I. ütem

A koppány völgyének területén bűnmegelőzési 
programok szervezése

TOP6.3 Megyei kiemelt Vissza nem 
térítendő

Kistérségi 
tárulás

Kistérségi tárulás Az érintett terület 
lakossága

2015 2 21 000 000 ESZA

9. társadalmi 
befogadás 
ösztönzése és 
szegénység elleni 
küzdelem

ESZA rendelet 
3. cikk (1) b) i.

Támogatással érintett lakosok 
száma a fejlesztett / 
megújított településrészeken 
Támogatott közösségi célú 
programok száma 
Támogatott létesítmények 
fejlesztése által érintett 
lakosok száma 

6.) A helyi közösségek 
megerősödését és a 
helyi értékek 
megőrzését szolgáló 
fejlesztések 
támogatása 

Tab Tabi járás

2. projekt Tabi
Bűnmegelőzési 
programok indítása 
II. ütem

A koppány völgyének területén bűnmegelőzési 
programok szervezése

TOP6.3 Megyei kiemelt Vissza nem 
térítendő

Kistérségi 
tárulás

Kistérségi tárulás Az érintett terület 
lakossága

2015 2 21 000 000 ESZA

9. társadalmi 
befogadás 
ösztönzése és 
szegénység elleni 
küzdelem

ESZA rendelet 
3. cikk (1) b) i.

Támogatással érintett lakosok 
száma a fejlesztett / 
megújított településrészeken 
Támogatott közösségi célú 
programok száma 
Támogatott létesítmények 
fejlesztése által érintett 
lakosok száma 

6.) A helyi közösségek 
megerősödését és a 
helyi értékek 
megőrzését szolgáló 
fejlesztések 
támogatása 

Tab Tabi járás

            35 807 200    

1. projekt

Helyi érték és 
identitáserősítő 
programok indítása 
I. ütem

A koppány völgyének területén helyi érték és identitás 
programok szervezése

TOP6.4 Megyei kiemelt Vissza nem 
térítendő

Kistérségi 
tárulás

Kistérségi tárulás Az érintett terület 
lakossága

2015 2 36 000 000 ESZA

9. társadalmi 
befogadás 
ösztönzése és 
szegénység elleni 
küzdelem

ESZA rendelet 
3. cikk (1) b) i.

Támogatással érintett lakosok 
száma a fejlesztett / 
megújított településrészeken 
Támogatott közösségi célú 
programok száma 
Támogatott létesítmények 
fejlesztése által érintett 
lakosok száma 

6.) A helyi közösségek 
megerősödését és a 
helyi értékek 
megőrzését szolgáló 
fejlesztések 
támogatása 

Tab Tabi járás

2. projekt

Helyi érték és 
identitáserősítő 
programok indítása 
II. ütem

A koppány völgyének területén helyi érték és identitás 
programok szervezése

TOP6.4 Megyei kiemelt Vissza nem 
térítendő

Kistérségi 
tárulás

Kistérségi tárulás Az érintett terület 
lakossága

2015 2 36 000 000 ESZA

9. társadalmi 
befogadás 
ösztönzése és 
szegénység elleni 
küzdelem

ESZA rendelet 
3. cikk (1) b) i.

Támogatással érintett lakosok 
száma a fejlesztett / 
megújított településrészeken 
Támogatott közösségi célú 
programok száma 
Támogatott létesítmények 
fejlesztése által érintett 
lakosok száma 

6.) A helyi közösségek 
megerősödését és a 
helyi értékek 
megőrzését szolgáló 
fejlesztések 
támogatása 

Tab Tabi járás

A járásban, ha erre van lehetőség, akkor nem kívánnak projektet megfogalmazni ebben az intézkedésben, a húzóprojektre való átcsoportosítást javasolják.

100+100%

100+100%

6.4. A helyi identitás és kohézió erősítése
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Somogy Megyei Területfejlesztési Tervezés 2014-2020 
 

Emberi Erőforrás fejlesztési Operatív Programhoz (EFOP) kapcsolódó megyei területfejlesztési részdokumentum

Érintett 
járás(ok)neve

Projekt/projektcsomag 
megnevezése

Kapcsolódó OP 
prioritás

Finanszírozó 
alap

Projektcsomag céljai Projektcsomag tartalmi leírása (a kulcstevékenységek, 
tevékenység típusok megjelölésével)

Projektgazda neve Kedvezményezetti kör 
meghatározása 

(projekt szinten)

Egyéb bevonandó 
szervezet 

(együttműködésben 
megvalósuló 

projektek esetén kell 
kitölteni)

Célcsoport Időbeli ütemezés: 
a kezdés tervezett 

időpontja (év)

Időbeli ütemezés: a 
projekt 

megvalósítás 
várható időtartama 

(év)

Költségigény (Ft) Somogy megyei 
területfejlesztési stratégia 

kapcsolódó  prioritása

Gesztor település 
megnevezése

Földrajzi beavatkozási 
terület lehatárolása

Kapcsolódó EU tematikus 
célkitűzés

Kaposvári Mosdósi rehabilitációs és 
rekreációs központ fejlesztése EFOP 1. ERFA

A projektnek kettős célja van: a SM KMOK-
hoz tartozó mosdósi kórházi telephely 
komplex korszerűsítése rekreációs és 
rehabilitációs célú hasznosítása. Magas 
komfortfokozatú és széleskörű terápiás 
lehetőséget biztosító szolgáltatás 
kialakítása közfinanszírozott betegek és 
magánfinanszírozásban érkező rekreációt 
igénylő ügyfelek számára. 
A projekt indirekt céljai a foglalkoztatás 
bővítése, valamint a helyi beszállítók, 
szolgáltatók gazdasági tevékenységének 
bővítése.
Kapcsolódás a megye kulturális turisztikai 
progamjaihoz.

Projektmenedzsment felállítása.
Közbeszerzések megtervezése, lebonyolítása (épületek építésére, 
bontására, fejújítására, eszközök beszerzésére, kert felújítására).
Régi épületek, elavult korszerűtlen épületek lebontása.
Kastély épület átalakítása, komofortosítása, a gyermek 
rehabilitációs osztály kiköltöztetése, komfotos 2-4 ágyas 
füdőszobás szobák kialakítása. Új építések (5000 m2), ezen belül új 
terápiás épületek építése. Új hotelszárny építése ***-os szállodai 
színvonalon. 
Kórházépületek rekonstrukciója (8700 m2). Tornaterem felújítása, 
további mozgásterápiát szolgáló helyiségek kialakítása. 
Hidroterápiás és fizioterápiás egységek kialakítása, medencék 
felújítása/építése. Szolgálati lakások felújítása.
Rehabilitációt és rekreációt szolgáló terápiás eszközök beszerzése, 
telepítése (különösen, UH, digitális rtg, terheléses EGK-k, 
ergometer,  dopler, infúziós pumpák, gyógytornát szolgáló 
eszközök, fizioterápiás eszközök). Közművek korszerűsítése. Helyi 
iformatikai rendszer fejlesztése és integrálása a kórház informatikai 
rendszeréhez.
Kert rendezés, sétautak, tornapályák kialakítása, parkolók építése-
kialakítása.
Humánerőforrás felkészítése, minőségbiztosítási rendszer és 
szakmai protokollok fejlesztése.
Projekt monitoring, indikátorok mérése, elemzése.
Középtávú marketingstratégia elkészítése.
A projekt nyilvánosság és kommunikáció biztosítása.

Somogy Megyei 
Kaposi Mór Oktató 
Kórház  

egyéb szervezet Somogy Megyei 
Önkormányzat

Járás vállalkozásai, 
lakosság 2015 3           6 300 000 000 Ft 

4.) A lakosság képzettségi 
szintjének javítását célzó 
fejlesztések támogatása

Kaposvár Megyei hatókör
9. társadalmi befogadás 
ösztönzése és szegénység elleni 
küzdelem;

Kaposvári
Szegedi Tibor Cigány Közösségi 
ház és Szabadidő centrum 
bővítése.

EFOP 1. ERFA
Barcs városában a meglévő cigány 
közösségi ház, alapterületének bővítése, 
funkcionális tevékenységének átalakítása.

Terepet szánunk a cigány közösség identitás erősítésére, képzés 
foglalkoztatási projektek megvalósítására továbbá a kistérség 
együttműködési partnerségének megerősítésére. 

Somogy Megyei Roma 
Nemzetiségi 
Önkormányzat

Önkormányzat Járás lakossága 2015 18                50 000 000 Ft 
4.) A lakosság képzettségi 
szintjének javítását célzó 
fejlesztések támogatása

Kaposvár Megyei hatókör
9. társadalmi befogadás 
ösztönzése és szegénység elleni 
küzdelem;

Megyei projekt EFOP1 TOP-ból finanszírozandó 
kistérségi fejlesztési program EFOP 1. ERFA

Mozgás, fizikai aktivitás, közösségi 
használatú tereinek és infrastruktúrájának 
fejlesztése.

Andocs oktatási intézményében a mindennapos testnevelés 
feltételeinek kialakítása. Andocs község nagy hangsúlyt fektet a 
tánc, mint közösségi program kiterjesztésére és a 
sporttevékenységek minél szélesebbkörű elterjesztésére, mely 
tornacsarnok hiányában nem kivitelezhető. Ennek érdekében kerül 
kialakításra tornacsarnok, és annak fogadóépülete.

KLIK egyéb szervezet Az érintett terület 
lakossága 2015 0,5              220 000 000 Ft 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés

Andocs Megyei hatókör
9. társadalmi befogadás 
ösztönzése és szegénység elleni 
küzdelem;

Megyei projekt
Intézmény létrehozása súlyos 
pszichés tüneteket mutató 
gyermekek ellátására

EFOP 1. ERFA

A megfelelő egészségügyi ellátás 
biztosításához a gyermek- és 
ifjúságpszichiátriai szakterület fejlesztése, 
bővítése is szükséges. 

A súlyos pszichés tüneteket mutató gyermekek ellátásának 
nehézségei elsősorban a megfelelő egészségügyi � gyermek- és 
ifjúságpszichiátriai – ellátás hiányából fakadnak. Különösen 
megoldatlan a 16 – 18 évesek kezelése: a gyermekpszichiátria már, 
a felnőtt pszichiátria még nem fogadja az ilyen életkorú fiatalokat. 
Ugyancsak gyakorlati tapasztalat, hogy a súlyos pszichés 
problémával küzdő gyermekek nagy számban kerülnek 
gyermekvédelmi gondoskodásba a család számára elérhető 
egészségügyi szolgáltatások hiánya miatt, miközben ezeket a 
gyermekvédelmi szakellátás se tudja biztosítani. Az országosan 
több helyszínen, gyermek- és ifjúságpszichiátriai ellátást nyújtó 
egészségügyi intézmények együttműködésével létrehozandó, 
megfelelően képzett szakemberekkel rendelkező új intézmény 
kialakítása fontos ellátási és szakmai igényt elégítene ki. Az 
intézmény a nagykorúvá vált ellátottak számára állapotukhoz, 
önállóságuk mértékéhez igazodó sokrétű támogatást, újszerűen 
értelmezett utógondozói ellátást, utógondozást biztosítana.

SZGYF egyéb szervezet Az érintett terület 
lakossága 2015 2              200 000 000 Ft 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés

Kaposvár Megyei hatókör
9. társadalmi befogadás 
ösztönzése és szegénység elleni 
küzdelem;

Megyei projekt

Jelőrendszeres házi 
segítségnyújtás infrastrukturális 
feltételeinek egységes 
kialakítása (kiemelt projekt)

EFOP 1. ERFA

A kormányzati célnak megfelelően ezen 
intézkedés egy országos, központi 
irányítású és lefedettségű jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtó szolgálatatás 
eszközfeltételeit teremti meg.

A SZGYF feladatkörébe került jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
eszközfeltétele jelenleg nem egységes tárgyi feltételeken, 
eszközrendszeren alapul. Közel tíz fajta szolgáltató és ehhez 
rendelten jelzőrendszeri berendezéspark található.

SZGYF egyéb szervezet Az érintett terület 
lakossága 2015 2                50 000 000 Ft 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés

Kaposvár Megyei hatókör
9. társadalmi befogadás 
ösztönzése és szegénység elleni 
küzdelem;

Siófoki Balatonszárszó Csukás Színház 
funcióbővítése, fejlesztés EFOP 1. ERFA Színház bővítés

A színház többfunkciós közösségi térként való kialakítása során az 
épület 300 m2 alapterülettel bővül, melyben egy  interaktív 
Mesemúzeum, többfunciós gyermekfoglalkoztató, játszóház, ill. az 
ifjúság részére kulturális programtér tervezett. A fejlesztés során a 
szükséges szociális kiszolgáló terek is megújulnak ill. bővítésre 
kerülnek. Az épület környezete szabadtéri időtöltésre is alkalmassá 
válik a parkosítás valamint a területen elhelyezett felnőtt és 
gyermekjátszóelemek telepítésével. 

Balatonszárszó 
Nagyközség 
Önkormányzata

Önkormányzat TDM Egyesület, BTKT, 
Magyar Turizmus Zrt. 2015 1                50 000 000 Ft 

3.) Somogy megye 
turisztikai potenciáljának 
erősítése

Balatonszárszó Balatonszárszó, Jókai 
utca 2. 

9. társadalmi befogadás 
ösztönzése és szegénység elleni 
küzdelem;

Siófoki
Művelődés Ház felújítás, 
fejlesztés, funkcióbővítés 
Balatonszárszón

EFOP 1. ERFA Művelődési ház fejlesztés

A művelődési ház többfunkciós közösségi térrel történő bővítése ( 
régi épületrész átalakítása) során az épület 300 m2 alapterülettel 
bővül, melyben  többfunciós foglalkoztató, játszóház, ill. az ifjúság 
részére kulturális programtér tervezett. A fejlesztés során a 
szükséges szociális kiszolgáló terek is megújulnak ill. bővítésre 
kerülnek. Az épület környezete szabadtéri időtöltésre is alkalmassá 
válik a parkosítás valamint a területen elhelyezett felnőtt és 
gyermekjátszóelemek telepítésével. 

Balatonszárszó 
Nagyközség 
Önkormányzata

Önkormányzat

TDM, civil szervezetek, 
megyei,térségi 
művelődési, kulturális  
intézmények

2015 0,5                80 000 000 Ft 
3.) Somogy megye 
turisztikai potenciáljának 
erősítése

Balatonszárszó Balatonszárszó Szóládi 
u. 20.

9. társadalmi befogadás 
ösztönzése és szegénység elleni 
küzdelem;

Tabi EFOP1 TOP-ból finanszírozandó 
kistérségi fejlesztési program EFOP 1. ERFA Képzettségi szint emelése EFOP1 TOP-ból finanszírozandó kistérségi fejlesztési program KLIK nonprofit szervezet Az érintett terület 

lakossága 2015 2              220 000 000 Ft 
4.) A lakosság képzettségi 
szintjének javítását célzó 
fejlesztések támogatása

Törökkoppány Megyei hatókör
10. oktatási beruházások, 
készségfejlesztés és élethosszig 
tartó tanulás elősegítése;
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Érintett 
járás(ok)neve

Projekt/projektcsomag 
megnevezése

Kapcsolódó OP 
prioritás

Finanszírozó 
alap

Projektcsomag céljai Projektcsomag tartalmi leírása (a kulcstevékenységek, 
tevékenység típusok megjelölésével)

Projektgazda neve Kedvezményezetti kör 
meghatározása 

(projekt szinten)

Egyéb bevonandó 
szervezet 

(együttműködésben 
megvalósuló 

projektek esetén kell 
kitölteni)

Célcsoport Időbeli ütemezés: 
a kezdés tervezett 

időpontja (év)

Időbeli ütemezés: a 
projekt 

megvalósítás 
várható időtartama 

(év)

Költségigény (Ft) Somogy megyei 
területfejlesztési stratégia 

kapcsolódó  prioritása

Gesztor település 
megnevezése

Földrajzi beavatkozási 
terület lehatárolása

Kapcsolódó EU tematikus 
célkitűzés

Tabi Középfokú oktatási intézmény 
felújítása EFOP 1. ERFA Képzettségi szint emelése Gyakorlati tanüzem rendszer kiépítése a megújuló energetikai 

szakmunkás és technikus képzésekhez
Tab Város 
Önkormányzata Önkormányzat Az érintett terület 

lakossága 2015 2           1 500 000 000 Ft 
4.) A lakosság képzettségi 
szintjének javítását célzó 
fejlesztések támogatása

Tab Megyei hatókör
10. oktatási beruházások, 
készségfejlesztés és élethosszig 
tartó tanulás elősegítése;

Kaposvári

Somogy Megyei Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat 
kultúrális és identitást erősítő 
programjai.

EFOP 2. ESZA
Somogy Megye Roma Kultúrális és 
Hagyománymegőrző tevékenységének 
széleskörű elterjesztése. 

Roma Kultúra bemutatása a Megyei rendezvénytervben tehetséges 
írók költök művészek, kézművesek műveinek bemutatása és az 
ehhez kapcsolódó bemutató képzések megjelenítése. Kultúrális és 
művészeti  csoportok rendezvényeken való részvételének 
biztosítása, az ehhez szűkséges tárgyi és egyéb eszközök 
biztosítása. Közösségi színterek fenntartásának és fejlesztésének 
biztosítása, egyben kialakítani egy Somogy Megyei Oktatási, 
Kultúrális és Foglalkoztatási Centrumot. Létrehozása után 
kialakítani a térségi Dél-dunántúli Oktatási és Foglalkoztatási 
Centrumot.

Somogy Megyei Roma 
Nemzetiségi 
Önkormányzat

Önkormányzat Járás lakossága 2015 12                50 000 000 Ft 
4.) A lakosság képzettségi 
szintjének javítását célzó 
fejlesztések támogatása

Kaposvár Megyei hatókör
9. társadalmi befogadás 
ösztönzése és szegénység elleni 
küzdelem;

Kaposvári
Somogy Megye Roma 
lakosságának agrárgazdálkodási 
koncepciója.

EFOP 2. ESZA

Az állami földterületekhez való hozzáférés 
a kihasználatlanúl lévő állattartó 
telephelyek működőképessé tétele - 
felújítása, hízó marha, sertés és egyébb 
állatok tartására. Az ehhez kapcsolódó 
humánerőforrás fejlesztése, képzése és 
alkalmazása az adott telephelyen.

Állami tulajdonban levő földterületek bérlésének vagy hosszútávú 
díjmentes használatba vétele, melynek kapcsán a talajvizsgálatok 
elvégzése után a növénytermesztés,  - gabonafélék tekintetében és 
gyógynövények termesztéséséhez szűkséges előkészítő feladatokat 
látnánk el. Az állattartó helyek felkutatása után, annak állagát 
átviszgálva kialalkítjuk az állattartáshoz szűkséges feltételeket a 
környezetben található szak - és segédmunkások bevonásával. Elő 
készítjük a tevékenységekhez kapcsolódó képzésekben résztvevők 
kiválasztását, a képzések szakmai hátterét, lebonyolítását és a 
beruházásokat követő munkálatok kivitelezését.

Somogy Megyei Roma 
Nemzetiségi 
Önkormányzat

Önkormányzat Járás lakossága 2015 12              400 000 000 Ft 
4.) A lakosság képzettségi 
szintjének javítását célzó 
fejlesztések támogatása

Kaposvár Megyei hatókör
9. társadalmi befogadás 
ösztönzése és szegénység elleni 
küzdelem;

Kaposvári
Somogy Megye Roma 
lakosságának szakmunkás 
képzettségi szintjének emelése.

EFOP 2. ESZA

A nagy állami beruházásokhoz kapcsolódó 
hiányszakmák képzése, roma egyének 
szakképzettséggel nem rendelkező, vagy 
szakképzettségel rendelkezők 
átképzésére. Pld. vasbetonszerelő, 
kőműves, ács, stb.

A hiányszakmák ismerete alapján, a megye területén a Roma 
Nemzetiségi Önkormányzataink segítségével képzés szervezést 
végzünk, majd ezt követően kiválasztást a képző bevonásával és 
mentorok segítségével elvégezzük. A képzés indítást ütemezzük, és 
a leendő munkáltatót felkutatjuk a kiképzett munkaerőt az 
elsődleges munkaerőpiacon elhelyezzük. Elhelyezkedés után 
folyamatos utánkövetést végzünk. 

Somogy Megyei Roma 
Nemzetiségi 
Önkormányzat

Önkormányzat Járás lakossága 2015 12              500 000 000 Ft 
4.) A lakosság képzettségi 
szintjének javítását célzó 
fejlesztések támogatása

Kaposvár Megyei hatókör
9. társadalmi befogadás 
ösztönzése és szegénység elleni 
küzdelem;

Megyei projekt

Humánerőforrás fejlesztés 
Kaposvár, Marcali és Mosdós 
fekvőbeteg ellátó 
intézményeiben valamint az 
alap- és szakellátás közös 
humánerőforrás fejlesztési 
modelljének kidolgozása

EFOP 2. ESZA

A 2007-2013-as Európai Uniós pénzügyi 
ciklus során jelentős infrastruktúra 
fejlesztések valósultak meg a Somogy 
Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 
telephelyein, azonban a humánerőforrás 
bizonyos szakterületeken és munkaköri 
csoportokban hiányos. A projekt célja a 
feltételrendszer biztosítása, különös 
tekintettel a személyi feltételekre, a 
betegellátás területén meglévő 
szakember hiány megszüntetésével és a 
szakmai minimum feltételeket 
biztosítsával, a korábban fejlesztett 
szakterületek magas szinvonalú, 
gazdaságos működtetése érdekében.

A projekt keretében a 2007-2013-as Európai Uniós pénzügyi ciklus 
során fejlesztett infrastruktúrához kapcsolódóan bővíteni kívánjuk 
a szakdolgozók és szakorvosok létszámát a fennálló kapacitás 
szűkösség kezelése és a szakmai minimum feltételek biztosítása 
érdekében. 

A fennálló létszámhiány megszüntetése érdekében rövid távon 
létszámbővítést tervezünk, míg a közép- és hosszú távú 
humáerőforrás szükséglet biztosítása érdekében szakdolgozók, 
szakorvosok és rezidensek egészségügyi képzését kívánjuk 
támogatni. A szakdolgozói képzések tandíj kötelesek. A tandíj 
átvállalása mellett a szakdolgozókat motivációs ösztöndíjjal is 
támogatni és ösztönözni kívánjuk a képzés elvégzésében és az új 
végzettség megszerzésében. A szakorvosi létszám hosszú távú 
biztosítása érdekében ösztöndíjjal is támogatni kívánjuk azon 
szakorvos jelölteket, akik az Intézményt választják munkahelyükül.

A fennálló kapacitás szűkösség megoldása érdekében nagyon 
fontos a háziorvosi és szakorvosi munkakörök közös fejlesztése és 
kezelése. Cél egy közös bázisba szervezni az alap- és szakellátást és 
a rendelkezésre álló kapacitásokat közösen felhasználni, a 
Sürgősségi Betegellátó Centrummal, a háziorvosi ügyeleti 
rendszerrel és az OMSZ-szel közösen megszervezni a sürgősségi 
ügyeleti ellátást a megyében. A háziorvosi feladatokat ellátó 
orvosok sok esetben rendelkeznek egy vagy több szakorvosi 
végzettséggel és széleskörű gyakorlattal is. Meg kell találni a 
módját a háziorvosok szakorvosként történő foglalkoztatására, 
kihasználva a szaktudásukat és szabad kapacitásaikat a 
szakellátásban területén.

Oktató kórházként kiemelkedő fontosságúnak tartjuk a 
tudományos munkát. Ennek érdekében támogatni kívánjuk 
kollégáink tudományos kutatói tevékenységét és a kórházban 
keletkező tudományos eredmények disszeminációját a kapcsolódó 

Somogy Megyei 
Kaposi Mór Oktató 
Kórház

egyéb szervezet Az érintett terület 
lakossága 2015 3           1 126 364 511 Ft 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés

Kaposvár Megyei hatókör
9. társadalmi befogadás 
ösztönzése és szegénység elleni 
küzdelem;
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Érintett 
járás(ok)neve

Projekt/projektcsomag 
megnevezése

Kapcsolódó OP 
prioritás

Finanszírozó 
alap

Projektcsomag céljai Projektcsomag tartalmi leírása (a kulcstevékenységek, 
tevékenység típusok megjelölésével)

Projektgazda neve Kedvezményezetti kör 
meghatározása 

(projekt szinten)

Egyéb bevonandó 
szervezet 

(együttműködésben 
megvalósuló 

projektek esetén kell 
kitölteni)

Célcsoport Időbeli ütemezés: 
a kezdés tervezett 

időpontja (év)

Időbeli ütemezés: a 
projekt 

megvalósítás 
várható időtartama 

(év)

Költségigény (Ft) Somogy megyei 
területfejlesztési stratégia 

kapcsolódó  prioritása

Gesztor település 
megnevezése

Földrajzi beavatkozási 
terület lehatárolása

Kapcsolódó EU tematikus 
célkitűzés

Megyei projekt
Megyei népegészségügyi 
szűrőhálózat és módszertani 
központ kialakítása

EFOP 2. ESZA

A projekt célja a 2007-2013-as Európai 
Uniós pénzügyi ciklus során kialakított és 
fejlesztett kistérségi szűrőprogramok 
eredményeinek tovább vitele. Célunk a 
létrehozott infrastruktúra 
felhasználásával, annak minimális 
fejlesztésével a különálló, kistéségi 
szűrőközpontok munkájának 
összehangolása és megyei szintű 
irányítása a hatékonyabb szűrés szervezés 
és forrásfelhasználás érdekében. Egy 
hatékonyan szervezett szűrőhálózat 
lehetőséget biztosít a rizikócsoportokba 
tartozó lakosság átfogó szűrésére, 
lehetőséget teremtve a korai felismerésre, 
ezáltal megelőzve a súlyosabb 
következményeket.

A projekt célja a 2007-2013-as Európai Uniós pénzügyi ciklus során 
a TÁMOP-6.1.2-11/3 konstrukció keretében kialakított és 
fejlesztett kistérségi szűrőpontokra és azok eredményeire, 
tapasztalataira alapozva egy megyei módszertani központ 
létrehozása, mely megyei szinten szervezné a korábban elaprózott 
és kistérségi szinten szervezett népegészségügyi szűréseket.

A népegészségügyi szűrések hatékonyságának növelése érdekében 
kiemelt fontosságú az alapellátás minden résztvevőjének, így az 
összes háziorvosi praxis és a védőnői hálózat bevonása is a 
szűrések szervezésébe. A módszertani központ támogatásával 
lehetőség az alapellátás és a szakellátás tevékenységének 
összehangolására és a szűrések hatékony szervezésére, és a 
társadalom széles körű elérésére.

A népegészségügyi szűrések szervezése mellett, a prevenció 
részeként kiemelt fontosságú a lelki egészség megőrzése is. Ennek 
érdekében a módszertani központ irányításával létrehoznánk egy, 
a megye egészségügyi intézményeire alapozott lelki egészségvédő 
szolgálatot az egészségügyi dolgozók és a lakosság számára.

Somogy Megyei 
Kaposi Mór Oktató 
Kórház

egyéb szervezet Az érintett terület 
lakossága 2015 2              568 932 308 Ft 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés

Kaposvár Megyei hatókör
9. társadalmi befogadás 
ösztönzése és szegénység elleni 
küzdelem;

Megyei projekt "SZÍNvonal és megújulás" EFOP 2. ESZA

A minőségi gyógypedagógiai 
gyermekellátás infrastruktúrális 
feltételeinak javítása. A XXI. század 
energiafelhasználási koncepciójának 
történő megfelelés.

Az intézmény iskolaépülete 1981-ben került átadásra. A 2003-2006 
között zajló intézményi rekontstrukció nem érintette ezt az 
épületet. A több mint 30 éves panelekből (vasszerkezetű váz, 
azbeszt tartalmú lapok, közte szigetelőanyag) épült épület az idők 
folyamán teljesen elhasználódott, a fa ablakok elkorhadtak, 
cseréjük nem megoldható. Szakemberi vélemény szerint a külső 
nyílászárók életveszélyesek, javíthatatlanok. A projekt lehetőséget 
biztosítana arra, hogy az itt tanuló több mint 200 sajátos nevelési 
igényű tanuló egy megújult, a kor energetikai követelményeinek is 
megfelelő iskolai környezetben teljesíthesse tankötelezettségét. 
Amennyiben a felújítás esetleges bővítésre is lehetőséget adna, 
úgy a Módszertani Központban kialakításra kerülő kissebb 
kabintetek bekapcsolható lehetnének a munkáltatói 
attitűdformáló tréningek megtartásába is.

Kaposvár (MJV) Önkormányzat Az érintett terület 
lakossága 2016 1              800 000 000 Ft 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés

Kaposvár Megyei hatókör
9. társadalmi befogadás 
ösztönzése és szegénység elleni 
küzdelem;

Megyei projekt "Krízis-gyerekek" az iskolában EFOP 2. ESZA

A súlyos magatartási zavarral küzdő 
gyermekek helyzetének javítása, iskolai 
mgoldása. Az átmeneti szeparáció 
lehetőségének kialakítása.

Az intézményenyen belül olyan lekülönítésre alkalmas szobát 
alakítanánk ki, ahol a súlyos (önmarága és társaira is veszélyes) 
magatartást tanúsító gyermekek átmeneti szeparációja 
megnyugtatóan megoldható lenne. Itt speciális végzettségű 
szakemberek egyszemélyes helyzetben biztosítanák a gyerekek 
foglalkoztatását, akár a tanulmányi munka folytatását is. 

Somogy Megyei 
Durácky József Óvoda, 
Általános Iskola, 
Egységes 
Gyógypedagógiai 
Módszertani 
Intézmény és 
Kollégium 

egyéb szervezet Az érintett terület 
lakossága 2015 2              200 000 000 Ft 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés

Kaposvár Megyei hatókör
9. társadalmi befogadás 
ösztönzése és szegénység elleni 
küzdelem;

Megyei projekt "MÁSképpen is lehetsz 
eredményes!" EFOP 2. ESZA

A munkáltatók, vállalkozások, cégek 
felkészítése a fogyatékkal élő 
munkavállalók foglalkoztatására. A 
vezetők, cégtulajdonosok 
szemléletváltásának segítése, támogatása. 

Olyan foglalkozások kidolgozása és megtartása, amelyek 
gyarkolatiasak, elősegítik a különböző fogyatékosságok megélést, a 
mindennapi nehézségek megtapasztalását. Ezzel bekövetkezne egy 
olyan személetváltás, amely megkönnyítené a fogyatékkal élők 
alkalmazását. Segítségek kaphatnának az akadálymentesítéshez és 
a különböző rendezvények alkalmával nem csak fogyatékkal élő 
munkavállalókkal, de olyan munkátatókkal is találkoznának, akik 
már tapasztalatokkal rendelkeznek ezen a téren. (Alkalmaznak 
fogyatékkal élő munkavállalókat.) Célcsoport: munkáltatók, 
fogyatékkal élő munkavállalók 

Klebelsberg 
Intézményfenntartó 
Központ, Kaposvár 
Megyeközponti 
Tankerület

egyéb szervezet Az érintett terület 
lakossága 2016 2                60 000 000 Ft 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés

Kaposvár Megyei hatókör
9. társadalmi befogadás 
ösztönzése és szegénység elleni 
küzdelem;
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Érintett 
járás(ok)neve

Projekt/projektcsomag 
megnevezése

Kapcsolódó OP 
prioritás

Finanszírozó 
alap

Projektcsomag céljai Projektcsomag tartalmi leírása (a kulcstevékenységek, 
tevékenység típusok megjelölésével)

Projektgazda neve Kedvezményezetti kör 
meghatározása 

(projekt szinten)

Egyéb bevonandó 
szervezet 

(együttműködésben 
megvalósuló 

projektek esetén kell 
kitölteni)

Célcsoport Időbeli ütemezés: 
a kezdés tervezett 

időpontja (év)

Időbeli ütemezés: a 
projekt 

megvalósítás 
várható időtartama 

(év)

Költségigény (Ft) Somogy megyei 
területfejlesztési stratégia 

kapcsolódó  prioritása

Gesztor település 
megnevezése

Földrajzi beavatkozási 
terület lehatárolása

Kapcsolódó EU tematikus 
célkitűzés

Megyei projekt

Somogy megye komplex 
egészségügyi humánerőforrás 
térképének és stratégiai 
modelljének kidolgozása 
valamint felvétele

EFOP 2. ESZA

A projekt célja a Somogy megyei 
egészségügyi ellátórendszer teljeskörű 
humánerőforrás térképe alapján egy 
átfogó, megyei szintű humánerőforrás 
stratégia kialakítása. A stratégia célja a 
rendkívül szűkös humánerőforrások minél 
hatékonyabb kihasználásának 
kidolgozása, mely képes hatékonyan 
reagálni a rövid távú kihívásokra és 
csökkenti a közép- és hosszútávú 
emberierőforrás problémákat a 
megyében.

A projekt keretében szakértők bevonásával kidolgozásra kerülne 
egy átfogó módszertan az egészségügyi kapacitástérkép 
felvételéhez és HR stratégia megalkotásához. A módszertan 
alkalmazhatósága a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 3 
legnagyobb telephelyének több mint 2.200 fős 
humánerőforrásának bevonásával tesztelésre kerülne, előkészítve 
a módszertan széleskörű alkalmazásának lehetőségét.

A kidolgozott és gyakorlatban kipróbált módszertan alapján 
elkészülne Somogy megye átfogó, az egészségügyi ellátás minden 
szintjét és szereplőjét az alapellátástól a szakellátásig, a teljes 
intézményrendszert figyelembe véve, annak tulajdonosi és 
finanszírozási helyzetétől függetlenül magába foglaló megyei szintű 
HR térképe. 

A megyei kapacitástérkép összeállítása a foglalkoztatási 
jogviszonyoktól függetlenül történne, részletes 
munkakörelemzésekkel, korfák összeállításával, melyek kiindulási 
alapot biztosítanak a megye rövid-, közép- és hosszú távú 
egészségügyi stratégiájának kidolgozásához. A stratégia részeként 
javaslatot tennénk a megyei szintű, de akár országos viszonylatban 
is alkalmazható egészségügyi életpályamodellre. Ennek részeként 
különböző karrierpályákat mutatnánk be, megvizsgálnánk, hogy 
hol és milyen lehetőségek mutatkoznak az atipikus foglalkoztatási 
formák alkalmazására, azok milyen előnyökkel és hátrányokkal 
járnának. Az egészségügyi ellátás speciális, 0-24 órás működésére 
való tekintettel a családbarát munkahely megteremtése jelentős 
szerepet játszhat a felállításra kerülő rövid-, közép- és hosszú távú 
egészségügyi humánerőforrás stratégia sikeres megvalósításához.

A sikeresen megvalósított és megyei és akár országos szinten 
egységes humánerőforrás stratégia alapja lehet a jobban 
szervezett és ezáltal gazdaságosabban működtethető, a jövő 
szakmai és gazdasági kihívásaira gyorsan reagálni képes megyei 

Somogy Megyei 
Kaposi Mór Oktató 
Kórház

egyéb szervezet Az érintett terület 
lakossága 2015 4              475 172 056 Ft 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés

Kaposvár Megyei hatókör
9. társadalmi befogadás 
ösztönzése és szegénység elleni 
küzdelem;

Megyei projekt
Hiánypótló gyermek- és ifjúsági 
addiktológiai modellprogram 
kidolgozása és megvalósítása

EFOP 2. ESZA

A szenvedélybetegeket ellátó 
intézményrendszerben jelenleg nincs 
kifejezetten a serdülő korosztállyal 
foglalkozó intézmény(típus).

Hiánypótló gyermek- és ifjúsági addiktológiai modellprogram 
kidolgozása és megvalósítása felkért egészségügyi intézmény és 
speciális ellátást nyújtó gyermekvédelmi intézmények 
együttműködésével. A program célja: Gyermekvédelmi 
gondoskodásban élő, speciális ellátásban részesülő, 
szenvedélybeteg fiatalkorúak leszokást segítő kezelése az 
egészségügyi, pszichológiai, pedagógiai és szociális támogatói 
feladatok összehangolásával.

SZGYF egyéb szervezet Az érintett terület 
lakossága 2015 2                50 000 000 Ft 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés

Kaposvár Megyei hatókör
9. társadalmi befogadás 
ösztönzése és szegénység elleni 
küzdelem;

Megyei projekt

Támogatott életvitel/lakhatási 
modellprogram 
gyermekvédelmi 
gondoskodásban felnőtt 
fiatalok számára

EFOP 2. ESZA
Támogatott életvitel/lakhatási 
modellprogram gyermekvédelmi 
gondoskodásban felnőtt fiatalok számára

Az intézményi keretek között - utógondozó otthonban, 
lakóotthonban - nyújtott utógondozói ellátás és lakhatás  részben a 
gyermekotthoni rutinok folytatását jelenti és a lehetségesnél 
kisebb mértékben támaszkodik a fiatalok alkalmazkodó 
képességére és önállóságára. A támogatott életvitel ugyanakkor a 
lakhatás és az egyénre szabott, rugalmas, éppen a szükséges 
mértékű segítő szolgáltatás különböző formáinak együttese. A 
támogatott életvitel épít az egyén meglévő képességeire, és 
lehetőséget teremt az önálló életvitelhez szükséges új készségek 
elsajátítására. A lakhatás megoldható bérlakásokban és 
megüresedő lakásotthoni ingatlanokban.

SZGYF egyéb szervezet Az érintett terület 
lakossága 2015 2                50 000 000 Ft 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés

Kaposvár Megyei hatókör
9. társadalmi befogadás 
ösztönzése és szegénység elleni 
küzdelem;

Megyei projekt Utcai szociális munka csellengő 
gyerekekkel a nagyvárosokban EFOP 2. ESZA Utcai szociális munka csellengő 

gyerekekkel a nagyvárosokban

A nagyvárosok utcáin felnőtt felügyelet nélkül csellengő, 
otthonukból vagy gyermekvédelmi gondoskodásban élők esetén 
gondozási helyükről engedély nélkül eltávozott gyermekek, fiatalok 
fokozottan veszélyeztetettek. Mivel ellátásukról maguknak kell 
gondoskodniuk, könnyen válhatnak bűncselekmény áldozatává 
vagy elkövetővé. Az utcán súlyosan veszélyeztetett gyermekek, 
fiatalok felkutatására és helyzetük rendezésére utcai szociális 
munkás hálózat és krízis otthon létrehozása és működtetése, 
együttműködve a gyermek ügyében illetékes társszervezetekkel, 
egészségügyi intézményekkel és az ifjúságügyben érintett 
rendőrségi szervekkel. A csellengés okainak feltárásával és a 
helyzet rendezésével az engedély nélküli eltávozások 
ismétlődésének megelőzése, pozitív mintát nyújtva ezzel a 
környezetnek; az eltűnések számának csökkenésével és a 
felkutatásban való közreműködéssel a rendőrség 
tehermentesítése.

SZGYF egyéb szervezet Az érintett terület 
lakossága 2015 2                50 000 000 Ft 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés

Kaposvár Megyei hatókör
9. társadalmi befogadás 
ösztönzése és szegénység elleni 
küzdelem;

Megyei projekt

Gyermekvédelmi 
szakellátásban élő gyermekek, 
valamint utógondozói 
ellátottak önálló életre 
felkészítése

EFOP 2. ESZA
Gyermekvédelmi szakellátásban élő 
gyermekek, valamint utógondozói 
ellátottak önálló életre felkészítése

A gyermekvédelmi szakellátásba kerülő gyermekek közül sokan 
rossz személyiségállapotuk, és korábbi iskolai kudarcaik miatt, nem 
motiváltak a tanulásra, nem sikeresek az iskolában, így később a 
munkaerőpiacon sem.
Olyan komplex, célzott fejlesztő programokat kell kidolgozni és 
működtetni a számukra, melyek egyrészt a 
személyiségfejlődésüket szolgálják, másrészt csökkentik az iskolai 
lemaradásukat, és megfelelő társadalmi minták közvetítésével 
felkészítik őket az önálló életre és a munka világára.

SZGYF egyéb szervezet Az érintett terület 
lakossága 2015 2                50 000 000 Ft 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés

Kaposvár Megyei hatókör
9. társadalmi befogadás 
ösztönzése és szegénység elleni 
küzdelem;

2014.05.31. 4/14
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Érintett 
járás(ok)neve

Projekt/projektcsomag 
megnevezése

Kapcsolódó OP 
prioritás

Finanszírozó 
alap

Projektcsomag céljai Projektcsomag tartalmi leírása (a kulcstevékenységek, 
tevékenység típusok megjelölésével)

Projektgazda neve Kedvezményezetti kör 
meghatározása 

(projekt szinten)

Egyéb bevonandó 
szervezet 

(együttműködésben 
megvalósuló 

projektek esetén kell 
kitölteni)

Célcsoport Időbeli ütemezés: 
a kezdés tervezett 

időpontja (év)

Időbeli ütemezés: a 
projekt 

megvalósítás 
várható időtartama 

(év)

Költségigény (Ft) Somogy megyei 
területfejlesztési stratégia 

kapcsolódó  prioritása

Gesztor település 
megnevezése

Földrajzi beavatkozási 
terület lehatárolása

Kapcsolódó EU tematikus 
célkitűzés

Megyei projekt

A lakosság szociális 
szakellátását biztosító 
intézmények kitagolási 
programja

EFOP 2. ESZA A lakosság szociális szakellátását biztosító 
intézmények kitagolási programja

Az önálló életvitelt előmozdító szolgáltatások között már több 
mint 10 éve megtalálhatóak a 
lakóotthoni formák, illetve léteznek olyan lakhatási formák, 
amelyek segítik az ellátórendszertől független valódi társadalmi 
integrációt. 
Cél, hogy az értelmi fogyatékos emberek, továbbá pszichiátriai 
betegek önállóan élhessenek - nem mint intézménylakók, hanem 
mint teljes jogú polgárok és a közösség megbecsült tagjai. Cél, 
hogy a felújításra gazdasági-hatékonysági szempontoból nem 
alkalmas intézmények helyett, illetve mellett újabb kislétszámú – 
50 férőhely alatti � lakóotthonok, valamint a támogatott lakhatást 
felhasználva a helyi önkormányzatokkal együttműködve önálló 
életvitelt előmozdító és segítő lakhatási formák kerüljenek 
kialakításra.
Az IFKOT véleménye szerint is továbbfolytatandó e program.
(Ezen programmal részben párhuzamosan, s azt követően 
fenntartható foglalkoztatási program lehetősége is javasolt)

SZGYF egyéb szervezet Az érintett terület 
lakossága 2015 2                50 000 000 Ft 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés

Kaposvár Megyei hatókör
9. társadalmi befogadás 
ösztönzése és szegénység elleni 
küzdelem;

Megyei projekt
Egészségfejlesztés a közösségi 
együttélés egészségügyi 
kockázatainak csökkentésére

EFOP 2. ESZA
Egészségfejlesztés a közösségi együttélés 
egészségügyi kockázatainak 
csökkentésére

A bentlakást nyújtó intézmények zárt közösségeiben élők esetében 
fokozott a fertőzésveszély, s egyéb az összezártságból adódó 
egészségügyi kockázat. Az egészségügyi kockázatok is felmérő 
szűrővizsgálatok csak részlegesen elérhetők az ellátottak által, 
kvázi csak a finanszírozott szűrővizsgálatokhoz biztosított a 
hozzáférés.
Mindemellett az ellátottak folyamatos ellátását biztosító 
szakemberek fokozott lelki-mentális, s fizikai megterhelésnek 
vannak kitéve, mely okból kifolyólag potenciális veszélyeztetettjei 
a „burn-out” szindrómának, továbbá egyéb reumatológiai 
megbetegedéseknek, mely egyrészről az ellátás minőségi romlását, 
a szervezeti fluktuációt eredményezheti, nem utolsó sorban pedig 
növeli az inaktív népesség arányát. 
A program keretében egyrészről a helyzetfelmérésben megjelenő 
kor és egészségi állapothoz igazodó szűrővizsgálatok, továbbá 
egészségmegőrző programok vagy azt támogató ellátásrész 
fejlesztés (táplálkozás)

SZGYF egyéb szervezet Az érintett terület 
lakossága 2015 2                50 000 000 Ft 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés

Kaposvár Megyei hatókör
9. társadalmi befogadás 
ösztönzése és szegénység elleni 
küzdelem;

Megyei projekt

Egészségfejlesztés az otthont 
nyújtó ellátásban – 
gyermekvédelmi szakellátásban 
élő nevelőszülőknél elhelyezett 
gyermekek egészségfejlesztése

EFOP 2. ESZA

Cél a gyermekvédelmi szakellátás 
területén, a családjából hatósági 
intézkedéssel kiemelt, nevelőszülőknél 
elhelyezett gyermekek, utógondozói 
ellátott fiatal felnőttek, valamint 
nevelőszüleik, és a nevelőszülői 
hálózatban foglalkoztatottak számára 
egészségfejlesztési- programok 
támogatása.

A nevelőszülői ellátás során a nevelőszülő feladata, hogy az önálló 
életvitelre készítse fel a gyermeket. Az önálló életvitelre nevelés az 
egészségtudatos magatartást és ehhez kapcsolódóan az 
egészséges életmódot is magában foglalja. A 12 év alatti 
gyermekvédelmi szakellátásba vett gyermekek elsődlegesen nem 
gyermekotthonba, hanem egyéb otthont nyújtó ellátásba való 
elhelyezése, s az elmúlt évek hiánygyakorlata is indokolja, hogy 
magát a nevelőszülőt és együtt a gyermeket együttesen célozva 
segítsük hozzá a fenti feladatok teljesítéséhez.

SZGYF egyéb szervezet Az érintett terület 
lakossága 2015 2                50 000 000 Ft 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés

Kaposvár Megyei hatókör
9. társadalmi befogadás 
ösztönzése és szegénység elleni 
küzdelem;

Megyei projekt

Foglalkoztatási program 
kiváltási programban érintett 
fogyatékos, pszichiátriai beteg 
személyek részére

EFOP 2. ESZA
Együttműködés indul és válik 
folyamatossá a szakellátás és 
alapszolgáltatás között.

A kitagolással érintett intézményekből az önálló életvitelre részben 
vagy kis segítséggel képes személyek ezen életvitelhez kapcsolódó 
hasznos, tevékeny, s a nemzetgazdaság számára is produktív 
foglalkozatatásához ezidáig közvetlen foglalkoztatási program nem 
társult. A társadalmi elvárásoknak, továbbá az önálló életvitelre 
részben vagy kis segítséggel képes fent hivatkozott személyek 
szükséges erőforrása megteremtésének elősegítését, továbbá a 
foglalkoztatás melletti egyéb, jellemzően alapszolgáltatásokkal 
való összekapcsolását segítése történik annak érdekében, hogy a 
tartós intézményi létből kilépve a társadalmi integráció tartós 
mértékben megvalósulhasson.

SZGYF egyéb szervezet Az érintett terület 
lakossága 2015 2                50 000 000 Ft 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés

Kaposvár Megyei hatókör
9. társadalmi befogadás 
ösztönzése és szegénység elleni 
küzdelem;

Megyei projekt Támogató szolgáltatás 
fejlesztése EFOP 2. ESZA

 önálló életvitelre részben vagy kis 
segítséggel képes személyek ezen 
életvitelhez kapcsolódóan, tovább 
foglalkoztatásuk elősegítése

A kitagolással érintett intézményekből az önálló életvitelre részben 
vagy kis segítséggel képes személyek ezen életvitelhez 
kapcsolódóan, tovább foglalkoztatásuk elősegítése � munkahelyre 
való el és lakókörnyezetbe való visszajutás érdekében szükséges a 
jelenlegi támogató szolgáltatási kapacitás fejlesztése. 
Az intézkedés keretében a jelenlegi támogató szolgáltatások 
egységes szemléletű működésének kialakítása, továbbá gépparkjuk 
fejlesztése valósulna meg illeszkedve a kiváltás és foglalkoztatás 
intézkedésekhez.

SZGYF egyéb szervezet Az érintett terület 
lakossága 2015 2                50 000 000 Ft 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés

Kaposvár Megyei hatókör
9. társadalmi befogadás 
ösztönzése és szegénység elleni 
küzdelem;

Megyei projekt Területi együttműködési 
modell EFOP 2. ESZA

Az intézkedés célja egy egységes 
működési elven alapuló, megyei szintű, de 
országos hálozatúe együttműködési forma 
kialakítása, továbbá szakmai protokollok 
kidolgozása szociális és gyermekvédelmi, 
továbbá egészségügyi ellátás területén.

A szubszidiaritás elvének megfelelően, ahhoz hogy lehetőség 
szerint elsődlegesen a probléma a személy lakókörnyezetében 
kerüljön megoldásra, s csak végső esetben kerüljön szakellátási 
körbe, szükséges, hogy az alapszolgáltatás, továbbá a szakellátás 
szakemberei folyamatos, formális kapcsolatban legyenek 
egymással, mégpedig ellátotti csoport specifikusan.

SZGYF egyéb szervezet Az érintett terület 
lakossága 2015 2                50 000 000 Ft 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés

Kaposvár Megyei hatókör
9. társadalmi befogadás 
ösztönzése és szegénység elleni 
küzdelem;

2014.05.31. 5/14
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Érintett 
járás(ok)neve

Projekt/projektcsomag 
megnevezése

Kapcsolódó OP 
prioritás

Finanszírozó 
alap

Projektcsomag céljai Projektcsomag tartalmi leírása (a kulcstevékenységek, 
tevékenység típusok megjelölésével)

Projektgazda neve Kedvezményezetti kör 
meghatározása 

(projekt szinten)

Egyéb bevonandó 
szervezet 

(együttműködésben 
megvalósuló 

projektek esetén kell 
kitölteni)

Célcsoport Időbeli ütemezés: 
a kezdés tervezett 

időpontja (év)

Időbeli ütemezés: a 
projekt 

megvalósítás 
várható időtartama 

(év)

Költségigény (Ft) Somogy megyei 
területfejlesztési stratégia 

kapcsolódó  prioritása

Gesztor település 
megnevezése

Földrajzi beavatkozási 
terület lehatárolása

Kapcsolódó EU tematikus 
célkitűzés

Megyei projekt Esetmenedzseri feladatok 
bevezetése EFOP 2. ESZA  Kapacitásokkal történő hatékony 

gazdálkodást.

A szolgáltatások igénybevétele elszigetelt, csak KENYSZI szinten 
kerül összevezetésre, esetlegesen követi az ellátottak 
szükségleteit. Az ellátott elveszik az ellátórendszerben, a 
szükségletek és jogosultságok nem regisztrálódnak. Szükséges az 
esetmenedzseri funkció rendszerszintű bevezetése, az ellátottak 
szükségleteinek megfelelő szolgáltatások igénybevételének 
koordinált és gördülékeny biztosítása érdekében. Ennek 
eredményeként nem csak a kliens ellátása válik hatékonyabbá, 
hanem regisztrálásra kerül a felmerülő szükségletek és 
jogosultságok köre, ami megalapozza a kapacitásokkal történő 
hatékony gazdálkodást.

SZGYF egyéb szervezet Az érintett terület 
lakossága 2015 2                50 000 000 Ft 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés

Kaposvár Megyei hatókör
9. társadalmi befogadás 
ösztönzése és szegénység elleni 
küzdelem;

Megyei projekt Helyettes szülői ellátás EFOP 2. ESZA Helyettes szülői ellátás fejlesztése

A helyettes szülői ellátás rendkívül kiépületlen, az ellátásban 
megforduló gyermekek száma nagyon alacsony. A 
kihasználatlanság hátterében az információhiány áll, mind az 
állampolgárok, mind a szakemberek igen keveset tudnak erről a 
szolgáltatásról. A Kormány szándéka szerint, 2014-től a gyermekek 
átmeneti gondozása során is cél, hogy a 12 éven aluli gyermekek 
családban kerüljenek elhelyezésre. Ennek megfelelően szükséges a 
helyettes szülői férőhelyek bővítése. Ezzel együtt szükséges egy 
országos kommunikációs kampány, hogy a szakemberek és az 
állampolgárok ismereteit kívánjuk bővíteni a helyettes szülői 
ellátásról. A fejlesztés három komponensből állna, úgy mint 
férőhelybővítés (képzések támogatása), szakmai 
információközvetítés a helyi ellátórendszerek számára és 
kommunikációs kampány az állampolgárok számára.

SZGYF egyéb szervezet Az érintett terület 
lakossága 2015 2                50 000 000 Ft 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés

Kaposvár Megyei hatókör
9. társadalmi befogadás 
ösztönzése és szegénység elleni 
küzdelem;

Megyei projekt Az iskolai szociális munka 
fejlesztése EFOP 2. ESZA Szociális munka fejlesztése

A településszinten megvalósuló gyermekjóléti szolgáltató 
tevékenységből hiányzik rendszerszinten az iskolai szociális munka 
biztosítása.
Szükséges lenne az iskolai szociális munka rendszerszintű 
bevezetése, ennek kereteinek és megvalósításának szakmai, jogi 
megalapozása, az így elkészült rendszer országos bevezetése. 
Javaslunk egy kétlépcsős fejlesztést, aminek az első fele az iskolai 
szociális munka rendszerszintű megalapozását jelentené egy 
központi projekt keretében, a második komponense egy nyílt 
pályázat keretében ennek rendszerszintű kiterjesztését foglalná 
magába.

SZGYF egyéb szervezet Az érintett terület 
lakossága 2015 2                50 000 000 Ft 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés

Kaposvár Megyei hatókör
9. társadalmi befogadás 
ösztönzése és szegénység elleni 
küzdelem;

Megyei projekt
Egységes 
tevékenységadminisztrációs 
rendszer bevezetése

EFOP 2. ESZA

 elkészülnek azok a képzési anyagok, 
amelyek felkészítik a területen különböző 
szinten dolgozókat (ágazati irányítás, 
intézményvezetők, ellátást nyújtók) az 
ágazati informatikai rendszer 
működtetésére, használatára.

A jelenlegi ellátórendszerben nincs egységes digitalizált 
tevékenységadminisztrációs rendszer, valamint hiányzik az ezekből 
kinyerhető döntéstámogató rendszer. Mindez nagyban 
megnehezíti mind az ágazati irányítás ellátási adatokon nyugvó 
tervezési feladatainak megvalósulását, másrészt a szolgáltatások 
szintjén minőségi és módszertani problémákat okoz. Szükséges a 
TÁMOP 5.4.1. és TÁMOP 5.4.2. kiemelt projektekben létrejövő 
tevékenységadminisztrációs rendszerek egységes ágazati 
összehangolása és ennek működtetésére a terület felkészítése.
Javasoljuk, hogy a két kiemelt projekt keretében létrejövő 
tevékenységadminisztrációs rendszerek, valamint a KENYSZI 
rendszerének összehangolására és ágazati bevezetésére jöjjön 
létre egy kiemelt projekt. Ennek során a szakmai megalapozás 
mellett elkészülnek azok a képzési anyagok, amelyek felkészítik a 
területen különböző szinten dolgozókat (ágazati irányítás, 
intézményvezetők, ellátást nyújtók) az ágazati informatikai 
rendszer működtetésére, használatára.

SZGYF egyéb szervezet Az érintett terület 
lakossága 2015 2                50 000 000 Ft 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés

Kaposvár Megyei hatókör
9. társadalmi befogadás 
ösztönzése és szegénység elleni 
küzdelem;

Megyei projekt Érősödj velünk EFOP 2. ESZA

Hátrányos helyzetű, mélyszegény 
családokban élő fiatalok számára indított 
sport és életmód programok és 
közösségfejelsztő, az aktiv szabadidő 
eltőltését segítő programok, amelyek 
elősegítik a társadalom perifériájára 
szorult fiatalok számára a szabadidő 
értékteremtő eltöltését, valmint 
hozzájárulnak, hogy a fiatalok 
életvitelében olyan motivációk is 
megjelenjenek, amelyek hosszabb távon 
elősegíthetik attitüdváltozásukon 
keresztül a munka világába történő 
beilleszkedésüket is, illetve hozzájárulnak 
az oktatási területen sikeresebb iskolai 
pályafutáshoz.

A hátrányos helyzettel együtt jár az, hogy a szabadidő eltöltés 
módjai is determinálódnak (a kortásközösségekben keresnek a 
fiatalok társakat, illetve megjelennek káros dependens ill. 
autoagressziv magatartásformák , továbbá öröklödik a 
kilátástalansággal együtt, egy fajta befelé forduló magatartás 
együttes) , ezért nagyon fontos, hogy olyan szabadidős programok 
szerveződjenek a családjuk helyzete miatt erre áldozni nem tudó, 
mélyszegénységben élők számára, ezen keresztül önértékelésüket 
erősítsük meg, elősegítve hogy  találjanak példaképeket, kortárs 
közösségükön belül maradva, ugyanakkor a lehetésges választások 
ösztönzésével. A szervezett programok összetétele: sport 
programok: fiúk számára - foci (hagyományos labdával ) folytatott 
futball,  sport napok, családi napok, kreatív kézműves programok,  
női és férfi szerepeket erősítő programok, tanácsadás, női sportok, 
fiúk számára egyéb sportolási lehetőségek.

Kapos Dynamic Sport 
és Szabadidő 
Egyesület

civil szervezet Az érintett terület 
lakossága 2015 3                19 000 000 Ft 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés

Kaposvár Megyei hatókör
9. társadalmi befogadás 
ösztönzése és szegénység elleni 
küzdelem;

2014.05.31. 6/14
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Érintett 
járás(ok)neve

Projekt/projektcsomag 
megnevezése

Kapcsolódó OP 
prioritás

Finanszírozó 
alap

Projektcsomag céljai Projektcsomag tartalmi leírása (a kulcstevékenységek, 
tevékenység típusok megjelölésével)

Projektgazda neve Kedvezményezetti kör 
meghatározása 

(projekt szinten)

Egyéb bevonandó 
szervezet 

(együttműködésben 
megvalósuló 

projektek esetén kell 
kitölteni)

Célcsoport Időbeli ütemezés: 
a kezdés tervezett 

időpontja (év)

Időbeli ütemezés: a 
projekt 

megvalósítás 
várható időtartama 

(év)

Költségigény (Ft) Somogy megyei 
területfejlesztési stratégia 

kapcsolódó  prioritása

Gesztor település 
megnevezése

Földrajzi beavatkozási 
terület lehatárolása

Kapcsolódó EU tematikus 
célkitűzés

Megyei projekt �Fűben-fában életerőnk� EFOP 2. ESZA

Tartósan munkanélküli, hátrányos 
helyzetű személyek / területi és szociális- 
társadalmi hátrányok/ ( gyógynövény és 
fűszertermesztés+ gyógynövény gyűjtés- 
hatályos okj-s szabályozás szerinti 
elnevezéssel)  képzése és szociális 
szövetkezeti keretben történő 
foglalkoztatása

A hét hónapos képzés során 40 % elmélet 60 % gyakorlati  
képzéssel új szakma elsajátítása, akkreditált képző intézmény által 
levezetett vizsgával, majd a megszerzett ismereteknek megfelelő 
foglalkoztatás pályázott/ bérelt alternatív szociális szövetkezet 
részére átadott földterületen.  Képzés idejére a munkaügyi központ 
képzési keretéből  a tanfolyamon résztvevők juttatást kapnak 
(OFA). 
Megszerzett ismeretek köre:
Vállalkozást alapít/működtet/szüntet meg 
Tervet készít, kalkulációt végez 
Előkészítő tevékenységet végez, végeztet 
Növényápolást végez, végeztet 
Eszközöket, gépeket használ, üzemeltet és karbantart 
Előírások szerint dolgozik, dolgoztat 
Dokumentációt használ, készít, készíttet 
Irányítási, szervezési feladatokat ellát 
Szaporítóanyagot előállít 
Növényt nevel, neveltet 
Piaci előkészítést végez, végeztet 
Értékesítést végez, végeztet 
Fűszernövény-termesztési feladatokat lát el 
Gyógynövénytermesztési feladatokat lát el

A szociális szövetkezetként történő üzemeltetés időszaka alatt az 
első két évben a termelés beindítására a képzésben résztvevők és a 
vezetőjük valamint egy fő bér jellegű juttatást kap.
A továbbfoglalkoztatást az elindított tevékenység fenntartható 
működtetése biztosítja, minimálisan elvárható fenntartás a projekt 
vége után 18 hónap.
A megszerzett ismeretek biztosítják a zöldségtermesztési feladatok 
ellátását is. Ezért a feladatkört kiterjesztve erre a területre is 
bővíthetőnek gondoljuk.

Kapos Dynamic Sport 
és Szabadidő 
Egyesület

civil szervezet Az érintett terület 
lakossága 2015 3                82 560 000 Ft 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés

Kaposvár Megyei hatókör
9. társadalmi befogadás 
ösztönzése és szegénység elleni 
küzdelem;

Megyei projekt Lépés váltás EFOP 2. ESZA

Iskolából kikerült fiatalok, munkavállaló 
korú fiatalok aktív munkavállalásra 
történő kompetenciáinak szinten tartása, 
kompetenciák kialakítása,  munkába 
segítése

A projekt tartalmának tevékenységének lényege: foglalkozások 
biztosítása, közösségi programok biztosítása mivel ezeknek a 
fiataloknak megszűnt az iskolával biztosított rendszeres program 
lehetősége, és mivel a munka világába nem tudnak olyan könnyen 
elhelyezkedni. Ezért ellumposodásuk megelőzéseként szükséges 
számukra egy olyan közösség biztosítása, ahol rendszeres 
programokon vehetnek részt, és ahol a felmerült problémáikat 
tudják tematizálni, a munkahelyekkel is olyan kapcsolatot kell 
kialakítani, amely a hosszabb távú foglalkoztatást segíti elő, azon 
végek előnyben részesítésével akik a támogatási időszakon túl is 
biztosítani tudják a fiatalok tovább foglalkoztatását, és ezzel a 
fiatalok részére olyan munkában szerzett pozitív tapasztalatot 
nyújtanak, amellyel motivációs szintjüket lehet emelni. Ezért 
mindkét oldalon szükséges a megfelelő kompetenciák kiszűrése. 
Másrészt a fiatalok számára az elhelyezkedésre történő várakozás 
időtartamában is megfelelő kompetenciák megszerzésére tud 
ösztönözni. Fontos, hogy a munkavállalás során az elvárható 
aktivitás mellett megfelelő szervezetfejlesztési ismeretekkel is 
tudjanak rendelkezni, és megfelelő kommunikációs és egyéb 
képességekkel is rendelkezzenek. Megfelelő önkéntes 
tevékenységgel is saját készségeiket tudják fejleszteni, és ezt a 
társadalmilag hasznos munkavégzést megfelelő kompetenciának 
ismerjék el a munkáltatók. Mögötte valós kompetenciák 
megszerzése álljon. Munkaadókkal is  kapcsolatfelvétel szüksége, 
és a részükre is fontos egy fajta szűrés, hogy olyan forprofit 
szervezetek legyenek, akik a fiatalok felvételét és foglalkoztatását 
hosszabb távon is biztosítani tudják. Ez  tervezhetőbb élethez járul 
hozzá és az amúgy �álláskeresőként�  elveszített kompetencia és 
személyiség készségeket helyre állítja

Somogy Megyei és 
Kaposvári Civil 
Szervezetek 
Szövetsége és másik 
35 civil szervezet

civil szervezet Az érintett terület 
lakossága 2015 2                30 000 000 Ft 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés

Kaposvár Megyei hatókör
9. társadalmi befogadás 
ösztönzése és szegénység elleni 
küzdelem;

Megyei projekt Egészség-vár EFOP 2. ESZA
családok, idősek, és aktív munkavállaló 
korú nők és férfiak, gyermekek és fiatalok 
egészséges életmódjának megteremtése

5. A projekt tartalmának tevékenységének lényege: 
- gyermek programok (képességfejlesztés, tehetséggondozás
- családi programok (családon belüli kommunikációs készségek 
tanulását segítő tematikus programok (képzések) a családon belüli 
problémák kezelését segítő programok (dráma technikákkal, és 
önsegítő csoportokon keresztül)
- gyász feldolgozását segítő képzések, és önsegítő csoportok 
indítása
- folyamatos mozgásfejlesztő programok, főként az ülő 
foglalkozású munkavállalók mozgásos tevékenységének fokozása 
(folyamatos heti jellegű foglalkozásokkal) elérhető önköltséggel,
- a felsorolt betegségtípusokhoz kapcsolódó szakemberek által 
tartott prevenciós jellegű előadások szervezése (ez elképzelhető 
egészségnapon is), 
- életvezetési, étkezési tanácsadás

Somogy Megyei és 
Kaposvári Civil 
Szervezetek 
Szövetsége és másik 
35 civil szervezet

civil szervezet Az érintett terület 
lakossága 2015 1                30 000 000 Ft 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés

Kaposvár Megyei hatókör
9. társadalmi befogadás 
ösztönzése és szegénység elleni 
küzdelem;
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Érintett 
járás(ok)neve

Projekt/projektcsomag 
megnevezése

Kapcsolódó OP 
prioritás

Finanszírozó 
alap

Projektcsomag céljai Projektcsomag tartalmi leírása (a kulcstevékenységek, 
tevékenység típusok megjelölésével)

Projektgazda neve Kedvezményezetti kör 
meghatározása 

(projekt szinten)

Egyéb bevonandó 
szervezet 

(együttműködésben 
megvalósuló 

projektek esetén kell 
kitölteni)

Célcsoport Időbeli ütemezés: 
a kezdés tervezett 

időpontja (év)

Időbeli ütemezés: a 
projekt 

megvalósítás 
várható időtartama 

(év)

Költségigény (Ft) Somogy megyei 
területfejlesztési stratégia 

kapcsolódó  prioritása

Gesztor település 
megnevezése

Földrajzi beavatkozási 
terület lehatárolása

Kapcsolódó EU tematikus 
célkitűzés

Megyei projekt Kaláka EFOP 2. ESZA családok, idősek, és aktív munkavállaló 
korú nők és férfiak

A különböző típusú nők számára az életvezetési stratégiáik 
különbözőségeit figyelembe vevő tevékenységtípusok szervezése
. varrás tanulás (a varrógép alapfokú kezelésének elsajátítása) a 
kreatív önkifejező élet fontos része a saját kezűleg előállított, 
megjavított, kialakított egyéni kiegészítők
- ékszer és lakásdísz készítés, kézműves technikákkal
- festés tanulása
- családi problémák, házaséleti válságkezelő technikák tanulása
- az életkorhoz illeszkedő mozgásformák népszerűsítése és 
megélése (um. taichi, jóga, légzés technika, 312 meridián torna, )
- klub tevékenység (beszélgetésre nyílik lehetőség, önsegítési 
technikák elsajátítása, és egymás segítése a közösség megtalálásán 
keresztül) ventillációs technikák, stb…

Somogy Megyei és 
Kaposvári Civil 
Szervezetek 
Szövetsége és másik 
35 civil szervezet

civil szervezet Az érintett terület 
lakossága 2015 2                30 000 000 Ft 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés

Kaposvár Megyei hatókör
9. társadalmi befogadás 
ösztönzése és szegénység elleni 
küzdelem;

Megyei projekt Úszni mindenkinek tudnia kell EFOP 2. ESZA

Hátrányos helyzetű, mélyszegény 
családokban élő városon kívül élő 
gyermekek számára indított úszás tanítás 
programok (legalább 3 év, célzottan a 
biztos úszás tudásig). Olyan helyszínekről 
érkező gyermekek számára, akiknek kevés 
esélyük van megtanulni úszni, s akik e 
miatt potenciálisan vizibalestek 
áldozataivá válhatnak, ebben az 
értelemben fenyegetettebbek. 

Úszás tanítás gyermekek részére a biztos úszás tudás eléréséig. A 
költségvetést úgy számítottuk, hogy egy helyszínen végzett oktató 
tevékenységre napi két csoporttal értve (Csportonként 14-max 20 
résztvevő) továbbá a szállítás költségire is számítottunk gazdaságos 
díjat. Természetesen, ha több helyszinen lehetne szó úszás 
oktatásról, ezt a munkát is koordinálni tudná a KDSE egyesület, 
ebben az esetben helyszinenként értendő a 3 évre számított 
költségvetés, és a több helyszin esetén szükségesnek látjuk a 
logisztikai tevékenységre is számítani egy 4 órás állást. A 
kistérségek esetében is a városi úszás oktatásra alkalmas 
helyszíneken/ ezek kihasználatlan idejében/ kerül sor az oktatásra, 
ezeknek az intézményeknek a kihaszáltsági mutatói növekednek, 
és így működésük fenntarthatóbbá válik.

Kapos Dynamic Sport 
és Szabadidő 
Egyesület

civil szervezet Az érintett terület 
lakossága 2015 3  17.280.000 - 

helyszínenként 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés

Kaposvár Megyei hatókör
9. társadalmi befogadás 
ösztönzése és szegénység elleni 
küzdelem;

Megyei projekt Civil Ház létrehozása EFOP 2. ESZA
A Kaposszerdahelyi civil szervezetek 
működésének biztosítása, tevékenységük 
hatékonyságának növelése

Kaposszerdahelyen működő civil szervezetek részére egy olyan 
Civil Ház létrehozását tervezzük, mely a civil szervezetek hatékony 
működését biztosítja, minden civil szervezet számára biztosít egy 
irodát, valamint a programjaik megvalósításához, lebonyolításához 
szükséges helyiségeket. A hosszú távú elképzeléseink alapján a 
falusi turizmus fellendülése érdekében is tennénk lépéseket

Somogy Megyei és 
Kaposvári Civil 
Szervezetek 
Szövetsége és másik 
35 civil szervezet

civil szervezet Az érintett terület 
lakossága 2015 2                45 000 000 Ft 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés

Kaposszerdahely Megyei hatókör
9. társadalmi befogadás 
ösztönzése és szegénység elleni 
küzdelem;

Megyei projekt Tartós-Aktivitás EFOP 2. ESZA

munkahely teremtés a civil szférában, 
olyan foglalkoztatási formák 
megteremtése, amelyek fenntartható 
módon a civil szféra erősítésén keresztül 
hatnak a gazdaság fejlesztésére. A civil 
szféra hatékonyságának növelésével arra 
ösztönzik a civil szféra szereplőit, hogy 
szervezeteiket hatékonyabban 
működtessék. Illetve munkahely 
megtartás a civil szférában

Munkahely létrehozása, és a megtartására tett erőfeszítések által 
annak a biztosítása, hogy a civil szférában elhelyezkedőt meg is 
tartsák. programban továbbfoglalkoztatást írnak elő. A civil 
szférában foglalkoztatottak részére a munkáltató által fizetendő 
köztartozások mértékének % ban kifejezhető csökkentésével pl. 50 
% kedvezmény a tartósan foglalkoztatott munkavállaló után arra 
hatni, hogy a foglalkoztatást fenn is maradjon. (tartósan 
foglalkoztatott 1 év után) és egészen 5 év azonos szervezetnél 
történő foglalkoztatásig adható legyen ez a kedvezmény. Ez azt 
jelenti, hogy a foglalkoztatott bejelentésre kerül.

A továbbfoglalkoztatás időszaka egy év. Ezt követően a tartósan 
szervezetnél foglalkoztatott munkavállaló után a kedvezményen 
felül 1 szer kérhető legyen foglalkoztatás megtartó támogatás 
amely lehet részmunkabér is. Lényeges, hogy ennek 
időintervalluma is hosszt abb legyen.
Az a civil szervezet pályázhasson, amely alá tudja támasztani, hogy 
az adott munkahelyet meg is tudja tartani, amely valós 
tevékenységet tud rendelni a foglalkoztatás mögé, és amely ebben 
az időintervallumban a foglalkoztatott foglalkoztatásán keresztül 
(akár mert pl  aztán normatív támogatási is tud igényelni a vállalt 
közfeladata után, akár mert társadalmilag hasznos tevékenységén 
keresztül árbevételt tud teremteni, akár mert pályázatokon 
keresztül 
tud más forrásokat teremteni, képes a felvett munkavállaló kreatív 
foglalkoztatására. Akár mert adminisztrációs terheit tudja 
csökkenteni, akár mert programokat tud szervezni. 
A foglalkoztatás ellenőrzése, a szervezett programok 
dokumentálásán keresztül is megtörténjen. 

Somogy Megyei és 
Kaposvári Civil 
Szervezetek 
Szövetsége és másik 
35 civil szervezet

civil szervezet Az érintett terület 
lakossága 2015 1                35 000 000 Ft 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés

Kaposvár Megyei hatókör
9. társadalmi befogadás 
ösztönzése és szegénység elleni 
küzdelem;

Megyei projekt Erősödő háttérrel EFOP 2. ESZA

A civil társadalom mögött álló 
infrastruktúra erősítése,
 amelyeket a civilek igénybe tudnak venni.

telephely alapítás (vétel, építés) meglévő telephely felújítása 
(állagának őrzése, illetve korszerűsítése, akadálymentesítése) 
meglévő infrastruktúra zöld energiával történő üzemeltetésére 
források, a meglévő infrastruktúra eszközparkjának fejlesztése, 
önerő szükséges
              Telephely vásárlás esetén 10 -20 % és legalább 10 év ezt 
követő a célterület szerinti hasznosítással, telephely felújítás 
esetén 10-15 %, zöld energia 5 %, eszközpark esetén szintén 10 %.
Az önrész lehet hitel formája is. Ezt 10 éves futamidővel lehessen 
törleszteni.
Az alacsony kamatozású hitelek felvételére lehetőséget teremteni 
a civilek számára is.
A civil utófinanszírozású pályáztok előfinanszírozásához olyan 
hitelkonstrukciók megteremtése

Somogy Megyei és 
Kaposvári Civil 
Szervezetek 
Szövetsége és másik 
35 civil szervezet

civil szervezet Az érintett terület 
lakossága 2015 2                30 000 000 Ft 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés

Kaposvár Megyei hatókör
9. társadalmi befogadás 
ösztönzése és szegénység elleni 
küzdelem;
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Érintett 
járás(ok)neve

Projekt/projektcsomag 
megnevezése

Kapcsolódó OP 
prioritás

Finanszírozó 
alap

Projektcsomag céljai Projektcsomag tartalmi leírása (a kulcstevékenységek, 
tevékenység típusok megjelölésével)

Projektgazda neve Kedvezményezetti kör 
meghatározása 

(projekt szinten)

Egyéb bevonandó 
szervezet 

(együttműködésben 
megvalósuló 

projektek esetén kell 
kitölteni)

Célcsoport Időbeli ütemezés: 
a kezdés tervezett 

időpontja (év)

Időbeli ütemezés: a 
projekt 

megvalósítás 
várható időtartama 

(év)

Költségigény (Ft) Somogy megyei 
területfejlesztési stratégia 

kapcsolódó  prioritása

Gesztor település 
megnevezése

Földrajzi beavatkozási 
terület lehatárolása

Kapcsolódó EU tematikus 
célkitűzés

Megyei projekt Közös céljaink megvalósításért EFOP 2. ESZA Civil szervezetek közötti 
kapcsolatrendszer erősítéséért,

Ösztönző programokon keresztül  arra segíteni a civil szféra 
szereplőit, hogy egy-egy pályázati célra több szereplő együtt törtnő 
részvétele esetén előnyben részesüljenek. A konzorciumos forma a 
hasonló célkitűzéssel rendelkező szervezetek számára előnyös 
lehet, mert ezen keresztül erőforrásaikat összeadva tudnak 
pályázni, esetleg nagyobb pályázatokon is részt tudnak venni.
A konzorcium partnerek a fő szervezettel együttműködve 
részfeladatok megvalósításában vehetnek részt, így hasznosul az ő 
erőfeszítésük is,  tapasztalatot szereznek a projektek 
megvalósításában is.
Konzorciumos pályázatok kiírásán keresztül (lényegileg több 
pályázat ebben a formában).

Somogy Megyei és 
Kaposvári Civil 
Szervezetek 
Szövetsége és másik 
35 civil szervezet

civil szervezet Az érintett terület 
lakossága 2015 2                25 000 000 Ft 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés

Kaposvár Megyei hatókör
9. társadalmi befogadás 
ösztönzése és szegénység elleni 
küzdelem;

Megyei projekt Felnőtt-Elő-Készítő EFOP 2. ESZA

A projekt célja egy helyi ifjúsági 
érdekképviseleti szerv létrehozásán 
keresztül a felelős állampolgári 
magatartás tudatosítása. A célcsoportot 
elsősorban a 13-20 éves nagybajomi és 
környékbeli fiatalok jelentik. A tervezett 
közösségi eseményeken keresztül 
azonban bevonjuk a térségben élő 
fiatalokat is. Fő tevékenységünk a 
műhelymunka sorozat, amelyhez 
kapcsolódóan közösségi rendezvényeket 
szervezünk: térségi 24 órás vetélkedő, 
sportest éjszakai programsorozat, térségi 
tehetségkutató verseny, valamint kisebb 
társadalmi akciókat. A projekt konkrét 
eredménye a választott és önszerveződő 
ifjúsági önkormányzat, amelyet a 
település képviselő-testülete 
együttműködő partnerként kezel. A 
projekt során szerezett tapasztalatainkat 
és az újonnan létrejött partnerségeket, 
együttműködéseket a jövőben a térség 
fejlesztéséhez szeretnénk felhasználni.

A jelenlegi alkalmi közösségi eseményeket rendszeres, komplex 
ifjúsági programok váltják fel. Létrejön egy ifjúság érdekképviseleti 
szerve, az ifjúsági önkormányzat. Mind a célcsoport szervezettségi 
szintje, mind az egyének kompetenciája jelentősen fejlődik a 
projektben. Szervezetünk ismertebb és hitelesebb lesz, amiért a 
megfogalmazott célok megvalósításáért küzd. Ez a projekt 
megalapozza és biztosítja egyesületünk fenntartható fejlődését. Az 
önszerveződő "árnyékönkormányzat" létrehozásával 
Nagybajomnak hosszú távon fenntartható, jól informált és képzett 
ifjúsági közössége lesz. A hatást a környező települések fiataljainak 
bevonásával szeretnénk multiplikálni. Az aktív és a lakóhelyükért 
felelősen gondolkodó fiatalok érezhetően növelni fogják 
kisvárosunk értékét, amely modellként tud szolgálni más, 
hátrányos helyzetű kistelepülések számára is.

A célcsoport megszólítását és projektben tartását közösségi 
eseményekkel valósítjuk meg. A programok a közösségszervezésről 
és az aktivizálásról szólnak: biztosítják, hogy a fiatalok lendületben 
maradjanak. Elkötelezzük őket a társadalmi részvétel felé, és 
közben bevonjuk őket az aktív társadalmi szereplővé válás 
folyamatába. 
Nagyszabású nyitórendezvénnyel, egy térségi civil 24 órás 
vetélkedővel indítunk, 400 fő bevonásával, 8-12 csapat 
részvételével. A vetélkedő központi témája az aktív állampolgári 
részvétel. Az eseménnyel széles körben megismertetjük a 
projektünket (más településekkel is). Még egy ilyen vetélkedőt 
tervezünk. 
További tervezett közösségi események a projektidőszakra 
elosztva: 1. „sportest” péntek éjszakai programsorozat a 
sportcsarnokban 2x10 alkalom (2x3 hónapos programelem). 2. 
"Megaláz" térségi tehetségkutató program (2 hónap).  A sport 
általi nevelés és a nem formális tanulás módszerével rendszeres 
részvételi lehetőséget biztosítunk a célcsoportnak, hogy 
találkozzanak egymással. 

ALTERNAIV Ifjúsági és 
Kulturális Egyesület civil szervezet Az érintett terület 

lakossága 2015 2                30 000 000 Ft 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés

Nagybajom Megyei hatókör
9. társadalmi befogadás 
ösztönzése és szegénység elleni 
küzdelem;

Megyei projekt ALTERNAIV Ifjúsági pinceklub 
kialakítása EFOP 2. ESZA

A Művelődési ház pincéjéből pinceklub 
kialakítása és felszerelése a településen 
élő ifjúság számára, benne komplex 
ifjúsági programok megvalósításával. 
Továbbá a Művelődési ház szabadtéri 
színpadának felújítása, illetve a 
programokhoz kapcsolódóan 2 fő ifjúsági 
szakember foglalkoztatása. 

A Művelődési Ház pincéja használaton kívüli rossz állapotban van, 
megszűnt funkcionálni. A művelődési ház felújítása tavaly 
fejeződött be, és hogy teljesen betöltse funkcióját, a pincét és a 
szabadtéri színpadot is szeretnénk fejleszteni. Szabadtéri színpadot 
kívánunk kialakítani, valamint a felújításából kimaradt pincéből egy 
modern, a mai kor követelményei szerint felszerelt ifjúsági klubot 
szeretnénk létrehozni. Itt egy komlex ifjúsági programsorozatot 
valósítunk meg az átadást követő egy-másfél évben, amelyet két 
ifjúsági szakember koordinál. 

ALTERNAIV Ifjúsági és 
Kulturális Egyesület civil szervezet Az érintett terület 

lakossága 2015 2                80 000 000 Ft 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés

Nagybajom Megyei hatókör
9. társadalmi befogadás 
ösztönzése és szegénység elleni 
küzdelem;

Megyei projekt Ifjúsági Pont működtetése EFOP 2. ESZA

Programunk az Ifjúsági Pont 
működtetésén keresztül a leszakadó 
csoportok, a kirekesztett közösségek 
felzárkózását tartja szem előtt, és esélyt 
kíván adni a szegény, hátrányos helyzetű 
családoknak. Célunk a szolgáltatásokat el 
nem érő, szegénységben élő, sokszor 
földrajzilag is kirekesztett, szegregált 
közösségek ellátása és társadalmi, 
közösségi integrációja. 

Ifjúsági pont működtetése, melynek célja, hogy a településen élők 
közösségi életét, társadalmi beilleszkedését, megfelelő 
életvezetését, problémamegoldását segítsük.                                                                                                                                                      
- a Nagybajomban és Pálmajorban élő gyermekek, fiatalok és 
családjaik helyzetének, igényeinek és szükségleteinek felmérése,
- kistérségi gyerekesély stratégia megvalósítását szolgáló, legalább 
3 évre szóló gyerekesély cselekvési program és forrástérkép 
elkészítése,
- a gyermekek, fiatalok és családjaik érdekében működő 
intézmények és szolgáltatások munkatársainak támogatása az 
összehangolt, eredményesebb szolgáltatások nyújtása és a 
jelzőrendszerek hatékonyabb működtetése érdekében,
- a helyi szükségletekhez igazodóan olyan, eddig nem hozzáférhető 
szolgáltatásokat biztosítsunk, ami ténylegesen segíti a térségben 
lakó gyermekeket és szüleiket,
- a szociális és gyermekjóléti szolgáltatások összehangolása és a 
közös szabályozás kialakítása,
- szűrővizsgálatok elvégzésével a betegségek korai felismerése, 
lehetőleg a panaszok és tünetek megjelenése előtt,
- prevenciós tevékenységek elvégzése a deviáns magatartás, a 
korai iskolaelhagyás, a korai terhességek, káros szenvedélyek 
megelőzése érdekében,
- a tanítási időn kívül a megfelelő és értelmes elfoglaltság 
biztosítása a gyermekek részére,
- a családi életre nevelés és a munkaerő-piaci felzárkózás 
érdekében szervezett képzések,
- a térség családsegítő és gyermekjóléti szolgálatainak fejlesztése 
és bevonása a program minél több elemébe,
- megfelelő és tartalmas szabadidős elfoglaltság biztosítása a 
kistérségben élő gyermekek és családjaik részére.

ALTERNAIV Ifjúsági és 
Kulturális Egyesület civil szervezet Az érintett terület 

lakossága 2015 2                30 000 000 Ft 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés

Nagybajom Megyei hatókör
9. társadalmi befogadás 
ösztönzése és szegénység elleni 
küzdelem;
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Érintett 
járás(ok)neve

Projekt/projektcsomag 
megnevezése

Kapcsolódó OP 
prioritás

Finanszírozó 
alap

Projektcsomag céljai Projektcsomag tartalmi leírása (a kulcstevékenységek, 
tevékenység típusok megjelölésével)

Projektgazda neve Kedvezményezetti kör 
meghatározása 

(projekt szinten)

Egyéb bevonandó 
szervezet 

(együttműködésben 
megvalósuló 

projektek esetén kell 
kitölteni)

Célcsoport Időbeli ütemezés: 
a kezdés tervezett 

időpontja (év)

Időbeli ütemezés: a 
projekt 

megvalósítás 
várható időtartama 

(év)

Költségigény (Ft) Somogy megyei 
területfejlesztési stratégia 

kapcsolódó  prioritása

Gesztor település 
megnevezése

Földrajzi beavatkozási 
terület lehatárolása

Kapcsolódó EU tematikus 
célkitűzés

Megyei projekt

Út az egészséges felnőtté-válás 
felé (A civil szervezetek 
felelősségvállalása a gyermekek 
egészséges testi, lelki 
fejlődésében)

EFOP 2. ESZA

Testileg, lelkileg egészséges ifjúság 
felnevelése, útmutatás a kiegyensúlyozott 
felnőtt élethez, egészséges, teherbíró, 
tudatos, reálisan gondolkodó társadalom 
kialakítása.

Civil szervezetek szélesebb körű felhasználása, empatikus, 
segítőkész emberek alkalmazása, képzése (ennek finanszírozása 
állami forrásból hosszútávon megéri). 
A civil szervezetek, mint a közösségfejlesztés eszközei, 
felhasználhatóak arra, hogy a közösség tagjaival egyesével is 
foglalkozzanak, megtanítsák az egyéneket az egészség fogalmára 
(nem csak életvitelt, táplálkozást tekintve, hanem elsősorban 
mentális egészség vonatkozásában) fontosságára, ennek 
megtartásához vezető útra, egészséges közösség kialakítására. 
Felhívja a figyelmet a veszélyekre, segítséget tud nyújtani ezek 
elkerülésére, illetve segíti visszavezetni az egyént az egészséges 
életvitelre. 40 alkalommal tematikus közösségi nap és 2 
alkalommal napközis jellegű nyári tábor keretében, több 
turnusban, 4 héten át korcsoportok szerint. Hétfőtől péntekig 
minden napra más téma, délelőtt elméleti, délután gyakorlati 
bemutatókkal, akár csoportosan. A program megvalósulását civil 
szervezeti szakemberekkel tervezzük. Főbb témák: konfliktus 
kezelés, empátia, tolerancia, érzelmi intelligencia, önismeret, 
önbecsülés fejlesztése. Délelőtti szakaszokban képességek 
felmérése, a témakörök megbeszélése, tesztek kiértékelése, 
délután az adott napi téma feldolgozása szituációs gyakorlatokkal, 
beszélgetéssel. Pénteki zárónapon délután szülők bevonásával 
tábortüzes búcsúest. 
Célközönség: korcsoportonként - 12-14 éves korosztály, 15-24 éves 
korosztály, 26- , résztvevők: összesen 1.360 fő (160 fő táborozó és 
1.200 fő tematikus napi közösségi résztvevő).

Magyar Nemzeti 
Hölgyek Összetartás 
Egyesülete

civil szervezet Az érintett terület 
lakossága 2015 2                   7 500 000 Ft 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés

magye Megyei hatókör
9. társadalmi befogadás 
ösztönzése és szegénység elleni 
küzdelem;

Megyei projekt

45-55 év közötti aktív, 
iskolázott, szakképzettséggel és 
évtizedes munkatapasztalattal 
rendelkező korosztály 
munkahelyteremtése

EFOP 2. ESZA

45-55 év közötti aktív, iskolázott, 
szakképzettséggel és évtizedes 
munkatapasztalattal rendelkező 
korosztály munkahelyteremtése nonprofit 
szervezetek által.

45-55 év közötti korosztály az a korosztály, ahol a gyerekek 
felnőnek és kirepülnek a "családi fészekből". Az állam eddig 
segítséget nyújtott a pályakezdőknek, a GYES-ről visszatérőknek, a 
nyugdíj előtt állóknak, de ez az a korosztály, amelyik semmilyen 
segítségre nem számíthatott eddig. Pedig kiemelkedően nagyobb a 
munkatapasztalatuk, szervezőkészségük, teherbírásuk még mindig 
jó, az eddig megszerzett élettapasztalatukat, bölcsességüket kár 
lenne veszni hagyni. A feleslegessé-válás, félreállítás megalázó 
érzése nekik is nehezen feldolgozható, sietteti a leépülési 
folyamatokat. Közösségi képző "műhely". Működési költséget 
kitermelő tevékenységek. Az összegyűjtött tapasztalatot 
megosztva közösségi értékteremtő munkát tudnának végezni, 
egymás tudását felhasználva újabb értéket hozhatnának létre.  
Hagyományos termékek előállítása, élőmunkaigényes, kézműves 
munkafolyamatok felhasználásával, emberi életminőség-változás, 
életminőség emelkedés. Hagyományos magyar kultúrkörhöz 
tartozó munkavégzés (gyümölcsfametszés, organikus kertművelés, 
műtrágya helyett komposztálás, vegyszerek helyett a növények 
megfelelő társítása, gyógynövények és fűszernövények 
termesztése). Régi magyar hagyományos munkafolyamatok 
tanulása idős emberek segítségével, bemutatásával, gyakorlati 
jellegű tapasztalatátadással. Tevékenységek: profit gazdálkodás, 
hangyaszövetség. Klasszikus közösségi munka újraélesztése, 
bölcsödék és óvodák helyett gyermekmegőrző. Innovatív 
megoldásként a munkabéren kívül természetbeni juttatás – 
Széchenyi kártyaszerű kereskedelmi, természetbeni munkavállalói 
ellenszolgáltatási támogatás kidolgozása, bevezetése és kísérleti 
alkalmazása. 

civil szervezet Az érintett terület 
lakossága 2015 1                80 000 000 Ft 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés

Kaposvár Megyei hatókör
9. társadalmi befogadás 
ösztönzése és szegénység elleni 
küzdelem;

Megyei projekt
Mesepszichológia és kultúra 
népszerűsítése - �Mesés 
délutánok” projekt

EFOP 2. ESZA

Mesepszichológiai ismeretek átadása 
szülőknek, nevelőknek.
-Gyermekek nevelése és a média káros 
hatásainak ellensúlyozása.
-Szülő-gyermek kapcsolatok erősítése a 
nukleáris családmodelleken belül.
-Szülők érzelmi intelligenciájának 
fejlesztése.
-Szülők ismereteinek gyarapítása 
gyermekeikről, nevelés hatékonyabbá 
tétele.
-Munkalehetőség képzők részére.

1.szakasz:
-Szülők, nevelők mesepszichológiai képzése egy előadássorozat 
vagy tréning keretében. 
-Szakemberek alkalmazása (mesepszichológusok, kézművesek, 
bábelőadók).
-Eszközök beszerzése a pályázat keretein belül, elkészítése: 
kézműves foglalkozások keretében szülőknek, nevelőknek, 
gyerekeknek(pl.: bábkészítés).
2.szakasz:
 -Az ismeretek alkalmazása gyakorlatban a szülők és a nevelők 
részéről.
 -A művelődési házban és/vagy óvodában �mesedélutánok� 
rendezése: 
 Szülők, nevelők saját előadása kéthetente egyszeri alkalommal 
(könyvből,
mesélés, diavetítés, bábszínház, színpadi játék), legalább 3 
hónapon keresztül.

civil szervezet Az érintett terület 
lakossága 2015 1                20 000 000 Ft 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés

Kaposvár Megyei hatókör
9. társadalmi befogadás 
ösztönzése és szegénység elleni 
küzdelem;

Kaposvári

Kaposszerdahely-Szenna-
Zselickisfalud.Szilvásszentmárto
n-Patca településeket ellátó 
általános iskola bővítés, 
energetikai rekonstrukció

EFOP 3. ERFA Általános iskola bűvítése Bővítés, rekonstrukció Szenna Önkormányzat Járás lakossága 2015 0,5              150 000 000 Ft 
4.) A lakosság képzettségi 
szintjének javítását célzó 
fejlesztések támogatása

Szenna Megyei hatókör
10. oktatási beruházások, 
készségfejlesztés és élethosszig 
tartó tanulás elősegítése;
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Érintett 
járás(ok)neve

Projekt/projektcsomag 
megnevezése

Kapcsolódó OP 
prioritás

Finanszírozó 
alap

Projektcsomag céljai Projektcsomag tartalmi leírása (a kulcstevékenységek, 
tevékenység típusok megjelölésével)

Projektgazda neve Kedvezményezetti kör 
meghatározása 

(projekt szinten)

Egyéb bevonandó 
szervezet 

(együttműködésben 
megvalósuló 

projektek esetén kell 
kitölteni)

Célcsoport Időbeli ütemezés: 
a kezdés tervezett 

időpontja (év)

Időbeli ütemezés: a 
projekt 

megvalósítás 
várható időtartama 

(év)

Költségigény (Ft) Somogy megyei 
területfejlesztési stratégia 

kapcsolódó  prioritása

Gesztor település 
megnevezése

Földrajzi beavatkozási 
terület lehatárolása

Kapcsolódó EU tematikus 
célkitűzés

Megyei projekt Mozgó Világ köznevelést 
támogató jármű- és eszközpark EFOP 3. ERFA Magas színvonalú köznevelési 

kiszolgálórendszer

A köznevelés támogatása
- jó minőségű oktatási szemléltető- és laboreszközök folyamatos 
biztosítása, ezek szállítására szolgáló gépjárműpark 
- a tanulókat pedagógiai és egészségügyi szűrővizsgálatra, továbbá 
szakorvosi vizsgálatra szállító kisbuszrendszer működtetése

Klebelsberg 
Intézményfenntartó 
Központ, Kaposvár 
Megyeközponti 
Tankerület

egyéb szervezet Az érintett terület 
lakossága 2015 5           1 000 000 000 Ft 

4.) A lakosság képzettségi 
szintjének javítását célzó 
fejlesztések támogatása

Kaposvár Megyei hatókör
10. oktatási beruházások, 
készségfejlesztés és élethosszig 
tartó tanulás elősegítése;

Megyei projekt
A siófoki Baross Gábor 
Középiskola épületének 
bővítése aulával 

EFOP 3. ERFA

A Somogyi TISZK székhelyintézménye, a 
Baross Gábor Középiskola számára 
biztosítva lenne egy olyan közösségépítő, 
több funkciót is magában hordozó tér, 
ahol az iskola rendezvényeit is meg 
lehetne tartani.

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 2. számú mellékletében 
meghatározott kötelező helyiségek közül az iskola jelenleg nem 
rendelkezik aulával, olyan közösségi térrel ahol az iskola tanulói és 
dolgozói méltó módon megtarthatnák nemzeti ünnepeiket, egyéb 
rendezvényeiket. Kedvezőtlen időjárás esetén is lehetőség nyílna 
arra, hogy ne csak a kijelölt osztályok, csoportok, hanem a teljes 
iskolai közösség, együtt ünnepelhessen.  A Baross Gábor 
Középiskola az egyetlen olyan közoktatásai intézmény a városban, 
mely nem rendelkezik ilyen közösségi térrel. Siófok és az iskola a 
központja a megye legnagyobb közoktatási intézményének, amely 
nem nélkülözheti nagyobb, zárt közösségi térnek a meglétét. 
Iskolai, TISZK-es és városi rendezvényeknek is méltó helyszínt 
adhatna a tóparti aula, amely fontos szerepet játszhat a 
mindennapos testnevelés bevezetéséből adódó helyhiány 
megoldásában is. Az iskola katasztrófavédelmi stratégiai 
objektumként van kijelölve, mely szerep ellátásban 
nélkülözhetetlen egy egylégterű, nagyobb tömeg befogadására 
alkalmas helyszín (pl. szeparációs kötelezettséggel járó 
feladatvégrehajtás során).

Siófoki Közös 
Önkormányzati Hivatal 
(mint tulajdonos)

Önkormányzat Az érintett terület 
lakossága 2015 1              250 000 000 Ft 

4.) A lakosság képzettségi 
szintjének javítását célzó 
fejlesztések támogatása

Siófok Megyei hatókör
10. oktatási beruházások, 
készségfejlesztés és élethosszig 
tartó tanulás elősegítése;

Megyei projekt

A Somogyi TISZK Központi 
Tanműhelyének (Siófok) 
bővítése a műszaki képzés 
fejlesztése céljából

EFOP 3. ERFA

A iskolarendszerű és iskolarendszeren 
kívüli szakképzés feltételeinek javítása 
műszaki területen. A Központi Tanműhely 
fejlesztése által a Somogyi TISZK 
valamennyi iskolájához kapcsolódó egyes 
képzési területeken, maradéktalanul 
képes legyen biztosítani a magasabb 
szintű képzést és vizsgáztatást az összes 
intézmény számára.  

A Központi Képzőhely jelenlegi kapacitása nem elégíti ki a 
szakképzési törvény által, a 9. évfolyamon kötelező jelleggel 
bevezetett tanműhelyi gyakorlat nagy mértékben megnövekedett 
igényeit. A projekt alapvető célja ezért, hogy a meglévő épületet 
három tanműhellyel, egy raktárral és a hozzá tartozó kiszolgáló 
egységekkel  egészítse ki. Lehetővé válik így az egyéb pályázatokból 
beszerzett eszközök üzemeltetés szerinti elhelyezése. A jogszabály 
által előírt szintvizsgák és szakmai záróvizsgák megszervezése a 
Somogyi TISZK iskolái számára így  a jövőben megoldható lenne. A 
projekt által megvalósulna egy modern, a felnőttképzés számára is 
jól hasznosítható gyakorlati képző- és vizsgahelyszín. 
Elképzeléseinket, és célkitűzéseinket támogatja a Somogy Megyei 
Kereskdelmi és Iparkamara is.

Siófoki Közös 
Önkormányzati Hivatal 
(mint tulajdonos)

Önkormányzat Az érintett terület 
lakossága 2015 1                35 000 000 Ft 

4.) A lakosság képzettségi 
szintjének javítását célzó 
fejlesztések támogatása

Siófok Megyei hatókör
10. oktatási beruházások, 
készségfejlesztés és élethosszig 
tartó tanulás elősegítése;

Megyei projekt Somogyi TISZK Központi 
Képzőhely tanműhely-bővítése EFOP 3. ERFA

Három műhely és raktárak illetve egy 
nyaktag építése van benne. A TISZK 
Központi Képzőhelyét érinti (Siófok, Fő u. 
259). A most ott lévő épületek és 
műhelyek városi tulajdonban vannak, de 
mi használjuk egy 20 évre szóló bérleti 
szerződés keretében. A tervek készen 
vannak, csak az építési engedélyt kellene 
megújítanunk, és kezdődhetne az 
építkezés. A képzőhelyet a TISZK összes 
iskolája használja!

egyéb szervezet Az érintett terület 
lakossága 2015 1                35 560 000 Ft 

4.) A lakosság képzettségi 
szintjének javítását célzó 
fejlesztések támogatása

Siófok Megyei hatókör
10. oktatási beruházások, 
készségfejlesztés és élethosszig 
tartó tanulás elősegítése;

Megyei projekt

A Somogyi TISZK Bacsák György 
Szakképző Iskolájának 
épületfelújítása az 
energiahatékonyság jegyében

EFOP 3. ERFA
A Somogyi TISZK Bacsák György Szakképző 
Iskolájának épületfelújítása az 
energiahatékonyság jegyében

A Somogyi TISZK Bacsák György Szakképző Iskolájának épülete 
több mint harminc esztendős, fűtési és világítási rendszere elavult. 
A fejlesztés fontoosabb részei:- épület utólagos hőszigetelése
- homlokzati nyílászárók cseréje
- lapostető csapadékvíz elleni szigetelésének felújítása
- fűtés korszerűsítése (megújuló energiaforrások használta, 
napkollektorok, geotermikus energia)
- elektromos hálózat korszerűsítése

Fonyód Város 
Önkormányzata önkormányzat Az érintett terület 

lakossága 2015 0,5              130 000 000 Ft 
4.) A lakosság képzettségi 
szintjének javítását célzó 
fejlesztések támogatása

Fonyód Megyei hatókör
10. oktatási beruházások, 
készségfejlesztés és élethosszig 
tartó tanulás elősegítése;

Megyei projekt Akadálymentes szociális 
helyiség EFOP 3. ERFA

A mozgáskorlátozott tanulni vágyó 
fiatolok, és átképzésben, 
továbbképzésben résztvevők számára 
esélyegyenlőség biztosítása.

A jelenlegi védőnői helyiség alkalmas lenne a projekt 
megvalósítására.Ott lehetne kialkítani olyan széles mosdot, 
zuhanyzót, és WC-t ahova kerekes székkel is be tudnának jutni az 
iskolánkban tanulók. Ajtók átalakítása, válaszfalak kiépítése, 
speciális szaniter  felszereltség kialakítása.

Siófoki Önkormányzat önkormányzat Az érintett terület 
lakossága 2015 0,5                   4 000 000 Ft 

4.) A lakosság képzettségi 
szintjének javítását célzó 
fejlesztések támogatása

Siófok Megyei hatókör
10. oktatási beruházások, 
készségfejlesztés és élethosszig 
tartó tanulás elősegítése;

Megyei projekt Teljes középiskola épület 
rekonstrukció EFOP 3. ERFA Az épületek teljes felújítása, 

korszerűsítése

 Tető csere, felújítás
Külső- és belső nyílászárók cseréje
Fűtésrendszer felújítása, radiátorok cseréje
Vízvezeték felújítása, melegvíz rendszer kiépítése
Szenyvíz rendszer felújítása
Villamos hálózat korszerűsítése
Informatika hálózat építése
Tornaterem felújítása
Külső hőszigetelés
Belső burkolatok megújítása
Beépített bútorzat kialakítása
Tereprendezés
Belső járdák, utak felújítása

Tab Város 
Önkormányzata önkormányzat Az érintett terület 

lakossága 2015 1           1 500 000 000 Ft 
4.) A lakosság képzettségi 
szintjének javítását célzó 
fejlesztések támogatása

Tab Megyei hatókör
10. oktatási beruházások, 
készségfejlesztés és élethosszig 
tartó tanulás elősegítése;
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Érintett 
járás(ok)neve

Projekt/projektcsomag 
megnevezése

Kapcsolódó OP 
prioritás

Finanszírozó 
alap

Projektcsomag céljai Projektcsomag tartalmi leírása (a kulcstevékenységek, 
tevékenység típusok megjelölésével)

Projektgazda neve Kedvezményezetti kör 
meghatározása 

(projekt szinten)

Egyéb bevonandó 
szervezet 

(együttműködésben 
megvalósuló 

projektek esetén kell 
kitölteni)

Célcsoport Időbeli ütemezés: 
a kezdés tervezett 

időpontja (év)

Időbeli ütemezés: a 
projekt 

megvalósítás 
várható időtartama 

(év)

Költségigény (Ft) Somogy megyei 
területfejlesztési stratégia 

kapcsolódó  prioritása

Gesztor település 
megnevezése

Földrajzi beavatkozási 
terület lehatárolása

Kapcsolódó EU tematikus 
célkitűzés

Megyei projekt Az iskola épületének bővítése 
aulával EFOP 3. ERFA

A Somogyi TISZK székhelyintézménye 
számára bizotsítva lenne egy olyan 
közösségi tér, ahol az iskola rendezvényeit 
lehetne megtartani. A Somogyi TISZK 
rendezvényeinek is helyt adna, melyeket 
jelenleg kénytelen az intézmény  külső 
helyszíneken megvalósítani (pl.: a 
Somogyi TISZK kiváló tanulója elismerés 
átadási ünnepsége).
Az iskola katasztrófavédelmi stratégiai 
pontként van kijelölve, mely szerepét 
hatékonyan tudná ellátni a bővítéssel.

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 2. számú mellékletében 
meghatározott kötelező helységek közül az iskola jelenleg nem 
rendelkezik aulával, olyan közösségi helységgel ahol az iskola 
tanulói és dolgozói méltó módon megtarthatnák nem zeti 
ünnepeinket, egyéb rendezvényeinket. Kevezőtlen időjárás esetén 
is lehetőség nyílna arra, hogy ne csak a kijelölt osztályok, 
csoportok, hanem a teljes iskolai közösség ünnepeljen. 
A Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Baross Gábor Tagintézménye 
az integráció székhelyintézménye is. A Bakony utcai épület 
közösségi tere egyben a megyei szakképző intézmények közös 
rendezvényeinek is teret adna. 
Az épület a katasztrófavédelem számára is kiemelt szerepű, a 
bajba jutottak elhelyezésére is több lehetősége lenne az 
intézménynek (jelenleg kis számú férőhellyel rendelkezünk, a 2013. 
március 14-ei  rendkívüli időjárás esetében sem tudtunk kielégíteni 
az igényeket).

TISZK egyéb szervezet Az érintett terület 
lakossága 2015 2              317 500 000 Ft 

4.) A lakosság képzettségi 
szintjének javítását célzó 
fejlesztések támogatása

Siófok Megyei hatókör
10. oktatási beruházások, 
készségfejlesztés és élethosszig 
tartó tanulás elősegítése;

Megyei projekt
Központi Tanműhely bővítése a 
műszaki képzés fejlesztése 
céljából

EFOP 3. ERFA

A iskolai rendszerű és iskolarendszeren 
kívüli képzés feltételeinek javítása műszaki 
területen. A Központi Tanműhely 
fejlesztése a Somogyi TISZK valamennyi 
iskolájának képzéseit érinti, biztosítja a 
magasabb szintű képzést és vizsgáztatást 
az összes intézmény számára.  A 
megyeszékhelyen kívüli megyei 
szakképzés egészét érinti a fejlesztés.

A tanműhely kapacitása nem elégíti ki a szakképzési törvény 
változásával, az első évfolyam kötelező tanműhelyi gyakorlatának 
bevezetésével megnövekedett igényeket. A projekt alapvető célja 
ezért, hogy a meglévő épületet három tanműhellyel, egy raktárral 
és a hozzá tartozó kiszolgáló egységekkel  egészítse ki. Lehetővé 
válik így az egyéb pályázatokból beszerzett eszközök üzemeltetés 
szerinti elhelyezése. A jogszabály által előírt szintvizsgák és szakmai 
záróvizsgák megszervezése a Somogyi TISZK iskolái számára így  a 
jövőben megoldható lenne. Mindemellett lehetőség nyílna 
tanfolyamok, továbbképzések bonyolítására, illetev vállalkozói 
igények széles körű kielégítésére. A beruházás megvalósítását 
teljes egészében támogatja  a Somogyi Kereskedelmi és 
Iparkamara, mivel annak szakképzési fejlesztési koncepciójába 
szervesen illeszkedik a képzések infrastruktúrális feltételeinek 
fejlesztése a képzőhelyen.

TISZK egyéb szervezet Az érintett terület 
lakossága 2015 1                27 253 771 Ft 

4.) A lakosság képzettségi 
szintjének javítását célzó 
fejlesztések támogatása

Siófok Megyei hatókör
10. oktatási beruházások, 
készségfejlesztés és élethosszig 
tartó tanulás elősegítése;

Megyei projekt

A Somogyi TISZK Bacsák György 
Szakképző Iskolájának 
épületfelújítása az 
energiahatékonyság jegyében

EFOP 3. ERFA
A Somogyi TISZK Bacsák György Szakképző 
Iskolájának épületfelújítása az 
energiahatékonyság jegyében

A Somogyi TISZK Bacsák György Szakképző Iskolájának épülete 
több mint harminc esztendős, fűtési és világítási rendszere elavult. 
A fejlesztés fontoosabb részei:- épület utólagos hőszigetelése
- homlokzati nyílászárók cseréje
- lapostető csapadékvíz elleni szigetelésének felújítása
- fűtés korszerűsítése (megújuló energiaforrások használta, 
napkollektorok, geotermikus energia)
- elektromos hálózat korszerűsítése

Fonyód Város 
Önkormányzata önkormányzat Az érintett terület 

lakossága 2015 0,5              130 000 000 Ft 
4.) A lakosság képzettségi 
szintjének javítását célzó 
fejlesztések támogatása

Fonyód Megyei hatókör
10. oktatási beruházások, 
készségfejlesztés és élethosszig 
tartó tanulás elősegítése;

Megyei projekt Cukrász műhely bővítése EFOP 3. ERFA

A jelenlegi cukrász műhely 8 fő cukrász 
tanuló befogadására alkalmas.Ennyien 
tudnak kényelmesen dolgozni egy-egy 
alkalommal.A bővítés lehetőséget 
nyújtana 12 fő cukrász tanulónak a 
kényelmes munkára, gyakorlásra.A 
cukrász műhely  megfelelő tagoltsága így 
lenne igazából kialakítható.(előkészítő, 
tésztázó,sütő, kikészítő részleg)  

A cukrász műhely melletti raktár fal megszűntetése, azaz a műhely 
meletti raktárral bővülhetne a cukrász műhely.Csempézés, 
padlóburkolás,mosogatórész kialakítás.

Siófoki Önkormányzat önkormányzat Az érintett terület 
lakossága 2015 0,5                   6 000 000 Ft 

4.) A lakosság képzettségi 
szintjének javítását célzó 
fejlesztések támogatása

Siófok Megyei hatókör
10. oktatási beruházások, 
készségfejlesztés és élethosszig 
tartó tanulás elősegítése;

Megyei projekt Sportpálya és lelátó felújítása EFOP 3. ERFA

A biztonságos testnevelési órák 
megtartása. A szabadtéri testnevelési 
foglalkozások számának megnövekedése 
a felemelt óraszámok miatt szükségessé 
teszi a kinti sportpálya teljes 
rekonstrukcióját.

Kosár ill. kézilabda pálya teljes felújítása. A lelátók, ill. védőkerítés 
festése, javítása.A futópálya gumitéglával történő lerakása. A 
magas és távolugró rész teljes felújítása.

Siófoki Önkormányzat önkormányzat Az érintett terület 
lakossága 2015 0,5                40 000 000 Ft 

4.) A lakosság képzettségi 
szintjének javítását célzó 
fejlesztések támogatása

Siófok Megyei hatókör
10. oktatási beruházások, 
készségfejlesztés és élethosszig 
tartó tanulás elősegítése;

Megyei projekt Akadálymentes szociális 
helyiség EFOP 3. ERFA

A mozgáskorlátozott tanulni vágyó 
fiatolok, és átképzésben, 
továbbképzésben résztvevők számára 
esélyegyenlőség biztosítása.

A jelenlegi védőnői helyiség alkalmas lenne a projekt 
megvalósítására.Ott lehetne kialkítani olyan széles mosdot, 
zuhanyzót, és WC-t ahova kerekes székkel is be tudnának jutni az 
iskolánkban tanulók. Ajtók átalakítása, válaszfalak kiépítése, 
speciális szaniter  felszereltség kialakítása.

Siófoki Önkormányzat önkormányzat Az érintett terület 
lakossága 2015 0,5                   4 000 000 Ft 

4.) A lakosság képzettségi 
szintjének javítását célzó 
fejlesztések támogatása

Siófok Megyei hatókör
10. oktatási beruházások, 
készségfejlesztés és élethosszig 
tartó tanulás elősegítése;

2014.05.31. 12/14
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Emberi Erőforrás fejlesztési Operatív Programhoz (EFOP) kapcsolódó megyei területfejlesztési részdokumentum

Érintett 
járás(ok)neve

Projekt/projektcsomag 
megnevezése

Kapcsolódó OP 
prioritás

Finanszírozó 
alap

Projektcsomag céljai Projektcsomag tartalmi leírása (a kulcstevékenységek, 
tevékenység típusok megjelölésével)

Projektgazda neve Kedvezményezetti kör 
meghatározása 

(projekt szinten)

Egyéb bevonandó 
szervezet 

(együttműködésben 
megvalósuló 

projektek esetén kell 
kitölteni)

Célcsoport Időbeli ütemezés: 
a kezdés tervezett 

időpontja (év)

Időbeli ütemezés: a 
projekt 

megvalósítás 
várható időtartama 

(év)

Költségigény (Ft) Somogy megyei 
területfejlesztési stratégia 

kapcsolódó  prioritása

Gesztor település 
megnevezése

Földrajzi beavatkozási 
terület lehatárolása

Kapcsolódó EU tematikus 
célkitűzés

Megyei projekt

A gyarapodó tudástőke célját 
segítő szolgáltatások 
infrastrukturális fejlesztése - a 
Kaposvári Egyetem Gyakorló 
Általános Iskola és Gimnázium 
energiahatékonysági 
korszerűsítése

EFOP 3. ERFA

A Kaposvári Egyetem a szűkebb Dél-
dunántúli Régió (Baranya, Somogy, Tolna 
megye) és a tágabb dunántúli beiskolázási 
körzet (Zala, Fejér megye) legjelentősebb 
felsőoktatási és innovációs intézménye a 
Pécsi Tudományegyetem mellett. 
Pedagógiai területen a pedagógiai 
képzőhelyek felső harmadába tartozik 
Magyarországon. Cél a pedagógiai 
szakterület tanító képzéseinek gyakorlati 
hátterét biztosító Gyakorló Általános 
Iskola és Gimnázium infrastruktúrájának 
energiahatékonysági fejlesztése.

A projekt keretében a Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 
épületének energiahatékonysági felújítása történik meg napelemes 
rendszer beépítésével, az iskola tanmedencéinek felújításával: 

Az épület jelenlegi falszerkezeteit külső oldalon kőzetgyapot 
hőszigetelés alkalmazásával min. 14 cm vastagságban szigetelni 
szükséges. A jelenlegi nyílászáró szerkezetek rendszerét 
teljeskörűen cserélni szükséges korszerű magas energetikai 
jellemzővel rendelkező műanyag nyílászáró szerkezetek 
alkalmazásával.A vasbeton panelek megtartása indokolt.
A tervezett nyílászárók esetében minimum 6 kamrás PVC ablakok 
beépítésével számoltunk. Uablak≤0,9 W/m²K 
A lapostetős szakaszokon 20 cm extrudált hab alkalmazása 
javasolt, a teljes vízelvezetési rendszer cseréjével.
A meglévő öntöttvas tagos radiátorok cseréje, illetve az acél 
lapradiátorok szabályozható termoszelepekkel történő
ellátása szükséges. Az épület villamosenergia ellátásához 
napelemes rendszer beépítése indokolt minimum 120 KW 
teljesítménnyel.
Az iskola két tanmedencéje kapcsán mindkét medencetest teljes 
vízszigetelésének felújítása, új medence burkolat készítése,  
részleges uszoda gépészet rekonstrukció, vízszűrő és vegyszer 
tartályok cseréje,  kazánok cseréje, öltözök felújítása történik a 
projekt keretében. 

Kaposvári Egyetem egyéb szervezet Az érintett terület 
lakossága 2015 5              400 000 000 Ft 

4.) A lakosság képzettségi 
szintjének javítását célzó 
fejlesztések támogatása

Kaposvár Megyei hatókör
10. oktatási beruházások, 
készségfejlesztés és élethosszig 
tartó tanulás elősegítése;

Siófoki Siófoki Egyetemi Kar EFOP 3. ERFA Oktatási Intézményfejelesztés Siófoki Egyetemi Kar Kaposvári Egyetem egyéb szervezet Az intézmény tanulói 2015 2              200 000 000 Ft 
4.) A lakosság képzettségi 
szintjének javítását célzó 
fejlesztések támogatása

Siófok Siófok
10. oktatási beruházások, 
készségfejlesztés és élethosszig 
tartó tanulás elősegítése;

Siófoki
Iskola bővítés ( tanterem) 
Nagyberény- Nagyberényi 
Edukációs Oktatási Alapítvány

EFOP 3. ERFA Épület bővítés Iskola bővítés ( tanterem) Nagyberény- Nagyberényi Edukációs 
Oktatási Alapítvány

Nagyberény- 
Nagyberényi 
Edukációs Oktatási 
Alapítvány

civil szervezet Az intézmény tanulói 2015 2              100 000 000 Ft 
4.) A lakosság képzettségi 
szintjének javítását célzó 
fejlesztések támogatása

Nagyberény Nagyberény
10. oktatási beruházások, 
készségfejlesztés és élethosszig 
tartó tanulás elősegítése;

Siófoki

Kollégium és szálláshely 
létesítés Nagyberény- 
Nagyberényi Edukációs 
Oktatási Alapítvány

EFOP 3. ERFA Kollégium létesítés Kollégium és szálláshely létesítés Nagyberény- Nagyberényi 
Edukációs Oktatási Alapítvány

Nagyberény- 
Nagyberényi 
Edukációs Oktatási 
Alapítvány

civil szervezet Az intézmény tanulói 2015 2              200 000 000 Ft 
4.) A lakosság képzettségi 
szintjének javítását célzó 
fejlesztések támogatása

Nagyberény Nagyberény
10. oktatási beruházások, 
készségfejlesztés és élethosszig 
tartó tanulás elősegítése;

Siófoki

Balatonszemes Önkormányzat 
által működtetett állami 
fenntartású általános és 
zeneiskola bővítése

EFOP 3. ERFA Épület bővítés
Épület bővítéssel hosszútávon biztosítani a kabinetrendszerű 
általános iskolai tanítást.Két - egyenként min. 25 tanulói csoport 
elhelyezését biztosító - tanterem kialakításával iskolabővítés.

Balatonőszöd Községi 
Önkormányzat, 
Somogytúr Községi 
Önkormányzat, Iskola 
fenntartó KLIK

Önkormányzat
Általános iskola és 
zeneiskola 
munkatársai és tanulói

2015 1              181 833 820 Ft 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés 

Balatonszemes  

Balatonszemes  
önkormányzati 
tulajdonú 2044 hrsz 
ingatlanán

10. oktatási beruházások, 
készségfejlesztés és élethosszig 
tartó tanulás elősegítése;

Siófoki Iskolai Sportcsarnok  
Balatonszárszón EFOP 3. ERFA Sportcsarnok építés

A több lépcsőben már felújított általános iskola épületéhez 
szervesen kacsolódó spotcsarnok épületének a felújítással, 
korszerűsítéssel, új sporteszközök beszerzésével történő 
kialakítása az új oktatási rendben megnövelt testnevelési órák 
megfelelő helyszínének biztosításán túl, a helyi tömegsportok és 
közösségi sportrendezvények szintere lenne. A mai kor 
elvárásainak megfelelő kiszolgáló helyiségek és sportterek egész 
éven át a mozgásra igényt tartó gyermekek és fenőttek igényeit 
elégítik ki.

Balatonszárszó 
Nagyközség 
Önkormányzata

Önkormányzat A kistérség teljes 
lakossága 2015 0,25                50 000 000 Ft 

6.) A helyi közösségek 
megerősödését és a helyi 
értékek megőrzését 
szolgáló fejlesztések 
támogatása 

Balatonszárszó Balatonszárszó 
Vörösmarty utca 6.

9. társadalmi befogadás 
ösztönzése és szegénység elleni 
küzdelem;

Megyei projekt

Hátránykompenzáció a Somogy 
megyei általános iskolák alsó 
tagozatos tanulóinak IT 
kompetencia fejlesztésében.

EFOP 4. ESZA

Az általános iskolák alsó tagozatain tanuló 
diákok számára egységes hozzáférés a 
motivációt fejlesztő és 
hátránykompenzációt biztosító IT 
eszközökhöz aktívtábla csomagok 
biztosításával és pedagógus felkészítéssel.

A korábbi informatikai fejlesztések alapvető tapasztalata, hogy a 
tanulói motivációt a legfiatalabb tanulók csoportján végrehajtott 
informatikai fejlesztések szolgáloták leginkább. A projekt 
megvalósítása a következő tevékenységekből áll: 
1. Az általános iskolák alsó tagozatos tantermeinek felkészítése az 
IT technológia befogadására (erős és gyengeáramú hálózat 
felmérése, hiányosságok pótlása).
2. 450 aktívtábla csomag beszerzése. Projektor (tartalék égővel), 
aktív tábla, fixen telepített asztali gép erre kialakított 
tárolóasztalban).
3. Pedagógusok felkészítése az eszköz használatra (60 órás 
akkreditált képzés az eszközhasználatról és/vagy 60 órás 
akkreditált képzés prezentáció témakörben).
3. Megyei szintű nyilvánosság: megyei kiadvány készítése az 
iskolákba telepített eszközökről, jó gyakorlatok bemutatása.
4. Intézményi szintű nyilvánosság: bemutató órák és nyílt napok 
szervezése (intézményenként 2+1).
5. Megyei aktívtábla vetélkedő alsó tagozatosoknak.

Klebelsberg 
Intézményfenntartó 
Központ Kaposvár 
Megyeközponti 
Tankerülete

egyéb szervezet Az érintett terület 
lakossága 2015 3              900 000 000 Ft 

4.) A lakosság képzettségi 
szintjének javítását célzó 
fejlesztések támogatása

Kaposvár Megyei hatókör
10. oktatási beruházások, 
készségfejlesztés és élethosszig 
tartó tanulás elősegítése;

Megyei projekt Szakmai tanárok pedagógus 
végzettségének megszerzése EFOP 4. ESZA

A szakközép- és szakiskolai képzésben a 
szakmai elméleti tantárgyakat oktató 
tanárok pedagógus végzettségének 
megszerzése.

A 2014-ben vagy 2015-ben induló képzésekben való részvétel. Somogyi TISZK egyéb szervezet Az érintett terület 
lakossága 2015 3                16 000 000 Ft 

4.) A lakosság képzettségi 
szintjének javítását célzó 
fejlesztések támogatása

Siófok Megyei hatókör
10. oktatási beruházások, 
készségfejlesztés és élethosszig 
tartó tanulás elősegítése;

2014.05.31. 13/14
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Érintett 
járás(ok)neve

Projekt/projektcsomag 
megnevezése

Kapcsolódó OP 
prioritás

Finanszírozó 
alap

Projektcsomag céljai Projektcsomag tartalmi leírása (a kulcstevékenységek, 
tevékenység típusok megjelölésével)

Projektgazda neve Kedvezményezetti kör 
meghatározása 

(projekt szinten)

Egyéb bevonandó 
szervezet 

(együttműködésben 
megvalósuló 

projektek esetén kell 
kitölteni)

Célcsoport Időbeli ütemezés: 
a kezdés tervezett 

időpontja (év)

Időbeli ütemezés: a 
projekt 

megvalósítás 
várható időtartama 

(év)

Költségigény (Ft) Somogy megyei 
területfejlesztési stratégia 

kapcsolódó  prioritása

Gesztor település 
megnevezése

Földrajzi beavatkozási 
terület lehatárolása

Kapcsolódó EU tematikus 
célkitűzés

Megyei projekt
Krúdy-napok ( nemzetközi 
gasztronómiai és kereskedelmi 
verseny)

EFOP 4. ESZA

Egészséges versenyszellem kialakítása, 
tapasztalatok cseréje, személyes és iskolai 
kapcsolatok ápolása, szakmai tudás 
elmélyítése.

A névadónknak Krúdy Gyulának az emlékére 1991 óta országos 
irodalmi, nemzetközi gasztronómiai, kereskedelmi és közgazdasági 
versenyt rendez iskolánk. Irodalmi színpadunk izgalmas, érdekes 
szinielőadással teszi színvonalasabbá minden évben 
rendezvényünket. Az iskolánkkal kapcsolatban álló kereskedelmi és 
vendéglátó egységek termékbemutatót tartanak.A kereskedő 
versenyzők a díszcsomagolás fortélyaival kápráztatják el az 
idelátogatókat. A vendéglátós versenyzők pedig a szakács, a 
cukrász és a pincér ketegóriákban mutatják be az eddig 
megszerzett szakmai tudásukat.

Somogyi TISZK Közép 
és Szakiskola Krúdy 
Gyula Tagintézménye

egyéb szervezet Az érintett terület 
lakossága 2015 0,5                   1 800 000 Ft 

4.) A lakosság képzettségi 
szintjének javítását célzó 
fejlesztések támogatása

Siófok Megyei hatókör
10. oktatási beruházások, 
készségfejlesztés és élethosszig 
tartó tanulás elősegítése;

Megyei projekt Somogyország Népfőiskola EFOP 4. ESZA

Hosszútávú cél: a munkaerőpiaci esélyek 
növelése, munkavállalói kompetenciák 
minőségi fejlesztése, a nemzeti 
identitástudat erősítése.

Rövidtávú cél: a felnőtt lakosság képzése, 
továbbképzése, a résztvevők szükséges 
előképzettségi szintjéhez alkalmazkodva  
az  élethosszig tartó tanulás feltételeinek 
biztosítása,
a tanulás elősegítése, támogatása,
közösségépítő misszió felvállalása, 
a magyar kulturális örökség, a nemzeti 
értékek megismertetése, interiorizálása.
a lakosság tájékozottsági és 
tudásszintjének emelése
információátadás, speciális és/vagy 
hátrányos helyzetűek képzése,
a képzésben résztvevő szakemberek: 
képzők, trénerek, előadók, mentorok, 
tutorok felkészítése és folyamatos 
továbbképzése.

Az élethosszig tartó tanulás jegyében a tanulás közvetlen 
elősegítése, helybeni és távoktatással, egyéb újszerű képzési 
formákkal:
az iskolai képzésből kimaradt, "csellengő" fiatalok visszavezetése a 
tanulás és a munka irányába, 
általános ismeretbővítés a foglakoztatás elősegítése és a 
vállalkozóvá válás előkészítése érdekében, a munkaerőpiaci  egyéni 
versenyképesség javítása,
az otthoni munkavégzés illetve a távmunka elősegítése,
a tömegek szemléletformálása a prevenció és az egészségfejlesztés 
érdekében, a környezettudatos magatartás a fenntartható fejlődés 
érdekében,
a képzések, ismeretátadás saját hatáskörben történő szervezése a 
résztvevők előképzettségének megfelelő  szintű lebonyolítása,
hírlevél és egyéb kiadványok tervezése, előállítása, terjesztése,
rendezvények, fórumok, tanácskozások szervezése,
e-szakmai anyagok, programok kidolgozása, megjelenés közösségi 
portálokon.

Önkormányzatok (pl. 
járásszékhelyek), 
egyesületek, 
alapítványok

önkormányzat megye lakossága 2015 7           1 000 000 000 Ft 
4.) A lakosság képzettségi 
szintjének javítását célzó 
fejlesztések támogatása

Somogy megye Somogy megye
10. oktatási beruházások, 
készségfejlesztés és élethosszig 
tartó tanulás elősegítése;

Siófoki

Oktatási tananyag fejlesztés, 
eszközbővítés (gépészet) 
Nagyberény- Nagyberényi 
Edukációs Oktatási Alapítvány

EFOP 4. ESZA Tananyag fejlesztés Oktatási tananyag fejlesztés, eszközbővítés (gépészet) Nagyberény- 
Nagyberényi Edukációs Oktatási Alapítvány

Nagyberény- 
Nagyberényi 
Edukációs Oktatási 
Alapítvány

egyéb szervezet Az intézmény tanulói 2015 3              100 000 000 Ft 
4.) A lakosság képzettségi 
szintjének javítását célzó 
fejlesztések támogatása

Nagyberény Nagyberény
10. oktatási beruházások, 
készségfejlesztés és élethosszig 
tartó tanulás elősegítése;
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Gazdaságfejlesztési és Innováció Operatív Programhoz (GINOP) kapcsolódó megyei területfejlesztési részdokumentum
Sor-

szám
Érintett 

járás(ok)neve
Projekt/projektcsomag megnevezése Kapcsolódó OP 

prioritás
Finanszírozó alap Projektcsomag céljai Projektcsomag tartalmi leírása (a kulcstevékenységek, tevékenység 

típusok megjelölésével)
Projektgazda neve Kedvezményezetti kör 

meghatározása 
(projekt szinten)

Egyéb bevonandó 
szervezet

Célcsoport Időbeli ütemezés: a 
kezdés tervezett 

időpontja (év)

Időbeli ütemezés: a 
projekt megvalósítás 
várható időtartama 

(év)

Költségigény (Ft) Somogy megyei 
területfejlesztési 

stratégia kapcsolódó  
prioritása

Gesztor település 
megnevezése

Földrajzi beavatkozási 
terület lehatárolása

Kapcsolódó EU 
tematikus célkitűzés

1 Siófoki

"Történeti Park és Életmód Táborok": 
Történeti Park, „Kék Csodák” Parkja, 
Lovas Park, Foglalkoztató, Vidéki 
Életmód Tábor

GINOP 4. ERFA
Turisztikai 
attrakciófejlesztés

A projekt több részletből tevődik össze
A Történeti Park- a célkitűzésekben tárgyalt módon- megvalósulásának 
helye a hazai viszonyok között jelenleg is egyik legfrekventáltabbnak 
mondható Balaton és vonzáskörzete. Kőröshegy községben elhelyezkedő és 
rendelkezésünkre álló mintegy 3,2 hektárnyi szabad területre építenénk fel 
a jelentős látványosságot és turisztikai vonzerőt képviselő Történeti Parkot, 
kiegészítve színvonalas szolgáltatásokkal (Pl.szórakozás,étkezés,valamint 
házi készítésű,régiónkban előállított élelmiszerek,italok 
vásárlásának,kóstolásának lehetőségével)
„Kék Csodák” Parkja- kék csodák parkja bemutatja játékos formában 
kicsiknek és nagyoknak azokat a fizikai elveket és természeti jelenségeket, 
amelyek a kék gazdaság jelenlegi és jövőbeli fejlődésének alapját képezik. A 
kék csodák parkja egyrészt az építészeti megoldásokat mutatja be, másrészt 
játékos és művészi installációk segítségével a fizikai elveket és jelenségeket. 
A közlekedési időutazás során be lehetne mutatni a múlt közlekedési 
megoldásait az emberi-állati erővel meghajtott közlekedési 
eszközöket(kordék, kocsik, riksák, különböző régi kerékpárok, csónakok, 
gályák, tutajok, kenuk, kajakok és vitorlások), illetve a jövő e-mobilitását 
(napenergiával meghajtott járművek). 
Lovas Park- kínálata- oktatás, 
lovagoltatás,sétakocsikázás,tereplovaglás,túrakocsizás, lovas terápia.
Foglalkoztató- tervezzük a térségben megtermeltetett 
zöldségek,gyümölcsök, fűszernövények, gyógynövények 
feldolgozását,csomagolását,ezek értékesítését saját- kialakítandó üzletben, 
online shop-ban és lehetőség szerint a kereskedelmi hálózatokban(pl. CBA 
üzletei).Természetesen egységes megjelenésű Koppányvölgyi régióhoz- 
Balatonföldvári Kistérséghez fűződő terméknévvel és dizájnnal(pl. lekvárok, 
szörpök, savanyúságok, szárított zöldségek, aszalt gyümölcsök stb.)
Szálláshelyek és Vidéki Életmód Tábor- a jelenleg Kőröshegyen kialakításra 
kerülő gyermek- és ifjúsági táboraink mellé tervezünk a park területén 
elhelyezkedő Vidéki Életmód Tábor megépítését is.

Történeti Park és Erdei 
Iskola Alapítvány Civil szervezet

Kőröshegy Község 
Önkormányzata, 
Életmód és 
Rehabilitációs Ház 
Alapítvány, Erdei 
Iskola Egyesület, 
KoppányvöIgyi 
Vidékfejlesztési 
Közhasznú Egyesület, 
Balatonföldvári 
Kistérségi Turisztikai 
Egyesület, KGIK, 
Siófoki Fürdőegylet-
Turisztikai Egyesület, 
Somogy Ifjúságáért 
Egyesület, 
Szántódpuszta 
Idegenforg.és 
Kulturális Közp.

Balatonra érkező 
belföldi és külföldi 
turisták, valamint a 
kistérség teljes 
lakossága

2015 1,5 - 2           1 250 000 000 Ft 

3.) Somogy megye 
turisztikai 
potenciáljának 
erősítése

Kőröshegy 

Kőröshegy 
közigazgatási területén 
lévő, műúton jól 
megközelíthető terület

6. környezetvédelem 
és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

2 Nagyatádi „Napfényes Rinyamente” GINOP 4. ERFA

A Nagyatádi Kistérség 
turisztikai 
attrakcióinak 
összehangolt 
marketing fejlesztése, 
térségi szintű 
kínálatként való 
megjelentetése.

A Nagyatádi Kistérség turisztikai attrakcióinak bemutatása, reklámja, 
internetes turisztikai portálok, kiadványok, kistérségi turisztikai honlap 
szerkesztésén keresztül. Egységes, összefogó arculati elemek tervezése és 
használata.

Rinyamenti Kistérség 
Többcélú 
Önkormányzati 
Társulás

kistérségi 
önkormányzati 
társulás

lakosság, turisták 2015 2                15 000 000 Ft 

3.) Somogy megye 
turisztikai 
potenciáljának 
erősítése

Nagyatád Nagyatád később pontosítandó

3 Kaposvári 5*-os gyógyszálló GINOP 1. ERFA

A szálloda tervezett 
vendégköre főleg a 
hazai és az európai 
országok egészségügyi 
és 
társadalombiztosítási 
pénztárainak valamint 
magánpénztárainak 
igényes egészségügy – 
rehabilitációs 
turizmust 
igénybevevő, 
túlnyomórészt 
fogyatékossággal élő 
hazai és külföldi 
vendég és kísérőik.

A tervezett szálloda földszint plusz 2 szint kialakítású lenne: a földszinten 
wellness kialakítással és gyógyfürdő központtal, az emeleteken pedig 
szobákkal. A szálloda saját gyógyászattal rendelkezne, ugyanakkor szerves 
kapcsolatban lenne a jelenleg is működő gyógyvizes fürdőkomplexummal.

Veress István Vállalkozás Igal Város 
Önkormányzata

Járás vállalkozásai, 
lakosság

2015.01.01 18           5 000 000 000 Ft 

3.) Somogy megye 
turisztikai 
potenciáljának 
erősítése

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a 
vízkultúrák 
támogatása

4 Siófoki
A korszerűtlen hajópark leváltása 
gyorsabb, környezetkímélőbb 
modellekre

GINOP 1. ERFA Vállalkozásfejlesztés A korszerűtlen hajópark leváltása gyorsabb, környezetkímélőbb modellekre Balatoni Hajózási Zrt Balatoni Hajózási Zrt
Balatonra érkező 
belföldi és külföldi 
turisták

2015 2              900 000 000 Ft 

2.) Az ipari és 
szolgáltató szektor kis- 
és közepes 
vállalkozásai 
innovációs 
potenciáljának 
növelésére alapozott 
fejlesztéseinek 
támogatása

Siófok Siófok

8. foglalkoztatás 
növelése és munkaerő-
piaci mobilitás 
támogatása;

5 Nagyatádi Acélmegmunkáló csarnok fejlesztése GINOP 1. ERFA
Acélmegmunkáló 
csarnok fejlesztése vállalkozás vállalkozás vállalkozás 2015 2              800 000 000 Ft 

2.) Somogyi 
vállalkozások 
versenyképességének 
növelése az ipari- és 
szolgáltató szektorban

Nagyatád Nagyatád később pontosítandó
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Projektgazda neve Kedvezményezetti kör 

meghatározása 
(projekt szinten)

Egyéb bevonandó 
szervezet

Célcsoport Időbeli ütemezés: a 
kezdés tervezett 

időpontja (év)

Időbeli ütemezés: a 
projekt megvalósítás 
várható időtartama 

(év)

Költségigény (Ft) Somogy megyei 
területfejlesztési 
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megnevezése

Földrajzi beavatkozási 
terület lehatárolása

Kapcsolódó EU 
tematikus célkitűzés

6 Nagyatádi Autóbusz-szerelő üzem kialakítása 
Somogyszobon

GINOP 1. ERFA

A vállalkozás 
tevékenységi körét 
bővíteni szeretné 
autóbuszok 
javításával, valamint 
autóbuszok 
kereskedelmével. Az új 
szolgáltatási és 
kereskedelmi 
tevékenység árbevétel 
növekedést indukál.

A beruházás alkalmas lesz mindenféle típusú és méretű személyszállító 
jármű javítására, karbantartására, műszaki vizsgára való felkészítésére. A 
meglévő épületek felújítása megfelelő lehetőséget biztosít e tevékenységi 
kör végzésére.

vállalkozás vállalkozás vállalkozás 2015 2                30 000 000 Ft 

2.) Somogyi 
vállalkozások 
versenyképességének 
növelése az ipari- és 
szolgáltató szektorban

Somogyszob Somogyszob később pontosítandó

7 Siófoki Balatonföldvári vitorláskikötői bővítés GINOP 1. ERFA Vállalkozásfejlesztés

A  balatonföldvári vitorláskikötő jelenleg a Balaton legnagyobb kikötője, 
kihasználtsága 95% körül mozog. Indokolt a kapacitás 10%-át jelentő, 40 
férőhelyes bővítése, összekapcsolva a kerékpáros turizmus szolgáltatási 
köréhez tartozó találkozási pont kialakításával és a megújuló energiaforrás 
felhasználásával. A Galamb-sziget déli oldala alatt kialakított két mólószár 
meghosszabbítása oly módon, hogy az a személyhajózást ne akadályozza, 
összesen 40 db 8-15 m közötti hajóhosszúságú kikötőhely létesítésével, a 
vizes blokk olyan bővítésével, hogy az a városba érkező kerékpározók 
tisztálkodását, megállását, felfrissülését is biztosítsa. A melegvíz, világítás és 
a tavaszi/őszi időszakban a fűtés energiáját megújuló energiával célszerű 
biztosítani.

Pelsolium Kft. Vállalkozás belföldi és külföldi 
turisták a kistérségben

2015 0,67              100 000 000 Ft 

3.) Somogy megye 
turisztikai 
potenciáljának 
erősítése

Balatonföldvár Balatonföldvár

8. foglalkoztatás 
növelése és munkaerő-
piaci mobilitás 
támogatása;

8 Siófoki
Balatonszárszó régészeti park 
feltárása, szolgáltatások kialakítsa GINOP 4. ERFA

Turisztikai 
attrakciófejlesztés

Az M7 autópálya balatonszárszói lehajtójánál 2006-ban került sor a két 
hónapos ásatás során mintegy 4100 m2 területfeltárására. Megtalálták a 
közép-európai vonaldíszes kerámia kultúrájának négy további házalapját, 
egy ötödiket az ásatás után azonosították egyértelműen a feltárt régészeti 
jelenségek alapján. Előkerült továbbá a rézkori Balaton-Lasinja kultúra két 
épületnyoma alapozási árkokkal és az avar kor, valamint az Árpád-kor 
régészeti emlékei is. A projekt keretében a jelenleg nyugvó és konzervált 
lelőhely tényleges feltárása történne meg és megfelelő kialakítása a 
látogathatóság feltételeinek. A terület fekvése indokolja, hogy a látogatók 
számára azt szolgáltatásokkal lássuk el, így szálláshely, étkezés, pihenés, 
szórakozás, többfunkciós tér kialakítás (rendezvény, előadások, 
konferencia, oktatás, kiállítás). Valamint szorosan kapcsolható az attrakció 
az útvonal autópálya pihenőként történő nemzetközi színvonalas 
megjelenéséhez.

Balatonszárszó 
Nagyközség 
Önkormányzata

Önkormányzat
TDM Egyesület, BTKT, 
MTA

Balatonra érkező 
belföldi és külföldi 
turisták, valamint a 
kistérség teljes 
lakossága

2015 2              500 000 000 Ft 

3.) Somogy megye 
turisztikai 
potenciáljának 
erősítése

Balatonszárszó
Balatonszárszó M-7es 
autópálya lehajtó (124 
km)

6. környezetvédelem 
és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

9 Siófoki Csónakkikötő Szántódon GINOP 1. ERFA Vállalkozásfejlesztés

A Balatonon csónakból való horgászás kiemelkedő élményelemnek számít. 
A horgászcsónakok elhelyezése azonban évtizedek óta megoldatlan 
probléma, Kevés a csónakkikötő, ezért többnyire zegzugos öblökben, 
nádasok védelmében helyezi el tulajdonosa csónakját, nem egyszer 
károsítva ezzel a nádas épségét. A partfal rehabilitációs vizsgálatok 
időszakában a vízügíi és természetvédelmi szakemberek meghatározták, 
hogy a tó mely területein nem kizárt vitorlás-, illetve csónakkikötő 
létesítése. Ezek sorába tartozik a balaton Szántód közigazgatási területe is. 
A leendó csónakkikötő könnyen megközelíthető, a község mellett vezet el 
az M.7. autópálya, vasútállomással is rendelkezik. A projekt része az 
engedélyezett partszakaszon csónakkikötő tervezése, engedélyeztetése és 
megépítése. Ennek során 40-60 db csónak elhelyezésére nyílhat lehetőség, 
a parti részen a Balaton törvény rendelkezéseivel összhangban vizes blokk 
létesítésével. A kikötő építése során a hullámvédelmet kőszórás biztosítaná, 
vagy megfelelő műszaki vizsgálatokat követően ASA-renszerű védelem 
építhető ki. A csónak kikötésére alkalmasstégek természetes anyagból 
készülnének, erdészeti termékek felhasználásával A minimálisáramot 
napenergia biztosítja.

Pelsolium Kft. Vállalkozás
belföldi és külföldi 
turisták a kistérségben 2015 0,42              110 000 000 Ft 

3.) Somogy megye 
turisztikai 
potenciáljának 
erősítése

Szántód Szántód

8. foglalkoztatás 
növelése és munkaerő-
piaci mobilitás 
támogatása;

10 Fonyódi
Diák- és sportturisztikai szállás 
kapacitások kialakítása 
Balatonbogláron

GINOP 1. ERFA Turisztikai 
attrakciófejlesztés

Diák- és sportturisztikai szállás kapacitások kialakítása Balatonbogláron Balatonboglár 
Önkormányzata

Önkormányzat Belföldi és külföldi 
turisták

2015 2              180 000 000 Ft 

3.) Somogy megye 
turisztikai 
potenciáljának 
erősítése

Balatonboglár Balatonboglár

8. foglalkoztatás 
növelése és munkaerő-
piaci mobilitás 
támogatása;

11

Tabi
Nagyatádi
Barcsi
Siófoki

Egységes tevékenységadminisztrációs 
rendszer informatikai hátterének 
fejlesztése

GINOP 3. ERFA

A 
tevékenységadminisztr
ációs rendszer 
kialakításához és az 
egységes ágazati 
informatikai rendsze

A tevékenységadminisztrációs rendszer kialakításához és az egységes 
ágazati informatikai rendszer működtetéséhez hiányzik a területen az 
infrastruktúra.
Szükséges az egységes informatikai rendszer felállításához a felhasználói 
végpontok kialakítása, hálózatok kiépítése, megfelelő minőségű 
számítógépek biztosítása.
Szükséges volna a mostani TIOP-ok mintájára ERFA forrást biztosítani a 
felhasználói végpontok kialakítására, internethálózat, informatikai eszközök 
vásárlása formájában.

SZGYF egyéb szervezet szociális ellátásban 
részesülők, lakosság

2015 2                50 000 000 Ft 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés 

SZGYF telephelyei

Tabi
Nagyatádi
Barcsi
Siófoki

9. társadalmi 
befogadás ösztönzése 
és szegénység elleni 
küzdelem;

12 Barcsi Építés-, felújítás mikrovállalkozások 
fejlesztése érdekében

GINOP 1. ERFA

Mikró és 
kisvállalkozások 
fejlesztése, bővítése, 
eszközbeszerzése

Járás vállalkozásai vállalkozás  - Járás vállalkozásai, 
lakosság

2015 7              143 585 034 Ft 

2.) Az ipari és 
szolgáltató szektor kis- 
és közepes 
vállalkozásai 
innovációs 
potenciáljának 
növelésére alapozott 
fejlesztéseinek 
támogatása

 -  -

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a 
vízkultúrák 
támogatása
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13 Nagyatádi
Építőipari kapacitások, technikai 
fejlesztés. Géptároló színek építése GINOP 1. ERFA

Vállalkozás fejlesztése, 
munkahelyek 
teremtése

Vállalkozás eszközparkjának tárolásához szükséges géptároló színek építése. 
Nagy értékű gépek parkolására ill. javítására szolgáló épület kivitelezése. vállalkozás vállalkozás vállalkozás 2015 2                50 000 000 Ft 

2.) Somogyi 
vállalkozások 
versenyképességének 
növelése az ipari- és 
szolgáltató szektorban

Nagyatád Nagyatád később pontosítandó

14 Nagyatádi
Építőipari kapacitások, technikai 
fejlesztés. Ipari keverő beruházás GINOP 1. ERFA

Vállalkozás fejlesztése, 
munkahelyek 
teremtése

Betonkeverő gyár telepítése. Piaci helyzet megőrzése, technológiai 
fejlesztés. vállalkozás vállalkozás vállalkozás 2015 2              100 000 000 Ft 

2.) Somogyi 
vállalkozások 
versenyképességének 
növelése az ipari- és 
szolgáltató szektorban

Nagyatád Nagyatád később pontosítandó

15 Nagyatádi
Építőipari kapacitások, technikai 
fejlesztése. Gyártáshoz szükséges 
nyersanyag tároló építése

GINOP 1. ERFA
Vállalkozás fejlesztése, 
munkahelyek 
teremtése

Gyártás (építőipari beton) kapacitás növeléséhez elengedhetetlen 
szükséglet a gyártáshoz szükséges nyerasanyag tárolása. Technológiából 
adódóan fedett helyen kell tárolni a nyersanyagokat. Ezen beruházással új 
munkahelyek teremtődhetnek. Kis és beszálított nyersanyag ill. kész 
termékek mérésére szolgáló hídmérleg beszerzése.

vállalkozás vállalkozás vállalkozás 2015 2              100 000 000 Ft 

2.) Somogyi 
vállalkozások 
versenyképességének 
növelése az ipari- és 
szolgáltató szektorban

Nagyatád Nagyatád később pontosítandó

16 Fonyódi Falusi turizmus helyi szállásainak 
fejlesztése

GINOP 1. ERFA Turisztikai 
attrakciófejlesztés

Falusi turizmus helyi szállásainak fejlesztése Látrány Község 
Önkormányzata

Önkormányzat Belföldi és külföldi 
turisták

2015 2                   2 000 000 Ft 

3.) Somogy megye 
turisztikai 
potenciáljának 
erősítése

Látrány Látrány

8. foglalkoztatás 
növelése és munkaerő-
piaci mobilitás 
támogatása;

17 Nagyatádi Gépbeszerzés GINOP 1. ERFA Gépbeszerzés
Piaci helyzet megőrzésének céljából mivel a cég gépparkja fejlesztésre 
szorul. vállalkozás vállalkozás vállalkozás 2015 2                25 000 000 Ft 

2.) Somogyi 
vállalkozások 
versenyképességének 
növelése az ipari- és 
szolgáltató szektorban

Nagyatád Nagyatád később pontosítandó

18 Nagyatádi Gépészeti technológia fejlesztése GINOP 1. ERFA

Tehergépkocsi és más 
gazdasági járművek 
javításához szükséges 
technológiai 
fejlesztések, 
munkahelyi 
körülmények 
korszerűsítése. 

Tehergépkocsi vizsgasor korszerűsítése, fejlesztése. Szerelőcsarnok korszerű 
anyagmozgató rendszerének kiépítése, gyártástechnológiához kapcsolódó 
lézer eszköz beszerzése. 

vállalkozás vállalkozás vállalkozás 2015 2                35 000 000 Ft 

2.) Somogyi 
vállalkozások 
versenyképességének 
növelése az ipari- és 
szolgáltató szektorban

Lábod Lábod később pontosítandó

19 Siófoki Helyi foglalkoztatók környezettudatos 
vállalkozásfejlesztésének támogatása

GINOP 1. ERFA Vállalkozásfejlesztés

Térség vállalkozásainak fejlesztése, elsősorban kapacitásbővítés, 
foglalkoztatás növeléséhez szükséges fejlesztések támogatása, 
energiahatékonység, megújuló energia, környezettudatos 
vállalkozásfejlesztés és ezekhez kapcsolódó tanulmányok, rendszerek 
fejlesztése, bevezetése.

Balatonföldvár Város 
Önkormányzata

Vállalkozás helyi foglalkoztatók 
alkalmazottai

2015 2              100 000 000 Ft 

2.) Az ipari és 
szolgáltató szektor kis- 
és közepes 
vállalkozásai 
innovációs 
potenciáljának 
növelésére alapozott 
fejlesztéseinek 
támogatása

Balatonföldvár Balatonföldvár

8. foglalkoztatás 
növelése és munkaerő-
piaci mobilitás 
támogatása;

20 Nagyatádi Hulladékfeldolgozás GINOP 1. ERFA
Hulladék feldolgozás, 
munkahely teremtés

Építőipari hulladékok darálása és későbbiekben újrahasznosítása ill 
feldolgozása. Ezen tevékenységhez darálógép és szelektáló berendezés 
szükséges.

vállalkozás vállalkozás vállalkozás 2015 2                50 000 000 Ft 

2.) Somogyi 
vállalkozások 
versenyképességének 
növelése az ipari- és 
szolgáltató szektorban

Nagyatád Nagyatád később pontosítandó

21 Fonyódi II. Balatoni Komp GINOP 1. ERFA Turisztikai 
attrakciófejlesztés

II. Balatoni Komp Pelsolium Kft. vállalkozás Belföldi és külföldi 
turisták

2015 2           5 700 000 000 Ft 

2.) Az ipari és 
szolgáltató szektor kis- 
és közepes 
vállalkozásai 
innovációs 
potenciáljának 
növelésére alapozott 
fejlesztéseinek 
támogatása

Fonyód Fonyód

8. foglalkoztatás 
növelése és munkaerő-
piaci mobilitás 
támogatása;

22 Siófoki Információs, turisztikai pihenőpark 
kialakítása Kötcsén

GINOP 4. ERFA Turisztikai 
attrakciófejlesztés

A pihehőhelyen információs pont, fedett pihenőhely kialakítása. Látnivalók, 
vonzerők, helyi termékekről, termelőkről információt nyújtó táblák 
elhelyezése. Felnőtt fitness elemek elhelyezése. Aktív, egészséges életmód 
és pihenés szemléletének átadása.

Kötcsei Község 
Önkormányzata

Önkormányzat Kötcséért 
Közalapítvány, TDM

Balatonra érkező 
belföldi és külföldi 
turisták

2015 0,33                   5 500 000 Ft 

3.) Somogy megye 
turisztikai 
potenciáljának 
erősítése

Kötcse Kötcse 244 hrsz

6. környezetvédelem 
és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

23

Tabi
Nagyatádi
Barcsi
Siófoki

Informatikai infrastruktúra fejlesztése 
a szociális és a gyermekvédelmi 
ágazatban

GINOP 3. ERFA

 Intézmények, 
valamint a 
középirányítást 
gyakorló szervezet 
informatikai 
infrastruktúrájának 
fejlesztése

Az ágazatban ellátást nyújtó intézmények, valamint a középirányítást 
gyakorló szervezet informatikai infrastruktúrával való ellátottsága hiányos. 
A géppark elöregedett, sem minőségileg, sem mennyiségileg nem alkalmas 
az ellátottak igényeinek kielégítésére, az intézményben foglalkoztatottak 
munkájának segítésére, különös tekintettel az egységes adatbázisok 
naprakész üzemeltetésére, adatokkal való feltöltésére, a fenntartóval való 
kapcsolattartásra.

SZGYF egyéb szervezet
szociális ellátásban 
részesülők, lakosság 2015 2                50 000 000 Ft 

4.) A lakosság 
képzettségi szintjének 
javítását célzó 
fejlesztések 
támogatása

SZGYF telephelyei

Tabi
Nagyatádi
Barcsi
Siófoki

9. társadalmi 
befogadás ösztönzése 
és szegénység elleni 
küzdelem;
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Gazdaságfejlesztési és Innováció Operatív Programhoz (GINOP) kapcsolódó megyei területfejlesztési részdokumentum
Sor-

szám
Érintett 

járás(ok)neve
Projekt/projektcsomag megnevezése Kapcsolódó OP 

prioritás
Finanszírozó alap Projektcsomag céljai Projektcsomag tartalmi leírása (a kulcstevékenységek, tevékenység 

típusok megjelölésével)
Projektgazda neve Kedvezményezetti kör 

meghatározása 
(projekt szinten)

Egyéb bevonandó 
szervezet

Célcsoport Időbeli ütemezés: a 
kezdés tervezett 

időpontja (év)

Időbeli ütemezés: a 
projekt megvalósítás 
várható időtartama 

(év)

Költségigény (Ft) Somogy megyei 
területfejlesztési 

stratégia kapcsolódó  
prioritása

Gesztor település 
megnevezése

Földrajzi beavatkozási 
terület lehatárolása

Kapcsolódó EU 
tematikus célkitűzés

24 Siófoki InNoVestment befektetési szolgáltató 
megalapítása

GINOP 6. ERFA Pézügyi támogatás

Az újonnan alakult vállalkozás szolgáltatásai:
- KKV-k támogatási programokban előírt pályázati önerejének 
finanszírozása
- KKV-k piacra jutási esélyeit, vagy piaci pozíciót növelő innovációs 
fejlesztéseinek finanszírozása: eszközbeszerzés, technológiaváltás, 
technológiai korszerűsítés, külpiacra lépés, hatékonyságjavítás, stb.
- támogatásközvetítés
- befektetési tanácsadás

Papszt Zoltán Attila Vállalkozás a kistérdés vállalkozói 2015 0,5                12 000 000 Ft 

2.) Az ipari és 
szolgáltató szektor kis- 
és közepes 
vállalkozásai 
innovációs 
potenciáljának 
növelésére alapozott 
fejlesztéseinek 
támogatása

Kötcse Kötcse

8. foglalkoztatás 
növelése és munkaerő-
piaci mobilitás 
támogatása;

25 Siófoki
Intelligens Kommunikációs rendszer 
kifejlesztése GINOP 3. ERFA Vállalkozásfejlesztés Intelligens Kommunikációs rendszer kifejlesztése Pelsolium Kft Vállalkozás

Balatonra érkező 
belföldi és külföldi 
turisták

2015 2              150 000 000 Ft 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés 

Siófok Siófok

8. foglalkoztatás 
növelése és munkaerő-
piaci mobilitás 
támogatása;

26 Kaposvári
IT alapú szakképzési 
konferenciahálózat kialakítása 
Somogy megyében

GINOP 3. ERFA

Somogy megyében 16 
helyszínen IT 
konferencia 
terem/helység 
kialakításával a megyei 
szintű szakképzési 
koordináció, a 
hiányképzések esetén 
a távoktatás, 
versenyfelkészítés 
lehetőségeinek 
kiszélesítése. Megyei 
szintű szakmai 
munkaközösségek 
létrehozása. 
Tevékenységek:
1. A technológia 
befogadására alkalmas 
helységek felmérése, 
előkészítése.
2. A megvalósításhoz 
szükséges eszközök 
beszerzése, 
telepítése.(helységenk
ént: 20 szék, két 
bemutatóasztal, két 
kamera, hangszórók 
erősítővel, 
térmikrofon, asztali 
mikrofon, asztali gép 
beépített videó és 
audió keverővel, 
dokumentum kamera, 
nagyképernyős LED 

 Tevékenységek:
1. A technológia befogadására alkalmas helységek felmérése, előkészítése.
2. A megvalósításhoz szükséges eszközök beszerzése, 
telepítése.(helységenként: 20 szék, két bemutatóasztal, két kamera, 
hangszórók erősítővel, térmikrofon, asztali mikrofon, asztali gép beépített 
videó és audió keverővel, dokumentum kamera, nagyképernyős LED TV, 20 
egységes szavazórendszer laptoppal).
3. A megvalósítás hálózati megoldásának biztosítása, telepítése, 
okostelefon alkalmazás kifejlesztése távoli kapcsolódás elérésének 
biztosításához.
3. Megyei szintű szakmai munkaközösségek létrehozása.
4. Szakmai bemutatóórák, előadások közvetítése, megosztása.
5. Szakmai interaktív vetélkedők szervezése és lebonyolítása.

Klebelsberg 
Intézményfenntartó 
Központ Kaposvár 
Megyeközponti 
Tankerülete

egyéb szervezet
képzendő fiatalok és 
lakosság 2015 3              180 000 000 Ft 

4.) A lakosság 
képzettségi szintjének 
javítását célzó 
fejlesztések 
támogatása

Kaposvár Kaposvári

10. oktatási 
beruházások, 
készségfejlesztés és 
élethosszig tartó 
tanulás elősegítése;

27 Kaposvári Játékmúzeum Somogyban GINOP 1. ERFA

Megőrizni a régmúlt 
gyermekkor játékait és 
az ahhoz fűződő 
élményeket, valamint 
aktualizálni a jövő 
számára

Egy olyan állandó interaktív kiállítás létrehozása, amely régió szinten 
kuriózum.Egyben idegenforgalmi vonzerővel bír, amely az oktatás területén 
is fontos készségeket (um. mint kreativitás, gyermekek biofizikumához 
illeszkedő készségek (motoros és kognitiv) fejlesztése. A játékok által 
nemcsak  gyermekek közelíthetők hanem  valamennyi korosztály elérhető. 
Jelenleg meglévő játékok bemutatása, gyűjtemény gyarapítása, 
együttműködés a Somogy Megyei Múzeum munkatársaival, meglévő 
létesítmény kihasználtságának növelése. A kiállítás működtetése olyan 
szakértő személyek által, akik nem csak bemutatják a már összegyűjtött 
anyagot, hanem a látogatók bevonását is elő tudják segíteni. Élmények 
gyűjtése a hagyományok ápolása, egyben családi közösség építése is 
megvalósul, eészségesebb életszemlélet és életmód élésének lehetőségei és 
a tartalmas időtöltés is megvalósul. 

Röhrigné Radvánszky 
Zsuzsanna, Röhrig 
János (Játékváros 
tulajdonosai)

vállalkozás 2014 nyarán                85 000 000 Ft 

3.) Somogy megye 
turisztikai 
potenciáljának 
erősítése

Kaposvár Kaposvár

9. társadalmi 
befogadás ösztönzése 
és szegénység elleni 
küzdelem;

28 Tabi Játékváros kialakítása GINOP 1. ERFA Turisztikai 
attrakciófejlesztés

Játékváros kialakítása Tab Város 
Önkormányzata

Önkormányzat Belföldi és külföldi 
turisták

2015 2         40 000 000 000 Ft 

3.) Somogy megye 
turisztikai 
potenciáljának 
erősítése

Tab Tab

8. foglalkoztatás 
növelése és munkaerő-
piaci mobilitás 
támogatása;
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Gazdaságfejlesztési és Innováció Operatív Programhoz (GINOP) kapcsolódó megyei területfejlesztési részdokumentum
Sor-

szám
Érintett 

járás(ok)neve
Projekt/projektcsomag megnevezése Kapcsolódó OP 

prioritás
Finanszírozó alap Projektcsomag céljai Projektcsomag tartalmi leírása (a kulcstevékenységek, tevékenység 

típusok megjelölésével)
Projektgazda neve Kedvezményezetti kör 

meghatározása 
(projekt szinten)

Egyéb bevonandó 
szervezet

Célcsoport Időbeli ütemezés: a 
kezdés tervezett 

időpontja (év)

Időbeli ütemezés: a 
projekt megvalósítás 
várható időtartama 

(év)

Költségigény (Ft) Somogy megyei 
területfejlesztési 

stratégia kapcsolódó  
prioritása

Gesztor település 
megnevezése

Földrajzi beavatkozási 
terület lehatárolása

Kapcsolódó EU 
tematikus célkitűzés

29 Marcali Kajakkal a Nagyberekben GINOP 4. ERFA

A fejlesztés célja a 
Nagyberek természeti 
csodáinak, 
élővilágának 
bemutatás, egy kicsit 
más szemmel. A 
csatornahálózaton 
csónakkal, kajakkal 
végighaladva olyan 
látvány fogadja az oda 
látogatókat, amelyet 
túraúton, közútan 
soha nem fedezhet fel. 
A turisták mellett 
kiemelt figyelmet 
kívánunk fordítani az 
iskolai csoportok 
fogadására is, akár 
osztálykirándulások, 
akár tematikus napok, 
vagy éppen 
természettudományos 
szakkörök formájában.

A Nagyberek „kapujában”, Balatonfenyvesen található a vízház épülete, 
melyben a Nagyberek vízkormányzásához nélkülözhetetlen szivattyúk 
találhatóak. A Nagyberket behálózó mintegy 220 kilométernyi 
csatornahálózat szíve a szivattyútelep, melyen keresztül szivattyúzzásk a 
vizet a Balatonba. A Balatonfenyvesi Turisztikai Egyesülettel közösen  
szervezett kajak-kenu túrák indultak a csatornákon a Berekbe, így egy másik 
perspektívából is meg lehet ismerni ennek a területnek a természeti 
értékeit. 2013 nyarán ezek a túrák egyre népszerűbbek voltak.
A vízház épületében, - ahol muzeális korú szivattyúk és motorok 
találhatóak, - szeretnénk kialakítani egy oktató, ismeret-terjesztő helységet, 
ami a Nagyberekbe induló túráknak a kiinduló pontja is lehetne. 
További fejlesztéssel akár Naturparkot, akár erdei iskolát is létre lehetne 
hozni a Nagyberekben. 
Ezen a területen a vízház épületének felújításával szeretnénk létrehozni egy 
kiállító, oktató termet (vizesblokkal), illetve egy új, biztonságos �kikötőt� és 
csónaktárolót a vízitúrák szervezéséhez.

Hubertus Agráripari 
Bt. vállalkozás

Balatonfenyvesi 
Turisztikai Egyesület

Járás lakossága és 
vállalkozásai 2014.09.01 8                85 000 000 Ft 

2.) Az ipari és 
szolgáltató szektor kis- 
és közepes 
vállalkozásai 
innovációs 
potenciáljának 
növelésére alapozott 
fejlesztéseinek 
támogatása

Kéthely

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a 
vízkultúrák 
támogatása

30 Siófoki
Kereki vár régészeti feltárása, 
rekonstrukciója, látogató központ és 
tanösvény létesítése

GINOP 4. ERFA Turisztikai 
attrakciófejlesztés

Vár feltárása, rekonstrukciója: állagmegóvás, megközelítés, hozzá 
kapcsolódó infrastruktúra kiépítése, tanösvény létesítése, marketing 
tevékenység (országos, térségi kapcsolódás), várjátékok meghonosítíása, 
elterjesztése.

Kereki Község 
Önkormányzata

Önkormányzat

Megyei Múzeum, 
SEFAG, Balatonföldvári 
Kistérségi Turisztikai 
Egyesület

Balatonra érkező 
belföldi és külföldi 
turisták, valamint a 
kistérség teljes 
lakossága

2015 1,66              300 000 000 Ft 

3.) Somogy megye 
turisztikai 
potenciáljának 
erősítése

Kereki Kereki

6. környezetvédelem 
és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

31 Siófoki Kezola Kft. Székhelyének bővítése 
szerelőcsarnok kialakításával.

GINOP 1. ERFA Vállalkozásfejlesztés

A projekt keretében a már meglévő és az új vevői, piaci igények kiszolgálása 
érdekében cégünk megnöveli a szolgáltató  volumenjét, tevékenységét, 
amelynek infrastruktúrális feltételeit is biztosítanunk kell, ezért a termelő és 
kereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó meglévő épület bővítését 
végezzük el székhelyünkön. Ennek során 1000 m2 alapterületű 
üzemcsarnok kerül megépítésre és a szükséges technológia és ahhoz 
tartozó gépek beszerzése.

Kezola Kft. Vállalkozás
a szerelőcsarnok 
alkalmazottai és 
ügyfelei

2015 0,5              250 000 000 Ft 

2.) Az ipari és 
szolgáltató szektor kis- 
és közepes 
vállalkozásai 
innovációs 
potenciáljának 
növelésére alapozott 
fejlesztéseinek 
támogatása

Balatonszárszó Balatonszárszó, 

8. foglalkoztatás 
növelése és munkaerő-
piaci mobilitás 
támogatása;

32 Siófoki Kikötő bővítés és telephely áthelyezés 
Siófokon.

GINOP 1. ERFA Vállalkozásfejlesztés Kikötő bővítés és telephely áthelyezés Siófokon. Balatoni Hajózási Zrt Balatoni Hajózási Zrt
Balatonra érkező 
belföldi és külföldi 
turisták

2015 2              600 000 000 Ft 

2.) Az ipari és 
szolgáltató szektor kis- 
és közepes 
vállalkozásai 
innovációs 
potenciáljának 
növelésére alapozott 
fejlesztéseinek 
támogatása

Siófok Siófok

8. foglalkoztatás 
növelése és munkaerő-
piaci mobilitás 
támogatása;

33 Siófoki Kilátás a Balatonra Szárszón (kilátó) GINOP 4. ERFA
Turisztikai 
attrakciófejlesztés

A projekt megvalósítása a település belterületének üdülőterületén a 
legoptimálisan helyszínen tervezett. A kilátó környezetbe illeszkedő, 
természetes anyagok felhasználásával, teljes évben látogatható módon 
kerül kialakításra. A táji és természeti értékek megtekintésén kívül 
szervesen kapcsolódik közvetett funkciójával a településen és térségben 
tervezett turisztikai projekthez.

Balatonszárszó 
Nagyközség 
Önkormányzata

Önkormányzat
TDM Egyesület, BTKT, 
Magyar Turizmus Zrt. 

Balatonra érkező 
belföldi és külföldi 
turisták

2015 0,5                30 000 000 Ft 

3.) Somogy megye 
turisztikai 
potenciáljának 
erősítése

Balatonszárszó
Balatonszárszó, József 
Attila- Csárda utca 
kereszteződés

6. környezetvédelem 
és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

34 Siófoki

Kistérségi faipari szövetkezet a helyi 
faipari vállalkozások (erdészetek, 
fűrésztelepek, asztalosműhelyek) 
tevékenységének összehangolására

GINOP 1. ERFA Vállalkozásfejlesztés

Helyi erdészeti vállalkozások által kitermelt fa helyben történő feldolgozása 
a kapcsolódó feldolgozóüzemekben
- Végtermék: Magas igényeket kielégítő dizájn bútorok, tűzifa
- Melléktermék: biomassza faipari hulladékból  → a kistérség egyéb üzemei 
álta

Papszt Zoltán Attila Vállalkozás faipari vállalkozások és 
alkalmazottaik

2015 2              310 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és 
erdészeti termelési 
láncok szereplőinek 
megerősítése

Balatonszárszó
Balatonszárszó, 
Szólád, Teleki, 
Nagycsepely, Kötcse

8. foglalkoztatás 
növelése és munkaerő-
piaci mobilitás 
támogatása;

35 Nagyatádi KKV-k telephelyfejlesztése GINOP 1. ERFA
építés, felújítás, 
eszközbeszerzés

Telephely korszerűsítés, szolgáltatásbővítés.
A projekt 2 különböző fejlesztést foglal magában. vállalkozás vállalkozás vállalkozás 2015 2                21 586 871 Ft 

2.) Somogyi 
vállalkozások 
versenyképességének 
növelése az ipari- és 
szolgáltató szektorban

Kaszó, Rinyaújlak Kaszó, Rinyaújlak később pontosítandó

36 Siófoki Komplex egészségturisztikai 
beruházás Balatonszemesen

GINOP 1. ERFA Vállalkozásfejlesztés

Balatonszemes önkormányzatának összességében 30 hektár összefüggő 
külterületi ingatlana kiemelt turisztikai övezeti besorolású. A 
gyógyturizmusra Európában és Európán kívül is jelentős igény van. A 
felmérések alapján biztosítható a  szolgáltatások díjának olyan nemzetközi 
versenyképessége, mely a beruházás megtérülését 10 év alatt biztosítaná. A 
korszerű ellátás mellett pihenést és megfelelő intimitást biztosítana a 
betegek és családtagjaik számára, kiemelkedő jelentőségű 
szállásszolgáltatással. A szakorvosok hazai foglalkoztatásának elősegítése 
mellett más kereskedelmi vendéglátó iapri szolgáltatás fejlődése is 
biztosítható. Több ezer célzott turisztikai forgalom növekedés és munkahely 
teremtés.

Balatonszemes 
Községi Önkormányzat

Vállalkozás belföldi és külföldi 
turisták a kistérségben

2015 2         27 000 000 000 Ft 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés 

Balatonszemes

Balatonszemes 025-
027 hrsz-ú külterületi 
önkormányzati 
tulajdonú ingatlanok

8. foglalkoztatás 
növelése és munkaerő-
piaci mobilitás 
támogatása;
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Sor-
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Finanszírozó alap Projektcsomag céljai Projektcsomag tartalmi leírása (a kulcstevékenységek, tevékenység 

típusok megjelölésével)
Projektgazda neve Kedvezményezetti kör 

meghatározása 
(projekt szinten)

Egyéb bevonandó 
szervezet

Célcsoport Időbeli ütemezés: a 
kezdés tervezett 

időpontja (év)

Időbeli ütemezés: a 
projekt megvalósítás 
várható időtartama 

(év)
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területfejlesztési 

stratégia kapcsolódó  
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Gesztor település 
megnevezése

Földrajzi beavatkozási 
terület lehatárolása

Kapcsolódó EU 
tematikus célkitűzés

37 Marcali
Környezetvédelmi beruházás = 
munkahely teremtés a Sole Mizo 
Marcali üzemében

GINOP 1. ERFA

A projekt célja az 
üzem és ezzel a 
városközpont 
környezetvédelmi 
kockázatainak 
csökkentése, az üzem 
technológia 
fejlesztése. A 
felszabaduló 
területeken új termék 
bevezetése és ezzel új 
munkahelyek 
teremtése.

A Sole-Mizo marcali tejdesszert (Túró Rudi) üzeme Marcali 
városközpontjában található. Az üzem 1982 óta gyártja a terméket, mely 
idő alatt jelentős fejlesztések és technológia váltások is voltak, azonban 
további technológiai felújítások is szükségesek az egyre szigorodó 
környezetvédelmi előírások miatt. A ttejtermékek gyártása folyamatos 
hűtési igénnyel rendelkezik. A jelenlegi technológiában működő hűtőgépek 
folyamatos üzeméhez mitegy 2 tonna ammónia hűtőközegre van szükség, 
mely a nagy mennyiség miatt veszélyes anyagnak minősül, és jelentős 
környezetvédelmi kockázatot jelent a város számára. Az üzem SKET 
besorolású, as emiatt kiemelt katasztrófa védelmi kötelezettségekkel bír. A 
hűtőtechnológia cseréje, korszerű új hűtőgépek beépítése következtében az 
ammónia mennyisége mindösszesen 70 kg-ra csökkenthatő, mely a 
mennyisége miatt egyszerre történő kijutása esetén sem minősül veszélyes 
anyagnak. Az új hűtőgépek lényegesen kisebb helyet foglalnak el, mely 
következtében értékes termelő felületeket nyer projektgazda, ahova új 
termék előállítására alkalmas gépsor telepítését tervezi. 

Sole-Mizo Marcali vállalkozás Marcali Város 
Önkormányzata

Járás lakossága és 
vállalkozásai

2014.10.01 12              135 000 000 Ft 

2.) Az ipari és 
szolgáltató szektor kis- 
és közepes 
vállalkozásai 
innovációs 
potenciáljának 
növelésére alapozott 
fejlesztéseinek 
támogatása

Marcali

6. környezetvédelem 
és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

38 Siófoki
Kötcsei kúriák tematikus út – 
turisztikai fejlesztés GINOP 4. ERFA Turisztikai fejlesztés

Kötcsén 9 meglévő kúriából 8 jó állapotban maradt fenn. Ezek közül 7 
magántulajdon, 1 pedig közfunkciót (iskola+óvoda) lát el. Ez utóbbi -  Kiss 
Sámuel kúriájának - látogathatóvá tétele igényli a legkisebb befektetést. A 7 
magántulajdonban lévő kúriától megfelelő távolságban, a tulajdonosok 
beleegyezésével fényképes expozét tartalmazó információs táblák 
helyezhetők el.

Papszt Zoltán Attila Vállalkozás
belföldi és külföldi 
turisták a kistérségben 2015 0,75                10 000 000 Ft 

3.) Somogy megye 
turisztikai 
potenciáljának 
erősítése

Balatonszemes
Balatonszemes, 
Szólád, Kötcse

8. foglalkoztatás 
növelése és munkaerő-
piaci mobilitás 
támogatása;

40 Siófoki
Kulipintyó villa turisztikai célú 
fejlesztése és térségi  tematikus útba 
történő bekapcsolása

GINOP 4. ERFA
Turisztikai 
attrakciófejlesztés

A Kulipintyó villában megtalálható helytörténeti kiállításon felül az 
épülethez tartozó zöldterületen valamint az épületben az 1940-es évek 
hangulatát idéző szabadidőpark kialakítása (régi eszközök, játékok, bútorok, 
ölktözékek stb), mely turisztikai látványosságán felül helyet ad 
rendezvények, koncertek, gyermekprogamok megvalósítására. A tematikus 
út pedig több településen keresztül vezeti végig a turistát/látogatót a 
különféle nevezetességeken Szándódpusztától - Kötséig, mely út 
gyalogszerrel is végigjárható. A tematikus út elemei többek között 
Szántódpuszta, a  József Attila Múzeum, a Szóládi földpincék, és műemlék 
templomok, a kötcsi pincesor,stb.) 

Balatonföldvár Város 
Önkormányzata Önkormányzat

Helyi és térségi 
vállalkozók, TDM, 
térségi 
önkormányzatok

Balatonra érkező 
belföldi és külföldi 
turisták

2015 2              120 000 000 Ft 

3.) Somogy megye 
turisztikai 
potenciáljának 
erősítése

Balatonföldvár Balatonföldvár

6. környezetvédelem 
és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

41 Kaposvári Kültéri élmények fokozása GINOP 1. ERFA

A fürdő területén 
olyan szabadidős 
tevékenységek 
megteremtése, amely 
az ide érkező 
vendégek 
komfortérzetét javítja, 
sportolási lehetőségeit 
növeli, a 
kisgyermekeseknek 
pedig biztonságos, 
nyugodt 
játéklehetőségeket 
nyújt.

A kisgyermekek számára a már meglévő játszóteret tovább kell fejleszteni, 
növelni a játékok számát, árnyékoló tetőt elhelyezni a napsugárzástól való 
védelem érdekében. Játszópark létrehozása, ahol felügyelet mellett rövid 
időre akár ott is hagyhatják a szülők a gyermeküket. Sportolási lehetőségek 
növelése strandröplabda, strandfoci és kosárlabda pálya, kültéri 
asztalitenisz asztalok, kültéri sakk kialakításával. Olyan terület kialakítása, 
ahol szabadtéri fitnesz/gyógytorna végezhető szakértő irányítással, ezekhez 
a technikai eszközök biztosítása. Mindezekkel összhangban a térburkolatok 
felújítása, pihenőhelyek kialakítása, fák és dísznövények telepítése.

Igal-Fürdő Kft. Vállalkozás Járás vállalkozásai, 
lakosság

2014.04.01 4                25 000 000 Ft 

3.) Somogy megye 
turisztikai 
potenciáljának 
erősítése

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a 
vízkultúrák 
támogatása

42 Marcali Lakatostechnológia fejlesztés a Király 
fivérek üzemcsarnokában

GINOP 1. ERFA Technológia fejlesztés Lakatostechnológia fejlesztés a Király fivérek üzemcsarnokában Király Fivérek Kft. vállalkozás Járás lakossága és 
vállalkozásai

2014.07.01 24                50 000 000 Ft 

2.) Az ipari és 
szolgáltató szektor kis- 
és közepes 
vállalkozásai 
innovációs 
potenciáljának 
növelésére alapozott 
fejlesztéseinek 
támogatása

Marcali

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a 
vízkultúrák 
támogatása

43 Siófoki Libegő létesítése Balatonföldváron GINOP 4. ERFA Turisztikai 
attrakciófejlesztés

A balatonföldvári magaspart és a balatonföldvári nyugati strad között libegő 
kiépítése, mely a Balaton parton található attrakciókat köti össze a 
magasparton megbvalósult Balatoni interaktív hajózástüöténeti kiállítással 
és kilátóval. 

Balatonföldvár Város 
Önkormányzata

Önkormányzat
Helyi és térségi 
vállalkozók, TDM, BFT, 
BAHART

Balatonra érkező 
belföldi és külföldi 
turisták

2015 2           2 000 000 000 Ft 

3.) Somogy megye 
turisztikai 
potenciáljának 
erősítése

Balatonföldvár Balatonföldvár

6. környezetvédelem 
és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

44 Kaposvári Lovas Tanya - Fedett Lovarda GINOP 1. ERFA

Olyan terápiás 
lovagoltatás, ahol a cél 
a sérülés 
fogyatékosság, zavar, 
akadályozottság 
gyorsabb, 
eredményesebb 
gyógyítása, 
képességfejlesztés, 
rehabilitáció 
kihasználva a ló 
törzsének mozgásában 
rejlő terápiás 
lehetőségeket.

Hippoterápia:
A hippoterápia nem más, mint a ló segítségével végzett neurofiziológiai 
gyógytornakezelés, ahol a LÓ TERÁPIÁS MÉDIUM-ként szolgál. A terápiás 
ingert a lépésben vezetett ló hátának többdimenziós mozgásimpulzusai 
jelentik. Ezek az impulzusok a lovas medencéjén keresztül direkt módon 
á�evődnek a páciensre.

Gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna:
A lovasterápiának ez az ága már kifejezetten pedagógiai és pszichológiai 
célzatú lovasfoglalkozás, ezért itt már bekerül a terápiás programba a ló 
gondozása, ápolása, ezáltal a szociális érzékek fejlesztése is. A lovaglás 
során a ló mindhárom jármódját (lépés, ügetés, vágta) felhasználják.

Parasport:
A fogyatékosok sportlovaglása már nem rehabilitáció, hanem REKREÁCIÓS-, 
és SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉG, ahol a hátrányok lehetőség szerinti 
kiegyenlítésével biztosítanak sportolási, versenyzési körülményeket. 
Jelentős különbség a lovasterápia másik két ágához képest, hogy a ló és a 
lovaglás itt már nem a rehabilitáció során alkalmazott ESZKÖZ, hanem maga 
a CÉL.

Veress István Vállalkozás Igal Város 
Önkormányzata

Járás vállalkozásai, 
lakosság

2015.01.01 12              150 000 000 Ft 

3.) Somogy megye 
turisztikai 
potenciáljának 
erősítése

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a 
vízkultúrák 
támogatása
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45 Fonyódi magánszállás korszerűsítése GINOP 1. ERFA Turisztikai 
attrakciófejlesztés

magánszállás korszerűsítése kiadó magánházak 
tulajdonosai

Lakosság Belföldi és külföldi 
turisták

2015 2                10 000 000 Ft 

3.) Somogy megye 
turisztikai 
potenciáljának 
erősítése

FOnyód FOnyód

8. foglalkoztatás 
növelése és munkaerő-
piaci mobilitás 
támogatása;

46 Nagyatádi
Mikrovállalkozások fejlesztése 
eszközbeszerzéssel GINOP 1. ERFA gép, eszközbeszerzés Gépbeszerzés Kutason és Segesden. vállalkozás vállalkozás vállalkozás 2015 2                84 896 363 Ft 

2.) Somogyi 
vállalkozások 
versenyképességének 
növelése az ipari- és 
szolgáltató szektorban

Kutas, Segesd Kutas, Segesd később pontosítandó

47 Nagyatádi Mirelit élelmiszerek gyártásfejlesztése GINOP 1. ERFA
Mirelit élelmiszerek 
gyártásfejlesztése vállalkozás vállalkozás vállalkozás 2015 2              600 000 000 Ft 

2.) Somogyi 
vállalkozások 
versenyképességének 
növelése az ipari- és 
szolgáltató szektorban

Nagyatád Nagyatád később pontosítandó

48 Fonyódi Mobil zöldség és gyümölcs feldolgozó 
rendszer létrehozása

GINOP 1. ERFA

modern technológiai 
eljárással), 
szabadalmaztatása, 
eszközpark előállítása, 
és a feldolgozás 
elindítása

mobil eszközpark létrehozása, bio gazdálkodókkal megállapodások 
megkötése - és szolgáltatás nyújtása számukra az eltarthatósági idő 
tartósítószer nélküli növelésén keresztül, a vitamin és ásványianyag 
tartalom megőrzése, tartósítószer és fagyasztás nélkül, az egészségesebb 
étkezési kultúra terjesztése, a helyi biotermelők számára a versenyképesség 
fokozása, és életképes fenntartható technológia elérhetővé tétele.

Royal-Chefs Nonprofit 
Közhasznú Kft.

2015. tavasza              150 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és 
erdészeti termelési 
láncok szereplőinek 
megerősítése

Látrány Látrány

8. foglalkoztatás 
növelése és munkaerő-
piaci mobilitás 
támogatása;

49 Kaposvári
Mosdósi rehabilitációs és rekreációs 
központ fejlesztése EFOP 1. ERFA

A projektnek kettős 
célja van: a SM KMOK-
hoz tartozó mosdósi 
kórházi telephely 
komplex 
korszerűsítése 
rekreációs és 
rehabilitációs célú 
hasznosítása. Magas 
komfortfokozatú és 
széleskörű terápiás 
lehetőséget biztosító 
szolgáltatás kialakítása 
közfinanszírozott 
betegek és 
magánfinanszírozásba
n érkező rekreációt 
igénylő ügyfelek 
számára. 
A projekt indirekt 
céljai a foglalkoztatás 
bővítése, valamint a 
helyi beszállítók, 
szolgáltatók gazdasági 
tevékenységének 
bővítése.
Kapcsolódás a megye 
kulturális turisztikai 
progamjaihoz.

Projektmenedzsment felállítása.
Közbeszerzések megtervezése, lebonyolítása (épületek építésére, 
bontására, fejújítására, eszközök beszerzésére, kert felújítására).
Régi épületek, elavult korszerűtlen épületek lebontása.
Kastély épület átalakítása, komofortosítása, a gyermek rehabilitációs 
osztály kiköltöztetése, komfotos 2-4 ágyas füdőszobás szobák kialakítása. Új 
építések (5000 m2), ezen belül új terápiás épületek építése. Új hotelszárny 
építése ***-os szállodai színvonalon. 
Kórházépületek rekonstrukciója (8700 m2). Tornaterem felújítása, további 
mozgásterápiát szolgáló helyiségek kialakítása. Hidroterápiás és 
fizioterápiás egységek kialakítása, medencék felújítása/építése. Szolgálati 
lakások felújítása.
Rehabilitációt és rekreációt szolgáló terápiás eszközök beszerzése, 
telepítése (különösen, UH, digitális rtg, terheléses EGK-k, ergometer,  
dopler, infúziós pumpák, gyógytornát szolgáló eszközök, fizioterápiás 
eszközök). Közművek korszerűsítése. Helyi iformatikai rendszer fejlesztése 
és integrálása a kórház informatikai rendszeréhez.
Kert rendezés, sétautak, tornapályák kialakítása, parkolók építése-
kialakítása.
Humánerőforrás felkészítése, minőségbiztosítási rendszer és szakmai 
protokollok fejlesztése.
Projekt monitoring, indikátorok mérése, elemzése.
Középtávú marketingstratégia elkészítése.
A projekt nyilvánosság és kommunikáció biztosítása.

Somogy Megyei 
Kaposi Mór Oktató 
Kórház  

Somogy Megyei 
Önkormányzat

Járás vállalkozásai, 
lakosság 2015. április 36           6 300 000 000 Ft 

4.) A lakosság 
képzettségi szintjének 
javítását célzó 
fejlesztések 
támogatása

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a 
vízkultúrák 
támogatása

50 Siófoki
Multimédiás oktató és 
rendezvényterem GINOP 3. ERFA

Nagyobb 
befogadóképességű 
közösségi terem 
létrehozása, ahol 
iskolai, városi 
rendezvényeket 
lehetne 
lebonyolítani.Szakmai 
versenyek 
lebonyolításához is 
kiváló helyszín lenne. 
Bemutató termként, 
szini előadások 
helyszíneként is 
tudnák hasznosítani. 
Ezen kívül társadalmi, 
szociális kohézió 
erősítését szolgáló 
közösségépítő 
programok 
lebonyolítására is 
alkalmas lenne. 

A meglévő épületrészekhez, hozzáépítéssel készülne el a multimédiás nagy 
terem.A födém egy részét kellene kialakítani. Oldalfalakat , padozatot 
létrehozni. A közművek egy részét át kellene helyezni.A kialakítandó terem 
mérete 30x20 m.

Siófoki Önkormányzat egyéb szervezet
képzendő fiatalok és 
lakosság 2015 1              150 000 000 Ft 

4.) A lakosság 
képzettségi szintjének 
javítását célzó 
fejlesztések 
támogatása

SIófok Siófoki

10. oktatási 
beruházások, 
készségfejlesztés és 
élethosszig tartó 
tanulás elősegítése;
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Gazdaságfejlesztési és Innováció Operatív Programhoz (GINOP) kapcsolódó megyei területfejlesztési részdokumentum
Sor-

szám
Érintett 

járás(ok)neve
Projekt/projektcsomag megnevezése Kapcsolódó OP 

prioritás
Finanszírozó alap Projektcsomag céljai Projektcsomag tartalmi leírása (a kulcstevékenységek, tevékenység 

típusok megjelölésével)
Projektgazda neve Kedvezményezetti kör 

meghatározása 
(projekt szinten)

Egyéb bevonandó 
szervezet

Célcsoport Időbeli ütemezés: a 
kezdés tervezett 

időpontja (év)

Időbeli ütemezés: a 
projekt megvalósítás 
várható időtartama 

(év)

Költségigény (Ft) Somogy megyei 
területfejlesztési 

stratégia kapcsolódó  
prioritása

Gesztor település 
megnevezése

Földrajzi beavatkozási 
terület lehatárolása

Kapcsolódó EU 
tematikus célkitűzés

51 Kaposvári
Munkahelybővítés a nagybajommi 
ruhagyárnál GINOP 1. ERFA

Új szalag beindításával 
50 új munkahely 
létrehozása

J. T. Ruhaipari 
Vámszabadterületi Kft. Vállalkozás

Nagybajom Város 
Önkormányzata

Járás vállalkozásai, 
lakosság 2016 2 év              100 000 000 Ft 

Somogyi vállalkozások 
versenyképességének 
növelése az ipari- és 
szolgáltató szektorban

KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a 
vízkultúrák 
támogatása

52 Csurgó
Nemzetközi kereskedelmi és 
szolgáltató tevékenység innovatív 
fejlesztése

GINOP 1. ERFA

Nemzetközi 
kereskedelmi és 
szolgáltató 
tevékenység innovatív 
fejlesztése

Az Europa Uno Kft. innovációs potenciáljára alapozottan tevékenységeinek 
fejlesztése új logisztikai központ létesítésével, modern technológiai elemek 
és tevékenységek bevezetésével igazodva az árú alap földrajzi 
elhelyezkedéséhez.

Európa Uno Kft. vállalkozás Járás lakossága és 
vállalkozásai

2015 2              120 000 000 Ft 

2.) Az ipari és 
szolgáltató szektor kis- 
és közepes 
vállalkozásai 
innovációs 
potenciáljának 
növelésére alapozott 
fejlesztéseinek 
támogatása

Csurgó Város Csurgó Város

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a 
vízkultúrák 
támogatása

53 Siófoki

Öko-gazdaság, öko-horgászfalu, 
mintagazdaság (Reviczky Kúria-    öko 
horgász, mintagazdaság és oktató 
központ)

GINOP 1. ERFA Vállalkozásfejlesztés Öko-gazdaság, öko-horgászfalu, mintagazdaság (Reviczky Kúria-    öko 
horgász, mintagazdaság és oktató központ)

Pikomedical Kft Vállalkozás belföldi és külföldi 
turisták a kistérségben

2015 2           1 655 000 000 Ft 

3.) Somogy megye 
turisztikai 
potenciáljának 
erősítése

Siófok Siófok Töreki

8. foglalkoztatás 
növelése és munkaerő-
piaci mobilitás 
támogatása;

54 Csurgó Önkormányzat informatikai 
fejlesztése

GINOP 3. ERFA

Csurgó Önkormányzat 
és intézményei 
informatikai célú 
fejlesztése

Csurgó Város Önkormányzata 8 település ügyeit látja el napi szinten. A 
megfelelő informatikai eszközök nélkül a feladatok hatékonysága és az 
elvégzésükhöz szükséges idő nem kielégítő. Új rendszerek felállításával 
(asztali gépek, laptopok, softwarek) az előbb említett problémák 
megoldhatóak.

Csurgó Város 
Önkormányzata

önkormányztat
Járás lakossága 
(különösen az ellátott 
8 település)

2015 2                30 000 000 Ft 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés 

Csurgó Város Csurgó Város és 8 
környező település

11. intézményi 
kapacitás és hatékony 
közigazgatás 
megteremtése 
2. információs, 
kommunikációs 
technológiák 
hozzáférésének 
elősegítése, minőségi 
javítása;

55 Kaposvári Retró játékgyártás GINOP 1. ERFA

 Retró játékgyártás, 
olyan régmúlt időkben 
alkalmazott 
technológia 
felelvenítése, amely 30-
60 éves korosztály 
gyermekorának 
meghatározó 
élményhordozója.  

Gyártásra alkalmas épület és infrastruktúra kialakítása, gép és eszközpark 
beszerzése és kialakítása (technológia megvásárlása és levédése, amelynek 
egy egyedi eszközpark, amely egyetlen hazánkban) , ezek legyártatása 
különböző megyei üzemekben ( alvállakozóként), munkaerő betanítása és 
az összeszerelő üzem működésének biztosítása, csomagolás, marketing, és 
értékesítési folyamat nyomon követése. Lehetőség szerint hungarikummá 
szeretnénk minősítetni.

Röhrigné Radvánszky 
Zsuzsanna, Röhrig 
János (Játékváros 
tulajdonosai)

vállalkozás 2014 nyarán              115 000 000 Ft 

3.) Somogy megye 
turisztikai 
potenciáljának 
erősítése

Kaposvár Kaposvár

9. társadalmi 
befogadás ösztönzése 
és szegénység elleni 
küzdelem;

56 Lengyeltóti
Somogyvári integrált turisztikai 
fejlesztés – II. fejlesztési ütem GINOP 4. ERFA

Turisztikai 
attrakciófejlesztés

Fejlesztési terület:
• Somogyvár, bencés apátság romjai 
• Nemzeti történelmi emlékhely (nyilvántartási szám: Kh./257)
• Somogyvár, Széchenyi- kastély
• Somogyvár, ispáni városrész
• Somogyvár-Kupavárhegy táj revitalizáció
I.
2013 októberében kezdődött meg a somogyvári bencés apátság műemléki 
romterület infrastrukturális fejlesztése, melynek célja a kulturális turisztikai 
attrakció magas színvonalú kialakítása, fogadó épület építése. A következő 
ütemben a romterület részleges rekonstrukciója történhet meg, a kolostor, 
templom, várfalak, sír, várplató helyreállításával.  A folytatódó ásatások 
elsősorban a visszatemetett részek újbóli feltárását és szakszerű 
rekonstrukcióját jelentené. 
Projektelemek:
• a romterület rendezése - az egykori kolostoregyüttes maradványainak 
szakszerű rekonstrukciója,
� az egykori várfal/védőfal feltárása és helyreállítása,
• az egykori dupla sáncárok helyreállítása és táj revitalizációja,
• a sáncárok és a kolostor összekötése a déli oldalon az egykori fahíd 
imitációjával,
• tér- és díszkivilágítás kialakítása.
II.
A kupa várheggyel szemben lévő területen fekszik az évszázadokon 
keresztül hiteles helyként működő középkori ispáni város területe, 
amelynek feltárása és részbeni rekonstrukciója, a középkori városi élet 
bemutatása a projekt célja, amely az apátsággal együtt alkot szerves 
működési egységet. Az ispáni város leleteit és történetét, működését 
bemutató kiállítás kerül kialakításra, ehhez kapcsolódóan a látogatóközpont 
területének bővítése szükséges.
Projektelemek:
• régészeti feltárás,
• feltárt romok bemutatása, romhelyszín rendezése, szükséges 
rekonstrukció,

Somogyvár Község 
Önkormányzata Önkormányzat

Belföldi és külföldi 
turisták 2015 2           8 500 000 000 Ft 

3.) Somogy megye 
turisztikai 
potenciáljának 
erősítése

Somogyvár Somogyvár

8. foglalkoztatás 
növelése és munkaerő-
piaci mobilitás 
támogatása;

57 Siófoki

Spájz & Turul turisztikai fejlesztés
- gasztronómiai állomás: borkóstolás, 
étterem 
- helyi élelmiszer-ipari termékeket 
marketing céllal bemutató vendéglátó 
létesítmény
- ifjúsági tábor – szálláshely
- történelmi épület 

GINOP 4. ERFA Turisztikai fejlesztés

A két vendéglátó létesítmény korszerűsítése, tevékenységeik 
összehangolása. Helyi termékek bemutatása és forgalmazása.  A helyi  KKV-
k termékeinek népszerűsítése révén a versenyképesség növelése, szekunder 
hatásként pedig a foglalkoztatás növelése.

Spájz és Turul Fogadó Vállalkozás belföldi és külföldi 
turisták a kistérségben

2015 1,5              110 000 000 Ft 

3.) Somogy megye 
turisztikai 
potenciáljának 
erősítése

Balatonszemes Balatonszemes, Szólád

8. foglalkoztatás 
növelése és munkaerő-
piaci mobilitás 
támogatása;
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Gazdaságfejlesztési és Innováció Operatív Programhoz (GINOP) kapcsolódó megyei területfejlesztési részdokumentum
Sor-

szám
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járás(ok)neve
Projekt/projektcsomag megnevezése Kapcsolódó OP 

prioritás
Finanszírozó alap Projektcsomag céljai Projektcsomag tartalmi leírása (a kulcstevékenységek, tevékenység 

típusok megjelölésével)
Projektgazda neve Kedvezményezetti kör 

meghatározása 
(projekt szinten)

Egyéb bevonandó 
szervezet

Célcsoport Időbeli ütemezés: a 
kezdés tervezett 

időpontja (év)

Időbeli ütemezés: a 
projekt megvalósítás 
várható időtartama 

(év)

Költségigény (Ft) Somogy megyei 
területfejlesztési 

stratégia kapcsolódó  
prioritása

Gesztor település 
megnevezése

Földrajzi beavatkozási 
terület lehatárolása

Kapcsolódó EU 
tematikus célkitűzés

58 Siófoki Strandszolgáltatás fejlesztése - 
Balatonőszöd

GINOP 4. ERFA Turisztikai 
attrakciófejlesztés

A településen az önkormányzat tulajdonában jelentős közművesített terület 
áll rendelkezésre, amelyen sem kereskedelmi, sem egyéb korszerű 
strandszolgáltatás nem áll rendelkezésre, egy "büfén" kívül. A 
vendégforgalom növekedését célozná a terület parkossítása, megfelelő 
parkolók és kiszolgáló utak létesítése, a strandolást elősegítő vizesblokkok 
és korszerű kereskedelmi, vendéglátó egységek létesítése. A szolgáltatások 
iránti jogos igényt támasztja az is alá, hogy a szabad-strand mellett sűrűn 
beépített településrész található, ahol szintén hiányoznak 
alapszolgáltatások, ezért a mintegy 250  üdülőegység ellátása érdekében is 
indokolt a területrendezés és szolgálatás javítás. 

Balatonőszöd Községi 
Önkormányzat

Önkormányzat

Erzsébet Szállók 
Igazgatósága, Szabad 
Balaton Partért 
Egyesület, Hullám 
Üdülőpark Egyesület

Balatonra érkező 
belföldi és külföldi 
turisták

2015 1,5              100 000 000 Ft 

3.) Somogy megye 
turisztikai 
potenciáljának 
erősítése

Balatonőszöd Balatonőszöd 623, 
625/2-625/5 hrsz

6. környezetvédelem 
és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

59 Siófoki Szántódi arborétum, vadaspark 
kialakítása

GINOP 4. ERFA Turisztikai 
attrakciófejlesztés

A 12 ha-os területen a meglévő telepített fafajok mellett újabb fajok 
telepítése, a terület szakszerű tisztítása, az őspark  meglévő, ill. tervezett 
belső úthálózatának felújítása, kialakítása, túraútvonalak, tanösvények 
létrehozása. Pihenők, tájékoztató, informáló táblák elkészítettése, 
kihelyezése, a vadaspark állatállományának biztosítása, kifutók, etetők, 
itatók, terménytárolók, gazdasági épületek építése, parkolók kialakítása.. A 
látogatók számára az aktív pihenést biztosító gyermek és felnőtt 
játszóelemek telepítése, szolgáltatást nyújtó épületek elhelyezése. A parkon 
belüli közlekedés eszközeinek beszerzése, a nyári, téli szezonra egyaránt 
gondolva, pld.: pónifogat, lovasszán. A szolgáltató épületen belül 
rendezvény, programhelyszín kialakítása, interaktív, informális bemutató és 
oktatótér létesítése, eszközeinek beszerzése. Lovasok és íjászok, 
madarászok, solymászok, vadászok bevonása a bemutatók szervezéséhez. 
Marketing kialakítása. (egységes arculat, logó, honlap, FB, elektronikus, 
papíralapú szóróanyagok, tájékoztató füzetek, térképek, bemutatkozó 
videó)

Szántód Község 
Önkormányzata

Önkormányzat

Balatonföldvári 
Többcélú KTT., helyi, 
térségi oktatási, 
nevelési intézmények, 
Kistérségi kerékpáros 
projekt, 
Balatonföldvári TDM, 
helyi, térségi civil 
szervezetek, LEADER 
HACS, Szántód puszta, 
Szent Kristóf 
Egyesület, SEFAG 
Erdészeti és Faipari 
Zrt., 

Balatonra érkező 
belföldi és külföldi 
turisták, valamint a 
kistérség teljes 
lakossága

2015 1              500 000 000 Ft 

3.) Somogy megye 
turisztikai 
potenciáljának 
erősítése

Szántód Szántód, Római, 
Fácános u. 862.hrsz

6. környezetvédelem 
és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

60 Siófoki Szántódpuszta interaktív park GINOP 1. ERFA Vállalkozásfejlesztés

1. Kézműves mesterségek bemutatása, felnőtt és gyermekfoglalkoztatók, 
ehhez szükséges pajták építése. 2. A megye jellemző állatállományának 
bemutatása, nagyméretű akvárium felújítása, fejlesztése. 3. Évszakra 
jellemző munkák bemutatása: fűszer- és gyógynövények vetése, ápolása, 
begyűjtése, feldolgozása. 4. Gyümölcs szüret, bor- és pálinkakészítés, 
disznóölés, néprajzi kulturális bemutatók, endrédi csipke készítése, erre 
való tanítás az alapelemeket illetően.5. Szabadtűzű ételkészítés 
kemencében, bográcsban, ebben való közreműködés.

Pelsolium Kft. Vállalkozás belföldi és külföldi 
turisták a kistérségben

2015 1              350 000 000 Ft 

3.) Somogy megye 
turisztikai 
potenciáljának 
erősítése

Szántódpuszta Szántódpuszta

8. foglalkoztatás 
növelése és munkaerő-
piaci mobilitás 
támogatása;

61 Siófoki Szárazdokk építése Siófokon. GINOP 1. ERFA Vállalkozásfejlesztés Szárazdokk építése Siófokon. Balatoni Hajózási Zrt Balatoni Hajózási Zrt
Balatonra érkező 
belföldi és külföldi 
turisták

2015 2              500 000 000 Ft 

2.) Az ipari és 
szolgáltató szektor kis- 
és közepes 
vállalkozásai 
innovációs 
potenciáljának 
növelésére alapozott 
fejlesztéseinek 
támogatása

Siófok Siófok

8. foglalkoztatás 
növelése és munkaerő-
piaci mobilitás 
támogatása;

62 Kaposvári

Szász Endre Emlékúzeum állagának 
megőrzése a kulturális 
örökségvédelem, helyi értékeink 
védelme keretén belül.

GINOP 4. ERFA

Szász Endre 
Emlékmúzeum helyi 
védett épület, 
amelynek megörzése 
Somogy Megye 
kulturális örökség 
védelmének fontos 
része. Az épület 
Somsich - Matolai 
kúria volt, jelenleg 
Szász Endre 
életművének 
Somogyhoz köthető 
részét hivatott 
bemutatni. Cél a 
klasszicista stílusú 
épület rekonstrukciója 
mellett a mai 
hasznosulást elősegítő 
funkció bővítés 
megvalósítása.

Felsorlás szerűen: barokkos jellegű tetőszerkezet rekonstrukciója, 
nyilászáró, fűtés, belső állagmegóvás a földszinten és a pince szinten. Új 
funkciójú kulturális terek létrehozása a helyreállított tetőtérben és 
szuterénben. Tervezhetőek a jelenlegi gyűjtemény teljesebb bemutatását 
segítő helyiségek  (kiállítóhely), alkotó - konferencia - oktatás célját szolgáló 
helyiségek, illetve foglalkoztató és a helyi és megyei közösség építését 
szolgáló terek kialakítása, amely alkalmas minden korosztály befogadására, 
akadálymentesített, alternatív energia felhasználásával biztosítani az épület 
jobb fenntarthatóságát. biztonsági berendezésel, amelyek segítik a 
bemutatott tárgyak örzését.

Szászné Hajdu Katalin egyéb szervezet Belföldi és külföldi 
turisták

2014 24              380 000 000 Ft 

3.) Somogy megye 
turisztikai 
potenciáljának 
erősítése

Kaposvár Kaposvár

8. foglalkoztatás 
növelése és munkaerő-
piaci mobilitás 
támogatása;
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Somogy Megyei Területfejlesztési Tervezés 2014-2020 
 

Gazdaságfejlesztési és Innováció Operatív Programhoz (GINOP) kapcsolódó megyei területfejlesztési részdokumentum
Sor-

szám
Érintett 

járás(ok)neve
Projekt/projektcsomag megnevezése Kapcsolódó OP 

prioritás
Finanszírozó alap Projektcsomag céljai Projektcsomag tartalmi leírása (a kulcstevékenységek, tevékenység 

típusok megjelölésével)
Projektgazda neve Kedvezményezetti kör 

meghatározása 
(projekt szinten)

Egyéb bevonandó 
szervezet

Célcsoport Időbeli ütemezés: a 
kezdés tervezett 

időpontja (év)

Időbeli ütemezés: a 
projekt megvalósítás 
várható időtartama 

(év)

Költségigény (Ft) Somogy megyei 
területfejlesztési 

stratégia kapcsolódó  
prioritása

Gesztor település 
megnevezése

Földrajzi beavatkozási 
terület lehatárolása

Kapcsolódó EU 
tematikus célkitűzés

63 Kaposvári Tanyacsárda GINOP 1. ERFA

Funkciók: 
Villásreggelik, 
borkostolós ebéd, és 
vacsorák nívós 
lebonyolítása (max. 
200 fő részére).  
Bográcsolás, 
nyársonsütés, 
grillpartyk szervezése, 
lebonyolítása. 
Lovaskocsis 
kirándulások – Igal 
város 
nevezetességeinek 
megtekintése, egyéb 
programok szervezése.

Vadásztatás:
Külföldi és hazai 
vadászok szállásának, 
ellátásának teljes körű 
megszervezése a 
gyógyszállóban vagy a 
tanyacsárdában (itt 
max. 25 fő részére) 
igény szerint.

A csárda működtetéséhez szükséges konyhaüzem beszerzése (gépek, 
berendezések, eszközök, 200 fő elhelyezésére alkalmas terasz megépítése, 
bútorok, egyéb berendezési tárgyak, vendég és szociális blokk létesítése, ill. 
meglévők felújítása). A tanyán jelenleg található épületek: új barokk stílusú 
főépület pincével 120 m2, fenti kis istálló  - raktár 30 m2, lenti istálló � pajta 
120 m2 , karám, beállók 30 m2

Veress István Vállalkozás Járás vállalkozásai, 
lakosság

2015.01.01 18              100 000 000 Ft 

3.) Somogy megye 
turisztikai 
potenciáljának 
erősítése

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a 
vízkultúrák 
támogatása

64 Marcali Táskai idegenforgalmi fejlesztési 
program

GINOP 4. ERFA

Az értékes termálvíz 
hasznosítására épülve 
a jelenlegi 
idegenforgalmi 
struktúra olyan jellegű 
megváltoztatása 
amely figyelembe 
veszi a környező 
települések 
infrastruktúráját, és 
kedvezően hat a 
Balatonfenyves-
Fonyód partszakasz 
idegenforgalmára.

Közvetett és közvetlen munkahelyteremtő hatás, a régió elmaradt 
településeinek fejlődési lehetősége. Az üdülési szezon meghosszabítása, az 
alacsony aranykorona értékű földek hatékony hasznosítása.

vállalkozás Polgármesteri Hivatal 
Táska

Járás lakossága és 
vállalkozásai

2015 36           1 500 000 000 Ft 

2.) Az ipari és 
szolgáltató szektor kis- 
és közepes 
vállalkozásai 
innovációs 
potenciáljának 
növelésére alapozott 
fejlesztéseinek 
támogatása

Marcali

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a 
vízkultúrák 
támogatása

65 Kaposvári
Technológiai fejlesztés a Major-Autó 
kft-nél a jobb ügyfélszolgáltatás 
érdekében

GINOP 1. ERFA

A Major-Autó Kft. 
üzemében új 
technológiai 
berendezés beszerzése 
és üzembe helyezése, 
melynek révén a 
javítandó, vagy 
felújítandó 
diselmotorok 
környezetvédelmi 
értékei jelentősen 
javulhatnak. 

A beszerzendő berendezéssel elvégzendő tevékenységek révén jelentősen 
nő a motorok élettartama, csökken a környezetkárosító anyagok 
kibocsátásának mennyisége. Az eszköz a megrendelést követően kb. 2 
hónapon belül leszállítják. A berendezés üzembe helyezését követően egy 
teszt üzemmódi munkafázis következik, melyhez kapcsolódóan a 
berendezéssel foglalkozó dolgozók oktatást, műszaki kiképzést kapnak a 
berendezés szakszerű használatához.  

Major-Autó Kft. Vállalkozás Járás vállalkozásai, 
lakosság

2014.04.01 8                20 000 000 Ft 

Somogyi vállalkozások 
versenyképességének 
növelése az ipari- és 
szolgáltató szektorban

KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a 
vízkultúrák 
támogatása

66 Nagyatádi telephely fejlesztés GINOP 1. ERFA

Termelési kapacitás 
bővítése; Európai 
szintű munkahelyek 
kialakítása; 
Gépkocsiműhely-
telephely kialakítása

A fejlesztés tárgyát képező telephelyen jelenleg betongyártás folyik, 
minimálisan kialakított infrastrukturális háttérrel, konténeres megoldással. 
A telephely fejlesztése olyan koncentrált megoldást jelent, amely a jelenlegi 
munka és szociális körülmények javításán kívül komoly költségmegtakarítást 
eredményez, valamint egyéb költségcsökkentő projektek alapját teremti 
meg. (pl: energiatermelés napelemmel)

vállalkozás vállalkozás vállalkozás 2015 2              100 000 000 Ft 

2.) Somogyi 
vállalkozások 
versenyképességének 
növelése az ipari- és 
szolgáltató szektorban

Nagyatád Nagyatád később pontosítandó

67 Marcali Telephely fejlesztés a Király Fivérek 
telephelyén

GINOP 1. ERFA telephelyfejlesztés Telephely fejlesztés a Király Fivérek telephelyén Király Fivérek Kft. vállalkozás Járás lakossága és 
vállalkozásai

2014.07.01 12                69 000 000 Ft 

2.) Az ipari és 
szolgáltató szektor kis- 
és közepes 
vállalkozásai 
innovációs 
potenciáljának 
növelésére alapozott 
fejlesztéseinek 
támogatása

Marcali

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a 
vízkultúrák 
támogatása

2014.05.31. 10/11
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Gazdaságfejlesztési és Innováció Operatív Programhoz (GINOP) kapcsolódó megyei területfejlesztési részdokumentum
Sor-

szám
Érintett 

járás(ok)neve
Projekt/projektcsomag megnevezése Kapcsolódó OP 

prioritás
Finanszírozó alap Projektcsomag céljai Projektcsomag tartalmi leírása (a kulcstevékenységek, tevékenység 

típusok megjelölésével)
Projektgazda neve Kedvezményezetti kör 

meghatározása 
(projekt szinten)

Egyéb bevonandó 
szervezet

Célcsoport Időbeli ütemezés: a 
kezdés tervezett 

időpontja (év)

Időbeli ütemezés: a 
projekt megvalósítás 
várható időtartama 

(év)

Költségigény (Ft) Somogy megyei 
területfejlesztési 

stratégia kapcsolódó  
prioritása

Gesztor település 
megnevezése

Földrajzi beavatkozási 
terület lehatárolása

Kapcsolódó EU 
tematikus célkitűzés

68 Siófoki
Termálvíz hasznosítása, közfürdő 
Balatonszemesen GINOP 4. ERFA Pályázati kiválasztás

A Balaton déli partján évek óta szűkül a főszezon. A meglévő kúttól mintegy 
700 m-re található - korábban kempingként üzemelő - ingatlan közfürdőre, 
ott szolgáltatások számára biztosítható szabad hellyel rendelkezünk. A 
turista forgalom növekedése, a szezon idejének megnyújtása és a nemzeti 
vagyon hasznosítása mellett nagyobb térségben növelhetné a 
szálláskapacitások kihasználtságát és a férőhely bővítést. Kisvállalkozások 
szolgáltatásaival a munkahely teremtés, népességmegtartó képesség 
növekedést eredményezhetne.További ütemben egy 25 hektár - közvetlenül 
csatlakozó - önkormáyzati terület komplex egészségturizmus fejlesztési 
területe lehetne.

Balatonszemes 
Községi Önkormányzat Önkormányzat

Elsősorban külföldi, 
valamint belföldi 
turisták

2015 0,83              800 000 000 Ft 

3.) Somogy megye 
turisztikai 
potenciáljának 
erősítése

Balatonszemes

Balatonszemes 023 
hrsz-ú külterületi 
önkormányzati 
tulajdonú ingatlan

8. foglalkoztatás 
növelése és munkaerő-
piaci mobilitás 
támogatása;

70 Nagyatádi
Termelő gépek, berendezések 
beszerzése GINOP 1. ERFA

Termelő gépek, 
berendezések 
beszerzése

vállalkozás vállalkozás vállalkozás 2015 2              200 000 000 Ft 

2.) Somogyi 
vállalkozások 
versenyképességének 
növelése az ipari- és 
szolgáltató szektorban

Nagyatád Nagyatád később pontosítandó

71 Siófoki Térségi-  és helyi termék előállítása és 
marketingje

GINOP 1. ERFA Vállalkozásfejlesztés
A háttértelepülése termelőivel együttműködve a parti településeken 
egységes arculat és marketing tevékenység létrehozása, a termékek 
piacának/árusítóhelyének (üzlet, piac, viszonteladó) megteremtése.

Balatonföldvár Város 
Önkormányzata

Vállalkozás kistérség termelői és a 
termékek vásárlói

2015 na.              120 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és 
erdészeti termelési 
láncok szereplőinek 
megerősítése

Balatonföldvár Balatonföldvár, Szólád

8. foglalkoztatás 
növelése és munkaerő-
piaci mobilitás 
támogatása;

72 Siófoki Turisztikai beruházás megvalósítása 
Bálványos községben

GINOP 4. ERFA Turisztikai 
attrakciófejlesztés

Helyben gyártott termékek megismertése. Szálláshelyek, honlap, 
rendezvény szervezés, fejlesztés.

Bálványos Község 
Önkormányzat

Önkormányzat -
Balatonra érkező 
belföldi és külföldi 
turisták

2015 0,5                20 000 000 Ft 

3.) Somogy megye 
turisztikai 
potenciáljának 
erősítése

Bálványos Bálványos

6. környezetvédelem 
és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

73 Nagyatádi Üzemcsarnok építése GINOP 1. ERFA
Termelő gépek, 
berendezések 
beszerzése

vállalkozás vállalkozás vállalkozás 2015 2              400 000 000 Ft 

2.) Somogyi 
vállalkozások 
versenyképességének 
növelése az ipari- és 
szolgáltató szektorban

Nagyatád Nagyatád később pontosítandó

74 Nagyatádi
Üzemterület bővítése barnamezős 
belterület rehabilitációjával GINOP 1. ERFA

Elhanyagolt, elvadult, 
iparterülettel 
szomszédos 
területrész 
rendbetétele, 
üzemterületként 
történő hasznosítása. 

Romos épületek bontása, fás, bozótos területek tisztítása, kerítés építés, 
burkolt parkolóterület és gépszín kialakítása. vállalkozás vállalkozás vállalkozás 2015 2                25 000 000 Ft 

2.) Somogyi 
vállalkozások 
versenyképességének 
növelése az ipari- és 
szolgáltató szektorban

Lábod Lábod később pontosítandó
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Határon átnyúló együttműködések részdokumentuma
Sor-

szám
Érintett járás(ok) 

neve
Projekt/projektcsomag 

megnevezése
Kapcsolódó OP 

prioritás
Finanszírozó 

alap
Projektcsomag céljai Projektcsomag tartalmi leírása (a 

kulcstevékenységek, tevékenység típusok 
megjelölésével)

Projektgazda neve Kedvezményezetti kör 
meghatározása 

(projekt szinten)

Egyéb bevonandó 
szervezet

Célcsoport Időbeli ütemezés: a 
kezdés tervezett 

időpontja (év)

Időbeli ütemezés: a 
projekt megvalósítás 
várható időtartama 

(év)

Költségigény (Ft) Somogy megyei 
területfejlesztési 

stratégia kapcsolódó  
prioritása

Gesztor település 
megnevezése

Földrajzi beavatkozási 
terület lehatárolása

Kapcsolódó EU tematikus 
célkitűzés

1 Csurgó
"Út a hídhoz" 
határátkelőhely létesítése 
Zákány községben

Határon átnyúló 
együttműködés IPA

Gazdasági és 
turisztikai kapcsolatok 
erősítése

Zákány község belterületén található Virág 
utca összekötése a Horvátországgal. A 
község és a horvátországi Kapronca 
városhoz vezető Dráva-híd kb. 300-400 
méterre található egymástól. Az út 
megépítésével, a határátkelés 
lehetőségével a Nagykanizsa-Kapronca 
útvonal jelentős mértékben rövidülne. 
Zákány község, Horvátországgal határos 
szakasza szinte közvetlenül kapcsolódik a 
Horvátországban található, Kapronca város 
felé vezető Dráva-hídra. Aú t megépítése 
nemcsak a kereskedelmi, gazdasági hanem 
a térség turisztikai fejlődését is lehetővé 
tenni. 

Zákány Község 
Önkormányzata önkormányzat

Lakosság és turisták a 
határ két oldalán 2015 3                10 000 000 Ft 

6.) A helyi közösségek 
megerősödését és a 
helyi értékek 
megőrzését szolgáló 
fejlesztések 
támogatása 

Zákány Község 

7. fenntartható közlekedés 
megteremtése és a hálózati 
infrastruktúrák szűk 
keresztmetszeteinek 
feloldása; 

2 Csurgó Határátkelőhely 
kialakítása

Határon átnyúló 
együttműködés

IPA
Gazdasági és 
turisztikai kapcsolatok 
erősítése

Somogyudvarhely a horvát határ mellett 
fekszik csupán 2 km-re. 

Somogyudvarhely 
Község 
Önkormányzata

önkormányzat Lakosság és turisták a 
határ két oldalán

2015 3              100 000 000 Ft 

6.) A helyi közösségek 
megerősödését és a 
helyi értékek 
megőrzését szolgáló 
fejlesztések 
támogatása 

Somogyudvarhely 
Község 

7. fenntartható közlekedés 
megteremtése és a hálózati 
infrastruktúrák szűk 
keresztmetszeteinek 
feloldása; 
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Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Programhoz (IKOP) kapcsolódó megyei területfejlesztési részdokumentum
Sor-

szám
Érintett járás(ok)neve Projekt/projektcsomag megnevezése Kapcsolódó OP 

prioritás
Finanszírozó 

alap
Projektcsomag céljai Projektcsomag tartalmi leírása (a kulcstevékenységek, tevékenység típusok 

megjelölésével)
Projektgazda neve Kedvezményezetti kör 

meghatározása 
(projekt szinten)

Egyéb bevonandó szervezet Célcsoport Időbeli ütemezés: a 
kezdés tervezett 

időpontja (év)

Időbeli ütemezés: a 
projekt megvalósítás 
várható időtartama 

(év)

Költségigény (Ft) Somogy megyei területfejlesztési 
stratégia kapcsolódó  prioritása

Gesztor település 
megnevezése

Földrajzi beavatkozási 
terület lehatárolása

Kapcsolódó EU tematikus 
célkitűzés

1 Barcsi M60: Pécs - Barcs, országhatár között (2x2) IKOP 1. KA 2x2 sávos autóút építése M60: Pécs - Barcs, országhatár között (2x2)

Magyar Állam
Magyar Közút 
Nonprofit Zrt.

egyéb szervezet

Közlekedésfejlesztési 
Koordinációs Központ
Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő Zrt.
Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Az érintett terület 
lakossága, megye 
lakossága, betelepülő 
vállalkozások, turisták

2019 3   - 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

 -
7. Fenntartható közlekedés és a fő 
infrastruktúra hálózatokon a 
szűkkereszt-metszet eltávolítása

2 Kaposvári M9: Szekszárd - Kaposvár-kelet között (2x2) IKOP 1. KA 2x2 sávos út építése M9: Szekszárd - Kaposvár-kelet között (2x2)

Magyar Állam
Magyar Közút 
Nonprofit Zrt.

egyéb szervezet

Közlekedésfejlesztési 
Koordinációs Központ
Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő Zrt.
Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Az érintett terület 
lakossága, megye 
lakossága, betelepülő 
vállalkozások, turisták

2017 2   - 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

 -
7. Fenntartható közlekedés és a fő 
infrastruktúra hálózatokon a 
szűkkereszt-metszet eltávolítása

3 Kaposvári 67-es főút: Szigetvár - országhatár között (2x1) IKOP 1. KA 2x1 sávos út rekonstrukciója 67-es főút: Szigetvár - országhatár között (2x1)

Magyar Állam
Magyar Közút 
Nonprofit Zrt.

egyéb szervezet

Közlekedésfejlesztési 
Koordinációs Központ
Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő Zrt.
Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Az érintett terület 
lakossága, megye 
lakossága, betelepülő 
vállalkozások, turisták

2017 2   - 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

 -
7. Fenntartható közlekedés és a fő 
infrastruktúra hálózatokon a 
szűkkereszt-metszet eltávolítása

4 Kaposvári-Csurgói Dombóvár � Kaposvár � Gyékényes szűk 
keresztmetszet kiváltás 

IKOP 1. KA Szűkkereszt-metszet kiváltás Dombóvár � Kaposvár � Gyékényes szűk keresztmetszet kiváltás 

Magyar Állam
Magyar Közút 
Nonprofit Zrt.

egyéb szervezet

Közlekedésfejlesztési 
Koordinációs Központ
Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő Zrt.
Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Az érintett terület 
lakossága, megye 
lakossága, betelepülő 
vállalkozások, turisták

2015 2   - 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

 -
7. Fenntartható közlekedés és a fő 
infrastruktúra hálózatokon a 
szűkkereszt-metszet eltávolítása

5 Kaposvári-Fonyódi
67-es főút: Somogyaszaló, Mernye, 
Mernyeszentmiklós, Vadépuszta, Somogybabod 
elkerülők (2x1)

IKOP 1. KA 2x1 sávos elkerülőút építése 67-es főút: Somogyaszaló, Mernye, Mernyeszentmiklós, Vadépuszta, 
Somogybabod elkerülők (2x1)

Magyar Állam
Magyar Közút 
Nonprofit Zrt.

egyéb szervezet

Közlekedésfejlesztési 
Koordinációs Központ
Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő Zrt.
Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Az érintett terület 
lakossága, megye 
lakossága, betelepülő 
vállalkozások, turisták

2014 4   - 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

 -
7. Fenntartható közlekedés és a fő 
infrastruktúra hálózatokon a 
szűkkereszt-metszet eltávolítása

6 Kaposvári-Fonyódi 67-es főút: M7 - Kaposvár között rekonstrukció 
(2x1)

IKOP 1. KA 2x1 sávos út rekonstrukciója 67-es főút: M7 - Kaposvár között rekonstrukció (2x1)

Magyar Állam
Magyar Közút 
Nonprofit Zrt.

egyéb szervezet

Közlekedésfejlesztési 
Koordinációs Központ
Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő Zrt.
Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Az érintett terület 
lakossága, megye 
lakossága, betelepülő 
vállalkozások, turisták

2015 2   - 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

 -
7. Fenntartható közlekedés és a fő 
infrastruktúra hálózatokon a 
szűkkereszt-metszet eltávolítása

7 Kaposvári-Marcali M9: Kaposvár-nyugat - Nagykanizsa között (2x2 IKOP 1. KA 2x2 sávos út építése M9: Kaposvár-nyugat - Nagykanizsa között (2x2

Magyar Állam
Magyar Közút 
Nonprofit Zrt.

egyéb szervezet

Közlekedésfejlesztési 
Koordinációs Központ
Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő Zrt.
Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Az érintett terület 
lakossága, megye 
lakossága, betelepülő 
vállalkozások, turisták

2020 3   - 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

 -
7. Fenntartható közlekedés és a fő 
infrastruktúra hálózatokon a 
szűkkereszt-metszet eltávolítása

8 Marcali 76-M75: Balatonszentgyörgy - Fenékpuszta 
elkerülő (2x1), M75 Pacsa - Fenékpuszta - (2x2)

IKOP 1. KA (ERFA) 2x1 sávos elkerülőút építése 76-M75: Balatonszentgyörgy - Fenékpuszta elkerülő (2x1), M75 Pacsa - 
Fenékpuszta - (2x2)

Magyar Állam
Magyar Közút 
Nonprofit Zrt.

egyéb szervezet

Közlekedésfejlesztési 
Koordinációs Központ
Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő Zrt.
Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Az érintett terület 
lakossága, megye 
lakossága, betelepülő 
vállalkozások, turisták

2015 6   - 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

 -
7. Fenntartható közlekedés és a fő 
infrastruktúra hálózatokon a 
szűkkereszt-metszet eltávolítása

9 Marcali-Nagyatádi-Barcsi 68-as főút: M7 - Barcs között rekonstrukció IKOP 1. KA rekonstrukció 68-as főút: M7 - Barcs között rekonstrukció

Magyar Állam
Magyar Közút 
Nonprofit Zrt.

egyéb szervezet

Közlekedésfejlesztési 
Koordinációs Központ
Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő Zrt.
Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Az érintett terület 
lakossága, megye 
lakossága, betelepülő 
vállalkozások, turisták

2013 2   - 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

 -
7. Fenntartható közlekedés és a fő 
infrastruktúra hálózatokon a 
szűkkereszt-metszet eltávolítása

10 Fonyódi Fonyód-Badacsony között üzemelő kompjárat 
kikötőinek kiépítése, két komphajó gyártása.

IKOP 2. ERFA Vízi közlekedés fejlesztése Fonyód-Badacsony között üzemelő kompjárat kikötőinek kiépítése, két komphajó 
gyártása.

Balatoni Hajózási Zrt vállalkozás

Közlekedésfejlesztési 
Koordinációs Központ
Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő Zrt.
Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Az érintett terület 
lakossága, megye 
lakossága, betelepülő 
vállalkozások, turisták

2015 2           5 100 000 000 Ft 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

Fonyód Fonyód
7. Fenntartható közlekedés és a fő 
infrastruktúra hálózatokon a 
szűkkereszt-metszet eltávolítása

11 Fonyódi Kompkikötő + kapcsolódó utak felújítása IKOP 2. ERFA Vízi közlekedés fejlesztése Kompkikötő + kapcsolódó utak felújítása Fonyód Polgármesteri 
Hivatal

Önkormányzat

Közlekedésfejlesztési 
Koordinációs Központ
Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő Zrt.
Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Az érintett terület 
lakossága, megye 
lakossága, betelepülő 
vállalkozások, turisták

2015 2           7 200 000 000 Ft 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

Fonyód Fonyód
7. Fenntartható közlekedés és a fő 
infrastruktúra hálózatokon a 
szűkkereszt-metszet eltávolítása

12 Siófoki

Sió-csatornában állandó hajózható vízszint 
tartásának megvalósítása és a kialakuló vízterület 
idegenforgalmi, közlekedési és turisztikai 
lehetőségeinek kihasználása.

IKOP 2. ERFA Vízi közlekedés fejlesztése Sió-csatornában állandó hajózható vízszint tartásának megvalósítása és a kialakuló 
vízterület idegenforgalmi, közlekedési és turisztikai lehetőségeinek kihasználása.

Balatoni Hajózási Zrt egyéb szervezet

Közlekedésfejlesztési 
Koordinációs Központ
Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő Zrt.
Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Az érintett terület 
lakossága, megye 
lakossága, betelepülő 
vállalkozások, turisták

2015 6         50 000 000 000 Ft 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

Siófok Sió Csatorna
7. Fenntartható közlekedés és a fő 
infrastruktúra hálózatokon a 
szűkkereszt-metszet eltávolítása

13 Kaposvári Ráksi � Somogyjád összekötőút építése IKOP 3. KA Közúti közlekedés fejlesztése

Alsóbogát – Somogygeszti 3 km-es szakasza  990 000 000    
Somogyjád – Alsóbogát 3 km-es szakasz rekonstrukciója  390 000 000    
Somogyjád belterületi szakasz felújítása  49 000 000    
Alsóbogát belterületi szakasz felújítása vízelevezetés megoldása  59 000 000    
Somogygeszti – Ráksi szakasz rekonstrukciója  390 000 000     

Somogyjád – 
Alsóbogát – Edde 
Osztopán 

egyéb szervezet

Közlekedésfejlesztési 
Koordinációs Központ
Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő Zrt.
Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Az érintett terület 
lakossága, megye 
lakossága, betelepülő 
vállalkozások, turisták

2015 1           1 878 000 000 Ft 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

Somogyjád – Alsóbogát – 
Edde Osztopán 

Somogyjád – Alsóbogát – 
Edde Osztopán 

7. Fenntartható közlekedés és a fő 
infrastruktúra hálózatokon a 
szűkkereszt-metszet eltávolítása

14 Kaposvári Kaposvár - Fonyód összekötőút IKOP 3. KA Közúti közlekedés fejlesztése Kaposvár - Fonyód összekötő út rekonstrukció
Somogyjád – 
Alsóbogát – Edde 
Osztopán 

egyéb szervezet

Közlekedésfejlesztési 
Koordinációs Központ
Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő Zrt.
Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Az érintett terület 
lakossága, megye 
lakossága, betelepülő 
vállalkozások, turisták

2015 2              990 000 000 Ft 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

Somogyjád – Alsóbogát – 
Edde Osztopán 

Somogyjád – Alsóbogát – 
Edde Osztopán 

7. Fenntartható közlekedés és a fő 
infrastruktúra hálózatokon a 
szűkkereszt-metszet eltávolítása

15 Marcali
A  76-os számú főútvonal községet délről elkerülő 
szakaszának megépítése ( állami beruházás, 
építési engedéllyel rendelkezik)

IKOP 3. KA Közúti közlekedés fejlesztése A  76-os számú főútvonal községet délről elkerülő szakaszának megépítése ( állami 
beruházás, építési engedéllyel rendelkezik)

Balatonszentgyörgy 
Községi Önkormányzat

Önkormányzat

Közlekedésfejlesztési 
Koordinációs Központ
Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő Zrt.
Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Az érintett terület 
lakossága, megye 
lakossága, betelepülő 
vállalkozások, turisták

2015 2  Később pontosítandó 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

Balatonszentgyörgy Balatonszentgyörgy
7. Fenntartható közlekedés és a fő 
infrastruktúra hálózatokon a 
szűkkereszt-metszet eltávolítása
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Somogy Megyei Területfejlesztési Tervezés 2014-2020 
 

Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Programhoz (IKOP) kapcsolódó megyei területfejlesztési részdokumentum
Sor-

szám
Érintett járás(ok)neve Projekt/projektcsomag megnevezése Kapcsolódó OP 

prioritás
Finanszírozó 

alap
Projektcsomag céljai Projektcsomag tartalmi leírása (a kulcstevékenységek, tevékenység típusok 

megjelölésével)
Projektgazda neve Kedvezményezetti kör 

meghatározása 
(projekt szinten)

Egyéb bevonandó szervezet Célcsoport Időbeli ütemezés: a 
kezdés tervezett 

időpontja (év)

Időbeli ütemezés: a 
projekt megvalósítás 
várható időtartama 

(év)

Költségigény (Ft) Somogy megyei területfejlesztési 
stratégia kapcsolódó  prioritása

Gesztor település 
megnevezése

Földrajzi beavatkozási 
terület lehatárolása

Kapcsolódó EU tematikus 
célkitűzés

16 Nagyatádi 68-as főt rekonstrukciója IKOP 3. ERFA

Közlekedésbiztonság javítása, 
városközpont tehermentesítése, 
gyalogosbarát közlekedési zóna 
kialakítása, por, szennyezőanyag 
kibocsátás és zajterhelés 
csökkentése.

A 68-as út belterületi szakaszának megerősítése, felújítása

A 68-as út burkolatának megerősítése közlekedésbiztonsági szempontból 
szükséges, az út minősége kritikus (töredezett, nyomvályús). A horvát határátkelő 
és Balaton között északi-déli irányban az egyetlen közlekedési kapcsolat a 68-as út.

A taranyi (68104. sz. út) – berzencei utak (6809. sz. út) átkötése 

A nyugati elkerülő út kiépítésével megvalósulna a város közlekedésének 
tehermentesítése, közlekedésbiztonsági szempontokat figyelembe véve 
biztonságosabbá tétele, balesetveszély csökkentése.

A berzencei (6809. sz. út) � somogyszobi (6814. sz. út) � 68-as főközlekedési út 
átkötése

Ezzel a közúti fejlesztéssel teljessé válik az a körgyűrű, ami lehetővé teszi, hogy az 
átmenő � elsősorban teherforgalom � ne érintse a város belterületét, belső útjait; 
ezzel tehermentesítve a település belső területeit, és lehetővé téve a város 
közlekedési struktúrájának továbbfejlesztését, a gyalogos és a kerékpáros zónák – 
közlekedés feltételeinek érdemi javítását.

Belterületi utak fejlesztése

A Zrínyi � Hunyadi utcákat átkötő, észak-keleti önkormányzati út, valamint 
kapcsolódó körforgalmi csomópontok kialakítása, kiépítése a városmag 
tehermentesítése érdekében. Ezzel kialakulhat egy olyan belső körgyűrű, amely 
lehetőséget biztosít csökkentett forgalmú �gyalogos zóna� kialakítására, a por, 
szennyezőanyag kibocsátás és zajterhelés csökkentése érdekében.

Egyéb utak fejlesztése

Útfelújítás szükséges a Gyár utca teljes hosszában, a Rákóczi utca déli szakaszán, a 
Honvéd utca északi szakaszán, a Somogyi Béla utcában, a 68-as út Dózsa György 
utcai és Baross Gábor utcai szakaszain. Újjáépíteni szükséges a Somogyszobi utcai, 

Közlekedésfejlesztési 
Koordinációs Központ egyéb szervezet

Nagyatád Város 
Önkormányzata
Közlekedésfejlesztési 
Koordinációs Központ
Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő Zrt.
Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Az érintett terület 
lakossága, megye 
lakossága, betelepülő 
vállalkozások, turisták

2015 2           2 900 000 000 Ft 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

Nagyatád Nagyatád
7. Fenntartható közlekedés és a fő 
infrastruktúra hálózatokon a 
szűkkereszt-metszet eltávolítása

17 Siófoki 65.számú főút Ságvár-Som közötti szakaszán 
kapaszkodósávok kiépítése.

IKOP 3. ERFA Közúti közlekedés fejlesztése 65.számú főút Ságvár-Som közötti szakaszán kapaszkodósávok kiépítése. Magyar Közút 
Nonprofit Zrt.

egyéb szervezet

Közlekedésfejlesztési 
Koordinációs Központ
Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő Zrt.
Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Az érintett terület 
lakossága, megye 
lakossága, betelepülő 
vállalkozások, turisták

2015 2                75 000 000 Ft 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

Ságvár Ságvár-Som
7. Fenntartható közlekedés és a fő 
infrastruktúra hálózatokon a 
szűkkereszt-metszet eltávolítása

18 Siófoki déli tehermentesítő út kiépítése IKOP 3. ERFA Közúti közlekedés fejlesztése déli tehermentesítő út kiépítése Magyar Közút 
Nonprofit Zrt.

egyéb szervezet

Közlekedésfejlesztési 
Koordinációs Központ
Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő Zrt.
Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Az érintett terület 
lakossága, megye 
lakossága, betelepülő 
vállalkozások, turisták

2015 2   - 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

Siófok Siófok
7. Fenntartható közlekedés és a fő 
infrastruktúra hálózatokon a 
szűkkereszt-metszet eltávolítása

19 Marcali Balaton-Boronka Kisvasút IKOP 4. KA Vasúti közlekedés Balaton-Boronka Kisvasút MÁV egyéb szervezet

Polgármesteri Hivatal Táska
Közlekedésfejlesztési 
Koordinációs Központ
Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő Zrt.
Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Az érintett terület 
lakossága, megye 
lakossága, betelepülő 
vállalkozások, turisták

2015 24              500 000 000 Ft 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

Később pontosítandó Balaton
7. Fenntartható közlekedés és a fő 
infrastruktúra hálózatokon a 
szűkkereszt-metszet eltávolítása

2014.05.31. 2/2



Somogy Megyei Területfejlesztési Tervezés 2014-2020 
 

Környezet és Energetikai Hatékonysági Operatív Programhoz (IKOP) kapcsolódó megyei területfejlesztési részdokumentum
Sor-

szám
Érintett 

járás(ok) neve
Projekt/projektcsomag 

megnevezése
Kapcsolódó 
OP prioritás

Finanszírozó 
alap

Projektcsomag céljai Projektcsomag tartalmi leírása (a 
kulcstevékenységek, tevékenység típusok 

megjelölésével)

Projektgazda neve Kedvezményezetti kör 
meghatározása 

(projekt szinten)

Egyéb bevonandó 
szervezet

Célcsoport Időbeli ütemezés: a 
kezdés tervezett 

időpontja (év)

Időbeli ütemezés: a 
projekt megvalósítás 
várható időtartama 

(év)

Költségigény (Ft) Somogy megyei 
területfejlesztési stratégia 

kapcsolódó  prioritása

Gesztor település 
megnevezése

Földrajzi beavatkozási 
terület lehatárolása

Kapcsolódó EU 
tematikus célkitűzés

1 Fonyódi

A Fonyódi magaspart 
rekonstrukciója ( A Fonyódi 
magaspart biológiai és műszaki 
technológiai rehabilitációja, a 
veszélyforrás elhárításának 
hosszútávú megoldása )  

KEHOP 1. ERFA

Települési vízellátás, 
szennyvíz-elvezetés és -
tisztítás, szennyvízkezelés 
fejlesztése

A Fonyódi magaspart rekonstrukciója ( A Fonyódi 
magaspart biológiai és műszaki technológiai 
rehabilitációja, a veszélyforrás elhárításának 
hosszútávú megoldása )  

Fonyód Polgármesteri 
Hivatal Önkormányzat

Az érintett terület 
lakossága 2015 2           1 500 000 000 Ft 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

Fonyód Fonyód

6. környezetvédelem 
és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

2 Barcsi
Belterületi vízelvezető árkok 
átereszeinek,hídjainak, felújítása 
,építése

KEHOP 2. ERFA
Belterületi vízelvezető árkok 
átereszeinek,hídjainak, 
felújítása ,építése

A projekt során a belvízelvezetés jelenlegi 
problémája kerülne megoldásra. A mostani 
állapotok szerint a település belterületén található 
vízelvezetőárkok állapota megfelelő, de az 
árkokban található átereszek és a rajtuk lévő 
gépkocsi hidak, bejárók rossz, funkcióját be nem 
betöltő állapota miatt szükségessé vált az 
átereszek, hidak felújítása,a régiek elbontása és 
helyettük újak építése.

Potony Község 
Önkormányzata

önkormányzat Település lakossága 2015 1                   5 000 000 Ft 

5.) A fenntartható 
gazdálkodást és erőforrás 
felhasználást, valamint a 
megye lakosságának 
életminőség javítását 
támogató 
környezetgazdálkodási 
beruházások támogatása

Potony Község  -

6. környezetvédelem 
és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

3 Csurgó Szennyvíz rendszer építése 
Őrtilosban

KEHOP 2. ERFA Szennyvíz rendszer építése 
Őrtilosban

Őrtilos község szennyvízrendszerének kiépítése. Őrtilos Község 
Önkormányzata

önkormányzat Dél-Dunántúli Vízügyi 
Igazgatóság

a település lakossága 2015 3           1 500 000 000 Ft 

5.) A fenntartható 
gazdálkodást és erőforrás 
felhasználást, valamint a 
megye lakosságának 
életminőség javítását 
támogató 
környezetgazdálkodási 
beruházások támogatása

Őrtilos Község ERFA 5. cikk 6(e)

6. környezetvédelem 
és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

4 Csurgó Szennyvíz hálózat kialakítása a 
településen

KEHOP 2. ERFA Szennyvíz hálózat kialakítása 
a településen

Sajnos az évek során az önkormányzat nem tudott 
pályázani szennyvíz beruházásra. Viszont a mai 
világban alapvető infrastruktúrának számít, így 
szükséges lenne megoldani a szennyvíz hálózat 
kiépítését a településen. 

Somogybükkösd 
Község 
Önkormányzata

önkormányzat Dél-Dunántúli Vízügyi 
Igazgatóság

a település lakossága 2015 3              250 000 000 Ft 

5.) A fenntartható 
gazdálkodást és erőforrás 
felhasználást, valamint a 
megye lakosságának 
életminőség javítását 
támogató 
környezetgazdálkodási 
beruházások támogatása

Somogybükkösd 
Község 

ERFA 5. cikk 6(e)

6. környezetvédelem 
és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

5 Csurgó Ivóvíz- és Csatornahálózat 
felújítása Zákány községben

KEHOP 2. ERFA Ivóvíz- és Csatornahálózat 
felújítása Zákány községben

Víz- és csatornahálózat cseréje Zákány község 
területén.

Zákány Község 
Önkormányzata

önkormányzat Dél-Dunántúli Vízügyi 
Igazgatóság

a település lakossága 2015 3              100 000 000 Ft 

5.) A fenntartható 
gazdálkodást és erőforrás 
felhasználást, valamint a 
megye lakosságának 
életminőség javítását 
támogató 
környezetgazdálkodási 
beruházások támogatása

Zákány Község ERFA 5. cikk 6(e)

6. környezetvédelem 
és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

6 Csurgó
Ivóvíz- és Csatornahálózat 
felújítása Zákányi Mikrotérség 
területén községben

KEHOP 2. ERFA

Ivóvíz- és Csatornahálózat 
felújítása Zákányi 
Mikrotérség területén 
községben

Víz- és csatornahálózat cseréje Zákány, Zákányfalu, 
Őrtilos község területén.

Zákány Község 
Önkormányzata

önkormányzat Dél-Dunántúli Vízügyi 
Igazgatóság

a település lakossága 2015 2              200 000 000 Ft 

5.) A fenntartható 
gazdálkodást és erőforrás 
felhasználást, valamint a 
megye lakosságának 
életminőség javítását 
támogató 
környezetgazdálkodási 
beruházások támogatása

Zákány Község ERFA 5. cikk 6(e)

6. környezetvédelem 
és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése
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Sor-

szám
Érintett 

járás(ok) neve
Projekt/projektcsomag 

megnevezése
Kapcsolódó 
OP prioritás

Finanszírozó 
alap

Projektcsomag céljai Projektcsomag tartalmi leírása (a 
kulcstevékenységek, tevékenység típusok 

megjelölésével)

Projektgazda neve Kedvezményezetti kör 
meghatározása 

(projekt szinten)

Egyéb bevonandó 
szervezet

Célcsoport Időbeli ütemezés: a 
kezdés tervezett 

időpontja (év)

Időbeli ütemezés: a 
projekt megvalósítás 
várható időtartama 

(év)

Költségigény (Ft) Somogy megyei 
területfejlesztési stratégia 

kapcsolódó  prioritása

Gesztor település 
megnevezése

Földrajzi beavatkozási 
terület lehatárolása

Kapcsolódó EU 
tematikus célkitűzés

7 Csurgó
Porrog és Porrogszentkirály 
települések közti ivóvízhálózat 
minőségének javítása

KEHOP 2. ERFA

Porrog és Porrogszentkirály 
települések közti 
ivóvízhálózat minőségének 
javítása

Porrog és Porrogszentkirály között 6,5 km hosszú 
ivóvízhálózat húzódik, ami a települések ivóvíz 
ellátását biztosítja. A hálózat csőrendszere elavult, 
gyakori a csőtörés. Szükség lenne a hálózat 
csőrendszerének teljes cseréjére (műanyag 
csövekre).

Porrogszentkirály 
Község 
Önkormányzata

önkormányzat Dél-Dunántúli Vízügyi 
Igazgatóság

a település lakossága 2015 2              300 000 000 Ft 

5.) A fenntartható 
gazdálkodást és erőforrás 
felhasználást, valamint a 
megye lakosságának 
életminőség javítását 
támogató 
környezetgazdálkodási 
beruházások támogatása

Porrogszentkirály 
Község

ERFA 5. cikk 6(e)

6. környezetvédelem 
és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

8 Fonyódi Csapadékvíz elvezetés Ordacsehi KEHOP 2. ERFA

Települési vízellátás, 
szennyvíz-elvezetés és -
tisztítás, szennyvízkezelés 
fejlesztése

Csapadékvíz elvezetés Ordacsehi
Ordacsehi Község 
Önkormányzata Önkormányzat

Az érintett terület 
lakossága 2015 2              120 000 000 Ft 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

Ordacsehi Ordacsehi

6. környezetvédelem 
és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

9 Fonyódi

Csatornaépítés somogytúri 
agglomeráció 
(Látrány,Visz,Somogybabod,Gamás
)

KEHOP 2. ERFA

Települési vízellátás, 
szennyvíz-elvezetés és -
tisztítás, szennyvízkezelés 
fejlesztése

Csatornaépítés somogytúri agglomeráció 
(Látrány,Visz,Somogybabod,Gamás)

Somogytúr Község 
Önkormányzata

Önkormányzat Az érintett terület 
lakossága

2015 2                   2 800 000 Ft 

5.) A fenntartható 
gazdálkodást és erőforrás 
felhasználást, valamint a 
megye lakosságának 
életminőség javítását 
támogató 
környezetgazdálkodási 
beruházások támogatása

Somogytúr Somogytúr

6. környezetvédelem 
és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

10 Fonyódi Építési telkek kialakítása (30 db) KEHOP 2. ERFA

Települési vízellátás, 
szennyvíz-elvezetés és -
tisztítás, szennyvízkezelés 
fejlesztése

Építési telkek kialakítása (30 db) Somogytúr Község 
Önkormányzata

Önkormányzat Az érintett terület 
lakossága

2015 2                20 000 000 Ft 

6.) A helyi közösségek 
megerősödését és a helyi 
értékek megőrzését szolgáló 
fejlesztések támogatása 

Somogytúr Somogytúr

6. környezetvédelem 
és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

11 Fonyódi Balatonboglár belterületi 
vízrendezése

KEHOP 2. ERFA

Települési vízellátás, 
szennyvíz-elvezetés és -
tisztítás, szennyvízkezelés 
fejlesztése

Balatonboglár belterületi vízrendezése Balatonboglár 
Önkormányzata

Önkormányzat Az érintett terület 
lakossága

2015 2           3 500 000 000 Ft 

5.) A fenntartható 
gazdálkodást és erőforrás 
felhasználást, valamint a 
megye lakosságának 
életminőség javítását 
támogató 
környezetgazdálkodási 
beruházások támogatása

Balatonboglár Balatonboglár

6. környezetvédelem 
és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

12 Fonyódi
Fonyódliget városrészben a gáz 
bevezetése KEHOP 2. ERFA

Települési vízellátás, 
szennyvíz-elvezetés és -
tisztítás, szennyvízkezelés 
fejlesztése

Fonyódliget városrészben a gáz bevezetése
Fonyód Polgármesteri 
Hivatal Önkormányzat

Az érintett terület 
lakossága 2015 2           1 500 000 000 Ft 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

Fonyód Fonyód

6. környezetvédelem 
és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

13 Fonyódi
Belvíz, csapadékvíz elvezetés 
Fonyód KEHOP 2. ERFA

Települési vízellátás, 
szennyvíz-elvezetés és -
tisztítás, szennyvízkezelés 
fejlesztése

Belvíz, csapadékvíz elvezetés Fonyód
Fonyód Polgármesteri 
Hivatal Önkormányzat

Az érintett terület 
lakossága 2015 2              500 000 000 Ft 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

Fonyód Fonyód

6. környezetvédelem 
és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése
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Sor-

szám
Érintett 

járás(ok) neve
Projekt/projektcsomag 

megnevezése
Kapcsolódó 
OP prioritás

Finanszírozó 
alap

Projektcsomag céljai Projektcsomag tartalmi leírása (a 
kulcstevékenységek, tevékenység típusok 

megjelölésével)

Projektgazda neve Kedvezményezetti kör 
meghatározása 

(projekt szinten)

Egyéb bevonandó 
szervezet

Célcsoport Időbeli ütemezés: a 
kezdés tervezett 

időpontja (év)

Időbeli ütemezés: a 
projekt megvalósítás 
várható időtartama 

(év)

Költségigény (Ft) Somogy megyei 
területfejlesztési stratégia 

kapcsolódó  prioritása

Gesztor település 
megnevezése

Földrajzi beavatkozási 
terület lehatárolása

Kapcsolódó EU 
tematikus célkitűzés

14 Kaposvári
Orci vízműrendszer és a Mernye és 
térsége szennyvízrendszer Orci 
szakaszának felújítása

KEHOP 2. KA
Orci községben a víz- és 
szennyvízrendszer megfelelő 
színvonalú üzemeltetése

Orci községben
- a vízmű Rákóczi utcai szakaszán lévő főnyomócső 
kiváltása, 
- a vízmű Jókai utcai hálózatának kiépítése, 
- a szennyvízrendszer Orci-Zimány közti szakaszán 
szükséges rekonstrukciók elvégzése
- Orci-Taszár összekötő vezeték felújítása 
A fenti feladatrok a víz- illetve szennyvízrendszer 
optimális működtetéséhez szükségesek. 

Orci Község 
Önkormányzata

Önkormányzat KAVÍZ A település lakossága 
és vállalkozói

2015. április 12 hónap                40 000 000 Ft 

5.) A fenntartható 
gazdálkodást és erőforrás 
felhasználást, valamint a 
megye lakosságának 
életminőség javítását 
támogató 
környezetgazdálkodási 
beruházások támogatása

Orci

6: A környezetvédelem 
és az erőforrás-
felhasználás ha-
tékonyságának 
előmozdítá-

15 Kaposvári
Somogyjád-Várda-Magyaregres-
Somogyaszaló kistérségi 
szennyvízelvezető rendszer

KEHOP 2. KA

A kistárségi 
szennyvízelvezető rendszer 
értéknövelő felújítása, 
lakosság egészségvédelme. A 
négy település összesen 
pályázik a 190.5 MFt-ra.

Átemelő-aknák, tisztítóaknák felújítása, korrozió 
védelme: 100 MFt, biofilterek telepítése: 2.5 Mft, 
szagtalanító vegyszer mérésalapú adagolása: 8 Mft, 
új szállítórendszerű szivattyú beszerzése: 65 MFt, 
informatikai rendszer korszerűsítése 10 MFt, 
nyomvonalsüllyedések javítása: 5 MFt

Somogyjád-Várda-
Magyaregres-
Somogyaszaló 
kistérség

Kistérség KAVÍZ A kistérség lakossága 
és vállalkozói

2014. április 2015. november 30.              190 500 000 Ft 

5.) A fenntartható 
gazdálkodást és erőforrás 
felhasználást, valamint a 
megye lakosságának 
életminőség javítását 
támogató 
környezetgazdálkodási 
beruházások támogatása

Somogyjád

6: A környezetvédelem 
és az erőforrás-
felhasználás ha-
tékonyságának 
előmozdítá-

16 Kaposvári Laktanya víz-szennyvíz rendszer 
rekonstrukciója

KEHOP 2. KA
Taszár, 16 hektáros laktanya 
épületeinek hasznosítási 
feltételeinek javítása

Taszár, 16 hektáros laktanya víz és szennyvíz 
rendszere felújításra szorul. Víz vezetékek, 
szennyvíz vezetékek, tűzcsapok , elzárócsapok 
cseréje,nyomásfokozó szivattyúk cseréje.

Taszár Község 
Önkormányzata

Önkormányzat KAVÍZ A település lakossága 
és vállalkozói

nincs adat                60 000 000 Ft 

5.) A fenntartható 
gazdálkodást és erőforrás 
felhasználást, valamint a 
megye lakosságának 
életminőség javítását 
támogató 
környezetgazdálkodási 
beruházások támogatása

Taszár

6: A környezetvédelem 
és az erőforrás-
felhasználás ha-
tékonyságának 
előmozdítá-

17 Kaposvári
Nem közművel összegyűjtött 
szennyvíz egyedi ártalmatanítási 
rendszerének kiépítése

KEHOP 2. KA

Környezetünk megóvása, 
olcsóbb hatékonyabban 
működő szennyvíztisztítók 
egyedi kiépítésével.

A településünk szerkezetéből adódóan nagyon 
nagy költség lenne a csatornahálózat kiépítése, 
ezért gondolkozunk az egyedi 
szennyvízártalmatlanításban.

Bodrog Község 
Önkormányzata

Önkormányzat KAVÍZ A település lakossága 
és vállalkozói

2018 24              130 000 000 Ft 

5.) A fenntartható 
gazdálkodást és erőforrás 
felhasználást, valamint a 
megye lakosságának 
életminőség javítását 
támogató 
környezetgazdálkodási 
beruházások támogatása

Bodrog

6: A környezetvédelem 
és az erőforrás-
felhasználás ha-
tékonyságának 
előmozdítá-

18 Kaposvári

Somogyjád-Várda-Magyaregres-
Somogyaszaló kistérségi 
szennyvízelvezető rendszer 
rekonstrukciója

KEHOP 2. KA Szennyvízelvezető rendszer 
rekonstrukciója

Átemelő-aknák, tisztítóaknák felújítása, korrózió 
védelme  100 000 000    
Biofilterek telepítése  2 500 000    
Szagtalanító vegyszer mérésalapú adagolása  8 000 
000    
Új szállítórendszerű szivattyúk beszerzése  65 000 
000    
Informatikai rendszer korszerűsítése  10 000 000    
Nyomvonalsüllyedések javítása  5 000 000     

Somogyjád-Várda-
Magyaregres-
Somogyaszaló 
kistérség

Kistérség KAVÍZ A kistérség lakossága 
és vállalkozói

          1 905 000 000 Ft 

5.) A fenntartható 
gazdálkodást és erőforrás 
felhasználást, valamint a 
megye lakosságának 
életminőség javítását 
támogató 
környezetgazdálkodási 
beruházások támogatása

Somogyjád

6: A környezetvédelem 
és az erőforrás-
felhasználás ha-
tékonyságának 
előmozdítá-

19 Kaposvári Ivóvízellátás biztosítása Baté 
településen

KEHOP 2. KA Az ivóvízellátás folyamatos 
biztonságánk megteremtése

A meglévő víztermelő kút csak ideiglenesen ad 
ivóvízellátást. Nincs pótkút, a jelenlegi kitermelési 
hely vízhozama nem növelhető, a folyamatos 
ivóvízellátás nem biztosított. A vezetékhálózat 
elavult, lerakodással, vízkővel telített, mosatással 
nem elegendő mértékben tisztítható. A hálózati 
vezetéket ki kell cserélni újra. A biztonságos 
vízellátáshoz 2 db folyamatosan termeltethető 
kutat kell biztosítani megfelelő víztisztító 
berendezésekkel és technológiával

Baté Községi 
Önkormányzat

Önkormányzat KAVÍZ A település lakossága 
és vállalkozói

2016. I. negyedév 18 hónap              385 000 000 Ft 

5.) A fenntartható 
gazdálkodást és erőforrás 
felhasználást, valamint a 
megye lakosságának 
életminőség javítását 
támogató 
környezetgazdálkodási 
beruházások támogatása

Baté

6: A környezetvédelem 
és az erőforrás-
felhasználás ha-
tékonyságának 
előmozdítá-
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Projekt/projektcsomag 
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Kapcsolódó 
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Finanszírozó 
alap

Projektcsomag céljai Projektcsomag tartalmi leírása (a 
kulcstevékenységek, tevékenység típusok 

megjelölésével)

Projektgazda neve Kedvezményezetti kör 
meghatározása 

(projekt szinten)

Egyéb bevonandó 
szervezet

Célcsoport Időbeli ütemezés: a 
kezdés tervezett 

időpontja (év)
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várható időtartama 

(év)
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Gesztor település 
megnevezése

Földrajzi beavatkozási 
terület lehatárolása

Kapcsolódó EU 
tematikus célkitűzés

20 Kaposvári
A településen keletkező szennyvíz 
összegyűjtése és központi 
feldolgozóba továbbítása

KEHOP 2. KA

A keletkező szennyvíz 
megsemmisítése, a környezet 
megóvása a szennyvízek által 
okozott károktól

Baté településen jelenleg a keletkező szennyvíz 
tárolása zárt szennyvíztározókban történik, 
ahonnan a szükséges időpontokban a kaposvári 
szennyvíztelepre kerül beszállításra, majd 
ártalmatlanításra. A beruházással a helyi 
gyűjtővezeték kiépítésével esetleg helybeni 
ártalmatlanítással szeretnénk a környezetterhelést 
csökkenteni

Baté Községi 
Önkormányzat Önkormányzat KAVÍZ

A település lakossága 
és vállalkozói 2018. II. negyedév 26 hónap           1 265 000 000 Ft 

5.) A fenntartható 
gazdálkodást és erőforrás 
felhasználást, valamint a 
megye lakosságának 
életminőség javítását 
támogató 
környezetgazdálkodási 
beruházások támogatása

Baté

6: A környezetvédelem 
és az erőforrás-
felhasználás ha-
tékonyságának 
előmozdítá-

21 Kaposvári Ivóvízellátás biztosítása KEHOP 2. KA Kaposkresztúr település 
ivóvízellátásának biztosítása

Kaposkeresztúr településen a jelenlegi ivóvízellátás 
instabil. A rendelkezésre álló egyetlen kút 
vízhozama kicsi, fala omladozik, időnként 
eltömődik. Új kutak fúrása vált időszerűvé a 
lakosság folyamatos ellátásának biztosításához.

Kaposkeresztúr 
Községi Önkormányzat

Önkormányzat KAVÍZ A település lakossága 
és vállalkozói

2015. II. negyedév 16              265 000 000 Ft 

5.) A fenntartható 
gazdálkodást és erőforrás 
felhasználást, valamint a 
megye lakosságának 
életminőség javítását 
támogató 
környezetgazdálkodási 
beruházások támogatása

Kaposkeresztúr

6: A környezetvédelem 
és az erőforrás-
felhasználás ha-
tékonyságának 
előmozdítá-

22 Kaposvári A Boronka- és az Aranyos-patak 
ökológiai szempontú vízrendezése

KEHOP 2. ERFA

A Boronka- és az Aranyos-
patak mederszakaszainak 
vízrendezésével, 
vízkormányzásával a 
kiemelten értékes vizes 
élőhelyek, �ex lege� védett 
lápok ökológiai és 
természetvédelmi 
állapotának  javítása és az 
eredményes, hosszútávon 
fenntartható gazdálkodás 
feltételeinek megteremtése. 
Emellett a bővülő természeti 
és táji értékek bemutatásával 
jelentős turisztikai attrakció 
létrehozása.

A Boronka- és az Aranyos-patak medrét a múlt 
század 70-es 80-as éveiben a környező 
szántóterületek alagcsövezése után szabályozták és 
mélyítették, annak érdekében, hogy az 
összegyűjtött vizeket be tudja fogadni. Ezáltal a 
talajvízszint kb. 1 métert csökkent, (és 
folyamatosan csökken) melynek következtében a 
levágott mederszakaszok, lápos területek 
kiszáradtak, a patakokat kísérő erdőállományok 
környezeti feltételei jelentősen romlottak, a 
szántóföldi gazdálkodás megszűnt.

Duna-Dráva Nemzeti 
Park Igazgatóság

Járás vállalkozásai, 
lakosság

Tervezés:azonnal; 
Kivitelezés: plusz 1 év

24 hónap                30 000 000 Ft 

5.) A fenntartható 
gazdálkodást és erőforrás 
felhasználást, valamint a 
megye lakosságának 
életminőség javítását 
támogató 
környezetgazdálkodási 
beruházások támogatása

23 Kaposvári Kadarkút Város Ivóvíz ellátásának 
fejlesztése

KEHOP 2. ERFA
Ivóvíztermelés minőségi és 
mennyiségi igényeknek 
megfelelő biztosítása

új mélyfúrású kút kialakítása tervezéssel, 
engedélyezéssel, vízkezelő berendezéssel
vízmű gépház átalakítás, vezetéképítés
meglévő kútba új szivattyú telepítése
meglévő iszapülepítő medence átépítése

Kadarkút Város 
Önkormányzata

önkormányzat Járás vállalkozásai, 
lakosság

2014. szept. 24 hónap                28 459 708 Ft 

5.) A fenntartható 
gazdálkodást és erőforrás 
felhasználást, valamint a 
megye lakosságának 
életminőség javítását 
támogató 
környezetgazdálkodási 
beruházások támogatása

24 Kaposvári Ivóvízminőség javítása KEHOP 2. ERFA A jelenlegí ívóvíz kezelése, a 
vastartalom csökkentése

Vízkezelő berendezések építése és kivitelezése Önkormányzat 
Kiskorpád

önkormányzat Járás vállalkozásai, 
lakosság

                  1 500 000 Ft 

5.) A fenntartható 
gazdálkodást és erőforrás 
felhasználást, valamint a 
megye lakosságának 
életminőség javítását 
támogató 
környezetgazdálkodási 
beruházások támogatása
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25 Kaposvári Víztározó építése KEHOP 2. ERFA

Kaposszerdahely 
községhatáránál lévő 
belvizes, vízgyűjtő területre 
szeretnénk egy víztározót 
építtetni. A beruházás célja, 
hogy a tömérdek csapadékot, 
mely erre a területre gyűlik 
össze, egy víztározóval 
„megállítsuk”. 

A környező dombos területekről, a Berki patakban 
megduzzadó víz, árvizet és a vízgyűjtős területen 
rendszeresen belvizet eredményez. Sajnos több 
helyen van rendszeresen árvíz veszély 
Kaposszerdahelyen és Kaposváron a Cseri úton is, 
mivel a Berki patak a Kapos folyóba torkollik, így 
nagy mennyiségű csapadék esetén, valamint 
hóolvadáskor olyan mennyiségű vizet szállít a 
Zselicből a Berki patak a Kapos folyóba, mely 
vízmennyiségét sem a patak, sem a folyó meder 
nem bír el. 
A Kaposvölgyi Vizi társulattal már korábban 
terveket készítettünk a víztározó megépítésével 
kapcsolatosan. Sajnos anyagi forrás hiányában 
projektünket még nem tudtuk megvalósítani. 
Anyagi támogatás esetén nagyon hasznos lenne a 
víztározó megépítése, mivel az árvízveszély 
lényeges csökkennének, s az ezzel járó kiadások is 
jól láthatóan alacsonyabban lennének, mind 
Kaposszerdahely, mind Kaposvár tekintetében. 
Természetesen a víztározó megépítését követően 
egyéb módon is hasznosítani lehetne. Többek 
között a sportkedvelők számára dzsecki, horgászati 
lehetőséget biztosítanánk, mely hosszútávon 
különböző formákba árbevétel jelentene 
számunkra.  

önkormányzat
Járás vállalkozásai, 
lakosság 2016. január 1 18 hónap                51 000 000 Ft 

5.) A fenntartható 
gazdálkodást és erőforrás 
felhasználást, valamint a 
megye lakosságának 
életminőség javítását 
támogató 
környezetgazdálkodási 
beruházások támogatása

26 Kaposvári
Orci vízműrendszer és a Mernye és 
térsége szennyvízrendszer Orci 
szakaszának felújítása

KEHOP 2. ERFA
Orci községben a víz- és 
szennyvízrendszer megfelelő 
színvonalú üzemeltetése

Orci községben
- a vízmű Rákóczi utcai szakaszán lévő főnyomócső 
kiváltása, 
- a vízmű Jókai utcai hálózatának kiépítése, 
- a szennyvízrendszer Orci-Zimány közti szakaszán 
szükséges rekonstrukciók elvégzése
- Orci-Taszár összekötő vezeték felújítása 
A fenti feladatrok a víz- illetve szennyvízrendszer 
optimális működtetéséhez szükségesek. 

Orci Község 
Önkormányzata

önkormányzat Járás vállalkozásai, 
lakosság

2015. április 12 hónap              150 000 000 Ft 

5.) A fenntartható 
gazdálkodást és erőforrás 
felhasználást, valamint a 
megye lakosságának 
életminőség javítását 
támogató 
környezetgazdálkodási 
beruházások támogatása

27 Kaposvári Ivóvízhálózat felújítása KEHOP 2. ERFA
A  több, mint 40 éves, 
eternitcsöves ivóvízhálózat 
újjáépítése.

A település egész területén szükséges az 
ivóvízhálózat vezetékeinek kicserélése.

Juta Község 
Önkormányzata

önkormányzat Járás vállalkozásai, 
lakosság

2016. 10 hónap              300 000 000 Ft 

5.) A fenntartható 
gazdálkodást és erőforrás 
felhasználást, valamint a 
megye lakosságának 
életminőség javítását 
támogató 
környezetgazdálkodási 
beruházások támogatása

28 Kaposvári A helyi ivóvízrendszer fejlesztése, 
vastalanítása

KEHOP 2. ERFA A helyi ivóvíz minőségének 
javítása

A helyi ivóvíz minősége javításra szorul annak 
magas vastartalma miatt. A régi vezetékek 
elavultak, cseréjük szükségessé vált. Az új 
ivóvízrendszer kiépítése 3500 lakos életminőségét 
javítja. 15 millió forint értékben a utak és járdák 
kiépítését tervezzük a vízművekhez, valamint a 
szolgalmi jog bejegyzsét. 

Nagybajom Város 
Önkormányzata

önkormányzat Járás vállalkozásai, 
lakosság

2016 2 év                75 000 000 Ft 

5.) A fenntartható 
gazdálkodást és erőforrás 
felhasználást, valamint a 
megye lakosságának 
életminőség javítását 
támogató 
környezetgazdálkodási 
beruházások támogatása

2014.05.31. 5/13
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29 Kaposvári

Szilvásszentmárton-Zselickisfalud-
Patca Kistérségi Vízmű 
rekonstrukciója (Vastalanító 
intenzifikálása, irányítástechnika 
kiépítése, vagyonvédelmi rendszer 
telepítése kútnál és tárolónál)

KEHOP 2. ERFA Vízmű rekonstrukció
Vastalanító intenzifikálása, irányítástechnika 
kiépítése, vagyonvédelmi rendszer telepítése 
kútnál és tárolóná

Szenna önkormányzat Járás vállalkozásai, 
lakosság

2 hónap                   2 980 000 Ft 

5.) A fenntartható 
gazdálkodást és erőforrás 
felhasználást, valamint a 
megye lakosságának 
életminőség javítását 
támogató 
környezetgazdálkodási 
beruházások támogatása

30 Marcali Ívóvíz, vízminőség javítás és 
vízbázis növelés

KEHOP 2. KA
Vízbázis növelés vízminőség 
javítás ivóvíz szolgáltatás 
biztonságának növelése.

Szenyér és  Nemeskisfalud település  
vízhálózatának,összekötése vízminőség  ellátás 
céljából biztonság, javítás mindkét településen 
külön önnálló vizhálózat csak település 
belterületére terjed ki.Vízminőség szempontjából 
Nemeskisfalud település kiemelt víze jobb,valamint 
kút magasabb ponton fekszik.Az összekötő 
vezetéken keresztül Nemeskisfalud vízbázisa, 
Szenyér települést is ellátná. Az ellátás biztonsága 
szempontjából a jelenlegi Nemeskisfaludi és 
szenyéri kút tartalék kuttá válna amely bármikor 
üzembe helyezhető.Egy további új kút furásával 
hosszú távon biztosítani tudjuk 1 kút furásával.A 
beruházás tartalmazná a vizbázis növelést,a 
vízkezelő épületek bővítését berendezések 
korszerűsítését.mely további informatikai rendszer 
bővítése, állandó felügyeletet kapna.A két 
település fejlesztési igénye az 
összköltség:140.000.000 Ft

Nemeskisfalud Község 
Önkormányzata

Önkormányzat Szenyér Község 
Önkormányzata

Járás lakossága és 
vállalkozásai

2015. évtől 12              140 000 000 Ft 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

Nemeskisfalud

6: A környezetvédelem 
és az erőforrás-
felhasználás ha-
tékonyságának 
előmozdítá-

31 Marcali Ívóvíz, vízminőség javítás és 
vízbázis növelés

KEHOP 2. KA
Vízbázis növelés vízminőség 
javítás ivóvíz szolgáltatás 
biztonságának növelése.

Nemeskisfalud és  Szenyér település  
vízhálózatának,összekötése vízminőség  ellátás 
céljából biztonság, javítás mindkét településen 
külön önnálló vizhálózat csak település 
belterületére terjed ki.Vízminőség szempontjából 
Nemeskisfalud település kiemelt víze jobb,valamint 
kút magasabb ponton fekszik.Az összekötő 
vezetéken keresztül Nemeskisfalud vízbázisa, 
Szenyér települést is ellátná. Az ellátás biztonsága 
szempontjából a jelenlegi Nemeskisfaludi és 
szenyéri kút tartalék kuttá válna amely bármikor 
üzembe helyezhető.Egy további új kút furásával 
hosszú távon biztosítani tudjuk 1 kút furásával.A 
beruházás tartalmazná a vizbázis növelést,a 
vízkezelő épületek bővítését berendezések 
korszerűsítését.mely további informatikai rendszer 
bővítése, állandó felügyeletet kapna.A két 
település fejlesztési igénye az 
összköltség:140.000.000 Ft

Szenyér Község 
Önkormányzata

Önkormányzat Nemeskisfalud Község 
Önkormányzata

Járás lakossága és 
vállalkozásai

2015. évtől 12              140 000 000 Ft 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

Nemeskisfalud

6: A környezetvédelem 
és az erőforrás-
felhasználás ha-
tékonyságának 
előmozdítá-
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32 Marcali Települési szennyvízkezelési 
beruházás

KEHOP 2. KA

Három település 
szennyvízkezelési 
problémáinak komplex 
kezelése.

Kettő településen (Somogyfajsz, Pusztakovácsi) 
gravitációs gyűjtővezeték kerülnei kialakításra. 
Mivel Libickozmán a keletkező szennyvíz 
mennyisége nem nagy, és elég nagy a távolság, így 
az ott keletkező szennyvuzet tengelyesen 
szállítanánk be a tisztítóba (ott egyedi, zárt gyűjtők 
kerülnének kialakításra). A térségben jelentős 
természetvédelmi területek  találhatók, amelyek 
indokolják a vízminőségjavítást célzó beruházást. 

Pusztakovácsi Község 
Önkormányzata

Önkormányzat Libickozma Község 
Önkormányzata

Járás lakossága és 
vállalkozásai

2017 12 hónap              700 000 000 Ft 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

Pusztakovácsi, 
Somogyfajsz, 
Libickozma

6: A környezetvédelem 
és az erőforrás-
felhasználás ha-
tékonyságának 
előmozdítá-

33 Marcali

Böhönyén az ivóvíz minőség 
javítása érdekében 1 db új ivóvíz 
kút fúrása, a meglévő kút 
kiváltására

KEHOP 2. KA Ivóvíz minőség javítás  1 db új ivóvíz kút fúrása, a meglévő kút kiváltására
Böhönye Község 
Önkormányzata Önkormányzat

Járás lakossága és 
vállalkozásai Később pontosítandó Később pontosítandó  Később pontosítandó 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

6: A környezetvédelem 
és az erőforrás-
felhasználás ha-
tékonyságának 
előmozdítá-

34 Marcali

A DRV által kidolgozás alatt álló 
Észak-Balatoni karsztvízzel való 
ellátása Marcalitól Böhönye-
Terebezdpusztáig, több települést 
felfűzve az ellátási vonalon

KEHOP 2. KA
Települések karsztvízzel 
történő ellátása

Böhönye Község 
Önkormányzata Önkormányzat

Járás lakossága és 
vállalkozásai Később pontosítandó Később pontosítandó  Később pontosítandó 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

6: A környezetvédelem 
és az erőforrás-
felhasználás ha-
tékonyságának 
előmozdítá-

35 Siófoki Sió csatorna fejlesztési programja KEHOP 2. ERFA

Települési vízellátás, 
szennyvíz-elvezetés és -
tisztítás, szennyvízkezelés 
fejlesztése

Sió csatorna fejlesztési programja Pelsolium Kft. Vállalkozás
Az értintett tepeülések 
lakossága 2015 6         32 500 000 000 Ft 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

Siófok Sió csatorna

4. az alacsony szén-
dioxid kibocsátású 
gazdaságra való átállás 
támogatása minden 
szektorban;

36 Siófoki Siófok déil városrészéne 
csapadékvíz elveztése

KEHOP 2. ERFA

Települési vízellátás, 
szennyvíz-elvezetés és -
tisztítás, szennyvízkezelés 
fejlesztése

Siófok déil városrészéne csapadékvíz elveztése Siófok Város 
Önkormányzata

Önkormányzat Az értintett tepeülések 
lakossága

2015 2              434 000 000 Ft 

5.) A fenntartható 
gazdálkodást és erőforrás 
felhasználást, valamint a 
megye lakosságának 
életminőség javítását 
támogató 
környezetgazdálkodási 
beruházások támogatása

Siófok Siófok

4. az alacsony szén-
dioxid kibocsátású 
gazdaságra való átállás 
támogatása minden 
szektorban;

37 Siófoki

vízvédelmi rendszer rekonstrukció, 
Belváros déli része csap.víz-elvez. 
I. ütem   KEHOP 2. ERFA

Települési vízellátás, 
szennyvíz-elvezetés és -
tisztítás, szennyvízkezelés 
fejlesztése

vízvédelmi rendszer rekonstrukció, Belváros déli 
része csap.víz-elvez. 
I. ütem   

Siófok Város 
Önkormányzata Önkormányzat

Az értintett tepeülések 
lakossága 2015 2              434 000 000 Ft 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

Siófok Siófok

4. az alacsony szén-
dioxid kibocsátású 
gazdaságra való átállás 
támogatása minden 
szektorban;

38 Siófoki

vízvédelmi rendszer rekonstrukció, 
Belváros déli része csap.víz-elvez. 
II. ütem   KEHOP 2. ERFA

Települési vízellátás, 
szennyvíz-elvezetés és -
tisztítás, szennyvízkezelés 
fejlesztése

vízvédelmi rendszer rekonstrukció, Belváros déli 
része csap.víz-elvez. 
II. ütem   

Siófok Város 
Önkormányzata Önkormányzat

Az értintett tepeülések 
lakossága 2015 2              270 000 000 Ft 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

Siófok Siófok

4. az alacsony szén-
dioxid kibocsátású 
gazdaságra való átállás 
támogatása minden 
szektorban;
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39 Siófoki

Dél-Balatoni szennyvízprojekt, új 
szennyvíztelep és csatornázás a 
belváros egyes részein és a Töreki 
városrészben 

KEHOP 2. ERFA

Települési vízellátás, 
szennyvíz-elvezetés és -
tisztítás, szennyvízkezelés 
fejlesztése

Dél-Balatoni szennyvízprojekt, új szennyvíztelep és 
csatornázás a belváros egyes részein és a Töreki 
városrészben 

Siófok Város 
Önkormányzata

Önkormányzat Az értintett tepeülések 
lakossága

2015 2

5.) A fenntartható 
gazdálkodást és erőforrás 
felhasználást, valamint a 
megye lakosságának 
életminőség javítását 
támogató 
környezetgazdálkodási 
beruházások támogatása

Siófok Siófok

4. az alacsony szén-
dioxid kibocsátású 
gazdaságra való átállás 
támogatása minden 
szektorban;

40 Siófoki
Nagyberény község folyékony 
hulladékkezelésének megoldása KEHOP 2. ERFA

Települési vízellátás, 
szennyvíz-elvezetés és -
tisztítás, szennyvízkezelés 
fejlesztése

Nagyberény község folyékony hulladékkezelésének 
megoldása

Nagyberény Község 
Önkormányzata Önkormányzat

Az értintett tepeülések 
lakossága 2015 2           1 000 000 000 Ft 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

Nagyberény Nagyberény

4. az alacsony szén-
dioxid kibocsátású 
gazdaságra való átállás 
támogatása minden 
szektorban;

41 Siófoki

Eső- és csapadékvíz település szintű 
hasznosítása és a meglévő 
vízelvezető rendszer 
korszerűsítése. 

KEHOP 2. ERFA

Települési vízellátás, 
szennyvíz-elvezetés és -
tisztítás, szennyvízkezelés 
fejlesztése

Eső- és csapadékvíz település szintű hasznosítása 
és a meglévő vízelvezető rendszer korszerűsítése. 

Nyim Község 
Önkormányzata Önkormányzat

Az értintett tepeülések 
lakossága 2015 2                45 000 000 Ft 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

Nyim Nyim

4. az alacsony szén-
dioxid kibocsátású 
gazdaságra való átállás 
támogatása minden 
szektorban;

42 Siófoki
Csapadék és belvíz elvezető 
rendszer felújítása, építése KEHOP 2. ERFA

Települési vízellátás, 
szennyvíz-elvezetés és -
tisztítás, szennyvízkezelés 
fejlesztése

Csapadék és belvíz elvezető rendszer felújítása, 
építése

Ságvár Község 
Önkormányzata Önkormányzat

Az értintett tepeülések 
lakossága 2015 2                75 000 000 Ft 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

Ságvár Ságvár

4. az alacsony szén-
dioxid kibocsátású 
gazdaságra való átállás 
támogatása minden 
szektorban;

43 Siófoki

Eső- és csapadékvíz település szintű 
hasznosítása és a meglévő 
vízelvezető rendszer 
korszerűsítése. 

KEHOP 2. ERFA

Települési vízellátás, 
szennyvíz-elvezetés és -
tisztítás, szennyvízkezelés 
fejlesztése

Eső- és csapadékvíz település szintű hasznosítása 
és a meglévő vízelvezető rendszer korszerűsítése. 

Som Község 
Önkormányzata Önkormányzat

Az értintett tepeülések 
lakossága 2015 2                40 000 000 Ft 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

Som Som

4. az alacsony szén-
dioxid kibocsátású 
gazdaságra való átállás 
támogatása minden 
szektorban;

44 Siófoki
Siójut belső területének 
csapadékvízelvezetése KEHOP 2. ERFA

Települési vízellátás, 
szennyvíz-elvezetés és -
tisztítás, szennyvízkezelés 
fejlesztése

Siójut belső területének csapadékvízelvezetése Siójut Önkormányzat Önkormányzat
Az értintett tepeülések 
lakossága 2015 2           1 000 000 000 Ft 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

Siójut Siójut

4. az alacsony szén-
dioxid kibocsátású 
gazdaságra való átállás 
támogatása minden 
szektorban;

45 Siófoki Közművesítés Zamárdi területén KEHOP 2. ERFA

Települési vízellátás, 
szennyvíz-elvezetés és -
tisztítás, szennyvízkezelés 
fejlesztése

Közművesítés Zamárdi területén
Zamárdi Város 
Önkormányzata Önkormányzat

Az értintett tepeülések 
lakossága 2015 2                70 000 000 Ft 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

Zamárdi Zamárdi

4. az alacsony szén-
dioxid kibocsátású 
gazdaságra való átállás 
támogatása minden 
szektorban;

46 Tabi Vízvezetékrendszer rehabilitációja KEHOP 2. ERFA

Települési vízellátás, 
szennyvíz-elvezetés és -
tisztítás, szennyvízkezelés 
fejlesztése

Vízvezetékrendszer rehabilitációja 
Tab Város 
Önkormányzata Önkormányzat

Az érintett terület 
lakossága 2015 2           1 500 000 000 Ft 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális rendszerek 
fejlesztése, valamint 
településfejlesztés 

Tab Tab

4. az alacsony szén-
dioxid kibocsátású 
gazdaságra való átállás 
támogatása minden 
szektorban;
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47 Siófoki Szelektíven Balatonszárszón KEHOP 3. ERFA
Vállalkozások 
energiahatékonyságát célzó 
fejlesztések

A telephely kialakításával szelektíven, ingyenesen, 
a tulajdonos által elhelyezhető hulladékok 
hasznosításával és értékesítésével az 
önkormányzat bevételi lehetőséghez jut. A 
telephely munkahelyteremtő beruházást jelent a 
községnek, de kihat a nyári idegenforgalmi 
szezonban elvárt közterületek és magánterületek 
rendezetségének megjelenésével a  tudatos 
környezetformálásra is. Az elmúlt évi kedvezően 
fogadott és lebonyolított, jó tapasztalokkal zárt 
lomtalanítási akció biztosítása éven keresztül.

Balatonszárszó 
Nagyközség 
Önkormányzata

Önkormányzat Az értintett tepeülések 
lakossága

2015 0,25                50 000 000 Ft 

5.) A fenntartható 
gazdálkodást és erőforrás 
felhasználást, valamint a 
megye lakosságának 
életminőség javítását 
támogató 
környezetgazdálkodási 
beruházások támogatása

Balatonszárszó Balatonszárszó Gyulai 
Pál utca

4. az alacsony szén-
dioxid kibocsátású 
gazdaságra való átállás 
támogatása minden 
szektorban;

48 Fonyódi
Balatoni iszap feldolgozása talajerő 
utánpótlásra. KEHOP 4. ERFA

Települési vízellátás, 
szennyvíz-elvezetés és -
tisztítás, szennyvízkezelés 
fejlesztése

Balatoni iszap feldolgozása talajerő utánpótlásra. Pelsolium Kft. vállalkozás
Az érintett terület 
lakossága 2015 2              500 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok szereplőinek 
megerősítése

Fonyód Fonyód

6. környezetvédelem 
és erőforrás-
hatékonyság 
ösztönzése

49 Barcsi

Energiahatékonysági beruházás a 
Somogy Megyei Szeretet Szociális 
Otthon Drávakastély Szociális 
Otthoni telephelyén

KEHOP 5. ERFA

Az energetikai korszerűsítés 
során az épületek utólagos 
külső homlokzati 
hőszigetelését, valamint a 
padlástér hőszigetelését kell 
elvégezni, ennek 
következtében a szerkezetek 
eleget tesznek a hatályos 
követelményeknek.

Az energetikai korszerűsítés során az épületek 
utólagos külső homlokzati hőszigetelését, valamint 
a padlástér hőszigetelését kell elvégezni, ennek 
következtében a szerkezetek eleget tesznek a 
hatályos követelményeknek.

Szociális és 
Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság Somogy 
Megyei Kirendeltsége

2014. II. féléve              117 976 559 Ft 

50 Barcsi

Energiahatékonysági beruházás a 
Somogy Megyei Szeretet Szociális 
Otthon Együtt-Egymásért Szociális 
és Gyermekotthonban

KEHOP 5. ERFA

Az energiahatékonysági 
korszerűsítés során a �helyi 
védettség alatt álló” 
besorolású kastély 
épülettömb padlásfödém és 
lapos tető szigetelésére, a 
nyílászárók cseréjére - a 
műemléki besorolás szerinti 
előírásoknak megfelelően � 
és a külső vakolás javítására 
és festésére kerül sor. A helyi 
védettség miatt a külső oldali 
homlokzati hőszigetelés csak 
a 80-as években épült részre 
kerül fel, megőrizve a kastély 
épületrész homlokzati 
arculatát, azonban az 
említett fejlesztésekkel is 
jelentős megtakarítást érhető 
el. 

Az energiahatékonysági korszerűsítés során a �helyi 
védettség alatt álló” besorolású kastély épülettömb 
padlásfödém és lapos tető szigetelésére, a 
nyílászárók cseréjére - a műemléki besorolás 
szerinti előírásoknak megfelelően � és a külső 
vakolás javítására és festésére kerül sor. A helyi 
védettség miatt a külső oldali homlokzati 
hőszigetelés csak a 80-as években épült részre 
kerül fel, megőrizve a kastély épületrész 
homlokzati arculatát, azonban az említett 
fejlesztésekkel is jelentős megtakarítást érhető el. 

Szociális és 
Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság Somogy 
Megyei Kirendeltsége

2014. II. féléve              105 737 063 Ft 

51 Csurgó
A Zákányi Zrínyi Miklós Általános 
Iskola nyílászáróinak cseréje KEHOP 5. ERFA

Korszerű oktatási feltételek 
biztosítása, 
energiatakarékosság

Az iskola koránál fogva felújításra szorul. Az épület 
nyílászárói öregek. A faszerkezetek bizonyos 
felületeken eldeformálódtak, nyitásuk és zárásuk 
nem biztonságos.

Klebelsberg 
Intézményfenntartó 
Központ Csurgói 
Tankerülete

egyéb Járás lakossága 2015 1                   9 000 000 Ft 
4.) A lakosság képzettségi 
szintjének javítását célzó Zákány Község Zákány Község

10. oktatási 
beruházások, 
készségfejlesztés és 
élethosszig tartó 
tanulás elősegítése;
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területfejlesztési stratégia 

kapcsolódó  prioritása

Gesztor település 
megnevezése

Földrajzi beavatkozási 
terület lehatárolása

Kapcsolódó EU 
tematikus célkitűzés

52 Kaposvári
Zöldülő Egyetem - A Kaposvári 
Egyetem energiahatékonysági 
korszerűsítése

KEHOP 5. ERFA

A Kaposvári Egyetem a 
szűkebb Dél-dunántúli Régió 
(Baranya, Somogy, Tolna 
megye) és a tágabb dunántúli 
beiskolázási körzet (Zala, 
Fejér megye) legjelentősebb 
felsőoktatási és innovációs 
intézménye a Pécsi 
Tudományegyetem mellett. 
Cél az egyetem központi 
infrastruktúrájának 
fejlesztése: egyetemi 
előadók, konferenciaterem 
és tornaterem épületek 
energetikai fejlesztése, 
újrahasznosuló 
energiaforrások kiépítésével 
kombinálva. 

A projekt keretében az egyetem épületeinek, mint 
a K+F+I+O működést támogató infrastruktúra 
energetikai szempontú megújítása történik meg 
napelemes rendszer beépítésével kiegészítve: 

Az épület jelenlegi falszerkezeteit külső oldalon 
kőzetgyapot hőszigetelés alkalmazásával min. 16 
cm vastagságban szigetelni szükséges. Szükséges a 
pinceszinti mennyezet utólagos hőszigetelése is. A 
jelenlegi nyílászáró szerkezetek rendszerét 
teljeskörűen cserélni szükséges korszerű magas 
energetikai jellemzővel rendelkező műanyag 
nyílászáró szerkezetek alkalmazásával.
A tervezett nyílászárók esetében minimum 6 
kamrás PVC ablakok beépítésével számoltunk. 
Uablak≤0,9 W/m²K 
A lapostetős szakaszokon 20 cm extrudált hab 
alkalmazása javasolt, szükség esetén a teljes 
vízszigetelési rendszer cseréjével.
Az épület gépészeti rendszerét energetikai 
szempontból hatékony hővisszanyerős szellőző 
rendszerrel kell kialakítani, a fűtési rendszerhez 
hőszivattyús rendszer csatlakoztatásával. Az épület 
fűtési illetve szellőzési rendszerét szabályozhatóvá 
kell tenni. Az épület villamosenergia ellátásához 
napelemes rendszer beépítése indokolt minimum 
120 KW teljesítménnyel.

A projekt által a megye meghatározó K+F+I+O 
infrastruktúrájának felújítása, energiahatékonysági 
szempontú fejlesztése valósulna meg, amely a 
hallgatók számára nyújtott szolgáltatások 
magasabb szintű nyújtását is lehetővé teszi, és 
egyben az egyetemi polgárok környezettudatosabb 

Kaposvári Egyetem 2014. július 1. 4              400 000 000 Ft 

53 Kaposvári Naperőműpark KEHOP 5. ERFA

Az alsóbogáti nagy léptékű 
fejlesztések (kastélyok, 
gyárak, idegenforgalom) 
energia szükségletének 
előállítása. Második ütemben 
a falu szükségletének 
ellátása.

Naperőmű parkot hozunk létre, területet 
előkészítünk, erőműveket vásárolunk.

Fabogát Kft Vállalkozás Járás vállalkozásai, 
lakosság

2014.04.01 8                40 000 000 Ft 

5.) A fenntartható 
gazdálkodást és erőforrás 
felhasználást, valamint a 
megye lakosságának 
életminőség javítását 
támogató 
környezetgazdálkodási 
beruházások támogatása

54 Kaposvári Gépműhely épületének  és 
fűtésének korszerűsítése

KEHOP 5. ERFA

Az  1970-ben épült 
gépműhely épületének 
szigetelése, nyilászáróinak 
cseréje, valamint  a 
fűtésének korszerűsítése.

A gépműhely 1970-ben épült. Alapterülete 270 m2. 
Mindenképpen szükség van a falak és a födém 
szigetelésére, valamint a fém nyílászárók cseréjére. 
A fűtéskorszerűsítés által a csővezeték és  
épületgépészeti szerelvények, berendezések 
elhelyezése valamint szellőző berendezések 
elhelyezése valósul meg. A gáz bevezetése után 
2011-ig gázzal fűtöttük az épületet. A korszerűtlen 
épület miatt egyre magasabb  volt a fűtési költség , 
ezért 2012 nyarán új kazánt szereltettünk be, 
melyben  bálaszalmával fűtöttünk. Ezzel az  
energián spóroltunk , de a korszerűtlen épület 
miatt a meleg ugyanúgy elszökik. Ezért szeretnénk 
az épületet szigetelni és a nyílászárókat kicserélni. 

Barátság 
Mezőgazdasági 
Termelő Értékesítő és 
Szolgáltató 
Szövetkezet

Vállalkozás Járás vállalkozásai, 
lakosság

2014.április 2                10 000 000 Ft 

5.) A fenntartható 
gazdálkodást és erőforrás 
felhasználást, valamint a 
megye lakosságának 
életminőség javítását 
támogató 
környezetgazdálkodási 
beruházások támogatása

2014.05.31. 10/13
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55 Kaposvári
Megújuló energiák alkalmazása a 
gazdaságosság függvényében KEHOP 5. ERFA

A nagymértékű villamos 
energia felhasználásának 
csökkentése, ezáltal a 
gazdaságosabb működés 
megteremtése.

Jelenleg fürdő gazdálkodásában az egyik 
legnagyobb költségforrás az elektromos energia. 
Éves szinten majdhogynem egyenletes a havi 
eloszlása, mert télen a világításhoz, nyáron pedig a 
strandrész medencéinek üzemeltetéséhez 
szükséges többlet energia. Ezt a költséget jelentős 
mértékben csökkenteni lehetne megújuló energia, 
konkrétan napelemek alkalmazásával. A fürdő 
épületei rendelkeznek olyan tetőfelülettel, amely 
szinte kínálja a lehetőséget a megvalósításra.

Igal-Fürdő Kft. Vállalkozás
Járás vállalkozásai, 
lakosság 2014.04.01 3                50 000 000 Ft 

5.) A fenntartható 
gazdálkodást és erőforrás 
felhasználást, valamint a 
megye lakosságának 
életminőség javítását 
támogató 
környezetgazdálkodási 
beruházások támogatása

56 Nagyatádi

Energiahatékonysági beruházás a 
Somogy Megyei Gondviselés 
Szociális Otthon Magas Cédrus 
Szociális Otthoni telephelyén

KEHOP 5. ERFA

Az energetikai korszerűsítés 
során az épületek utólagos 
külső homlokzati 
hőszigetelését, valamint a 
padlástér hőszigetelését kell 
elvégezni, ennek 
következtében a szerkezetek 
eleget tesznek a hatályos 
követelményeknek.

Az energetikai korszerűsítés során az épületek 
utólagos külső homlokzati hőszigetelését, valamint 
a padlástér hőszigetelését kell elvégezni, ennek 
következtében a szerkezetek eleget tesznek a 
hatályos követelményeknek.

Szociális és 
Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság Somogy 
Megyei Kirendeltsége

2014. II. féléve 12                96 526 838 Ft 

57 Nagyatádi

Energiahatékonysági beruházás a 
Somogy Megyei Gondviselés 
Szociális Otthon segesdi 
telephelyén

KEHOP 5. ERFA

Az energetikai korszerűsítés 
során a műemléki besorolású 
A épület padlásfödém és 
pincefödém szigetelést, míg a 
B épület esetén a 
padlásfödém szigetelését kell 
elvégezni. A műemléki 
besorolás miatt a külső oldali 
homlokzati hőszigetelés és a 
nyílászáró cserék nem 
tervezettek, megőrizve az 
épületek homlokzati 
arculatát, azonban az 
említett fejlesztésekkel is 
jelentős megtakarítást lehet 
elérni és a padlásfödém 
szigetelésével a nyári 
komfortérzetet is növelhető, 
amely egy bentlakásos, 
időseket ellátó intézményben 
nem elhanyagolható 
szempont.
A C épület esetén külső 
homlokzati- és padlásfödém 
szigetelést, illetve nyílászáró 
cserét kell elvégezni, amely 
során az épület határoló 
szerkezetei és fajlagos 
hőátbocsátási tényezője 
követelmény érték szerint 
módosul.

Az energetikai korszerűsítés során a műemléki 
besorolású A épület padlásfödém és pincefödém 
szigetelést, míg a B épület esetén a padlásfödém 
szigetelését kell elvégezni. A műemléki besorolás 
miatt a külső oldali homlokzati hőszigetelés és a 
nyílászáró cserék nem tervezettek, megőrizve az 
épületek homlokzati arculatát, azonban az említett 
fejlesztésekkel is jelentős megtakarítást lehet elérni 
és a padlásfödém szigetelésével a nyári 
komfortérzetet is növelhető, amely egy 
bentlakásos, időseket ellátó intézményben nem 
elhanyagolható szempont.
A C épület esetén külső homlokzati- és 
padlásfödém szigetelést, illetve nyílászáró cserét 
kell elvégezni, amely során az épület határoló 
szerkezetei és fajlagos hőátbocsátási tényezője 
követelmény érték szerint módosul.

Szociális és 
Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság Somogy 
Megyei Kirendeltsége

2014. II. féléve                93 533 791 Ft 

58 Siófoki Az iskola épületének 
energiatakarékossá tétele

KEHOP 5. ERFA
Megújuló energia 
felhasználás, 
energiatakarékosság.

Fémvázas régi balesetveszélyes ablakok és ajtók 
cseréje, műanyag hőszigetelt nyílászárókra. 
Napkollektorok felszerelése a lapos tetőre.

Siófoki Önkormányzat 42170 2,5 hónap                80 000 000 Ft 

59 Siófoki Az iskola épületének 
energiatakarékossá tétele

KEHOP 5. ERFA
Megújuló energia 
felhasználás, 
energiatakarékosság.

Fémvázas régi balesetveszélyes ablakok és ajtók 
cseréje, műanyag hőszigetelt nyílászárókra. 
Napkollektorok felszerelése a lapos tetőre.

Siófoki Önkormányzat 42170 2,5 hónap                80 000 000 Ft 
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60 Siófoki
Fotovoltaikus napenergia 
hasznosító rendszer kialakítása az 
új telephelyen.

KEHOP 5. ERFA
Energiahatékonyság 
növelése, megújuló 
energiaforrások alkalmazása

Fotovoltaikus napenergia hasznosító rendszer 
kialakítása az új telephelyen.

Balatoni Hajózási Zrt Vállalkozás
A vállalkozás 
alkalmazottai és 
ügyfelei

2015 2                20 000 000 Ft 

5.) A fenntartható 
gazdálkodást és erőforrás 
felhasználást, valamint a 
megye lakosságának 
életminőség javítását 
támogató 
környezetgazdálkodási 
beruházások támogatása

Siófok Siófok

4. az alacsony szén-
dioxid kibocsátású 
gazdaságra való átállás 
támogatása minden 
szektorban;

61 Siófoki

Megújuló energiaforrás 
megbízható rendszerének 
kidolgozása vízi- és mezőgazdasági 
járművekre

KEHOP 5. ERFA
Energiahatékonyság 
növelése, megújuló 
energiaforrások alkalmazása

Megújuló energiaforrás megbízható rendszerének 
kidolgozása vízi- és mezőgazdasági járművekre

Pelsolium Kft. Vállalkozás
A vállalkozás 
alkalmazottai és 
ügyfelei

2015 2              175 000 000 Ft 

5.) A fenntartható 
gazdálkodást és erőforrás 
felhasználást, valamint a 
megye lakosságának 
életminőség javítását 
támogató 
környezetgazdálkodási 
beruházások támogatása

Siófok Siófoki járás

4. az alacsony szén-
dioxid kibocsátású 
gazdaságra való átállás 
támogatása minden 
szektorban;

62 Siófoki Megújuló energia felhasználása 
(Nap) az üzemek energia ellátása

KEHOP 5. ERFA
Energiahatékonyság 
növelése, megújuló 
energiaforrások alkalmazása

Megújuló energia felhasználása (Nap) az üzemek 
energia ellátása

Siófoki Térségi 
Gazdakör

Vállalkozás
A vállalkozás 
alkalmazottai és 
ügyfelei

2015 2              350 000 000 Ft 

5.) A fenntartható 
gazdálkodást és erőforrás 
felhasználást, valamint a 
megye lakosságának 
életminőség javítását 
támogató 
környezetgazdálkodási 
beruházások támogatása

Siófok Siófoki járás

4. az alacsony szén-
dioxid kibocsátású 
gazdaságra való átállás 
támogatása minden 
szektorban;

63 Siófoki
A szóládi Turul Fogadó ás a 
balatonöszödi Nagy Pince felújítása KEHOP 5. ERFA

Vállalkozások 
energiahatékonyságát célzó 
fejlesztések

A szóládi 
ingatlan,infrastruktúrájának/víz,gáz,villany/ 
felújítása,a szobák elrendezése és felújítása,udvar 
rendezése és kialakítása, valamint a nyílászárók 
cseréje és felújítása. A Balatonöszödi ingatlanon 
pedig a pince elő épületének a teljeskörű 
infrastruktúrális felújítása, nyílászáró cseréje,belső 
építészeti felújítás,valamint a pince aljazatának 
burkolása.

Vállalkozás Vállalkozás
A vállalkozás 
alkalmazottai és 
ügyfelei

2015 1                25 000 000 Ft 
3.) Somogy megye turisztikai 
potenciáljának erősítése Szólád Szólád

4. az alacsony szén-
dioxid kibocsátású 
gazdaságra való átállás 
támogatása minden 
szektorban;

64 Tabi Biogáz termelő kísérleti tanüzem KEHOP 5. ERFA
Energiahatékonyság 
növelése, megújuló 
energiaforrások alkalmazása

A megújuló energetikai képzésekben a térsgéi 
programhoz illeszkedően kiemelt szerepet kapnak 
a biogázzal kapcsolatos képzések. Ennek megfelelő 
támogatására szükséges a kísérleti tanüzem 
kiépítése.

Tab Város 
Önkormányzata

Önkormányzat Az érintett terület 
lakossága

2015 2              600 000 000 Ft 
4.) A lakosság képzettségi 
szintjének javítását célzó 
fejlesztések támogatása

Tab Tab

5. az alacsony szén-
dioxid kibocsátású 
gazdaságra való átállás 
támogatása minden 
szektorban;

65 Tabi 850 Kw névleges kapacitású 
biogázüzem

KEHOP 5. ERFA
Energiahatékonyság 
növelése, megújuló 
energiaforrások alkalmazása

850 Kw névleges kapacitású biogázüzem
Völgy Hangja 
Fejlesztési Társaság 
Közhasznú Egyesület

nonprofit szervezet Az érintett terület 
lakossága

2015 2           1 500 000 000 Ft 

5.) A fenntartható 
gazdálkodást és erőforrás 
felhasználást, valamint a 
megye lakosságának 
életminőség javítását 
támogató 
környezetgazdálkodási 
beruházások támogatása

Törökkoppány Törökkoppány

6. az alacsony szén-
dioxid kibocsátású 
gazdaságra való átállás 
támogatása minden 
szektorban;

66 Tabi Biogázüzem Ádánd vagy toponár KEHOP 5. ERFA
Energiahatékonyság 
növelése, megújuló 
energiaforrások alkalmazása

Biogázüzem Ádánd vagy toponár
Völgy Hangja 
Fejlesztési Társaság 
Közhasznú Egyesület

nonprofit szervezet Az érintett terület 
lakossága

2015 2           1 500 000 000 Ft 

5.) A fenntartható 
gazdálkodást és erőforrás 
felhasználást, valamint a 
megye lakosságának 
életminőség javítását 
támogató 
környezetgazdálkodási 
beruházások támogatása

Ádánd Ádánd

7. az alacsony szén-
dioxid kibocsátású 
gazdaságra való átállás 
támogatása minden 
szektorban;

2014.05.31. 12/13
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67 Tabi
Energiahatékonysági beruházás a 
Somogy Megyei Dr. Takács Imre 
Szociális Otthonban

KEHOP 5. ERFA

Az energiahatékonysági 
korszerűsítés során a helyi 
védettségi besorolású kastély 
épülettömb padlásfödém és 
lapos tető szigetelésére, 
nyílászárok cseréjére - a 
műemléki besorolás szerinti 
előírásoknak megfelelően - 
és külső vakolás javítására és 
festésére kerül sor. A helyi 
védettség miatt a külső oldali 
homlokzati hőszigetelés csak 
a 80-as években épült részre 
kerülne fel, megőrizve a 
kastély épületrész homlokzati 
arculatát, azonban az 
említett fejlesztésekkel is 
jelentős megtakarítást lehet 
elérni. 

Az energiahatékonysági korszerűsítés során a helyi 
védettségi besorolású kastély épülettömb 
padlásfödém és lapos tető szigetelésére, 
nyílászárok cseréjére - a műemléki besorolás 
szerinti előírásoknak megfelelően - és külső vakolás 
javítására és festésére kerül sor. A helyi védettség 
miatt a külső oldali homlokzati hőszigetelés csak a 
80-as években épült részre kerülne fel, megőrizve a 
kastély épületrész homlokzati arculatát, azonban 
az említett fejlesztésekkel is jelentős megtakarítást 
lehet elérni. 

Szociális és 
Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság Somogy 
Megyei Kirendeltsége

2014. II. féléve 12                83 333 935 Ft 
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Sor-
szám

Érintett 
járás(ok) neve

Projekt/projektcsomag megnevezése Kapcsolódó OP 
prioritás

Finanszírozó 
alap

Projektcsomag céljai Projektcsomag tartalmi leírása (a 
kulcstevékenységek, tevékenység típusok 

megjelölésével)

Projektgazda neve Kedvezményezetti kör 
meghatározása 

(projekt szinten)

Egyéb bevonandó 
szervezet

Célcsoport Időbeli ütemezés: a 
kezdés tervezett 

időpontja (év)

Időbeli ütemezés: a 
projekt megvalósítás 
várható időtartama 

(év)

Költségigény (Ft) Somogy megyei 
területfejlesztési 

stratégia kapcsolódó  
prioritása

Gesztor település 
megnevezése (itt 1 db 

település kerüljön 
megadásra minden 

projektnél)

Földrajzi beavatkozási 
terület lehatárolása 
(amennyiben nem 
egyezik meg a "C" 
oszlopban jelzett 

járások teljes 
területével, ill. más 
területi elv mentén 

határolható le).

Kapcsolódó EU tematikus 
célkitűzés

1 Tabi Növényi fehérje kinyerésére alkalmas üzem VOP 1. EMVA Termelők támogatása Növényi fehérje kinyerésére alkalmas üzem
Völgy Hangja 
Fejlesztési Társaság 
Közhasznú Egyesület

nonprofit szervezet
Helyi termelők és a 
helyi termékek 
fogyasztói

2015 2           1 000 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Törökkoppány Törökkoppány

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

2 Barcsi Helyi termék előállítás támogatása VOP 2. EMVA Agrár típusú, helyi termék 
előállítását célzó fejlesztés

Méhészetfejlesztéshez kaptárbeszerzés, 
pálinkafőzde technológiai fejlesztése, helyi 
termék előállításhoz sertés ólak beszerzése, 
lekvár és aszalt gyümölcs termékek 
előállításához eszközök vásárlása
A projekt 21 különböző fejlesztést foglal 
magában, egy-egy településen több különböző 
beruházás is megvalósulna (Barcs, Babócsa, 
Csokonyavisonta).

Rinya-Dráva Szövetség civil szervezet  - Járás vállalkozásai, 
lakosság

2015 3                70 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

 -  -

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

3 Barcsi Fűthető melegházas zöldség palánta 
termesztés

VOP 2. EMVA Agrár típusú, helyi termék 
előállítását célzó fejlesztés

Fűthető melegházas zöldség palánta termesztés Barcs - Gyurokovics 
Tibor

vállalkozás Járás lakossága 2015 1                14 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Barcs  -

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

4 Barcsi Csemete termesztés VOP 2. EMVA Agrár típusú, helyi termék 
előállítását célzó fejlesztés

Csemete termesztés Csokonyavisonta - Füle 
István

vállalkozás Járás lakossága 2015 1                   2 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Csokonyavisonta  -

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

5 Barcsi Mangalica telep és vágópont létrehozás VOP 2. EMVA Agrár típusú, helyi termék 
előállítását célzó fejlesztés

Mangalica telep és vágópont létrehozás Darány - Péter Tamás vállalkozás  - Járás lakossága 2015 1                   5 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Darány  -

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

6 Barcsi Szabadtartásos sertéstartótelep VOP 2. EMVA Agrár típusú, helyi termék 
előállítását célzó fejlesztés

Szabadtartásos sertéstartótelep Homokszentgyörgy - 
Tóth Tibor

vállalkozás  - Járás lakossága 2015 1                   8 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Homokszentgyörgy  -

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

7 Barcsi Csemete nevelés VOP 2. EMVA Agrár típusú, helyi termék 
előállítását célzó fejlesztés

Csemete nevelés Kálmáncsa - N&O Kft. vállalkozás  - Járás lakossága 2015 1                   1 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Kálmáncsa  -

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

8 Barcsi Fafeldolgozó üzem létrehozása VOP 2. EMVA Agrár típusú, helyi termék 
előállítását célzó fejlesztés

Fafeldolgozó üzem létrehozása Lakócsa - Kánya Ervin vállalkozás  - Járás lakossága 2015 1                20 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Lakócsa  -

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

9 Barcsi Szarvasmarha telep kialakítása VOP 2. EMVA Agrár típusú, helyi termék 
előállítását célzó fejlesztés

Szarvasmarha telep kialakítása Tótújfalu - Gocsol 
Gábor

vállalkozás  - Járás lakossága 2015 1                38 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Tótújfalu  -

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

10 Csurgó meggy ültetvény telepítés VOP 2. EMVA Agrár típusú, helyi termék 
előállítását célzó fejlesztés

meggy ültetvény telepítés Berzence - Ko-Ko Kft., 
Kovács János

vállalkozás Járás lakossága és 
vállalkozásai

2015 1                20 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Berzence Berzence

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

11 Csurgó diófa ültetvény telepítés VOP 2. EMVA Agrár típusú, helyi termék 
előállítását célzó fejlesztés

diófa ültetvény telepítés Csurgó -  Gáspár 
Győzőné

vállalkozás Járás lakossága és 
vállalkozásai

2015 1                   6 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Csurgó Csurgó

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

12 Csurgó állattenyésztési telep korszerűsítése 
(marha, sertés)

VOP 2. EMVA Agrár típusú, helyi termék 
előállítását célzó fejlesztés

állattenyésztési telep korszerűsítése (marha, 
sertés)

Csurgó - Kolping 
Nagyváthy János 
Szakközépiskola

vállalkozás Járás lakossága és 
vállalkozásai

2015 1           1 000 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Csurgó Csurgó

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

13 Csurgó erdészeti kihordó szerelvény VOP 2. EMVA Agrár típusú, helyi termék 
előállítását célzó fejlesztés

erdészeti kihordó szerelvény Gyékényes -  
Novográdecz Péter

vállalkozás Járás lakossága és 
vállalkozásai

2015 1                20 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Gyékényes Gyékényes

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása
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meghatározása 
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szervezet

Célcsoport Időbeli ütemezés: a 
kezdés tervezett 

időpontja (év)

Időbeli ütemezés: a 
projekt megvalósítás 
várható időtartama 

(év)
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területfejlesztési 
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település kerüljön 
megadásra minden 

projektnél)
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terület lehatárolása 
(amennyiben nem 
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járások teljes 
területével, ill. más 
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határolható le).

Kapcsolódó EU tematikus 
célkitűzés

14 Csurgó hízottbika istálló kialakítása VOP 2. EMVA Agrár típusú, helyi termék 
előállítását célzó fejlesztés

hízottbika istálló kialakítása Gyékényes -  
Novográdecz Péter

vállalkozás Járás lakossága és 
vállalkozásai

2015 1                   6 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Gyékényes Gyékényes

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

15 Csurgó tejfeldolgozás VOP 2. EMVA Agrár típusú, helyi termék 
előállítását célzó fejlesztés

tejfeldolgozás Iharos  - Muzslai István vállalkozás Járás lakossága és 
vállalkozásai

2015 1                12 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Iharos Iharos

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

16 Csurgó
vetőmagüzem (1500-2000 t), termények 
feldolgozása, szárító, tároló kapacitás 
bővítés

VOP 2. EMVA Agrár típusú, helyi termék 
előállítását célzó fejlesztés

vetőmagüzem (1500-2000 t), termények 
feldolgozása, szárító, tároló kapacitás bővítés

Iharos - Penczinger 
László

vállalkozás Járás lakossága és 
vállalkozásai

2015 1              200 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Iharos Iharos

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

17 Csurgó diófa ültetvény telepítés VOP 2. EMVA Agrár típusú, helyi termék 
előállítását célzó fejlesztés

diófa ültetvény telepítés
Iharosberény - 
Horváthné Záborszky 
Judit

vállalkozás Járás lakossága és 
vállalkozásai

2015 1                   2 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Iharosberény Iharosberény

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

18 Csurgó tárolóhely bővítés, 3000 t VOP 2. EMVA Agrár típusú, helyi termék 
előállítását célzó fejlesztés

tárolóhely bővítés, 3000 t Porrogszentpál - Szabó 
János

vállalkozás Járás lakossága és 
vállalkozásai

2015 1                75 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Porrogszentpál Porrogszentpál

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

19 Csurgó sertés hizlalda felújítás VOP 2. EMVA Agrár típusú, helyi termék 
előállítását célzó fejlesztés

sertés hizlalda felújítás Porrogszentpál - Szabó 
János

vállalkozás Járás lakossága és 
vállalkozásai

2015 1                50 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Porrogszentpál Porrogszentpál

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

20 Csurgó gabonavizsgáló labor kialakítása VOP 2. EMVA Agrár típusú, helyi termék 
előállítását célzó fejlesztés

gabonavizsgáló labor kialakítása Porrogszentpál - Szabó 
János

vállalkozás Járás lakossága és 
vállalkozásai

2015 1                10 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Porrogszentpál Porrogszentpál

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

21 Csurgó Meggy (gyümölcs)feldolgozó létesítése VOP 2. EMVA Agrár típusú, helyi termék 
előállítását célzó fejlesztés

Meggy (gyümölcs)feldolgozó létesítése Ko-Ko Kft. vállalkozás Járás lakossága és 
vállalkozásai

2015 1                40 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Járás Járás

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

22 Csurgó Bioivólé gyártó kapacitás kialakítása - ivólé 
üzem

VOP 2. EMVA Agrár típusú, helyi termék 
előállítását célzó fejlesztés

Bioivólé gyártó kapacitás kialakítása - ivólé 
üzem

Ko-Ko Kft. vállalkozás Járás lakossága és 
vállalkozásai

2015 1                15 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Járás Járás

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

23 Csurgó Ko-Ko Kft telephely korszerűsítés VOP 2. EMVA Agrár típusú, helyi termék 
előállítását célzó fejlesztés

Ko-Ko Kft telephely korszerűsítés Ko-Ko Kft. vállalkozás Járás lakossága és 
vállalkozásai

2015 1                25 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Járás Járás

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

24 Fonyódi Szőlőültetvény telepítés VOP 2. EMVA Termelők támogatása Szőlőültetvény telepítés Balatonboglár - 
Csernák János

Vállalkozás
A kisétréség agrár- és 
egyéb termelő 
vállalkozásai

2015 2                15 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Balatonboglár Balatonboglár

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

25 Fonyódi Ültetvény telepítés, öntöző berendezés 
kialakítása

VOP 2. EMVA Termelők támogatása Ültetvény telepítés, öntöző berendezés 
kialakítása

Balatonboglár- Meggi 
Bt.

Vállalkozás
A kisétréség agrár- és 
egyéb termelő 
vállalkozásai

2015 2                50 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Balatonboglár Balatonboglár

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

26 Fonyódi Ültetvény telepítés, telephely fejlesztés VOP 2. EMVA Termelők támogatása Ültetvény telepítés, telephely fejlesztés Balatonlelle - Buzássy 
László

Vállalkozás
A kisétréség agrár- és 
egyéb termelő 
vállalkozásai

2015 2                50 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Balatonlelle Balatonlelle

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

27 Fonyódi Szőlőültetvény fajtaváltás VOP 2. EMVA Termelők támogatása Szőlőültetvény fajtaváltás Balatonlelle - Lonkai 
József

Vállalkozás
A kisétréség agrár- és 
egyéb termelő 
vállalkozásai

2015 2                35 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Balatonlelle Balatonlelle

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása
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Sor-
szám

Érintett 
járás(ok) neve

Projekt/projektcsomag megnevezése Kapcsolódó OP 
prioritás

Finanszírozó 
alap

Projektcsomag céljai Projektcsomag tartalmi leírása (a 
kulcstevékenységek, tevékenység típusok 

megjelölésével)

Projektgazda neve Kedvezményezetti kör 
meghatározása 

(projekt szinten)

Egyéb bevonandó 
szervezet

Célcsoport Időbeli ütemezés: a 
kezdés tervezett 

időpontja (év)

Időbeli ütemezés: a 
projekt megvalósítás 
várható időtartama 

(év)

Költségigény (Ft) Somogy megyei 
területfejlesztési 

stratégia kapcsolódó  
prioritása

Gesztor település 
megnevezése (itt 1 db 

település kerüljön 
megadásra minden 

projektnél)

Földrajzi beavatkozási 
terület lehatárolása 
(amennyiben nem 
egyezik meg a "C" 
oszlopban jelzett 

járások teljes 
területével, ill. más 
területi elv mentén 

határolható le).

Kapcsolódó EU tematikus 
célkitűzés

28 Fonyódi Ültetvény telepítés VOP 2. EMVA Termelők támogatása Ültetvény telepítés Balatonlelle - Posza 
ferenc

Vállalkozás
A kisétréség agrár- és 
egyéb termelő 
vállalkozásai

2015 2                20 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Balatonlelle Balatonlelle

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

29 Fonyódi Ültetvény telepítés VOP 2. EMVA Termelők támogatása Ültetvény telepítés Karád - Boglár Kert Kft Vállalkozás
A kisétréség agrár- és 
egyéb termelő 
vállalkozásai

2015 2              190 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Balatonboglár Balatonboglár

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

30 Lengyeltóti Dió ültetvény telepítése VoP 2. EMVA Termelők támogatása Dió ültetvény telepítése vállalkozás vállalkozás
A kisétréség agrár- és 
egyéb termelő 
vállalkozásai

2015 2                80 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Lengyeltóti Lengyeltóti

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

31 Lengyeltóti Hütőház VOP 2. EMVA Termelők támogatása Hütőház vállalkozás vállalkozás
A kisétréség agrár- és 
egyéb termelő 
vállalkozásai

2015 2                50 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Öreglak Öreglak

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

32 Lengyeltóti Sertéstelep létesítés VOP 2. EMVA Termelők támogatása Sertéstelep létesítés vállalkozás vállalkozás
A kisétréség agrár- és 
egyéb termelő 
vállalkozásai

2015 2                60 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Vityapuszta 
(Somogyvár)

Vityapuszta 
(Somogyvár)

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

33 Nagyatádi
Kaszó-Iharosberény közforgalom számára 
megnyitott erdészeti út felújítása, bővítése VOP 2. EMVA

Kaszó-Iharosberény 
összekötő közforgalom 
számára megnyitott erdészeti 
magánút minőségének, 
biztonságának, 
környezetvédelmi 
megfelelőségének javítása, 
szélesítése, a megfelelő 
infrastruktúra kiépítése.

Az Iharosberény felől Kaszóra érkező erdei 
magánútnak minősülő bekötőút (11 km) 
rendkívül leromlott állapotban van, mivel 
komoly terhelésnek van kitéve eredeti 
rendeltetéséhez és műszaki tulajdonságaihoz 
képest. Az akadálymentes eljutás biztosítása 
érdekében az út felújítása, szükség szerinti 
megerősítése szükséges, esetlegesen annak 
szélesítésével. 
A terület megnyitása óta egyre többen 
használják a Kaszón átvezető utat a Nagykanizsa-
Nagyatád táv lerövidítésére, amely nem csak 
megnövekedett személy-, hanem komoly 
teherforgalmat is jelent. Ez  rohamosan rontja 
az út minőségét.

vállalkozás vállalkozás vállalkozás 2015 2              238 700 000 Ft 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés 

Kaszó, Iharosberény Kaszó, Iharosberény később pontosítandó

34 Nagyatádi Üzemi út kialakítása VOP 2. EMVA

Meglévő major terület és a 
68-as főközlekedési út 
összekapcsolása, a 
mezőgazdasági és szállító 
járművek biztonságos 
közlekedésének 
megteremtése.

A Lábod 0552/2 hrsz.-ú földút szilárd burkolatú 
úttá történő kialakítása, aszfaltburkolatú út és 
útcsatlakozás kiépítése.

vállalkozás vállalkozás vállalkozás 2015 2                20 000 000 Ft 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés 

Lábod Lábod később pontosítandó

35 Nagyatádi
Tojótyúktartó telep létrehozása 
Somogyszobon VOP 2. EMVA

Célunk  a tevékenységi kör 
bővítése és ehhez 
kapcsolódóan az árbevétel 
növelése állattartó telep 
létesítésével, melyhez 
foglalkoztatottság növelése is 
társul.

A beruházás megvalósításának helyszíne 2 
istállóból álló épület. A betelepíteni kívánt 
25000 darab tojótyúk tartása tojástermelési 
céllal történik. 

vállalkozás vállalkozás vállalkozás 2015 2              400 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése és a helyi 
termelésen alapuló 
önfenntartó szociális 
gazdaság feltételeinek 
megteremtése

Somogyszob Somogyszob később pontosítandó

36 Nagyatádi
Termelői, húsfeldolgozói kapacitás 
bővítése VOP 2. EMVA

Egyéni vállalkozás 
tevékenységi körének 
bővítése, helyi termék 
előállítás. 

Rideg állattartás feltételeinek megteremtése, 
ehhez kapcsolódó vágó-és feldolgozó kapacitás 
bővítése.  

vállalkozás vállalkozás vállalkozás 2015 2                35 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése és a helyi 
termelésen alapuló 
önfenntartó szociális 
gazdaság feltételeinek 
megteremtése

Lábod Lábod később pontosítandó

37 Nagyatádi
Vállalkozási, tenyésztési célú vadfarm 
létrehozása, turisztikai szolgáltatásokkal. VOP 2. EMVA

Vállalkozási tevékenységi kör 
bővítése új munkahelyek 
teremtése, ökoturisztikai 
kínálat bővítése. 

A Rinyamenti tájkörzetben honos vadfajok 
tenyésztése, értékesítése, feldolgozása. A 
vadfarm látogatásához és egyéb kistérségi 
turisztikai attrakciókhoz kapcsolódó szálláshely 
fejlesztés. 

vállalkozás vállalkozás vállalkozás 2015 2                70 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése és a helyi 
termelésen alapuló 
önfenntartó szociális 
gazdaság feltételeinek 
megteremtése

Lábod Lábod később pontosítandó

2014.05.31. 3/28



Somogy Megyei Területfejlesztési Tervezés 2014-2020 
 

Vidékfejlesztési Operatív Programhoz (VOP) kapcsolódó megyei területfejlesztési részdokumentum

Sor-
szám

Érintett 
járás(ok) neve

Projekt/projektcsomag megnevezése Kapcsolódó OP 
prioritás

Finanszírozó 
alap

Projektcsomag céljai Projektcsomag tartalmi leírása (a 
kulcstevékenységek, tevékenység típusok 

megjelölésével)

Projektgazda neve Kedvezményezetti kör 
meghatározása 

(projekt szinten)

Egyéb bevonandó 
szervezet

Célcsoport Időbeli ütemezés: a 
kezdés tervezett 

időpontja (év)

Időbeli ütemezés: a 
projekt megvalósítás 
várható időtartama 

(év)

Költségigény (Ft) Somogy megyei 
területfejlesztési 

stratégia kapcsolódó  
prioritása

Gesztor település 
megnevezése (itt 1 db 

település kerüljön 
megadásra minden 

projektnél)

Földrajzi beavatkozási 
terület lehatárolása 
(amennyiben nem 
egyezik meg a "C" 
oszlopban jelzett 

járások teljes 
területével, ill. más 
területi elv mentén 

határolható le).

Kapcsolódó EU tematikus 
célkitűzés

38 Nagyatádi csemetekert fejlesztés VOP 2. EMVA vállalkozás vállalkozás vállalkozás 2015 2                24 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése és a helyi 
termelésen alapuló 
önfenntartó szociális 
gazdaság feltételeinek 
megteremtése

Nagyatád Nagyatád később pontosítandó

39 Nagyatádi fekete ribizli ültetvény VOP 2. EMVA vállalkozás vállalkozás vállalkozás 2015 2                45 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése és a helyi 
termelésen alapuló 
önfenntartó szociális 
gazdaság feltételeinek 
megteremtése

Beleg Beleg később pontosítandó

40 Nagyatádi fekete ribizli ültetvény VOP 2. EMVA vállalkozás vállalkozás vállalkozás 2015 2                45 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése és a helyi 
termelésen alapuló 
önfenntartó szociális 
gazdaság feltételeinek 
megteremtése

Beleg Beleg később pontosítandó

41 Nagyatádi apríték-mg. hulladék szárító VOP 2. EMVA vállalkozás vállalkozás vállalkozás 2015 2                20 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése és a helyi 
termelésen alapuló 
önfenntartó szociális 
gazdaság feltételeinek 
megteremtése

Nagyatád Nagyatád később pontosítandó

42 Nagyatádi terménytároló VOP 2. EMVA vállalkozás vállalkozás vállalkozás 2015 2                   4 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése és a helyi 
termelésen alapuló 
önfenntartó szociális 
gazdaság feltételeinek 
megteremtése

Ötvöskónyi Ötvöskónyi később pontosítandó

43 Nagyatádi gépszín VOP 2. EMVA vállalkozás vállalkozás vállalkozás 2015 2                   3 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése és a helyi 
termelésen alapuló 
önfenntartó szociális 
gazdaság feltételeinek 
megteremtése

Rinyaszentkirály Rinyaszentkirály később pontosítandó

44 Siófoki Erdészeti csemete VOP 2. EMVA Termelők támogatása Erdészeti csemete Kőröshegy - Kenesei 
Zsolt

Vállalkozás
Helyi termelők és a 
helyi termékek 
fogyasztói

2015 na.                   5 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Kőröshegy Kőröshegy

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

45 Siófoki Tejfeldolgozás VOP 2. EMVA Termelők támogatása Tejfeldolgozás Kőröshegy - Kirnerné 
Winkler Ildikó

Vállalkozás
Helyi termelők és a 
helyi termékek 
fogyasztói

2015 na.                   4 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Kőröshegy Kőröshegy

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

46 Siófoki Zöldség,gyümölcs feldolgozás VOP 2. EMVA Termelők támogatása Zöldség,gyümölcs feldolgozás Kőröshegy - Kovács 
Kára

Vállalkozás
Helyi termelők és a 
helyi termékek 
fogyasztói

2015 na.                   3 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Kőröshegy Kőröshegy

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

47 Siófoki Ültetvénytelepítés VOP 2. EMVA Termelők támogatása Ültetvénytelepítés Kötcse - Málik József Vállalkozás
Helyi termelők és a 
helyi termékek 
fogyasztói

2015 na.                10 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Kötcse Kötcse

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

48 Tabi egyedi nyúl istálló kialakítása VOP 2. EMVA Termelők támogatása egyedi nyúl istálló kialakítása Fiad - Ökorex Bió Kft Vállalkozás
Helyi termelők és a 
helyi termékek 
fogyasztói

2015 2                   2 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Fiad Fiad

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása
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Sor-
szám

Érintett 
járás(ok) neve

Projekt/projektcsomag megnevezése Kapcsolódó OP 
prioritás

Finanszírozó 
alap

Projektcsomag céljai Projektcsomag tartalmi leírása (a 
kulcstevékenységek, tevékenység típusok 

megjelölésével)

Projektgazda neve Kedvezményezetti kör 
meghatározása 

(projekt szinten)

Egyéb bevonandó 
szervezet

Célcsoport Időbeli ütemezés: a 
kezdés tervezett 

időpontja (év)

Időbeli ütemezés: a 
projekt megvalósítás 
várható időtartama 

(év)

Költségigény (Ft) Somogy megyei 
területfejlesztési 

stratégia kapcsolódó  
prioritása

Gesztor település 
megnevezése (itt 1 db 

település kerüljön 
megadásra minden 

projektnél)

Földrajzi beavatkozási 
terület lehatárolása 
(amennyiben nem 
egyezik meg a "C" 
oszlopban jelzett 

járások teljes 
területével, ill. más 
területi elv mentén 

határolható le).

Kapcsolódó EU tematikus 
célkitűzés

49 Tabi fóliasátor állítása VOP 2. EMVA Termelők támogatása fóliasátor állítása Fiad - Ökorex Bió Kft Vállalkozás
Helyi termelők és a 
helyi termékek 
fogyasztói

2015 2                      200 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Fiad Fiad

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

50 Tabi Sertéstenyésztés VOP 2. EMVA Termelők támogatása Sertéstenyésztés Zics Zicsi Szorgos 
Kezek Szövetkezet

Vállalkozás
Helyi termelők és a 
helyi termékek 
fogyasztói

2015 2                10 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Zics Zics

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

51 Tabi Gomba termesztés fejlesztése Fiadon VOP 2. EMVA Termelők támogatása Gomba termesztés fejlesztése Fiadon Koppány-völgye 
Szociális Szövetkezet

Vállalkozás
Helyi termelők és a 
helyi termékek 
fogyasztói

2015 2                60 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Fiad Fiad

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

52 Tabi
350 Ha errodált, nagy lejtésű szántó 
innovatív kultúrákra való átállítása 
biomasszatermeléshez

VOP 2. EMVA Termelők támogatása

A klímaváltozáshoz történő alkalmazkodás 
jegyében, valamint a mezőgazdasági területek 
fajlagos termelési értékének növelése céljából 
350-550 Ha errózióval súlytott termőterület 
megvásárlása, a termelési kultúra átállítása 
évelő növényekre.

Tab Város 
Önkormányzata

Önkormányzat
Helyi termelők és a 
helyi termékek 
fogyasztói

2015 2              300 000 000 Ft 

5.) A fenntartható 
gazdálkodást és erőforrás 
felhasználást, valamint a 
megye lakosságának 
életminőség javítását 
támogató 
környezetgazdálkodási 
beruházások támogatása

Tab Tab

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

53 Kaposvári

Kaposvári Egyetem agrár- és élelmiszeripari 
képzési és K+F infrastruktúrájának 
fejlesztése  - az agrár- és erdészeti 
termelési láncok szereplőinek támogatása 
érdekében

VOP 2. A 
gazdaságok 
életképességéne
k és 
versenyképesség
ének fokozása a 
mezőgazdasági 
termelés 
valamennyi 
típusa és 
valamennyi régió 
esetében, az 
innovatív 
mezőgazdasági 
technológia és a 
fenntartható 
erdőgazdálkodás 
elősegítése

EMVA

A Kaposvári Egyetem a 
szűkebb Dél-dunántúli Régió 
(Baranya, Somogy, Tolna 
megye) és a tágabb dunántúli 
beiskolázási körzet (Zala, 
Fejér megye) legjelentősebb 
felsőoktatási és innovációs 
intézménye a Pécsi 
Tudományegyetem mellett. 
Agrár- és élelmiszeripari 
területen a régió egyetlen 
felsőoktatási intézménye és 
legnagyobb kutató szervezete 
(Somogy megyében az 
egyetlen). A projekt 
keretében az agrár- és 
élemiszertudományi oktatás, 
képzés és a kutatás-fejlesztés 
hátterét biztosító épített- és 
műszaki infrastruktúra kerül 
megújításra, fejlesztésre. A 
fejlesztés összértéke: 1.900 
millió Ft, ebből épített 
infrastruktúra fejlesztés 700 
millió Ft, műszaki 
berendezések és egyéb 
technológiai fejlesztések 
összértéke 1.300 millió Ft.

A fejlesztés keretében megújul a szakterületet 
oktató egyetemi kar tudományos 
infrastruktúrája mintegy 500 millió Ft értékben 
(ebből 150 millió Ft épített infrastruktúra). A 
kart érintő fejlesztésen belül Ökológiai-
Vadbiológiai és Etológiai Kompetencia Központ, 
Halbiológiai és Aquakultúra laboratórium, 
Kiskérődző szaporodásbiológiai és 
teljesítményvizsgáló laboratórium kialakítására 
kerül sor. Felállításra kerül egy Szántóföldi 
Kultúrkert- és Teljesítményvizsgáló Központ 
(mikroparcellák műveléséhez szükséges 
célgépek és öntözőrendszer kialakítása), a már 
meglévő Termékfejlesztési és Nyomonkövetési 
Kutató Központ eszközrendszerének 
továbbfejlesztése történik meg (Computer-
vezérelt egyedi etetőrendszer kialakítása és 
installálása), illetve sor kerül a már meglévő 
Laboratóriumi Hálózat vegyszer és egyéb 
fogyóeszköz készletezési rendszerének a 
racionalizálására/megújítására, továbbá egy 
műszaki oktató laboratórium kialakítására, 
felszerelésére. A gyakorlati képzésnek és a 
kutatási tevékenységeknek helyt adó egyetemi 
Agrár Központ telephelyei is megújulnak a 
projekt keretében, mintegy 1.400 m Ft értékben 
Toponáron, Bőszénfán és Iregszemcsén. Az 
Agrár Központ fejlesztései telepi épített 
infrastruktúra fejlesztéseket tartalmaznak 
mintegy 550 millió Ft értékben 
(épületfejlesztések, telepi utak, kerítések, 
karámrendszerek kialakítása) ezen kívül 
beépített (pld. öntőzőrendszerek, állattartó 
telepi berendezések) és nem beépített 

Kaposvári Egyetem
Járás vállalkozásai, 
lakosság 2014. július 1. 18 hónap           1 900 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

54 Kaposvári Fiatal gazdálkodó és a megélhetést 
biztosító állattartás Göllében

VOP 2. A 
gazdaságok 
életképességéne
k és 
versenyképesség
ének fokozása a 
mezőgazdasági 
termelés 
valamennyi 
típusa és 
valamennyi régió 
esetében, az 
innovatív 
mezőgazdasági 
technológia és a 
fenntartható 
erdőgazdálkodás 
elősegítése

EMVA

Fiatal gazdálkodó 
állattartásra alapozott 
megélhetésének biztosítása 
Göllében.

Állattartásra kialakítandó területen az állattartás 
épületeinek, technológiájának és egyéb 
követelményeinek teljesítésével megélhetést 
biztosító jövedelem elérése a pályázó és plusz 
egy fő foglalkoztatása részére.

Kovács Ernő Gellért vállalkozás Járás vállalkozásai, 
lakosság

2015. 36 hónap                70 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Gölle

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása
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Sor-
szám

Érintett 
járás(ok) neve

Projekt/projektcsomag megnevezése Kapcsolódó OP 
prioritás

Finanszírozó 
alap

Projektcsomag céljai Projektcsomag tartalmi leírása (a 
kulcstevékenységek, tevékenység típusok 

megjelölésével)

Projektgazda neve Kedvezményezetti kör 
meghatározása 

(projekt szinten)

Egyéb bevonandó 
szervezet

Célcsoport Időbeli ütemezés: a 
kezdés tervezett 

időpontja (év)

Időbeli ütemezés: a 
projekt megvalósítás 
várható időtartama 

(év)

Költségigény (Ft) Somogy megyei 
területfejlesztési 

stratégia kapcsolódó  
prioritása

Gesztor település 
megnevezése (itt 1 db 

település kerüljön 
megadásra minden 

projektnél)

Földrajzi beavatkozási 
terület lehatárolása 
(amennyiben nem 
egyezik meg a "C" 
oszlopban jelzett 

járások teljes 
területével, ill. más 
területi elv mentén 

határolható le).

Kapcsolódó EU tematikus 
célkitűzés

55 Csurgó gyümölcslé készítés, szörpüzem, +2 
alkalmazott felvétele

VOP 3. EMVA Agrár típusú, helyi termék 
előállítását célzó fejlesztés

gyümölcslé készítés, szörpüzem, +2 alkalmazott 
felvétele

Berzence -  Solanum 
Kft., Varga György

vállalkozás Járás lakossága és 
vállalkozásai

2015 1                20 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Berzence Berzence

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

56 Csurgó marha vágópont VOP 3. EMVA Agrár típusú, helyi termék 
előállítását célzó fejlesztés

marha vágópont Berzence - Béres 
Gábor

vállalkozás Járás lakossága és 
vállalkozásai

2015 1                15 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Berzence Berzence

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

57 Csurgó batáta termesztés, FELDOLGOZÁS, piacre 
juttatás

VOP 3. EMVA Agrár típusú, helyi termék 
előállítását célzó fejlesztés

batáta termesztés, FELDOLGOZÁS, piacre 
juttatás

Berzence - Ko-Ko Kft., 
Kovács János

vállalkozás Járás lakossága és 
vállalkozásai

2015 1                30 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Berzence Berzence

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

58 Csurgó baromfi feldolgozás, 5-8 alkalmazott 
felvétele

VOP 3. EMVA Agrár típusú, helyi termék 
előállítását célzó fejlesztés

baromfi feldolgozás, 5-8 alkalmazott felvétele Csurgó - Kálmán Imre vállalkozás Járás lakossága és 
vállalkozásai

2015 1                20 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Csurgó Csurgó

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

59 Csurgó vágópont (marha, sertés) VOP 3. EMVA Agrár típusú, helyi termék 
előállítását célzó fejlesztés

vágópont (marha, sertés)
Csurgó - Kolping 
Nagyváthy János 
Szakközépiskola

vállalkozás Járás lakossága és 
vállalkozásai

2015 1                25 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Csurgó Csurgó

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

60 Csurgó tejüzem VOP 3. EMVA Agrár típusú, helyi termék 
előállítását célzó fejlesztés

tejüzem
Csurgó - Kolping 
Nagyváthy János 
Szakközépiskola

vállalkozás Járás lakossága és 
vállalkozásai

2015 1                25 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Csurgó Csurgó

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

61 Kaposvári Kaposvár az élelmiszerkidobás ellen VOP 3. EMVA

Példaértékű 
kezdeményezésként városi 
szinten eljuttatni az 
egyébként kidobásra kerülő, 
de fogyasztható 
élelmiszereket a rászorulók 
részére, illetve kampányt 
indítani a lakossági 
élelmiszerkidobás 
csökkentése érdekében.

A FAO (2011) tanulmánya szerint 
világviszonylatban ez 1,3 milliárd tonna 
élelmiszer kerül a szemétbe. Az Európai 
Unióban 89 millió tonna élelmiszerszemetet 
termelünk évente (179 kg/fő/év), míg 
hazánkban 1,8 millió tonnát (184 kg/fő/év). 
Ezek a számok azt mutatják, hogy a megtermelt 
és elfogyasztható élelmiszer mintegy 1/3-a a 
szemétbe kerül. A helyzet rendkívül aggasztó, 
ennek ellenére kevés olyan akció van, amely 
felhívná erre a problémára a figyelmet.
EU-s határozatok a témában:
• Az Európai Parlament 2012. január 19-i 
állásfoglalása: „Hogyan kerüljük el az élelmiszer-
pazarlást: hatékonyabb élelmiszerláncra 
irányuló stratégiák az EU-ban (2011/2175(INI))”
• A Bizottság közleménye az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, a Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak és a Régiók 
Bizottságának: Az erőforrás-hatékony Európa 
megvalósításának ütemterve (COM(2011) 571 
végleges). „A fogyasztásra alkalmas élelmiszer-
maradékból származó hulladék mennyiségét 
sikerül a felére csökkenteni az Európai Unióban 
2020-ra.”
A témában kutatások megközelítőleg egy éve 
folynak a Kaposvári Egyetem GTK 
Agrárgazdasági és Menedzsment Tanszékén. 
2014. március 20. – A Vidékfejlesztési 
Minisztérium a Magyar Élelmiszerbank 
Egyesület közreműködésével Fórumot indít az 
élelmiszerpazarlás és -veszteség csökkentése 
érdekében. A Fórumhoz várják a témában tenni 
szándékozó vállalatok és szervezetek 

Kaposvári Egyetem egyéb szervezet 2015. január 1. 12                50 000 000 Ft 

5.) A fenntartható 
gazdálkodást és erőforrás 
felhasználást, valamint a 
megye lakosságának 
életminőség javítását 
támogató 
környezetgazdálkodási 
beruházások támogatása

Kaposvár Kaposvár
6. környezetvédelem és 
erőforrás-hatékonyság 
ösztönzése;
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Sor-
szám

Érintett 
járás(ok) neve

Projekt/projektcsomag megnevezése Kapcsolódó OP 
prioritás

Finanszírozó 
alap

Projektcsomag céljai Projektcsomag tartalmi leírása (a 
kulcstevékenységek, tevékenység típusok 

megjelölésével)

Projektgazda neve Kedvezményezetti kör 
meghatározása 

(projekt szinten)

Egyéb bevonandó 
szervezet

Célcsoport Időbeli ütemezés: a 
kezdés tervezett 

időpontja (év)

Időbeli ütemezés: a 
projekt megvalósítás 
várható időtartama 

(év)

Költségigény (Ft) Somogy megyei 
területfejlesztési 

stratégia kapcsolódó  
prioritása

Gesztor település 
megnevezése (itt 1 db 

település kerüljön 
megadásra minden 

projektnél)

Földrajzi beavatkozási 
terület lehatárolása 
(amennyiben nem 
egyezik meg a "C" 
oszlopban jelzett 

járások teljes 
területével, ill. más 
területi elv mentén 

határolható le).

Kapcsolódó EU tematikus 
célkitűzés

62 Megyei Királyi Szakácsok Legendája Összművészeti 
Produkció

VOP 3. EMVA
Gasztronómiai élvezetek 
nyújtása és kulturális 
összművészeti produkciók

Királyi Szakácsok konyhatechnika mobilizálása, 
és a szereplők korhú jelmezekben előállított 
gasztronómiai élvezetek nyújtása, együtt 
kulturális összművészeti produkcióval (tánc, 
zenészek, mutatványosok, artisták, udvari 
bolond, lovagi torna, és szerepjáték, 
énekmondó, ceremónia mester, narrátor, 
pantomim, minden féle művészeti ág (pl. 
gólyalábasok) ennek részese a vendég is, aki 
bevonódik a játékba, több helyszínen 
eljátszható különféle fesztiválokon történelmi 
helyszíneken, Európai és határon túli történelmi 
helyszíneken is.  A reneszánsz kultúra értékeinek 
felelvenítése a a jelenlegi egészségesebb 
táplálkozáshoz is kapcsolható technikáinak 
megtanítása által. 

SZGYF egyéb szervezet 2015. tavasza                50 000 000 Ft 

6.) A helyi közösségek 
megerősödését és a helyi 
értékek megőrzését 
szolgáló fejlesztések 
támogatása 

Kaposvár Kaposvár

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

63 Nagyatádi Termelői- és készítői piac kialakítása VOP 3. EMVA
Helyi és környékbeli natúr és 
biotermékek értékesítési 
lehetőségének segítése.

Már felépített elárusítóhelyek számának 
bővítése; tereprendezés; szilárd burkolatú út 
építése; szociális blokk kialakítása; marketing 
tevékenység.

vállalkozás vállalkozás vállalkozás 2015 2                15 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése és a helyi 
termelésen alapuló 
önfenntartó szociális 
gazdaság feltételeinek 
megteremtése

Lábod Lábod később pontosítandó

64 Siófoki Szőlő feldolgozás VOP 3. EMVA Termelők támogatása Szőlő feldolgozás Kőröshegy - Kovács 
József Róbertné

Vállalkozás
Helyi termelők és a 
helyi termékek 
fogyasztói

2015 na.                   4 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Kőröshegy Kőröshegy

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

65 Tabi Nagy súlyra hizlalt házi sertés (slow pig) 
program

VOP 3. EMVA Termelők támogatása Nagy súlyra hizlalt házi sertés (slow pig) 
program

Törökkoppány 
önkormányzata

Önkormányzat
Helyi termelők és a 
helyi termékek 
fogyasztói

2015 2                40 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Törökkoppány Törökkoppány

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

66
Önálló gazdálkodás vidéken, hagyományos 
és természetes módszerekkel � �Éltető 
kertek, élhetőbb környezetben� projekt

VOP 3. EMVA

1. szakasz:
Ismeretterjesztés.
2. szakasz:
Tankatalógus és termelői 
tevékenység elősegítése.
3. szakasz:
Közösségfejlesztés a program 
résztvevői között.

1. szakasz:
-Ismeretterjesztő előadássorozat. Lehetőleg 
helyi lakosok, idősek, akik értenek a 
kertészkedéshez/gyümölcstermesztéshez/méhé
szethez és át akarják adni a tudásukat a 
fiatalabb generációnak. 
-Óvodai és iskolai szinteken is. 
-Hivatalos előadók meghívása, akik bevezetnék 
az érdeklődőket a környezettudatos 
gazdálkodásba és az esetleges leendő 
őstermelőket, érdeklődőket a jogi tudnivalókba.
2. szakasz:
-Tankatalógus alapján mentori program, mely 
során az első szakasz előadói segítséget 
nyújtanak a kezdő gazdálkodóknak.
-Óvodai kiskertek létrehozása, ahol a gyermekek 
megtanulhatják a kertművelést, ezzel is 
gyarapítva őket tudásban és 
hagyománytiszteletben. És az általuk termelt 
növényekkel az étkeztetésüket is 
egészségesebbé lehet tenni.
3. szakasz:
-Egy cserekereskedelmi lehetőséget biztosító 
kommunikációs színtér, ahol a feleslegbe 
termelt termékeket egymás között 
elcserélhetik.

12

6.) A helyi közösségek 
megerősödését és a helyi 
értékek megőrzését 
szolgáló fejlesztések 
támogatása 

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

67 Csurgó biotermelés VOP 4. EMVA Agrár típusú, helyi termék 
előállítását célzó fejlesztés

biotermelés Berzence - Ko-Ko Kft., 
Kovács János

vállalkozás Járás lakossága és 
vállalkozásai

2015 1                20 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Berzence Berzence

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

68 Siófoki Ökológiai növénytermesztés és élelmiszer-
feldolgozás

VOP 4. EMVA Termelők támogatása Ökológiai növénytermesztés és élelmiszer-
feldolgozás

 Ökológiai 
szőlőültetvény 
telepítése
- Biodiverzitás 
fenntartása
- Pince kialakítása

Vállalkozás
Helyi termelők és a 
helyi termékek 
fogyasztói

2015 na.                80 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Szólád Szólád

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

2014.05.31. 7/28
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Sor-
szám

Érintett 
járás(ok) neve

Projekt/projektcsomag megnevezése Kapcsolódó OP 
prioritás

Finanszírozó 
alap

Projektcsomag céljai Projektcsomag tartalmi leírása (a 
kulcstevékenységek, tevékenység típusok 

megjelölésével)

Projektgazda neve Kedvezményezetti kör 
meghatározása 

(projekt szinten)

Egyéb bevonandó 
szervezet

Célcsoport Időbeli ütemezés: a 
kezdés tervezett 

időpontja (év)

Időbeli ütemezés: a 
projekt megvalósítás 
várható időtartama 

(év)

Költségigény (Ft) Somogy megyei 
területfejlesztési 

stratégia kapcsolódó  
prioritása

Gesztor település 
megnevezése (itt 1 db 

település kerüljön 
megadásra minden 

projektnél)

Földrajzi beavatkozási 
terület lehatárolása 
(amennyiben nem 
egyezik meg a "C" 
oszlopban jelzett 

járások teljes 
területével, ill. más 
területi elv mentén 

határolható le).

Kapcsolódó EU tematikus 
célkitűzés

69 Fonyódi Mezőgazdasági utak fejlesztése 1. ütem - a 
Római út megépítése Balatonbogláron

VOP 5. EMVA Termelők támogatása Mezőgazdasági utak fejlesztése 1. ütem - a 
Római út megépítése Balatonbogláron

Balatonboglár Város 
Önkormányzata

Önkormányzat Az érintett terület 
lakossága

2015 2                85 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Balatonboglár Balatonboglár

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

70 Fonyódi Somogybabodi Szent kúti parkerdő 
fejlesztése

VOP 5. EMVA Termelők támogatása Somogybabodi Szent kúti parkerdő fejlesztése Somogybabod Község 
Önkormányzata

Önkormányzat Az érintett terület 
lakossága

2015 2
3.) Somogy megye 
turisztikai potenciáljának 
erősítése

Somogybabod Somogybabod

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

71 Nagyatádi Általános energiahatékonysági felújítás és 
és megújuló energiaforrások alkalmazása

VOP 5. EMVA

Biomassza felhasználásra 
alapozó fűtőmű és a 
kapcsolódó rendszer 
kialakítása, felújítása és a 
villamosenergia ellátás 
részleges megoldása 
megújuló energiaforrások 
alkalmazásával.

A tervezett korszerű faapríték kazánrendszer 
telepítésével a fűtés és a használati melegvíz 
előállítása.

vállalkozás vállalkozás vállalkozás 2015 2              389 000 000 Ft 

5.) A fenntartható 
gazdálkodást és erőforrás 
felhasználást, valamint a 
megye lakosságának 
életminőség javítását 
támogató 
környezetgazdálkodási 
beruházások támogatása

Kaszó Kaszó később pontosítandó

72 Nagyatádi Környezet és energetikai hatákonysági 
beruházások

VOP 5. EMVA

A cég növelni szeretné 
gazdálkodási 
tevékenységében a megújuló 
energia felhasználását, az 
energiahatákonyságot, mely 
energiamegtakarítást tesz 
lehetővé. Turisztikai 
szolgáltatásaink 
központjának a helyszínén a 
szennyvíz összegyűjtése 
aknában történik. Az egyre 
sűrűsödő rendezvények miatt 
ürítése viszonylag gyakran 
szükséges. A szennyvíz 
tárolása és elszállíttatása 
jelen állapotban költséges, 
nem környezetbarát és nem 
esztétikus jellegű.

Az energiatudatosság jegyében a telephely 
teljes energiaellátása hévízzel működtetett 
geotermikus rendszer kiépítésével. 2 modern 
szennyvíz tisztító berendezés beépítése. 

vállalkozás vállalkozás vállalkozás 2015 2                35 000 000 Ft 

5.) A fenntartható 
gazdálkodást és erőforrás 
felhasználást, valamint a 
megye lakosságának 
életminőség javítását 
támogató 
környezetgazdálkodási 
beruházások támogatása

Ötvöskónyi Ötvöskónyi később pontosítandó

73 Nagyatádi Melegház üzemeltetése termálvízzel VOP 5. EMVA Munkahelyteremtés vállalkozás vállalkozás vállalkozás 2015 2                35 000 000 Ft 

5.) A fenntartható 
gazdálkodást és erőforrás 
felhasználást, valamint a 
megye lakosságának 
életminőség javítását 
támogató 
környezetgazdálkodási 
beruházások támogatása

Bakháza Bakháza később pontosítandó

74 Barcsi Kültéri sütő kemencék építése VOP 6. EMVA Falusi hagyományok 
felelevenítése

A fent említett célkitűzésnek megfelelően 
szeretnénk a falusi hagyományokat (roma és 
nem roma) feléleszteni, a fiatalabb generáció 
számára megtanítani a kemencében sütés 
fortélyait (sokak számára teljesen ismeretlen ez 
a módszer), gasztronómiai lehetőségek 
kiszélesítésével, ezzel összefüggésben versenyek 
rendezése, helyi specialitások bemutatásához 
tárgyi feltételek megteremtése, idegonforgalmi 
szempontból is jelentős, hasznos programok 
beindítása, esetenként az idelátogatók 
bevonásával. Ismeretek bővítésével a 
generációk közti összhang javítása, családok 
közti jó kapcsolat alakítása, szemléletformálás 
az ételek készítése közben ellesett fortélyok, 
idősebb korosztály gyermekkori éleményeinek 
átadásával.

Babócsa Község 
Önkormányzata

önkormányzat

Babócsáért Egyesület
Babócsai Nárcisz 
Nyugdíjas Klub
Babócsai Sport. 
Tömegsport, Kulturális 
Egyesület

Település 
vállalkozásai, lakosság

2015 1                   1 000 000 Ft 

6.) A helyi közösségek 
megerősödését és a helyi 
értékek megőrzését 
szolgáló fejlesztések 
támogatása 

Babócsa Község  -

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

75 Fonyódi Belterületi utak felújítása VOP 6. EMVA Termelők támogatása Belterületi utak felújítása Ordacsehi Község 
Önkormányzata

Önkormányzat Az érintett terület 
lakossága

2015 2                76 000 000 Ft 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés 

Ordacsehi Ordacsehi

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

2014.05.31. 8/28
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Sor-
szám

Érintett 
járás(ok) neve

Projekt/projektcsomag megnevezése Kapcsolódó OP 
prioritás

Finanszírozó 
alap

Projektcsomag céljai Projektcsomag tartalmi leírása (a 
kulcstevékenységek, tevékenység típusok 

megjelölésével)

Projektgazda neve Kedvezményezetti kör 
meghatározása 

(projekt szinten)

Egyéb bevonandó 
szervezet

Célcsoport Időbeli ütemezés: a 
kezdés tervezett 

időpontja (év)

Időbeli ütemezés: a 
projekt megvalósítás 
várható időtartama 

(év)

Költségigény (Ft) Somogy megyei 
területfejlesztési 

stratégia kapcsolódó  
prioritása

Gesztor település 
megnevezése (itt 1 db 

település kerüljön 
megadásra minden 

projektnél)

Földrajzi beavatkozási 
terület lehatárolása 
(amennyiben nem 
egyezik meg a "C" 
oszlopban jelzett 

járások teljes 
területével, ill. más 
területi elv mentén 

határolható le).

Kapcsolódó EU tematikus 
célkitűzés

76 Fonyódi Templom felújítás VOP 6. EMVA Termelők támogatása Templom felújítás
Ordacsehi Község 
Önkormányzata Önkormányzat

Az érintett terület 
lakossága 2015 2                90 000 000 Ft 

6.) A helyi közösségek 
megerősödését és a helyi 
értékek megőrzését 
szolgáló fejlesztések 
támogatása 

Ordacsehi Ordacsehi

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

77 Fonyódi Református templom felújítása VOP 6. EMVA Termelők támogatása Református templom felújítása
Somogytúr Község 
Önkormányzata Önkormányzat

Az érintett terület 
lakossága 2015 2                26 000 000 Ft 

6.) A helyi közösségek 
megerősödését és a helyi 
értékek megőrzését 
szolgáló fejlesztések 
támogatása 

Somogytúr Somogytúr

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

78 Fonyódi Járdaépítés Somogytúr déli részén VOP 6. EMVA Termelők támogatása Járdaépítés Somogytúr déli részén Somogytúr Község 
Önkormányzata

Önkormányzat Az érintett terület 
lakossága

2015 2                   6 000 000 Ft 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés 

Somogytúr Somogytúr

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

79 Fonyódi Sétány építés Kunffy képtár Kúriáig VOP 6. EMVA Termelők támogatása Sétány építés Kunffy képtár Kúriáig Somogytúr Község 
Önkormányzata

Önkormányzat Az érintett terület 
lakossága

2015 2                   2 500 000 Ft 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés 

Somogytúr Somogytúr

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

80 Fonyódi
Temetői urnafal,valamint 100 m-es 
térkőburkolat VOP 6. EMVA Termelők támogatása

Temetői urnafal,valamint 100 m-es 
térkőburkolat

Somogytúr Község 
Önkormányzata Önkormányzat

Az érintett terület 
lakossága 2015 2                   3 000 000 Ft 

6.) A helyi közösségek 
megerősödését és a helyi 
értékek megőrzését 
szolgáló fejlesztések 
támogatása 

Somogytúr Somogytúr

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

81 Fonyódi Katalikus templom felújítása VOP 6. EMVA Termelők támogatása Katalikus templom felújítása
Somogytúr Község 
Önkormányzata Önkormányzat

Az érintett terület 
lakossága 2015 2                25 000 000 Ft 

6.) A helyi közösségek 
megerősödését és a helyi 
értékek megőrzését 
szolgáló fejlesztések 
támogatása 

Somogytúr Somogytúr

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

82 Fonyódi A települési környezet integrált és 
környezettudatos megújítása

VOP 6. EMVA Termelők támogatása A települési környezet integrált és 
környezettudatos megújítása

Visz Község 
Önkormányzata

Önkormányzat Az érintett terület 
lakossága

2015 2                   4 000 000 Ft 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés 

Visz Visz

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

83 Fonyódi Települési belső úthálózat javítása VOP 6. EMVA Termelők támogatása Települési belső úthálózat javítása Gamás Község 
Önkormányzata

Önkormányzat Az érintett terület 
lakossága

2015 2                16 420 000 Ft 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés 

Gamás Gamás

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

84 Fonyódi Kivezető útak széleinek rendbetétele VOP 6. EMVA Termelők támogatása Kivezető útak széleinek rendbetétele Gamás Község 
Önkormányzata

Önkormányzat Az érintett terület 
lakossága

2015 2                   5 050 000 Ft 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés 

Gamás Gamás

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

85 Fonyódi Szabadidő és játszópark kialakítása 
Gamáson

VOP 6. EMVA Termelők támogatása Szabadidő és játszópark kialakítása Gamáson Gamás Község 
Önkormányzata

Önkormányzat Az érintett terület 
lakossága

2015 2                   9 730 000 Ft 
3.) Somogy megye 
turisztikai potenciáljának 
erősítése

Gamás Gamás

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

86 Fonyódi Kulturális erőforrások fejlesztése VOP 6. EMVA Termelők támogatása Kulturális erőforrások fejlesztése
Látrány Község 
Önkormányzata Önkormányzat

Az érintett terület 
lakossága 2015 2              100 000 000 Ft 

6.) A helyi közösségek 
megerősödését és a helyi 
értékek megőrzését 
szolgáló fejlesztések 
támogatása 

Látrány Látrány

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

87 Marcali szabadtéri színpad építése VOP 6. EMVA szabadtéri színpad építése Balatonberény Község 
Önkormányzata

Önkormányzat Járás vállalkozásai, 
lakosság

Később pontosítandó Később pontosítandó                13 385 827 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Balatonberény

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása
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Sor-
szám

Érintett 
járás(ok) neve

Projekt/projektcsomag megnevezése Kapcsolódó OP 
prioritás

Finanszírozó 
alap

Projektcsomag céljai Projektcsomag tartalmi leírása (a 
kulcstevékenységek, tevékenység típusok 

megjelölésével)

Projektgazda neve Kedvezményezetti kör 
meghatározása 

(projekt szinten)

Egyéb bevonandó 
szervezet

Célcsoport Időbeli ütemezés: a 
kezdés tervezett 

időpontja (év)

Időbeli ütemezés: a 
projekt megvalósítás 
várható időtartama 

(év)

Költségigény (Ft) Somogy megyei 
területfejlesztési 

stratégia kapcsolódó  
prioritása

Gesztor település 
megnevezése (itt 1 db 

település kerüljön 
megadásra minden 

projektnél)

Földrajzi beavatkozási 
terület lehatárolása 
(amennyiben nem 
egyezik meg a "C" 
oszlopban jelzett 

járások teljes 
területével, ill. más 
területi elv mentén 

határolható le).

Kapcsolódó EU tematikus 
célkitűzés

88 Marcali Múltház felújítása VOP 6. EMVA Múltház felújítása Balatonberény Község 
Önkormányzata

Önkormányzat Járás vállalkozásai, 
lakosság

Később pontosítandó Később pontosítandó                   2 362 205 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Balatonberény

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

89 Marcali Települési turisztikai kiadványok, 
ajándéktárgyak beszerzése

VOP 6. EMVA
Települési turisztikai 
kiadványok, ajándéktárgyak 
beszerzése

Balatonberény Község 
Önkormányzata

Önkormányzat Járás vállalkozásai, 
lakosság

Később pontosítandó Később pontosítandó                      472 441 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Balatonberény

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

90 Marcali településtörténetet feldolgozó könyvek 
kiadása

VOP 6. EMVA településtörténetet 
feldolgozó könyvek kiadása

Balatonberény Község 
Önkormányzata

Önkormányzat Járás vállalkozásai, 
lakosság

Később pontosítandó Később pontosítandó                      708 661 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Balatonberény

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

91 Marcali játszótér építése VOP 6. EMVA játszótér építése Balatonberény Község 
Önkormányzata

Önkormányzat Járás vállalkozásai, 
lakosság

Később pontosítandó Később pontosítandó                   4 330 709 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Balatonberény

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

92 Nagyatádi Kulturház teljes felújítása VOP 6. EMVA Kulturált közösségi tér 
kialakítása

Kulturált közösségi tér kialakítása Beleg Község 
Önkormányzata

önkormányzat lakosság 2015 2                70 000 000 Ft 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés 

Beleg Község 
Önkormányzata

Beleg Község 
Önkormányzata

később pontosítandó

93 Nagyatádi Ifjúsági klub kialakítása vásárolt 
ingatlanban

VOP 6. EMVA

Kiscsoportos foglalkozásokra 
alkalmas közösségi tér 
kialakítása a szabadidő 
hasznos eltöltését szolgáló 
berendezésekkel való 
felszerelése

Üresen álló családi ház megvásárlása, felújítása, 
ifjúsági célt szolgáló eszközökkel való 
berendezése.

Beleg Község 
Önkormányzata

önkormányzat lakosság 2015 2                10 000 000 Ft 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés 

Beleg Község 
Önkormányzata

Beleg Község 
Önkormányzata

később pontosítandó

94 Nagyatádi Kislábodi szegregált falurész rehabilitációja VOP 6. EMVA

A szegregált kislábodi falurész 
infrastrukturális hálózatának 
felújítása, közösségi tér 
kialakítása, közterület 
rendezés.

A kislábodi falurészt Lábod településsel 
összekötő járda, kerékpárút szakaszának, 
gyalogos Rinya-híd megépítése. Szabadság, 
Kislábodi utcai járdák felújítása. Kislábodi utcai, 
Szabadság utcai szilárd burkolatú út 
megépítése. Szabadság téri játszótér kialakítása, 
közösségi ház kialakítása és működtetése 
ingatlanvásárlással és felújítással. Lakóépületek 
statikai állagmegóvó építési munkáinak 
elvégzése.

Lábod Község 
Önkormányzata

önkormányzat lakosság 2015 2              150 000 000 Ft 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés 

Lábod Község 
Önkormányzata

Lábod Község 
Önkormányzata

később pontosítandó

95 Nagyatádi Községközponti park, parkoló kialakítása VOP 6. EMVA
Községközponti belterületen 
fekvő barnamezős terület 
rehabilitációja.

Az egykor magtár funkciót ellátó épület rom 
területének megtisztítása, tereprendezése, 
parkoló – burkolat építése, parkrész kialakítása.

Lábod Község 
Önkormányzata

önkormányzat lakosság 2015 2                20 000 000 Ft 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés 

Lábod Község 
Önkormányzata

Lábod Község 
Önkormányzata

később pontosítandó

96 Nagyatádi Tájház teljes felújítása VOP 6. EMVA Nagykorpád Község 
Önkormányzata

önkormányzat lakosság 2015 2

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés 

Nagykorpád Község 
Önkormányzata

Nagykorpád Község 
Önkormányzata

később pontosítandó

97 Nagyatádi Gyermekétkeztetést biztosító konyha 
felújítása

VOP 6. EMVA Ötvöskónyi Község 
Önkormányzata

önkormányzat lakosság 2015 2                30 000 000 Ft 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés 

Ötvöskónyi Község 
Önkormányzata

Ötvöskónyi Község 
Önkormányzata

később pontosítandó

98 Nagyatádi A Volt iskola épületének az integrált 
közösségi szolgáltató térré alakítása

VOP 6. EMVA Mindenféle lakossági 
szolgáltatás egy helyen.

Ötvöskónyi Község 
Önkormányzata

önkormányzat lakosság 2015 2                40 000 000 Ft 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés 

Ötvöskónyi Község 
Önkormányzata

Ötvöskónyi Község 
Önkormányzata

később pontosítandó
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Sor-
szám

Érintett 
járás(ok) neve

Projekt/projektcsomag megnevezése Kapcsolódó OP 
prioritás

Finanszírozó 
alap

Projektcsomag céljai Projektcsomag tartalmi leírása (a 
kulcstevékenységek, tevékenység típusok 

megjelölésével)

Projektgazda neve Kedvezményezetti kör 
meghatározása 

(projekt szinten)

Egyéb bevonandó 
szervezet

Célcsoport Időbeli ütemezés: a 
kezdés tervezett 

időpontja (év)

Időbeli ütemezés: a 
projekt megvalósítás 
várható időtartama 

(év)

Költségigény (Ft) Somogy megyei 
területfejlesztési 

stratégia kapcsolódó  
prioritása

Gesztor település 
megnevezése (itt 1 db 

település kerüljön 
megadásra minden 

projektnél)

Földrajzi beavatkozási 
terület lehatárolása 
(amennyiben nem 
egyezik meg a "C" 
oszlopban jelzett 

járások teljes 
területével, ill. más 
területi elv mentén 

határolható le).

Kapcsolódó EU tematikus 
célkitűzés

99 Nagyatádi Járdafelújítás VOP 6. EMVA Balesetmentes 
galogosközlekedés

Ötvöskónyi Község 
Önkormányzata

önkormányzat lakosság 2015 2                10 000 000 Ft 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés 

Ötvöskónyi Község 
Önkormányzata

Ötvöskónyi Község 
Önkormányzata

később pontosítandó

100 Nagyatádi Falusi épületek felújítása VOP 6. EMVA
épületek külső, belső 
felújítása, kerítés építés

Bakházai Faluház felújítása, utcai kerítés építése
Babócsai Vadászház részleges felújítása
Kutasi Szolgáltató épület felújítása
Somogyszobi Római Katolikus Parókia belső 
felújítása
A projekt 4 különböző fejlesztést foglal 
magában.

Rinya-Dráva Szövetség civil szervezet lakosság 2015 2                34 100 000 Ft 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés 

Rinya-Dráva Szövetség Rinya-Dráva Szövetség később pontosítandó

101 Nagyatádi Falusi játszóterek kialakítása VOP 6. EMVA játszóterek kialakítása

Játszóterek kialakítása Bakháza, 
Csokonyavisonta, Háromfa településeken a 
hozzájuk kapcsolódó játszóeszközök, játszótéri 
elemek beszerzésével.  A projekt 3 különböző 
fejlesztést foglal magában.

Rinya-Dráva Szövetség civil szervezet lakosság 2015 2                14 393 000 Ft 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés 

Rinya-Dráva Szövetség Rinya-Dráva Szövetség később pontosítandó

102 Nagyatádi Falusi parkok megújítása VOP 6. EMVA parkok megújítása

Kisbajomi közpark reorganizációja
A fő tér megújítása Lábodon
A projekt 2 különböző fejlesztést foglal 
magában.

Rinya-Dráva Szövetség civil szervezet lakosság 2015 2                14 020 200 Ft 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés 

Rinya-Dráva Szövetség Rinya-Dráva Szövetség később pontosítandó

103 Nagyatádi Hagyományőrző csoportok támogatása VOP 6. EMVA eszközbeszerzés Tradicionális hangszerek és fellépő ruhák 
beszerzése

Rinya-Dráva Szövetség civil szervezet lakosság 2015 2                      929 600 Ft 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés 

Rinya-Dráva Szövetség Rinya-Dráva Szövetség később pontosítandó

104 Nagyatádi Kiadványok támogatása VOP 6. EMVA kiadvány készítés

Térség értékeit bemutató kiadványok: Rinya-
Dráva menti ízek, Dráva menti értékek.
A projekt 5 különböző programot foglal 
magában.

Rinya-Dráva Szövetség civil szervezet lakosság 2015 2                   9 597 757 Ft 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés 

Rinya-Dráva Szövetség Rinya-Dráva Szövetség később pontosítandó

105 Nagyatádi Segesd Község Zarándokhellyé fejlesztése VOP 6. EMVA

Segesd régi búcsújáró hely 
volt, ami a 70-es 90-es 
években ellaposodott. 
Zarándokhellyé fejlesztésével 
a régi hagyományok 
felélesztése.

Zarándok útvonalon az út és járda felújítása. 
Prédikálóhely megvilágítása, Szent-kút 
helyreállítása, a jelenlegi konyha felújításával az 
étkezési lehetőségek megteremtése, az üresen 
álló elhagyott ingatlanok megvásárlásával és 
felújításável, a szálláslehetőségek biztosítása, 
Mária telepi temető kerítésének építése, 
temetési parcellák kialakítása

Segesd Község 
Önkormányzata

önkormányzat lakosság 2015 2
3.) Somogy megye 
turisztikai potenciáljának 
erősítése

Segesd Község 
Önkormányzata

Segesd Község 
Önkormányzata

később pontosítandó

106 Nagyatádi Somogyszob Kultúrház bővítése, felújítása VOP 6. EMVA
Somogyszob Kultúrház 
bővítése, hőszigetelése, 
tetőfelújítása

Somogyszob Kultúrház bővítése egy helyiséggel. 
Az épület külső hőszigetelése, nyílászáróinak 
cseráje, valamint tetőfelújítása.

Somogyszob Községi 
Önkormányzat

önkormányzat lakosság 2015 2              150 000 000 Ft 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés 

Somogyszob Községi 
Önkormányzat

Somogyszob Községi 
Önkormányzat

később pontosítandó

107 Nagyatádi Somogyszob turisztikai infrastruktúrájának 
fejlesztése

VOP 6. EMVA

Vilma ház, múzeum a térség 
turisztikai programjaihoz való 
kapcsolódása turisztikai 
kínálatának bővítése

A műemlékház belső felújítása, istálló és pajta 
építése, a kézműves fogalkozások részére, 
valamint a helyi sajátosságok bemutatása.

Somogyszob Községi 
Önkormányzat

önkormányzat lakosság 2015 2              150 000 000 Ft 
3.) Somogy megye 
turisztikai potenciáljának 
erősítése

Somogyszob Községi 
Önkormányzat

Somogyszob Községi 
Önkormányzat

később pontosítandó

108 Siófoki Nagyberény község belterületi útjainak 
burkolása

VOP 6. EMVA Települési infrastruktúra 
fejlesztése

Nagyberény község belterületi útjainak 
burkolása

Nagyberény Község 
Önkormányzata

Önkormányzat Az értintett tepeülések 
lakossága

2015 2              150 000 000 Ft 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés 

Nagyberény Nagyberény

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása
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Sor-
szám

Érintett 
járás(ok) neve

Projekt/projektcsomag megnevezése Kapcsolódó OP 
prioritás

Finanszírozó 
alap

Projektcsomag céljai Projektcsomag tartalmi leírása (a 
kulcstevékenységek, tevékenység típusok 

megjelölésével)

Projektgazda neve Kedvezményezetti kör 
meghatározása 

(projekt szinten)

Egyéb bevonandó 
szervezet

Célcsoport Időbeli ütemezés: a 
kezdés tervezett 

időpontja (év)

Időbeli ütemezés: a 
projekt megvalósítás 
várható időtartama 

(év)

Költségigény (Ft) Somogy megyei 
területfejlesztési 

stratégia kapcsolódó  
prioritása

Gesztor település 
megnevezése (itt 1 db 

település kerüljön 
megadásra minden 

projektnél)

Földrajzi beavatkozási 
terület lehatárolása 
(amennyiben nem 
egyezik meg a "C" 
oszlopban jelzett 

járások teljes 
területével, ill. más 
területi elv mentén 

határolható le).

Kapcsolódó EU tematikus 
célkitűzés

109 Siófoki Faluközpont felújítása és településkép 
javítás

VOP 6. EMVA Települési infrastruktúra 
fejlesztése

Faluközpont felújítása és településkép javítás Ságvár Község 
Önkormányzata

Önkormányzat Az értintett tepeülések 
lakossága

2015 2                50 000 000 Ft 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés 

Ságvár Ságvár

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

110 Siófoki Helyi értékeken alapuló  településkép 
javítás.

VOP 6. EMVA Települési infrastruktúra 
fejlesztése

Helyi értékeken alapuló  településkép javítás. Som Község 
Önkormányzata

Önkormányzat Az értintett tepeülések 
lakossága

2015 2                27 500 000 Ft 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés 

Som Som

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

111 Siófoki Siójut közterületi térfigyelőrendszerének 
kiépítése

VOP 6. EMVA Települési infrastruktúra 
fejlesztése

Siójut közterületi térfigyelőrendszerének 
kiépítése

Siójut Önkormányzat Önkormányzat Az értintett tepeülések 
lakossága

2015 2                12 000 000 Ft 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés 

Siójut Siójut

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

112 Siófoki Siójut Szőlőhegy infrastruktúrális 
fejlesztése

VOP 6. EMVA Települési infrastruktúra 
fejlesztése

Siójut Szőlőhegy infrastruktúrális fejlesztése Siójut Önkormányzat Önkormányzat Az értintett tepeülések 
lakossága

2015 2                50 000 000 Ft 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés 

Siójut Siójut

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

113 Tabi Fiad Község úthálózatának fejlesztése VOP 6. EMVA Települési infrastruktúra 
fejlesztése

Fiad Község úthálózatának fejlesztése Fiad Község 
Önkormányzata

Önkormányzat Az érintett terület 
lakossága

2015 2                98 000 000 Ft 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés 

Fiad Fiad

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

114 Tabi Belterületi utak és járdák folyamatos 
fejlesztése

VOP 6. EMVA Települési infrastruktúra 
fejlesztése

Belterületi utak és járdák folyamatos fejlesztése Tab Város 
Önkormányzata

Önkormányzat Az érintett terület 
lakossága

2015 2              150 000 000 Ft 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés 

Tab Tab

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

115 Tabi Faluház felújítás VOP 6. EMVA Települési infrastruktúra 
fejlesztése

Faluház felújítás Fiad Község 
Önkormányzata

Önkormányzat Az érintett terület 
lakossága

2015 2                30 000 000 Ft 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés 

Fiad Fiad

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

116 Tabi Könyvtár felújítás VOP 6. EMVA Települési infrastruktúra 
fejlesztése

Könyvtár felújítás Fiad Község 
Önkormányzata

Önkormányzat Az érintett terület 
lakossága

2015 2                21 000 000 Ft 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés 

Fiad Fiad

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

117 Tabi

Belterületi utak felújítása, aszfaltozása.
Iskolai-és közösségi célú tornaterem építés.
Járda felújítások.
Intézmények nyílászáró cseréje.(orvosi 
rendelő  és közösségi ház, könyvtár)

VOP 6. EMVA Települési infrastruktúra 
fejlesztése

Belterületi utak felújítása, aszfaltozása.
Iskolai-és közösségi célú tornaterem építés.
Járda felújítások.
Intézmények nyílászáró cseréje.(orvosi rendelő  
és közösségi ház, könyvtár)

Andocs Község 
Önkormányzata

Önkormányzat Az érintett terület 
lakossága

2015 2              300 000 000 Ft 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés 

Andocs Andocs

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

118 Tabi
Kisbárapáti település központjának 
rehabilitációja a kúltúrház külső és belső 
felújításával, fűtés korszerűsítésével.

VOP 6. EMVA Települési infrastruktúra 
fejlesztése

Kisbárapáti település központjának 
rehabilitációja a kúltúrház külső és belső 
felújításával, fűtés korszerűsítésével.

Kisbárapáti Község 
Önkormányzata

Önkormányzat Az érintett terület 
lakossága

2015 2                40 000 000 Ft 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés 

Kisbáraapáti Kisbáraapáti

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

119 Tabi Közpark és játszótér kialakítása VOP 6. EMVA Települési infrastruktúra 
fejlesztése

Közpark és játszótér kialakítása Kisbárapáti Község 
Önkormányzata

Önkormányzat Az érintett terület 
lakossága

2015 2                   9 000 000 Ft 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés 

Kisbáraapáti Kisbáraapáti

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

2014.05.31. 12/28
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Vidékfejlesztési Operatív Programhoz (VOP) kapcsolódó megyei területfejlesztési részdokumentum

Sor-
szám

Érintett 
járás(ok) neve

Projekt/projektcsomag megnevezése Kapcsolódó OP 
prioritás

Finanszírozó 
alap

Projektcsomag céljai Projektcsomag tartalmi leírása (a 
kulcstevékenységek, tevékenység típusok 

megjelölésével)

Projektgazda neve Kedvezményezetti kör 
meghatározása 

(projekt szinten)

Egyéb bevonandó 
szervezet

Célcsoport Időbeli ütemezés: a 
kezdés tervezett 

időpontja (év)

Időbeli ütemezés: a 
projekt megvalósítás 
várható időtartama 

(év)

Költségigény (Ft) Somogy megyei 
területfejlesztési 

stratégia kapcsolódó  
prioritása

Gesztor település 
megnevezése (itt 1 db 

település kerüljön 
megadásra minden 

projektnél)

Földrajzi beavatkozási 
terület lehatárolása 
(amennyiben nem 
egyezik meg a "C" 
oszlopban jelzett 

járások teljes 
területével, ill. más 
területi elv mentén 

határolható le).

Kapcsolódó EU tematikus 
célkitűzés

120 Tabi Bükki forrás és környékének felújítása VOP 6. EMVA Települési infrastruktúra 
fejlesztése

Bükki forrás és környékének felújítása Kisbárapáti Község 
Önkormányzata

Önkormányzat Az érintett terület 
lakossága

2015 2                   7 000 000 Ft 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés 

Kisbáraapáti Kisbáraapáti

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

121 Tabi Belterületi út javítás VOP 6. EMVA Települési infrastruktúra 
fejlesztése

Belterületi út javítás Kisbárapáti Község 
Önkormányzata

Önkormányzat Az érintett terület 
lakossága

2015 2                   8 500 000 Ft 

7.) Térségi jelentőségű 
szolgáltatások és 
infrastrukturális 
rendszerek fejlesztése, 
valamint 
településfejlesztés 

Kisbáraapáti Kisbáraapáti

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

122 Kaposvári

Kaposvári Egyetem agrár- és élelmiszeripari 
képzési IT és ITK infrastruktúrájának 
fejlesztése - az agrár- és erdészeti termelési 
láncok szereplőinek támogatása érdekében

VOP 6. A 
társadalmi 
befogadás 
előmozdítása, a 
szegénység 
csökkentése és a 
gazdasági 
fejlődés 
támogatása a 
vidéki 
térségekben

EMVA

A Kaposvári Egyetem a 
szűkebb Dél-dunántúli Régió 
(Baranya, Somogy, Tolna 
megye) és a tágabb dunántúli 
beiskolázási körzet (Zala, 
Fejér megye) legjelentősebb 
felsőoktatási és innovációs 
intézménye a Pécsi 
Tudományegyetem mellett. 
Agrár- és élelmiszeripari 
területen a régió egyetlen 
felsőoktatási intézménye és 
legnagyobb kutató szervezete 
(Somogy megyében az 
egyetlen). A projekt 
keretében az agrár- és 
élemiszertudományi oktatás, 
képzés és a kutatás-fejlesztés 
hátterét biztosító IT 
infrastruktúra kerül 
fejlesztésre.  A fejlesztés 
összértéke: 400 millió Ft. 

A fejlesztés keretében megújul a szakterületet 
oktató összes érintett egyetemi kar és a 
tudományos infrastruktúra IT és IKT 
eszközparkja. Az egyetem alapszolgáltatásainak 
működéséhez szükséges intézményi háttér és 
központi IT infrastruktúra fejlesztésére kerül sor 
a projekt keretében. Az egyetem és azon belül 
az Agrár- és Környezettudományi Kar céljainak 
megvalósításához (kutatás, szaktanácsadás, 
adatbázisok kialakítása az agrár- és az élelmiszer-
ágazatban) elengedhetetlen a korszerű, 
megfelelő kapacitással, valamint nagy adat és 
üzembiztonsággal működő IT szolgáltatás. 
(Gyors, nagy kapacitású szerverek, háttértárak, 
hálózati aktív eszközök, tantermi, szaktantermi 
digitális eszközök, a háttéradminisztráció IT 
eszközparkja). A projekt keretében ezek 
kerülnek fejlesztésre.

Kaposvári Egyetem 
Gazdaságtudományi 
Kar

Vidékfejlesztési 
Minisztérium - 
Nemzeti 
Agrárszaktanácsadási, 
Képzési és 
Vidékfejlesztési Intézet

Járás vállalkozásai, 
lakosság

2014. július 1. 18 hónap              400 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

123 Kaposvári

Méhészetek létesítését és fejlesztését 
támogató beruházás, ami nagy mértékben 
segíti a gyümölcsök és zöldségek 
beporzását és a hozamnövelést.

Vop2 EMVA

A gyümölcs és 
zöldségtermesztés 
hatékonyságának és 
minőségének növelése 
céljából szükséges a hatékony 
beporzás, amelyhez 
elengedhetetlen a méhek 
közreműködése. (Albert 
Einsten szerint, ha a méhek 
kipusztulnak, az 
emberiségnek csak 1-2 éve 
van vissza az életéből.)

? vállalkozás Település 
vállalkozásai, lakosság

2015              546 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

124 Kaposvári Gyümölcsaszaló és feldolgozó üzem 
létesítése

VOP2 EMVA

Gyümölcsaszaló és feldolgozó 
üzem létesítése a 
rendelkezésre álló, helyben 
termelt alapanyagok 
(zöldség, gyümölcs) 
feldolgozására, helyi 
munkaerő igénybevételével.

Gyümölcsaszaló és feldolgozó üzem kialakítása 
tervezéssel, engedélyezéssel. Az előállításhoz 
szükséges gépek, berendezések, eszközök 
beszerzése. A helyi élelmiszertermékek 
előállítása, feldolgozása ösztönzése a helyi 
vállalkozások, termelők bevonásával.

Westerheide Kft. vállalkozás Járás vállalkozásai, 
lakosság

2015. január 24 hónap              150 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Nagybajom

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

125 Kaposvári Olajtök termesztés és feldolgozás, 
olajsajtoló kisüzem kialakítása

VOP2 EMVA
Olajtök termesztés és 
feldolgozás helyi munkaerő 
segítségével. Értékesítés.

A gazdálkodáshoz szükséges eszközök 
beszerzése, épület kiépítése. Földterületek 
bérlése. Helyi munkaerő alkalmazása. 
Értékesítés.

Fonó Községi 
Önkormányzat

önkormányzat Járás vállalkozásai, 
lakosság

2015. március 1. 12                70 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Fonó

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

126 Kaposvári Park felújítása VOP2 EMVA A település turisztikai 
potenciáljának növelése

A meglévő park felújítása új fákkal, sétányokkal, 
kültéri bútorokkal, kültéri sporteszközökkel.

Hetes Községi 
Önkormányzat

önkormányzat Település 
vállalkozásai, lakosság

2015.I. negyedév 6 hónap                15 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

hetes

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

2014.05.31. 13/28
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Sor-
szám

Érintett 
járás(ok) neve

Projekt/projektcsomag megnevezése Kapcsolódó OP 
prioritás

Finanszírozó 
alap

Projektcsomag céljai Projektcsomag tartalmi leírása (a 
kulcstevékenységek, tevékenység típusok 

megjelölésével)

Projektgazda neve Kedvezményezetti kör 
meghatározása 

(projekt szinten)

Egyéb bevonandó 
szervezet

Célcsoport Időbeli ütemezés: a 
kezdés tervezett 

időpontja (év)

Időbeli ütemezés: a 
projekt megvalósítás 
várható időtartama 

(év)

Költségigény (Ft) Somogy megyei 
területfejlesztési 

stratégia kapcsolódó  
prioritása

Gesztor település 
megnevezése (itt 1 db 

település kerüljön 
megadásra minden 

projektnél)

Földrajzi beavatkozási 
terület lehatárolása 
(amennyiben nem 
egyezik meg a "C" 
oszlopban jelzett 

járások teljes 
területével, ill. más 
területi elv mentén 

határolható le).

Kapcsolódó EU tematikus 
célkitűzés

127 Kaposvári Útburkolatok Hetesre VOP2 EMVA A települési burkolt utak 
minőségi felújítása

A fenti utcák útburkolatának és a burkolt utakat 
övező árkoknak a felújítása.

Hetes Községi 
Önkormányzat

önkormányzat Járás vállalkozásai, 
lakosság

2016. II. félév 26 hónap              850 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

hetes

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

128 Kaposvári Missziós központ kialakítása VOP2 EMVA

Az üresen álló volt speciális 
általános iskola és kollégium 
épületében szociális, 
gyermekjóléti intézmény 
kialakítása, amely 
bentlakásos jellegű lenne. Az 
épület közel 300 éves, 
valamikor járásbíróságként, 
börtönként később 
diákotthonként funkcionált. 
Szerkezetét tekintve teljes 
felújítással és belső 
átalakítással egy patinás 
épületet tudnánk kialakítani a 
hozzátartozó belső parkkal. 
Az épület  átriumos 
kialakítása lehetővé teszi a 
zárt belső udvarban, mind 
pihenő mind pedig 
sportcentrum kialakítását.

Ebben a jelenleg üresen álló patinás épületben 
tervezzük a Református Egyházzal közös 
fenntartásban egy egyházi diakóniai központ 
kialakítását. A missziós központban a testileg, 
lelkileg sérült, hátrányos és halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermekek felkarolása 
valósulna meg térségi szinten. A missziós 
központ kialakításával lehetőség nyílna a 
hátrányos helyzetű, főként cigány származású 
gyermekek társadalomba illesztésére, hogy 
ezáltal testileg, lelkileg megerősödve a felnőtt 
korba lépve a társadalom hasznos tagjai 
legyenek. Az itt pártfogásba vett tanulók nem 
csak speciális képzésben, hanem egyfajta 
tehetséggondozásban is részesülnének. A 
különböző szakmákban illetve művészetekben 
tehetséget mutató hátrányos helyzetű tanulók 
felkarolása, pályájuk segítése lenne a cél. Az 
ehhez szükséges épületkmoplexum 
rendelkezésünkre áll, azonban az egyedi igények 
és a református egyzáz által megjelölt ingatlan 
és eszközigény ismeretében szeretnénk az 
épületet átalakítani, és a hozzátartozó 
parkokkal együtt  ehez a nemes célhoz 
funkciójában méltóvá tenni.

Igal Város 
Önkormányzat önkormányzat Református Egyház

Járás vállalkozásai, 
lakosság 2014. III. negyedév 24 hónap           1 000 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Igal

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

129 Kaposvári
Üvegházas zöldségtermesztés biogáz 
energiával VOP2 EMVA

2014 februárjában próba 
üzemel induló Várdai 
Biogázüzem termelésére 
alapozva fűthető üvegházas 
zöldség termesztés 
megvalósítása.

Olcsó energiával zöldség termesztés környező 
településeken Start közmunkában betanított női 
munkaerő foglalkoztatásával. Folyamatos 
zöldség termesztés, értékesítés. A Biogáz 
üzemet létrehozó holland befektető az eredeti 
tervek szerint is készül üvegházas kertészetet 
létrehozni. A beruházáshoz a terület létre áll, az 
eddigi tevékenységek során elbizonytalanodott 
befektetőt szükségesnek láttom mind anyagi 
mind szakmai segítséggel megtámogatni. Ez a 
projeckt megoldhatná Juta, Hetes, Csombárd, 
Bodrog, Somogyjád, Magyaregres Edde és 
Alsóbogát betanított női munkavállalóinak 
foglalkoztatását.

Varga András- 
KICSERÉLNI!!! Várda 
Község 
Önkormányzata

önkormányzat
Járás vállalkozásai, 
lakosság 2014. nyara 12 hónap           2 000 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Várda

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

130 Kaposvári Levendula termesztés fejlesztése 
telepítéssel, eszközbeszerzéssel

VOP2 EMVA

2011 - ben telepített 
levendulaültetvény bővítése, 
megműveléshez, 
feldolgozáshoz szükséges 
eszközök beszerzése.

Meglévő, 300 tő levendulaültetvény 
felfejlesztése bérelt földterületen  1500-2000 
tőre. A megműveléshez, gondozáshoz valamint 
szállításhoz szükséges  kisgép beszerzése. A 
levendula nem mint gyógynövény, hanem, mint 
kézműves termék szárítva, illatpárnába varrva , 
dísznövényként feldolgozva kerül értékesítésre. 

Kőszeghy Miklós vállalkozás Település 
vállalkozásai, lakosság

2015 március                   1 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

2014.05.31. 14/28
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Sor-
szám

Érintett 
járás(ok) neve

Projekt/projektcsomag megnevezése Kapcsolódó OP 
prioritás

Finanszírozó 
alap

Projektcsomag céljai Projektcsomag tartalmi leírása (a 
kulcstevékenységek, tevékenység típusok 

megjelölésével)

Projektgazda neve Kedvezményezetti kör 
meghatározása 

(projekt szinten)

Egyéb bevonandó 
szervezet

Célcsoport Időbeli ütemezés: a 
kezdés tervezett 

időpontja (év)

Időbeli ütemezés: a 
projekt megvalósítás 
várható időtartama 

(év)

Költségigény (Ft) Somogy megyei 
területfejlesztési 

stratégia kapcsolódó  
prioritása

Gesztor település 
megnevezése (itt 1 db 

település kerüljön 
megadásra minden 

projektnél)

Földrajzi beavatkozási 
terület lehatárolása 
(amennyiben nem 
egyezik meg a "C" 
oszlopban jelzett 

járások teljes 
területével, ill. más 
területi elv mentén 

határolható le).

Kapcsolódó EU tematikus 
célkitűzés

131 Kaposvári Gépjármű vásárlás VOP2 EMVA

Szeretnénk egy 4 kerék 
meghajtású, legalább 9 főt 
szállítani tudó kisbuszt 
vásárolni.

Tekintettel arra, hogy 10 település 
összefogásával Alapszolgáltatási kp-ot 
üzemeltetünk 2014.01.01-től, ezért a nappali 
ellátásban, családsegítésben, 
gyermekgondozásban és a szociális étkezésben 
is megszaporodtak a gépjármű igénybevételével 
járó feladatok. Tovább növeli e feladatok 
mennyiségét, hogy nálunk működik a megyében 
üzemelő 3 Biztos Kezdet Gyerekházakból az 
egyik, ahova rendszeresen szállítjuk a rászorult 
családokat. A nemrég kiírt településiek által is 
igénybe vehető gépjármű pályázaton nem 
tudtunk indulni tekintettel arra, hogy pár nappal 
később lett forgalomba helyezve a kisbuszunk, 
mint az előírás. Azonban a járművünk már 
elérte az 5. évét, várhatóan tönkre fog menni. 
Ezért szeretnénk egy 4 kerék meghajtású, 
legalább 9 főt szállítani tudó kisbuszt beszerezni 
10 M Ft. értékben. 

Kaposszerdahely 
Községi Önkormányzat önkormányzat

Település 
vállalkozásai, lakosság 2015. január 1 3 hónap                10 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Kaposszerdahely

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

132 Kaposvári Versenyképesség javítása (?) VOP2 EMVA
Agrár típusú, helyi termék 
előállítását célzó fejlesztés

Társaságunk borjú, bárány és juh vágással, első 
és másodlagos feldolgozással foglalkozik. 22 éve 
működünk, árbevételünk 750 M forint körül 
mozog, 20 fő alkalmazottunk van. Nyereségünk 
7-9 M forint hosszú évek óta. Ahol segítséget 
kérünk:  az elsődleges feldolgozókat  - pályázati 
lehetőség szempontjából  �nagyon hátrányosan 
érinti az u.n. ANEX-1 lista, melynek 
következtében a legtöbb pályázatban nem 
vehetünk részt. A versenyképességünket 
hátrányosan befolyásolja az utóbbi években 
„ránk rakott” adók és egyéb elvonások (pl. 
felügyeleti díj, útdíj, kötelező bérnövelés, 
kötelező kamarai tagság és tagdíj, stb.). A 
hivatali ügyintézés gyakran nehézkes és 
bürokratikus, mely sok időt és energiát köt le és 
nem ritkán parttalan. 1/1. Prioritás Integráció 
(irányított termeltetés) kiskérődző  fajokra 
vonatkozóan (juh és kecske) Társaságunk biztos 
piacot biztosíthat az Önkormányzatok által 
irányított Start munkaprogram keretein belül 
végzett állattartási tevékenység vágóállatok 
felvásárlásához. 1/2.Prioritás: Az innovációs 
fejlesztésekhez a K+F partnerségen kívül, a 
források biztosítása lenne a legfontosabba kis- 
és középvállalkozások részére. 3/5. Prioritás:A 
helyi termelésen alapuló önfenntartó  szociális 
gazdaságokkal  az együttműködés szolgáltatás 
jelleggel valósulhat meg (pl. bérfeldolgozás).

Kapos Ternero Kft. vállalkozás
Járás vállalkozásai, 
lakosság

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

hetes

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása
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Sor-
szám

Érintett 
járás(ok) neve

Projekt/projektcsomag megnevezése Kapcsolódó OP 
prioritás

Finanszírozó 
alap

Projektcsomag céljai Projektcsomag tartalmi leírása (a 
kulcstevékenységek, tevékenység típusok 

megjelölésével)

Projektgazda neve Kedvezményezetti kör 
meghatározása 

(projekt szinten)

Egyéb bevonandó 
szervezet

Célcsoport Időbeli ütemezés: a 
kezdés tervezett 

időpontja (év)

Időbeli ütemezés: a 
projekt megvalósítás 
várható időtartama 

(év)

Költségigény (Ft) Somogy megyei 
területfejlesztési 

stratégia kapcsolódó  
prioritása

Gesztor település 
megnevezése (itt 1 db 

település kerüljön 
megadásra minden 

projektnél)

Földrajzi beavatkozási 
terület lehatárolása 
(amennyiben nem 
egyezik meg a "C" 
oszlopban jelzett 

járások teljes 
területével, ill. más 
területi elv mentén 

határolható le).

Kapcsolódó EU tematikus 
célkitűzés

133 Kaposvári
Lekvárház Gyártásfejlesztő Részleg 
technológiai berendezéseinek beszerzése, 
felszerelése, üzembe állítása

VOP2 EMVA

Lekvárfőző és 
aszalványkészítő kísérleti 
üzem technológiai 
berendezéseinek beszerzése

A beszerzendő berendezések elsősorban a 
tradícionális természetgyógyászat terápiás 
hatását szolgáló lekvárkészítményekre és 
aszalványokra vonatkozó receptek kialakítását 
és a kísérleti gyártást hivatottak szolgálni, de 
lehetőséget biztosítanak kisebb mennyiségű 
célzott piacra kerülő prémium minőségű termék 
előállítására is, melyek országszerte történő 
hazai és külföldi értékesítésre is alkalmasak. 
Célunk különlegesen magas vitamintartalmú, 
antioxidáns hatású, az immunrendszer 
támogatását célzó, a véredény rendszer 
rugalmasságát és átersztő képességét javító 
különleges gyümölcslekvárok előállítása és 
értékesítése. A tervek szerint a kísérleti üzem 
földszintjén a lekvárfőzés egész folyamatát 
felölelő valamennyi munkafolyamat 
kivitelezését biztosító gyártó- és csomagoló 
berendezések és raktárak kerülnek kialakításra. 
Az üzem emeletén pedig a különlegesen magas 
vitamin- és flavonoidtartalmú bogyótermések, 
mint például a goji bogyó, homoktövis, som, 
schisandra, szibériai mézbogyó, valamint egyéb 
értékes gyümölcsök (áfonya, fekete berkenye, 
bodza) aszalását és az aszalványok 
csomagolását valósítjuk meg. A termékfejlesztés 
eredményeit a tervezett Szentgáloskéri 
Lekvárüzemben hasznosítanánk alapvetően, de 
a kísérleti üzemben  előállított termékek is 
értékesítésre kerülnének. 4 munkahely 
létesítését tervezzük.

Thermo-Delta Kft. vállalkozás Delta-3N Kft.
Járás vállalkozásai, 
lakosság 2014-ben 6                27 580 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Szentgáloskér

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

134 Kaposvári Szentgáloskéri Lekvárház létesítése VOP2 EMVA

Prémium minőségű és 
kivételesen vitamindús 
aszalványok, lekvárok és 
gyümölcstermékek előállítása 
a célunk. Ennek eléréséhez 
olyan különleges, saját 
termesztésű gyümölcsöket 
szeretnénk felhasználni, 
melyek feldolgozásuk során 
megőrzik vitamintartalmuk 
nagy részét. Ezt úgy lehet 
elérni, hogy szabályozott 
körülmények között, 
viszonylag alacsony 
hőmérsékleten (60-70 C-on) 
zajlik a főzés. Ezt a speciális 
eljárást az úgynevezett 
vákuumtechnológiás 
berendezés biztosítja.

Az üzem rendeltetése a megvalósítás 
körzetében már meglévő, valamint a 
későbbiekben telepítendő ültetvényeken, és a 
vadon termő gyümölcsök helyben történő 
feldolgozása. A tervezés középpontjában a 
prémium minőségű gyümölcsvelő, 
gyümölcslekvárok, dzsemek és egyéb 
feldolgozott gyümölcstermékek előállítása áll, 
melyek különleges és kiváló minőségű 
nyersanyagokból készülnek, ill. alapanyaguk, 
összetevőik vagy gyártástechnológiájuk révén 
különböznek a nagy tömegben előállított 
készítményektől. Az üzem megépítését 
követően a gyártásfejlesztő kísérleti üzemben 
elkészített receptek alapján megkezdődhet 
nagyobb mennyiségben a vákuumtechnológiás 
prémium lekvár gyártása. A termékek 
értékesítését a megyében, országosan és 
külföldön egyaránt szeretnénk megvalósítani. A 
Lekvárházban kb. 10 fő foglalkoztatását 
tervezzük, és a környékbeli gyümölcstermelő 
gazdák termékeit kívánjuk alapanyagként a saját 
termesztésű különleges gyümölcsökön kívül 
felhasználni, ami további gazdasági növekedést 
generál a kistérségben.

Delta-3N Kft. vállalkozás Thermo-Delta Kft.
Járás vállalkozásai, 
lakosság

2014. IV. né. - 2015. I. 
né. 24              131 425 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Szentgáloskér

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

135 Kaposvári Pezsgőüzem létrehozása VOP2 EMVA

Létrehozni egy hagyományos 
kézműves technológiával, 
emberi erőforrással készített 
magas hozzáadott értékű 
pezsgő, proseco gyártása.

A környező települések, Somogy megyei 
termelők szőlőit felvásároljuk, kézműves 
technológiával pezsgőt készítünk és főként 
külföldi vásárlók igényeinek megfelelően 
számukra értékesítjük. 
Épület építése, gép beszerzése.

IMMO-BBB-BAU Kft. vállalkozás
Járás vállalkozásai, 
lakosság 2014.április 6                60 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Alsóbogát

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

136 Kaposvári Kiskertemből Kft feldolgozó üzeme VOP2 EMVA Növény és állati termék 
feldolgozó üzem

A környékbeli és saját termelők 
nyersanyagainak felvásárlása, félkész és 
késztermék gyártása (füstölt áru, savanyúságok, 
lekvárok) országos értékesítése.
Épület építése, gépbeszerzés.

Kiskertemből Kft vállalkozás Alsóbogát 
Önkormányzat

Település 
vállalkozásai, lakosság

2014.04.01 4                40 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Alsóbogát

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

137 Kaposvári Fóliasátras szamócatelepítés VOP2 EMVA Agrár típusú, helyi termék 
előállítását célzó fejlesztés

Fóliasátras szamócatelepítés Csököly - Pajzs Imre vállalkozás Település 
vállalkozásai, lakosság

                  5 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Csököly

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása
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Sor-
szám

Érintett 
járás(ok) neve

Projekt/projektcsomag megnevezése Kapcsolódó OP 
prioritás

Finanszírozó 
alap

Projektcsomag céljai Projektcsomag tartalmi leírása (a 
kulcstevékenységek, tevékenység típusok 

megjelölésével)

Projektgazda neve Kedvezményezetti kör 
meghatározása 

(projekt szinten)

Egyéb bevonandó 
szervezet

Célcsoport Időbeli ütemezés: a 
kezdés tervezett 

időpontja (év)

Időbeli ütemezés: a 
projekt megvalósítás 
várható időtartama 

(év)

Költségigény (Ft) Somogy megyei 
területfejlesztési 

stratégia kapcsolódó  
prioritása

Gesztor település 
megnevezése (itt 1 db 

település kerüljön 
megadásra minden 

projektnél)

Földrajzi beavatkozási 
terület lehatárolása 
(amennyiben nem 
egyezik meg a "C" 
oszlopban jelzett 

járások teljes 
területével, ill. más 
területi elv mentén 

határolható le).

Kapcsolódó EU tematikus 
célkitűzés

138 Kaposvári Húsmarhatartás VOP2 EMVA Agrár típusú, helyi termék 
előállítását célzó fejlesztés

Húsmarhatartás Hedrehely - Tóth 
Lajosné

vállalkozás Település 
vállalkozásai, lakosság

               15 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Hedrehely

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

139 Kaposvári Lovastúra útvonal kialakítása VOP2 EMVA Lovastúra útvonal kialakítása Lovastúra útvonal kialakítása Hedrehely - 
Westerheide Kft

vállalkozás Járás vállalkozásai, 
lakosság

               20 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Hedrehely

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

140 Kaposvári Tejfeldolgozás VOP2 EMVA Agrár típusú, helyi termék 
előállítását célzó fejlesztés

Tejfeldolgozás Jákó - Kreitz Zoltán vállalkozás Járás vállalkozásai, 
lakosság

               60 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Jákó

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

141 Kaposvári Sertéstenyésztés és feldolgozás VOP2 EMVA Agrár típusú, helyi termék 
előállítását célzó fejlesztés

Sertéstenyésztés és feldolgozás Kadarkút - Tóth István vállalkozás Település 
vállalkozásai, lakosság

               40 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Kadarkút

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

142 Kaposvári csemetekert fejlesztés VOP2 EMVA Agrár típusú, helyi termék 
előállítását célzó fejlesztés

csemetekert fejlesztés Kaposfő - Kovács 
József

vállalkozás Település 
vállalkozásai, lakosság

               20 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Kaposfő

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

143 Kaposvári gyümölcslé üzem kialakítása VOP2 EMVA Agrár típusú, helyi termék 
előállítását célzó fejlesztés

gyümölcslé üzem kialakítása Kaposmérő - Bódi 
Attila

vállalkozás Település 
vállalkozásai, lakosság

               20 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Kaposmérő

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

144 Kaposvári gyümölcsültetvény telepítés VOP2 EMVA Agrár típusú, helyi termék 
előállítását célzó fejlesztés

gyümölcsültetvény telepítés Kiskorpád - Kerti Lajos vállalkozás Település 
vállalkozásai, lakosság

               10 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Kiskorpád

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

145 Kaposvári hűtőház bővítés VOP2 EMVA Agrár típusú, helyi termék 
előállítását célzó fejlesztés

hűtőház bővítés Nagybajom - Fábri 
Béla

vállalkozás Település 
vállalkozásai, lakosság

               40 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Nagybajom

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

146 Kaposvári gombatermesztés, méhészet VOP2 EMVA Agrár típusú, helyi termék 
előállítását célzó fejlesztés

gombatermesztés, méhészet Ecseny - Hajasné Rét 
Krisztina

vállalkozás Település 
vállalkozásai, lakosság

                  4 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Ecseny

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

147 Kaposvári istálló építés, tehenészet bővítés VOP2 EMVA Agrár típusú, helyi termék 
előállítását célzó fejlesztés

istálló építés, tehenészet bővítés Ecseny - Iberhárd 
József

vállalkozás Település 
vállalkozásai, lakosság

                  2 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Ecseny

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

148 Kaposvári üvegház bővítés, öntözés VOP2 EMVA Agrár típusú, helyi termék 
előállítását célzó fejlesztés

üvegház bővítés, öntözés Ecseny - Kiss Krisztián vállalkozás Település 
vállalkozásai, lakosság

               12 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Ecseny

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

149 Kaposvári öntözéses kertészet VOP2 EMVA Agrár típusú, helyi termék 
előállítását célzó fejlesztés

öntözéses kertészet Ecseny - Kiss Krisztián vállalkozás Település 
vállalkozásai, lakosság

                  5 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Ecseny

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

150 Kaposvári levendula ültetvény VOP2 EMVA Agrár típusú, helyi termék 
előállítását célzó fejlesztés

levendula ültetvény Ecseny -Kőszeginé 
Laczkó Zsuzsanna

vállalkozás Település 
vállalkozásai, lakosság

                  2 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Ecseny

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

151 Kaposvári borászat, pince VOP2 EMVA Agrár típusú, helyi termék 
előállítását célzó fejlesztés

borászat, pince Felsőmocsolád - 
Csernyák Géza

vállalkozás Település 
vállalkozásai, lakosság

                  3 900 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Felsőmocsolád

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

2014.05.31. 17/28
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Sor-
szám

Érintett 
járás(ok) neve

Projekt/projektcsomag megnevezése Kapcsolódó OP 
prioritás

Finanszírozó 
alap

Projektcsomag céljai Projektcsomag tartalmi leírása (a 
kulcstevékenységek, tevékenység típusok 

megjelölésével)

Projektgazda neve Kedvezményezetti kör 
meghatározása 

(projekt szinten)

Egyéb bevonandó 
szervezet

Célcsoport Időbeli ütemezés: a 
kezdés tervezett 

időpontja (év)

Időbeli ütemezés: a 
projekt megvalósítás 
várható időtartama 

(év)

Költségigény (Ft) Somogy megyei 
területfejlesztési 

stratégia kapcsolódó  
prioritása

Gesztor település 
megnevezése (itt 1 db 

település kerüljön 
megadásra minden 

projektnél)

Földrajzi beavatkozási 
terület lehatárolása 
(amennyiben nem 
egyezik meg a "C" 
oszlopban jelzett 

járások teljes 
területével, ill. más 
területi elv mentén 

határolható le).

Kapcsolódó EU tematikus 
célkitűzés

152 Kaposvári traktor beszerzés VOP2 EMVA Agrár típusú, helyi termék 
előállítását célzó fejlesztés

traktor beszerzés Juta - Kálmán Péter vállalkozás Település 
vállalkozásai, lakosság

               19 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Juta

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

153 Kaposvári markoló beszerzés VOP2 EMVA Agrár típusú, helyi termék 
előállítását célzó fejlesztés

markoló beszerzés Magyaregres - Kozári 
István

vállalkozás Település 
vállalkozásai, lakosság

               27 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Magyaregres

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

154 Kaposvári Traktor + talajművelő eszközök VOP2 EMVA Agrár típusú, helyi termék 
előállítását célzó fejlesztés

Traktor + talajművelő eszközök Nagyberki - Rajczi 
József

vállalkozás Település 
vállalkozásai, lakosság

               40 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Nagyberki

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

155 Kaposvári méz pergető VOP2 EMVA Agrár típusú, helyi termék 
előállítását célzó fejlesztés

méz pergető Somogysárd - Fülöp 
Dániel

vállalkozás Település 
vállalkozásai, lakosság

                     300 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Somogysárd

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

156 Kaposvári pálinkafőző VOP2 EMVA Agrár típusú, helyi termék 
előállítását célzó fejlesztés

pálinkafőző Somogysárd - Sági 
Judit

vállalkozás Település 
vállalkozásai, lakosság

               20 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Somogysárd

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

157 Kaposvári Méz pergető VOP2 EMVA Agrár típusú, helyi termék 
előállítását célzó fejlesztés

Méz pergető Szentbalázs - Renner 
Rihárd Ferenc

vállalkozás Település 
vállalkozásai, lakosság

                     250 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Szentbalázs

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

158 Kaposvári 2 db traktor VOP2 EMVA Agrár típusú, helyi termék 
előállítását célzó fejlesztés

2 db traktor Szentbalázs- V&S Kft vállalkozás Település 
vállalkozásai, lakosság

               50 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Szentbalázs

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

159 Kaposvári hűtőkamra- élelmiszertartosító VOP2 EMVA Agrár típusú, helyi termék 
előállítását célzó fejlesztés

hűtőkamra- élelmiszertartosító Zselickislak - Bencs 
Zoltán

vállalkozás Település 
vállalkozásai, lakosság

               15 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Zselickislak

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

160 Kaposvári telephelyfejlesztés VOP2 EMVA Agrár típusú, helyi termék 
előállítását célzó fejlesztés

telephelyfejlesztés Zselickislak - Bencs 
Zoltán

vállalkozás Település 
vállalkozásai, lakosság

               20 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Zselickislak

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

161 Kaposvári élelmiszeripari gépek, berendezések VOP2 EMVA Agrár típusú, helyi termék 
előállítását célzó fejlesztés

élelmiszeripari gépek, berendezések Zselickislak - Bencs 
Zoltán

vállalkozás Település 
vállalkozásai, lakosság

               15 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Zselickislak

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

162 Kaposvári Gyógynövény, bogyós gyümölcs feldolgozó 
üzem létesítése.

VOP2 EMVA

A kistérségben megtermelt 
bogyós gyümölcsök, 
csonthéjasok,kertészeti 
termékek,  gyógy- és 
fűszernövények helyben 
történő feldolgozása, 
tárolása értékesítése.

A feldolgozó üzem több funkció ellátására lenne 
képes. Fagyasztó kamrával rendelkezne. Szárító 
és aszalvány készítő, csomagoló berendezések 
által készterméket állítanánk elő. Igény esetén 
ivólé feldolgozás is folyna. A több funkció a 
termékek sokféleségéből adódna. 
(gyógynövények, homoktövis, bogyós 
gyümölcsök, fűszerek, csonthéjasok). A tervezés 
során lenne megoldva a diszponibilitás, a 
sokrétű termék előállítás lehetősége. Megújuló 
energiát tervezünk hasznosítani a versenyképes 
árak elérése céljából.

Szép és Társa Kft. vállalkozás
Asper K�. Kaposvár
Telephely: Somogysárd Járás vállalkozásai, 

lakosság
2018.04.15 12              400 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

163 Kaposvári Gépbeszerzés VOP2 EMVA

A talajmunkák és a 
betakarítás gépeinek 
modernizálása ezáltal a 
hatékonyabb munkavégzés 
elérése a kisebb 
környezetszennyezés 
megvalósítása érdekében 
(CO2).

A beszerzés tartalmazna nagy teljesítményű 
erőgépeket és az azokhoz tartozó komplett 
talajmunka gépsort, illetve az ehhez kapcsolódó 
betakarító, szállító gépsort.

 Igal-Agro Kft. vállalkozás
Település 
vállalkozásai, lakosság 2014.09.01 12              250 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Igal

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

2014.05.31. 18/28
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Sor-
szám

Érintett 
járás(ok) neve

Projekt/projektcsomag megnevezése Kapcsolódó OP 
prioritás

Finanszírozó 
alap

Projektcsomag céljai Projektcsomag tartalmi leírása (a 
kulcstevékenységek, tevékenység típusok 

megjelölésével)

Projektgazda neve Kedvezményezetti kör 
meghatározása 

(projekt szinten)

Egyéb bevonandó 
szervezet

Célcsoport Időbeli ütemezés: a 
kezdés tervezett 

időpontja (év)

Időbeli ütemezés: a 
projekt megvalósítás 
várható időtartama 

(év)

Költségigény (Ft) Somogy megyei 
területfejlesztési 

stratégia kapcsolódó  
prioritása

Gesztor település 
megnevezése (itt 1 db 

település kerüljön 
megadásra minden 

projektnél)

Földrajzi beavatkozási 
terület lehatárolása 
(amennyiben nem 
egyezik meg a "C" 
oszlopban jelzett 

járások teljes 
területével, ill. más 
területi elv mentén 

határolható le).

Kapcsolódó EU tematikus 
célkitűzés

164 Kaposvári Horgásztó fejlesztés, halház építés VOP2 EMVA

A meglévő víztározó-
horgásztó véd-műveinek 
felújítása, javítása. A tó 
műszaki állapotának szinten 
tartása, a szolgáltatás 
színvonalának emelése. A 
horgászok jobb kiszolgálása, 
az egész környezet 
komfortosabbá tétele.

A horgásztó fejlesztése, amely tartalmazza a gát-
javítási munkálatokat a rézsű javítási 
munkálatokat és haltelepítést. Ezzel 
párhuzamosan és ezzel szerves egységben 
készülne egy halház és egy fogadó épület. Ez a 2 
műtárgy alkalmas egy színvonalas 
horgászközpont kialakítására.

Igal-Tógazda Kft. vállalkozás Járás vállalkozásai, 
lakosság

2015.01.01 12                25 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Igal

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

165 Kaposvári
Telephely korszerűsítés, gépbeszerzés, 
termőföld vásárlás VOP2 EMVA

Hatékonyabb 
munkavégzéshez 
nélkülözhetetlen géppark 
felújítása, illetve 
karbantartási munkálatokhoz 
szükséges telephely 
korszerűsítés. Termőföld 
vásárlás.

Megfelelő nagyságú és kapacitású erőgép 
beszerzése a szükséges géplánccal. Telephely 
bővítése, korszerűsítése szerelőműhellyel.

Madarász Lajos ev. vállalkozás
Település 
vállalkozásai, lakosság 2015.01.01 12                50 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Igal

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

166 Kaposvári
Kertészeti gépbeszerzés és méhészet 
fejlesztése VOP2 EMVA

Hatékonyabb munkavégzés, 
jobb terméseredmények 
elérése, kisebb 
környezetszennyezés.

Kertészeti gép beszerzése ehhez szükséges 
megfelelő nagyságú erőgép beszerzése. 
Telephely korszerűsítése és az eddigi 
méhcsaládok számának növelése, valamint új 
kaptárak vásárlása a meglévő méhészeti 
technológia modernizálása.

Madarász Zoltán vállalkozás
Település 
vállalkozásai, lakosság 2015.01.01 12                43 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Igal

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

167 Kaposvári Fiatal-gazda pályázat VOP2 EMVA Fiatal mezőgazdász vállalkozó 
gépparkjának megújítása.

Fiatal mezőgazdász vállalkozó gépparkjának 
megújítása.

Ifj. Madarász Lajos vállalkozás Település 
vállalkozásai, lakosság

2015.01.01 12                13 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Igal

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

168 Kaposvári Telephelybővítés és gépbeszerzés VOP2 EMVA

Olyan szintű munkavégzés 
iparom részéről, hogy 
alkalmazottal egész évben 
folyamatos bedolgozási 
lehetőség legyen, olyan 
vasipari cégekhez, ahova az 
általam előállított 
gépalkatrészeket 
felhasználják. Ehhez 
szükséges gépek beszerzése.

A folyamatos éves munkavégzéshez szükséges 
tárgyi feltételeket kell megteremteni, amely 
tartalmazza a meglévő nyitott műhelyszín 
körbeépítését, téliesítését, közművekkel történő 
ellátását. A beszerzendő gépekkel folyamatos 
munkavégzés.

Horváth Attila ev. vállalkozás Lakics Gépgyártó Kft. Település 
vállalkozásai, lakosság

2015.01.01 12                20 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Igal

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

169 Kaposvári ECSENYI ÉLÉSKAMRA VOP2 EMVA

AZ ÉPÜLŐ ÖNTÖZÉSES 
KERTÉSZETBEN 
MEGTERMELT  
ZÖLDSÉGFÉLÉK 
FELDOGOZÁSA{SAVANYÍTÁSA
,ÍZESÍTÉSE}KÉSZ VAGY 
FÉLKÉSZ TERMÉKKÉNT 
ÉRTÉKESÍTÉS

az épülő öntözéses kertészetben főleg 
uborka,káposzta,paprika termesztés lesz,A 
folyamatosan érő zöldségfélék szedése után 
hordókban lesznek savanyítva,ecetes lébe 
tartósítva.A feldolgozott termékek nagy része a 
helyben üzemelő erdei iskolának ,illetve a 
megfelelő higéniai és tárgyi feltételek kialakítása 
után háznál lesznek értékesítve

KŐKUTI ISTVÁN vállalkozás HÉTHÁZ EGYESÜLET Település 
vállalkozásai, lakosság

2015.05.01 5                   3 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Ecseny

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

170 Kaposvári Sertés hizlalda kialakítása VOP2 EMVA

Olyan egyenletes minőségű, 
homogén hússertés hizlalása, 
amely nem génmódosított 
takarmánnyal lennének 
etetve, ezáltal a 
fogyasztóknak egészséges 
hús kerülhetne az asztalára. 2-
3 munkahely teremtésére 
lenne ezáltal lehetőség.

Egy száz férőhelyes hizlalda kialakítása lenne 
terménytárolóval és fúrt kúttal, amely alkalmas 
olyan egyenletes állomány felnevelésére, ahol 
korszerű körülmények között végezhető ez a 
tevékenység. A hizlaldához kapcsolódna egy 
takarmánytároló, keverő és egy trágyakezelő 
egység.

Obbás Gyula vállalkozás Kaposvári Egyetem
Járás vállalkozásai, 
lakosság 2015.01.01 12                38 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Igal

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

171 Kaposvári Helyben termett gyümölcsök 
értéknövelése,feldolgozása 

VOP2 EMVA
A gyümölcsösünk friss piacra 
nem alkalmas gyümölcsének 
feldolgozása, értéknövelése.

A gyümölcsfeldolgozáshoz szükséges gépek, 
eszközök beszerzése

Nagy Julianna vállalkozás Járás vállalkozásai, 
lakosság

2015.07.31 12                20 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Fonó

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

172 Marcali Szőlőültetvény telepítése VOP2 EMVA Szőlőültetvény telepítése Balatonberény - Alba-
Geod Kft

Vállalkozás Járás vállalkozásai, 
lakosság

Később pontosítandó Később pontosítandó              112 500 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Balatonberény

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

173 Marcali Borászat létesítése VOP2 EMVA Borászat létesítése Balatonberény - Alba-
Geod Kft

Vállalkozás Járás vállalkozásai, 
lakosság

Később pontosítandó Később pontosítandó              280 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Balatonberény

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

2014.05.31. 19/28
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Sor-
szám

Érintett 
járás(ok) neve

Projekt/projektcsomag megnevezése Kapcsolódó OP 
prioritás

Finanszírozó 
alap

Projektcsomag céljai Projektcsomag tartalmi leírása (a 
kulcstevékenységek, tevékenység típusok 

megjelölésével)

Projektgazda neve Kedvezményezetti kör 
meghatározása 

(projekt szinten)

Egyéb bevonandó 
szervezet

Célcsoport Időbeli ütemezés: a 
kezdés tervezett 

időpontja (év)

Időbeli ütemezés: a 
projekt megvalósítás 
várható időtartama 

(év)

Költségigény (Ft) Somogy megyei 
területfejlesztési 

stratégia kapcsolódó  
prioritása

Gesztor település 
megnevezése (itt 1 db 

település kerüljön 
megadásra minden 

projektnél)

Földrajzi beavatkozási 
terület lehatárolása 
(amennyiben nem 
egyezik meg a "C" 
oszlopban jelzett 

járások teljes 
területével, ill. más 
területi elv mentén 

határolható le).

Kapcsolódó EU tematikus 
célkitűzés

174 Marcali
Megyei központú zöldség -gyümölcs 
csomagoló helység, egyedi márkajelölés 
Somogy megyére 

VOP2 EMVA

Megyei központú zöldség -
gyümölcs csomagoló helység, 
egyedi márkajelölés Somogy 
megyére 

Böhönye - Balaton 
Kertész

Vállalkozás Járás vállalkozásai, 
lakosság

Később pontosítandó Később pontosítandó              200 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Böhönye

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

175 Marcali Gombatermesztő üzem VOP2 EMVA Gombatermesztő üzem Böhönye - M.Dergecz 
Éva

Vállalkozás Járás vállalkozásai, 
lakosság

Később pontosítandó Később pontosítandó              100 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Böhönye

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

176 Marcali

Bemutató kert (erdészeti 
szaporítóanyag+disznövénytermesztés, 
ehhez multifunkcionális épület, bemutató 
+oktató teremmel, öntöző rendszer,  
kerítés stb)

VOP2 EMVA

Bemutató kert (erdészeti 
szaporítóanyag+disznövényte
rmesztés, ehhez 
multifunkcionális épület, 
bemutató +oktató teremmel, 
öntöző rendszer,  kerítés stb)

Csömend - Szabó 
István Vállalkozás

Járás vállalkozásai, 
lakosság Később pontosítandó Később pontosítandó                20 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Csömend

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

177 Marcali Borászat létesítése VOP2 EMVA Borászat létesítése Kéthely - 
Bormanufaktúra Kft.

Vállalkozás Járás vállalkozásai, 
lakosság

Később pontosítandó Később pontosítandó              250 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Kéthely

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

178 Marcali Borászat korszerűsítése VOP2 EMVA Borászat korszerűsítése Kéthely - Öregbaglas 
Szőlőbirtok Kft.

Vállalkozás Járás vállalkozásai, 
lakosság

Később pontosítandó Később pontosítandó              150 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Kéthely

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

179 Marcali Vadásztársaságok egységes marketing 
stratégiája

VOP2 EMVA Vadásztársaságok egységes 
marketing stratégiája

Marcali  - Marcali 
Önkormányzata

Önkormányzat Járás vállalkozásai, 
lakosság

Később pontosítandó Később pontosítandó                   2 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Marcali

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

180 Marcali Gyógynövénygyüjtés,felvásárlás, 
feldolgozás, csomagolás

VOP2 EMVA Gyógynövénygyüjtés,felvásárl
ás, feldolgozás, csomagolás

Marcali  - Marcali 
Önkormányzata

Önkormányzat Járás vállalkozásai, 
lakosság

Később pontosítandó Később pontosítandó                50 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Marcali

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

181 Marcali 1000 m2 feldolgozó ,csomagoló 
csarnok(dinnye, zöldség)

VOP2 EMVA
1000 m2 feldolgozó 
,csomagoló csarnok(dinnye, 
zöldség)

Marcali - Agro- Schott 
Kft

Vállalkozás Járás vállalkozásai, 
lakosság

Később pontosítandó Később pontosítandó                60 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Marcali

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

182 Marcali
Komplex telephely fejlesztés  Munkaerő 
fejlesztése,  Kertészet fejlesztése, 
állattartás  Vetőmagelőállítás

VOP2 EMVA

Komplex telephely fejlesztés  
Munkaerő fejlesztése,  
Kertészet fejlesztése, 
állattartás  Vetőmagelőállítás

Marcali - Bencze 
Henrietta

Vállalkozás Járás vállalkozásai, 
lakosság

Később pontosítandó Később pontosítandó                50 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Marcali

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

183 Marcali

elsődleges famegmunkálás a helyi igények 
kielégítésére(pld.szőlő karó), ehhez 
üzemcsarnok, gépberuházás, szociális 
helyiség

VOP2 EMVA

elsődleges famegmunkálás a 
helyi igények 
kielégítésére(pld.szőlő karó), 
ehhez üzemcsarnok, 
gépberuházás, szociális 
helyiség

Marcali - Rukh Bt. Vállalkozás Járás vállalkozásai, 
lakosság

Később pontosítandó Később pontosítandó                25 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Marcali

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

184 Marcali Marhatelep fejlesztése és fajtaváltása 
Mesztegnyőn

VOP2 EMVA Marhatelep fejlesztése és 
fajtaváltása Mesztegnyőn

Mesztegnyő - Nagy 
László Péter

Vállalkozás Járás vállalkozásai, 
lakosság

Később pontosítandó Később pontosítandó                50 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Mesztegnyő

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

185 Marcali

   A Meszetgnyői Erdei Vasút 
rekonstrukciója (A MEV 
pályaszerkezetének (alépítmény és 
felépítmény) részleges cseréje a 
biztonságos közlkedési feltételek 
biztosítása érdekében)

VOP2 EMVA

   A Meszetgnyői Erdei Vasút 
rekonstrukciója (A MEV 
pályaszerkezetének 
(alépítmény és felépítmény) 
részleges cseréje a 
biztonságos közlkedési 
feltételek biztosítása 
érdekében)

Mesztegnyő - SEFAG 
Zrt Vállalkozás

Járás vállalkozásai, 
lakosság Később pontosítandó Később pontosítandó              120 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Mesztegnyő

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

186 Marcali Telepi infrastuktúra, műhely 
felújítás,gépberuházás(rakodógép)

VOP2 EMVA
Telepi infrastuktúra, műhely 
felújítás,gépberuházás(rakod
ógép)

Mesztegnyő- Arbo-95 
Kft

Vállalkozás Járás vállalkozásai, 
lakosság

Később pontosítandó Később pontosítandó                40 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Mesztegnyő

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása
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Sor-
szám

Érintett 
járás(ok) neve

Projekt/projektcsomag megnevezése Kapcsolódó OP 
prioritás

Finanszírozó 
alap

Projektcsomag céljai Projektcsomag tartalmi leírása (a 
kulcstevékenységek, tevékenység típusok 

megjelölésével)

Projektgazda neve Kedvezményezetti kör 
meghatározása 

(projekt szinten)

Egyéb bevonandó 
szervezet

Célcsoport Időbeli ütemezés: a 
kezdés tervezett 

időpontja (év)

Időbeli ütemezés: a 
projekt megvalósítás 
várható időtartama 

(év)

Költségigény (Ft) Somogy megyei 
területfejlesztési 

stratégia kapcsolódó  
prioritása

Gesztor település 
megnevezése (itt 1 db 

település kerüljön 
megadásra minden 

projektnél)

Földrajzi beavatkozási 
terület lehatárolása 
(amennyiben nem 
egyezik meg a "C" 
oszlopban jelzett 

járások teljes 
területével, ill. más 
területi elv mentén 

határolható le).

Kapcsolódó EU tematikus 
célkitűzés

187 Marcali erdészeti gépberuházás(közelítő kocsi, 
erdészeti traktor,daru)

VOP2 EMVA
erdészeti 
gépberuházás(közelítő kocsi, 
erdészeti traktor,daru)

Nemesvid - Vida Tibor Vállalkozás Járás vállalkozásai, 
lakosság

Később pontosítandó Később pontosítandó                30 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Nemesvid

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

188 Marcali infrastruktúra fejlesztés, gépberuházás( 
fürész, fa szárító), csarnok felújítás

VOP2 EMVA
infrastruktúra fejlesztés, 
gépberuházás( fürész, fa 
szárító), csarnok felújítás

Nikla - Bopaár Kft 
fűrészüzem

Vállalkozás Járás vállalkozásai, 
lakosság

Később pontosítandó Később pontosítandó                50 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Nikla

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

189 Marcali Telephely fejlesztés, kertészeti termék 
feldolgozás

VOP2 EMVA Telephely fejlesztés, 
kertészeti termék feldolgozás

Pusztakovácsi - 
Gelencsér Balázs

Vállalkozás Járás vállalkozásai, 
lakosság

Később pontosítandó Később pontosítandó                30 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Pusztakovácsi

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

190 Marcali fafeldolgozó csarnok+ szociális épületek  
+25-30 fő foglalkoztatásával

VOP2 EMVA
fafeldolgozó csarnok+ 
szociális épületek  +25-30 fő 
foglalkoztatásával

Somogyzsitfa - Lignex 
Kft

Vállalkozás Járás vállalkozásai, 
lakosság

Később pontosítandó Később pontosítandó                75 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Somogyzsitfa

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

191 Marcali
gépberuházás:sorozatvágó 
körfűrész,vizszintes hidraulikus tüzifa 
hasító

VOP2 EMVA
gépberuházás:sorozatvágó 
körfűrész,vizszintes 
hidraulikus tüzifa hasító

Somogyzsitfa ZSIT-FA 
Kft

Vállalkozás Járás vállalkozásai, 
lakosság

Később pontosítandó Később pontosítandó                16 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Somogyzsitfa

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

192 Marcali Erdészeti-, kertészeti faiskola VOP2 EMVA Erdészeti-, kertészeti faiskola Vése - Bertók Zsolt Vállalkozás Járás vállalkozásai, 
lakosság

Később pontosítandó Később pontosítandó                50 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Vése

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

193 Marcali Táskai Termálkertészet VOP2 EMVA

Kiaknázatlan 80 Celsius-fokos 
víz, melynek  hasznosításával 
biztosítani lehetne, egy 4ha 
területű üvegházban és 6ha 
fólia zöldségtermesztést. 40 
főnek biztosítva ezzel 
munkalehetőséget, ez a 
munkahely olyan 
embereknek adna 
lehetőséget, akik alacsony 
képzettségük miatt máshol 
nem tudnak elhelyezkedni.

1980-as években működött terálkertészet, 2 ha-
on. A szakmai hozzá-nem értés miatt a 
kertészetet bezárták, mindössze 10 évig 
üzemelt. Jelenleg a kút le van zárva, befektetőre 
vár,ha mindez megvalósulna a Dél-Balatoni 
területet el tudná látni friss zöldségekkel télen-
nyáron.

Vállalkozás Geotop Energy Kft. Járás vállalkozásai, 
lakosság

2015-2016 12              400 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

194 Marcali Marhatelep fejlesztése és fajtaváltása 
Mesztegnyőn

VOP2 EMVA

Jelenlegi szürkemarha 
állomány fajtaváltása 
magasabb jövedelmezőségű, 
vegyes hús- és 
tejhasznosítású magyar tarka 
állományra, telep és 
technológia korszerűsítéssel, 
kiegészítve az esetleges 
helyben feldolgozással.

A Mesztegnyő, Malom köz 2 alatt található, 
jelenleg szürkemarha állománnyal rendelkező 
szarvasmarha-állattartó telep teljeskörű, a 
jövedelmezőséget növelő fejlesztése, a 
kiszolgáló épületek, közlekedést biztosító utak, 
tulajdonvédelmet biztosító kerítésének építése / 
felújítása, eszközeinek, berendezéseinek és 
gépeinek korszerűsítése. Az állatállomány 
fajtaváltásának végrehajtása. Szakmai 
együttműködés a Mesztegnyőn tervezett 
vágópont működtetésében. A projekt 
tartalmazza a kapcsolódó marketing és 
tanácsadói tevékenységek biztosítását, az 
engedélyezési eljárások lefolytatását.

Mesztegnyő Község 
Önkormányzata

Önkormányzat Járás vállalkozásai, 
lakosság

2014 12                50 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Mesztegnyő

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

195 Marcali

Dél-Balaton Mg Zrt. Meglévő épületeinek a 
felújítása, bővítése, szárító és tároló 
kapacitás növelése. Továbbá 
mezőgazdasági gépek beszerzése

VOP2 EMVA

Dél-Balaton Mg Zrt. Meglévő 
épületeinek a felújítása, 
bővítése, szárító és tároló 
kapacitás növelése. Továbbá 
mezőgazdasági gépek 
beszerzése

Balatonszentgyörgy 
Községi Önkormányzat

Önkormányzat Járás vállalkozásai, 
lakosság

Később pontosítandó Később pontosítandó                80 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Balatonszentgyörgy

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása
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Sor-
szám

Érintett 
járás(ok) neve

Projekt/projektcsomag megnevezése Kapcsolódó OP 
prioritás

Finanszírozó 
alap

Projektcsomag céljai Projektcsomag tartalmi leírása (a 
kulcstevékenységek, tevékenység típusok 

megjelölésével)

Projektgazda neve Kedvezményezetti kör 
meghatározása 

(projekt szinten)

Egyéb bevonandó 
szervezet

Célcsoport Időbeli ütemezés: a 
kezdés tervezett 

időpontja (év)

Időbeli ütemezés: a 
projekt megvalósítás 
várható időtartama 

(év)

Költségigény (Ft) Somogy megyei 
területfejlesztési 

stratégia kapcsolódó  
prioritása

Gesztor település 
megnevezése (itt 1 db 

település kerüljön 
megadásra minden 

projektnél)

Földrajzi beavatkozási 
terület lehatárolása 
(amennyiben nem 
egyezik meg a "C" 
oszlopban jelzett 

járások teljes 
területével, ill. más 
területi elv mentén 

határolható le).

Kapcsolódó EU tematikus 
célkitűzés

196 Marcali

K és H Kft. az épülő sörüzemének a 
bővítését tervezi, a szükséges technológia 
eszközök és gépek beszerzésével együtt. A 
foglalkoztatotti létszám bővítése is 
tervezett. A fejlesztéshez területbővítés is 
szükséges

VOP2 EMVA

K és H Kft. az épülő 
sörüzemének a bővítését 
tervezi, a szükséges 
technológia eszközök és 
gépek beszerzésével együtt. 
A foglalkoztatotti létszám 
bővítése is tervezett. A 
fejlesztéshez területbővítés is 
szükséges

Balatonszentgyörgy 
Községi Önkormányzat

Önkormányzat Járás vállalkozásai, 
lakosság

Később pontosítandó Később pontosítandó                90 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Balatonszentgyörgy

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

197 Kaposvári Energia ültetvények létesítése, támogatása. VOP5 EMVA
Az energiafüggőség 
mérséklése a hazai termelésű 
bioenergia kiszélesítése. 

? vállalkozás Járás vállalkozásai, 
lakosság

2016-17              674 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

198 Kaposvári Biogázüzem létesítése Bárdudvarnokon VOP5 EMVA

A projekt közvetlen célja a 
bárdudvarnokon masszív 
mélyszegénységben élők 
számára helyben 
megvalósuló munkahely 
biztosítása. A projekt 
keretében olyan osztrák 
mintán alapuló üzem épülne, 
amely a jelenleg felesleggé 
váló mezőgazdasági 
melléktermékek szakszerű és 
megfelelő hasznosítása útján 
rövid távon csak a 
fenntartáshoz szükséges 
energiát, hosszú távon 
viszont akár a teljes település 
ellátására elegendő energiát 
lenne képes termelni. A 
projekt mintaprogramként, 
egy Magyarországon még el 
nem terjedt, és nem igazán 
ismert eljárást teremthetne 
meg, és eredményezhetne 
kitörési lehetőséget nem csak 
Bárdudvarnok, hanem egész 
Somogy megye számára.

A projekt megvalósulása esetén 
Bárdudvarnokon egy olyan biogázüzem 
létesülhetne, amelynek működési alapja a 
jelenleg hasznosítatlan mezőgazdasági 
melléktermékek megfelelő kezelése, amely 
energia előállítására alkalmas. Az üzem egy 
Ausztriában több éve működő üzem 
tapasztalata alapján létesülne, és első sorban 
gázmotoros áramtermelésre válna 
optimalizálhatóvá. A forradalmian új 
technológia révén a jelenleg hasznosítatlan 
mezőgazdasági melléktermékek felhasználása 
és feldolgozása útján nem csak értékesíthető 
energia, hanem híg szerves trágya is előállításra 
kerülhetne, amelyet a helyben működő 
mezőgazdasági nagyvállalkozók a termőföldbe 
visszaforgathatnának. Ezen felül az üzem 
működési elve alapján előállítható komposzt is, 
amely a magas nitrogén és foszfor tartalma 
miatt a termőföldre juttatását követően 
kiválthatná a műtrágyahasználat jelenlegi 
szükségességét, ezáltal annak minden káros 
hatását is kiválthatná. A biomassza üzem 
bekerülési költsége a speciális technikai eljárás 
miatt magas, ám hosszú távon nézve annak 
létesítés rendkívül pozitív módon hatna a 
település lakosságának foglalkoztatottságára, a 
mezőgazdasági vállalkozók gazdasági 
helyzetére, a térség környezeti 
fenntarthatóságára, és az egész megye 
gazdasági helyzetére. 

Bárdudvarnok Községi 
Önkormányzat önkormányzat Bosch - Brucht Kft.

Járás vállalkozásai, 
lakosság 2016. január 1. 24           2 400 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Bárdudvarnok

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

199 Kaposvári Energia termelő falvak VOP5 EMVA

A települések helyi 
erőforrásaira építetten, 
komplex szennyvíz és fűtési 
energia előállítás, hasznosító 
helyi hőközpontok 
létrehozásával

1. A települések helyi erőforrásaival 
(marginalizált föld) fűtési alapanyag 
(energianövény) előállítása, feldolgozása és 
hasznosítása. 
2. Nádgyökérzónás szennyvíz kezelő rendszer 
létrehozása, fűtési alapanyag előállításig
3. Falvakban települési hőközpontok kialakítása
4. Kötelező és szakmai projekt tevékenységek
Előkészítettség
1. Energianövény termesztési és hasznosítási 
tapasztalat
2. Nádgyökérzónás szennyvízkezelés 
adaptálható rendszer

Kaposfő Község 
Önkormányzata

önkormányzat E-TÉSZ Szociális 
Szövetkezet

Járás vállalkozásai, 
lakosság

2015 36           1 700 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Kaposfő

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

200 Kaposvári Biomassza tároló VOP5 EMVA

Olcsóbb, gazdaságosabb, a 
hátrányos helyzetű 
kistérségnek megfizethető 
alternatív energiát adni.
Épület építése, gépbeszerzés

Energetikailag hasznosítható növények és állati 
hulladékok összegyűjtáése, melyből biomasszát 
készítünk és fűtési céllal értékesítjük. Épület 
építése, gépbeszerzés.

WHU Kft vállalkozás Alsóbogátért 
Alapítvány

Járás vállalkozásai, 
lakosság

2014.06.01 3                30 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Alsóbogát

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

2014.05.31. 22/28
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Sor-
szám

Érintett 
járás(ok) neve

Projekt/projektcsomag megnevezése Kapcsolódó OP 
prioritás

Finanszírozó 
alap

Projektcsomag céljai Projektcsomag tartalmi leírása (a 
kulcstevékenységek, tevékenység típusok 

megjelölésével)

Projektgazda neve Kedvezményezetti kör 
meghatározása 

(projekt szinten)

Egyéb bevonandó 
szervezet

Célcsoport Időbeli ütemezés: a 
kezdés tervezett 

időpontja (év)

Időbeli ütemezés: a 
projekt megvalósítás 
várható időtartama 

(év)

Költségigény (Ft) Somogy megyei 
területfejlesztési 

stratégia kapcsolódó  
prioritása

Gesztor település 
megnevezése (itt 1 db 

település kerüljön 
megadásra minden 

projektnél)

Földrajzi beavatkozási 
terület lehatárolása 
(amennyiben nem 
egyezik meg a "C" 
oszlopban jelzett 

járások teljes 
területével, ill. más 
területi elv mentén 

határolható le).

Kapcsolódó EU tematikus 
célkitűzés

201 Marcali Integrált húsmarha tenyésztés bevezetése VOP5 EMVA

A vidéki, főként falvakban élő 
lakosság boldogulásának 
előmozdítása, a vidék 
lakosság megtartó erejének 
erősítése. Az oktatás és 
bértartás révén a helyi 
gazdák egy kiszámítható, 
tervezhető bevételi forráshoz 
jutnak, mely alapot 
biztosíthat számukra helyben 
gazdálkodás feltételeinek 
megteremtésére, illetve 
erősítésére. Egyértelmű cél 
továbbá a projektgazda 
termelő - élőállat előállító 
kapacitásának növelése is. 

Egyre több földtulajdonos keres meg minket, 
hogy szívesen tartana 10-20-50 db húsmarhát, 
mert rendelkezik legelőterülettel. Az általunk 
eladásra kínált tenyészállatokban genetikailag 
sok lehetőség van, melyet azonban a tartási 
körülmények vagy engednek kibontakozni vagy 
nem. Tapasztalatunk szerint azonban a kezdő 
állattartók kellő szaktudással nem rendelkeznek, 
ezért szeretnénk meglévő és leendő vásárlóink 
részére oktatási, továbbképzési lehetőséget 
nyújtani. Tennénk ezt azért is, mert a náluk 
született borjakat visszavásárolnánk, hogy 
azokat saját állatainkkal együtt tudjuk hizlalni.
Ezen elgondolás mentén, egy olyan oktatási és 
integrációs rendszer kiépítését tervezzük, mely 
a helyi gazdaemberek boldogulását segíteni. Az 
oktatások a húsmarha tenyésztés lényeges 
alapjaival, majd pedig a professzionális tartás 
ismeretanyagával ismerteti meg a leendő 
tenyésztőket. Ezt követően lehetségessé válik a 
gazdák számára egy biztos bevételt termelő, 
integrált állattartó rendszerhez történő 
csatlakozás.

Hubertus Agráripari 
Bt.

Vállalkozás helyi gazdák Járás vállalkozásai, 
lakosság

2014.09.01 24                15 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Kéthely

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

202 Marcali Az erdők is szomjaznak VOP5 EMVA

A projekt célja acvédett és 
fokozottan védett faállomány 
megóvása, a területek 
vízháztartásának 
helyreállítása, a területeken 
az ipari méretű 
mezőgazdasági termeléssel 
szemben a szabadtartásos, 
legeltetéses állattartás 
alapjainak megteremtése.

A kistérségben a SEFAg mintegy 1600 ha védett 
és fokozottan védett erdőterületen is 
gazdálkodik, s további jelentős területeken is 
találhatók értékes faállományok. Az utóbbi 
évtizedek időjárási és gazdálkodási technológiái 
azt eredményezték, hogy a területeken a talaj 
nedvességtartalma jelentősen csökkent, illetve 
helyenkén a 2,00 méter mély kutatóárkokban 
sem fedezhető fel. A jellemzően homok 
talajokon ez jelentős problémát okoz a 
faállomány túlélése szempontjából. A progjam 
keretében a korábban működő árokrendszerek 
helyreállítását, a területekre régen jellemző 
legeltetéses szabadtartás újraindítását 
tervezzük. Az árokrendszer helyreállítása 
részben vízjogi engedély köteles tevékenység, 
melyhez a SEFAG Zrt. szakemberei szakmai 
partnerséget vállalnak. A kivitelezésben jelentős 
mértékű kézi munka igénye miatt a közmunka 
program keretében alkalmazottak is 
résztvehetnek. Az erdők kezelőjével közösen 
kialakításra kerül egy program a legeltetéses 
szabadtartás újragondolásáról.

Marcali Város 
Önkormányzata

Önkormányzat SEFAG Zrt. Járás vállalkozásai, 
lakosság

2015.06.01 24                90 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Marcali

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

203 Marcali Homoki termőhelyen levő erdei 
ökoszisztémák vízháztartásának javítása

VOP5 EMVA

A szélsőséges időjárás által 
okozott hektikus vízjárás, 
csökkenő talajvízszint komoly 
mértékű állapotromlást 
okozott az egyébként is 
határtermőhelyen levő 
erdőállományokban.  Az 
egyenetlenül megjelenő és 
időnként túl heves 
intenzitású, nagy mennyiségű 
csapadék hasznosíthatatlanul 
távozik a területről. A projekt 
célja a víztömegek 
visszatartása és az aszályos 
időszakban egyenletes 
visszajuttatása az 
erdőállományok alá.

Természetes, lehetőleg vízzáró réteggel 
rendelkező mélyedések, árkok, egyéb alkalmas 
domborzati formák ideiglenes záportározókká 
történő átalakítása gát és túlfolyórendszerrel.
A meglevő csatorna- és árokrendszer felmérése 
(beleértve az elhanyagolt és ezáltal funkcióját 
vesztett árkokat is), az adatok térinformatikai 
szempontú feldolgozása, majd vízügyi 
szakemberek segítségével működő, 
önszabályozó rendszer kialakítása.
Az árokrendszer biztosítaná egyrészt a területen 
jelentkező nagy intenzitású csapadék 
összegyűjtését és az ideiglenes záportározókba 
vezetését, másrészt a záportározókból történő 
visszajuttatást. Járulékos haszonként több vizes 
élőhely jelenne meg, amely jótékonyan hatna a 
biodiverzitás emelésére, illetve az árokrendszer 
kialakítása, fenntartása hozzájárulna a 
foglalkoztatottság növeléséhez, hiszen az 
elhelyezkedésüket tekintve gépi munka 
igénybevétele korlátozott, elsősorban kézi 
munka igényes feladatvégzés szükséges.

SEFAG Zrt. Vállalkozás Duna-Dráva Nemzeti 
Park

Járás vállalkozásai, 
lakosság

2017 24           1 000 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

2014.05.31. 23/28
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Sor-
szám

Érintett 
járás(ok) neve

Projekt/projektcsomag megnevezése Kapcsolódó OP 
prioritás

Finanszírozó 
alap

Projektcsomag céljai Projektcsomag tartalmi leírása (a 
kulcstevékenységek, tevékenység típusok 

megjelölésével)

Projektgazda neve Kedvezményezetti kör 
meghatározása 

(projekt szinten)

Egyéb bevonandó 
szervezet

Célcsoport Időbeli ütemezés: a 
kezdés tervezett 

időpontja (év)

Időbeli ütemezés: a 
projekt megvalósítás 
várható időtartama 

(év)

Költségigény (Ft) Somogy megyei 
területfejlesztési 

stratégia kapcsolódó  
prioritása

Gesztor település 
megnevezése (itt 1 db 

település kerüljön 
megadásra minden 

projektnél)

Földrajzi beavatkozási 
terület lehatárolása 
(amennyiben nem 
egyezik meg a "C" 
oszlopban jelzett 

járások teljes 
területével, ill. más 
területi elv mentén 

határolható le).

Kapcsolódó EU tematikus 
célkitűzés

204 Kaposvári Petörkei turisztikai élményfüzér VOP6 EMVA

A projekt célja Bárdudvarnok 
teljes területén a meglévő, 
kimagasló környezeti és 
kulturális értékek 
bemutatása, amelynek során 
több kisebb projektelem 
együttes megléte esetén az 
ide látogató turista komlpex 
élményben részesülhet.  A 
Bárdudvarnok által nyújtott 
lehetőségek füzérbe 
foglalásán túl, térségi 
együttműködés jegyében a 
szennai skanzen és a patcai 
Katica tanya is kimagaslú 
turisztikai élményt jelenthet 
az ide látogatók számára. 
Bárdudvarnokon a projekt 
egyes projektelemei 
megvalósulása esetén az 
együttműködő partnerek 
bevonásával egyfajta 
"toszkán modell" 
megteremtése valósulhatna 
meg,  amelynek egyben a 
vallási turizmus is komoly 
szegmense lehetne.

A projekt sokán egyfajta turisztikai centrum 
létrehozását tervezzük, amely azonban nem egy 
nagy központi egységre, hanem több, apró, de 
értékes pontra építkezne. A Petörke környezeti 
értékét meghatározó tó fejlesztése a tervünk 
egy szabadtéri strand és egy ahhoz kapcsolódó 
kemping kialakítása során. A Petörke - tó 
turisztikai szempontó vonezerjét növelné egy kis 
méretű vízesés kilalakítása is a gát mentén.  A 
Petörkéhez közeli, önkormányzati tulajdonba 
lévő ingatlan "Hagyományok Házává" 
fejlesztése során bemutathatnánk a helyi 
kulináris és kézműves értékeket, továbbá 
színvonalas, hangulatos szálláshelyek is 
létesülhetnének. A település további 
településrészein (Zsippó, Bánya, Lipótfa) 
tervezünk olyan kis hangulatos szálláshelyek 
létrehozását, amely 10 - 15 fő, vagyis 2- 3 család 
elhelyezésére szolgálna, és ahol a pihentető 
kikapcsolódáson túl lehetőség nyílna 
Bárdudvarnok teljes bearangolására, továbbá a 
szomszédos Szenna és a szintén közeli Patca 
településeken a skanzen és a Katica tanya aktív 
kikapcsolódási lehetősége is biztosított lenne. A 
projekt során kibontakozhatna a település erős 
vallási gyökere, és az Európa védőszentjéről 
elnevezett Kaposszentbenedek településrészen 
egyfajta vallási zarándokhely központja jöhetne 
lére, a természeti csodákkal övezett Petörke 
mellett. A projekt eredményeként létrejövő 
"Hagyományok Háza" és a toszkán modell 
alapján létrejövő kis helyi szálláshelyek 
működtetése közvetlen munkahelyteremtésre is 
alkalmas lehet amellett, hogy a településen 

Bárdudvarnok Községi 
Önkormányzat önkormányzat

Bárdok Útja 
Hagyományőrző 
Egyesület

Járás vállalkozásai, 
lakosság 2015. május 1. 24              137 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Bárdudvarnok

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

205 Kaposvári Hagyományőrző nap VOP6 EMVA

Hagyományőrző szervezetek, 
valamint nyugdíjas 
klubbokkal való 
együttműködés. A helyi 
termelők termékeinek 
bemutatása.

Jákó község a leghátrányosabb települések közé 
sorolható. Sajnos magas a munkanélküliek 
száma. A község lakosainak nagy részének ez az 
egyedüli nap jelenti a szórakozást. Sok szülő 
nem teheti meg, hogy elvigye gyermekét 
szórakozni, akár egy báb-, bóhoc előadásra. A 
hagyományok őrzése, ápolása napjainkban 
egyre inkább feledésbe merül, ezért fontos 
számunkra, hogy a helyi szervezetek 
bemutassák a népi hagyományokat. A község 
lakossága, illetve a község közvetlen környezete 
nem biztos, hogy ismeri a helyi mezőgazdasági 
termelőket, illetve termékeiket. Ezt nagyon 
fontosnak tartjuk, hogy megismerjék a 
mindennapjaikat. Felidézhetjük a rég múlt 
időket, amikor az emberek többsége 
foglalkozott állattenyésztéssel.

Jákó Község 
Önkormányzata önkormányzat

Település 
vállalkozásai, lakosság 2014. június 21. 1 hónap                   1 500 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Jákó

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

206 Kaposvári Térségi szintű fesztiválok megvalósítása VOP6 EMVA

Térségi (megyei) hatókörű 
fesztiválok megvalósítása 
Nagybajomban, alapozva a 
korábbi erőforrásainkra, 
hagyományainkra.

Szeretnénk megteremteni és hagyománnyá 
tenni a gólyásfesztivált. Az Európai 
Gólyástelepülések Hálózata tagjaként kívánjuk 
ezt a fesztivált létrehozni, és egybekötni a 
korábbi években már többször sikeresen 
megvalósított kenyér- és langallófesztivállal 
egybekötve. A 24 órás megyei középsikolai 
vetélkedőt megyei ifjúsági fesztivállá szeretnénk 
kibővíteni. 

Nagybajom Város 
Önkormányzata

önkormányzat Helyi civil szervezetek Járás vállalkozásai, 
lakosság

2016 24                20 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Nagybajom

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

207 Kaposvári Játszótér építése VOP6 EMVA

A településen egyáltalán 
nincs köztéri játszótér, így 
ennek hiányában a gyerekek 
az utcán játszanak. Az 
önkormányzati épülethez 
tartozik akkora udvar, melyen 
egy korszerű játékokkal 
felszerelt játszótér építése 
megvalósítható.

A játszótérre szükséges 1 db három üléses hinta, 
1 db mérleghinta, 1 db mászóház, 1 db 
homokozó.

Pálmajor Község 
Önkormányzata önkormányzat

Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat 
Pálmajor

Járás vállalkozásai, 
lakosság 2014. augusztus 2 hónap                15 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Pálmajor

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

208 Kaposvári Kultúrház felújítás VOP6 EMVA
A meglévő kultúrház 
felújítása és komplex 
akadálymentesítése, bővítése

Az épület tetőhéjazata átépítésre szorul. Az 
épület hőszigetelése és átalakítása a helyi 
igényeknek megfelelően. A belső terek 
kialakítása a közösségi feladatok 
elláthatóságának megfelelően. Kiszolgáló terek 
kialakítása.

Hetes Községi 
Önkormányzat önkormányzat

Település 
vállalkozásai, lakosság 2015. II. negyedév 12 hónap                85 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

hetes

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása
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Sor-
szám

Érintett 
járás(ok) neve

Projekt/projektcsomag megnevezése Kapcsolódó OP 
prioritás

Finanszírozó 
alap

Projektcsomag céljai Projektcsomag tartalmi leírása (a 
kulcstevékenységek, tevékenység típusok 

megjelölésével)

Projektgazda neve Kedvezményezetti kör 
meghatározása 

(projekt szinten)

Egyéb bevonandó 
szervezet

Célcsoport Időbeli ütemezés: a 
kezdés tervezett 

időpontja (év)

Időbeli ütemezés: a 
projekt megvalósítás 
várható időtartama 

(év)

Költségigény (Ft) Somogy megyei 
területfejlesztési 

stratégia kapcsolódó  
prioritása

Gesztor település 
megnevezése (itt 1 db 

település kerüljön 
megadásra minden 

projektnél)

Földrajzi beavatkozási 
terület lehatárolása 
(amennyiben nem 
egyezik meg a "C" 
oszlopban jelzett 

járások teljes 
területével, ill. más 
területi elv mentén 

határolható le).

Kapcsolódó EU tematikus 
célkitűzés

209 Kaposvári
Juta- konyhakész  baromfi, nyúlhús 
előállítás, VOP6 EMVA

Helyi gazdaságfejlesztés, 
foglalkoztatás növelése

Tevékenység, cél: Konyhakész baromfitermékek 
(csirke, gyöngytyúk, fürj, galamb), és nyúlhús 
előállítása, továbbá olajnövények, 
takarmánynövények és energianád termelése.
Beruházás
Ingatlan: A településen található, jelenleg 
magántulajdonban lévő, közművesített 
állattartó épület felújításával, korszerűsítésével 
az ingatlan az állattartás, a takarmánynövény 
tárolás, az energianövények feldolgozása 
mellett alkalmas a vágópont, a hűtőkamra, az 
irodák és szociális helyiségek, valamint az 
elárusítóhely kialakítására is. Az ingatlan 
vételára 25mFt, a felújítás, korszerűsítés 
költsége 65mFt.
Eszközök, technológia: A vágópont és az 
állattartás technológiai berendezéseinek 
költsége összesen 20mFt, a készáru-szállításhoz 
és mozgó értékesítéshez egy hűtőkocsi 
beszerzése szükséges (10mFt).
Működés
Alapanyag-termelés, beszerzés: A 
növénytermesztési tevékenységhez 20 hektár 
állami tulajdonú termőföldet igényelnek, 
melyből 10 hektáron takarmány és 
olajnövényeket (elsősorban olajtököt), a terület 
másik felén energianádat termelnének. Az 
olajnövényeket értékesítési célból, a 
takarmányféleségeket a saját állatállományuk 
számára termelik, az energianád a vágópont és 
a telep energiaellátását szolgálja. A gépi 
munkákat szolgáltatásként veszik igénybe, a kézi 
munkákat saját dolgozók végzik majd.
Az állattenyésztési ágazatban a baromfiféléket 

Hivatal Nándorné vállalkozás
Járás vállalkozásai, 
lakosság              261 817 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Juta

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

210 Kaposvári
A falusi turizmus fejlesztése Jután egy új 
szálláshely létrehozásával VOP6 EMVA

Juta községben egy 
színvonalas falusi turistaház 
létrehozása, melynek révén a 
helyi sportlétesítményekben 
rendezhető versenyeken 
résztvevők számát és 
tartózkodási idejét tudjuk 
növelni. 

Juta község területén egy olyan három 
napraforgó besorolású turistaház kialakítása 
történik meg a projekt végrehajtása során, ahol 
a szolgáltatást igénybe vevők a település 
sportlétesítményeit igénybe vevők, illetve a 
faluban szállást keresők meg tudnak szállni. A 
turistaház felszereltsége lehetővé teszi a 
hosszabb idő eltöltését is a házban. A turistaház 
jó, központi elhelyezkedése miatt sok 
kirándulási lehetőséget is biztosít vendégei 
számára. 

Major-Autó Kft. vállalkozás
Járás vállalkozásai, 
lakosság 2014.09.01 12                40 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Juta

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

211 Kaposvári Játszótér építése VOP6 EMVA

Mernye községben régóta 
igény van játszótér építésére, 
mivel a gyermekek száma 
évről évre növekszik. Régi 
játszótéri eszközeink 
felújítása szükséges, és 
további játékok telepítése

Mernye község 
Önkormányzata

önkormányzat Sportegyesület 
Mernye

Település 
vállalkozásai, lakosság

2014 3 hónap                10 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Mernye

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

212 Kaposvári Játszótér építése VOP6 EMVA

Polány községben régóta 
igény van játszótér építésére, 
mivel a gyermekek száma 
évről évre növekszik.

Polány község 
Önkormányzata

önkormányzat Somogyi Natura 
Nonprofit Kft.

Település 
vállalkozásai, lakosság

2014 3 hónap                   7 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Polány

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

213 Kaposvári Szabadidőközpont létesítése VOP6 EMVA

Polány községben a 
gyermekek száma évről évre 
növekszik, fiatalok többsége 
nem vándorol el a községből. 
Célja az önkormányzatnak, 
hogy a szabadidejüket a 
fiatalok, továbbá a felnőttek 
hasznosan töltsék el 
mozgásban gazdagon.

A projekt megvalósításában szerepel egy 
futballpálya építése, konditerem építése és 
kültéri szabadtéri színpad építése is.

Polány község 
Önkormányzata

önkormányzat Somogyi Natura 
Nonprofit Kft.

Település 
vállalkozásai, lakosság

2014 3 hónap                   7 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Polány

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

214 Kaposvári Településközpont átalakítása VOP6 EMVA

A településközpont a 
körforgalom és a 
kerékpárutak elkészültével 
megváltozik, rendezése, 
esztétikai és területrendezési 
újragondolása szükséges.

A faluközponton áthaladó patak partjának 
rendezése, esetleges felduzzasztása, pihenőpark 
kialakítása. Növényzet ültetése, esztétikus 
környezet kialakítása.

Juta Község 
Önkormányzata önkormányzat

Település 
vállalkozásai, lakosság 2015. 10 hónap                50 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Juta

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

2014.05.31. 25/28
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Sor-
szám

Érintett 
járás(ok) neve

Projekt/projektcsomag megnevezése Kapcsolódó OP 
prioritás

Finanszírozó 
alap

Projektcsomag céljai Projektcsomag tartalmi leírása (a 
kulcstevékenységek, tevékenység típusok 

megjelölésével)

Projektgazda neve Kedvezményezetti kör 
meghatározása 

(projekt szinten)

Egyéb bevonandó 
szervezet

Célcsoport Időbeli ütemezés: a 
kezdés tervezett 

időpontja (év)

Időbeli ütemezés: a 
projekt megvalósítás 
várható időtartama 

(év)

Költségigény (Ft) Somogy megyei 
területfejlesztési 

stratégia kapcsolódó  
prioritása

Gesztor település 
megnevezése (itt 1 db 

település kerüljön 
megadásra minden 

projektnél)

Földrajzi beavatkozási 
terület lehatárolása 
(amennyiben nem 
egyezik meg a "C" 
oszlopban jelzett 

járások teljes 
területével, ill. más 
területi elv mentén 

határolható le).

Kapcsolódó EU tematikus 
célkitűzés

215 Kaposvári Konyha, óvoda korszerűsítése VOP6 EMVA

A konyha korszerűsítésénél a 
célunk, hogy az Európai Unió 
által támasztott 
követelményeknek 
mindenféle szempontból 
maximálisan megfeleljünk. Az 
óvoda felújításánál 
szeretnénk a gyermekek 
részére azokat a színvonalas 
feltételeket biztosítani a 
körülményekben, melyekkel 
„munkanapjaik” színes, 
tartalmas eltöltéséhez hozzá 
tudunk járulni.

Az Alapszolgáltatási Központ működtetésében 
lévő konyha felújításra szorul, mivel egyre 
emelkedik az étkezők száma. Sajnos anyagi 
forrásunk a konyha korszerűsítésére nem volt 
pedig indokolt lenne új konyhai gépek, sütők, 
hűtők cseréjére, elszívó beszerelésére. 
Szükséges lenne konyhai csempe, járólapok 
cseréje. A konyha korszerűsítésén túl menően 
az Önkormányzat által működtetett óvoda 
épületében hőszigetelés kialakítására, 
nyílászárók cseréjére lenne szükség, valamint az 
óvodai felszerelések, berendezések 
korszerűsítése, cseréje szükséges. Az óvodás 
gyermekek napi 8 órát töltenek el az 
intézményben, szeretnénk számukra olyan 
körülményeket biztosítani, mellyel az 
kiegyensúlyozott, harmonikus fejlődésükhöz 
teljes mértékben hozzájárulunk. 

Kaposszerdahely 
Községi Önkormányzat önkormányzat

Település 
vállalkozásai, lakosság 2014. július 1. 6 hónap                47 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Kaposszerdahely

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

216 Kaposvári
Skanzenek Együtt ( Szennai Skanzen és 
Önkormányzat: fogadóépület, parkoló 
"oskola" kialakítása)

VOP6 EMVA Hagyományok bemutatása Szenna önkormányzat Járás vállalkozásai, 
lakosság

4 hónap              250 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Szenna

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

217 Kaposvári Baté településközpontjának kialakítása VOP6 EMVA

Baté községben 
folyamatosan fejlesztjük 
környezetünket. Most a 
településközpontot kell 
kialakítanunk hozzá vezető 
sétányokkal és további 
térburkolásokkal, 
parkosítással, kültéri 
eszközökkel.

Vannak utcáink ahol nem került kiépítésre járda, 
vagy annyira elhasználódott, hogy fel kell 
újítani. Ennek hossza megközelíti a 2000m-t. 
Ezek mind a településközpontba futnak össze a 
dísztérre, ahol a jeles ünnepeinken találkozik a 
település apraja, nyagyja. A parkosításban játszó 
és sporteszközök elhelyezése, fák, bokrok 
ültetése, térbútorok elhelyezése és füvesítés, 
térburkolatok fektetése valósul meg.

Baté Községi 
Önkormányzat önkormányzat

Batéi Közös 
Önkormányzati Hivatal

Település 
vállalkozásai, lakosság 2016. II. negyedév 6              165 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Baté

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

218 Kaposvári Játszóterek építése VOP6 EMVA

 Két játszótér megépítésére 
még igény lenne a lakosság 
részéről. Az elmúlt években a 
Szenna felé vezető főútról 
nyíló lakóparkunknak 4 utcája 
van. Szinte mindegyik 
lakóházban kisgyermekes 
családok élnek. A harmadik 
játszóteret a Kossuth Lajos 
utca 65. szám alatti óvodánál 
a óvoda keleti oldalán 
szeretnénk kialakítani, a 
negyedik játszóteret pedig a 
Kossuth L. u. 59. szám alatt 
működő Családi Napközi 
részére szeretnénk 
kialakítani.

Kaposszerdahely lakossága életkor tekintetében 
„fiatal” településnek mondható. Szerencsére 
nagyon sok kisgyermekes család választotta 
otthonának kis falunkat. Jelenleg településünk 
különböző részein eddig három játszóteret 
sikerült kiépítenünk, mondhatjuk, hogy a 
település „közepéig”. Négy játszótér 
megépítését tervezzük. Két játszótér 
megépítésére még igény lenne a lakosság 
részéről. Az elmúlt években a Szenna felé 
vezető főútról nyíló lakóparkunknak 4 utcája 
van. Szinte mindegyik lakóházban kisgyermekes 
családok élnek. Szeretnénk az ő számukra 
kikapcsolódási lehetőségként egy játszóteret 
építeni a Németh József és a Széchenyi utca 
kereszteződéséhez. A második játszóteret a 
szintén a főút mellett elhelyezkedő 
sportpályához terveztük. A gyermekes családok 
számának emelkedésével egyre nagyobb igény 
merült fel a két játszótér megépítésére.
A harmadik játszóteret a Kossuth Lajos utca 65. 
szám alatti óvodánál a óvoda keleti oldalán 
szeretnénk kialakítani, a negyedik játszóteret 
pedig a Kossuth L. u. 59. szám alatt működő 
Családi Napközi részére szeretnénk kialakítani.
E projekten belül szeretnénk megvalósítani a 
következő két fejlesztésünket. A 
kaposszerdahelyi Biztos Kezdet Gyerekház 2015-
től önkormányzatunk fenntartásába kerül át. A 
dolgozók most is rendszeresen szerveznek 
családoknak programokat, közreműködnek a 
Gyermeknap megszervezésében, ahol nagy 
szükség lenne a gyerekek körében oly népszerű 
ugráló légvár beszerzésére, valamint egy 

Kaposszerdahely 
Községi Önkormányzat önkormányzat

Járás vállalkozásai, 
lakosság 2015.04.01 12                35 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Kaposszerdahely

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

219 Kaposvári Ildikó-Vendéglő külső-belső felújítási 
munkái, gépbeszerzés.

VOP6 EMVA

Már üzemelő vendéglőm 
turistaforgalmának, 
létszámának emelése, ezáltal 
a bevétel növelése. A 
fentieket a színvonalas 
kiszolgálással és az igényes 
környezettel tudom elérni.

Terasz felújítása, belső burkolatok, héjazat és 
tetőcsere. Teraszbútor csere, szociális 
helyiségek felújítása, mosogatógépek cseréje. 
Rozsdamentes szekrények és munkaasztalok 
vásárlása. Mosogató medencék, csaptelepek 
cseréje. Konyha újraburkolása.

Dezső Ferencné ev. vállalkozás Település 
vállalkozásai, lakosság

2014.09.01 6                15 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Igal

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

2014.05.31. 26/28
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Sor-
szám

Érintett 
járás(ok) neve

Projekt/projektcsomag megnevezése Kapcsolódó OP 
prioritás

Finanszírozó 
alap

Projektcsomag céljai Projektcsomag tartalmi leírása (a 
kulcstevékenységek, tevékenység típusok 

megjelölésével)

Projektgazda neve Kedvezményezetti kör 
meghatározása 

(projekt szinten)

Egyéb bevonandó 
szervezet

Célcsoport Időbeli ütemezés: a 
kezdés tervezett 

időpontja (év)

Időbeli ütemezés: a 
projekt megvalósítás 
várható időtartama 

(év)

Költségigény (Ft) Somogy megyei 
területfejlesztési 

stratégia kapcsolódó  
prioritása

Gesztor település 
megnevezése (itt 1 db 

település kerüljön 
megadásra minden 

projektnél)

Földrajzi beavatkozási 
terület lehatárolása 
(amennyiben nem 
egyezik meg a "C" 
oszlopban jelzett 

járások teljes 
területével, ill. más 
területi elv mentén 

határolható le).

Kapcsolódó EU tematikus 
célkitűzés

220 Kaposvári

Rekreációs lehetőségek biztosítása Bodrog 
községben. (A rendelkezésre álló 14 Ha 
erdőterületen Kalandpark, Gyermekjátszó, 
Tájékozódási futópálya és egyéb Szabadtéri 
sportolási lehetőségek biztosítása)

VOP6 EMVA


Turizmus fejlesztés, 
Munkahelyteremtés (helyi 
munkaerő 
foglalkoztatásával), Integrált 
szabadtéri Testkultúra és 
Rekreációs nevelés (Főleg a 
községben működő 
Bölcsesség Kezdete Általános 
Iskola diákjai számára)

A kivitelezési és működtetési munkákhoz helyi 
és környékbeli munkaerő alkalmazása, Hosszú 
távú tevékenységek: Kötélpálya kialakítása, 
működtetése, Gyermekjátszó kialakítása 
működtetése, szabadtéri sportolási lehetőségek 
fejlesztése. Mindez a rendelkezésre álló kb 14 
Ha nagyságú terület turizmus-orientált 
kialakításával.

Patona Zsuzsanna vállalkozás
Bölcsesség Kezdete 
Általános Iskola Járás vállalkozásai, 

lakosság
2014.08.01 30                15 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Bodrog

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

221 Kaposvári
Lovaglás, Lovasterápia lehetőségének 
biztosítása Bodrog községben.  VOP6 EMVA

Turizmus fejlesztés, 
Munkahelyteremtés (helyi 
munkaerő 
foglalkoztatásával), A 
lovaglás és lovasterápia 
eszköztárával oktatás és 
nevelés (Főleg a községben 
működő Bölcsesség Kezdete 
Általános Iskola diákjai 
számára)

A rendelkezésre álló eszköztár (ló, szerszámok, 
kocsi, szabadtéri kifutó) fejlesztésével az 
időjárástól függetlenül működö lovaglási 
lehetőség biztosítása, és a rendelkezésre álló 3 
szakember segítségével lovasterápiás 
foglalkozások tartása igény szerint.

Patona Zsuzsanna vállalkozás
Bölcsesség Kezdete 
Általános Iskola Járás vállalkozásai, 

lakosság
2014.12.01 20 hónap                10 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Bodrog

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

222 Kaposvári

Természet- turizmus fejlesztése Bodrog 
községben. (A rendelkezésre álló 14 Ha 
erdőterületen Vadaspark, Erdei iskola, 
Tanösvények, Halastó és Biblia-kert 
létesítése)

VOP6 EMVA

Turizmus fejlesztés, 
Munkahelyteremtés (helyi 
munkaerő 
foglalkoztatásával), 
Természettudatos nevelés 
(Főleg a községben működő 
Bölcsesség Kezdete Általános 
Iskola diákjainak 
természettudatos nevelése és 
oktatása révén)

A kivitelezési és működtetési munkákhoz helyi 
és környékbeli munkaerő alkalmazása, Hosszú 
távú tevékenységek: Vadgazdálkodás, 
Halgazdálkodás, Erdőgazdálkodás, Erdei Iskola. 
Mindezen tevékenységek a rendelkezésre álló 
kb 14 Ha nagyságú terület turizmus-orientált 
kialakításával kerülnek megvalósításra. Nem 
elhanyagolható szempont a Bölcsesség Kezdete 
Általános Iskola kb 120 diákjának 
környezettudatos nevelése, ami ezen project 
megvalósulásával nagymértékben segítve lenne.

Patona Zsuzsanna vállalkozás
Bölcsesség Kezdete 
Általános Iskola Járás vállalkozásai, 

lakosság
2015.01.01 36 hónap                40 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Bodrog

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

223 Kaposvári Mátés Iparcikk Üzlet bővítése VOP6 EMVA

Meglévő, már üzemelő 
vegyes iparcikk 
kiskereskedésemet 
bővíteném, hogy a tárgyi 
feltételeket biztosítani 
tudjam egy jobb színvonalú, 
tágabb anyagfajtájú vegyes 
iparcikkel, amely biztosítaná 
egy ilyen kisváros, mint Igal 
teljes körű lefedettségét, a 
vetőmagok, műtrágyák, 
vegyszereken keresztül a 
különböző víz- szennyvíz 
szerelési anyagok, festékek, 
villamos iparcikk és kisgép 
alkatrészek széles skáláját. 
Ezáltal a környékbeli és a 
helyi lakosok pénzt és időt 
spórolnak meg.

A meglévő iparcikk szaküzlet bővítése olyan 
fedett árutároló színnel, amely részben 
lehatárolt és biztosítaná a nedvességre 
érzékeny, sérülékeny csövek vezetékek 
viszonylag nagy kiterjedésű anyagok 
biztonságos tárolási lehetőségét. Az ehhez 
szükséges térburkolatok, infrastruktúra 
kialakítása, a meglévő árukészlet kibővítése, 
feltöltése.

Mátés Iparcikk Kft. vállalkozás Menta-Vill Kft.
Járás vállalkozásai, 
lakosság 2015.01.01 12                20 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Igal

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

224 Kaposvári Szent Márton útvonalon falusi szálláshely 
kialakítása

VOP6 EMVA A Szent Márton útvonalon 
szállás kialakítása Fonóban.

A település nem rendelkezik szállás adó hellyel . Nagy József vállalkozás Járás vállalkozásai, 
lakosság

2015.08.01 24                40 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Fonó

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

2014.05.31. 27/28
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Sor-
szám

Érintett 
járás(ok) neve

Projekt/projektcsomag megnevezése Kapcsolódó OP 
prioritás

Finanszírozó 
alap

Projektcsomag céljai Projektcsomag tartalmi leírása (a 
kulcstevékenységek, tevékenység típusok 

megjelölésével)

Projektgazda neve Kedvezményezetti kör 
meghatározása 

(projekt szinten)

Egyéb bevonandó 
szervezet

Célcsoport Időbeli ütemezés: a 
kezdés tervezett 

időpontja (év)

Időbeli ütemezés: a 
projekt megvalósítás 
várható időtartama 

(év)

Költségigény (Ft) Somogy megyei 
területfejlesztési 

stratégia kapcsolódó  
prioritása

Gesztor település 
megnevezése (itt 1 db 

település kerüljön 
megadásra minden 

projektnél)

Földrajzi beavatkozási 
terület lehatárolása 
(amennyiben nem 
egyezik meg a "C" 
oszlopban jelzett 

járások teljes 
területével, ill. más 
területi elv mentén 

határolható le).

Kapcsolódó EU tematikus 
célkitűzés

225 Kaposvári
Multifunkciós oktatási és továbbképzési 
központ létrehozása Bárdudvarnokon VOP6 EMVA

Bárdudvarnok turisztikai 
potenciállal bíró részén egy 
olyan, szálláshellyel, 
étkeztetéssel és oktató / 
képző / tanácskozó 
termekkel felszerelt 
komplexum létrehozása, 
amely alapvetően a civil 
szféra, azon belül is a 
hátrányos helyzetű 
népességgel foglalkozó 
szervezetek vezetőinek 
képzését, a célcsoport 
számára nyújtott egyéb 
szolgáltatásokat célozza. 

Bárdudvarnokon, gyakorlatilag zöld mezős 
beruházásként egy több funkciót (akár 
egyszerre is) ellátó egység kialakítása, amelyhez 
az 1750 nm-es földterület rendelkezésre áll.
Az egység által ellátandó funkciók a következők: 
Alapvetően a térség (megye, régió) hátrányos 
helyzetű népességével foglalkozó civil 
szervezetei számára egy folyamatosan 
rendelkezésre álló közösségi tér létrehozása, 
amelyben megvalósítható a látogató csoportok 
képzése, ellátása, elszállásolása, esetenként a 
rászoruló családok üdültetése és/vagy 
táboroztatása.
A kialakítandó egység előzetes méretei és 
funkcionális  tartalmai:  földszinten 350 nm 
vendégtér és kiszolgáló terek plusz terasz, az 
emeleten, 250 nm-en, felszerelt  oktatási 
kabinetek, szálláshelyek (kb. 20-25 fő részére). 
Kültéren parkolóhelyek, játszótér, parkosított 
pihenőterek, tájjellegű külső kemence 
kialakítása történik.
Épületgépészetileg kiemelendő a megújuló 
energiaforrásokra alapozott technológiák 
használata. Költségvetési lehetőségektől 
függően, napkollektorok, napelemek, hőkutas 
rendszer priorizált.
A fejlesztés helyi szinten kb. 7 új munkahelyet 
teremt, az ellátó tevékenységbe közvetve 
bekapcsolódhatnak a helyi mg-i termelők. A 
fejlesztés térségi szinten közvetlenül növeli a 
civil szervezetek tudásbázisát, így átvitten 
erősíti érdekérvényesítő potenciáljukat és 
számukra egy újszerű, folyamatosan 
rendelkezésre álló szolgáltatást nyújt. Az 

Európai Realitas 
Közhasznú Egyesület civilszervezet

Járás vállalkozásai, 
lakosság 2014 2. félév 24              120 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Bárdudvarnok

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

120 Marcali Terra steak pack VOP6 EMVA

A jelenlegi, szinte 100%-ban 
élőállítként értékesített 
marhahús helyben történő 
feldolgozása, csomagolása, s 
konyhakész értékesítése 
nagymértékben növelei a 
termék hozzáadott értékét, s 
ezzel lényegesen növeli a 
jövedelmező képességet is. A 
projekt elsődleges célja tehát 
a jövedelmezőség növelése, 
azonban emellett fontos 
szempont a munkahely 
teremtés is, hiszen új 
munkahelyek jönnek létre az 
üzem beindításával. Fontos 
cél a marketing révén a 
termék, a márkanév, s ezen 
keresztül a térség 
megismertetése is.

A Hubertus Bt (8713 Kéthely, Sáripuszta 0275 
hrsz.) a Nagyberek területén mintegy 1.300 db, 
nagyrészt Angus fajtájú húsmarha anyatehenet 
tart, melynek szaporulatát a Sáripusztán lévő 
telepén hizlalja. Éves szinten kb. 600-650 db 
hízott bikát értékesítünk élve és nagyrészt 
külföldre, - a hazai feldolgozó-kapacitás hiánya 
miatt is.
A hazai boltokban elvétve lehet csak kapni. Ami 
kapható, az argentín, ír, osztrák vagy brazil 
marhák húsa.  A hazai boltokban kapható 
marhahúsból nem lehet ízletes steaket, vagy 
más sülteket készíteni. Ennek egyik oka a hús 
vágás utáni kezelése, érlelésének módja. 
Elképzelésünk, hogy az 500-600 kilogrammosra 
hizlalt, 18-20 hónapos hízó üszőket hazai 
vágóhídon levágva, a húst megfelelő ideig 
érlelve, majd vákuumfóliába csomagolva, szinte 
konyhakészen, prémium minőségű termékként 
hazai vásárlók (éttermek vagy magánszemélyek) 
részére értékesítsük. Helyi vágóhídon a 
bérvágás lehetőségi adott, a technológia 
telepítéséhez ingatlannal rendelkezik a 
vállalkozás, annak átalakításához, a megfelelő 
feldolgozó, érlelő, csomagoló, címkéző 
technológia beszerzéséhez igényel támogatást. 
Rendkívül fontos a megfelelő marketing stratégi 
kidolgozása és működtetése.

Hubertus Agráripari 
Bt. Vállalkozás

Járás vállalkozásai, 
lakosság 2015.06.01 18                80 000 000 Ft 

1.) Az agrár- és erdészeti 
termelési láncok 
szereplőinek 
megerősítése

Kéthely

3. KKV-k az agrár- és 
halászati szektor 
versenyképességének 
növelése és a vízkultúrák 
támogatása

2014.05.31. 28/28



4. számú melléklet 

Javaslat 

 

Jelentős gazdasági és foglalkoztatási hatással bíró projektek előzetes megvalósíthatósági 

tanulmányának kidolgozására 

 

1. Gazdaságfejlesztési projektek/ megyei ernyő projektek/:  

 

- Az agrár- és élelmiszer gazdaság foglalkoztatási potenciáljának fejlesztése 

Somogy megyében; 

- A faipari foglalkoztatás bővítése;  

- Turisztikai fejlesztési és programkoordinációs iroda;  

- Energia Ügynökség;  

- Innovációs Paktum;  

- Megyei Gazdaságfejlesztési Szervezet; 

- Foglalkoztatási paktum Somogy Megyében - "munka-pontok" kialakítása 

 

2. Kistérségi projektek: 

 

 

Kistérség 

 

 

Projekt megnevezése 

Balatonföldvár Balatonföldvár nyugati strand 

rehabilitációja, fürdőház és kikötő létesítése 

 

Barcs Települési gazdasági aktivitás erősítése a 

működő és barnamezős iparterületek 

bevonásával I. ütem - Agrár-feldolgozóipari 

fejlesztések 

 

Csurgó Ipari park fejlesztése, kialakítása 

 

Fonyód Csisztafürdő termál turizmus fejlesztése 

 

Kadarkút Textilipari vállalkozás önkormányzati 

együttműködésen alapuló infrastrukturális 

fejlesztése és a Kaposvári járási textilipari 

vállalkozások szakképzési hátterének 

biztosítása 

 

Kaposvár Önellátó falvak a Kaposvári járásban 

 

Lengyeltóti Mezőgazdasági termékeket feldolgozó 

„kisüzem” valamint műkő- és 

épületszobrász kisüzem kialakítása 

Lengyeltótiban  

 

Marcali  MIP Logisztikai központ 

 

Nagyatád Gyógyvízre, termálvízre és kulturális 

értékekre alapozott komplex turisztikai 



2 

 

termékcsomag kialakítása és tematikus 

turisztikai fejlesztések 

 

Siófok Balaton parti rekortán futópálya 

 

Tab Koppány Program 
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