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TÁJÉKOZTATÓ 
a megyei területi tervezési munkafolyamatok állásáról, aktuális 

pályázatokról 

 
A Kormány 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletében a 2014–2020 programozási időszakban az 

egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjét szabályozza, 

melynek 19. §-a szerint a területi szereplő: 

„a) kidolgozza az ITP szintű kiválasztási kritériumokat, figyelembe véve az operatív 

programban és az e rendeletben meghatározott horizontális követelményeket, 

b) a kiválasztási kritériumok alapján összeállítja az ITP-t és kezdeményezheti annak 

módosítását, 

c) véleményezi az irányító hatóság által megküldött felhívást és megadja a területi szempontú 

értékelési szempontokat, 

d) e rendeletben meghatározott esetben szavazati joggal részt vesz a döntés-előkészítő 

bizottság ülésén, vagy e rendeletben meghatározott esetben a területi szempontú értékelési 

szempontokat értékeli és az irányító hatóság elé terjeszti, 

e) adatot szolgáltat az irányító hatóság részére az éves fejlesztési keret összeállításához, 

f) végrehajtja az ITP-t, amelynek keretében a kedvezményezettektől és az irányító hatóságtól a 

támogatott projektekről adatszolgáltatást kérhet, részt vehet a projektfejlesztésben és a 

kedvezményezett kérelmére a projektmenedzsment tevékenységek ellátásában”. 

 

A megyei területfejlesztési tervezés során:  

- Elkészült a Somogy Megyei Integrált Területi Program, amelyet a megyei közgyűlés 

2015. május 8-i ülésén a 23/2015.(V.8.) közgyűlési határozattal fogadott el. A 

tervezési dokumentumot az ITP-k intézkedésenként dedikált forráskereteit és a 

kapcsolódó indikátorvállalásokat a Kormány a Terület- és Településfejlesztési 

Operatív Program keretében megvalósuló integrált területi programok jóváhagyásáról 

szóló 1562/2015. (VIII. 12.) Korm. határozata változtatás nélkül elfogadta. 

- A Területfejlesztési Bizottság elvégezte a területi kiválasztási kritérium rendszer 

kialakítására irányuló feladatot. 

- Megjelent a Balaton Fejlesztési Koncepció (2014-2030) és a Balaton Fejlesztési 

Stratégiai Program elfogadásáról, valamint a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területén a 

2014-2020-as uniós és hazai forrásokból megvalósuló beruházásokról Kormány 

1821/2015. (XI. 12.) Kormányhatározat, amely a balatoni fejlesztések forrásaként 8,2 

milliárd Ft forrás felhasználást jelöl meg a megyei TOP terhére. A forrás allokáció 

első munkaanyaga elkészült. 

- Az önkormányzati hivatal a regionális fejlesztési ügynökség közreműködésével több 

ütemben véleményezte az irányító hatóság által megküldött felhívás tervezeteket. 
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Időközben múlt év utolsó napjaiban megjelentek a Terület- és Településfejlesztési Operatív 

Program felhívásai, melyről összefoglaló információt az előterjesztés 1. számú melléklete 

tartalmaz. 

 

A Somogy Megyei Önkormányzat a 2014-2020-as programozási időszakban az egyes európai 

uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) 

Korm. rendeletben meghatározott, TOP végrehajtáshoz kapcsolódó feladatainak 

megvalósításába a DDRFÜ Nonprofit Kft-t be kívánja vonni, tekintettel az Ügynökség 

munkavállalóinak sok éves területi tervezési, projektfejlesztési és megvalósítási 

tapasztalatára. A települési álláspontok felmérése folyamatban van. 

További feladatot jelent az éves fejlesztési keret felülvizsgálatára irányuló javaslat 

véleményezése minden év május 31-ig, a balatoni forrás allokáció biztosítása a megyei 

Integrált Területi Programban, a megyei kormányhivatallal konzorcium keretében pályázat 

benyújtása a TOP-5.1.1-15 Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-

gazdaságfejlesztési együttműködések felhívásra, illetve összefoglalóan a 272/2014. (XI. 5.) 

Korm. rendelet 19. §-ában  meghatározott feladatok végrehajtásában való részvétel. 

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a megyei területi tervezési munkafolyamatok állásáról, és az 

aktuális pályázatokról szóló tájékoztató tudomásul vételére. 

 

 

Kaposvár, 2016. január 26. 

                                                                                                         Jakó Gergely 

 

 

A tájékoztatót készítette:  

 

Becker Roland 

irodavezető 

 

Baloghné Molnár Ida 

területfejlesztési referens 

 

A tájékoztatót jóváhagyta:  

 

Dr. Sárhegyi Judit 

megyei jegyző 



Pályázat célja

Kódszám Cím Kezdete Vége Minimum Maximum Intenzitás (%)

TOP-1.1.1-15
Ipari parkok, 

iparterületek fejlesztése

A támogatási konstrukció a vállalkozói környezet és az üzleti infrastruktúra fejlesztése 

érdekében az önkormányzati tulajdonú iparterületek, ipari parkok, tudományos és 

technológiai parkok fejlesztésére, iparterületek kialakítására, alapinfrastruktúra 

kiépítésére, bővítésére, az iparterületek elérhetőségét és feltárását segítő vonalas 

infrastruktúrák fejlesztésére fókuszál. A területnek önkormányzati, vagy az 

önkormányzati gazdasági társaság többségi tulajdonában kell lennie.                                 

Fejlesztési terület: 

A) Ipari parkok, tudományos és technológiai parkok fejlesztése és

B) Iparterületek kialakítása és meglévők fejlesztése, barnamezős, illetve 

zöldmezős beruházások

- iparterületek, ipari parkok alapinfrastruktúrájának kiépítése, átalakítása, felújítása, 

bővítése, stb. 

- új épület építése, létesítése, meglévő épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése, 

stb.    

 - területek megközelítése céljából helyi utak, csomópontok felújítása

2016.02.29 2016.05.23

2275 (ebből 

106/2015 (IV.23) 

Korm. Rendelet 

szerinti komplex 

programmal 

fejlesztendő 

járások számára 

elkülönített 

indikatív 

keretösszeg 575 

millió, egyéb 

megyei szereplők 

1700 millió áll 

rendelkezésre)

2-18 100 575 100

TOP-1.1.3-15
Helyi 

gazdaságfejlesztés

A felhívás kiemelt célja az önkormányzatok és az önkormányzati többségi tulajdonú 

vállalkozások kisléptékű termék-előállításhoz, rövid ellátási láncokhoz kötődő logisztikai 

fejlesztései, melyek eredményeként a helyi mezőgazdasági termékek helyi piacokra való 

hatékony eljuttatását, a helyi termékek értékesítési csatornáinak infrastrukturális 

támogatását szolgáló agrárlogisztikai beruházások valósulhatnak meg                                                          

Fejlesztési terület: 

A) Helyi termelők, helyi piacra jutásának támogatása                                   - új piaci 

terület, üzlethelyiség, bolt kialakításához kapcsolódó infrastruktúra kiépítése, a meglévők 

átalakítása, felújítása, bővítése,                                                      

B) Önkormányzati, saját közétkeztetési célokat szolgáló fejlesztések támogatása

- új épület építése, létesítése, a meglévő épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése, 

felújítása, konyha kialakítása, bővítése    

C) Helyi termékek piacra jutását segítő agrár-logisztikai fejlesztések támogatása 

gyűjtőpont (hub) jelleggel                                          

 - raktár, hűtőházak kialakítása, a meglévő épületek átalakítása, bővítése, 

korszerűsítése, felújítása

2016.02.29 2016.04.25

1225 (ebből 

106/2015 (IV.23) 

Korm. Rendelet 

szerinti komplex 

programmal 

fejlesztendő 

járások számára 

elkülönített 

indikatív 

keretösszeg 300 

millió, egyéb 

megyei szereplők 

számára 900 millió 

áll rendelkezésre)

3-18 50 500 100

1.2. Társadalmi és 

környezeti szempontból 

fenntartható 

turizmusfejlesztés

3734 TOP-1.2.1-15

Társadalmi és 

környezeti szempontból 

fenntartható 

turizmusfejlesztés

Intézkedés célja, térségi szintű turisztikai termékcsomagok és kisléptékű tematikus 

turisztikai fejlesztések támogatása. Helyi, térségi jelentőségű, turisztikai vonzerőt képező 

kulturális, épített, természeti örökség turisztikai hasznosítására, fejlesztésére nyílik 

lehetőség.

Fejlesztési terület:

A) A térségben jelentős kulturális és örökségi helyszínek turisztikai fejlesztése

- a térség kulturális adottságaira építő új vonzerők létrehozása, meglévők fejlesztése

- Rendezvények infrastrukturális hátterének fejlesztése

- Kulturális vonzerőkön alapuló térségi hálózatok - tematikus utak- kialakítása, meglévő 

fejlesztése

B) Ökoturisztikai fejlesztések

- Természeti értékek bemutatására alkalmas helyszínek fejlesztése

- Kisvasutak, erdei vasutak turisztikai infrastruktúrájának fejlesztése

C) Aktív turizmus fejlesztése

- Kerékpáros turizmus fejlesztése

- Természetes fürdőhelyek turisztikai infrastruktúrájának fejlesztése

- Víziturizmusfejlesztés

2016.02.25 2016.04.27

3000 (ebből a BKÜ 

részére 750, egyéb 

megyei szereplők 

számára 

elkülönített 

indikatív 

keretösszeg 2 250 

millió)

20-22 50 1450 100

Prioritás Intézkedések

Intézkedésr

e eső 

összeg 

(millió Ft)

Támogatott 

támogatási 

kérelmek 

várható száma

Rendelkezésre 

álló tervezett 

keretösszeg 

(millió Ft)

Felhívások
A támogatási kérelmek 

benyújtásának határideje

A támogatás mértéke, összege (millió 

Ft/projekt)

1. Térségi gazdasági környezet 

fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére

1.1. Helyi gazdasági 

infrastruktúra fejlesztése
6244



1.3. A 

gazdaságfejlesztést és a 

munkaerő mobilitás 

ösztönzését szolgáló 

közlekedésfejlesztés

2781 TOP-1.3.1-15

Gazdaságfejlesztést és 

a munkaerő mobilitás 

ösztönzését szolgáló 

közlekedésfejlesztés

A beavatkozás célja a jellemzően alacsonyabb rendű, országos közutak felújítása és 

fejlesztése annak érdekében, hogy a  munkavállalók számára a vállalkozások 

elérhetősége javuljon.                                                   

Fejlesztési terület: 

A) 4 és 5 számjegyű utak fejlesztése, felújítása                                          B) 

Országhatárhoz vezető alsóbbrendű utak fejlesztése, felújítása, építése

2016.01.18 2016.03.01

1500 (ebből 

106/2015 (IV.23) 

Korm. Rendelet 

szerinti komplex 

programmal 

fejlesztendő 

járások számára 

elkülönített 

indikatív 

keretösszeg 450 

millió, egyéb 

megyei szereplők 

számára 1050 

millió áll 

rendelkezésre)

1-2 100 1500 100

1.4. A foglalkoztatás 

segítése és az 

életminőség javítása 

családbarát, munkába 

állást segítő 

intézmények, 

közszolgáltatások 

fejlesztésével

3325 TOP-1.4.1-15

A foglalkoztatás és az 

életminőség javítása 

családbarát, munkába 

állást segítő 

intézmények, 

közszolgáltatások 

fejlesztésével

A felhívás célja a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatása, a családok 

segítése, különösen a leghátrányosabb helyzetű térségekben lévő gyermekek minél 

korábbi életkorban történő megsegítése. Hozzájárul a települési önkormányzatok 

kötelező feladatellátásnak biztosításához, amennyiben az adott településen jelentkezik 

igény. Segíti az önkormányzatokat a jogszabályból (2015. évi CCXXIII. törvény) eredő 

egységes óvoda-bölcsőde átalakításában is, így a 3 éven aluli gyermekek ellátása 

esetében a mini bölcsőde létrehozásában.                                                                              

Fejlesztési terület: 

A) Intézmény/szolgáltatás infrastrukturális fejlesztése                              - férőhely 

bővítése, új telephely/szolgáltatás létesítése; udvar, játszóudvar felújítása, tornaszoba, 

orvosi szoba, létesítése, felújítása                                                                                       

B) Eszközbeszerzés                                                                                             - a 

bútorok és egyéb berendezési tárgyak, informatikai eszközök, berendezések, IKT-

eszközök, vezeték nélküli  technológiák beszerzése

1. szakasz: 

2016 03.21.

2. szakasz:

2016.07.20

1. szakasz: 

2016.05.23.

2. szakasz:

2016.09.21.

2200 (ebből 1. 

szakaszban 1200, 

míg 2. szakaszban 

1000 millió forint 

összegű forrás áll 

rendelkezésre)

I. szakasz: 4          

II. szakasz:4
1 300 100

TOP-2.1.1-15
Barnamezős területek 

rehabilitációja

A cél az, hogy a barnamező rehabilitációjával minél több, a városfejlesztés és a 

városüzemeltetés szempontjából innovatív módszert alkalmazó, új, zöldterületi-

rekreációs, közösségi és kulturális funkciókkal gazdagodó, fenntartható városi terület 

jöjjön létre.

Fejlesztési terület: 

A) közterületek kialakítása, barnamezős terület hasznosítható szabadtereinek 

komplex rehabilitálása, a település városi zöld infrastruktúra hálózatába történő 

integrálása a terület rekonstrukciójával vagy új zöldterület kialakításával

B) barnamezős terület hasznosítása gazdaságélénkítési, közösségi céllal

- helyi termékek számára piacterület kialakítása

- profitorientált módon üzemeltetett sport és szabadidős létesítmény

- profitorientált módon üzemeltetett rendezvény és konferenciaközpont

C) Alulhasznosított vagy használaton kívüli önkormányzati tulajdonban lévő 

barnamezős terület megújítása, hasznosítása közösségi céllal 

- kulturális központ, művelődési intézmény

- közcélokat szolgáló sport- és szabadidős létesítmények kialakítása, felszerelése

- nonprofit szolgáltatóház kialakítása

- olyan parkolási infrastruktúra kialakítása, amelynek megvalósításával egyben 

növekszik a közösség által igény bevehető tér, ill. a zöldfelület 

D) a barnamezős terület hasznosítható épületállományának energiahatékony 

üzemeltetést biztosító módon történő felújítása, átépítése, feltétlenül szükséges 

részleges bontása, bővítése, illetve rehabilitálása 

3000 (ebből a BKÜ 

részére 750, egyéb 

megyei szereplők 

számára 

elkülönített 

indikatív 

keretösszeg 2 250 

millió)

20-22 50 1500 100

2. Vállalkozásbarát, népességmegtartó 

településfejlesztés

2.1. Gazdaságélénkítő 

és népességmegtartó 

településfejlesztés

8040

1. Térségi gazdasági környezet 

fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére



TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása

A felhívás olyan infrastruktúra-fejlesztéseket támogat, amelyek javítják a települések 

általános környezeti állapotát, segítik a település fenntartható fejlődési pályára állítását, 

környezet- és természetvédő módon biztosítják a település működését.                                                                              

Fejlesztési terület: 

A) Főtevékenység – zöld város kialakítása                                                     - 

növényfelület, növényállomány rekonstrukciója, védő fasorok, erdősávok telepítése;

- városklíma, hősziget-hatás ellen árnyékoló lombhullató, klímatűrő fasorok, cserjesávok, 

városi aktív rekreációs zöldterületek/zöldfelületek kialakítása;

B) az akcióterületre eső területek és épületek klímatudatos, energiahatékony 

üzemeltetést biztosító módon történő megújítása                

- helyi termékek számára piaci terület megújítása, többségi önkormányzati tulajdonban 

lévő épület megújítása, hasznosítása (kereskedelmi/szolgáltató terek kialakítása, sport- 

és szabadidős létesítmény kialakítása, rendezvény- és konferenciaközpont)

2016.02.25 2016.05.17 1400 1 100 1000 100

TOP-2.1.3-15

Települési 

környezetvédelmi 

infrastruktúra-

fejlesztések

A települések belterületi csapadékvíz elvezetési, -gazdálkodási rendszerének 

kialakítása, fejlesztése, környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának 

javítása, az ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a felszíni 

vizeink minőségének javítása, a további környezeti káresemények megelőzése.                                                                              

Tevékenységek: 

A) Belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója a 

csapadékvíz-gazdálkodás céljainak figyelembe vételével                                                                                                                    

B) vízkár elhárítási és vízvisszatartási célú tározók fejlesztése, rekonstrukciója                                                                                                       

C)Belterületet veszélyeztető vízfolyások lokális vízkár elhárítási fejlesztései                                                                                                                  

D) Belterület védelmét szolgáló csapadékvíz elvezető rendszerek védelmi 

töltéseinek lokális fejlesztése, rekonstrukciója

2016.02.18 2016.04.21 600 1-3 10 400 100

3.1. Fenntartható 

települési 

közlekedésfejlesztés

4 095 TOP-3.1.1-15
Fenntartható települési 

közlekedés

A támogatás célja a fenntartható közlekedés feltételeinek megteremtő és erősítő 

közlekedésfejlesztési intézkedések megvalósítása, amelyek hozzájárulnak az 

éghajlatváltozás mérsékléséhez, szén-dioxid kibocsátás csökkentéséhez, élhető városi 

és települési környezet kialakításához, valamint az EU2020 és a Nemzeti Közlekedési 

Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia fenntartható fejlődésre és közlekedésre vonatkozó 

céljainak a teljesüléséhez. 

Fejlesztési területek: 

A) Kerékpáros barát fejlesztés 

- kerékpárforgalmi létesítmények kijelölése /építése, 

- kerékpárforgalmi útvonalak kialakítása,

- közbringa-rendszer kiépítése, fejlesztése

B) Forgalomcsillapítás, közlekedésbiztonság, akadálymentesítés 

- közlekedésbiztonsági beruházás, 

- forgalomcsillapítás

- közterületi közlekedés felületek akadálymentesítése

- fenntartható közlekedési terv készítése)

1. szakasz: 

2016 01.29.

2. szakasz:

2016.06.30

1. szakasz: 

2016.03.31.

2. szakasz:

2016.09.01.

2000 (ebből 1. 

szakaszban 1500, 

míg 2. szakaszban 

500 millió forint 

összegű forrás áll 

rendelkezésre)

3-6 50 500 100

2. Vállalkozásbarát, népességmegtartó 

településfejlesztés

2.1. Gazdaságélénkítő 

és népességmegtartó 

településfejlesztés

8040

3. Alacsony széndioxid kibocsátású 

gazdaságra való áttérés kiemelten a 

városi területeken



TOP- 3.2.1-15

Önkormányzati 

épületek energetikai 

korszerűsítése

Megyei-, települési- illetve nemzetiségi önkormányzatok tulajdonában lévő 

intézmények, épületek illetve infrastrukturális létesítmények 

energiahatékonyságot célzó felújítása és fejlesztése, amennyiben az egyes 

beruházások a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok (ÜHG) 

kibocsátásának csökkentését szolgálják

Fejlesztési területek:

A) Önkormányzati tulajdonú épületek  energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső 

határoló szerkezeteik korszerűsítése által

B)  Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések és kapcsolódó hőleadó 

rendszerek korszerűsítése

C) Biomassza alapú hőtermelő berendezések és kapcsolódó hőleadó rendszerek 

korszerűsítése, 

D) Napkollektorok telepítése és hőközlő rendszerre kötése

E) Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása saját 

villamosenergia-igény kielégítése céljából

F) Hőszivattyú rendszerek telepítése és hőközlő rendszerekre

G) Fosszilis- vagy vegyes (fosszilis és megújuló egyaránt) energiaforrásokból táplálkozó 

központi fűtőműre vagy távfűtésre való csatlakozás megteremtése vagy hulladékhő-

hasznosítást célzó berendezések kialakítása

H) Megyei önkormányzati Fenntartható Energia Akciótervek („SEAP”) illetve 

Fenntartható Energia- és Klíma Akciótervek („SECAP”) elkészítése

2500 (ebből SMÖ 

ingatlanainak 

fejesztésére  400 

millió, egyéb 

megyei szereplők 

számára 2100 

millió forint 

elkülönített 

indikatív 

keretösszeg áll 

rendelkezésre)

7-16 15 400 100

TOP-3.2.2-15

Önkormányzatok által 

vezérelt helyi közcélú 

energiaellátás 

megvalósítása 

megújuló 

energiaforrások 

felhasználásával

A felhívás célja a térségi és települési jelentőségű, de kisebb léptékű, települési és 

településközi koordinációt igénylő, a saját (közcélú) energiaigény kielégítésére szolgáló 

megújuló energiaforrásokból nyert energia termelését és helyi felhasználását célzó 

komplex projektek támogatása.

Fejlesztési területek:

A) Saját (közcélú) fűtési, hűtési, villamos energia igény kielégítése biomassza 

alapú megújuló energiával

B)  Saját (közcélú) fűtési, hűtési, villamos energia igény kielégítése geotermikus 

energiával

C) Napenergia alapú villamos erőművek létrehozása saját (közcélú) 

villamosenergia-igény kielégítése céljából

500 2-3 50 500 100

4.1. Egészségügyi 

alapellátás 

infrastrukturális 

fejlesztése

1 170 TOP-4.1.1-15

Egészségügyi 

alapellátás 

infrastrukturális 

fejlesztése

Közfinanszírozott és területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosi és házi 

gyermekorvosi rendelőnek, fogorvosi rendelőnek és fogorvosi ügyeleti ellátásnak 

helyt adó helyiségek felújítása, átépítése, bővítése, meglévő - jelenleg más funkciót 

betöltő-épületben történő kialakítása, valamint új helyiség építése. Kizárólag működő 

praxisok fejlesztése támogatható.

2016.02.15 2016.05.04 700 10-12 10 60 100

4.2. A szociális 

alapszolgáltatások 

infrastruktúrájának 

bővítése, fejlesztése

930 TOP-4.2.1-15

Szociális 

alapszolgáltatások 

infrastruktúrájának 

bővítése, fejlesztése

A pályázat célja elsősorba szegénység és mély szegénység elleni küzdelem miatt a 

közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférésének biztosítása, javítása.

A pályázat keretében a szociális alapszolgáltatások és a gyermekjóléti alapellátás 

fejlesztése támogatható: 

- étkeztetés,

- közösségi ellátások,

- házi segítségnyújtás, 

- támogató szolgáltatás, 

- utcai szociális munka, 

- nappali ellátás, 

- család és gyermekjóléti szolgálat/központ

2016.02.08 2016.04.29 500 4 3 150 100

4.3. Leromlott városi 

területek rehabilitációja
1 260 TOP-4.3.1-15

Leromlott városi 

területek rehabilitációja

Szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett területek rehabilitációja.

A) Lakófunkciót erősítő tevékenységek

- társasházi, lakószövetkezeti tulajdonban lévő lakóépületek korszerűsítése, felújítása

- modern szociális bérlakások kialakítása, komfortosítása

- önkormányzati vagy nonprofit szolgáltató tulajdonában lévő lakóépületek, lakások, 

melléképületek megszüntetése (bontás, összenyitás)

B) Szegregált területeken önkormányzati bérlakások vásárlása, építése, 

komfortosítása

2016.05.16 2016.07.15 800 1-2 100 500 100

3.2. Önkormányzatok 

energiahatékonyságána

k és a megújuló 

energiafelhasználás 

arányának növelése

6 839

3. Alacsony széndioxid kibocsátású 

gazdaságra való áttérés kiemelten a 

városi területeken

4. A helyi közösségi szolgáltatások 

fejlesztése és a társadalmi 

együttműködés erősítése



TOP-5.1.1-15

Megyei szintű 

foglalkoztatási 

megállapodások, 

foglalkoztatási-

gazdaságfejlesztési 

együttműködések

Az intézkedés közvetlen célja megyei foglalkoztatási együttműködések (paktumok) 

képzési és foglalkoztatási programjainak támogatása, tevékenységi körük, 

eredményességük, hatékonyságuk növelése, továbbá a foglalkoztatás helyi szintű 

akciótervek megvalósításával való bővítése, az álláskeresők munkához juttatása.

Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési 

együttműködések keretében, programszerű és integrált, a megye egészére kiterjedő, a 

megyében releváns valamennyi gazdasági ágazatot felölelő megyei szintű gazdaság - és 

foglalkoztatás-fejlesztési együttműködések támogatása és célcsoport képzéséhez, 

foglalkoztatásához kapcsolódó program valósul meg.

2016.01.29 2016.03.17 1 350 1 300 1 350 100

TOP-5.1.2-15
Helyi foglalkoztatási 

együttműködések

Helyi szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési 

együttműködések keretében, programszerű és integrált, a helyi együttműködés földrajzi 

területére kiterjedő, a gazdaság - és foglalkoztatás-fejlesztési együttműködések 

támogatása és célcsoport képzéséhez, foglalkoztatásához kapcsolódó program valósul 

meg.

2016.03.17 2016.07.25 1 350 5 40 350 100

5.2. A társadalmi 

együttműködés 

erősítését szolgáló helyi 

szintű komplex 

programok

469 TOP-5.2.1-15

A társadalmi 

együttműködés 

erősítését szolgáló helyi 

szintű komplex 

programok

Szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett területen élőket megcélzó 

intézkedés, amely kiterjed a foglalkoztatásra, a kompetenciafejlesztésre, az oktatásra, az 

egészségügyre, a szociális szolgáltatásokra, a közösségfejlesztésre.

Fejlesztési területek:

A) Együttműködés közösségi és egyéni társadalmi integráció feltételeinek 

megteremése céljából:

- közösségfejlesztést célzó programok

- lakosság bevonását, beilleszkedését célzó programok

- mediációs, antidiszkriminációs programok

B) Szociális munka

- pénzügyi, családszervezési, életvezetési tanácsadások

- egyéni fejlesztési terek kidolgozása

- szociális munkások tevékenysége, és szupervízója

C) Törekvés a foglalkoztatás elősegítésére

- munkaerőpiaci beilleszkedést elősegítő programok

- foglalkoztatók felkészítését célzó programok (előítéletek csökkentése)

D) Törekvés kora-gyermekkori, gyermekkori és formális oktatáson kívüli 

fejlesztésre

- családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás fejlesztése

- gyermekek iskolai felzárkóztatását segítő programok

E) Törekvés egészségfejlesztésre (egészségügyi programok, prevenció, 

mentálhigiénés programok)

F) Szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása (hatósági ügyintézés elősegítése, jogi 

tanácsadás, adósságkezelési tanácsadás stb.)

G) Bűnmegelőzést, közbiztonság javítását elősegítő programok

1. szakasz: 

2016.02.12

2. szakasz: 

2016.05.30.

1. szakasz: 

2016.03.31

2. szakasz:

2016.07.29.

455 (ebből az 1. 

szakaszban 300, 

míg a 2. 

szakaszban 155 

millió forint 

összegű forrás áll 

rendelkezésre)

1-3 50 155 100

5.3. Helyi közösségi 

programok 

megvalósítása

805

43 449

Megjegyzés: A szürke színnel jelzett sorok felhívásai nem jelentek meg.

5. Megyei és helyi emberi erőforrás 

fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és 

társadalmi együttműködés

5.1. Foglalkoztatás 

növelést célzó megyei 

és helyi foglalkoztatási 

együttműködések 

(paktumok)

3 757


