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Előzmények 

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerint a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság (NFK) határozatban 

dönt az egyes Integrált Területi Programokról (ITP), amely tartalmazza a következő információkat: 

a) az elfogadott ITP megnevezését, 

b) az ITP-t végrehajtó területi szereplő megnevezését, 

c) az ITP teljes 7 éves forráskeretét, 

d) az ITP-ben megtett indikátorvállalásokat, 

e) az intézkedés, valamint tematikus célkitűzés szerinti forrásallokációt. 

Az NFK döntés a fenti felsorolt tartalmi elemeken alapul, de jelen dokumentum tartalmazza 

mindazon információkat, amelyek az ITP teljességének és a döntési szempontok alátámasztásként 

szolgál. 

 

A területi szereplő, így a megyei önkormányzat feladatai a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 19 § 

szerint 

a) „összeállítja az integrált területi programot és kezdeményezheti annak módosítását, 

b) véleményezi az irányító hatóság által megküldött felhívást, 

c) adatot szolgáltat az irányító hatóság részére a többéves nemzeti keret és az éves fejlesztési 

keret összeállításához, 

d) végrehajtja az integrált területi programot” 

A fentiek alapján a megyének lehetősége van az IH által késztett felhívásokat véleményezni, és a 

projektkiválasztás alapjául szolgáló értékelési szempontrendszert meghatározni, amivel részt vállal a 

felhívások előkészítésében. A megye továbbá részt vesz a támogatási kérelmek bírálatában a DEB 

döntési javaslatának elkészítésében. Amennyiben a támogatást elnyert település, vagy egyéb megyei 

kedvezményezett kéri – a 272/2014. Korm. rendelet alapján – a projekt TSZ kötést követő 

menedzsmentjét (beleértve a projektfejlesztést és a végrehajtást) végezheti maga a megye is. 

A megye konkrét feladatai: 

• Területi Kiválasztási Kritérium Rendszer elkészítése és közgyűlési elfogadtatása (ITP részeként), 

• az ITP elkészítése és közgyűlési elfogadtatása, 

• az IH által készített felhívások véleményezése és az értékelési szempontrendszer 

meghatározása, 

• részvétel a döntés előkészítésben (DEB tagság), 

• a végrehajtás nyomon követése, 

• a forrásfelhasználás nyomon követése (végrehajtás monitorozása). 
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A program megvalósításának fő lépései: 

A megyei önkormányzat által elfogadott és az irányító hatóságnak benyújtott ITP-t el kell még 

fogadnia a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottságnak. Az irányító hatóság által elkészített támogatási 

felhívásokat véleményezik a megyei önkormányzatok, majd a felhívások és az ITP alapján az irányító 

hatóság kiírja a támogatási felhívásokat, amelyekre a potenciális kedvezményezettek 

jelentkezhetnek egy megadott határidőig (kb 2-3 hónap). Az irányító hatóság előzetes tájékoztatása 

alapján a támogatási kérelmek benyújtásához nem szükséges, hogy a projektek engedélyes tervekkel 

rendelkezzenek. A támogatási kérelmek értékelése után, a kérelmekről állást foglal a döntés-

előkészítési bizottság, amelyben a megyei önkormányzat egy taggal képviselteti magát. A támogatói 

döntést az irányító hatóság vezetője hozza meg. A közreműködő szervezeti feladatokat a Magyar 

Államkincstár látja el, így a támogatási szerződéskötések megkötését és a pénzügyi elszámolásokat 

már ez a szerv bonyolítja le. Amennyiben a projekteknek hiányoznak a műszaki tervei, úgy lehetőség 

van 6-12 hónap időtartamban a projekt-előkészítés során a tervezési dokumentumok 

elkészíttetésére. A projektek megvalósítására 3-5 év áll majd rendelkezésre, ami intézkedésenként 

eltérhet. A támogatási szerződés megvalósításával kapcsolatos adminisztratív feladatokat, illetve a 

költségek elszámolást és kifizetését a Magyar Államkincstár területi szervei végzik a közreműködői 

szervezet feladatai részeként. A megyei önkormányzat nyomon követi a megyében megvalósuló 

projektek előrehaladását, jogszabályi előírás alapján segíti azok végrehajtását, illetve az ITP-ben 

szereplő ütemterv alapján a támogatási felhívásokat véleményezi, a program megvalósítástól 

függően felülvizsgálja az ITP-t. 

 

  



6 

 

Vezetői összefoglaló (Bevezető) 

Az ITP alapadatai: 

a) az ITP megnevezése: Vas Megye Integrált Területi Programja 

b) az ITP-t végrehajtó területi szereplő 
megnevezése 

Vas Megye Önkormányzata 

c) az ITP teljes 7 éves forráskerete a 1702/2014. 
(XII.3.) Korm. határozat szerint 

21,137 milliárd forint  

Az ITP dokumentáció a Monitoring Bizottság által elfogadott Területi Kiválasztási Kritérium 

Rendszerrel és a feltöltött Excel fájllal együtt értelmezhető. 

Az ITP figyelembe veszi a célrendszer, illetve a megyei sajátosságok meghatározásánál a megyei 

fejlesztési koncepciót (45/2014. (VII. 18.) számú határozat), illetve programot (72/2014. (X. 31.) 

számú határozat). A program elfogadásával egyidejűleg a megyei önkormányzat közgyűlése 

megtárgyalta és elfogadta az integrált területi program első változatát (73/2014. (X. 31.) számú 

határozat), majd a május 11-re az NGM felé benyújtott változatot. A program tartalma alaposan 

megváltozott, tekintettel arra, hogy a Nemzetgazdasági Minisztériumban (NGM) működő Regionális 

Fejlesztési Programokért felelős Irányító Hatóság (RFP IH) a program elfogadása után 2015-ben 

kiadott egy új útmutatót és tematikát, illetve időközben jelentősen módosult az ITP 

alapdokumentumként tekintendő TOP tartalma. A dokumentumot a Kormány 1562/2015. (VIII. 12.) 

határozatával hagyta jóvá. 

 

Az ITP-ben az egyes intézkedésekre allokált forrás, melyben az intézkedések közti forrásmegosztás az 

PM iránymutatása alapján követi a TOP-ban szereplő arányokat: 

TOP prioritások   TOP prioritások intézkedései 
Strukturális 

Alap  

Vas megye által javasolt 
forráskeret (MFt) 

Intézkedés Prioritás 

1. Térségi gazdasági 
környezet fejlesztése a 
foglalkoztatás 
elősegítésére  

1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra 
fejlesztése  

ERFA  2 996 

8 658 

1.2. Társadalmi és környezeti 
szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés  

ERFA  2 107 

1.3. A gazdaságfejlesztést és a 
munkaerő mobilitás ösztönzését 
szolgáló közlekedésfejlesztés  

ERFA  1 571 

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

ERFA  1 983 

2. Vállalkozásbarát, 
népességmegtartó 
településfejlesztés  

2.1. Gazdaságélénkítő és 
népességmegtartó 
településfejlesztés  

ERFA  3 864 3 864 
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TOP prioritások   TOP prioritások intézkedései 
Strukturális 

Alap  

Vas megye által javasolt 
forráskeret (MFt) 

Intézkedés Prioritás 

3. Alacsony széndioxid 
kibocsátású gazdaságra 
való áttérés kiemelten a 
városi területeken  

3.1. Fenntartható települési 
közlekedésfejlesztés  

ERFA  1872 

4 812 
3.2. Önkormányzatok 
energiahatékonyságának és a 
megújuló energia-felhasználás 
arányának növelése  

ERFA  2 939 

4. A helyi közösségi 
szolgáltatások fejlesztése 
és a társadalmi 
együttműködés 
erősítése  

4.1. Egészségügyi alapellátás 
infrastrukturális fejlesztése  

ERFA  556 

1 572 
4.2. A szociális alapszolgáltatások 
infrastruktúrájának bővítése, 
fejlesztése  

ERFA  439 

4.3. Leromlott városi területek 
rehabilitációja  

ERFA  576 

5. Megyei és helyi 
emberi erőforrás 
fejlesztések, 
foglalkoztatás-ösztönzés 
és társadalmi 
együttműködés  

5.1. Foglalkoztatás-növelést célzó 
megyei és helyi foglalkoztatási 
együttműködések (paktumok)  

ESZA 1 649 

2 232 
5.2. A társadalmi együttműködés 
erősítését szolgáló helyi szintű 
komplex programok   

ESZA 214 

5.3. Helyi közösségi programok 
megvalósítása  

ESZA 368 

Összesen 21 137 

 

Az ITP tartalmára és beavatkozásaira vonatkozóan a megyei tervezés időszakában, illetve az ITP 

útmutató készítéséhez széles körű egyeztetést folytatott a megye, kiemelten a meghatározó területi 

szereplők, mint a megye városai, a program tartalmához kapcsolódó szakmai szervezetek (pl. Vas 

megyei Turisztikai Szövetség, megyei kerékpáros szövetség), kiemelt kedvezményezetti csoportok 

(pl. megyei kormányhivatal, egyházak, KLIK), egyéni szakértők bevonásával. Továbbá a tervezés 

folyamatában felmértük a megye minden településére vonatkozó fejlesztési igényeket. Az ITP 

elkészítését a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség minőségbiztosítási tevékenysége 

támogatta. 

Az ITP Kormány általi jóváhagyását követően, az első pályázati szakaszok tapasztalatai, valamint 

további pályázói igények és a visszahulló források felhasználására vonatkozó forrásfelhasználási 

módok pontosítása, valamint az operatív program indikátorvállalásainak módosítása következtében 

az ITP többszöri módosítása vált szükségessé. A módosításokra vonatkozóan 2016. augusztus-

szeptember folyamán, valamint 2018. áprilisában is tett javaslatot a megyei önkormányzat. További 

módosítást igényeltek az Operatív Program 2018. év végéig elérendő indikátorvállalásokkal 

összefüggő felülvizsgálatok. Az eredményességi felülvizsgálat során prioritások szintjén 

megvizsgálták a programok részcéljainak teljesítését, a tagállamok által 2019-ben benyújtott éves 

végrehajtási jelentésben bemutatott információk alapján. Az eredményességmérési tartalékot 

(prioritás keretösszegének 6%-a) kizárólag azon prioritások számára lehet juttatni, amelyek 2018. év 
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végéig teljesítették a rájuk vonatkozó részcélokat. Amennyiben egy prioritás nem teljesítette a rá 

vonatkozó részcélokat, a tagállamnak javaslatot kellett tennie a nem felhasználható 

eredményességmérési tartalék jól teljesítő prioritás részére történő átcsoportosítására. Ezen 

módosítás keretében 2019-ben megtörtént az OP 4. számú módosítása, amelynek alapján a nem 

teljesülő TOP 2., 3., 4. és 5. prioritások eredményességmérési tartaléka átcsoportosításra került a 

TOP 1. prioritására. A prioritások keretösszegeinek ITP szintjét is érintő átvezetése 2020. januárjában 

történt meg. További módosítás történt ebben az időpontban az időközben megfogalmazott hazai 

stratégiai célkitűzésekhez történő kapcsolódás, az ezekhez kötődő többletforrások bevonásának 

bemutatása érdekében is.  
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1. A megye által alkalmazott Területi Kiválasztási Kritériumok 
 

A Területi Kiválasztási Kritérium Rendszer Monitoring Bizottság által történő elfogadása feltétele az ITP 

elkészítésének és elfogadásának.  

A kiválasztási kritériumok elvi keretet biztosítanak a majdani projektértékelési szempontrendszerhez. 

Ezek egyrészt az Irányító Hatóság hatáskörében rögzített kritériumok (TOP általános végrehajtásához 

kötődő elvárás rendszer), másrészt az ITP gazda területi szereplők által meghatározott kritériumok. 

A kiválasztási kritériumok horizontális, a teljes ITP-t átszövő ALAPELVEK, amelyek később kerülnek 

átalakításra minden egyes felhívás kapcsán felhívás-specifikus értékelési szempontokká. Minden 

felhívásban megjelennek, de minden esetben az adott témára igazítva, konkretizálva. 

Az Irányító Hatóság által meghatározott, kötelezően alkalmazott területi kiválasztási kritériumok: 

Sorszám 
Kritérium 

megnevezése 
Tartalmi magyarázat 

I.1. 
Illeszkedés a TOP 

céljaihoz 

A kiválasztás kritériuma a TOP valamely konkrét céljához/céljaihoz való 

szoros illeszkedés és a kapcsolódó indikátorokhoz való hozzájárulás. 

I.2. 

Szakmai 

indokoltság, igény 

és kihasználtság 

A kiválasztás kritériuma a beavatkozás indokoltsága. Szükséges a 

szakmai alátámasztás, indoklás és/ vagy igényfelmérés és 

kihasználtsági terv. 

I.3. 
Megalapozottság  

 

A kiválasztás kritériuma, hogy a fejlesztési elképzelés kivitelezhetősége, 

megvalósíthatósága milyen mértékben megítélhető a rendelkezésre 

álló információk, és a benyújtásra került dokumentumok alapján. A 

szempont ennek megfelelően garanciát is jelent pl. a vállalt 

indikátorértékek teljesítésére és a költségigényekre vonatkozóan. 

I.4. Kockázatok 
A kiválasztás kritériuma, hogy a megvalósíthatóság és a működtetés 

milyen kockázatokat hordoz. 

I.5. 
Projekt 

komplexitása 

A kiválasztás kritériuma, hogy a beavatkozás mennyire képes 

hozzájárulni működőképes rendszerek létrehozásához. 

I.6. Hatás 
A kiválasztás kritériuma, hogy mekkora földrajzi területen, illetve hogy 

milyen számú érintett körben váltja ki a beavatkozás a hatását. 

I.7. 
 Integrált 

megközelítés 

Az ágazati OP-k projektjeihez, illetve a TOP más intézkedéseinek 

projektjeihez való kapcsolódás, a tervezett fejlesztések egymáshoz való 

illeszkedése, szinergikus hatása. 

1.8 Fenntarthatóság 

Kiválasztási kritérium a beavatkozás eredményeként megvalósuló 

produktum társadalmi, környezeti és leginkább pénzügyi 

fenntarthatósága, az erőforrás-hatékonyság, az alacsony károsanyag-

kibocsátás és környezetterhelés, a környezettudatosság (pl. a 

fejlesztésekben az energiahatékonysági szempontok érvényesítése, 

megújuló energiaforrások, a kedvezőbb környezeti hatásokkal járó 

megoldások előnyben részesítése). A tervezett fejlesztés az ÜHG 
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kibocsátást a lehető legkisebb mértékben növelje, lehetőleg 

csökkentse. A fejlesztés pénzügyileg megalapozott, a projekt 

megvalósításához és működtetéséhez szükséges pénzügyi erőforrások 

rendelkezésre állnak, többlet fenntartási támogatást nem igényelnek. 

1.9 Esélyegyenlőség 

A kiválasztási kritérium a fejlesztés azon aspektusát vizsgálja, hogy az 

semmilyen módon ne legyen kirekesztő egyetlen társadalmi csoport 

számára sem. 

1.10 Költséghatékonyság 
A beruházás költséghatékony módon, reális és takarékos 

költségvetéssel tervezett. 

1.11 Eredményesség 
A fejlesztési elképzelés reálisan járul hozzá a releváns 

indikátorteljesítéshez. 

 

 Vas megye által választott Területi Kiválasztási Kritérium Rendszer: 
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Sorszám 
Kritérium 

megnevezése 
Tartalmi magyarázat 

II.1. 

Illeszkedés a 

megyei 

területfejlesztési 

programhoz és a 

vonatkozó 

indikátoraihoz 

A kiválasztás kritériuma a megye területfejlesztési programjához és az 

adott témában megjelenített indikátorokhoz való hozzájárulás. 

A projektek illeszkedése a megyei fejlesztési koncepcióban és 

programban szereplő stratégiai célokhoz: 

1. A térségi versenyképesség javítása 

2. Természeti erőforrások fenntartható hasznosítása 

3. Vidéki térségek fejlesztése, ezen belül a kistelepülések 

életképességének javítása térségi együttműködések révén 

4. Megyén belüli és kívüli kapcsolatok erősítése 

A kritérium alkalmazása különösen azon esetekben preferált, amelyeknél 

a megyei program összhangban van a TOP és abból következően az ITP 

céljaival. 

II.3. 

Hozzájárulás belső 

területi 

kiegyenlítődéshez 

A kritérium bevezetése az adott földrajzi területen belüli 

egyenlőtlenségeket hivatott kiküszöbölni. 

A megyei program egyik átfogó célja az évtizedek óta hátrányos helyzetű 

térségek felzárkóztatásának az elősegítése (elsődlegesen Őrség, Vasi 

Hegyhát, Kemenesalja), valamint a belső periférián lévő kistelepülések 

teljes leszakadásának megakadályozása. Ezen szempontok érvényesítése 

szükséges a támogatások felhasználása során. 

A városok esetén azon városok előnyben részesítése a cél, ahol az egy 

főre jutó iparűzési adó bevétel az utolsó 3 év átlagában a legalacsonyabb. 

Ugyanis ezen városoknál a legkisebb a relatív forráskeret a saját erős 

beruházások, vagy felújítások megvalósításához. 
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II.8. 

A megye táji, 

kulturális és 

településszerkezeti 

sajátosságokhoz 

való illeszkedés 

A megye táji és kulturális sokszínűsége országosan is ismert. A megyei 

támogatásoknak tekintetbe kell venniük ezeket az eltérő táji, kulturális 

és településszerkezeti sajátosságokat. A megyei program stratégia célja 

a kistelepülések életképességének javítása, illetve a természeti 

erőforrások fenntartható hasznosítása. Ez a szempont érvényesítheti, 

hogy ezek a célok a kistáji, a közösségi és kulturális fejlődéstörténetet 

meghatározó erőkkel összhangban valósuljanak meg. A fenti célok 

érvényesítését a következő kiválasztási szempontok segítik elő:  

• A megye kistáji jellegzetességeivel, valamint kulturális 

életével összhangban lévő, azokat megerősítő fejlesztések 

előtérbe helyezése  

• Az árnyalt településszerkezeti és településtörténeti 

sajátosságokból következő szempontok érvényesítése 

• a természeti erőforrásokat megtartó és tápláló 

kezdeményezések építsenek az érintett tájból fakadó helyi 

természeti értékekre, a táji adottságokra és kulturális értékekre.  

A fentiekben kijelölt kiválasztási kritériumokat az ITP végrehajtási szakaszában szövegszerűen 

pontosítják, konkretizálják, azaz tartalmilag hozzáillesztik az egyes intézkedésekhez kapcsolódó 

támogatási felhívásokhoz. 

Amiként az ország, úgy Vas megye számára is fontos a gazdasági környezet javítása, illetve a 

foglalkoztatás elősegítése. A TOP meghatározza azokat a célokat, tartalmakat és szervezeteket, melyek 

támogatására a forrás felhasználható. A megye számára fontos, hogy olyan projekteket támogassunk, 

melyek fenntarthatóak és érdemi hatást fejtenek ki célcsoportjaikra, környezetükre, ezzel is elősegítve 

a mindennapi életfeltételeket és olyan települési környezetet alakítsanak ki, ahol jó élni és dolgozni, 

illetve a vállalkozások szívesen folytatják tevékenységeiket. Mindhárom, a megye által kiválasztott 

kritérium közvetlenül gazdaságfejlesztési és munkahelyteremtő hatású, hiszen Vas megye gazdasági 

fejlődésének egymással összekapcsolódó két kulcskérdése. Egyrészt a megyei belső perifériák és 

elmaradott területek gazdasági életének a megerősödése, másrészt ez a gazdasági megerősödés és 

foglalkoztatás javulás úgy történhessen meg, mint ami összhangban van az érintett táj és emberi 

közösség kulturális, közösségi és településszerkezeti sajátosságaival – nem lerombolja azokat, hanem 

éppen azokra építve, azokból merítve hoz gazdasági és foglalkoztatási megújulást a hagyományos 

fejlesztéspolitikai eszközökkel csak korlátozottan fejleszthető elmaradott területeken. Ez a belső 

felzárkózás a megye gazdaságfejlesztésének és foglalkoztatásának aranytartaléka – miközben egyes 

városi térségeink már súlyos munkaerőhiánnyal küzdenek, és az ő gazdasági túlfejlesztésük azzal a 

talán nem szándékolt hatással járhatna, hogy a megye gazdasági és foglalkoztatási szempontból 

periférikus területeiről már megindult elvándorlás vészesen felgyorsulhatna.   

A TOP intézkedései jellegüknél fogva eltérő mértékben, illetve hatással járulnak hozza a vállalkozások 

működési feltételrendszerének javításához. 

• Egyes intézkedések hatása közvetlen (pl. iparterület-fejlesztés, agrárlogisztikai központok, 

inkubátorházak építése), 
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• Más esetben, pl. „Zöld Város” koncepció támogatása, csapadékvíz-elvezetés, önkormányzati 

tulajdonú épületek energiahatékony felújítása, vagy a humán ellátórendszerek, ezen belül 

egészségügyi, szociális infrastruktúra fejlesztése, vagy a szegregált területek felzárkóztatása 

esetében a projektek gazdaságra kifejtett hatása közvetett. Ezen intézkedések elsődlegesen az 

életminőség javításához járulnak hozzá. 

A munkahelyteremtés ösztönzése is hasonlóan történik. Közvetlen munkahelyteremtő hatása van a 

hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának, illetve új pl. bölcsődei, óvodai kapacitások 

létrehozásának, míg a gazdasági infrastruktúra-fejlesztések, illetve a turisztikai fejlesztések hatása 

döntően közvetett módon jelentkezik, pl. a beruházásokat lebonyolító vállalkozások tevékenysége 

révén. Miután a foglalkoztatás bővítését számos egyéb tényező (pl. a gazdaság működésének 

szabályozása, közvetlen kormányzati befektetési célú támogatások, stb.) határozza meg, ezért nem 

várható el a projektek esetén a közvetlen, csak a közvetett munkahelyteremtő hatás. Ezért 

kötelezettséget a TOP indikátorai alapján (a foglalkoztatási együttműködések kivételével) nem 

szükséges vállalni erre vonatkozóan, de törekedni kell a foglalkoztatás bővülés elősegítésére.  

Egész Vas megye számára kiemelten fontos a területi kiegyenlítés szempontja, hiszen elsősorban olyan 

térségközpontokat (városokat), illetve településeket (döntően aprófalvakat) kíván támogatni, ahol 

nincs meg a saját erő ahhoz, hogy a szereplők a gazdaság fejlesztését ösztönző beruházásokat 

hajtsanak végre. A saját erőforrásból gazdaságilag messze a magyar átlag felett teljesítő városaink és 

térségeink megfelelő forrásellátása mellett, a megye gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési 

kulcskritériuma az, hogy miként lehet a megye elmaradottabb térségeinek gazdasági és megerősítését 

realizálni. 

A megye által választott kiválasztási kritériumok az ITP megvalósítás folyamatában a program 

végrehajtási tapasztalatok alapján természetesen felülvizsgálhatók lesznek. 
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2. Az ITP célrendszere és integráltsága 

2.1. Az ITP célrendszere 

Az EU támogatási rendszerének sajátossága, hogy csak olyan fejlesztési célok és tevékenységek 

támogathatók, melyeket az adott operatív program dokumentumában elfogadott az Európai Bizottság 

és Magyarország Kormánya. Ezért Vas megye fejlesztési programdokumentumai, így koncepciója és 

programja széles tartalmából itt, az ITP keretében azok a célok és tevékenységek támogathatóak, 

amelyeket a Terület- és településfejlesztési Operatív Program (TOP) kifejezetten tartalmaz, és nem 

finanszírozhatók más operatív programokból. 

Az ITP intézkedések az alábbi megyei program célok, illetve prioritások megvalósításához járul hozzá: 

A megyei stratégiai 
célok, melyek az ITP 
céljai is 

 

A megyei program prioritás 
területei 

TOP intézkedések 

Térségi 
versenyképesség 
javítása 

Vállalkozás-fejlesztési program 
a hozzáadott érték növeléséért 

1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra 
fejlesztése Élelmiszer-termelés a helyi 

élelmiszer-ellátás és 
agrárvállalkozás ösztönzésére 

Emberi erőforrás program a 
tehetségek megtartásáért, 
vonzásáért 

5.1. Foglalkoztatás-növelést célzó megyei 
és helyi foglalkoztatási együttműködések  

5.3. Helyi közösségi programok 
megvalósítása 

Természeti erőforrások 
fenntartható használata 

Turizmus a magasabb költési 
értékért és hosszabb 
tartózkodási időért 

1.2. Társadalmi és környezeti szempontból 
fenntartható turizmusfejlesztés 

Energia-hatékonyság a 
fenntartható működésért és 
energia-tudatosságért 

3.2. Önkormányzatok 
energiahatékonyságának és a megújuló 
energia-felhasználás arányának növelése 

Egészséges környezet a magas 
életminőség segítéséért 

2.1. Gazdaságélénkítő és népességmegtartó 
településfejlesztés 

3.1. Fenntartható települési 
közlekedésfejlesztés 

4.3. Leromlott városi területek 
rehabilitációja 

5.2. A társadalmi együttműködés erősítését 
szolgáló helyi szintű komplex programok   

Megyén belüli és kívüli 
kapcsolatok erősítése 

Közlekedés-fejlesztése a külső 
és belső elérhetőségért 

1.3. A gazdaságfejlesztést és a munkaerő 
mobilitás ösztönzését szolgáló 
közlekedésfejlesztés 

Kistelepülések 
életképességnek 
javítása 

  

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

4.1. Egészségügyi alapellátás 
infrastrukturális fejlesztése 

4.2. A szociális alapszolgáltatások 
infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése 
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Az ITP céljául is szolgáló megyei stratégiai célok részletes ismertetése: 

Kistelepülések életképességnek javítása 

Vas megye peremvidékén az aprófalvak évszázados paraszti kultúráját is szétmetszette a Vasfüggöny 
és a következtében beálló társadalmi mechanizálás. Évtizedek alatt kiderült, hogy ez a finoman tagolt 
táj nem szenvedheti a határtalan tagosításokat – dombjai, folyóvölgyei, emberi művelés nélkül 
gyengének minősülő földjei gyümölcsözően sok helyütt vagy kézművesen kerülnek megművelésre 
vagy szinte sehogy. Miközben Vas megye, és az egész Nyugat-Dunántúl városi központjai az elmúlt 25 
évben megerősödtek, gazdasági statisztikáink elfedik, hogy a térségükben még élő aprófalvak 
elöregedési, elvándorlási és foglalkoztatási mutatói Baranya, Borsod és Nógrád egyes területeivel 
„versenyeznek”. Magyarország aprófalvas megyéinek, így Vas megyének is XXI. századi kulcskérdése, 
hogy ezt az ezer éves kulturális fejlődéstörténeti áramlatot, amely az individuális és közösségi 
felelősség páratlan kezdeményezéseit hívta és hívja életre ma is megyénkben, azaz az aprófalvasságot, 
meg tudja-e úgy újítani, hogy a jelenkor körülményei között és az Európai Unió fejlesztéspolitikájának 
határozott központosító hatása ellenére is, nemcsak a múltra emlékező, hanem megyénk jövőjét is 
hordozó közösségekként legyenek jövőnk szinte láthatatlan, mégis erős oszlopai. A kistelepülések 
életképességének javítása több tématerületet érintő célként jelenik, melyek az alábbi kihívásokat 
támasztják: 

• a demográfiai változásokra kell megfelelő választ adni, mint az idősellátás színvonalának 

javítása, 

• a fiatalok számára is vonzó helyi életminőség megőrzése miatt a megfelelő minőségi 

közszolgáltatási ellátó rendszer kialakítása (pl. bölcsődei, de inkább óvodai ellátás, közoktatás 

és egészségügyi ellátás), 

• a foglalkoztatás bővítésének, a vállalkozási feltételek javításának ösztönzése. 

A kistelepülések kapcsán fontos kiemelni, hogy a Vidékfejlesztési Program (VP) nemcsak a 

mezőgazdasági tevékenységekhez kapcsolódóan nyújt támogatást, hanem a kistelepülések 

szolgáltatás kínálatát is bővíti. A mezőgazdaság esetén a megyei program az önkormányzatok, non-

profit szervezetek által megvalósítható mezőgazdasági terméktárolók, csomagolók létesítésével, vagy 

korszerűsítésével kíván a Vidékfejlesztési Program azon céljához hozzájárulni, hogy a „Rövid ellátási 

lánc” logikájába illeszkedve a bővülő helyi termelés eredményeként mind több terméket 

értékesítsenek helyben, így közvetlenül a vásárlóknak, illetve a nagy élelmiszer-alapanyag 

felhasználóknak, mint az intézményi főzőkonyháknak, a vendéglátóhelyeknek, szállodáknak. Ezen cél 

elérése komoly helyi szervező munkát igényel, mely során figyelembe kell venni mind a 

közfoglalkoztatási, mind a vállalkozói tevékenység szempontjait. A TOP és VP felhasználása együttesen 

szolgálhatják a kistelepülések életképességnek javulását. További kapcsolódási lehetőséget jelent a 

2018. évben, központi költségvetési források terhére indult Magyar Falu Program, mely az 

önkormányzati alapfeladatok szinte mindegyikére kínál fejlesztési lehetőséget az 5000 fő lélekszám 

alatti települések számára, az európai uniós programokéhoz képest jóval egyszerűbb eljárásrenddel. 

Ezen program célterületei azonban a csapadékvíz-elvezetési rendszerek fejlesztésére nem terjednek 

ki, ezért az épített környezet védelme és a klímavédelmi célok teljesítése érdekében ezen 

településcsoport számára a TOP vonatkozó intézkedésének (2.1 Gazdaságélénkítő és 

népességmegtartó településfejlesztése) keretösszege Vas megye esetében további 1 mrd Ft forrással 

megemelésre került. 

Térségi versenyképesség javítása 
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A megye által nyújtott életminőséget nagyban meghatározzák a városok, a kistelepülések 

vonzásközpontjai által nyújtott alap- és magasabb szintű közszolgáltatások színvonala, illetve az általuk 

nyújtott vállalkozási környezet minősége (infrastruktúra, gazdaságfejlesztési szolgáltatások, vagy 

képzési rendszer). A TOP számos területen hangsúlyossá teszi a városok támogatását, mint pl. 

• a „Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés” intézkedés kapcsán, 

• vagy a „Leromlott városi területek rehabilitációja” és kapcsolódó „A társadalmi együttműködés 

erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok”, 

• vagy a „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” intermodális csomópontjainak 

fejlesztése kapcsán, 

míg más esetekben a városok a szükségletek, és a térségben betöltött szerepük következtében 

preferáltak egyes beavatkozások megvalósítása során (pl. iparterületek fejlesztése, vagy nők 

foglalkoztatását elősegítő bölcsődei fejlesztések kapcsán.) 

A gazdaság fejlődésének támogatása egyformán fontos a megye minden területén, ezért a megyei 

önkormányzat az egyes térségekben kialakuló partnerségek bevonásával kíván koordinált programokat 

megvalósítani – hosszútávon is kiegyensúlyozottan. Ezek a programok, mint 

• a megyei befektetési lehetőségek rendszerezése és magas színvonalú kiajánlása, vagy 

• a helyi vállalkozások innovatív fejlődésének elősegítése, illetve 

• tartós, vagy sajátos helyzetben lévő munkanélküliek foglalkoztatásának helyben történő 

ösztönzése, 

• a fiatal szakemberek magas szintű képzettségnek ösztönzése és megyei foglalkoztatókhoz való 

közvetítése ösztöndíjak eredményeként 

mind fontosak a megye gazdasági fejlődésének előmozdítása érdekében. 

A helyi vállalkozások innovatív fejlődésének elősegítése az ágazat specifikus fejlesztések révén érintett 

vállalkozások számára is elérhetők lesznek. A fentiekben bemutatott szolgáltatások nem csak a 

versenyszektorban fejtenek ki pozitív hatást, hanem a szociális vállalkozások alapítását és működését 

is segítik. Jelentős gazdaságfejlesztési hatás várható emellett a kigyermekes szülők munkaerőpiacra 

történő visszatérésének ösztönzése kapcsán a bölcsődefejlesztési programoktól. Ezek a Családvédelmi 

Akcióterv hangsúlyos elemét képezik, melynek eredményeként az 1.4. A foglalkoztatás segítése és az 

életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével 

c. intézkedés keretösszegét Vas megye esetében további 2,45 milliárd Ft forrással növelték meg 2019. 

év folyamán.  

A fentiekben nevesített programok megyei szintű koordinált lebonyolítását a következő intézkedések 

finanszírozzák: 1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése5.1. Foglalkoztatás-növelést célzó megyei 

és helyi foglalkoztatási együttműködések (paktumok), 5.3. Helyi közösségi programok megvalósítása. 

Természetesen a megye gazdaságán nagyot tudnak lendíteni a Gazdaságfejlesztési és Innovációs 

Program (GINOP) nyújtotta lehetőségek, így a vállalkozás-fejlesztési, kutatási-fejlesztési, turisztikai, 

szakképzési támogatásainak sikeres felhasználása. 

Természeti erőforrások fenntartható használata 

A megye gazdag és változatos természeti és táji adottságokkal rendelkezik, megtalálhatók mind az 

aktív-, az öko-, a kulturális és a gyógy-, egészségturizmus magas szintű vonzerői. Cél, hogy amegye 

összehangolt fejlesztések eredményeként magas szintű turisztikai termékeket kínáljon, illetve a 
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támogatott fejlesztések, programok új, helyi sajátosságokat is tartalmazó értékként illeszkedjenek be 

az adott turisztikai célterület (pl. Írottkő Natúrpark, Hegyhát, vagy Őrség, Őrvidék) nagy és 

kistelepüléseit egyaránt magában foglaló vonzerői és szolgáltatásai közé. Megyei szinten preferált 

hálózatos turisztikai termékek: kerékpáros turizmus szolgáltatás és infrastrukturális fejlesztése, Rába 

menti evezős és víziturisztikai szolgáltatások egységes és magas színvonalú rendszerének kialakítása, 

illetve a horgász turizmus infrastrukturális feltételrendszerének javítása.  

A megye erőforrásaival való fenntartható gazdálkodás szempontja nemcsak természeti értékek, 

kulturális örökség turisztikai célú hasznosításánál jelenik meg, hanem a helyi energiafogyasztás 

csökkentésének ösztönzésében is. Ennek érdekében támogatja a TOP és a megyei ITP az 

épületenergetikai beruházásokat, illetve az egyéni gépjárműves közlekedéssel szemben a gyalogos, 

kerékpáros, illetve a közösségi közlekedés preferálását, azok biztonságának, illetve színvonalának 

javítását. A kerékpáros infrastruktúra fejlesztése érdekében jelentős keretösszeg (közel 2 milliárd Ft) 

állt rendelkezésre hivatásforgalmi kerékpárutak, illetve kerékpárforgalmi létesítmények fejlesztésére, 

melyet 2019. év folyamán további 350 millió Ft TOP források egészített ki a 1731/2018. (XII. 18.) Korm. 

határozatban/2004/2017. (XII. 22.) Korm. határozatban rögzített kerékpáros nyomvonalak 

megvalósítása céljából. 

Épületenergetikai fejlesztéseket elsősorban a legnagyobb energiafogyasztóknál, a leghatékonyabb, 

illetve a kedvezményezett vagy a fenntartó szempontjából jelentős anyagi megtakarítással járó 

beruházásoknál kívánunk megvalósítani.  

A települési környezet fejlesztésére a TOP-on belül elsősorban a városokban nyílik lehetőség, de az 

intézkedésen belül támogatható a hirtelen vízfolyásoktól, vagy belvizektől veszélyeztetett 

kistelepüléseken a csapadék- és belvízelvezető rendszerek kiépítése, rekonstrukciója. 

Megyén belüli és kívüli kapcsolatok erősítése 

A megyén belüli elérhetőség javítása, azaz alacsonyabb rendű főutak és az alsórendű közutak 

korszerűsítése, mind a kistelepülések, mind a térségközpontok számára fontos, hiszen a jobb minőségű 

elérhetőség bővíti a különféle célú (pl. foglalkoztatási, rekreációs, kereskedelmi, vagy közszolgáltatási) 

kapcsolatok számát és lehetőségét. Fejlesztéseket a pozitív gazdasági, foglalkoztatási hatásokon túl 

elsősorban a legrosszabb állapotú és egyben legforgalmasabb utakon kívánunk megvalósítani. A megye 

elérhetőségét nagyban javítja közúton a megyét a nemzetközi gyorsforgalmi úthálózatban bekapcsoló 

fejlesztések, mind az M86-os megépülése, vagy az Ausztriában és Ausztria irányába történő 

fejlesztések, illetve vasúton a megye fő vasúti vonalainak villamosítása és a szombathelyi csomópont 

mintegy 15 milliárd forintból megvalósuló modernizációja. Ezen beruházások vagy folyamatban 

vannak, vagy az IKOP támogatásával valósulhatnak meg a jövőben. 

2.2 Az ITP külső kapcsolatrendszere 

2.2.1. Szombathely Megyei jogú Város stratégiai céljai, melyekhez a megyei ITP 

kapcsolódik 

A Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ fejlesztése 

Szombathely tervezi zöldmezős iparterület-fejlesztését az északi ipari területen a Nyugat-Pannon 

Járműipari és Mechatronikai Központ infrastrukturális feltételeinek biztosítása érdekében. A megyei 

program épít arra, hogy olyan jelentős méretű üzemek települnek Szombathelyre, melynek szüksége 

lesz további beszállítói igényekre. Ezért támogatást nyújt azon Szombathely közeli településeknek, 



18 

 

amelyeknél szükséges az iparterület bővítése, fejlesztése, hogy további vállalkozásokat tudjanak a 

befogadni. 

A Szombathelyre tervezett Integrált kutató-és konferenciaközpont nem csak a város, hanem a megye 

területén működő összes vállalkozásának nyújthat szolgáltatást. 

A szakemberhiány enyhítése érdekében fontos az együttműködés a megye és a város között, hogy a 

vállalkozói igényekkel összhangban biztosítsák a munkanélküliek tartós elhelyezkedését, igény szerinti 

képzését. Ez a foglalkoztatási együttműködések működtetésére, fejlesztésére vonatkozó projekt 

megyei szintű összehangolását igényli. 

A megyei program ösztönzi a megye településein a mezőgazdasági termékek termelését, tárolását, 

csomagolását szolgáló fejlesztéseket, melyek lehetőséget adnak arra, hogy ezen termékeket ne csak 

helyben, hanem a korszerűsítendő szombathelyi vásárcsarnokban is értékesítsék a gazdák. 

A vállalkozásoknak és lakosságnak vonzó városi környezet kialakításával 

Ahhoz, hogy mind a megye, mind a város vonzó legyen a lakosok és turisták számára egyaránt, 

szükséges a települési környezet folyamatos megújítása, illetve a szabadidő eltöltésére alkalmas 

rekreációs terek, kulturális kínálat fejlesztése. Ezt a célt szolgálja Szombathelyen a Csónakázó-tó 

környéki rekreációs zóna további megújítása, a szolgáltatások körének a bővítése. Szombathelyen 

tervezik a város szülöttéhez, Szent Mártonhoz kapcsolódó további kulturális és élmény elemek, így a 

Szent Márton út fejlesztését, illetve az ókori Savariához kapcsolódó terek megújítását. Szombathely és 

a megye többi településnek a turisztikai marketingjét koordinálni kell a jövőben, hogy a kialakított 

attrakciók erősítsék, illetve kiegészítsék egymást. A megye szános települése, illetve környéke 

turisztikai célpontnak számít helyi, így a szombathelyi lakosság számára is, így a szombathelyiek 

igénybe vehetik a kialakítandó evezős, kerékpáros, gyalogos turisztikai útvonalakat. 

Városi szintű CO2 kibocsátás csökkentése 

A város egyik legjelentősebb beruházása a vasútállomás mellé tervezett buszpályaudvar kialakítása. 

Ennek eredményeként áthelyezésre kerülne a helyközi és a távolsági buszpályaudvar a belvárosból. Ez 

a tervezett beruházás érinti a buszközlekedés viszonylatait, amely nyomán elképzelhető, hogy egyes, 

a környező településekről érkező járatok nem állnak meg a belvárosban, hanem csak a vasútállomás 

mellett. Ez sokak számára Szombathelyen akár egy újabb átszállás igényét is jelenti a helyi járatokra, 

ami csökkenti az autóbusz közlekedés színvonalát. A jövőbeni kényelmetlenségek elkerülése 

érdekében szükséges összehangolni a megye Szombathely központú autóbusz és a vasúti közlekedését, 

előzetesen modellezni a tervezett változtatások hatásait, hogy azok ne jelentsenek nagyobb 

környezetterhelést, illetve ne csökkentsék a közösségi közlekedés versenyképességét, kényelmi 

funkcióit, miközben elvárható, hogy javuljon a közösségi közlekedés költséghatékonysága. 

A megye jelentős léptékű és összehangolt kerékpáros közlekedési beruházásokat tervez. Ennek 

részeként tervezi a Vép-Szombathely és a Balogunyom-Szombathely kapcsolat megépítését, mely 

összehangolása különösen fontos. Más esetekben is felmerülhet a tervezett közlekedési beruházások 

összehangolása. 

A segítés városa – Társadalmi integráció 

Az önkormányzat a rendelkezésre álló forráskeret terhére fejleszteni kívánja a humán szolgáltató 

intézményeit (bölcsődei, óvodai ellátás, alap szociális és egészségügyi ellátás). A megye számára is 

fontos, hogy ezen közszolgáltatási infrastruktúrák megfelelő minőségben álljanak rendelkezésre a 



19 

 

megye településein. Különösen fontos a gyermekellátási intézmények fejlesztése, hogy a 

kistelepüléseken lakók gyermekeinek helyben biztosítsák az ellátást. 

2.2.2. Kapcsolódás bemutatása az ágazati operatív programok forrásaira tervezett 

megyei fejlesztésekhez 

A megye gazdaságán nagyot tudnak lendíteni a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Program (GINOP) 

nyújtotta lehetőségek, így a vállalkozás-fejlesztési, kutatási-fejlesztési, turisztikai, szakképzési 

támogatásainak sikeres felhasználása. 

A TOP támogatása során figyelembe kell venni a GINOP kínálta turisztikai fejlesztéseket, így Sárvár és 

Bük gyógyhelyként való támogatását, a kastély program részeként várhatóan megújuló három kastély 

(Jánosháza, Vép, Vassurány) kínálta lehetőségeket. Remélhetőleg a várprogram, a vallási turisztikai 

hálózatok, mint a Mária út és a Szent Márton út, illetve az aktív turisztikai hálózatok, mint a Vasfüggöny 

EUROVELO rendszerbe tartozó kerékpárút, Kéktúra útvonal révén is támogatásban részesül Vas megye. 

A fentiekhez illeszkedve GINOP támogatással preferált egy megyei szinten összehangolt turisztikai 

marketing és termék-fejlesztési rendszer működtetése, mely nemcsak promócióval, hanem a helyi, 

térségi desztinációk működésének szakmai támogatásával (pl. piackutatás, trendfigyelés, képzések 

szervezése, minőségi rendszerek bevezetése és működtetése, informatikai támogatás) is foglalkozik. 

Fontosnak tartjuk, hogy a megyei felsőoktatás mind az Emberi Erőforrás-fejlesztési Operatív Program 

(EFOP), mind a GINOP kutatás-fejlesztési forrásait sikerrel tudja igénybe venni annak érdekében, hogy 

a szombathelyi egyetemen induló műszaki képzések megfelelő módon tudják szolgálni a térség 

gazdaságát, középtávon kutatás-fejlesztési központ létrehozásával is. Az egyetemi képzéseknek, így a 

hagyományos pedagógus, valamint a népszerű sporttudományi, rekreációs és turisztikai szakoknak 

kiemelt szerepe lehet a megye társadalmi, gazdasági fejlődésében. 

A kistelepülések kapcsán fontos kiemelni, hogy a Vidékfejlesztési Program (VP) nemcsak a 

mezőgazdasági tevékenységekhez kapcsolódóan nyújt támogatást, hanem a kistelepülések 

szolgáltatás kínálatát is bővíti.  

A Vidékfejlesztési Program (VP) „6. A társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység csökkentése és 

a gazdasági fejlődés támogatása a vidéki térségekben” prioritás részeként megvalósuló projektek 

Emberi Erőforrás-fejlesztési Operatív Program (EFOP) „1. Infrastrukturális beruházások a társadalmi 

befogadás területén” prioritást szükséges összehangolni a TOP-ban tervezett fejlesztésekkel. Az OP-k 

részéről pontosítani kell, hogy mely tevékenységek megvalósíthatók, finanszírozhatók városokban, 

vagy falvakban is, illetve milyen kiegészítő finanszírozást nyújt a VP és az EFOP az alábbi tevékenységek 

során. 

 

1. a szegénységben élő gyermekek életesélyeinek növelése, az önálló életkezdés segítése  

2. a befogadó társadalmi célokat szolgáló intézmények és szolgáltatások fejlesztése, 

bentlakásos intézmények kiváltása, új kapacitások létesítése  

3. területi hátrányok felszámolása komplex programokkal  

4. mélyszegénységben élők, romák felzárkózását és a szegregált élethelyzetek megszüntetését 

segítő infrastrukturális beruházások  
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5. közösségi terek és szolgáltatások fejlesztése a fenntartható és megújulásra képes 

közösségekért, az aktív társadalmi szerepvállalás erősítésére  

2.2.3. Szomszédos megyékkel való célok, fejlesztések összehangolása 

A szomszédos megyékkel, így Veszprém, Győr-Moson-Sopron és Zala megyékkel elsődlegesen a 

vonalas infrastrukturális hálózatok fejlesztéseit szükséges összehangolni. Ilyen beruházásokra sor 

kerülhet az „1.3. A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló 

közlekedésfejlesztés” intézkedés kapcsán az alacsonyabb rendű utak korszerűsítésénél, illetve a 

kerékpárút-hálózat fejlesztésénél a „3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” intézkedés 

kapcsán. Előbbi esetben különösen fontos a Magyar Közút Nkft. részéről javasolt projekteknek a megye 

határt is érintő kivitelezésének összehangolása, míg utóbbi esetben a következő viszonylatoknál kell 

harmonizálni a fejlesztéseket: 

- Győr-Moson-Sopron és Zala megye irányába: Eurovelo 13 – Vasfüggöny kerékpárút, illetve a 

Fertő-tó – Balaton útvonalon, valamint a Szent Márton útvonalon (Szombathely-

Pannonhalma) 

- Zala megye irányába az Őrség – Balaton összeköttetés, Izsákfa – Somló nyomvonal 

- Veszprém megye irányába a Mária-út útvonalát 

A vonalas infrastruktúrák mellett javasolt még a turisztikai desztinációk kínálatát is összehangolni, 

különösen a Zala megyével az Őrségben, illetve Veszprémmel Celldömölk és Somló térségében. A 

megyében tervezik Celldömölk központtal egy GEOPARK kialakítását ebbe be lehet vonni a szomszédos 

megyék érintett természeti értékeit, településeit is. Továbbá marketing esetén szükséges a Nyugat-

Dunántúl térségére a megye határokon átívelő programcsomagokat kialakítani és javasolni az országos 

szintű turisztikai marketing promóciós szervezeteknek. 

2.2.4 Kapcsolódás bemutatása az országhatáron átnyúló tervezett megyei 

fejlesztésekhez 

Az osztrák határ menti programban az alábbi területeken lehetnek együttműködések: 

• A gazdaságfejlesztést támogató intézmény-hálózat kapcsán szükséges tapasztalatcsere 

lebonyolítása, közös munkaerőpiaci, képzési és klaszterépítési programok 

• A turisztikai menedzsment és marketingkapcsán szükséges tapasztalatcsere lebonyolítása 

• Határmenti turisztikai desztinációs területek közös termékfejlesztése, pl. kerékpárút-hálózatok 

esetén, gyalogos túraútvonalak, zarándokútvonalak fejlesztésénél 

• Határon útnyúló közlekedési kapcsolatok támogatása 

• Civil és intézményi együttműködések ösztönzése 

• Természetvédelmi területeken történő közös értékőrző akciók megvalósítása 

A szlovén-magyar határon átnyúló program elsősorban a természeti értékeket, kulturális megőrzés 

érdekében tervezett projekteket támogatja, melyek tárgya lehet: intézmények, civil szervezetek közti 

együttműködés; közös turisztikai, természetmegőrző projektek megvalósítása; oktatási 

együttműködések; illetve kisléptékű közlekedés-fejlesztési beruházások. 
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3. Az ITP forrásallokációja és felhasználási módok közti 
megosztása 

 

Vas megye teljes, kormányhatározatban megadott ITP keretösszege: 21,14 milliárd Ft. 

Az alábbi táblázatban az egyes prioritásokra és intézkedésekre jutó forrást az NGM Regionális 

fejlesztési Programok Megvalósításáért Felelős Irányító Hatósága adta meg a következő kísérő 

szöveggel: „A kiszámított új optimum minden benyújtott megyei igényt alapul vett és azokkal számolt, 

így a végleges ITP benyújtásakor nincs lehetőség az attól való eltérésre, mivel az minden megyei 

szereplő forrásallokációját érintené. Ennek megfelelően kérjük a mellékelt forrásallokáció alkalmazását 

minden esetben, a forrásallokáció felülvizsgálatára a végrehajtás menete közben a későbbiekben 

kerülhet sor, amennyiben a területi igények újabb mozgásteret engednek.” 

Az ITP intézkedésenkénti forrásallokációja: 

TOP prioritások   TOP prioritások intézkedései 
Strukturális 

Alap  

Vas megye forráskerete 
(milliárd Ft) 

Intézkedés Prioritás 

 1. Térségi gazdasági 
környezet fejlesztése a 
foglalkoztatás 
elősegítésére  

1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése  ERFA  2,996 

8,658 

1.2. Társadalmi és környezeti szempontból 
fenntartható turizmusfejlesztés  

ERFA  2,107 

1.3. A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás 
ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés  

ERFA  1,571 

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

ERFA  1,983 

 2. Vállalkozásbarát, 
népességmegtartó 
településfejlesztés  

2.1. Gazdaságélénkítő és népességmegtartó 
településfejlesztés  

ERFA  3,864 3,864 

 3. Alacsony széndioxid 
kibocsátású gazdaságra 
való áttérés kiemelten a 
városi területeken  

3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés  ERFA  1,872 

4,812 3.2. Önkormányzatok energiahatékonyságának és 
a megújuló energia-felhasználás arányának 
növelése  

ERFA  2,939 

 4. A helyi közösségi 
szolgáltatások 
fejlesztése és a 
társadalmi 
együttműködés 
erősítése  

4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális 
fejlesztése  

ERFA  0,556 

1,572 
4.2. A szociális alapszolgáltatások 
infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése  

ERFA  0,439 

4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja  ERFA  0,576 

 5. Megyei és helyi 
emberi erőforrás 
fejlesztések, 
foglalkoztatás-
ösztönzés és társadalmi 
együttműködés  

5.1. Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi 
foglalkoztatási együttműködések (paktumok)  

ESZA 1,649 

2,232 5.2. A társadalmi együttműködés erősítését 
szolgáló helyi szintű komplex programok   

ESZA 0,214 

5.3. Helyi közösségi programok megvalósítása  ESZA 0,368 
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A 3.2. (Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának 
növelése) c. intézkedés esetében a megyei önkormányzat forrás különített el a „Kreatív város – 
fenntartható vidék – a Nyugat-Pannon régióban új regionális fejlesztési koncepció megvalósításáról” 
című, 1337/2016. (VII. 4.) Korm. határozatban foglalt célok megvalósítása érdekében. Amely 
intézkedések esetében a forrás elkülönítése nem történt meg az ITP felülvizsgálata során, ott a 2016. 
I. félévében már benyújtott támogatási kérelmek útján biztosítható a KRAFT programban rögzített 
célok érvényesülése. 

 

3.1. Intézkedésekre allokált forrás megosztása felhasználási módok 
szerint 

Az egyes intézkedésekre allokált források az ITP céljaiból, illetve a területi szereplők által 

megfogalmazott fejlesztési elképzelésekből következnek. 

1.Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére 
 

Az intézkedésenként meghatározott és helyi igényeken alapuló keretösszegek felhasználási módok 

szerinti megosztásának bemutatása (mrd Ft) 

Prioritás Intézkedések 

Vas megye kerete 
mrd Ft  Földrajzi 

célterület  
Fejlesztési 

cél  

Kedvez-
ményezetti 

csoport 

Minden 
megyén 

belüli 
jogosult 
számára 

pályázható  
prior. int. 

1. Térségi 
gazdasági 
környezet 
fejlesztése a 
foglalkoztatás 
elősegítésére 

1.1. Helyi gazdasági 
infrastruktúra fejlesztése 

7,860 

2,996 0 0 0 2,996 

1.2. Társadalmi és környezeti 
szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés 

2,107 1,477 0,63 0 0 

1.3. A gazdaságfejlesztést és 
a munkaerő mobilitás 
ösztönzését szolgáló 
közlekedésfejlesztés 

1,571  0 0   0 1,571 

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

1,841 0,9  0  0 1,083 

Az 1.1, az 1.3 intézkedéseken képződő maradványösszegek ismételt felhasználását újfent a „Minden 

megyén belüli jogosult számára” kívánjuk elérhetővé tenni.  

Az 1.2 intézkedésen keletkező maradványösszegeket továbbra is a földrajzi célterületként kezelt 

„Megyei szinten kiemelt turisztikai desztinációk projektjei”, illetve a fejlesztési célként kezelt „Megyei 

szinten szervezett tematikus kínálat fejlesztése, a natúrparkok községeinek területén megvalósuló 

aktívturisztikai fejlesztések számára elkülönített indikatív keretösszeg” forrásfelhasználási módokon 

kívánjuk biztosítani. 
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A felhasználási módok közti megoszlás százalékos arányban 

Prioritás Intézkedések 
Földrajzi 

célterület  
Fejlesztési 

cél  

Kedvez-
ményezetti 

csoport 

Minden megyén 
belüli jogosult 

számára 
pályázható  

1. Térségi gazdasági 
környezet fejlesztése a 
foglalkoztatás 
elősegítésére 

1.1. Helyi gazdasági 
infrastruktúra fejlesztése 

0% 0% 0% 100% 

1.2. Társadalmi és környezeti 
szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés 

70% 30% 0% 0% 

1.3. A gazdaságfejlesztést és a 
munkaerő mobilitás ösztönzését 
szolgáló közlekedésfejlesztés 

0% 0% 0% 100% 

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

49% 0% 0% 51% 

 
 

 
 

 

 

 

1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése 
 
Ezen belül a kategóriákat támogatási konstrunkciónként szükséges megadni 
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és a munkaerő
mobilitás

ösztönzését szolgáló
közlekedésfejlesztés
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életminőség javítása
családbarát,

munkába állást
segítő intézmények,

közszolgáltatások
fejlesztésével

Forráskeret felhasználási módok megoszlásának bemutatása (Mrd Ft)
Minden megyén belüli jogosult
számára igényelhető
Kedvezményezetti csoport

Fejlesztési cél
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Ipari Parkok, Iparterületek fejlesztése 
 

Földrajzi célterület   

Fejlesztési cél   

Kedvezményezetti 
csoport 

 

Minden megyén belüli 
jogosult számára 
pályázható   

Az intézkedés teljes kerete minden megyén belüli jogosult számára 
pályázható  

Nincs preferált célterület, a tervezett beruházások területi értelemben 
kiegyensúlyozott megoszlása a piaci kereslet által diktált logika, továbbá 
a kiválasztási kritériumok alapján biztosítható.  

A beruházások azt szolgálják, hogy a foglalkoztatási szempontból 
meghatározó településeken rendelkezésre álljon a megfelelő 
infrastruktúra, korszerű telephelyi környezet a vállalkozások 
munkahelyteremtést is szolgáló beruházásaihoz, illetve az iparterületek 
közvetlen elérhetősége ne terhelje a városi környezetet. 

 
Inkubátorházak fejlesztése 
 

Földrajzi célterület   

Fejlesztési cél   

Kedvezményezetti 
csoport 

 

Minden megyén belüli 
jogosult számára 
pályázható   

 

 
Helyi gazdaságfejlesztés 
 

Földrajzi célterület   

Fejlesztési cél   

Kedvezményezetti 
csoport 

 

Minden megyén belüli 
jogosult számára 
pályázható   

Az intézkedés teljes kerete minden megyén belüli jogosult számára 
pályázható  

Nincs preferált célterület, a tervezett beruházások területi értelemben 
kiegyensúlyozott megoszlása a piaci kereslet által diktált logika, továbbá 
a kiválasztási kritériumok alapján biztosítható.  
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Agárlogisztikai tevékenységek ellátását szolgáló beruházások 
támogatása önkormányzatoknál, non-profit szervezetek esetén, 
valamint helyi piacok kialakítása.  

A támogatás során fontos, hogy a közmunkában, illetve helyi 
gazdálkodók által ellátott mezőgazdasági, elsődlegesen gyümölcs és 
zöldség termelő tevékenységet támogassák olyan infrastruktúra 
kialakításával, mely kedvezményesen biztosítja termékek tárolását, 
illetve csomagolását és egyedi működtetésük gazdaságtalan lenne. A 
támogatások során kedvező lehet, hogy a létrehozott infrastruktúra 
olyan településen valósuljon meg, ahol rendelkezésre áll egy relatív 
jelentős termékmennyiség, illetve kihasználtsága érdekében szükség 
esetén több település termelőinek nyújtson szolgáltatást. 

 
 
1.2. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés 
 

Földrajzi célterület  

A földrajzi célterület indokoltságát a járásközpontok központi városai 
által szervezett  turisztikai desztinációk kínálatába illeszkedő turisztikai 
célú fejlesztések szükségessége jelenti.  

Fejlesztési cél  

A fejlesztési cél szerinti forrásmegosztást a megyei szinten szervezett 
tematikus kínálat fejlesztése (Rába menti vízi turizmus, horgász 
turizmus, lovas turizmus, kerékpáros turizmus), valamint a natúrparkok 
községeinek területén megvalósuló aktívturisztikai fejlesztések 
indokolják. 

 Fontos, hogy a megyében létrejöjjön a hálózatos jellegű turisztikai 
termékek megfelelő szolgáltatási és infrastrukturális kínálata. Kiemelt 
cél, hogy a Rába menti víziturisztikai út állomásainak mindegyike 
megfelelő szolgáltatást nyújtson, mely a gyalogos túrázók és 
kerékpárosok, vagy a fürdőzők számára is elérhető lesz. A kerékpáros 
turizmus infrastrukturális beruházásai döntően a 3.1 fenntartható 
közlekedésfejlesztés intézkedés keretében valósulnak meg. Fontos, 
hogy kerékpáros turizmus szervezeti elemei, egységes megjelenése, 
illetve modern szolgáltatásai összehangolt módon jöjjenek létre a 
megyében. A horgászturizmus egy fontos szegmense a megye 
turizmusának, a megyei horgászszövetség szervezi a horgászatot a 
megye vizein, ami indokolja a tervezett projektek látogatószámot 
növelő csoportos és összehangolt megvalósítását. Az aktívturisztikai 
fejlesztések kiemelt megyei célként jelennek meg, melyek elsődleges 
színterei a natúrparkok kistelepülései. 

A fejlesztések forrásigényét a megyei turisztikai szövetséggel folytatott 
egyeztetések határozták meg. 

Kedvezményezetti 
csoport 

 

Minden megyén belüli 
jogosult számára 
pályázható   
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1.3. A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés 
 

Földrajzi célterület   

Fejlesztési cél   

Kedvezményezetti 
csoport 

 

Minden megyén belüli 
jogosult számára 
pályázható   

Az intézkedés teljes kerete minden megyén belüli jogosult számára 
pályázható. 

Nincs preferált célterület, a tervezett beruházások területi értelemben 
kiegyensúlyozott megoszlását, a gazdaságfejlesztést, a 
munkahelyteremtést szolgáló célok a kiválasztási kritériumok alapján 
biztosíthatók. 

 
1.4. A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő 

intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével (óvodai, bölcsődei fejlesztések) 
 

Földrajzi célterület  

A földrajzi célterület a városi jogállású településeken megvalósuló 
fejlesztéseket, valamint a Kőszegi járás területén megvalósuló 
fejlesztéseket jelenti.  

A földrajzi célterület indokoltságát az adja, hogy az intézkedés által 
megcélzott szolgáltatások központjai, különösen a bölcsődei ellátás 
esetén, elsősorban a városi jogállású települések, ezért elsődlegesen a 
városokban szükséges a kapacitások növelése. A Kőszegi járás területén 
az ellátási rendszerben mutatkozó hiányosságok indokolják a célterület 
kijelölését. 

Fejlesztési cél   

Kedvezményezetti 
csoport 

 

Minden megyén belüli 
jogosult számára 
pályázható   

A minden megyén belüli jogosult pályázó számára rendelkezésre álló 
forrás indokoltságát az adja, hogy a kisebb településeken is 
megvalósuljanak bölcsődék, esetleg családi napközik, óvodák 
fejlesztései, annak érdekénben, hogy lehetőleg ne kelljen a 
kisgyerekeket kiszakítani a lakókörnyezetükből. 
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2. Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés 
 

Az intézkedésenként meghatározott és helyi igényeken alapuló keretösszegek felhasználási módok 

szerinti megosztásának bemutatása (mrd Ft) 

Prioritás Intézkedések 

Vas megye kerete 
mrd Ft  

Földrajzi 
célterület  

Fejlesztési 
cél  

Kedvez-
ményezetti 

csoport 

Minden 
megyén 

belüli 
jogosult 
számára 

pályázható  
prior. int. 

2. Vállalkozásbarát, 
népességmegtartó 
településfejlesztés 

2.1. Gazdaságélénkítő és 
népességmegtartó 
településfejlesztés 

3,864 3,864 2,145 0 0 1,719 

 

A 2.1 intézkedésen képződő maradványösszegek ismételt felhasználását a „Minden megyén belüli 

jogosult számára pályázható” forrásfelhasználási módon kívánjuk elérhetővé tenni.  

 

A felhasználási módok közti megoszlás százalékos arányban 

Prioritás Intézkedések 
Földrajzi 

célterület  
Fejlesztési 

cél  

Kedvez-
ményezetti 

csoport 

Minden megyén 
belüli jogosult 

számára 
pályázható  

2. Vállalkozásbarát, 
népességmegtartó 
településfejlesztés 

2.1. Gazdaságélénkítő és 
népességmegtartó 
településfejlesztés 

56% 0% 0% 44% 
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Földrajzi célterület
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2.1. Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés 
 
Barnamezős területek rehabilitációja 
 

Földrajzi célterület  

A barnamezős területek rehabilitációjára mindazon városi jogállású 
településeken van lehetőség, amelyek rendelkeznek az adott felhívás 
által támasztott követelményeknek megfelelő, rehabilitációra szoruló 
barnamezős területtel, és amelyek a 290/2014 (XI.26) Korm. rendelet 3. 
sz. melléklete alapján kedvezményezett járásban találhatóak. 

Fejlesztési cél   

Kedvezményezetti 
csoport 

 

Minden megyén belüli 
jogosult számára 
pályázható   

 

 
 
„Zöld város” kialakítása 
 

Földrajzi célterület  

5 ezer lakos feletti városi jogállású települések 

A megye gazdaságát, illetve intézményi ellátását meghatározó 
városok1fejlesztése, ezen belül 2 mrd Ft értékben az IH által a TOP 
alapján előírt „Zöld város”program megvalósítása.  

A 2.1.2 intézkedés elsődleges kedvezményezettjei a foglalkoztatás 
szempontjából meghatározó 5 ezer lakos feletti városok, amelyek 
jellemzően a járások központi települései is. Ezeken a településeken 
nagyobb mértékben van szükség fejlesztésre, mint a kisebb 
településeken. A fejlesztések forrásigényét meghatározta a városokkal 
folytatott egyeztetések és az általuk a javasolt fejlesztései elképzelések. 

Fejlesztési cél   

Kedvezményezetti 
csoport 

 

Minden megyén belüli 
jogosult számára 
pályázható   

Többi városi jogállású település (5 ezer lakos alatti városok) 

 
Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések (csapadékvíz-elvezetés) 
 

Földrajzi célterület  

Városi jogállású települések csapadékvíz-rendezési beruházásai 

A városokban nem csak a zöld területek megújítása a fontos, hanem a 
megye számos városa küzd csapadékvíz-elvezetési problémákkal. 
Preferált azon területek támogatása, ahol az elmúlt években jelentős 
mértékű elöntések történtek, illetve károk keletkezetek az épített 
környezetben. A csapadékvíz-rendezési beruházásokat az állam 

 
1Városi jogállású települések, de a beavatkozások tartalmának illeszkedniük kell a TOP tartalomhoz, 
pl. 10 e lakos feletti településeken lehet csak piacok támogatása 
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belterületen más forrásból nem támogatja, a városok saját ereje 
elégtelen ezen problémák kezelésére, ezért is szükséges a kiemelt 
támogatásuk. Fontos, hogy a városok összehangolják a csapadékvíz-
rendezési, illetve „Zöld város” koncepcióhoz, barnamezős 
fejlesztésekhez illeszkedő beruházási terveiket. 

Fejlesztési cél   

Kedvezményezetti 
csoport 

 

Minden megyén belüli 
jogosult számára 
pályázható   

 Minden egyéb település a városi jogállású településeken kívül - Falvak 
csapadékvíz-rendezési beruházásai 

A megye városain kívül a változatos domborzaton lévő falvakban is 
jelentős igények vannak csapadékvíz-rendezési beruházásokra. A 
programban a csapadékvíz-elvezetésre tervezett források mintegy fele 
jutna a kistelepülésekre, hiszen ott is biztosítani kell a megfelelő 
életkörülményeket. Elvárás, hogy az önkormányzatok akár a 
közmunkaprogramban résztvevők munkája által biztosítsák a 
vízelvezető árkok tisztántartását, eredeti funkcióik szerinti működését. 

 
 
 
 
 
 
 

3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a 
városi területeken 
 

Az intézkedésenként meghatározott és helyi igényeken alapuló keretösszegek felhasználási módok 

szerinti megosztásának bemutatása (mrd Ft) 

Prioritás Intézkedések 

Vas megye kerete 
mrd Ft  

Földrajzi 
célterület  

Fejlesztési 
cél  

Kedvez-
ményezetti 

csoport 

Minden 
megyén 

belüli 
jogosult 
számára 

pályázható  

prior. int. 

3. Alacsony 
széndioxid 
kibocsátású 
gazdaságra való 
áttérés kiemelten a 
városi területeken 

3.1. Fenntartható 
települési 
közlekedésfejlesztés 

4,812 

1,872  0 0 1  0,872 

3.2. Önkormányzatok 
energiahatékonyságának 
és a megújuló energia-
felhasználás arányának 
növelése 

2,939  0 1,450 0 1,489 

 

A 3.1 és a 3.2 intézkedéseken képződő maradványösszegek ismételt felhasználását a „Minden megyén 

belüli jogosult számára pályázható” forrásfelhasználási módon kívánjuk elérhetővé tenni.  
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A felhasználási módok közti megoszlás százalékos arányban 

Prioritás Intézkedések 
Földrajzi 

célterület  
Fejlesztési 

cél  

Kedvez-
ményezetti 

csoport 

Minden megyén 
belüli jogosult 

számára 
pályázható  

3. Alacsony széndioxid 
kibocsátású gazdaságra 
való áttérés kiemelten a 
városi területeken 

3.1. Fenntartható települési 
közlekedésfejlesztés 

0% 0% 53% 47% 

3.2. Önkormányzatok 
energiahatékonyságának és a 
megújuló energia-felhasználás 
arányának növelése 

0% 49% 0% 51% 

 
 
 
3.1 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés 
 

Földrajzi célterület   

Fejlesztési cél   

Kedvezményezetti 
csoport 

A kiemelt kedvezményezetti kör a megyei önkormányzat konzorciumi 
részvételével, településeket összekötő kerékpárutak hálózatának kiépítése 
céljából  megvalósuló fejlesztéseket célozza. 

Településeket összekötő kerékpárutak összehangolt, rendszerszerű 
fejlesztése, mely kapcsán olyan kerékpárútszakaszok támogathatók, 
melyek fejlesztését a megyei önkormányzat jóváhagyja. A táblázat alatt 
megtalálhatók azok a szempontok, melyek alapján a kerékpárutak 
támogatása történik. Fontos szempont a hálózatos rendszer kialakítása, a 
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Forráskeret felhasználási módok megoszlásának bemutatása (Mrd Ft
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Fejlesztési cél

Földrajzi célterület
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biztonságos kerékpározás feltételeinek megteremtése (lehetőség szerint 
szemléletformálás is), illetve minél magasabb szintű kihasználtsága a 
fejlesztett szakaszoknak. A forrásallokáció a tervezett fejlesztési igények 
alapján került meghatározásra. 

Minden megyén belüli 
jogosult számára 
pályázható 

A minden megyén belüli jogosult számára pályázható fejlesztések minden 
településen belterületi kerékpárút fejlesztések, közlekedés-biztonsági 
beruházásokat jelentik.  

Minden település és fejlesztési cél támogatható, kivéve a településeket 
összekötő kerékpárutak beruházásai, melyek a kedvezményezetti csoport 
alapján rögzített forrás-felhasználási mód keretében támogathatók. 

 
A megyei önkormányzat által jóváhagyott fejlesztések elsődlegesen az alábbi útszakaszok 

valamelyikét célozzák: Locsmánd- Sárvár-Celldömölk-Borgáta (termálút), Sárvár-Vép-Szombathely-

Bucsu-(Bozsok), Szentgotthárd-Őriszentpéter (két irányból)-Zala Megye határa. Ezt egészítik ki a 

megyei kerékpáros hálózatfejlesztési terv elemei. 

 

3.2. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának 
növelése 

 
Energiahatékonyság és megújuló-energiaforrás használat fokozása az önkormányzatoknál 
 

Földrajzi célterület   

Fejlesztési cél  

A fejlesztési cél szerinti forrásmegosztás egyrészt az oktatási 
intézményekre, azok közül is a KLIK működtetésű és önkormányzati 
tulajdonú iskolák energetikai célú fejlesztésére fókuszál, másrészt 
célként határozza meg a KRAFT program keretében megvalósuló 
önkormányzati energiahatékonysági fejlesztések megvalósítását. 

 

A  fejlesztési cél szerinti forrásmegosztás indokoltságát az adja, hogy a 
közoktatási tevékenységek ellátásáért az önkormányzatok mellett a KLIK 
felel, a tevékenységnek helyet adó épületek alapvetően önkormányzati 
tulajdonban vannak, de az épületek fenntartása eltérő lehet, attól 
függően, hogy a működtetési költséget az önkormányzat közvetlenül, 
vagy a KLIK finanszírozza. A preferált fejlesztési cél keretében a KLIK 
által és az üzemeltető önkormányzatok által javasolt épületeket 
tekintetbe vevő, energiahatékonyságot szolgáló beruházásai kerülnek 
megvalósításra.  

A KRAFT program keretében megvalósuló fejlesztések célként történő 
rögzítése a „Kreatív város – fenntartható vidék – a Nyugat-Pannon 
régióban új regionális fejlesztési koncepció megvalósításáról” című,  
1337/2016. (VII. 4.) Korm. határozatban foglalt célok megvalósítását 
segíti elő. 
 

Kedvezményezetti 
csoport 
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Minden megyén belüli 
jogosult számára 
pályázható   

A minden megyén belül jogosult pályázó számára elkülönített forrás 
rögzítését indokolja, hogy a településeken még számos olyan 
önkormányzati tulajdonú épület van, amely valamilyen kötelező, vagy 
önként vállalt közszolgáltatásnak ad helyet (pl. városüzemeltetés, 
kulturális, sport célú szolgáltatások, civil szerveztek kiszolgálása, stb.), 
ezen épületek költséghatékony működtetéséhez szükséges az 
energiatakarékosságot szolgáló beruházások megvalósítása. 

 
 
 

4. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi 
együttműködés erősítése 
 

Az intézkedésenként meghatározott és helyi igényeken alapuló keretösszegek felhasználási módok 

szerinti megosztásának bemutatása (mrd Ft) 

Prioritás Intézkedések 

Vas megye kerete 
mrd Ft  

Földrajzi 
célterület  

Fejlesztési 
cél  

Kedvez-
ményezetti 

csoport 

Minden 
megyén 

belüli 
jogosult 
számára 

pályázható  

prior. int. 

4. A helyi közösségi 
szolgáltatások 
fejlesztése és a 
társadalmi 
együttműködés 
erősítése 

4.1. Egészségügyi 
alapellátás 
infrastrukturális 
fejlesztése 

1,572 

0,556 0   0  0 0,556 

4.2. A szociális 
alapszolgáltatások 
infrastruktúrájának 
bővítése, fejlesztése 

0,439 0   0 0  0,439 

4.3. Leromlott városi 
területek rehabilitációja 

0,576  0 0   0 0,576 

 

A 4.1, a 4.2 és a 4.3 intézkedéseken képződő maradványösszegek ismételt felhasználását a „Minden 

megyén belüli jogosult számára pályázható” forrásfelhasználási módon kívánjuk elérhetővé tenni.  
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A felhasználási módok közti megoszlás százalékos arányban 

Prioritás Intézkedések 
Földrajzi 

célterület  
Fejlesztési 

cél  

Kedvez-
ményezetti 

csoport 

Minden megyén 
belüli jogosult 

számára 
pályázható  

4. A helyi közösségi 
szolgáltatások fejlesztése 
és a társadalmi 
együttműködés erősítése 

4.1. Egészségügyi alapellátás 
infrastrukturális fejlesztése 

0% 0% 0% 100% 

4.2. A szociális 
alapszolgáltatások 
infrastruktúrájának bővítése, 
fejlesztése 

0% 0% 0% 100% 

4.3. Leromlott városi területek 
rehabilitációja 

0% 0% 0% 100% 

 
 
 
 
4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése 
 

Földrajzi célterület   

Fejlesztési cél   

Kedvezményezetti 
csoport 

 

Minden megyén belüli 
jogosult számára 
pályázható   

Az intézkedés teljes kerete minden megyén belüli jogosult számára 
pályázható.   

Minden település és fejlesztési cél támogatható, mivel a megyében nem 
azonosítható be markánsabb, jelentős fejlesztési igény, ami a 
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Forráskeret felhasználási módok megoszlásának bemutatása (Mrd Ft

Minden megyén belüli jogosult számára
igényelhető
Kedvezményezetti csoport

Fejlesztési cél

Földrajzi célterület
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rendelkezésre álló forrás keret terhére megvalósulhat. A tervezett 
beruházások többsége kisléptékű és a kistelepüléseken tervezett. 

 
4.2. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése 
 
 

Földrajzi célterület   

Fejlesztési cél   

Kedvezményezetti 
csoport 

 

Minden megyén belüli 
jogosult számára 
pályázható   

Az intézkedés teljes kerete minden megyén belüli jogosult számára 
pályázható.   

A minden megyén belüli jogosult számára pályázható forráskeret 
biztosítását az indokolja, hogy fejlesztési igények megjelentek városokban 
és kistelepüléseken egyaránt. Preferált azon beruházások megvalósítása, 
melyek elsődlegesen az idős ellátás és a fogyatékos ellátás 
infrastrukturális feltételeit (pl. szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, 
idősek klubja) kívánják támogatni. 

 
4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja 
 

Földrajzi célterület   

Fejlesztési cél   

Kedvezményezetti 
csoport 

 

Minden megyén belüli 
jogosult számára 
pályázható   

Az intézkedés teljes kerete minden megyén belüli jogosult számára 
pályázható   

A minden megyén belüli jogosult számára pályázható forráskeret 
biztosítását az indokolja, hogy a felhívás feltételrendszere, valamint a 
kiválasztási kritériumok eleve jelentősen szűkítik a jogosult, 
szegregátumként nyilvántartott területek és így a kedvezményezettek 
körét. 
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5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és 
társadalmi együttműködés 
 

Az intézkedésenként meghatározott és helyi igényeken alapuló keretösszegek felhasználási módok 

szerinti megosztásának bemutatása (mrd Ft) 

Prioritás Intézkedések 

Vas megye kerete 
mrd Ft  

Földrajzi 
célterület  

Fejlesztési 
cél  

Kedvez-
ményezetti 

csoport 

Minden 
megyén 

belüli 
jogosult 
számára 

pályázható  

prior. int. 

5. Megyei és helyi 
emberi erőforrás 
fejlesztések, 
foglalkoztatás-
ösztönzés és 
társadalmi 
együttműködés 

5.1. Foglalkoztatás-
növelést célzó megyei és 
helyi foglalkoztatási 
együttműködések 
(paktumok) 

2, 232  

1,649  1,123 0  0,526  0 

5.2. A társadalmi 
együttműködés 
erősítését szolgáló helyi 
szintű komplex 
programok  

0,214  0 0  0  0,214 

5.3. Helyi közösségi 
programok 
megvalósítása 

0,368 0,315 0,077  0 0 

 

Az 5.1 intézkedésen képződő maradványösszegek ismételt felhasználását a „Kedvezményezetti 

csoport”, az 5.2 intézkedésen képződő maradványösszegek ismételt felhasználását a „Minden megyén 

belüli jogosult számára pályázható”, az 5.3 intézkedésen képződő maradványösszegek ismételt 

felhasználását a „Fejlesztési cél” forrásfelhasználási módon kívánjuk elérhetővé tenni.  

 

 

A felhasználási módok közti megoszlás százalékos arányban 

Prioritás Intézkedések 
Földrajzi 

célterület  
Fejlesztési 

cél  

Kedvez-
ményezetti 

csoport 

Minden megyén 
belüli jogosult 

számára 
pályázható  

5. Megyei és helyi emberi 
erőforrás fejlesztések, 
foglalkoztatás-ösztönzés 
és társadalmi 
együttműködés 

5.1. Foglalkoztatás-növelést 
célzó megyei és helyi 
foglalkoztatási együttműködések 
(paktumok) 

68% 0% 32% 0% 

5.2. A társadalmi 
együttműködés erősítését 
szolgáló helyi szintű komplex 
programok  

0% 0% 0% 100% 

5.3. Helyi közösségi programok 
megvalósítása 

86% 14% 0% 0% 
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5.1. Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések (paktumok) 

 

Földrajzi célterület  

A földrajzi célterület szerinti megosztás a megye két térségét jelenti (Vas 

megye déli és északi térsége).  

 

A földrajzi cél szerinti megosztást indokolja, hogy a helyi szintű 

foglalkoztatási együttműködések a térségi specialitásokat tükröző 

módon, de a szétaprózottságot elkerülve váljanak támogathatóvá. 

Fejlesztési cél   

Kedvezményezetti 

csoport 

A kiemelt kedvezményezetti csoport számára elkülönített keretösszeg a 

Megyei Önkormányzat és Megyei Kormányhivatal által felhasználható, a 

megyei szintű foglalkoztatási paktumok finanszírozását biztosító 

fejlesztések keretösszegét jelenti.  

 

A kiemelt kedvezményezetti kör szerinti forrásmegosztás indoklását a 

megyei szintű, a megyei önkormányzat és a kormányhivatal részvételével 

megvalósuló foglalkoztatási együttműködések finanszírozása indokolja.  
Minden megyén belüli 

jogosult számára 

pályázható   

 

 

A fentiek részletesebb indoklása az alábbiakban kerül kifejtésre. 

 

A Vas Megyei Önkormányzat koordinálásában és a Vas Megyei Kormányhivatallal (munkaügyi 

főosztály) partnerségben valósulnak meg a foglalkoztatási együttműködések, oly módon, hogy a 

megyében egy megyei és 2 db térségi (helyi) együttműködést szerveznek, amely során a helyi 

partnerek egy fórum (bizottság) keretében gyakorolják mindazokat a döntéseket, amelyek segítik a 
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Forráskeret felhasználási módok megoszlásának bemutatása (Mrd Ft
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igényelhető
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Fejlesztési cél



37 

 

program térségi foglalkoztatási szempontok szerinti megvalósítását. A térségi együttműködések és 

fórumok menedzselését térségenként legalább egy, a foglalkoztatás-szervezésben és a helyi 

viszonyokban jártas személy biztosítja.  

A fentiek alapján a megyei szintű feladatok ellátásához kapcsolódó források a kedvezményezetti 

csoportba (megyei önkormányzat a kedvezményezett) (források 30%-a), míg a térségi foglalkoztatási 

együttműködéshez kapcsolódó források a földrajzi célterülethez kerülnek betervezésre (források 70%-

a) 

A tevékenységek meghatározzák a megvalósítás ütemezését, első körben a megyei szintű koordinációs 

program kezdődik el, majd második körben a térségi foglalkoztatási együttműködések megvalósítása. 

 

5.2. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok  

 

Földrajzi célterület   

Fejlesztési cél   

Kedvezményezetti 

csoport 
 

Minden megyén belüli 

jogosult számára 

pályázható   

Az intézkedés teljes kerete minden megyén belüli jogosult számára 

pályázható.  

Tekintettel arra, hogy az intézkedést együtt kell megvalósítani a 4.3.” 

Leromlott városi területek rehabilitációja” intézkedés keretében 

megvalósítandó infrastrukturális jellegű beruházásokkal, ezért a minden 

megyén belüli jogosult számára pályázható forráskeret biztosítását az 

indokolja, hogy a felhívás feltételrendszere, valamint a kiválasztási 

kritériumok eleve jelentősen szűkítik a jogosult, szegregátumként 

nyilvántartott területek és így a kedvezményezettek körét. 

Az intézkedést együtt kell megvalósítani a 4.3.” Leromlott városi 

területek rehabilitációja” intézkedés keretében megvalósítandó 

infrastrukturális jellegű beruházásokkal. Az intézkedésből finanszírozott 

projekteknek ugyanazon földrajzi területre kell vonatkozni, de 

megvalósításukat legalább fél évvel korábban kell kezdeni, mint az 

infrastrukturális beruházásokat, mivel ezen intézkedés finanszírozza a 

szakmai előkészítését az infrastrukturális projekteknek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

5.3. Helyi közösségi programok megvalósítása 

 

 

Földrajzi célterület  

Egy járásba tartozó települések részvételével megvalósuló helyi, kis- és 

mikrotérségi közösségfejlesztési kezdeményezések számára elkülönített 

indikatív keretösszeg. 

 A földrajzi cél szerinti forrásfelhasználási módot a források megyén 

belül kiegyenlített felhasználásának igénye indokolja. 

Fejlesztési cél  

Azon konzorciumok térségi léptékű közösségfejlesztési projektjei, 

melyekhez legalább 3 település és legalább egy további tag csatlakozott. 

A fejlesztési cél szerinti forrásfelhasználási módot a kiterjedt 

hatókörben megvalósuló, térségi szemléleten alapuló, átfogó 

fejlesztések megvalósítása indokolja 

Kedvezményezetti 

csoport 
 

Minden megyén belüli 

jogosult számára 

pályázható   
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4. Az ITP indikátorvállalásai 

Az NMG RFP IH tájékoztatása alapján a megyei önkormányzatoknak csak az eredményességi keretbe 

tartozó indikátorokat kell 2018. és 2023. évi célértékkel szerepeltetni a programban. A többi indikátor 

esetén a 2023-ig elérendő és forrásarányos indikátor értéke csak tájékoztatási célból szerepelnek a 

programban, ezen indikátorokat az egyes projektek megvalósítása során fogja vizsgálni az RFP IH. 

 

 

 

 

 

Az eredményességi keretbe tartozó indikátorok kapcsán fontos kiemelni a következőket: 

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

közszolgáltatások fejlesztésével (óvodai, bölcsődei fejlesztések): 

Az NGM RFP IH által elvárt indikátorok a bölcsődei férőhelyek (felújítás, illetve új kapacitás 

létrehozása) kapcsán nem teljesíthetők, amit a következő, 2013. évi statisztikai adatokkal támasztunk 

alá. 

 

 

TOP prioritás Kimeneti indikátor neve Mértékegysége
TOP Célértéke 

(2018)

Forrásarányos 

célérték (2018)

A megye által 

vállalt célérték 

(2018)

TOP Célértéke 

(2023)

Forrásarányos 

célérték (2023)

A megye  által 

vállalt célérték 

(2023)

A fejlesztett vagy újonnan létesített 

iparterületek és ipari parkok területe
ha 275 6,69 6,69 1 410 34,49 34,49

A felújított vagy korszerűsített utak teljes 

hossza
km 68 1,80 3,00 349 9,25 9,25

Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek 

elhelyezését biztosító férőhelyek száma
db 2500 75 75 12 561 341,00 341

2. Vállalkozásbarát, 

népességmegtartó 

településfejlesztés

Városi területeken létrehozott vagy 

helyreállított nyitott terek
m2 279000 7761,07 7761,07 1 311 300 36 477,25 36477,25

Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények 

hossza
km 240 6,36 7,00 665 17,60 17,60

Üvegházhatású gázok becsült éves 

csökkenése
tonna CO2 

egyenérték
13106 375,00 375,00 103 741 2 580,48 2580,48

Fejlesztéssel érintett egészségügyi 

alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: 

háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, 

védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti 

ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma

db 185 6 7 897 24,00 24

Helyreállított lakóegységek városi 

területeken
lakóegység 232 7 7 1 125 32,63 33

A foglalkoztatási paktumok keretében 

munkaerőpiaci programokban résztvevők 

száma

fő 8580 228 228 37 522 1 102,00 1102

Helyi társadalmi akciókban résztvevők 

száma
fő 26600 705 705 129 010 3 327,00 3327

3. Alacsony széndioxid 

kibocsátású gazdaságra való 

áttérés kiemelten a városi 

területeken

4. A helyi közösségi 

szolgáltatások  fejlesztése és 

a társadalmi együttműködés 

erősítése

5. Megyei és helyi emberi 

erőforrás fejlesztések, 

foglalkoztatás-ösztönzés  és 

társadalmi együttműködés

1. Térségi gazdasági 

környezet fejlesztése a 

foglalkoztatás elősegítésére
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Bölcsődei férőhelyek Vas megyében, 2013 (KSH Tájékoztatási adatbázis) 

 
Működő bölcsődei 
férőhelyek száma 

(db) 

Bölcsődébe beírt 
gyermekek száma 

(fő) 

Bölcsődék 
férőhely 

kihasználtsága (%) 

Bölcsődék száma 
(db) 

Vas megye 840 747 89% 16 

Szombathely 538 467 87% 7 

Vas megye 
Szombathely nélkül 

302 280 93% 9 

Ugyan a férőhely-kihasználtság a megyében viszonylag magas, de nem várható akkora igény, hogy a 

férőhelyek több mint megkétszereződésére sor kerül: pl. 328 férőhely elvárás. A helyi igények 

felmérése alapján a városokban mintegy 58 új férőhely bővítési igényt vetített előre. Mivel jelenleg 

302 férőhely van, ezért irreális elvárás, hogy 374 férőhely megújulására kerül sor 2023-ig.  

A korábbi években, így a 2007-13-as NYDOP-ban Vas megyében az alábbi bölcsődei férőhelyeket 

érintette támogatás: 

 

Alintézkedés / Település 
Férőhely 

(KSH 2013) 

Támogatási 
döntés 
dátuma 

Megítélt 
támogatás 

(Ft) Pályázó neve / Projekt megnevezése: 

NYDOP 5.1.1/B-09 Bölcsődék fejlesztése 
26 2010.03.25 74 180 646 Vasszécseny - Vasszécseny Község Önkormányzata 

Körzeti bölcsőde építése 

NYDOP 5.1.1/B-09 Bölcsődék fejlesztése 

20 2010.04.27 75 155 618 
Táplánszentkereszt - Táplánszentkereszt Község 
Önkormányzata 

Kistérségi jelentőségű bölcsőde létesítése 
Táplánszentkereszten 

NYDOP 5.1.1/B Gyermekek napközbeni ellátását végző 
intézmények fejlesztése és kapacitásának bővítése 

24 2009.04.02 50 000 000 
Kőszeg - Kőszeg Város és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi 
Társulása 

Bölcsőde kialakítása Kőszegen a Felsővárosi Óvoda 
bővítésével 

NYDOP 5.1.1/B-11 Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények 
infrastrukturális fejlesztése és kapacitásának bővítése 

54 2012.04.06 79 146 634 Szentgotthárd - Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati 
Társulás 

SZEOB Tótágas Bölcsőde felújítása, átalakítása 

Összesen 124   278 482 898 

Forrás: EMIR és KSH tájékoztatási adatbázis 

A fentiek alapján a megyében minimálisan 178 bölcsődei férőhely van, aminek a felújítása, vagy 
kialakítása EU-s támogatással az elmúlt 7 évben nem történt meg. Egy bölcsődei férőhelyhez 
kapcsolódó beruházási összeg átlagosan 2 245 830 Ft volt. A fentiek alapján az elvárt 75 férőhely 
felújítása még teljesíthető, de a fentiek alapján garantálható, hogy 2023-ra a forrásallokáció alapján 
elvárt érték teljesíthető. 

http://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/?#adatlap_modal
http://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/?#adatlap_modal
http://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/?#adatlap_modal
http://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/?#adatlap_modal
http://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/?#adatlap_modal
http://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/?#adatlap_modal
http://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/?#adatlap_modal
http://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/?#adatlap_modal
http://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/?#adatlap_modal
http://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/?#adatlap_modal
http://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/?#adatlap_modal
http://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/?#adatlap_modal
http://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/?#adatlap_modal
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5. Az ITP ütemezése 

Az ITP tervezett ütemezése, ami a tervezett kötelezettségvállalások időpontját tartalmazza intézkedésenkénti bontásban (mrd Ft értékben).  

Minden adat automatikusan 

megjelenik az 1. 

munkalapról 

Prioritás 
intézkedésre eső összeg 1né 2.né 3.né 4.né 1né 2.né 3.né 4.né 1né 2.né 3.né 4.né

2,996040 2,99604

2,107 1,13 0,97704

1,571
1,57104

1,983

1,91344 0,07

2. Vállalkozásbarát, 

népességmegtartó 

településfejlesztés 3,864

3,66434 0,2

1,872
1,87248

2,939380

1,17338 1,766

0,556
0,55648

0,439
0,43898

0,576
0,4 0,17622

1,649
0,526 1,12276

0,214
0,12 0,09432

0,368

0,36848

21,137 0 0 0 0 0,000 2,097 0,000 15,388 0,000 0,000 0,446 3,206

1.3. A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás 

ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés

2016

1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése

4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja

5.1. Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi 

foglalkoztatási együttműködések (paktumok)

1.4. A foglalkoztatás segítése és az életminőség 

javítása családbarát, munkába állást segítő 

intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével

2.1. Gazdaságélénkítő és népességmegtartó 

településfejlesztés

3.2. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a 

megújuló energia-felhasználás arányának növelése

5.2. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló 

helyi szintű komplex programok 

Intékedések 

1.2. Társadalmi és környezeti szempontból 

fenntartható turizmusfejlesztés

4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális 

fejlesztése

5.3. Helyi közösségi programok megvalósítása

3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés

2017

5. Megyei és helyi emberi 

erőforrás fejlesztések, 

foglalkoztatás-ösztönzés  és 

társadalmi együttműködés

4. A helyi közösségi 

szolgáltatások  fejlesztése és 

a társadalmi együttműködés 

erősítése

1. Térségi gazdasági 

környezet fejlesztése a 

foglalkoztatás elősegítésére

3. Alacsony széndioxid 

kibocsátású gazdaságra való 

áttérés kiemelten a városi 

területeken

4.2. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának 

bővítése, fejlesztése

2015
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Az ütemezés fő szempontjai következők: 

Általános szempont, hogy az NGM RFP IH tájékoztatása alapján a pályázatokat műszaki tervek nélkül 

lehetséges benyújtani és kötelezettségvállalást lehet úgy kötni, hogy nem állnak rendelkezésre 

engedélyes műszaki tervek. Nyilván szerencsésebb, ha a projektek minél hamarabb rendelkeznek 

már műszaki tervekkel, mert az alapján az összes költség és igényelt támogatás pontosabban 

megtervezhető. Számolunk azzal, hogy a kötelezettségvállalás után  

• a kisebb léptékű, többnyire intézményi felújításokat tartalmazó projektek (óvodai, bölcsődei 

fejlesztések, energiahatékonysági beruházások, szociális és egészségügyi intézmények) 

hamarabb elkészíthetők (kb. támogatási szerződést követően fél évvel) 

• a nagyobb léptékű, hálózatos jellegű projektek (gazdasági infrastruktúra, turisztikai 

beruházások, közlekedés-fejlesztés, települési rehabilitáció, csapadékvíz-rendezés, leromlott 

városi területek rehabilitációja) előkészítése hosszabb időt vesz igénybe. 

 

Intézkedés Ütemezés indoklása 

1.1. Helyi gazdasági 

infrastruktúra fejlesztése  

Megyei koordinációban megvalósuló inkubációs program később 

kezdődik, először fontosabb, hogy a települések iparterületi fejlesztések 

és agrárlogisztikai beruházásai elkezdődjenek 

1.2. Társadalmi és 

környezeti szempontból 

fenntartható 

turizmusfejlesztés  

Kezdetben célszerű a hálózatos, kiemelt turisztikai termékek 

projektjeinek elindítása, mert hosszabb előkészítést igényelnek, mint a 

kisebb pontszerű beruházások. 

1.3. A gazdaságfejlesztést 

és a munkaerő mobilitás 

ösztönzését szolgáló 

közlekedésfejlesztés  

A projektek hálózatos és hosszabb ideig tartó előkészítési igénye miatt 

javasolt a projekteket minél hamarabb elkezdeni. Ha rendelkezésre álló 

keretnél kevesebb olyan projekt érkezik, ami a Magyar Közút és a megyei 

önkormányzat konszenzusát élvezi, akkor a maradék forrásra később 

újabb felhívás készíthető. 

1.4. A foglalkoztatás 

segítése és az 

életminőség javítása 

családbarát, munkába 

állást segítő 

intézmények, 

közszolgáltatások 

fejlesztésével  

Javasolt mihamarabb elkezdeni az óvodai és bölcsődei beruházásokat a 

kezelhető forrásigény miatt, illetve nem célszerű a forráskeretet tovább 

aprózni) mind a két felhasználási szempont esetén. Ha rendelkezésre álló 

keretnél kevesebb jogosult projekt érkezik, akkor a maradék forrásra 

később újabb felhívás készíthető. 

2.1. Gazdaságélénkítő és 

népességmegtartó 

településfejlesztés  

A projektek hálózatos és hosszabb ideig tartó előkészítési igénye miatt 

javasolt a projekteket minél hamarabb elkezdeni. A projektek időbeli 

megosztása lehetőséget ad a későbbi módosításra. 
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Intézkedés Ütemezés indoklása 

3.1. Fenntartható 

települési 

közlekedésfejlesztés  

A projektek hálózatos és hosszabb ideig tartó előkészítési igénye miatt 

javasolt a projekteket minél hamarabb elkezdeni. 

A forrásoknál két ütemezést terveztünk, mivel elképzelhető, hogy nem 

minden esetben áll rendelkezésre minden információ a támogatási 

döntéshez, illetve az egyes projektfejlesztési kapacitások, mind a 

kerékpárút-hálózat fejlesztéseknél, mind a kisebb közlekedési 

beruházásoknál ütemezhető legyen.  

3.2. Önkormányzatok 

energiahatékonyságának 

és a megújuló energia-

felhasználás arányának 

növelése  

Kezdetben javasolt megvalósítani az oktatási célú létesítmények 

beruházásait. A tervezett beruházásokat két ütemre bontottuk, hogy a 

projekt-előkészítési folyamatra kellő kapacitás jusson. 

A következő ütemben megvalósulhatnak az önkormányzatok energetikai 

jellegű beruházásai. Ezen ütem azért került későbbre, hogy a más 

intézkedések keretében megvalósuló humán infrastruktúra fejlesztési 

beruházások megvalósítására maradjon kellő idő. 

4.1. Egészségügyi 

alapellátás 

infrastrukturális 

fejlesztése  

Javasolt mihamarabb elkezdeni az egészségügyi infrastrukturális 

beruházásokat a kezelhető forrásigény miatt. Ha rendelkezésre álló 

keretnél kevesebb jogosult projekt érkezik, akkor a maradék forrásra 

később újabb felhívás készíthető. 

4.2. A szociális 

alapszolgáltatások 

infrastruktúrájának 

bővítése, fejlesztése  

Javasolt mihamarabb elkezdeni a szociális infrastrukturális beruházásokat 

a kezelhető forrásigény miatt. Ha rendelkezésre álló keretnél kevesebb 

jogosult projekt érkezik, akkor a maradék forrásra később újabb felhívás 

készíthető. 

4.3. Leromlott városi 

területek rehabilitációja  

Az IH iránymutatása alapján az infrastrukturális fejlesztéseket meg kell 

előznie az „5.3 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi 

szintű komplex programok  megvalósításának”, melyek részben az 

infrastrukturális projektek előkészítését finanszírozzák. Javasolt a 

projektek mihamarabbi, egyidejű kezdése, mert összetett jellegük miatt 

hosszabb előkészítést igényelnek. 

5.1. Foglalkoztatás-

növelést célzó megyei és 

helyi foglalkoztatási 

együttműködések 

(paktumok)  

A foglalkoztatási projektek közül az IH iránymutatása alapján a megyei 

koordinációs projektnek időben meg kell előznie a térségi foglalkoztatási 

együttműködési projekteket, mert azok előkészítését a megyei 

projekteknek segítenie. A program megvalósítását két ütemben 

tervezzük. 

5.2. A társadalmi 

együttműködés 

erősítését szolgáló helyi 

szintű komplex 

programok   

Az intézkedésből finanszírozott projekteknek időben meg kell előzniük a 

„4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja” intézkedésből 

finanszírozott projekteket. 
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Intézkedés Ütemezés indoklása 

5.3. Helyi közösségi 

programok 

megvalósítása  

A helyi közösségi együttműködések támogatása esetében, tekintettel 

arra, hogy a felhívás részletes szakmai tartalma csak 2016 év végén került 

meghatározásra, valamint arra, hogy tevékenységek összetett jellege 

miatt a projektek egy infrastrukturális fejlesztéshez képest mélyebb 

szintű előkészítést igényelnek, a kiírás meghirdetése 2017. II. 

negyedévének végére várható.  

 

Mellékletek 


