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STRATÉGIAI ALÁTÁMASZTOTTSÁG 

• TOP és VEKOP TKR végrehajtása: ITP és ITS mentén 

• Érintett felhívások, ahol projekt szinten is elvárás: 

– TOP:  

 Barnamezős területek rehabilitációja (TOP-2.1.1-15, TOP-6.3.1-15): ITS 

 Zöld város kialakítása (TOP-2.1.2-15, TOP-6.3.2-15): ITS 

 Települési / Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések (TOP-

2.1.3-15, TOP-6.3.3-15), ITS 

 Fenntartható települési / városi közlekedésfejlesztés (TOP-3.1.1-15, 

TOP-6.4.1-15), ITS, Kerékpárforgalmi Hálózati Terv 

 Épületenergetikai korszerűsítés és Önkormányzati fűtőművek 

kialakítása (TOP-3.2.1-15, TOP-3.2.2-15, TOP-6.5.1-15, TOP-6.5.2-15) 

Önkormányzati Fenntartható Energia Akciótervek („SEAP”) illetve 

Fenntartható Energia- és Klíma Akciótervek („SECAP”)  

 Leromlott városi területek rehabilitációja (TOP-4.3.1-15, TOP-6.7.1-15): 
ITS 



STRATÉGIAI ALÁTÁMASZTOTTSÁG 

– VEKOP: 

A leromlott településrészeken élő alacsony státuszú lakosság 

életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai 

rehabilitációja Budapesten / Pest megyében (VEKOP-6.2.1-

15, VEKOP-6.2.2-15), ITS 

Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Budapesten / 

Pest megyében (VEKOP-5.3.1-15, VEKOP-5.3.2-15):  ITS, 

Kerékpárforgalmi Hálózati Terv 

• Nem TKR rendszerben meghirdetett felhívás: 

– Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi 

közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához 

kapcsolódva – CLLD (TOP-7.1.1-16), HKS  

 

 



ÚJ ELJÁRÁSRENDI ELEMEK 

• Közszférában versenyeztetés helyett fejlesztési igényekre 

történő fókuszálás 

– Ne legyen versenyeztetés, ahol nem szükséges 

– Költséges projektelőkészítés finanszírozása → struktúraváltás 

• Olyan eljárásrend biztosítása, amely garantálja a területi 

alapú és helyi fejlesztési igényekre épülő 

forrásfelhasználást  

– Integrált Területi Programok → területi szereplők (MJV-k, 

megyék) hajtják végre 

– Területi Kiválasztási Rendszer → új eljárásrendi elem 



 



A területi szereplő, mint új elem megjelenése a 272/2014. (XI. 

5.) Korm. rendeletben (tervezési jogkör): 

• Összeállítja az integrált területi programot és a területi kiválasztási 

kritériumokat, kezdeményezi azok módosítását 

• Véleményezi az irányító hatóság által megküldött felhívást és megadja a 

területi szempontú értékelési szempontokat 

• Adatot szolgáltat az irányító hatóság részére a többéves nemzeti keret és 

az éves fejlesztési keret összeállításához 

• Végrehajtja az integrált területi programot 

 

Tervezési jogkörbe utalt források rögzítése: 

• TOP: 1702/2014. (XII. 3.) Korm. Határozat 

• VEKOP: 1707/2014. (XII. 3.) Korm. határozat 

ÚJ ELJÁRÁSRENDI ELEMEK 



Végrehajtói feladatkör: 

• közreműködés a felhívások 

elkészítésében, 

• részvétel az értékelés és a 

döntési javaslat elkészítésének 

folyamatában, 

• a végrehajtás nyomon 

követése, 

• a forrásfelhasználás nyomon 

követése 

A területi szereplő végrehajtási feladatai 

ÚJ ELJÁRÁSRENDI ELEMEK 



A területi szereplők (megyék, MJV-k) dönthetnek: 

• A felhívások megnyitásáról 

• Benyújtási határidőkről (jellemzően 2016. I és III. negyedéve közötti 

dátumok szerint) 

• Felhívások keretösszegéről 

• Forrás-felhasználási módokról 

• Értékelési szempontrendszer kialakításáról 

TOP MJV-k esetében a fentieken felül: 

• 1301/2013/EU rendelet (ERFA rendelet) 7. cikk szerinti fenntartható 

városfejlesztés rendelkezései alapján speciális eljárásrendi lépések 

 

 

 

 

ÚJ ELJÁRÁSRENDI ELEMEK 



ÚJ ELJÁRÁSRENDI ELEMEK 

1301/2013/EU Rendelet, 7. cikk: Fenntartható városfejlesztés 

• integrált intézkedéseket meghatározó, a városok urbanizált 

övezeteit érintő gazdasági, környezetvédelmi, éghajlati, demográfiai 

és társadalmi kihívások kezelésére vonatkozó stratégiák 

• egyedi műveleti programok, vagy egyedi prioritási tengelyek 

• a fenntartható városfejlesztés érdekében megvalósuló integrált 

intézkedések kiválasztási kritériumainak elvei 

• a nemzeti szinten elkülönített ERFA-források legalább 5 %-a 

• az irányító hatóság meghatározza az intézkedések irányításával 

kapcsolatos, a települési hatóságok által elvégzendő feladatok körét 



ÚJ ELJÁRÁSRENDI ELEMEK 

1303/2013/EU Rendelet 32-35. cikkek: Közösségvezérelt 

helyi fejlesztés 

• ESB-alapok (EMVA, ERFA, ESZA, ETHA) 

• konkrét szubregionális területre (10 000-150 000 fős népesség) 

• a helyi társadalmi-gazdasági érdekek köz- és magánszférabeli 

képviselőiből álló helyi akciócsoportok által 

• integrált és ágazatközi, területi alapú helyi fejlesztési stratégiák révén 

• támogatható tevékenységek: 

– előkészítő támogatás (stratégia, képzések, tanulmányok, konzultációk) 

– műveletek végrehajtása 

– együttműködési tevékenységek 

– végrehajtás, igazgatás, animáció finanszírozása 

 

 

 

 



 A nemzeti szabályozás alapja:  

a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós 

alapokból származó támogatások felhasználási rendjéről szóló 

272/2014. (XI. 5.) Korm. Rendelet 

 Mellékletei: 

• Egységes Működési Kézikönyv (EMK) 

• Szakpolitikai felelősök 

• Irányító hatóságok és közreműködő szervezetek 

• A kifizetési igénylésben benyújtandó, elszámolható költségek 

valódiságát igazoló alátámasztó dokumentumok köre (Mátrix) 

• Nemzeti szabályozás az elszámolható költségekről 
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KÖZÖSSÉGI BEVONÁS 

• Stratégiai szinten: 

– elsősorban az ITS-ek tervezése során 

• Projekt szinten: 

– Barnamezős területek rehabilitációja (TOP-2.1.1-15, TOP-6.3.1-15) 

– Zöld város kialakítása (TOP-2.1.2-15, TOP-6.3.2-15) 

– Leromlott városi területek rehabilitációja (TOP-4.3.1-15, TOP-6.7.1-
15, VEKOP-6.2.1-15, VEKOP-6.2.2-15) 

– A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű 
komplex programok (TOP-5.2.1-15, TOP-6.9.1-15) 

– Helyi közösségi programok megvalósítása (TOP-5.3.1-16, TOP-
6.9.2-16) 

– Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi 
közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához 
kapcsolódva – CLLD (TOP-7.1.1-16) 



A STRATÉGIÁK MEGVALÓSÍTÁSA 

• Megjelent felhívások: 

– TOP:  

• valamennyi felhívás a TOP-5.3.1-16 kivételével, az ÉFK 

módosítását követően ~830-850 Mrd Ft értékben 

– VEKOP: 

• valamennyi TKR rendszerben meghirdetett felhívás a 

VEKOP-1.2.2. „Az üzleti infrastruktúra fejlesztése Pest 

megyében” kivételével, közel 31 Mrd Ft értékben (VEKOP-

1.2.2-15 további 2,8 Mrd Ft) 



 

 

KÖSZÖNÖM A 
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