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1. Támogatás segítségével megvalósítandó programok 
 

A megye további fejlődését szolgáló intézkedések az Európai Unió és a Magyar 

Állam támogatásával valósulnak meg.  

1.1. Uniós támogatással megvalósuló programok 

 

1.1.1. Fejlesztési alapok  

Az Európai Uniós támogatások a különböző fejlesztési alapokon (ERFA, ESZA, 

EMVA) keresztül jutnak el a tagállamokba. A Regionális Fejlesztési Alap, a 

Strukturális Alapok legjelentősebb összetevője, hiszen a regionális politikára 

szánt összegek legnagyobb része, hozzávetőlegesen 45%-át teszi ki.  

Európai Strukturális és Beruházási Alap 

A kohéziós politika minden uniós régióban és városban különféle fejlesztési 

igényeket támaszt. Az EU teljes költségvetésének csaknem egyharmadát teszi 

ki.  Az Európai Stratégiai Beruházási Alapok (ESBA) között szerepel az Európai 

Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) és a Kohéziós Alap (Kohéziós Alap) a 

regionális gazdaságok fejlesztésére és strukturális kiigazítására, a gazdasági 

változásokra, a versenyképesség fokozására, valamint a területi 

együttműködésre, az Európai Szociális Alap (ESZA) a foglalkoztatásra, a 

társadalmi befogadásra és az oktatásra, Az Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alap (EMVA) a mezőgazdaság versenyképessége, a természeti 

erőforrások fenntartható kezelése és a vidéki közösségek területi fejlesztése 

érdekében, valamint az Európai Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA) a 

fenntartható halászati és parti közösségek számára. 

Európai Stratégiai Beruházási Alap (ESBA) 

Az ESBA az európai beruházási terv 3 pillérének egyike, célja az EU-ban fennálló 

jelenlegi beruházási hiányosságok leküzdése stratégiai beruházásokhoz történő 

magánfinanszírozás mozgósításával. Ez az Európai Bizottság és az Európai 

Beruházási Bank 33,5 milliárd eurós garanciájából áll.  

Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA)  

Az európai kohéziós politika egyik fő pénzügyi eszköze. Célja az európai régiók 

fejlettségi szintje közötti különbségek enyhítésének támogatása és a 

leghátrányosabb helyzetű régiók elmaradottságának csökkentése. Különös 

figyelmet fordít azon régiókra, amelyek súlyos és állandó természeti vagy 

demográfiai hátrányokkal küzdenek.  
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Kohéziós Alap 

 

A Kohéziós Alap azokat az országokat támogatja, amelyekben az egy lakosra jutó 

bruttó nemzeti jövedelem (GNI) nem éri el az Európai Unió átlagának 90%-át. 

Célja a gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek enyhítése, valamint a 

fenntartható fejlődés előmozdítása. 

 

Európai Szociális Alap (ESZA)  

Az ESZA támogatja Európa humántőkéjét, vagyis a munkavállalókat, a fiatalokat, 

a hátrányos helyzetű csoportokat és az álláskeresőket. Az ESZA hozzájárul a 

foglalkoztatottak számának növekedéséhez és készségeik fejlesztéséhez, 

ugyanakkor javítja a társadalom peremére szorult közösségek társadalmi 

beilleszkedését és életkörülményeit. Az ESZA támogatásából megvalósuló 

projektek valamennyi európai számára utat nyitnak a készségek fejlesztése, a 

foglalkoztatás, a képesítés és egy befogadóbb társadalom felé. Az ESZA fő 

célkitűzései a, készségek gyarapítása és javítása, a társadalmi befogadás 

elősegítése, a jobb oktatás és a felelősségteljes kormányzás megvalósítása, 

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) 

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) a KAP finanszírozási 

eszköze, amely vidékfejlesztési stratégiákat és projekteket támogat. Részét 

képezi továbbá az európai strukturális és beruházási alapoknak (esb-alapok). Az 

EMVA fő célkitűzései a tudásátadás ösztönzése és az innováció erősítése a 

mezőgazdaságban, az erdészetben és a vidéki térségekben. Életképesebbé és 

versenyképesebbé tenni a mezőgazdasági termelés minden típusát, valamint 

támogatni az innovatív agrártechnológiák alkalmazását és a fenntartható 

erdőgazdálkodást. További cél az élelmiszer-ellátási lánc megszervezése, az 

erőforrás-hatékonyság növelése az alacsony szén-dioxid-kibocsátású és az 

éghajlatváltozáshoz alkalmazkodni képes gazdaságra (a mezőgazdaságban, az 

élelmiszeriparban és az erdészetben) való átállás támogatásával. A 

mezőgazdasággal és az erdőgazdálkodással kapcsolatban álló ökoszisztémák 

erősítése és helyreállítása. A társadalmi befogadás erősítése és a gazdasági 

fellendülés biztosítása a vidéki térségekben. 

 

1.1.2. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból (TOP+) 

tervezett programok, projektcsomagok 

A Terület- és Településfejlesztési OP (TOP Plusz) célja, a területi elmaradottság 

tompítása és a települések átfogó fejlesztése. 
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Fejlesztési prioritások 

 

2. prioritási tengely: Versenyképes megye  

2.1. Helyi gazdaságfejlesztés  

2.1.1. Ipari parkok, helyi gazdaságfejlesztés  

2.1.2. Magyar közúti fejlesztések (belterületi utak nélkül) 

2.1.3. Helyi és térségi turizmusfejlesztés  

2.2. Településfejlesztés, települési szolgáltatások 

1.2.1.Élhető települések 

► Zöld infrastruktúra fejlesztése  

► Csapadékvíz 

► Kerékpárút 

1.2.2. Szociális városrehabilitáció (ERFA)  

2.3. Helyi és térségi közszolgáltatások  

2.3.1. Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése  

► Bölcsődei fejlesztés  

► Óvodai fejlesztés  

► Köznevelés   

2.3.2. Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztések 

► Egészségügyi alap és szakrendelés  

► Szociális alapszolgáltatás  

2.4. Szociális városfejlesztés  

 

3. prioritás Klímabarát megye  

3.1. Klímabarát megye  

3.1.1. Helyi, önkormányzati energiahatékonyság és megújuló energia-

felhasználás és energiaközösségek 

3.1.2. Fenntartható városfejlesztés  

 

4. prioritás Területi humán fejlesztések 

4.1. Megyei és térségi fejlesztések (ESZA+ elemei)  

4.1.1. Megyei paktumok 

4.1.2. Szociális városrehabilitáció 

4.1.3. Egyéb (közösségfejlesztés + sport + egyebek) 

4.2. Fenntartható városfejlesztés (ESZA+ elemei) 

4.2.1. Fenntartható városfejlesztés 

 

 

1.1.3. Ágazati operatív programok támogatásával tervezett programok, 

projektcsomagok 

Az ágazati operatív programok tartalma még nem végleges. Változhatnak az OP-

k prioritásai és intézkedései, továbbá az egyes ágazati OP-k közötti lehatárolás. 
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Ágazati programok közül az alábbi fejlesztési prioritások és intézkedések 

ismertek, melyek jelenleg is egyeztetési stádiumban vannak: 

 

1.1.1.1 Digitális Megújulás Operatív Program Plusz (DIMOP Plusz)  

A Digitális Megújulás Operatív Program (DIMOP+) a közszolgáltatások 

elektronizálását és automatizálását finanszírozza. A program célja, hogy a 2021-

2027-es fejlesztési ciklusban gazdaság és a társadalom számára elérhető, 

rugalmas és stabil működési környezetet teremtsen meg. Az öt szakpolitikai 

célkitűzésből az „Intelligens Európa” (PO1) célkitűzés az innovációt, a 

digitalizálást, a gazdasági átalakulást, valamint a kis- és középvállalkozásokat 

támogatja. 

1. prioritási tengely: Közszolgáltatások digitalizációja  

1.1. Digitális transzformáció  

1.2. Adatvezérelt közigazgatás  

1.3. Helyi közszolgáltatások digitalizációja  

 

2. prioritási tengely: Elektronikus közszolgáltatások összehangolása  

2.1. Nyilvántartások közötti átjárhatóság  

2.2 Állami alkalmazásfejlesztés konszolidációja  

1.1.1.2 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Plusz (EFOP Plusz)  

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program célja, a közösségi kohézió 

elérése, a szociális és jólétbeli egyenlőtlenségek felszámolásának támogatása.  

2. prioritási tengely: Egészségügyi fejlesztések  

2.1. Az alapellátás szerepének megerősítése a szolgáltatások 

elérhetőségének javításával, a dolgozók kompetenciáinak, szaktudásának 

növelésével, az alapellátás prevenciós tevékenységének megerősítésével; 

2.2. A prevenciós programok az egészségmegőrzés és a betegségmegelőzés 

támogatása érdekében; a szervezett szűrési rendszer továbbfejlesztése; az 

egészségügyi ellátáshoz való egyenlő esélyű hozzáférés megerősítése, többek 

között hiánypótló szolgáltatások kialakításával; 

2.3. A járó- és fekvőbeteg-ellátás, valamint a mentés infrastrukturális 

feltételeinek és eszközellátottságának javítása; 

2.4. Az egészségügyi humánerőforrás megerősítése többek között a hiányzó 

szakemberek biztosításával, korszerű képzésekkel, továbbképzésekkel, a 

munkakörülmények javítása, a szakdolgozók munkaterhelésének 

csökkentésével és életkörülményeinek javításával az életpálya modell 

kialakítása révén; 

2.5. az e-egészségügy rendszerének továbbfejlesztése, telemedicina 

szolgáltatások széleskörű elérhetőségének támogatása; 
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2.6. A rendszeres, egészségfejlesztő testmozgás népszerűsítése. 

 

2. prioritási tengely: XXI. századi köznevelés  

2.1. Az oktatás és a képzés minőségének és munkaerő-piaci 

relevanciájának növelése; 

2.2. A köznevelés digitális infrastruktúrájának, eszközparkjának és 

szolgáltatásainak megújítása; 

2.3. A pedagógusok digitális és digitális oktatási kompetenciájának 

fejlesztése, valamint a digitális tartalmak kiterjesztése, 

hozzáférhetőségének javítása; 

2.4. A tanulók digitális kompetenciáinak és idegen nyelvi készségének 

megerősítése; 

2.5. A nem-formális és informális tanulási lehetőségekhez való 

hozzáférés javítása. 

2.6. A minőségioktatáshoz való egyenlő hozzáférés, valamint a 

köznevelési intézmények hátránykompenzációjának erősítése, a 

korai iskolaelhagyás megelőzése; 

az iskolai eredményesség javítása a művészeti neveléssel, 

tehetségtámogatással; 

2.7. A pedagógiai szakszolgálati intézmények, a gyógypedagógiai 

intézmények szakmai és infrastrukturális fejlesztése; 

2.8. Az értelmi, érzelmi illetve testi fejlődés harmonikus egyensúlyának 

támogatása, az egészségtudatos életmód elterjesztése. 

 

3. prioritási tengely: Társadalmi felzárkózási fejlesztések  

3.1. Hátrányos helyzetű személyek vállalkozóvá válásának és 

munkalehetőségeinek bővítése területileg is célzott, egyénre szabott 

szolgáltatások biztosításával,  

3.2. közfoglalkoztatottak nyílt munkaerőpiacon történő elhelyezkedési 

esélyeinek növelése; 

3.3. a foglalkoztathatóság növelése, az alacsony képzettségűek tanulási 

lehetőségeinek biztosítása,  

3.4. Foglalkoztatási szempontból különösen hátrányos helyzetűek 

(kiemelten a roma nők) foglalkoztatásba ágyazott képzése; 

3.5. A telepszerű körülmények között élők társadalmi integrációja, 

lakhatási helyzetük javítását célzó intézkedés komplex 

programokkal; 

3.6. Egészséges és biztonságos lakókörnyezet megteremtése a 

legszegényebb településeken, humán és infrastrukturális jellegű 

beavatkozások összehangolt, integrált módon történő biztosításával; 

3.7. Gyermekes családok szegénységének csökkentése, integrált járási 

gyermekprogramok és a koragyermekkori felzárkózást segítő 

szolgáltatások fejlesztésével; 
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oktatási esélyteremtés,  

3.8. A köznevelési intézmények esélyteremtő szerepének erősítése; 

együttműködő társadalom erősítése, támogató-megtartó helyi 

közösségek, szemléletformálás; 

 

4. prioritási tengely: Szociális fejlesztések  

4.1. Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási 

helyzetének javítása; 

4.2. Sérülékeny csoportok szociális védelemének javítása, valamint a 

minőségi szociális szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű 

hozzáférésük biztosítása; 

4.3. A gyermekek családban történő nevelkedésének támogatása; 

4.4. Fogyatékos személyek és idősek családban maradását elősegítő 

szolgáltatások fejlesztése; 

4.5. Szociális szolgáltatások és intézmények fejlesztése és 

funkcióváltásának támogatása; 

4.6. Szociális- és a gyermekvédelmi ellátórendszer fejlesztése 

 

5. prioritási tengely: Rászoruló személyek támogatása  

5.1. Alapvető élelmiszerekből összeállított csomagok alapvető 

fogyasztási cikkek rendszeres biztosítása az alacsony jövedelmű, 

vagy jövedelemmel nem rendelkező rászoruló személyek számára; 

5.2. Meleg étkezés rendszeres biztosítása hajléktalan személyek 

számára; 

5.3. Az életvitelhez és a társadalmi felzárkózáshoz hozzájáruló 

intézkedések, az egészségi állapot megállapításához szükséges 

vizsgálatokhoz való hozzáférés biztosítása. 

 

6. prioritási tengely: Család- és ifjúságügyi fejlesztések 

6.1. A családi élet és a munka összeegyeztethetőségének támogatása  

6.2. A bölcsődei férőhelyek számának növeléséhez kapcsolódóan 

szakemberállomány biztosítása; 

6.3. A családok szerepének megerősítése,  

6.4. Tehetséggondozáshoz való egyenlő hozzáférés biztosítása; 

6.5. Élménypedagógiai és fizikai aktivitásra építő programok 

megvalósítása; 

6.6. Önkéntesség kultúrájának népszerűsítése; 

6.7. A családok és fiatalok védelmének biztosítása  

1.1.1.3 Magyar Halgazdálkodási Operatív Program Plusz (MAHOP Plusz)  

1. Prioritási tengely: A fenntartható halászat támogatása és a vízi 

biológiai erőforrások megőrzése  
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1.1. Hozzájárulás a vízi biodiverzitás és ökoszisztémák védelméhez és 

megőrzéséhez:  

1.2. A hatékony halászati ellenőrzés és nyomon követhetőség, valamint 

a tudományos alapú döntéshozatalhoz szükséges megbízható 

adatok támogatása  

2. prioritási tengely: A fenntartható akvakultúra tevékenységek, valamint 

a halászati és akvakultúra termékek feldolgozásának és 

marketingjének támogatása  

2.1. A fenntartható akvakultúra tevékenységek támogatása  

2.2. A halászati és akvakultúra termékek marketingjének, minőségének 

és hozzáadott értékének, valamint ezen termékek feldolgozásának 

támogatása  

1.1.1.4 Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Plusz (IKOP PLUSZ)  

Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) Plusz célja a 

magyarországi kötöttpályás, közúti, kerékpárúti és kikötői beruházások 

megvalósítása. Az IKOP PLUSZ 3 prioritási tengelyen tervez beavatkozásokat: 

1. prioritási tengely: Tiszta üzemű városi-elővárosi közlekedés 

erősítése  

1.1. A városi környezet biodiverzitásának, környezetbarát infrastruktúrájának 

megerősítése, valamint a környezetszennyezés csökkentése  

2. prioritási tengely: TEN-T vasúti és regionális intermodális 

közlekedés fejlesztése  

2.1. Az éghajlatváltozás hatásaival szembeni reziliens, intelligens, biztonságos 

és intermodális TEN-T fejlesztése  

3. prioritási tengely: Fenntarthatóbb és biztonságosabb közúti 

mobilitás  

3.1. Fenntartható, az éghajlatváltozás hatásaival szembeni reziliens, intelligens, 

biztonságos és intermodális TEN-T 

3.2. Fenntartható, az éghajlatváltozás hatásaival szembeni reziliens, intelligens 

és intermodális nemzeti, regionális és helyi mobilitás kialakítása, ideértve a TEN-

T-hez való hozzáférés javítását és a határon átnyúló mobilitást is EUROVELO 

kerékpáros létesítmények fejlesztése Közlekedési célú megújuló energia 

előállítását szolgáló technológiák fejlesztése elsősorban biogáz (bio LNG, CNG), 

megújuló alapú hidrogén és fejlett bioüzemanyagok vonatkozásában.  

Alternatív üzemanyagtöltő infrastruktúra (pl. e-töltők, H-töltők) fejlesztése  

Határátkelőhelyek fejlesztése, a határátkelés gyorsításához szükséges eszközök 

beszerzése Önvezető autózást támogató rendszerek kiépítése/fejlesztése  
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Nemzeti Közlekedési Stratégia menedzsment eszközeinek előkészítése. 

 

1.1.1.5 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz (GINOP Plusz)  

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) Plusz célja, a 

vállalkozások technológiájának, működésének megújítása, kedvezőbb pozíció 

kialakítása a hazai és nemzetközi piacokon, valamint előrelépés a globális 

értékláncokban. A társadalom életszínvonalának növekedése, a munkahelyek 

védelme, a foglalkoztatás bővülésének biztosítása a gazdasági fejlesztések által. 

Magyarország és az EU versenyképességének növelése. 

1. prioritási tengely: Vállalkozásfejlesztés, kiemelt stratégiai ágazatok 

fejlesztése, digitalizáció  

1.1. A kkv-k növekedés és versenyképesség előmozdítása  

1.2. A digitalizáció polgárok, vállalkozások és kormányok előnyére fordítása  

2. prioritási tengely: Kutatás, fejlesztés, innováció  

2.1. A kutatási és innovációs kapacitások megerősítése, valamint előrehaladott 

technológiák bevezetése  

2.2. Készségfejlesztés az intelligens szakosodáshoz, ipari átalakuláshoz és 

vállalkozáshoz  

3. prioritási tengely: Fenntartható munkaerőpiac 

3.1. A foglalkoztatásba való bejutás javítása minden munkanélküli, különösen 

pedig a fiatalok és a tartósan munkanélküliek, valamint az inaktív személyek 

számára, előmozdítva az önfoglalkoztatást és a szociális gazdaságot  

3.2. A nők munkaerő-piaci részvételének előmozdítása, a munka és a magánélet 

megfelelőbb egyensúlya, ideértve a gyermekgondozás igénybevételét, az 

egészséges munkakörnyezetet, a munkavállalók, a vállalkozások és a vállalkozók 

változáshoz való alkalmazkodását  

3.3. Az egész életen át tartó tanulás – különösen a készségek rugalmas 

fejlesztésére és az átképzésre irányuló lehetőségek – elősegítése mindenki 

számára, figyelembe véve a digitális készségeket, a munkaerő-piaci igényekre 

alapozva megfelelőbben előre jelezve a változásokat és az új készségek iránti 

igényeket, megkönnyítve a pályamódosítást és elősegítve a szakmai mobilitást  

4. prioritási tengely: Ifjúsági garancia  

4.1. A foglalkoztatásba való bejutás javítása minden munkanélküli, különösen 

pedig a fiatalok és a tartósan munkanélküliek, valamint az inaktív személyek 

számára, előmozdítva az önfoglalkoztatást és a szociális gazdaságot  
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5. prioritási tengely: Felsőoktatás, szakképzés  

5.1. Az oktatási és képzési rendszerek minőségének, eredményességének és 

munkaerőpiaci relevanciájának fejlesztése, a kulcskompetenciák – többek között 

a digitális készségek – elsajátításának támogatása céljából  

5.2. A minőségi és befogadó oktatásba és képzésbe való egyenlő bejutás és ezek 

elvégzése, különösen a hátrányos helyzetű csoportok számára, a kisgyermekkori 

oktatástól és gondozástól az általános és a szakmai oktatáson és képzésen 

keresztül a felsőoktatásig, valamint felnőttoktatás és -tanulás, ideértve a 

tanulási mobilitás előmozdítását mindenki számára.  

6. prioritási tengely: Turizmus, örökségvédelem  

6.1. Integrált társadalmi, gazdasági és környezetvédelmi fejlődés, kulturális 

örökség és biztonság előmozdítása városi területeken.  

6.2. Integrált helyi társadalmi, gazdasági és környezetvédelmi fejlődés, kulturális 

örökség és biztonság előmozdítása, többek között vidéki és part menti 

területeken, közösségvezérelt helyi fejlesztés révén is. 

  



Győr-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Operatív Program 

13 

 

1.2. Egyéb EU-s támogatási programok  

 

Az Európai Tanács 2020. december 17-én elfogadta az EU 2021–2027-es 

időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretéről (MFF) szóló rendeletet. A 

rendelet 2018-as árakon számítva 1 074,3 milliárd EUR összegű hosszú távú 

költségvetést irányoz elő az EU27-ek számára, mely összeg az Európai 

Fejlesztési Alap integrálásával együtt értendő. Ez a keret – a 750 milliárd EUR 

összegű Next Generation EU helyreállítási eszközzel együttesen – minden 

eddigit meghaladó összegű, 1,8 billió EUR összegű támogatás nyújtását teszi 

lehetővé az EU számára az elkövetkező évek folyamán. A támogatások egyrészt 

a Covid19-világjárványból való kilábalást, másrészt a különböző szakpolitikai 

területek kiemelt hosszú távú uniós célkitűzéseinek megvalósítását célozzák. 

1.2.1. Interreg Program 

 

Central Europe Program 

A közép-európai területi együttműködés célja, az innováció, a karbonszegény 

gazdaság, a környezetvédelem, a kultúra és a közlekedés terén tapasztalható 

regionális kihívásokra válaszul alkalmazott intelligens megoldások alkalmazása. 

Integrált alulról építkező megközelítések nyomán a regionális kapacitások 

bővítése, amelyek összefogják és koordinálják az összes kormányzati szint 

érintett szereplőit. 

Fejlesztési prioritások  

1) Innovációs együttműködés Közép-Európa versenyképesebbé tételéért. 

2) Együttműködés az alacsony szén-dioxid kibocsátásra vonatkozó 

stratégiák területén Közép-Európában. 

3) Együttműködés a természeti és kulturális erőforrások terén a fenntartható 

növekedés megteremtése érdekében Közép-Európában. 

4) Együttműködés a közlekedés területén Közép-Európa összeköttetésének 

javítása érdekében. 

Magyarország–Szlovákia Program 

Az „Interreg V-A Magyarország–Szlovákia” program célja, a határ menti régiók 

közös természeti és kulturális örökségének együttes védelme, fejlesztése és 

turisztikai célú hasznosítása. Idetartozik a közös vízgazdálkodás, a 

katasztrófamegelőzés, a megfelelő feltételek megteremtése a kulturális és 

építészeti örökségek felújításához, valamint a határon átnyúló fenntartható 

turizmus fejlesztése. Célja továbbá a regionális központokhoz való jobb 

hozzáférés biztosítása a TEN-T hálózatok által, valamint a környezetbarátabb 

regionális közösségi közlekedés és logisztika ösztönzése, egyedülálló és 
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integrált gazdasági közegként előmozdítani az Európai Unió fokozottabb belső 

összeköttetését. A program ezenfelül a munkaerő-mobilitás javítására irányuló 

főbb feltételek megteremtésére is összpontosít, és kiemelt figyelmet fordít a 

határon átnyúló munkaerőpiac integrációjára. Hozzájárul ahhoz, hogy javuljon a 

kulturális és természeti erőforrásokhoz való hozzáférés, egyúttal támogatja a 

helyi munkaerőhöz és növekedési stratégiákhoz igazodó munkalehetőségek 

megteremtését. A program támogatja továbbá a közintézmények és a határ két 

oldalán, de egymás mellett élő közösségek együttműködését. 

Fejlesztési prioritások 

A program négy fő prioritásra fog összpontosítani: 

1. Természet és kultúra 

2. A határon átnyúló mobilitás elősegítése 

3. A fenntartható és minőségi foglalkoztatás előmozdítása és a munkaerő 

mobilitásának támogatása 

4. A határ menti terület közintézményeinek és az itt élők határon átnyúló 

működésének elősegítése 

 

Ausztia-Magyarország Program 

Az „Interreg V-A Ausztria–Magyarország” együttműködési program célja, a 

határon átnyúló együttműködés előmozdítása az osztrák magyar határ – az 

egykori vasfüggöny egy része – mentén. Stratégiai szempontból a program a 

környezetvédelemre és a természeti erőforrások közös kezelésére, a TEN-T 

hálózattal való jobb összeköttetés megteremtésével a határrégió 

elérhetőségének javítására, a kkv-k határokon átnyúló támogatására, és jogi és 

adminisztratív kérdések területén való szorosabb együttműködésre összpontosít 

a jobban integrált határrégió megteremtése érdekében. 

E stratégiai célkitűzésekre figyelemmel a program a célja a következő: 

► a régió gazdag kulturális és természeti öröksége védelme és fejlesztése 

hatékonyságának javítása, fokozva ezzel a természetes élőhelyek ökológia 

stabilitását, és javítva a víztestek védelmét 

► a fenntartható regionális közlekedés előmozdítása és a hálózati 

infrastruktúrák szűk keresztmetszeteinek megszüntetése; 

► a kkv-k versenyképességének javítása és a versenyképes regionális 

termékek népszerűsítése 

► a határokon átnyúló irányítási struktúrák továbbfejlesztése. 
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Fejlesztési prioritások 

1. A kkv-k versenyképességének fejlesztése 

2. A környezet védelme és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának 

előmozdítása 

3. A fenntartható közlekedés előmozdítása és szűk keresztmetszetek 

megszüntetése a kulcsfontosságú hálózati infrastruktúrákban 

4. Az intézményi kapacitások és a hatékony közszolgálat fejlesztése 

 

1.2.2. Duna Régió Stratégiai Program 

Az Európai Unió második makro-regionális térsége a Duna Régió, mely 14 

országot (9 EU tagállam: Ausztria, Bulgária, Csehország, Horvátország, 

Magyarország, Németország, Románia, Szlovákia, Szlovénia; és 5 Unión kívüli: 

Bosznia-Hercegovina, Montenegró, Moldova, Szerbia, Ukrajna) foglal magába. A 

Duna Régió stratégia fő célja 11 szakterületen összehangolni a 

fejlesztéspolitikákat a régió összeköttetéseinek javítása, a környezetvédelem 

elősegítése, a jólét növelése és a régió megerősítése érdekében. Magyarország 

három kiemelt jelentőségű területen vállalt koordinációs szerepet: 

a fenntartható energia használatának ösztönzése témakörben Csehországgal, 

a vizek minőségének helyreállítása és megőrzése fejezeten Szlovákiával, 

valamint a környezeti kockázatok kezelése területen Romániával közösen. 

A Duna Régió Stratégia 4 pillére és prioritási területei 

1. prioritási tengely: A Duna régió összekapcsolása a többi régióval.  

1.1. A mobilitás és a multimodalitás fejlesztése - belvízi hajóutak 

1.2. A mobilitás és az intermodalitás fejlesztése - vasúti közúti és légi közlekedés 

1.3. A fenntartható energia használatának ösztönzése 

1.4. A kultúra és az idegenforgalom, valamint az emberek egymással való 

kapcsolatteremtésének előmozdítása 

 

2. prioritási tengely: Környezetvédelem a Duna régióban 

2.1. A vizek minőségének helyreállítása és megőrzése 

2.2. Környezeti kockázatok kezelése  

2.3. A biodiverzitás, a táj, valamint a levegő- és talajminőség megőrzése 

3. prioritási tengely: A jólét megteremtése a Duna régióban 

3.1. Tudásalapú társadalom kialakítása a kutatás, az oktatás és az információs 

technológiák segítségével 

https://dunaregiostrategia.kormany.hu/pa-1-a-mobilitas-es-az-intermodalitas-fejlesztese
https://dunaregiostrategia.kormany.hu/pa-1-b-a-mobilitas-es-az-intermodalitas-fejlesztese-kozuti-vasuti-legi-szallitas
https://dunaregiostrategia.kormany.hu/pa-2-a-fenntarthato-energia-hasznalatanak-osztonzese
https://dunaregiostrategia.kormany.hu/pa-3-a-kultura-es-az-idegenforgalom
https://dunaregiostrategia.kormany.hu/pa-3-a-kultura-es-az-idegenforgalom
https://dunaregiostrategia.kormany.hu/pa-4
https://dunaregiostrategia.kormany.hu/pa-5
https://dunaregiostrategia.kormany.hu/pa-6
https://dunaregiostrategia.kormany.hu/pa-7
https://dunaregiostrategia.kormany.hu/pa-7
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3.2. A vállalkozások versenyképességének, beleértve a vállalkozások közötti 

regionális együttműködések (klaszterek) fejlesztésének támogatása 

3.3. Az emberi erőforrásba és képességekbe való befektetés 

 4. prioritási tengely: A Duna régió megerősítése 

4.1. Az intézményrendszer kibővítése és az intézményi együttműködés 

megerősítése 

4.2. Együttműködés a biztonság javítása és a szervezett és súlyos 

bűncselekmények elleni küzdelem érdekében  

 

1.2.3. Erasmus+ Program 

 

A program általános célkitűzése, hogy az egész életen át tartó tanulás révén 

támogassa az emberek tanulmányi előmenetelét, illetve szakmai és személyes 

fejlődését az oktatás, a képzés, az ifjúság és a sport területén Európában és 

Európán kívül, és ezáltal hozzájáruljon a fenntartható növekedéshez, a minőségi 

munkahelyek megteremtéshez és a társadalmi kohézióhoz, az innováció 

előmozdításához, valamint az európai identitás és az aktív polgári szerepvállalás 

erősítéséhez. Ilyen módon a program kulcsfontosságú eszköz az európai oktatási 

térség létrehozása, az oktatás és képzés területén folytatott európai stratégiai 

együttműködés, valamint az ennek alapjául szolgáló szektorális menetrendek 

végrehajtásának támogatása, a 2019 és 2027 közötti időszakra vonatkozó uniós 

ifjúsági stratégia keretében az ifjúságpolitikai együttműködés előmozdítása, 

továbbá a sport európai dimenziójának fejlesztése szempontjából. 

 

Fejlesztési prioritások 

1. Befogadás és sokszínűség: A program valamennyi tevékenysége 

keretében az esélyegyenlőség, az egyenlő hozzáférés, a befogadás, a 

sokszínűség és a méltányosság előmozdítására törekszik. E célkitűzések 

középpontjában a szervezetek/intézmények és a kevesebb lehetőséggel 

rendelkező résztvevők állnak, és a program e szempontok figyelembevételével 

mechanizmusokat és erőforrásokat bocsát az említettek rendelkezésére. 

2. Digitális átállás: A Covid19-válság rávilágított, hogy ahhoz a digitális 

átálláshoz, amelyre Európának szüksége van, elengedhetetlen a digitális 

oktatás. Rámutatott többek közt, hogy egyre nagyobb szükség van a digitális 

technológiákban rejlő lehetőségek kiaknázására az oktatás és a tanulás terén, 

valamint a mindenki számára elérhető digitális készségek fejlesztésére. A 

digitális oktatási cselekvési terv (2021–2027)2 stratégiai prioritásaival 

összhangban a program célja, hogy támogassa ezt a törekvést, és így a tanulókat, 

az oktatókat, az ifjúságsegítőket, a fiatalokat és a szervezeteket/intézményeket 

bevonja a digitális átállás folyamatába. 

https://dunaregiostrategia.kormany.hu/pa-8
https://dunaregiostrategia.kormany.hu/pa-8
https://dunaregiostrategia.kormany.hu/pa-9
https://dunaregiostrategia.kormany.hu/pa-10
https://dunaregiostrategia.kormany.hu/pa-10
https://dunaregiostrategia.kormany.hu/pa-11
https://dunaregiostrategia.kormany.hu/pa-11
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3. Környezetvédelem és az éghajlatváltozás elleni küzdelem: Az európai zöld 

megállapodásról szóló közlemény az új európai növekedési stratégia, amely 

elismeri az iskolák, a képzési intézmények és az egyetemek kulcsfontosságú 

szerepét abban, hogy bevonják a tanulókat, a szülőket és a szélesebb közösséget 

a 2050-re teljesítendő klímasemlegességhez vezető eredményes átálláshoz 

szükséges változásokba. A program ezért kulcsfontosságú eszköz lesz az 

éghajlatváltozással és a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos ismeretek, 

készségek és attitűdök Európai Unión belüli és azon kívüli kialakításában. Az 

Erasmus+ program növelni fogja a mobilitási lehetőségek számát az olyan 

előretekintő, környezettel kapcsolatos területeken, amelyek elősegítik a 

kompetenciák fejlesztését, javítják a karrierlehetőségeket és bevonják a 

résztvevőket a bolygónk fenntartható növekedése szempontjából stratégiai 

jelentőségű területekbe, különös tekintettel a vidékfejlesztésre. 

 

4. A demokratikus életben való részvétel: A program foglalkozik a polgárok 

demokratikus folyamatokban való korlátozott részvételével és az Európai Unióval 

kapcsolatos ismereteik hiányával, és megkísérli leküzdeni azokat a 

nehézségeket, amelyek a közösségeik, illetve az Unió politikai és társadalmi 

életében való aktív részvétel során merülnek fel.  

 

1.2.4. Horizont Európa   

Az EU ambiciózus kutatási és innovációs keretprogramjának (2021–2027) célja, 

az EU tudományos és technológiai bázisainak, valamint az Európai Kutatási 

Térségnek (EKT) a megerősítése Európa innovációs kapacitásának és 

versenyképességének fellendítése és a munkahelyteremtés a polgárok 

prioritásainak megvalósítása, valamint az uniós társadalmi-gazdasági modell és 

értékek megőrzése. A korábbi uniós kutatási és innovációs vezérprogramok 

sikerére építve a Bizottság a kutatás-innováció és a digitális ágazat 

támogatására irányuló beruházások növelését javasolta a következő többéves 

pénzügyi keretből 114,2 milliárd EUR allokálásával. 

1. pillér : Kiváló tudomány 

Célja, az Unió tudományos bázisa kiválóságának megerősítése és 

bővítése. 

► Európai Kutatási Tanács: A legjobb kutatók és csapataik által végzett 

felderítő kutatások  

► Marie Skłodowska Curie-cselekvések: A kutatók új ismeretekkel és 

készségekkel való felvértezése a mobilitás és képzések révén 

► Kutatási infrastruktúrák: Integrált és összekapcsolt, élvonalbeli kutatási 

infrastruktúrák 
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2. pillér: Klaszterek Globális kihívások és az európai ipar versenyképessége. 

Célja, az uniós szakpolitikák és a fenntartható fejlesztési célok alapját 

képező legfontosabb technológiák és megoldások ösztönzése az 

alábbi területeken: 

► Digitális gazdaság,  

► ipar és világűr 

► A társadalmat szolgáló polgári biztonság 

► Egészségügy 

► Élelmiszerek, biogazdaság, természeti erőforrások és környezet 

► Kultúra, kreativitás és befogadó társadalom 

► Éghajlat, energia és mobilitás 

 

3. pillér: Innovatív Európa: A piacteremtő áttörések és az innovációhoz 

vezető ökoszisztémák előmozdítása 

► Európai Innovációs Tanács: Az áttörést jelentő és piacteremtési 

potenciállal rendelkező innovációk támogatása 

► Európai innovációs ökoszisztémák: Kapcsolatteremtés a regionális és 

nemzeti innovációs szereplőkkel 

► Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT): A kulcsszereplők 

(kutatás, oktatás, vállalkozások) felsorakoztatása az innováció 

elősegítését szolgáló közös cél mögé 

 

Missziók: tevékenységek portfóliója, amely ambiciózus célok eléréséhez vezet 

adott időkereten belül és mérhető hatást képes elérni tudományos technológiai 

és társadalmi szempontból  

Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz, ideértve a társadalmi átalakulás;  

► Rák;  

► Egészséges óceánok, tengerek, parti és szárazföldi területek vizek;  

► Egészséges talaj és élelmiszerek 

► Éghajlat-semleges és intelligens városok; 100 európai város támogatása 

a klímasemlegessé válásban 2030-ra  

► European Green Deal és az EU 2050-re történő klímasemlegessé 

válásának szolgálatában 

 

Green Deal  

Az EU pénzügyi és technikai támogatást nyújt azoknak, akiket a legnagyobb 

kihívás elé állít a zöld gazdaságra való átállás. Az ún. méltányos átállási 

mechanizmus legalább 100 milliárd eurót fog mozgósítani a 2021–2027-es 

időszakban a leginkább érintett régiók megsegítésére. 

Az európai zöld megállapodás cselekvési tervet vázol fel a következőkre: 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/just-transition-mechanism_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/just-transition-mechanism_en
https://ec.europa.eu/info/files/annex-roadmap-and-key-actions_hu
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⎯ az erőforrások hatékony felhasználásának elősegítése a tiszta, 

körforgásos gazdaságra való átállás révén; 

⎯ a biológiai sokféleség helyreállítása és a környezetszennyezés 

mértékének csökkentése. 

A terv meghatározza a szükséges beruházásokat és a rendelkezésre álló 

finanszírozási eszközöket, és kifejti, hogyan lehet biztosítani azt, hogy az 

átmenet méltányos és inkluzív legyen. Az EU 2050-re klímasemlegessé szeretne 

válni. Ezt a politikai vállalást az európai klímarendeletettel javasolja jogilag 

kötelezővé tenni. Ahhoz, hogy teljesüljön a klímasemlegességi cél, minden 

gazdasági ágazatnak cselekednie kell.  

Együttes feladataink a következők: 

► beruházás a környezetbarát technológiákba; 

► az innováció előmozdítása az ipari szereplők körében; 

► tisztább, olcsóbb és egészségesebb közlekedési formák bevezetése, mind 

az egyéni, mind a tömegközlekedésben; 

► az energiaágazat széntelenítése; 

► az épületek energiahatékonyságának biztosítása; 

► együttműködés nemzetközi partnereinkkel a világszintű környezetvédelmi 

szabványok javítása. 

1.2.5. LIFE  

A LIFE program az EU pénzügyi eszköze a környezeti, természetvédelmi és 

éghajlat-politikai projektek támogatására. A LIFE olyan városi kihívásokkal 

foglalkozik, mint a levegő minősége, a zaj, az energia és a hulladék. 

A LIFE 2021-2027 – a korábbi kettő helyett négy alprogramra kívánják felosztani 

a LIFE programot: a javaslat szerint a Természet és biodiverzitás 

alprogram keretében 2,15 milliárd eurót, a Körforgásos gazdaság és 

életminőség alprogram keretében 1,35 milliárd eurót, az Éghajlatváltozás 

mérséklése és alkalmazkodás alprogram keretében 950 millió eurót, Tiszta 

energiára való átállás alprogram keretében 1 milliárd eurót lehet majd 

felhasználni. A jelenlegi Integrált Projektek folytatásaként Stratégiai Integrált 

Projekt és Stratégiai Természetvédelmi Projekt lehetőségek lesznek elérhetők. 

1.2.6. LEADER Program 

A LEADER ún. alulról építkező megközelítés, amely mezőgazdasági termelőkből, 

vidéki vállalkozásokból, helyi szervezetekből, hatóságokból és különböző 

ágazatok szakértőiből álló helyi akciócsoportok létrehozására irányul. A helyi 

akciócsoportok elkészítik saját helyi fejlesztési stratégiájukat, és döntenek 

költségvetési forrásaik felhasználásáról. A LEADER-megközelítés erősíti a 

kapcsolatokat a helyi közösségekben, ösztönzi az innovációt a különböző 

https://ec.europa.eu/info/files/commission-proposal-regulation-european-climate-law_en
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ágazatokban, és elősegíti a tudásmegosztást a helyi akciócsoportok között 

országos és uniós szinten egyaránt. 

 

1.2.7. Urban Innovative Actions (UIA) 

Az Urban Innovative Actions (UIA) kezdeményezés Európa-szerte az Európai 

Kutatási és Fejlesztési Alapból (ERDF) biztosít forrásokat a városi területek 

számára az új és innovatív megoldások kipróbálására és a városi kihívások 

kezelésére.  

 

1.2.8. URBACT Program  

 

Az URBACT program a Regionális Fejlesztési Alap támogatásával megvalósuló 

program, mely segítséget nyújt a városoknak az új és fenntartható gyakorlati 

megoldások kidolgozásához, és a gazdasági, társadalmi és környezeti városi 

témák városfejlesztési tervek kidolgozása során történő integrálásához. 

 

 

1.2.9. Visegrádi Alap  

Visegrádi Alap 2020, illetve Visegrád+, stratégiai támogatás kis- és nagyösszegű 

pályázatokat támogat a következő kategóriákban:  

⎯ a Visegrádi Négyek regionális együttműködését, a fejlődés előrehaladását 

és a fenntarthatóságot szolgáló projektek, amelyek legfeljebb 18 hónap 

alatt valósíthatók meg.  

A projekteknek a Visegrádi Pályázat legalább egy célkitűzésének kell 

megfelelniük:  

► kultúra és közös identitás;  

► oktatás és kapacitásbővítés;  

► innováció, kutatás-fejlesztés,  

► vállalkozói tevékenység;  

► a demokratikus értékek és a média;  

► közpolitika és intézményi partnerségek;  

► regionális fejlesztés,  

► környezetvédelem és idegenforgalom;  

► társadalmi fejlődés témakörében.  

 

 

1.2.10. Norvég alap 

2017-ben Izland, Liechtenstein és Norvégia létrehozta az Ifjúsági Foglalkoztatási 

Alapot, hogy Európa-szerte segítse a különböző szerveződéseket abban, hogy új 
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módszereket találjanak a fiatalok munkanélküliségének csökkentésére. Célja, az 

ifjúsági munkanélküliség leküzdése transznacionális projektek keretében. 

1.2.11. Svájci–Magyar Együttműködési Program  

A svájci parlament 2019 decemberében elfogadta a Svájci–Magyar 

Együttműködési Program folytatását, amely alapján a következő támogatási 

időszakban közel 30 milliárd forint áll rendelkezésre hazánk számára, melyek 

olyan projektek megvalósulását célozzák, amelyek hozzájárulnak a gazdasági 

növekedéshez, a munkahelyteremtéshez, a társadalmi és közbiztonság további 

javításához, a környezetvédelem, az egészségügy, valamint a kutatás-fejlesztés 

és innováció ösztönzéséhez az egész országban.  
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1.3. Hazai támogatással megvalósítani javasolt programok 

1.3.1. Modern Városok Program 

Magyarország kormánya 2015-ben nagyszabású városfejlesztési 

projektcsomagot indított el Modern városok program címmel. A program 

összességében több mint 4000 milliárd forint fejlesztést tartalmaz a megyei jogú 

városok fejlesztésére. 2020 év végére a kifizetett támogatások elérték a teljes 

becsült költségvetés felét, azaz a 2000 milliárd forintot. A Modern városok 

program előreláthatólag 2022-ben folytatódik plusz 50 milliárd forintos kerettel, 

melynek keretében hazánk 23 megyei jogú városában gazdaságélénkítő, 

munkahelyteremtő, kulturális, egészségügyi, sportcélú, oktatási, közlekedési, 

városszépítő, a szabadidő hasznos eltöltését segítő, valamint infrastruktúra 

javító beruházások és fejlesztések valósulnak meg. A Győr-Moson-Sopron 

megyei nagyvárosok közül Győr és Sopron számíthat a programból támogatásra. 

1.3.2. Magyar Falu Program  

2019. február végén indult a Magyar Falu Program. 2019-ben 150 milliárd forint 

központi költségvetés állt rendelkezésre az 5000 lakos alatti települések 

számára. 2021-től a program folytatódik, az önkormányzati ingatlanok 

fejlesztésére 20 milliárd forint a pályázati keretösszeg, míg a falusi kisboltok 

támogatására 45 milliárd forintos pályázati keret jut. Hamarosan, még tavasszal 

indul a vállalkozás-újraindítási program is, amelynek alapvető célja a 

beruházások ösztönzése, itt mintegy 25 milliárd forintos keretre pályázhatnak 

majd a tíznél kevesebb embert foglalkoztató cégek. A fejlesztési forrásokhoz 70 

százalékos támogatásintenzitás mellett juthatnak a vállalkozások. A program 

keretében az önkormányaztok és vállalkozások mellett falusi térségek 

egyházközösségei és a civil szervezetei is támogatási forrást szerezhetnek 

fejlesztési elképzeléseik megvalósítására. 

Fejlesztési prioritások  

1. Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése 

2. Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező 

bértámogatása 

3. Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmények építése, felújítása 

4. Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése 

5. Önkormányzati tulajdonban lévő temetők infrastrukturális fejlesztése 

6. Önkormányzati járdaépítés /felújítás anyagtámogatása 

7. Kommunális eszköz beszerzése 

8. Orvosi eszközök beszerzése  

9. Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése 

10. Felelős állattartás elősegítése 

11. A Falusi Civil Alap keretében civil közösségi tevékenységek és 

feltételeinek támogatása 

https://cdn.kormany.hu/uploads/sheets/3/39/390/3901538f673533c1e0e31d06d02a846.pdf
https://cdn.kormany.hu/uploads/sheets/9/93/93e/93e7320a99118343528c8f15d4811f2.pdf
https://cdn.kormany.hu/uploads/sheets/9/93/93e/93e7320a99118343528c8f15d4811f2.pdf
https://cdn.kormany.hu/uploads/sheets/2/22/22c/22c3e8a71813440b465e6a27e47f724.pdf
https://cdn.kormany.hu/uploads/sheets/3/3e/3e3/3e3e208f9c1d1333ecccd9cac51469a.pdf
https://cdn.kormany.hu/uploads/sheets/a/a1/a1c/a1c6cb506d3abbaf8ea4434d7050ef6.pdf
https://cdn.kormany.hu/uploads/sheets/e/e9/e93/e936350a17fa10071a093bc4b93aa9f.pdf
https://cdn.kormany.hu/uploads/sheets/1/17/17b/17b43bb0824b8fd10ccf822d2d80a72.pdf
https://cdn.kormany.hu/uploads/sheets/5/53/532/532a8fc0bd7bb5fe59e4a44d4582560.pdf
https://cdn.kormany.hu/uploads/sheets/7/7f/7f1/7f141ac82f5cebe43d32cf759fc5379.pdf
https://cdn.kormany.hu/uploads/sheets/a/aa/aae/aae374b2aec71d7f3e168b873f4d498.pdf
https://cdn.kormany.hu/uploads/sheets/d/d1/d18/d181689b1a202f5884e84aea0a4b6bb.pdf
https://cdn.kormany.hu/uploads/sheets/d/d1/d18/d181689b1a202f5884e84aea0a4b6bb.pdf
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12. Egyházi közösségi tér fejlesztése, egyházi közösségszervezéshez 

kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása 

13. Egyházi közösség tulajdonban lévő temetők infrastrukturális fejlesztése 

14. A kistelepülési üzletek támogatása    

 

1.3.3. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap (NKFI Alap) 

 

Az NKFI Alap a kutatás-fejlesztés és az innováció állami támogatását biztosító 

és kizárólag ezt a célt szolgáló, az államháztartásról szóló törvény szerinti 

elkülönített állami pénzalap. Az NKFI Alap rendeltetése kiszámítható és biztos 

forrást biztosítani a kutatás-fejlesztés és a gazdaságban hasznosuló innováció 

ösztönzésére és támogatására, lehetővé tenni a gazdaságban és a társadalmi 

élet egyéb területein hasznosuló kutatás és fejlesztés erősítését, a hazai és 

külföldi kutatási eredmények hasznosítását, fejleszteni a kutatás-fejlesztési és 

innovációs infrastruktúrát és annak körébe tartozó szolgáltató tevékenységeket. 

Az NKFI Alapért az NKFI Hivatal felelős.  

 

1.3.4. Nemzeti Együttműködési Alap  

A Nemzeti Együttműködési Alap célja a magyarországi civil társadalom 

tevékenységének segítése, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának 

erősítése. Az Alap elsősorban a Kárpát-medencében kifejtett civil társadalmi 

aktivitás megszervezésére, fejlesztésére és megvalósítására nyújt támogatást. 

A 2021. évi keret közel 9,3 milliárd forint. 

1.3.5. Nemzeti Kulturális Alap  

A Nemzeti Kulturális Alap az elmúlt húsz évben a hazai és határon túli magyar 

kulturális élet finanszírozásának legmeghatározóbb intézménye lett. A Magyar 

Országgyűlés a nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének, 

valamint terjesztésének támogatása érdekében hozta létre az elkülönített állami 

pénzalapot. A rendelkezésére álló pénzforrásokat döntő hányadában 

társadalmasított kollégiumi rendszer működtetésével pályáztatja és juttatja el az 

arra érdemesített programok megvalósítóihoz. 

1.3.6. Kisfaludy Program  

A Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program minden idők legnagyobb hazai 

turisztikai fejlesztéseket összefogó kormányzati ernyőprogramja, amelynek 

célja, hogy 2030-ig Magyarországot Közép-Európa turisztikai központjává tegye. 

Ezt olyan desztinációs szemléletű, innovatív és komplex turisztikai fejlesztési 

projektek támogatásával éri el, amelyek gazdaságilag fenntarthatóak, és az 

egyes termékek összekapcsolódásán keresztül erősítik a térségi kínálatot, oldják 

a turizmus szezonális egyenlőtlenségeit. Alapvető törekvése, hogy az egyes 

https://cdn.kormany.hu/uploads/sheets/6/6a/6a9/6a9ef87e787a926462c33f8c7ee5313.pdf
https://cdn.kormany.hu/uploads/sheets/6/6f/6f2/6f2009edcf267f24ea62cc7b669872b.pdf
https://cdn.kormany.hu/uploads/sheets/6/6f/6f2/6f2009edcf267f24ea62cc7b669872b.pdf
https://cdn.kormany.hu/uploads/sheets/2/23/23b/23b7fb99e0d59d9782cf215f8e69d5d.pdf
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turisztikai élményelemek láncba szervezését ösztönözze a turisztikai térségben 

(szálláshelyeket az attrakciókkal, attrakciókat egymással).  

 

1.3.7. Országos Pályaépítési Program (OPP) 

Az MLSZ elnöksége és küldöttközgyűlése által 2011-ben elfogadott, tíz évre 

szóló stratégia egyik legfontosabb célkitűzése a tömegbázis szélesítése. A mai 

követelményeknek megfelelő futballpályák több funkciót is be tudnak tölteni, 

szabadidős sportolásra ugyanúgy alkalmasak, mint egyesületek vagy iskolák 

sportprogramjának segítésére. A Magyar Labdarúgó Szövetség sportfejlesztési 

programjában évente 100 pályához igényel TAO-támogatást. A mai 

követelményeknek megfelelő futballpályák több funkciót is be tudnak tölteni, 

szabadidős sportolásra ugyanúgy alkalmasak, mint egyesületek vagy iskolák 

sportprogramjának segítésére. 
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2. A tervezett fejlesztések prioritások szerinti 

bemutatása 
 

Győr-Moson-Sopron megye az alábbi prioritásokat, és azok intézkedéseit 

fogalmazta meg a 2021-2027 közötti időszakra. Az intézkedésekhez tartozó 

projektcsomagok a megye szereplőitől beérkezett projektötletek alapján 

kerültek kialakításra. A projektcsomagokat tartalmazó intézkedéseket az alábbi 

fejezet részletesen bemutatja. Az alábbi táblázat összefoglalja az egyes 

intézkedések kapcsolódását a megye céljaival.  

Prioritás Intézkedés Kapcsolódásuk a megye 

céljaival 

1. Innovatív, rugalmas, 

versenyképes 

gazdaság 

(1) Az üzleti infrastruktúra fejlesztése 

A1**, S1**, S2**, T1.1**, 
T1.2**, T1.3**, T1.4**, H1**, 

H2*, H5* 

(2) A kkv-k innovációs potenciáljának növelése 
(3) A kkv-k termelési kapacitásainak fejlesztése 
(4) Digitalizációs fejlesztések 
(5) Komplex turisztikai fejlesztések 
(6) Az élelmiszergazdaság fejlesztése 

  

2. Versenyképes 

munkaerő (tudás, 

képzés, oktatás) 

(1) Köznevelési alap-infrastruktúra fejlesztése 

A1**, A3**, S1*, S2**, S5**, 
T1.5**, T4.2**, T4.4*, H1**, 

H2**, H4*, H5*, H7* 

(2) Digitális fejlesztések az oktatás és képzés 

területén 

(3) A helyi gazdaság igényeihez igazodó szakképzés 

(4) K+F+I potenciál erősítése 

  

3. Fenntartható és 

klímabarát megye 

(1) Zöld- és kékinfrastruktúra fejlesztés 

S2*; S3**; S4*, T1*; T2**; T3**; 
T4*, H1*; H2**; H4**; H5* 

(2) Megújuló energiaforrások hasznosítása 

(3) Energiahatékonyság növelése 

(4) Körforgásos gazdaságra való áttérés és 

hulladékgazdálkodása 

(5) Ökológiai potenciál javítása 

(6) Fenntartható (integrált) vízgazdálkodás 

(7) Szemléletformálás és ökoturizmus megvalósítása 

  

4. Jobban 

összekapcsolódó 

Európa: a stratégiai 

szállítási és digitális 

hálózatokkal 

(1) Észak-déli gyorsforgalmi hálózati viszonylatok 

fejlesztése 

A1*, A2**, S2**, S3**, S4*, 
T3**, H2*; H3**; H7*; H8* 

(2) Hiányzó főúti kapcsolatok fejlesztése 

(3) Települések kedvezőbb feltárása, zsákhelyzetének 

megszüntetése 

(4) Belterületi járdák, kerékpárutak felújítása, új helyi 

és térségi kerékpáros létesítmények kiépítése 

(5) Kötöttpályás közlekedés és intermodális 

csomópontok fejlesztése 

(6) Vízi infrastruktúra fejlesztése 

  

5. Egészséges, aktív és 

támogató társadalom 

(1) Egészségügyi fejlesztések - egészségügyi ellátás, 

szolgáltatások, az egészségfejlesztési infrastruktúra 

és humán állomány fejlesztése, a digitalizáció, a 

hozzáférés, a prevenció és egészségtudatosság 

erősítése.   
A1*. A3**, S1*, S4*, S6**, 

T3.6*, T4.1**, T4.2* T4.3**, 
T4.4**, T4.5**, H2**, H4**, 

H6**, H7** 
(2) Szociális fejlesztések – szociális szolgáltatások és 

intézmények fejlesztése, a szociális védelem és 

társadalmi integráció növelése, a hozzáférés, a 

prevenció és szociális tudatosság, önkéntesség 

kultúrájának erősítése.   
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(3) Család- és ifjúságügyi fejlesztések, inter-

generációs kapcsolatok, gyermeknevelést támogató 

rendszerek fejlesztése, ifjúságsegítés. 

(4) Társadalmi felzárkózási fejlesztések, társadalmi 

különbségek és egyenlőtlenségek csökkentése, a 

társadalmi kohézió erősítése, a rászoruló személyek 

támogatása. 

(5) Helyi közösségi és kulturális-művelődési terek és 

szolgáltatások kialakítása, bővítése és fejlesztése. 

(6) Helyi sport- és szabadidős terek és szolgáltatások, 

sport-és szabadidő infrastruktúra kialakítása, bővítése 

és fejlesztése. 

  

6. Területi 

egyenlőtlenségek 

mérséklése, a kohézió 

és az együttműködés 

erősítése 

(1) Agglomerációk és városi településegyüttesek 

integrált fejlesztései 

A1*, A2*, A3**, S1*, S4**, S6*, 
FV1, FV2, FV3, FT1,  FT2, FT3, 

FT4, T1.3, T3.3, T3.6, T4.4, 
H5**, H6*, H7*, H8** 

(2) Szolgáltatások elérhetőségének javítása a 

periferikus térségekben, járási és mikrotérségi 

központok funkcióinak erősítése 

(3) Megye- ás országhatárokon átnyúló 

együttműködések, térkapcsolatok előmozdítása, 

fejlesztése 

(4) Településközi kapcsolatok fejlesztése, 

összehangolt térségi fejlesztések támogatási 

rendszerei 
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2.1. Innovatív, rugalmas, versenyképes gazdaság 

PRIORITÁS: Innovatív, rugalmas, versenyképes gazdaság 

Intézkedés (1) Az üzleti infrastruktúra fejlesztése 

Ssz. 

Az intézkedéshez 

tartozó 

projektcsomagok Ütemezés Fejlesztési terület 

Potenciális 

kedvezményezett 

Költségigény 

(indikatív, 

millió Ft)1 

Kapcsolódó EU 

tematikus célkitűzés 

TOP PLUSZ 

forrás jelölése 

Bármilyen 

egyéb 

hazai/EU-s 

finanszírozó 

forrás, program 

megjelölése 

Projektcsomaghoz 

kapcsolódó eredmény 

és output indikátorok 

Együttműkö

désben 

megvalósuló 

projektcsom

agok 

(igen/nem) 

1. 

Ipari parkok, 

tudományos és 

technológiai parkok, 

logisztikai és 

innovációs központok 

fejlesztése 2021-2027  település önkormányzatok    

(1) Intelligensebb Európa 

(5) A polgárokhoz 

közelebb álló Európa 

 TOP PLUSZ 

1.1.1. 

1.1.2. 

Magyar Falu 

Program (Út, 

híd, 

kerékpárforgalm

i létesítmény 

építése/felújítás

a) 

Horizont Európa 

3. pillér 

támogatott projektek 

száma, közművesített 

telkek száma, kiépített 

vonalas infrastruktúra 

hossza    

2.  

Iparterületek 

kialakítása és 

meglévők fejlesztése, 

barnamezős 

beruházások  2021-2027 település önkormányzatok    

(1) Intelligensebb Európa 

(5) A polgárokhoz 

közelebb álló Európa 

 TOP PLUSZ 

1.1.1. 

1.1.2. 

Magyar Falu 

Program (Út, 

híd, 

kerékpárforgalm

i létesítmény 

építése/felújítás

a) 

támogatott projektek 

száma, közművesített 

telkek száma, kiépített 

vonalas infrastruktúra 

hossza, barnamezős 

területek 

felhasználásával 

megvalósított 

beruházások területe 

(ha)   

 
1 Az indikatív költségigényeket az ITP tartalmazza  
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3. 

Inkubátorházak 

fejlesztése  2021-2027 település önkormányzatok    

(1) Intelligensebb Európa 

(5) A polgárokhoz 

közelebb álló Európa 

 TOP PLUSZ 

1.1.1. 

1.1.2. 

Horizont Európa 

3. pillér 

támogatott projektek 

száma, inkubátorházban 

elhelyezett vállalkozások 

száma  

Intézkedés (2) A kkv-k innovációs potenciáljának növelése 

 

1. 

Az önkormányzatok 

által szervezett, 

koordinált helyi 

szolgáltatások, 

gazdaságszervezési 

tevékenységek 2021-2027 település önkormányzatok  

(1) Intelligensebb Európa 

(5) A polgárokhoz 

közelebb álló Európa 
TOP PLUSZ 

3.1.1. 

GINOP PLUSZ 

1.1. 

Horizont Európa 

3. pillér 

támogatott projektek 

száma, érintett 

szolgáltatások száma, a 

szolgáltatásokat  

igénybevevők száma  

2. 

A társadalmi 

vállalkozások, 

elsődlegesen a helyi 

önkormányzat 

tagságával rendelkező 

szociális szövetkezetek 

a helyi adottságokhoz 

igazodó termelő, 

feldolgozó, szolgáltató 

vállalkozási 

tevékenységének 

támogatása 2021-2027 

település 

(kedvezményezett 

térségekben) önkormányzatok  

(1) Intelligensebb Európa 

(5) A polgárokhoz 

közelebb álló Európa 
TOP PLUSZ 

3.1.1. 

Horizont Európa 

3. pillér 

támogatott társadalmi 

vállalkozások száma, 

támogatott 

tevékenységek száma  

Intézkedés (3) A kkv-k termelési kapacitásainak fejlesztése 

Ssz. 

Az intézkedéshez 

tartozó 

projektcsomagok Ütemezés Fejlesztési terület 

Potenciális 

kedvezményezett 

Költségigény 

(indikatív, 

millió Ft) 

Kapcsolódó EU 

tematikus célkitűzés 

TOP PLUSZ 

forrás jelölése 

Bármilyen 

egyéb 

hazai/EU-s 

finanszírozó 

forrás, program 

megjelölése 

Projektcsomaghoz 

kapcsolódó eredmény 

és output indikátorok 

Együttműkö

désben 

megvalósuló 

projektcsom

agok 

(igen/nem) 
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1. 

A kkv-k növekedés és 

versenyképesség 

előmozdítása 2021-2027 megye vállalkozások  

(1) Intelligensebb Európa 

(5) A polgárokhoz 

közelebb álló Európa 
TOP PLUSZ 

1.1.1. 

GINOP PLUSZ 

1.1., 1.2. 

VP 6. 

Magyar Falu 

Program: 

Kistelepülési 

üzletek 

támogatása 

Interreg 

Program - 

Ausztria-

Magyarország 

Program 1. 

prioritás 

támogatott vállalkozások 

száma, foglalkoztatottak 

számának növekedése a 

támogatott vállalkozásnál  

Intézkedés (4) Digitalizációs fejlesztések 

1.  

Az Ipar 4.0 és innovatív 

gyártástechnológiák 

támogatása 2021-2027   megye  vállalkozások   

(1) Intelligensebb Európa 

(5) A polgárokhoz 

közelebb álló Európa  - 

DIMOP PLUSZ 

1.2. 

RRF H 

komponens 

Horizont Európa 

2. pillér 

 támogatott vállalkozások 

száma, beszerzett új 

technológiák száma   

2.  

 A mikro-, kis- és 

középvállalkozások 

digitális 

fejlesztéseinek 

támogatása 2021-2027   megye vállalkozások    

(1) Intelligensebb Európa 

(5) A polgárokhoz 

közelebb álló Európa  -  

GINOP PLUSZ 

1.1., 1.2. 

DIMOP PLUSZ 

1.2. 

RRF H 

komponens 

 támogatott vállalkozások 

száma, beszerzett új 

technológiák száma, 

digitális 

kompetenciafejlesztésbe

n résztvevő dolgozók 

száma   

 Intézkedés (5) Komplex turisztikai fejlesztések 

1. 

A térségben jelentős 

kulturális és örökségi 2021-2027 település 

önkormányzat  

kulturális 

intézmények   

(1) Intelligensebb Európa 

(5) A polgárokhoz 

közelebb álló Európa 

 TOP PLUSZ 

1.1.3. 

Kisfaludy 

Turisztikai 

támogatott kulturális és 

idegenforgalmi helyek 

száma   
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helyszínek turisztikai 

fejlesztése  

egyházak Fejlesztési 

Program 

2. 

Vidéki területen 

található 

örökségvédelmi 

helyszínek komplex 

fejlesztése 2021-2027 település 

vállalkozások, 

állami/önkormányz

ati tulajdonú 

gazdasági 

társaságok, 

nonprofit 

szervezetek, 

egyházak  

(1) Intelligensebb Európa 

(5) A polgárokhoz 

közelebb álló Európa 

TOP PLUSZ 

1.1.3. 

GINOP PLUSZ 

6.1. 

támogatott kulturális és 

idegenforgalmi helyek 

száma  

3. 

Ökoturisztikai 

fejlesztések 2021-2027 település önkormányzat  

(1) Intelligensebb Európa 

(5) A polgárokhoz 

közelebb álló Európa 

TOP PLUSZ 

1.1.3.  

támogatott 

idegenforgalmi helyek 

száma  

4. 

Aktív turizmushoz 

kapcsolódó 

fejlesztések 2021-2027 település önkormányzat  

(1) Intelligensebb Európa 

(5) A polgárokhoz 

közelebb álló Európa 

TOP PLUSZ 

1.1.3.  

támogatott 

idegenforgalmi helyek 

száma  

5. 

Vidéki területeken 

található gyógyfürdők 

és területük komplex 

fejlesztése 2021-2027 település 

vállalkozások, 

állami/önkormányz

ati tulajdonú 

gazdasági 

társaságok, 

nonprofit 

szervezetek  

(1) Intelligensebb Európa 

(5) A polgárokhoz 

közelebb álló Európa - 

GINOP PLUSZ 

6.1. 

támogatott 

idegenforgalmi helyek 

száma  

6. 

Turisztikai 

termékcsomagok 

létrehozása 2021-2027 nagytérség önkormányzat  

(1) Intelligensebb Európa 

(5) A polgárokhoz 

közelebb álló Európa 

TOP PLUSZ 

1.1.3. 

Interreg 

Program - 

Central Europe 

Program 1. 

prioritás 

támogatott kulturális és 

idegenforgalmi helyek 

száma, létrehozott új 

termékcsomagok száma igen 

7. 

Jelentős turisztikai 

attrakcióval rendelkező 

települések turisztikai 

infrastrukturális és 2021-2027 település önkormányzat  

(1) Intelligensebb Európa 

(5) A polgárokhoz 

közelebb álló Európa 

TOP PLUSZ 

1.1.3. 

Kisfaludy 

Turisztikai 

Fejlesztési 

Program 

támogatott kulturális és 

idegenforgalmi helyek 

száma  
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szolgáltatói 

hiányosságainak 

felszámolása 

8. 

Szálláshelyek, 

vendéglátóhelyek 

fejlesztése 2021-2027 település 

vállalkozások, 

állami/önkormányz

ati tulajdonú 

gazdasági 

társaságok  

(1) Intelligensebb Európa 

(5) A polgárokhoz 

közelebb álló Európa - 

GINOP PLUSZ 

6.1. 

 

Kisfaludy 

Turisztikai 

Fejlesztési 

Program 

támogatott szálláshelyek 

és vendéglátóhelyek 

száma, új szálláshelyek 

száma  

Intézkedés (6) Az élelmiszergazdaság fejlesztése 

1. 

Helyi termelők, helyi 

termékek piacra 

jutásának támogatása 2021-2027 település önkormányzat  

(1) Intelligensebb Európa 

(5) A polgárokhoz 

közelebb álló Európa 

TOP PLUSZ 

1.1.1. 

VP (REL 

tematikus 

alprogram 2022-

ig) 

támogatott vállalkozások 

száma, új piacok, 

vásárcsarnokok, azokon 

belül elárusító helyek 

száma  

2. 

Önkormányzati, saját 

közétkeztetési célokat 

szolgáló fejlesztések 

támogatása 2021-2027 település önkormányzat  

(1) Intelligensebb Európa 

(5) A polgárokhoz 

közelebb álló Európa 

TOP PLUSZ 

1.1.1.  

támogatott projektek 

száma, a 

közétkeztetésben 

résztvevők száma 

(változása)  

3. 

Helyi termékek piacra 

jutását segítő agrár-

logisztikai fejlesztések 

támogatása gyűjtőpont 

(hub) jelleggel 2021-2027 település önkormányzat  

(1) Intelligensebb Európa 

(5) A polgárokhoz 

közelebb álló Európa 

TOP PLUSZ 

1.1.1.  

támogatott projektek 

száma, létrehozott új 

kapacitások száma  

4. 

A mezőgazdaság és az 

élelmiszer-rendszerek 

digitalizációjának 

fejlesztése 2021-2027 település vállalkozások  

(1) Intelligensebb Európa 

(5) A polgárokhoz 

közelebb álló Európa - 

RRF H 

komponens;  

VP 3. (2022-ig) 

támogatott vállalkozások 

száma, bevezetett új 

technológiák és eszközök 

száma  
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5. 

Öntözéses 

gazdálkodásban 

optimális környezet 

kialakítása 2021-2027  vállalkozások  

(1) Intelligensebb Európa 

(5) A polgárokhoz 

közelebb álló Európa - 

RRF D 

komponens;  

VP 2. (2022-ig) 

támogatott gazdaságok 

száma, öntözhető terület 

nagyságának változása  
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2.2. Versenyképes munkaerő (tudás, képzés, oktatás) 

PRIORITÁS: Versenyképes munkaerő (tudás, képzés, oktatás) 

Intézkedés (1) Köznevelési alap-infrastruktúra fejlesztése 

Ssz. 

Az intézkedéshez 

tartozó 

projektcsomagok Ütemezés Fejlesztési terület 

Potenciális 

kedvezményezett 

Költségigény 

(indikatív, 

millió Ft) 

Kapcsolódó EU 

tematikus célkitűzés 

TOP PLUSZ 

forrás jelölése 

Bármilyen 

egyéb 

hazai/EU-s 

finanszírozó 

forrás, program 

megjelölése 

Projektcsomaghoz 

kapcsolódó eredmény és 

output indikátorok 

Együttműkö

désben 

megvalósuló 

projektcsom

agok 

(igen/nem) 

1. 

Alap- és középfokú 

neveléshez-oktatáshoz 

kapcsolódó 

intézmények feladat-

ellátási helyek 

fejlesztése 2021-2027  település önkormányzatok    

(1) Intelligensebb Európa 

(3) Jobban 

összekapcsolódó Európa 

(4) Szociálisabb Európa 

 TOP PLUSZ 

1.3.1. Visegrádi Alap 

Az új vagy korszerűsített 

oktatási létesítmények 

férőhely kapacitása 

 

2. 

Többfunkciós 

közösségi 

terek/szolgáltató 

központok létrehozása, 

fejlesztése és 

eszközbeszerzése 2021-2027 település önkormányzatok  

(1) Intelligensebb Európa 

(3) Jobban 

összekapcsolódó Európa 

(4) Szociálisabb Európa - 

VP 2021-2027: A 

célterület (2023-

2027) 

megvalósított közösségi 

terek száma, az általuk 

biztosított funkciók szám, 

beszerzett eszközök 

száma 

 

Intézkedés (2) Digitális fejlesztések az oktatás és képzés területén  

Ssz. 

Az intézkedéshez 

tartozó 

projektcsomagok Ütemezés Fejlesztési terület 

Potenciális 

kedvezményezett 

Költségigény 

(indikatív, 

millió Ft) 

Kapcsolódó EU 

tematikus célkitűzés 

TOP PLUSZ 

forrás jelölése 

Bármilyen 

egyéb 

hazai/EU-s 

finanszírozó 

forrás, program 

megjelölése 

Projektcsomaghoz 

kapcsolódó eredmény és 

output indikátorok 

 

1. 

Okosfalvak és 

szélessávú internet 

kiépítése, fejlesztése 2021-2027 település önkormányzatok  

(1) Intelligensebb Európa 

(3) Jobban 

TOP PLUSZ 

1.2.1. 

VP G célterület, 

(2023-2027) 

támogatott települések 

száma, hálózatbővítés 

paraméterei 
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összekapcsolódó Európa 

(4) Szociálisabb Európa 

DIMOP PLUSZ 

1.2. 

2. 

A köznevelés digitális 

infrastruktúrájának, 

eszközparkjának és 

szolgáltatásainak 

megújítása 2021-2027 település iskolák  

(1) Intelligensebb Európa 

(3) Jobban 

összekapcsolódó Európa 

(4) Szociálisabb Európa 

TOP PLUSZ 

1.3.1. 

RRF A. 

Demográfia és 

köznevelés 

komponens: 

Reform 2.3. 

támogatott iskolák száma, 

beszerzett új eszközök, 

szoftverek száma, az 

eszközhasználatra 

felkészítő képzésben 

résztvevők száma 

 

3. 

A pedagógusok 

digitális és digitális 

oktatási 

kompetenciájának 

fejlesztése 2021-2027 település iskolák  

(1) Intelligensebb Európa 

(3) Jobban 

összekapcsolódó Európa 

(4) Szociálisabb Európa - 

RRF A. 

Demográfia és 

köznevelés 

komponens: 

Reform 2.3.  

kompetencia fejlesztésben 

résztvevő pedagógusok 

száma, képzések száma, 

az új módszerrel oktatott 

diákok száma 

 

4. 

A tanulók digitális 

kompetenciáinak és 

idegen nyelvi 

készségének 

megerősítése 2021-2027 település iskolák  

(1) Intelligensebb Európa 

(3) Jobban 

összekapcsolódó Európa 

(4) Szociálisabb Európa - 

RRF A. 

Demográfia és 

köznevelés 

komponens: 

Reform 2. 

képzéseken résztvevők 

száma, képzések száma, 

letett nyelvvizsgák száma, 

eredménye 

 

5. 

Digitális kompetencia-

fejlesztő programok 

megtervezése, 

elindítása és 

koordinációja 2021-2027 település önkormányzatok  

(1) Intelligensebb Európa 

(3) Jobban 

összekapcsolódó Európa 

(4) Szociálisabb Európa - 

RRF H. 

Digitalizáció: 

Reform 5. 

Duna Régió 

Stratégiai 

Program 3. 

prioritási tengely 

Erasmus+ 

Program 2. 

prioritás 

elkészített programok 

száma, képzéseken 

résztvevők száma 

 

Intézkedés (3) A helyi gazdaság igényeihez igazodó szakképzés  

1. 

A foglalkoztatást 

elősegítő képzésben 2021-2027 település önkormányzatok  

(1) Intelligensebb Európa 

(3) Jobban 

TOP PLUSZ 

3.1.1. 

Duna Régió 

Stratégiai 

képzésben résztvevők 

száma, letett vizsgák 

száma, eredménye 
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való részvétel 

támogatása 

összekapcsolódó Európa 

(4) Szociálisabb Európa 

Program 3. 

prioritási tengely 

Visegrádi Alap 

2. 

Az oktatás és a képzés 

minőségének és 

munkaerő-piaci 

relevanciájának 

növelése 2021-2027 település iskolák  

(1) Intelligensebb Európa 

(3) Jobban 

összekapcsolódó Európa 

(4) Szociálisabb Európa  

EFOP PLUSZ 

2.1. 

EFOP PLUSZ 

5.1. 

Duna Régió 

Stratégiai 

Program 3. 

prioritási tengely 

Visegrádi Alap 

képzésben résztvevők 

száma, letett vizsgák 

száma, eredménye, a 

munkaerőpiacon 

elhelyezkedők száma 

(változása) 

 

3. 

A nem-formális és 

informális tanulási 

lehetőségekhez való 

hozzáférés javítása 2021-2027 település 

kulturális 

intézmények, 

iskolák  

(1) Intelligensebb Európa 

(3) Jobban 

összekapcsolódó Európa 

(4) Szociálisabb Európa  

EFOP PLUSZ 

2.5. 

Duna Régió 

Stratégiai 

Program 3. 

prioritási tengely 

Visegrádi Alap 

képzésben résztvevők 

száma, kialakított 

csatornák száma, bevont 

oktatók száma 

 

4. 

A minőségi oktatáshoz 

való egyenlő 

hozzáférés, valamint a 

köznevelési 

intézmények 

hátránykompenzációjá

nak erősítése, a korai 

iskolaelhagyás 

megelőzése,  

oktatási esélyteremtés 2021-2027 település iskolák  

(1) Intelligensebb Európa 

(3) Jobban 

összekapcsolódó Európa 

(4) Szociálisabb Európa - 

EFOP PLUSZ 

2.6. 

EFOP PLUSZ 

3.8. 

EFOP PLUSZ 

5.2. 

Duna Régió 

Stratégiai 

Program 3. 

prioritási tengely 

Erasmus+ 

Program 1. 

prioritás 

képzésben résztvevők 

száma 
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Visegrádi Alap 

5. 

A szakképzés 

megújítása 2021-2027 település iskolák  

(1) Intelligensebb Európa 

(3) Jobban 

összekapcsolódó Európa 

(4) Szociálisabb Európa - 

RRF B. 

Egyetemek 

megújítása: 

Reform 2.  

Duna Régió 

Stratégiai 

Program 3. 

prioritási tengely 

Visegrádi Alap 

új eszközbeszerzések 

száma, oktatott új 

technikák, módszerek 

száma,bevezetett  új 

szakképzési irányok 

száma, szakképzésben 

résztvevők száma 

 

6. 

Helyi sajátosságokon 

alapuló 

munkaszocializáció és 

készségfejlesztés, a 

helyi gazdasági kultúra 

erősítése 2021-2027 település   

(1) Intelligensebb Európa 

(3) Jobban 

összekapcsolódó Európa 

(4) Szociálisabb Európa - 

RRF C. 

komponens: 

Felzárkózó 

települések, 

Reform 5 

Duna Régió 

Stratégiai 

Program 3. 

prioritási tengely 

képzések száma, 

képzésben résztvevők 

száma 

 

 Intézkedés (4) K+F+I potenciál erősítése  

1. 

Tudástermelés, -

áramlás, és -

hasznosítás 

elősegítése 2021-2027 megye   

(1) Intelligensebb Európa 

(3) Jobban 

összekapcsolódó Európa 

(4) Szociálisabb Európa - 

EFOP PLUSZ 

2.1. 

Duna Régió 

Stratégiai 

Program 3. 

prioritási tengely 

Horizont Európa 

Program 1. pillér 

Visegrádi Alap 

tudástermelő, hasznosító, 

közvetítő 

együttműködések száma, 

az abban résztvevők 

száma 

 

2. 

Készségfejlesztés az 

intelligens 

szakosodáshoz, ipari 2021-2027    

(1) Intelligensebb Európa 

(3) Jobban - 

EFOP PLUSZ 

2.2. 

 

képzések száma, 

képzésben résztvevők 

száma,a képzés hatására  
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átalakuláshoz és 

vállalkozáshoz 

összekapcsolódó Európa 

(4) Szociálisabb Európa 

 

 

 

GINOP PLUSZ 

3.2. 

Duna Régió 

Stratégiai 

Program 3. 

prioritási tengely 

induló vállalkozások 

száma  

3. 

A felsőoktatási 

képzések ágazati 

modernizációja 2021-2027 megye 

felsőoktatási 

intézmények  

(1) Intelligensebb Európa 

(3) Jobban 

összekapcsolódó Európa 

(4) Szociálisabb Európa - 

GINOP PLUSZ 

RRF B. 

Egyetemek 

megújítása: 

Reform 2. 

Duna Régió 

Stratégiai 

Program 3. 

prioritási tengely 

Visegrádi Alap 

érintett felsőoktatási 

képzések száma, résztvevő 

hallgatók száma 

 

4. 

Az innovációs 

ökoszisztéma 

megerősítése 2021-2027 település   

(1) Intelligensebb Európa 

(3) Jobban 

összekapcsolódó Európa 

(4) Szociálisabb Európa - 

GINOP PLUSZ 

2.1. 

RRF B. 

Egyetemek 

megújítása: 

Reform 2. 

Horizont Európa 

Program 1. pillér  

Visegrádi Alap 

innovációs 

együttműködések száma, 

azokban résztvevők száma 

 

5. 

Üzleti infrastruktúra, 

köztük innovációs 

központok fejlesztése 2021-2027 település önkormányzat  

(1) Intelligensebb Európa 

(3) Jobban 

összekapcsolódó Európa 

(4) Szociálisabb Európa 

TOP PLUSZ 

1.1.1. Visegrádi Alap 

létrehozott innovációs 

központok száma 
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2.3. Zöldebb, karbonmentes megye 

PRIORITÁS: Fenntartható és klímabarát megye 

Intézkedés (1) Zöld- és kékinfrastruktúra fejlesztés 

Ssz. 

Az intézkedéshez 

tartozó 

projektcsomagok Ütemezés Fejlesztési terület 

Potenciális 

kedvezményezett 

Költségigény 

(indikatív, 

millió Ft) 

Kapcsolódó EU 

tematikus célkitűzés 

TOP PLUSZ 

forrás jelölése 

Bármilyen egyéb 

hazai/EU-s 

finanszírozó 

forrás, program 

megjelölése 

Projektcsomaghoz 

kapcsolódó eredmény és 

output indikátorok 

Együttműkö

désben 

megvalósuló 

projektcsom

agok 

(igen/nem) 

1. 

Ivóvízellátás 

korszerűsítése és 

bővítése  2021-2027 járás/település 

települési 

önkormányzatok, 

lakosság  

(2) Zöldebb karbonmentes 

Európa 

TOP PLUSZ 

1.2.1. KEHOP PLUSZ 

ivóvízhálózat hossza (km), 

ivóvízhálózatba bekapcsolt 

lakások száma/aránya (db 

vagy %), fejlesztések által 

elért energiamegtakarítás 

mértéke (MWh) igen 

2. 

Szennyvízelvezető 

rendszer kiépítése, 

bővítése és 

korszerűsítése  2021-2027  járás/település 

települési 

önkormányzatok, 

lakosság   

(2) Zöldebb karbonmentes 

Európa 

 TOP PLUSZ 

1.2.1.  KEHOP PLUSZ 

szennyvízhálózat hossza 

(km), az egyesített és 

elválasztott rendszerek 

egymáshoz képesti aránya 

(%), szennyvízhálózatba 

bekapcsolt lakások száma 

/ aránya (db, vagy %), 

fejlesztések által elért 

energiamegtakarítás 

mértéke (MWh)  igen 

3. 

Szennyvíztelepek 

bővítése és 

korszerűsítése  2021-2027  járás/település 

települési 

önkormányzatok   

(2) Zöldebb karbonmentes 

Európa  TOP PLUSZ 

1.2.1.  KEHOP PLUSZ 

 szennyvíztelepek 

kapacitása (LE), tisztítás 

hatásfoka (%)  igen  

4. 

Csapadékvízelvezető 

rendszerek létesítése, 2021-2027 település 

települési 

önkormányzatok  

(2) Zöldebb karbonmentes 

Európa 

TOP PLUSZ 

1.2.1. KEHOP PLUSZ 

csapadékvízelvezető 

rendszerek hossza (km) igen 
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bővítése és 

korszerűsítése 

5. 

Csapadékvíz-gyűjtő és 

hasznosító rendszerek 

kiépítése, korszerűsítése.  2021-2027 település 

települési 

önkormányzatok  

(2) Zöldebb karbonmentes 

Európa 

TOP PLUSZ 

1.2.1. KEHOP PLUSZ  

megvalósult beruházások 

száma (db), csapadékvíz-

gyűjtési kapacitás 

mértéke (m3), 

hasznosítható víz 

mennyisége (m3) 

 igen 

6. 

Ivóvízbázisok védelmét 

szolgáló intézkedések, 

fejlesztések és 

korszerűsítések 2021-2027 település 

települési 

önkormányzatok  

(2) Zöldebb karbonmentes 

Európa 

TOP PLUSZ 

1.2.1. KEHOP PLUSZ  

megvalósult beruházások 

száma (db), védett 

ivóvízkészlet mennyisége 

(m3), kijelölt védőterületek 

nagysága (ha) igen 

7. 

Ökoszisztéma 

szolgáltatások 

hasznosítását 

megalapozó információs 

rendszer létesítése, 

fejlesztése 2021-2027 megyei/járási 

megyei 

önkormányzat, 

települési 

önkormányzatok  

(2) Zöldebb karbonmentes 

Európa TOP PLUSZ 

1.2.1. 

TOP PLUSZ  

1.3.1.  

1.3.2. KEHOP PLUSZ 

információs rendszerek 

száma (db), 

megszólítottak száma (fő) igen 

8. 

Környezetkímélő 

talajművelés és a 

precíziós mezőgazdaság 

eszközrendszereinek és 

módszereinek 

meghonosítása 2021-2027 település 

település vagy 

település együttes, 

járás  

(2) Zöldebb karbonmentes 

Európa 

TOP PLUSZ 

1.2.1. KEHOP PLUSZ 

eszközpark megléte, az 

ilyen módon megművelt 

földterület nagysága (ha) igen 

9. 

Zajárnyékoló- és zajgátló 

falrendszerek létesítése 2021-2027 település 

települési 

önkormányzatok  

(2) Zöldebb karbonmentes 

Európa 

TOP PLUSZ 

1.2.1. 

TOP PLUSZ  

1.3.1.  

1.3.2. KEHOP PLUSZ 

létesített zajvédő 

falrendszer hossza (m), 

zajtérkép megléte (db) igen 
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10. 

A települési 

üzemeltetéshez és 

karbantartáshoz 

szükséges eszközpark 

korszerűsítése 2021-2027 település 

települési 

önkormányzatok  

(2) Zöldebb karbonmentes 

Európa 

TOP PLUSZ 

1.2.1. 

KEHOP PLUSZ 

Magyar Falu 

Program 

megvalósult beruházások 

száma (db) igen 

Intézkedés (2) Megújuló energiaforrások hasznosítása 

Ssz. 

Az intézkedéshez 

tartozó 

projektcsomagok Ütemezés Fejlesztési terület 

Potenciális 

kedvezményezett 

Költségigény 

(indikatív, 

millió Ft) 

Kapcsolódó EU 

tematikus célkitűzés 

TOP PLUSZ 

forrás jelölése 

Bármilyen egyéb 

hazai/EU-s 

finanszírozó 

forrás, program 

megjelölése 

Projektcsomaghoz 

kapcsolódó eredmény és 

output indikátorok 

Együttműkö

désben 

megvalósuló 

projektcsom

agok 

(igen/nem) 

 1. 

Fotovoltaikus rendszerek 

(napelem, napkollektor) 

létesítése  2021-2027  település/járás/megye 

önkormányzat, 

lakosság, civil 

szervezet, 

gazdasági 

vállalkozások, 

iskolák, 

felsőoktatási 

intézmények, 

egyházak   

(2) Zöldebb karbonmentes 

Európa 

TOP PLUSZ 

2.1.1. 

2.1.2.  KEHOP PLUSZ 

létesített 

napelemek/napkollektorok 

száma (db) és 

csúcsteljesítménye 

(KWpeak), termelt 

villamosenergia 

mennyisége (kWh), ÜHG-

megtakarítás (t CO2e)   igen 

 2. 

Geotermikus 

energiahasznosító 

rendszerek fenntartható 

módon történő 

alkalmazását célzó 

beruházások  2021-2027  település/járás/megye 

önkormányzat, 

lakosság, civil 

szervezet, 

gazdasági 

vállalkozások, 

egyházak   

(2) Zöldebb karbonmentes 

Európa 

TOP PLUSZ 

2.1.1. 

2.1.2.  KEHOP PLUSZ 

megvalósított geotermikus 

energiahasznosító 

beruházások száma (db), 

termelt energia 

mennyisége (TJ)   igen 

 3. 

Hulladékra és 

biomasszára épülő 

megújuló 

energiaelőállítás (biogáz) 

fejlesztése   2021-2027  település/járás/megye 

önkormányzat, civil 

szervezet, 

gazdasági 

vállalkozások, 

energiaszolgáltató,   

(2) Zöldebb karbonmentes 

Európa 

TOP PLUSZ 

1.2.1. 

TOP PLUSZ 

1.3.1. 

1.3.2.  KEHOP PLUSZ 

hasznosított 

szennyvíziszap és hulladék 

mennyisége (t), a 

megtermelt biogáz (m3) és 

energia mennyisége (TJ),   igen 
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egyéni és 

gazdasági 

mezőgazdasági 

szervezetek, 

egyházak 

 ÜHG-megtakarítás  

(t CO2e) 

 4. 

Meglévő, vagy megépülő 

duzzasztóművekhez 

kapcsolódó 

vízerőhasznosítás  2021-2027  járás/megye 

önkormányzat, 

közösségi 

szolgáltató   

(2) Zöldebb karbonmentes 

Európa TOP PLUSZ 

2.1.1. 

2.1.2.  KEHOP PLUSZ 

megtermelt energia 

mennyisége (kWh)   igen 

 5. 

Lokális energiatermelést 

és okos energiaelosztást, 

valamint felhasználási 

monitoringot támogató 

rendszerek kiépítése, 

energiaközösségek 

létrehozása  2021-2027  település/járás 

önkormányzat, 

közösségi 

szolgáltató, 

lakosság, civil 

szervezetek, 

gazdasági 

vállalkozások, 

iskolák, 

felsőoktatási 

intézmények, 

energiaszolgáltató, 

egyházak   

(2) Zöldebb karbonmentes 

Európa 

TOP PLUSZ 

1.2.1. 

TOP PLUSZ 

2.1.1.  KEHOP PLUSZ 

lokálisan megtermelt 

energia mennyisége 

(kWh), okos 

energiaelosztó és –

monitorozó rendszerek 

száma (db), 

energiaközösségek száma 

(db)  igen 

 6. 

Lokális energiatárolást 

támogató rendszerek 

létrehozása  2021-2027  település 

önkormányzat, 

lakosság, civil 

szervezetek, 

gazdasági 

vállalkozások, 

iskolák, 

felsőoktatási 

intézmények, 

energiaszolgáltató, 

egyházak   

(2) Zöldebb karbonmentes 

Európa 

TOP PLUSZ 

1.2.1. 

TOP PLUSZ 

2.1.1. 

2.1.2.  KEHOP PLUSZ 

megvalósuló projektek 

száma (db), 

energiatárolási kapacitás 

mennyisége (kWh), 

növekedése bázisévhez 

képest (%)  igen 

Intézkedés (3) Energiahatékonyság növelése  
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1. 

Közvilágítási rendszerek 

korszerűsítése és 

fejlesztése 2021-2027 település 

települési 

önkormányzatok, 

energiaszolgáltató  

(2) Zöldebb karbonmentes 

Európa 

TOP PLUSZ 

1.2.1 

TOP PLUSZ 

2.1.1. 

2.1.2. KEHOP PLUSZ 

közvilágítással ellátott 

úthossz (km), 

energiatakarékos 

közvilágítási rendszerek 

aránya (%), 

energiamegtakarítás éves 

mértéke (MWh), ÜHG-

megtakarítás (t CO2e) igen Együttműködésben megvalósuló projektcsomagok (igen/igen) 

2. 

Középületek és 

lakóingatlanok 

energetikai 

korszerűsítése, 

hőszigetelés, 

fűtéskorszerűsítés, 

lokális megújuló 

energiahasznosítás 2021-2027 település 

települési 

önkormányzatok, 

lakosság, egyházak  

(2) Zöldebb karbonmentes 

Európa 

TOP PLUSZ 

1.2.1. 

TOP PLUSZ 

2.1.1. 

2.1.2. KEHOP PLUSZ 

energetikai szempontból 

felújított épületek száma 

(db) és aránya (%), 

energiamegtakarítás éves 

mértéke (MWh), ÜHG-

megtakarítás (t CO2e) igen   

3. 

Központi 

energiaelosztórendszerek 

(pl. távhő) 

energiahatékonyságának 

növelése 2021-2027 járás/megye 

települési és 

megyei 

önkormányzat, 

energiaszolgáltató  

(2) Zöldebb karbonmentes 

Európa 

TOP PLUSZ 

1.2.1. 

TOP PLUSZ 

2.1.1. 

2.1.2. KEHOP PLUSZ 

korszerűsített hálózat 

hossza (m), megújulók 

részarányának 

növekedése (%), 

energiamegtakarítás éves 

mértéke (MWh), ÜHG-

megtakarítás (t CO2e) igen   

4. 

Energiahatékonyságot 

növelő, illetve alacsony 

energiafelhasználású 

megoldások elterjesztése 

a lakossági, ipari, 

mezőgazdasági, 

szolgáltató és egyéb 

szektorokban 2021-2027 település/járás 

lakosság, települési 

és megyei 

önkormányzat, 

energiaszolgáltató, 

civil szervezetek, 

ipari szektor, 

egyházak  

(2) Zöldebb karbonmentes 

Európa 

TOP PLUSZ 

1.2.1. 

TOP PLUSZ 

2.1.1. 

2.1.2. KEHOP PLUSZ 

bevont szektorszereplők 

száma (fő) igen   
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5. 

Közösségi közlekedés 

energiahatékonyságának 

javítása, ÜHG-

kibocsátásának 

csökkentése 2021-2027 település/járás 

közszolgáltató, 

települési 

önkormányzatok  

(2) Zöldebb karbonmentes 

Európa TOP PLUSZ 

1.2.1. 

TOP PLUSZ  

2.1.2. IKOP PLUSZ 

zöldbuszok kiemelten 

energiahatékony járművek 

száma (db) és aránya (%), 

ÜHG-megtakarítás (t 

CO2e) igen   

6. 

Szennyvíztisztító telepek 

energiahatékonyságának 

növelését célzó 

beruházások 2021-2027 járás/megye 

közösségi 

szolgáltató, 

települési 

önkormányzatok  

(2) Zöldebb karbonmentes 

Európa 

TOP PLUSZ 

1.2.1. 

TOP PLUSZ  

2.1.1. 

2.1.2. KEHOP PLUSZ 

megvalósult beruházások 

száma (db), 

energiamegtakarítás éves 

mértéke (MWh), ÜHG-

megtakarítás (t CO2e) igen   

7. 

Hatékony víz- és 

energiahasznosító 

mezőgazdasági 

rendszerek elterjedése 2021-2027 település, járás 

egyéni és 

gazdasági 

mezőgazdasági 

szervezetek, 

települési 

önkormányzatok  

(2) Zöldebb karbonmentes 

Európa 

TOP PLUSZ 

1.2.1. 

KEHOP PLUSZ, 

MAHOP PLUSZ 

a bevont mezőgazdasági 

terültek nagysága (ha), 

energiamegtakarítás éves 

mértéke (MWh), ÜHG-

megtakarítás  

(t CO2e) igen   

8. 

Precíziós mezőgazdaság 

eszközrendszereinek és 

eljárásainak fejlesztése 

és bővítése 2021-2027 település, járás 

egyéni és 

gazdasági 

mezőgazdasági 

szervezetek, 

települési 

önkormányzatok  

(2) Zöldebb karbonmentes 

Európa 

TOP PLUSZ   

1.1.1. 

1.2.1. 

KEHOP PLUSZ 

GINOP PLUSZ 

újonnan megvalósuló 

projektek száma (db),  igen   

Intézkedés (4) Körforgásos gazdaságra való áttérés és hulladékgazdálkodása  

1. 

Körforgásos megoldások 

előmozdítása a 

gazdasági szférában 2021-2027 település, járás, megye 

települési és 

megyei 

önkormányzat, 

gazdasági 

szervezetek, 

energiaszolgáltató  

(2) Zöldebb karbonmentes 

Európa 

TOP PLUSZ   

1.1.1. 

1.2.1. 

KEHOP PLUSZ  

GINOP PLUSZ 

megvalósuló projektek 

száma (db), partnerségi 

együttműködések száma 

(db) igen Együttműködésben megvalósuló projektcsomagok (igen/igen) 

2. 

Szelektív hulladékgyűjtés 

kiépítése, bővítése, 2021-2027 járás 

települési 

önkormányzatok, 

közösségi  

(2) Zöldebb karbonmentes 

Európa 

TOP PLUSZ  

1.2.1. 

TOP PLUSZ KEHOP PLUSZ 

szelektív 

hulladékgyűjtésbe bevont 

háztartások száma (db) és igen   
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hatékonyságának 

fokozása 

szolgáltató, 

lakosság 

aránya (%), elkülönítetten 

gyűjtött hulladék 

mennyisége (t) 

3. 

Zöldhulladék kezelésére 

alkalmas rendszerek 

létesítése, bővítése 2021-2027 település, járás 

települési 

önkormányzatok, 

közösségi 

szolgáltató, 

lakosság  

(2) Zöldebb karbonmentes 

Európa 

TOP PLUSZ 

1.2.1. 

TOP PLUSZ  

1.3.1. 

1.3.2. KEHOP PLUSZ 

bevont lakosok száma 

(fő), elkülönítetten 

gyűjtött és kezelt 

zöldhulladék mennyisége 

(t) igen   

4. 

Házi és közösségi 

komposztálás 

támogatása és 

elterjesztése 2021-2027 település, járás 

települési 

önkormányzatok, 

közösségi 

szolgáltató, 

lakosság  

(2) Zöldebb karbonmentes 

Európa 

TOP PLUSZ 

1.2.1. 

TOP PLUSZ  

1.3.1. 

1.3.2. KEHOP PLUSZ 

bevont lakosok száma 

(fő), komposztált hulladék 

mennyisége (t) igen  

5.. 

Hulladékhasznosítás 

fokozása 2021-2027 település, járás 

települési 

önkormányzatok, 

közösségi 

szolgáltató, 

lakosság, gazdasági 

szervezetek  

(2) Zöldebb karbonmentes 

Európa TOP PLUSZ 

1.2.1. 

TOP PLUSZ 

1.3.1. 

1.3.2. KEHOP PLUSZ 

hulladék-hasznosításra 

irányuló projektek száma 

(db), hasznosításra kerülő 

hulladék mennyisége (t) 

és aránya (%) igen   

6. 

Hulladéklerakók 

rekultivációja 2021-2027 település, járás, megye 

települési 

önkormányzatok, 

közösségi 

szolgáltató, 

lakosság, gazdasági 

szervezetek  

(2) Zöldebb karbonmentes 

Európa TOP PLUSZ 

1.2.1. 

TOP PLUSZ 

1.3.1. 

1.3.2. KEHOP PLUSZ 

rekultivált hulladéklerakók 

száma és területe (db, ha) igen   

7. 

Tisztított szennyvíz és 

szennyvíziszap 

hasznosítása 2021-2027 település, járás, megye 

települési 

önkormányzatok, 

közösségi 

szolgáltató, 

lakosság, gazdasági 

szervezetek  

(2) Zöldebb karbonmentes 

Európa TOP PLUSZ 

1.2.1. 

TOP PLUSZ 

1.3.1. 

1.3.2. KEHOP PLUSZ 

szennyvízhálózatra 

kapcsolt háztartások 

száma (db), hasznosított 

szennyvíziszap 

mennyisége (t, m3) igen   
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8. 

Körforgásos 

mezőgazdasági 

rendszerek 

meghonosítása 2021-2027 település, járás 

egyéni és 

gazdasági 

mezőgazdasági 

szervezetek  

(2) Zöldebb karbonmentes 

Európa 

TOP PLUSZ 

1.1.1. KEHOP PLUSZ 

megvalósult projektek 

száma (db), bevont 

mezőgazdasági 

szervezetek száma (db), 

partnerségi, körforgásos 

mezőgazdasági 

rendszerek által érintett 

területek nagysága (ha), 

együttműködések száma 

(db) igen   

Intézkedés (5) Ökológiai potenciál javítása 

1. 

Szén-dioxid elnyelő 

kapacitás növelése 2021-2027 település, járás, megye 

települési 

önkormányzatok, 

közösségi 

szolgáltató, 

lakosság, gazdasági 

szervezetek, 

erdőgazdaságok  

(2) Zöldebb karbonmentes 

Európa 

TOP PLUSZ 

1.2.1. 

TOP PLUSZ 

1.3.1. 

1.3.2. KEHOP PLUSZ 

ÜHG elnyelő-kapacitás 

mértéke (t CO2e), 

változása a bázisévhez 

képest (%) igen 

2. 

Települések fásításainak, 

parkosításának 

támogatása 2021-2027 település 

települési 

önkormányzatok, 

lakosság  

(2) Zöldebb karbonmentes 

Európa 

TOP PLUSZ 

1.2.1. 

TOP PLUSZ 

1.3.1. 

1.3.2. 

KEHOP PLUSZ 

Magyar Falu 

Program 

ZIFFA; 

ÜHG elnyelő-kapacitás 

mértéke (t CO2e), 

változása a bázisévhez 

képest (%), a fásított 

területek növekedése 

(ha), telepített fák száma 

(db) igen 

3. 

Erdőtelepítések 

támogatása 2021-2027 település, járás, megye 

települési és 

megyei 

önkormányzat, 

erdőgazdaság, 

érintett hatóságok, 

természetvédelmi  

(2) Zöldebb karbonmentes 

Európa 

TOP PLUSZ 

1.1.1.  

1.2.1. 

TOP PLUSZ 

1.3.1. 

1.3.2. KEHOP PLUSZ 

ZIFFA;  

ÜHG elnyelő-kapacitás 

mértéke (t CO2e), 

változása a bázisévhez 

képest (%), az 

erdőterületek növekedése igen 
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kezelők (NP), 

lakosság 

(ha), a megvalósult 

projektek száma (db) 

4. 

Natura 2000 területeket 

és védett természeti 

területeket magában 

foglaló külterületi 

zöldinfrastruktúra 

megőrzése, fejlesztése 

és kezelése 2021-2027 település, járás, megye 

települési és 

megyei 

önkormányzat, 

erdőgazdaság, 

érintett hatóságok, 

természetvédelmi 

kezelők (NP), 

lakosság  

(2) Zöldebb karbonmentes 

Európa 

TOP PLUSZ – 

1.2.1. KEHOP PLUSZ 

ZIFFA; 

a megvalósult projektek 

száma (db), 

zöldinfrastruktúra 

fejlesztések által érintett 

terület (ha) igen 

5. 

Vizes élőhelyek védelmét 

vagy rehabilitációját 

célzó beruházások 2021-2027 település, járás, megye 

települési és 

megyei 

önkormányzat, 

erdőgazdaság, 

érintett hatóságok, 

természetvédelmi 

kezelők (NP), 

vízügyi igazgatóság  

(2) Zöldebb karbonmentes 

Európa 

TOP PLUSZ – 

1.2.1. 

belterületen 

KEHOP PLUSZ 

MAHOP PLUSZ 

a megvalósult projektek 

száma (db), a rehabilitált 

területek kiterjedése (ha), 

a vizes élőhelyek védelmét 

szolgáló területek 

növekedésének mértéke 

(ha) igen 

6. 

Felszín alatti víztől függő 

ökoszisztémák védelmét, 

vagy rehabilitációját 

célzó beruházások 2021-2027 település, járás, megye 

települési és 

megyei 

önkormányzat, 

erdőgazdaság, 

érintett hatóságok, 

természetvédelmi 

kezelők (NP), 

vízügyi igazgatóság  

(2) Zöldebb karbonmentes 

Európa 

TOP PLUSZ – 

1.2.1. 

belterületen 

KEHOP PLUSZ 

MAHOP PLUSZ 

a megvalósult projektek 

száma (db), a rehabilitált 

területek kiterjedése (ha), 

a felszín alatti vízbázisok 

védelmét szolgáló 

területek növekedésének 

mértéke (ha) igen 

7. 

Környezeti elemek 

védelmét szolgáló 

intézkedések, 

környezetközpontú 

irányítási rendszerek 

elterjesztése 2021-2027 település, járás, megye 

települési és 

megyei 

önkormányzat, 

érintett hatóságok, 

természetvédelmi 

kezelők (NP),  

(2) Zöldebb karbonmentes 

Európa 

TOP PLUSZ 

1.1.1.  

1.2.1. 

TOP PLUSZ 

1.3.1. 

1.3.2. KEHOP PLUSZ 

a megvalósult projektek 

száma (db), megvalósult 

bevezetett és működtetett 

EMAS környezetközpontú 

irányítási rendszerek 

száma (db), aránya az igen 
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gazdasági 

szervezetek 

összes szervezeten belül 

(%) 

8. 

Szennyezett ipari 

területek helyreállítása, 

kármentesítése és 

előkészítése további 

barnamezős 

fejlesztésekhez 2021-2027 település 

települési 

önkormányzatok, 

érintett hatóságok, 

természetvédelmi 

kezelők (NP), 

lakosság, gazdasági 

szereplők  

(2) Zöldebb karbonmentes 

Európa TOP PLUSZ 

1.1.1.  

1.2.1. 

TOP PLUSZ 

1.3.1. 

1.3.2. KEHOP PLUSZ 

a megvalósult projektek 

száma (db), a 

kármentesített területek 

kiterjedése (ha) igen 

9. 

A mezőgazdasági ÜHG-

kibocsátás mértékének 

csökkentése a 

természetközeli 

erdőfelújítás és 

erdőgazdálkodás 

ösztönzésével 2021-2027 település 

települési 

önkormányzatok, 

erdőgazdaság, 

érintett hatóságok, 

természetvédelmi 

kezelők (NP), 

lakosság, egyéni és 

gazdasági 

mezőgazdálkodási 

szervezetek  

(2) Zöldebb karbonmentes 

Európa 

TOP PLUSZ 

1.1.1.  

1.2.1. 

TOP PLUSZ 

1.3.1. 

1.3.2. KEHOP PLUSZ 

kérődzők kibocsátása (t 

CO2e), hígtrágya emisszió 

(t CO2e), szerves és 

szintetikus műtrágyák 

kijuttatása (t CO2e) igen 

Intézkedés (6) Fenntartható (integrált) vízgazdálkodás 

1. 

Katasztrófák elleni jobb 

védekezés tervezés, 

megelőzés, felkészülés, 

reagálás, helyreállítás 

által 2021-2027 település, járás, megye 

települési és 

megyei 

önkormányzat, 

erdőgazdaság, 

érintett hatóságok, 

természetvédelmi 

kezelők (NP), 

vízügyi igazgatóság  

(2) Zöldebb karbonmentes 

Európa 

TOP PLUSZ 

1.2.1. 

TOP PLUSZ 

1.3.1. 

1.3.2. KEHOP PLUSZ 

ITVT; ZIFFA; 

vízgazdálkodási modellek 

száma (db); érintett 

lakosság létszáma (fő) igen 

2. 

Vizek jó ökológiai, kémiai 

és mennyiségi 

állapotának elérését 

támogató beruházások 2021-2027 település, járás, megye 

települési és 

megyei 

önkormányzat, 

erdőgazdaság,  

(2) Zöldebb karbonmentes 

Európa 

TOP PLUSZ 

1.2.1. 

TOP PLUSZ 

1.3.1. KEHOP PLUSZ 

beavatkozások száma (db) 

érintett lakosság létszáma 

(fő), vízkár / aszálykár igen 
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(vízkár, aszálykár 

csökkentése és 

vízvédelem) 

 

érintett hatóságok, 

természetvédelmi 

kezelők (NP), 

vízügyi igazgatóság 

1.3.2. által kevésbé érintett 

területek mérete (ha) 

3. 

Vízgazdálkodási 

beruházások a kék és 

zöld infrastruktúrák 

előkészítésének és 

vizeink jó állapotának 

vagy ökológiai 

potenciáljának elérése 

érdekében 2021-2027 település, járás, megye 

települési és 

megyei 

önkormányzat, 

erdőgazdaság, 

érintett hatóságok, 

természetvédelmi 

kezelők (NP), 

vízügyi igazgatóság  

(2) Zöldebb karbonmentes 

Európa 

TOP PLUSZ 

1.2.1. 

belterületen KEHOP PLUSZ 

a megvalósult projektek 

száma (db), jó állapotú / 

ökológiai potenciálú 

víztestek száma (db) 

visszatartott víz 

mennyisége (m3) igen 

4. 

A vízi biodiverzitás és 

ökoszisztémák védelmét, 

megőrzését, esetleges 

növelését célzó 

beruházások 2021-2027 település, járás 

települési és 

megyei 

önkormányzat, 

erdőgazdaság, 

érintett hatóságok, 

természetvédelmi 

kezelők (NP), 

vízügyi igazgatóság, 

gazdasági 

szervezetek  

(2) Zöldebb karbonmentes 

Európa 

TOP PLUSZ 

1.2.1. 

 

 

MAHOP PLUSZ 

élőhelyvédelmi 

beavatkozások száma 

(db), kiterjedése (ha), 

megépült élőhelyvédelmi 

műtárgyak száma (db) igen 

5. 

Fenntartható akvakultúra 

tevékenységek 

támogatása 2021-2027 település, járás 

települési és 

megyei 

önkormányzat, 

erdőgazdaság, 

érintett hatóságok, 

természetvédelmi 

kezelők (NP), 

vízügyi igazgatóság, 

gazdasági 

szervezetek  

(2) Zöldebb karbonmentes 

Európa 

 

 

MAHOP PLUSZ 

támogatott vállalkozások, 

illetve projektek száma 

(db) igen 
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6. 

A mezőgazdasági 

vízveszteségek 

csökkentése, továbbá a 

csapadék-vízgazdálkodás 

elterjesztése 2021-2027 település 

települési 

önkormányzatok, 

egyéni és 

gazdasági 

mezőgazdasági 

szervezetek  

(2) Zöldebb karbonmentes 

Európa 

TOP PLUSZ 

1.2.1. KEHOP PLUSZ 

öntözésre fordítható 

szabadvíz készletek 

(m3/év), visszatartott 

vízmennyiség (m3), 

elvezetett belterületi 

csapadékvíz (m3), 

gazdálkodói szinten 

tározott vízmennyiség (m3) igen 

Intézkedés (7) Szemléletformálás és ökoturizmus megvalósítása 

1. 

Edukációs, 

szemléletformáló 

programok, akciók és 

bemutatóhelyek 

megvalósítása 2021-2027 települési 

települési 

önkormányzatok, 

lakosság, civil 

szervezetek, 

oktatási 

intézmények  

(2) Zöldebb karbonmentes 

Európa TOP PLUSZ 

1.3.1. 

1.3.2. 

TOP PLUSZ 

3.1.3. KEHOP PLUSZ 

bevont személyek száma 

(fő), megvalósult 

akcióprogramok és 

bemutatóhelyek száma 

(db) igen 

2. 

Ökoturizmus 

meghonosítása, további 

terjesztése 2021-2027 település, járás, megye 

települési és 

megyei 

önkormányzat, 

lakosság, civil 

szervezetek, 

oktatási 

intézmények, 

nemzeti park  

(2) Zöldebb karbonmentes 

Európa 

TOP PLUSZ 

1.1.3. 

TOP PLUSZ 

1.2.1. KEHOP PLUSZ 

bevont személyek száma 

(fő), megvalósult 

projektek száma (db) igen 

3. 

Mezőgazdasági 

mintagazdaságok 

létrehozása  2021-2027 település 

települési 

önkormányzatok, 

lakosság, egyéni és 

gazdasági 

mezőgazdasági 

szervezetek  

(2) Zöldebb karbonmentes 

Európa TOP PLUSZ  

1.1.1. 

1.2.1. 

TOP PLUSZ 

1.1.3. KEHOP PLUSZ 

létrehozott 

mintagazdaságok száma 

(db), módszertant utólag 

átvevő gazdaságok száma 

(db) igen 
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2.4. Jobban összekapcsolódó Európa: a stratégiai szállítási és digitális hálózatokkal 
 

PRIORITÁS: Jobban összekapcsolódó Európa: a stratégiai szállítási és digitális hálózatokkal 

Intézkedés (1) Észak-déli gyorsforgalmi hálózati viszonylatok fejlesztése 

Ssz. 

Az intézkedéshez 

tartozó 

projektcsomagok Ütemezés Fejlesztési terület 

Potenciális 

kedvezményezett 

Költségigény 

(indikatív, 

millió Ft) 

Kapcsolódó EU 

tematikus célkitűzés 

TOP PLUSZ 

forrás jelölése 

Bármilyen egyéb 

hazai/EU-s 

finanszírozó forrás, 

program megjelölése 

Projektcsomaghoz 

kapcsolódó eredmény 

és output indikátorok 

Együttműködé

sben 

megvalósuló 

projektcsoma

gok 

(igen/nem) 

1. 

M85 építésének 

folytatása Sopron-

Fertőrákosi 

csatlakozástól az 

országhatárig. 

2021-2027 

nagytérségi/megyei/ 

Sopron járás, Sopron 

MJV 

önkormányzatok, 

Magyar Közút Nyrt. 
 

(3) Jobban 

összekapcsolódó Európa 
- IKOP PLUSZ 

eljutási idő csökkenése 

térségen belül és 

Ausztria felé, 

településeken belüli 

közúti környezeti 

hatások csökkenése, 

 megvalósult hossz 

(km) 

igen 

 2 
Győr-Székesfehérvár 

kapcsolat fejlesztése 
2021-2027 

 nagytérségi/megyei/ 

regionális, országos 

önkormányzatok, 

Magyar Közút Nyrt. 
  

(3) Jobban 

összekapcsolódó Európa 
- IKOP PLUSZ 

eljutási idő 

csökkenése, M0 

tehermentesítése, 

településeken belüli 

közúti környezeti 

hatások csökkenése, 

megvalósult hossz 

(km) 

igen 

 3 
Győr-Pápa kapcsolat 

fejlesztése 
2021-2027 

 nagytérségi/megyei/ 

regionális 

önkormányzatok, 

Magyar Közút Nyrt. 
  

(3) Jobban 

összekapcsolódó Európa 
- 

IKOP PLUSZ  eljutási idő 

csökkenése, 

településeken belüli 

közúti környezeti 

hatások csökkenése, 

igen 
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megvalósult hossz 

(km) 

4 

Mosonmagyaróvár-

Csorna kapcsolat 

fejlesztése 

2021-2027 nagytérségi/megyei 
önkormányzatok, 

Magyar Közút Nyrt. 
 

(3) Jobban 

összekapcsolódó Európa 
- 

IKOP PLUSZ  eljutási idő 

csökkenése, 

településeken belüli 

közúti környezeti 

hatások csökkenése, 

megvalósult hossz 

(km) 

igen 

5 

M9 Pereszteg-Vas 

megye határa közötti 

szakaszának 

megépítése 

2021-2027 
nagytérségi, megyei, 

regionális 

önkormányzatok, 

Magyar Közút Nyrt. 
 

(3) Jobban 

összekapcsolódó Európa 
- 

IKOP PLUSZ  eljutási idő 

csökkenése, 

településeken belüli 

közúti környezeti 

hatások csökkenése, 

megvalósult hossz 

(km) 

igen 

Intézkedés (2) Hiányzó főúti kapcsolatok fejlesztése 

Ssz. 

Az intézkedéshez 

tartozó 

projektcsomagok Ütemezés Fejlesztési terület 

Potenciális 

kedvezményezett 

Költségigény 

(indikatív, 

millió Ft) 

Kapcsolódó EU 

tematikus célkitűzés 

TOP PLUSZ 

forrás jelölése 

Bármilyen egyéb 

hazai/EU-s 

finanszírozó forrás, 

program megjelölése 

Projektcsomaghoz 

kapcsolódó eredmény 

és output indikátorok 

Együttműködé

sben 

megvalósuló 

projektcsoma

gok 

(igen/nem) 

 1 

82. sz. út Veszprém-

Győr közötti szakasz 

fejlesztése 

2021-2027 
nagytérségi, megyei, 

regionális 

önkormányzatok, 

Magyar Közút Nyrt. 
 

(3) Jobban 

összekapcsolódó Európa 
- 

IKOP PLUSZ eljutási idő csökkenése 

Győr–Balaton 

viszonylatban. 

településeken belüli 

közúti környezeti 

hatások csökkenése, 

megvalósult hossz 

(km) 

 igen 
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 2 

84-es főút Sopron-

Balaton közötti 

szakasz fejlesztése 

2021-2027 
nagytérségi, megyei, 

regionális 

önkormányzatok, 

Magyar Közút Nyrt. 
 

(3) Jobban 

összekapcsolódó Európa 
- 

IKOP PLUSZ eljutási idő csökkenése 

a Sopron-Balaton 

viszonylatban, 

településeken belüli 

közúti környezeti 

hatások csökkenése, 

megvalósult hossz 

(km) 

igen 

 3 

Győrben a 14. sz. 

főút és az 1. sz. főút 

közötti belső 

elkerülő út kiépítése 

2021-2027 

Győrjárási, Győr 

városi, megyei, 

regionális 

Győr MJV 

Önkormányzata, 

Magyar Közút Nyrt. 

 
(3) Jobban 

összekapcsolódó Európa 
- 

IKOP PLUSZ a megyeszékhelyen 

belüli közúti környezeti 

hatások csökkenése, 

eljutási idő 

csökkenése, 

megvalósult hossz 

(km) 

 igen 

 4 

Győrben az észak-

nyugati elkerülő főút 

befejezése  

2021-2027 

Győrjárási, Győr 

városi, megyei, 

regionális 

Győr MJV 

Önkormányzata, 

Magyar Közút Nyrt. 

 
(3) Jobban 

összekapcsolódó Európa 
- 

IKOP PLUSZ a megyeszékhelyen 

belüli közúti környezeti 

hatások csökkenése, 

eljutási idő 

csökkenése, 

megvalósult hossz 

(km) 

igen 

 5 

Győr-Pápa-

Devecser-Tapolca 

között új észak-dél 

irányú közlekedési 

tengely kiépítése  

2021-2027 

nagytérségi, megyei, 

regionális, Tét járási, 

Győrjárási 

önkormányzatok, 

Magyar Közút Nyrt. 
 

(3) Jobban 

összekapcsolódó Európa 
- 

IKOP PLUSZ településeken belüli 

közúti környezeti 

hatások csökkenése, 

eljutási idő 

csökkenése, 

megvalósult hossz 

(km) 

igen 

 6 

Fertőszentmiklós-

Répcevis-Kőszeg  
2021-2027 

nagytérségi, megyei, 

regionális, Sopron 

járási 

önkormányzatok, 

Magyar Közút Nyrt. 
 

(3) Jobban 

összekapcsolódó Európa 
- 

IKOP PLUSZ 
eljutási idő 

csökkenése, 
igen 
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nyomvonalon 

hiányzó főúti 

kapcsolat fejlesztése  

megvalósult hossz 

(km) 

7 

A 86. sz. főút és az 

M70 gyorsforgalmi út 

között közvetlen 

magyarországi főúti 

kapcsolódás 

létrehozása  

2021-2027 
nagytérségi, megyei, 

regionális 

önkormányzatok, 

Magyar Közút Nyrt. 
 

(3) Jobban 

összekapcsolódó Európa 
- 

IKOP PLUSZ 

eljutási idő 

csökkenése, 

megvalósult hossz 

(km) 

igen 

8 

Vámosszabadi 

határátkelőnél egy új 

híd építése 

2021-2027 
nagytérségi, megyei, 

regionális, Győr járási 

önkormányzatok, 

Magyar Közút Nyrt. 
 

(3) Jobban 

összekapcsolódó Európa 
- 

IKOP PLUSZ eljutási idő 

csökkenése, 

megvalósult hossz 

(km) 

igen 

9 

A 84. sz. főút 

tönkrement 

útburkolatának 

megerősítése  

2021-2027 
nagytérségi, megyei, 

regionális 

önkormányzatok, 

Magyar Közút Nyrt. 
 

(3) Jobban 

összekapcsolódó Európa 
- 

IKOP PLUSZ eljutási idő 

csökkenése, 

megvalósult hossz 

(km) 

igen 

 10 

A 86. sz. főút 

tönkrement 

útburkolatának 

megerősítése 

2021-2027 
nagytérségi, megyei, 

regionális 

önkormányzatok, 

Magyar Közút Nyrt. 
 

(3) Jobban 

összekapcsolódó Európa 
- 

IKOP PLUSZ eljutási idő 

csökkenése, 

megvalósult hossz 

(km) 

igen 

Intézkedés (3) Települések kedvezőbb feltárása, zsákhelyzetének megszüntetése 

Ssz. 

Az intézkedéshez 

tartozó 

projektcsomagok Ütemezés Fejlesztési terület 

Potenciális 

kedvezményezett 

Költségigény 

(indikatív, 

millió Ft) 

Kapcsolódó EU 

tematikus célkitűzés 

TOP PLUSZ 

forrás jelölése 

Bármilyen egyéb 

hazai/EU-s 

finanszírozó forrás, 

program megjelölése 

Projektcsomaghoz 

kapcsolódó eredmény 

és output indikátorok 

Együttműködé

sben 

megvalósuló 

projektcsoma

gok 

(igen/nem) 
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1. 

Települések 

zsákhelyzetének 

megszüntetése és a 

mellékúthálózat 

fejlesztése a védett 

területek 

igénybevétele és 

károsítása nélkül 

2021-2027 

megyei, települési 

(Ágfalva, Csér, 

Dunaszentpál, 

Ebergőc, Kajárpéc, 

Kisbodak, Mérges, 

Nemeskér, 

Rábapatona, 

Rábasebes, Sobor, 

Újrónafő, Vének) 

önkormányzatok, 

Magyar Közút Nyrt. 

kedvezőbb 

feltárásának, 

illetve 

(3) Jobban 

összekapcsolódó Európa 

TOP PLUSZ 

1.1.2. 

1.2.3. 

IKOP PLUSZ 

Magyar Falu Program 

eljutási idő 

csökkenése, 

megvalósult hossz 

(km) 

igen 

 2 

Települések 

kedvezőbb feltárása, 

Balf-Fertőrákos 

közút szélesítése 

2021-2027 

 nagytérségi, megyei, 

Sopron járási 

 

önkormányzatok, 

Magyar Közút Nyrt. 
 

(3) Jobban 

összekapcsolódó Európa 

TOP PLUSZ 

1.1.2. 

IKOP PLUSZ 

 

eljutási idő 

csökkenése, 

megvalósult hossz 

(km) 

igen 

3 

Települések 

kedvezőbb feltárása, 

Újkér-Tormásliget 

közútfejlesztése 

 

nagytérségi, megyei, 

Sopron járási 

 

önkormányzatok, 

Magyar Közút Nyrt. 
 

(3) Jobban 

összekapcsolódó Európa 

TOP PLUSZ 

1.1.2. 

IKOP PLUSZ 

 

eljutási idő 

csökkenése, 

megvalósult hossz 

(km) 

igen 

4 

Települések 

kedvezőbb feltárása, 

Beled-Csapod-

Röjtökmuzsaj 85. sz. 

főútra kivezető 

útvonalak 

korszerűsítése 

 

nagytérségi, megyei, 

Kapuvár járási, 

Sopron járási 

 

önkormányzatok, 

Magyar Közút Nyrt. 
 

(3) Jobban 

összekapcsolódó Európa 

TOP PLUSZ 

1.1.2. 

IKOP PLUSZ 

 
eljutási idő 

csökkenése, 

megvalósult hossz 

(km) 

igen 

5 

Települések 

kedvezőbb feltárása, 

Kapuvár–Pomogy 

határátkelő közötti 

út felújítása 

 
nagytérségi, megyei, 

Kapuvár járási 

önkormányzatok, 

Magyar Közút Nyrt. 
 

(3) Jobban 

összekapcsolódó Európa 

TOP PLUSZ 

1.1.2. 

IKOP PLUSZ 
eljutási idő 

csökkenése, 

megvalósult hossz 

(km) 

igen 

Intézkedés (4) Belterületi járdák, kerékpárutak felújítása, új helyi és térségi kerékpáros létesítmények kiépítése 
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Ssz. 

Az intézkedéshez 

tartozó 

projektcsomagok 

Ütemezés Fejlesztési terület 
Potenciális 

kedvezményezett 

Költségigény 

(indikatív, 

millió Ft) 

Kapcsolódó EU 

tematikus célkitűzés 

TOP PLUSZ 

forrás jelölése 

Bármilyen egyéb 

hazai/EU-s 

finanszírozó forrás, 

program megjelölése 

Projektcsomaghoz 

kapcsolódó eredmény 

és output indikátorok 

Együttműködé

sben 

megvalósuló 

projektcsoma

gok 

(igen/nem) 

1 
Belterületi járdák, 

felújítása, építése 
2021-2027 

Bakonyszentlászló, 

Fenyőfő, 

Bakonygyirót, Nyalka, 

Veszprémvarsány, 

Tápszentmiklós, 

Románd, Écs, 

Bakonypéterd, 

Győrasszonyfa, 

Sikátor, Ravazd, 

Rábaszentmihály, 

Kisbabot, 

Rábacsécsény, 

Szerecseny, Csikvánd, 

Mórichida, Árpás, 

Máriakálnok, 

Újrónafő, Kimle, 

Lébény, Hédervár, 

Mosonszolnok, 

Jánossomorja, 

Dunasziget, Várbalog, 

Halászi, 

Hegyeshalom, 

Sokorópátka, 

Győrság, Abda, 

Győrzámoly, 

Győrújbarát, Mezőörs, 

önkormányzatok, 

Magyar Közút Nyrt. 
 

(3) Jobban 

összekapcsolódó Európa 

TOP PLUSZ  

1.1.2. 

1.2.3. 

IKOP PLUSZ, Magyar 

Falu Program 

gyalogos eljutási idő 

csökkenése, a 

gépjárműközlekedésből 

fakadó környezeti 

hatások csökkenése, 

egészségügyi hatás 

növekedése 

 

igen 
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Pér, Fehértó, 

Győrladamér, Vének, 

Nagybajcs, Bőny, 

Bősárkány, 

Rábcakapi, Dör, 

Szilsárkány, Acsalag, 

Potyond, Bogyoszló, 

Magyarkeresztúr, 

Jobaháza, Bodonhely, 

Bágyogszovát, Szil, 

Vág, Rábasebes, Páli, 

Hidegség, 

Fertőhomok, 

Sopronhorpács, 

Petőháza, 

Egyházasfalu, 

Nagylózs, 

Sopronkövesd, Újkér, 

Pinnye, Csapod, Lövő, 

Völcsej, 

Röjtökmuzsaj, 

Ebergőc, Fertőd, 

Fertőszentmiklós, 

Fertőrákos, 

Nagycenk, Himod, 

Vitnyéd, Kisfalud, 

Gyóró, 

Répceszemere, 

Vásárosfalu, Edve, 

Osli 

2 
Új helyi és térségi 

kerékpáros 
2021-2027 

Győr-Moson-Sopron 

megye 

önkormányzatok, 

Magyar Közút Nyrt. 
 

(3) Jobban 

összekapcsolódó Európa 

TOP PLUSZ  

1.2.1. 

IKOP PLUSZ, Magyar 

Falu Program 

kerékpáros eljutási idő 

csökkenése, a 
igen 
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létesítmények 

kiépítése, felújítása 

kerékpárforgalmi 

főhálózati tervében 

részletesen 

bemutatva 

kerékpározásra való 

átállással a 

gépjárműközlekedésből 

fakadó környezeti 

hatások csökkenése, 

egészségügyi hatás 

növekedése, 

megvalósult hossz 

(km) 

Intézkedés (5) Győr kötöttpályás elővárosi közlekedés fejlesztése 

Ssz. 

Az intézkedéshez 

tartozó 

projektcsomagok Ütemezés Fejlesztési terület 

Potenciális 

kedvezményezett 

Költségigény 

(indikatív, 

millió Ft) 

Kapcsolódó EU 

tematikus célkitűzés 

TOP PLUSZ 

forrás jelölése 

Bármilyen egyéb 

hazai/EU-s 

finanszírozó forrás, 

program megjelölése 

Projektcsomaghoz 

kapcsolódó 

eredmény és output 

indikátorok 

Együttműködésben 

megvalósuló 

projektcsomagok 

(igen/nem) 

1. 

10-es vasútvonal 

infrastruktúrájának 

fejlesztése, 

villamosítás 2021-2027 nagytérségi MÁV Zrt.  

 

(3) Jobban 

összekapcsolódó Európa 

 - IKOP PLUSZ 

Felújított vonal 

hossza (km), 

villamosított vonal 

hossza (km) nem 

 2. 

 11-es vasútvonal 

infrastrukturális 

fejlesztése  2021-2027  nagytérségi  MÁV Zrt.   

 (3) Jobban 

összekapcsolódó Európa  -  (IKOP PLUSZ?) 

 Felújított vonal 

hossza (km)  nem 

 3. 

Új vasúti 

megállóhelyek 

kialakítása/meglévők 

áthelyezése az 

intermodalitási 

lehetőségek 

figyelembe vételével  2021-2027  megyei/település 

 MÁV Zrt., helyi 

önkormányzatok   

 (3) Jobban 

összekapcsolódó Európa  -  IKOP PLUSZ - ERFA 

 új építésű 

megállóhelyek száma 

(db), megállóhelyek 

utasforgalma (fő)  igen 
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Győr elővárosi 

közlekedésben 

4. 

Meglévő 

megállóhelyek 

utasforgalmi 

szempontú 

korszerűsítése, az 

intermodalitási 

követelmények 

figyelembe vételével 2021-2027 megyei/település 

MÁV Zrt.,GYSEV 

Zrt., helyi 

önkormányzatok  

(3) Jobban 

összekapcsolódó Európa -  IKOP PLUSZ - ERFA 

felújított 

megállóhelyek száma 

(db) igen 

5. 

Győr – Pér – Kisbér – 

Székesfehérvár 

vasútvonal 

megépítése 2021-2027 nagytérségi MÁV Zrt.  

(3) Jobban 

összekapcsolódó Európa - IKOP PLUSZ 

kiépített vasútvonal 

hossza (km) nem 

6. 

Járműállomány 

megújítása elővárosi 

forgalomban 2021-2027 megyei MÁV-Start Zrt.  

(3) Jobban 

összekapcsolódó Európa - IKOP PLUSZ 

beszerzett járművek 

száma (db), 

beszerzett járművek 

kapacitása (férőhely) nem 

7. 

Az autóbuszos és 

vasúti 

személyszállítási 

szolgáltatások 

összehangolása, 

egységes információs 

és tarifarendszer 

kialakítása 2021-2027 nagytérségi/megyei 

MÁV Zrt., MÁV-

Start Zrt., GYSEV 

Zrt., Volánbusz  

(3) Jobban 

összekapcsolódó Európa - 

 IKOP PLUSZ – ERFA 

Modern Városok 

Program  igen 

Intézkedés (6) Észak-déli vasúti folyosó fejlesztése 

Ssz. 

Az intézkedéshez 

tartozó 

projektcsomagok Ütemezés Fejlesztési terület 

Potenciális 

kedvezményezett 

Költségigény 

(indikatív, 

millió Ft) 

Kapcsolódó EU 

tematikus célkitűzés 

TOP PLUSZ 

forrás jelölése 

Bármilyen egyéb 

hazai/EU-s 

finanszírozó forrás, 

program megjelölése 

Projektcsomaghoz 

kapcsolódó 

eredmény és output 

indikátorok 

Együttműködésben 

megvalósuló 

projektcsomagok 

(igen/nem) 
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 1. 

Rajka – Hegyeshalom 

(1d) vasútvonal 

tengelyterhelés 

emelése és 

vágánykorszerűsítése  2021-2027  megyei  GYSEV Zrt.   

 (3) Jobban 

összekapcsolódó Európa  -  IKOP PLUSZ 

 átépített vasútvonal 

hossza (km)  nem 

  

16-os vasútvonal 

Csorna – 

Hegyeshalom 

szakasz 

tengelyterhelés 

emelése és 

vágánykorszerűsítése  2021-2027  megyei  GYSEV Zrt.   

 (3) Jobban 

összekapcsolódó Európa  -  IKOP PLUSZ 

 átépített vasútvonal 

hossza (km)  nem 

  

16-os vasútvonal 

Csorna – Porpác 

szakasz 

tengelyterhelés 

emelése és 

vágánykorszerűsítése  2021-2027  megyei  GYSEV Zrt.   

 (3) Jobban 

összekapcsolódó Európa  -  IKOP PLUSZ 

 átépített vasútvonal 

hossza (km)  nem 

Intézkedés (7) GYSEV hálózat kapacitásnövelése 

Ssz. 

Az intézkedéshez 

tartozó 

projektcsomagok Ütemezés Fejlesztési terület 

Potenciális 

kedvezményezett 

Költségigény 

(indikatív, 

millió Ft) 

Kapcsolódó EU 

tematikus célkitűzés 

TOP PLUSZ 

forrás jelölése 

Bármilyen egyéb 

hazai/EU-s 

finanszírozó forrás, 

program megjelölése 

Projektcsomaghoz 

kapcsolódó 

eredmény és output 

indikátorok 

Együttműködésben 

megvalósuló 

projektcsomagok 

(igen/nem) 

1.  

8-as vasútvonal 

(Győr-Sopron) 

kétvágányúsítása  2021-2027  megyei  GYSEV Zrt.   

 (3) Jobban 

összekapcsolódó Európa  -  IKOP PLUSZ 

 kétvágányúsított 

pálya hossza (km)  nem 

 2. 

Sopron – Harka 

pályaszakasz 

kétvágányúsítása  2021-2027  megyei  GYSEV Zrt.   

 (3) Jobban 

összekapcsolódó Európa  -  IKOP PLUSZ 

 kétvágányúsított 

pálya hossza (km)  nem 

 3. 

Sopron állomás 

kapacitásbővítés  2021-2027  település  GYSEV Zrt.   

 (3) Jobban 

összekapcsolódó Európa  -  IKOP PLUSZ 

 állomási 

átbocsátóképesség 

(szerelvény/óra v.  nem 
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szerelvény/nap), 

fogadott/kiszolgált 

szerelvények száma 

(szerelvény/nap) 

Intézkedés (8) Regionális és távolsági vasúti személyszállítás feltételeinek javítása 

Ssz. 

Az intézkedéshez 

tartozó 

projektcsomagok Ütemezés Fejlesztési terület 

Potenciális 

kedvezményezett 

Költségigény 

(indikatív, 

millió Ft) 

Kapcsolódó EU 

tematikus célkitűzés 

TOP PLUSZ 

forrás jelölése 

Bármilyen egyéb 

hazai/EU-s 

finanszírozó forrás, 

program megjelölése 

Projektcsomaghoz 

kapcsolódó 

eredmény és output 

indikátorok 

Együttműködésben 

megvalósuló 

projektcsomagok 

(igen/nem) 

 1. 

IC kocsik és/vagy 

motorvonatok 

beszerzése  2021-2027  megyei 

GYSEV Zrt., MÁV-

Start Zrt.   

 (3) Jobban 

összekapcsolódó Európa  -  IKOP PLUSZ 

 beszerzett járművek 

száma (db), 

kapacitás (férőhely)  nem 

 2. 

Kerékpárszállítási 

kapacitások 

fejlesztése a 

gördülőállomány 

fejlesztésével  2021-2027  megyei 

GYSEV Zrt., MÁV-

Start Zrt.   

 (3) Jobban 

összekapcsolódó Európa  - IKOP PLUSZ 

 szállítható 

kerékpárok számának 

változása (db)  nem 

 3. 

Vasúti megállóhelyek 

utasforgalmi 

szempontú felújítása 

az intermodalitási 

szempontok 

figyelembevételével  2021-2027  megyei/település 

GYSEV Zrt., MÁV 

Zrt., helyi 

önkormányzatok   

 (3) Jobban 

összekapcsolódó Európa  -   IKOP PLUSZ - ERFA 

 felújított 

megállóhelyek száma 

(db)  igen 

 4. 

Megállóhelyi B+R, 

P+R parkolók 

kialakítása  2021-2027  megyei/település 

 GYSEV Zrt., MÁV 

Zrt., helyi 

önkormányzatok   

 (3) Jobban 

összekapcsolódó Európa 

 TOP PLUSZ 

1.3.1. 

1.3.2.  IKOP PLUSZ - ERFA 

 kialakított 

parkolóhelyek/tárolók 

száma (db)  igen 

 5. 

Közös peronos 

átszállás kiépítése, 

intermodális 

átszállópontok 

kialakítása  2021-2027  megyei/település 

 GYSEV Zrt., MÁV 

Zrt., Volánbusz, 

helyi 

önkormányzatok   

 (3) Jobban 

összekapcsolódó Európa  -   IKOP PLUSZ - ERFA 

 kiépített 

átszállópontok száma 

(db)  igen 



Győr-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Operatív Program 

61 

 

 6. 

Győri intermodális 

központ kialakítása  2021-2027  település 

 MÁV Zrt., 

Volánbusz, 

önkormányzat   

 (3) Jobban 

összekapcsolódó Európa 

 TOP PLUSZ 

1.3.1. 

1.3.2. 

 IKOP PLUSZ – ERFA 

Modern Városok 

Program    igen 

 7. 

Soproni intermodális 

központ kialakítása  2021-2027  település 

GYSEV Zrt., 

Volánbusz (MÁV 

Zrt.), önkormányzat   

 (3) Jobban 

összekapcsolódó Európa 

 TOP PLUSZ 

1.3.1. 

1.3.2. 

 IKOP PLUSZ – ERFA 

Modern Városok 

Program    igen 

8. 

Szolgáltatásfejlesztés 

a 14-es (Pápa – 

Csorna) vonalon 2021-2027 megyei 

MÁV-Start Zrt., 

Volánbusz  

(3) Jobban 

összekapcsolódó Európa - IKOP PLUSZ 

utasforgalom (fő/nap 

v. fő/év v. ukm) igen 

9. 

Turisztikai 

szempontú 

szolgáltatásfejlesztés 

a 11-es (Győr – 

Veszprém) 

vasútvonalon 2021-2027 nagytérségi 

MÁV-Start Zrt., 

Bakonyvasút 

Szövetség, helyi 

önkormányzatok  

(3) Jobban 

összekapcsolódó Európa - IKOP PLUSZ  igen 

Intézkedés (9) Nagysebességű és teherforgalmi vasútvonalfejlesztések 

Ssz. 

Az intézkedéshez 

tartozó 

projektcsomagok Ütemezés Fejlesztési terület 

Potenciális 

kedvezményezett 

Költségigény 

(indikatív, 

millió Ft) 

Kapcsolódó EU 

tematikus célkitűzés 

TOP PLUSZ 

forrás jelölése 

Bármilyen egyéb 

hazai/EU-s 

finanszírozó forrás, 

program megjelölése 

Projektcsomaghoz 

kapcsolódó 

eredmény és output 

indikátorok 

Együttműködésben 

megvalósuló 

projektcsomagok 

(igen/nem) 

 1. 

Bécs – Budapest 

nagysebességű vasút 

kiépítése és győri 

megállóhely 

létesítése  2021-2027  nemzetközi/országos  MÁV Zrt.   

 (3) Jobban 

összekapcsolódó Európa  -  IKOP PLUSZ 

 megépült pálya 

hossza (km)  nem 

 2. 

Varsó – Budapest 

nagysebességű vasút 

kiépítése és győri 

megállóhely 

létesítése  2021-2027  nemzetközi/országos  MÁV Zrt.   

 (3) Jobban 

összekapcsolódó Európa  -  IKOP PLUSZ 

 megépült pálya 

hossza (km)  nem 

 3. 

V0 vasútvonal 

kiépítése  2021-2027  országos  MÁV Zrt.   

 (3) Jobban 

összekapcsolódó Európa  -  IKOP PLUSZ 

 megépült pálya 

hossza (km)  nem 
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Intézkedés (10) Intermodális logisztikai központok kialakítása, fejlesztése 

Ssz. 

Az intézkedéshez 

tartozó 

projektcsomagok Ütemezés Fejlesztési terület 

Potenciális 

kedvezményezett 

Költségigény 

(indikatív, 

millió Ft) 

Kapcsolódó EU 

tematikus célkitűzés 

TOP PLUSZ 

forrás jelölése 

Bármilyen egyéb 

hazai/EU-s 

finanszírozó forrás, 

program megjelölése 

Projektcsomaghoz 

kapcsolódó 

eredmény és output 

indikátorok 

Együttműködésben 

megvalósuló 

projektcsomagok 

(igen/nem) 

1.  

Soproni Intermodális 

Logisztikai 

Szolgáltató Központ 

konténerterminál 

fejlesztése  2021-2027  település  GYSEV Zrt.   

 (3) Jobban 

összekapcsolódó Európa 

 TOP PLUSZ 

1.3.1. 

1.3.2. 

 IKOP PLUSZ – ERFA 

Modern Városok 

Program 

 konténerkapacitás 

(TEU), kezelt 

konténerek száma 

(TEU)  nem 

2.  

Győr – Gönyű kikötő 

trimodális logisztikai 

központ kialakítása  2021-2027  település 

 Észak-dunántúli 

Vízügyi 

Igazgatóság, Győr-

Gönyű Kikötő Zrt.   

 (3) Jobban 

összekapcsolódó Európa  -  IKOP PLUSZ    igen 

3.  

Győr – Pér repülőtér 

logisztikai bázis 

kialakítása  2021-2027  település 

 Győr-Pér 

Repülőtér Kft., 

önkormányzat   

 (3) Jobban 

összekapcsolódó Európa  -  IKOP PLUSZ    igen 

 4. 

Győr – Pér repülőtér 

vasúti kapcsolatának 

kialakítása 

(kapcsolódóan a Győr 

elővárosi közlekedés 

fejlesztéséhez, ill. a 

Győr – 

Székesfehérvár vonal 

megépítéséhez)  2021-2027  járási 

 MÁV Zrt., Győr-Pér 

Repülőtér Kft.      -  IKOP PLUSZ 

 megépült pálya 

hossza (km)  nem 
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Intézkedés (11) Vízi közlekedés fejlesztése 

Ssz. 

Az intézkedéshez 

tartozó 

projektcsomagok Ütemezés Fejlesztési terület 

Potenciális 

kedvezményezett 

Költségigény 

(indikatív, 

millió Ft) 

Kapcsolódó EU 

tematikus célkitűzés 

TOP PLUSZ 

forrás jelölése 

Bármilyen egyéb 

hazai/EU-s 

finanszírozó forrás, 

program megjelölése 

Projektcsomaghoz 

kapcsolódó 

eredmény és output 

indikátorok 

Együttműködésben 

megvalósuló 

projektcsomagok 

(igen/nem) 

 1. 

Győr – Gönyű kikötő 

víz- és szárazföldi 

oldali 

infrastruktúrájának 

fejlesztése  2021-2027  település 

 Észak-dunántúli 

Vízügyi 

Igazgatóság, Győr-

Gönyű Kikötő Zrt.   

 (3) Jobban 

összekapcsolódó Európa  -  IKOP PLUSZ    nem 

 2. 

Győr személykikötő 

létesítése  2021-2027  település 

 Észak-dunántúli 

Vízügyi 

Igazgatóság, 

önkormányzat   

 (3) Jobban 

összekapcsolódó Európa  -  IKOP PLUSZ  utasforgalom (fő/év)  igen 

 3. 

Kishajó kikötők 

létesítése a Mosoni-

Dunán  2021-2027  megyei/település 

 Észak-dunántúli 

Vízügyi 

Igazgatóság, helyi 

önkormányzatok   

 (3) Jobban 

összekapcsolódó Európa  -  IKOP PLUSZ    igen 

 4. 

Földgáz és/vagy 

hidrogén 

(hajó)üzemanyagtöltő 

infrastruktúra 

kialakítása  2021-2027  település 

 Győr-Gönyű Kikötő 

Zrt.   

 (3) Jobban 

összekapcsolódó Európa  -  IKOP PLUSZ    nem 

5. 

Fertő-tavi 

víziközlekedés 

fejlesztése 2021-2027 település önkormányzatok  

(3) Jobban 

összekapcsolódó Európa - IKOP PLUSZ  nem 
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2.5. Egészséges, aktív és támogató társadalom 

PRIORITÁS: Egészséges, aktív és támogató társadalom 

Intézkedés (1) Egészségügyi fejlesztések - egészségügyi ellátás, szolgáltatások, az egészségfejlesztési infrastruktúra és humán állomány fejlesztése, a digitalizáció, a hozzáférés, a prevenció és 

egészségtudatosság erősítése.   

Ssz. 

Az intézkedéshez tartozó 

projektcsomagok Ütemezés Fejlesztési terület 

Potenciális 

kedvezményezett 

Költségigény 

(indikatív, 

millió Ft) 

Kapcsolódó EU 

tematikus 

célkitűzés 

TOP PLUSZ 

forrás jelölése 

Bármilyen egyéb 

hazai/EU-s 

finanszírozó forrás, 

program megjelölése 

Projektcsomaghoz 

kapcsolódó 

eredmény és 

output indikátorok 

Együttműködé

sben 

megvalósuló 

projektcsomag

ok (igen/nem) 

 1. 

Az egészségügyi alapellátás, 

járóbeteg szakellátás, továbbá 

sürgősségi ellátás, valamint az 

egészségfejlesztés, továbbá az 

egészségügyi 

szolgáltatásokhoz 

kapcsolódó önkormányzati 

tulajdonú épületek 

(gyógyszertár, orvosi 

rendelő, nővérszoba, 

váróhelyiségek, stb.) 

infrastrukturális feltételeinek 

és eszközellátottságának 

javítása, korszerűsítése (pl. 

energetikai). 

2021-2027 

 település 

önkormányzat, 

egészségügyi 

intézmények, 

szolgáltatók   

(4) Szociálisabb 

Európa 

TOP PLUSZ 

3.3.2. 

3.3.3. 

EFOP PLUSZ 1. 

HEE I komponens.  

Hazai forrás. 

Intézményi 

kapacitás (fő/év) 

Igénybe vevők 

száma (fő/év)   

 2. 

Egészségügyi 

közszolgáltatások szakember-

ellátottságának, humán 

állományának fejlesztését 

szolgáló ösztönző programok 

megvalósítása. 

2021-2027  település önkormányzat, 

egészségügyi 

intézmények, 

szolgáltatók 

  

(4) Szociálisabb 

Európa 

TOP PLUSZ 

3.1.3. 

3.2.1. 

EFOP PLUSZ 1. 

HEE I komponens. 

Hazai forrás. 

Programokban 

részt vevők száma 

(fő)   
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 3. 

Az egészségügyi ellátáshoz 

való egyenlő esélyű hozzáférés 

megerősítése, szolgáltatások 

elérhetőségének javítása. 

2021-2027  település önkormányzat, 

egészségügyi 

intézmények, 

szolgáltatók   

(4) Szociálisabb 

Európa TOP PLUSZ 

3.1.3. 

3.2.1. 

EFOP PLUSZ 1. 

HEE I komponens. 

Hazai forrás. 

Igénybe vevők 

száma (fő/év)   

 4. 

Prevenciós programok az 

egészségmegőrzés és a 

betegségmegelőzés 

támogatása érdekében, a 

szervezett szűrési rendszer 

továbbfejlesztése.  

2021-2027  település önkormányzat, 

egészségügyi 

intézmények, 

szolgáltatók, civil 

szervezetek 

  

(4) Szociálisabb 

Európa 

TOP PLUSZ 

3.1.2. 

3.1.3. 

3.2.1. 

EFOP PLUSZ 1. 

Hazai forrás. 

Programokban 

részt vevők száma 

(fő) 

Igénybe vevők 

száma (fő/év)   

 5. 

Az e-egészségügy 

rendszerének 

továbbfejlesztése, 

digitalizáció, telemedicina 

szolgáltatások széleskörű 

elérhetőségének támogatása. 

2021-2027  település önkormányzat, 

egészségügyi 

intézmények, 

szolgáltatók 

  

(4) Szociálisabb 

Európa 

 - 

EFOP PLUSZ 1. 

DIMOP PLUSZ 

HEE I komponens. 

Hazai forrás. 

Igénybe vevők 

száma (fő/év)   

6.  

Az egészségfejlesztési 

infrastruktúra, az 

egészségtudatos életmód 

fejlesztése, szemléletformáló 

programok megvalósítása.  

2021-2027  település önkormányzat, 

egészségügyi 

intézmények, 

szolgáltatók, civil 

szervezetek 

 

(4) Szociálisabb 

Európa 

TOP PLUSZ 

3.1.2. 

3.1.3. 

3.2.1. 

3.3.2. 

3.3.3. 

EFOP PLUSZ 1. 

Hazai forrás. 

Programokban 

részt vevők száma 

(fő) 

Igénybe vevők 

száma (fő/év)  

Intézkedés (2) Szociális fejlesztések – szociális szolgáltatások és intézmények fejlesztése, a szociális védelem és társadalmi integráció növelése, a hozzáférés, a prevenció és szociális tudatosság, 

önkéntesség kultúrájának erősítése.   

Ssz. 

Az intézkedéshez tartozó 

projektcsomagok Ütemezés Fejlesztési terület 

Potenciális 

kedvezményezett 

Költségigény 

(indikatív, 

millió Ft) 

Kapcsolódó EU 

tematikus 

célkitűzés 

TOP PLUSZ 

forrás jelölése 

Bármilyen egyéb 

hazai/EU-s 

finanszírozó forrás, 

program megjelölése 

Projektcsomaghoz 

kapcsolódó 

eredmény és 

output indikátorok 

Együttműködé

sben 

megvalósuló 

projektcsomag

ok (igen/nem) 

 1. 

Szociális szolgáltatások és 

gyermekjóléti alapellátások 

2021-2027  település önkormányzat, 

szociális   

(4) Szociálisabb 

Európa 

TOP PLUSZ 

3.3.2. 

EFOP PLUSZ 4. 

Hazai forrás.  

Intézményi 

kapacitás (fő/év)   
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fejlesztése (infrastruktúra, 

férőhely, eszközbeszerzés). 

intézmények, 

szolgáltatók  

Igénybe vevők 

száma (fő/év) 

 2. 

Humán közszolgáltatások 

(szociális és gyermekjóléti 

alapellátás) szakember-

ellátottságának fejlesztését 

szolgáló ösztönző programok 

megvalósítása. 

2021-2027  település önkormányzat, 

szociális 

intézmények, 

szolgáltatók  

  

(4) Szociálisabb 

Európa 

TOP PLUSZ 

3.1.3. 

EFOP PLUSZ 4.  

Hazai forrás. 

Programokban 

részt vevők száma 

(fő)   

 3. 

Minőségi szociális 

szolgáltatások kialakítása, a 

digitális megoldások bővítése, 

az azokhoz való egyenlő 

esélyű hozzáférés biztosítása 

2021-2027  település önkormányzat, 

szociális 

intézmények, 

szolgáltatók  

  

(4) Szociálisabb 

Európa 

TOP PLUSZ 

3.1.3. 

EFOP PLUSZ 4.  

DIMOP PLUSZ 

Hazai forrás. 

Intézményi 

kapacitás (fő/év) 

Igénybe vevők 

száma (fő/év)   

 4. 

Szociális 

alapszolgáltatásokhoz és 

gyermekjóléti 

alapellátásokhoz, és az 

önkéntességhez kapcsolódó 

szemléletformáló 

tevékenységek, programok, 

akciók. 

2021-2027  település önkormányzat, 

szociális 

intézmények, 

szolgáltatók, civil 

szervezetek 

  

(4) Szociálisabb 

Európa 

TOP PLUSZ 

3.1.3. 

EFOP PLUSZ 4.  

Hazai forrás. 

Programokban 

részt vevők száma 

(fő) 

Igénybe vevők 

száma (fő/év)   

 5.  

A sérülékeny és 

akadályoztatott csoportok 

szociális védelmének javítása, 

ellátó intézmények, 

kríziskezelő szolgáltatások 

fejlesztése.   

2021-2027  település önkormányzat, 

szociális 

intézmények, 

szolgáltatók, civil 

szervezetek  

  

(4) Szociálisabb 

Európa 

TOP PLUSZ  

3.1.2. 

3.1.3. 

 

EFOP PLUSZ 4.  

Hazai forrás. 

Intézményi 

kapacitás (fő/év) 

Igénybe vevők 

száma (fő/év)   

 6.  

Az idősügyi, idősellátási 

infrastruktúra és 

ellátórendszer komplex 

fejlesztése, szolgáltatások 

bővítése.   

2021-2027  település önkormányzat, 

szociális 

intézmények, 

szolgáltatók, civil 

szervezetek   

(4) Szociálisabb 

Európa 

TOP PLUSZ 

3.1.2. 

3.1.3. 

3.2.1. 

3.3.2. 

EFOP PLUSZ 4. 

Hazai forrás. 

 Intézményi 

kapacitás (fő/év) 

Igénybe vevők 

száma (fő/év)   
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3.3.3. 

Intézkedés (3) Család- és ifjúságügyi fejlesztések, inter-generációs kapcsolatok, gyermeknevelést támogató rendszerek fejlesztése, ifjúságsegítés. 

Ssz. 

Az intézkedéshez tartozó 

projektcsomagok Ütemezés Fejlesztési terület 

Potenciális 

kedvezményezett 

Költségigény 

(indikatív, 

millió Ft) 

Kapcsolódó EU 

tematikus 

célkitűzés 

TOP PLUSZ 

forrás jelölése 

Bármilyen egyéb 

hazai/EU-s 

finanszírozó forrás, 

program megjelölése 

Projektcsomaghoz 

kapcsolódó 

eredmény és 

output indikátorok 

Együttműködé

sben 

megvalósuló 

projektcsomag

ok (igen/nem) 

 1. 

A gyermeknevelést támogató 

humán infrastruktúra, és 

feladatellátási helyek 

fejlesztése (bölcsőde, óvoda, 

eszközbeszerzés). 

2021-2027  település 

önkormányzat   

(4) Szociálisabb 

Európa 

TOP PLUSZ 

3.1.3. 

EFOP PLUSZ 6. 

HEE A komponens. 

Hazai forrás. 

Támogatott 

fejlesztések száma 

(db)   

Férőhelykapacitás 

(db)   

 2. 

A gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi 

ellátórendszer fejlesztése, a 

gyermekek családban történő 

nevelésének fejlesztése.  

2021-2027  település önkormányzat, 

szociális 

intézmények, 

szolgáltatók, 

szakmai szerveztek   

(4) Szociálisabb 

Európa 

TOP PLUSZ 

3.1.3. 

EFOP PLUSZ 4.  

Hazai forrás. Intézményi 

kapacitás (fő/év) 

Igénybe vevők 

száma (fő/év)   

 3. 

Fogyatékos személyek és 

idősek családban maradását 

elősegítő szolgáltatások 

fejlesztése.  

2021-2027  település önkormányzat, 

szociális 

intézmények, 

szolgáltatók, civil 

szervezetek   

(4) Szociálisabb 

Európa 

TOP PLUSZ 

3.1.3. 

EFOP PLUSZ 4.  

Hazai forrás. 

Igénybe vevők 

száma (fő/év)   

 4. 

Intergenerációs programok az 

idősek és fiatalok társadalmi, 

közösségi beilleszkedésének 

segítésére, generációk közötti 

kapcsolatok erősítése.  

2021-2027  település 

önkormányzat, civil 

szervezetek   

(4) Szociálisabb 

Európa 

TOP PLUSZ 

3.1.3. 

EFOP PLUSZ 6.  

Hazai forrás. 

Programokban 

részt vevők száma 

(fő) 

   

 5. 

Komplex, az ifjúságot 

megtartó, bevonó és aktivizáló, 

ifjúságsegítő és fejlesztő 

tevékenységek és programok,  

2021-2027  település 

önkormányzat, civil 

szervezetek   

(4) Szociálisabb 

Európa 

TOP PLUSZ 

3.1.3. 

EFOP PLUSZ 6. 

Hazai forrás. 

Programokban 

részt vevők száma 

(fő) 
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 6. 

A családi élet és a munka 

összeegyeztethetőségének 

támogatása, a családok 

szerepének megerősítése, 

családbarát értékek 

közvetítése, valamint a 

különböző családformák 

támogatása.  

2021-2027  település 

önkormányzat, civil 

szervezetek   

(4) Szociálisabb 

Európa 

 TOP PLUSZ 

3.1.1. 

3.1.3. 

 

EFOP PLUSZ 6.  

GINOP PLUSZ 3. 

Hazai forrás. 

    

Intézkedés (4) Társadalmi felzárkózási fejlesztések, társadalmi különbségek és egyenlőtlenségek csökkentése, a társadalmi kohézió erősítése, a rászoruló személyek támogatása. 

Ssz. 

Az intézkedéshez tartozó 

projektcsomagok Ütemezés Fejlesztési terület 

Potenciális 

kedvezményezett 

Költségigény 

(indikatív, 

millió Ft) 

Kapcsolódó EU 

tematikus 

célkitűzés 

TOP PLUSZ 

forrás jelölése 

Bármilyen egyéb 

hazai/EU-s 

finanszírozó forrás, 

program megjelölése 

Projektcsomaghoz 

kapcsolódó 

eredmény és 

output indikátorok 

Együttműködé

sben 

megvalósuló 

projektcsomag

ok (igen/nem) 

1.  

A foglalkoztathatóság 

növelése, az alacsony 

képzettségűek tanulási 

lehetőségeinek biztosítása, a 

foglalkoztatási szempontból 

különösen hátrányos 

helyzetűek foglalkoztatásba 

ágyazott képzése. 

2021-2027  település 

önkormányzat, 

oktatási-képzési 

intézmények, 

szakmai 

szervezetek   

(4) Szociálisabb 

Európa 

TOP PLUSZ 

3.1.1. 

EFOP PLUSZ 3.  

HEE C komponens. 

Hazai forrás. 

Álláshoz jutók 

száma (fő) 

Programokban 

részt vevők száma 

(fő)   

2.  

Hátrányos helyzetű személyek 

vállalkozóvá válásának és 

munkalehetőségeinek 

bővítése, vállalkozások és 

társadalmi vállalkozások 

elindításának ösztönzése. 

2021-2027  település 

önkormányzat, 

oktatási-képzési 

intézmények, 

szakmai 

szervezetek   

(4) Szociálisabb 

Európa 

TOP PLUSZ 

3.1.1. 

EFOP PLUSZ 3.  

GINOP PLUSZ 3. 

HEE C komponens. 

Hazai forrás. 

Álláshoz jutók 

száma (fő) 

Programokban 

részt vevők száma 

(fő) 

Új vállalkozások 

száma (db)   

 3. 

Megváltozott 

munkaképességű személyek 

foglalkoztatási helyzetének 

2021-2027  település önkormányzat, 

oktatási-képzési 

intézmények,   

(4) Szociálisabb 

Európa TOP PLUSZ 

3.1.1. 

EFOP PLUSZ 3.  

GINOP PLUSZ 3. 

Hazai forrás. 

Álláshoz jutók 

száma (fő)   
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javítása, és a 

közfoglalkoztatottak nyílt 

munkaerőpiacon történő 

elhelyezkedési esélyeinek 

növelése. 

szakmai 

szervezetek 

Programokban 

részt vevők száma 

(fő) 

 4.  

Települési Helyi 

Esélyegyenlőségi Programok 

megvalósítását támogató 

tevékenységek, programok a 

hátrányos helyzetű csoportok 

segítése érdekében. 

2021-2027  település 

önkormányzat, 

szociális 

intézmények, 

szolgáltatók, civil 

szerveztek    

(4) Szociálisabb 

Európa 

TOP PLUSZ 

3.1.3. 

EFOP PLUSZ 3.  

Hazai forrás. 

Programokban 

részt vevők száma 

(fő)   

 5.  

A telepszerű körülmények 

között élők társadalmi 

integrációja, lakhatási 

helyzetük javítását célzó 

intézkedés komplex 

programokkal, az egészséges 

és biztonságos lakókörnyezet 

megteremtése. 

2021-2027  település, térség 

önkormányzat, 

szociális 

intézmények, 

szolgáltatók, civil 

szerveztek   

(4) Szociálisabb 

Európa 

TOP PLUSZ 

3.1.2. 

EFOP PLUSZ 3.  

Hazai forrás. 

Programokban 

részt vevők száma 

(fő) 

Igénybe vevők 

száma (fő/év)   

 6.  

A gyermekes családok 

szegénységének csökkentése, 

integrált járási 

gyermekprogramok és a 

koragyermekkori felzárkózást 

segítő szolgáltatások 

fejlesztése, az anyagi 

nélkülözést enyhítő programok 

indítása, folytatása és 

továbbfejlesztése.  

2021-2027  település, járás 

önkormányzat, 

szociális 

intézmények, 

szolgáltatók, civil 

szerveztek   

(4) Szociálisabb 

Európa 

TOP PLUSZ 

3.1.3. 

EFOP PLUSZ 3.  

Hazai forrás. 

Programokban 

részt vevők száma 

(fő) 

Igénybe vevők 

száma (fő/év)   

Intézkedés (5) Helyi közösségi és kulturális-művelődési terek és szolgáltatások kialakítása, bővítése és fejlesztése. 
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Ssz. 

Az intézkedéshez tartozó 

projektcsomagok Ütemezés Fejlesztési terület 

Potenciális 

kedvezményezett 

Költségigény 

(indikatív, 

millió Ft) 

Kapcsolódó EU 

tematikus 

célkitűzés 

TOP PLUSZ 

forrás jelölése 

Bármilyen egyéb 

hazai/EU-s 

finanszírozó forrás, 

program megjelölése 

Projektcsomaghoz 

kapcsolódó 

eredmény és 

output indikátorok 

Együttműködé

sben 

megvalósuló 

projektcsomag

ok (igen/nem) 

 1. 

Közösségi, kulturális és 

örökségi helyszínek, terek és 

kulturális adottságokra épülő 

új vonzerők létrehozása, 

meglévők megóvása és 

fejlesztése. 

2021-2027  település, térség 

önkormányzat, 

kulturális 

intézmények, civil 

szervezetek   

(4) Szociálisabb 

Európa 

TOP PLUSZ 

1.1.3. 

GINOP PLUSZ 6. 

INTERREG 

Duna Régió Stratégia 

1.  

Hazai forrás. 

Támogatott 

kulturális helyek 

száma (db)   

 2. 

Közösségi célú 

tevékenységeket támogató 

terek és épületek létrehozása, 

meglévők fejlesztése.  

2021-2027  település 

önkormányzat, 

kulturális 

intézmények, civil 

szervezetek   

(4) Szociálisabb 

Európa 

TOP PLUSZ 

3.3.3. 

GINOP PLUSZ 6.  

Hazai forrás. 

Támogatott 

fejlesztések száma 

(db) 

Igénybe vevők 

száma (fő/év)   

 3. 

A támogató, megtartó és 

rezíliens helyi közösség 

együttműködését dinamizáló 

és fenntartó, identitást 

erősítő, közösségi akciók, 

tevékenységek, események, 

programok, folyamatok 

megvalósítása.  

2021-2027  település, térség 

önkormányzat, 

kulturális 

intézmények, civil 

szervezetek   

(4) Szociálisabb 

Európa 

TOP PLUSZ 

3.1.3. 

EFOP PLUSZ 3.  

Duna Régió Stratégia 

1.  

Hazai forrás. 

 

Programokban 

részt vevők száma 

(fő) 

   

 4. 

A digitális kulturális 

szolgáltatások, megoldások és 

kezdeményezések 

támogatása, a kulturális-

művelődési értékek gondozása 

bővítése.  

2021-2027  település 

önkormányzat, 

kulturális 

intézmények, civil 

szervezetek   

(4) Szociálisabb 

Európa 

TOP PLUSZ 

3.1.3. 

DIMOP PLUSZ 

Hazai forrás. 

Támogatott 

fejlesztések száma 

(db) 

Igénybe vevők 

száma (fő/év)   

Intézkedés (6) Helyi sport- és szabadidős terek és szolgáltatások, sport-és szabadidő infrastruktúra kialakítása, bővítése és fejlesztése. 
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Ssz. 

Az intézkedéshez tartozó 

projektcsomagok Ütemezés Fejlesztési terület 

Potenciális 

kedvezményezett 

Költségigény 

(indikatív, 

millió Ft) 

Kapcsolódó EU 

tematikus 

célkitűzés 

TOP PLUSZ 

forrás jelölése 

Bármilyen egyéb 

hazai/EU-s 

finanszírozó forrás, 

program megjelölése 

Projektcsomaghoz 

kapcsolódó 

eredmény és 

output indikátorok 

Együttműködé

sben 

megvalósuló 

projektcsomag

ok (igen/nem) 

 1. 

Sport- és szabadidős 

létesítmények, kiszolgáló 

építmények létrehozása, 

meglévők fejlesztése, és az 

alapműködéshez szükséges 

tárgyi eszközbeszerzések, a 

versenysport, a tömegsport, 

diáksport, szabadidősport 

feltételeinek megteremtése, 

fejlesztése.  

2021-2027  település 

önkormányzat, 

sport- és 

szabadidős 

szervezetek, civil 

szervezetek     

(4) Szociálisabb 

Európa 

TOP PLUSZ 

1.2.1.  

TOP PLUSZ 

3.3.2. 

3.3.3. 

GINOP PLUSZ 6. 

Hazai forrás. 

Támogatott 

fejlesztések száma 

(db) 

Igénybe vevők 

száma (fő/év)   

 2. 

A természeti adottságokon 

alapuló, az aktív szabadidő 

eltöltésére alkalmas 

helyszínek és módok 

szinergiájának fejlesztése, 

illetve az aktív turizmushoz 

kapcsolódó fejlesztések 

(gyalogos, kerékpáros, 

fürdőhelyek, vízi-és 

horgászturizmus, természeti-

öko, kulturális és 

egészségturisztikai).  

2021-2027  település, térség 

önkormányzat, 

sport- és 

szabadidős 

szervezetek, civil 

szervezetek     

(4) Szociálisabb 

Európa 

TOP PLUSZ 

1.1.3. 

1.2.1. 

1.3.1. 

1.3.2. 

TOP PLUSZ 

3.1.3. 

3.2.1. 

GINOP PLUSZ 6. 

INTERREG 

Duna Régió Stratégia 

1.  

Hazai forrás. 

Támogatott 

fejlesztések száma 

(db) 

Igénybe vevők 

száma (fő/év)   

 3. 

Közösség és 

egészségfejlesztést célzó 

sport- és testmozgás 

programok, egészségnevelési- 

és fejlesztési programok.  

2021-2027  település önkormányzat, 

sport- és 

szabadidős 

szervezetek, 

oktatási   

(4) Szociálisabb 

Európa 

TOP PLUSZ 

3.1.3. 

EFOP PLUSZ 1.  

Hazai forrás. 

Programokban 

részt vevők száma 

(fő)   
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intézmények, civil 

szervezetek   

 4. 

Az egészséges életmóddal, az 

életminőség növelésével 

kapcsolatos szabadidős 

tevékenységek propagálása és 

fejlesztése, az intézményi és 

lakossági szabadidősportot és 

az egészségnevelést, 

fejlesztést támogató 

programok.  

2021-2027  település 

 önkormányzat, 

sport- és 

szabadidős 

szervezetek, 

oktatási 

intézmények, civil 

szervezetek     

(4) Szociálisabb 

Európa 

 TOP PLUSZ 

3.1.3. 

3.2.1. 

EFOP PLUSZ 1. 

EFOP PLUSZ 2.  

Hazai forrás. 

Programokban 

részt vevők száma 

(fő)   
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2.6. Területi egyenlőtlenségek mérséklése, a kohézió és az együttműködés erősítése 

 

PRIORITÁS: Területi egyenlőtlenségek mérséklése, a kohézió és az együttműködés erősítése 

Intézkedés (1) Agglomerációk és városi településegyüttesek integrált fejlesztése   

Ssz. 

Az intézkedéshez tartozó 

projektcsomagok Ütemezés Fejlesztési terület 

Potenciális 

kedvezményezett 

Költségigény 

(indikatív, 

millió Ft) 

Kapcsolódó EU 

tematikus 

célkitűzés 

TOP PLUSZ 

forrás jelölése 

Bármilyen egyéb 

hazai/EU-s 

finanszírozó forrás, 

program megjelölése 

Projektcsomaghoz 

kapcsolódó 

eredmény és 

output indikátorok 

Együttműködésben 

megvalósuló 

projektcsomagok 

(igen/nem) 

 1. A győri agglomeráció 

közösségi közlekedési 

rendszerének integrált 

fejlesztése 

2021-2027  Győri agglomeráció önkormányzat, 

közlekedési 

szolgáltatók 

  (3) Jobban 

összekapcsolódó 

Európa 

- IKOP PLUSZ PO3 Szolgáltatásokat 

igénybe vevők 

száma (fő) 

 igen 

 2. Agglomerációs szolgáltató 

központok kialakítása, a 

hiányos intézményi 

kapacitások fejlesztése 

2021-2027  A nagyvárosi 

településegyüttesek 

települései 

önkormányzat, 

közintézmények 

  (5) A polgáraihoz 

közelebb álló 

Európa 

TOP PLUSZ 

1.2.1. 

 

 Szolgáltatásokat 

igénybe vevők 

száma (fő) 

 igen 

Intézkedés (2) Szolgáltatások elérhetőségének javítása a periférikus térségekben   

Ssz. 

Az intézkedéshez tartozó 

projektcsomagok Ütemezés Fejlesztési terület 

Potenciális 

kedvezményezett 

Költségigény 

(indikatív, 

millió Ft) 

Kapcsolódó EU 

tematikus 

célkitűzés 

TOP PLUSZ 

forrás jelölése 

Bármilyen egyéb 

hazai/EU-s 

finanszírozó forrás, 

program megjelölése 

Projektcsomaghoz 

kapcsolódó 

eredmény és 

output indikátorok 

Együttműködésben 

megvalósuló 

projektcsomagok 

(igen/nem) 

 1. Falu- és tanyagondnoki 

szolgáltatás kialakítása, 

járművek beszerzése 

2021-2027  5000 lakos alatti 

települések 

önkormányzat,   (5) A polgáraihoz 

közelebb álló 

Európa 

TOP PLUSZ 

1.2.1. 

3.1.3. 

MFP/TFB-2021 a szolgáltatást 

igénybe vevők 

száma (fő) 

  

 2. Kistelepülési kereskedelmi 

egységek, üzletek fejlesztése, 

korszerűsítése 

2021-2027  2000 lakos alatti 

települések 

vállalkozások   (5) A polgáraihoz 

közelebb álló 

Európa 

TOP PLUSZ 

1.1.1. 

MFP Felújított, 

korszerűsített 

üzletek száma (db) 

  

 3. Járásközpontok, 

térségszervező központok 

2021-2027  település, térség önkormányzat, 

közintézmények  

  (5) A polgáraihoz 

közelebb álló 

Európa 

TOP PLUSZ 

3.1.3. 

3.2.1. 

EFOP PLUSZ 4.  

DIMOP PLUSZ 1.2. 

DIMOP PLUSZ 1.3 

 

Igénybe vevők 

száma (fő/év) 
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intézményi szolgáltatásainak 

fejlesztése 

 4. Elérés, hozzáférés javítása a 

térségi alapon szerveződő 

szolgáltatások esetében 

2021-2027 település, térség önkormányzat, 

vállalkozások, civil 

szervezetek 

 (5) A polgáraihoz 

közelebb álló 

Európa 

TOP PLUSZ 

3.1.3. 

3.3.2. 

MFP   

 5.  Új lakóterületek, telkek 

kialakítása a népesség-

megtartó képesség 

előmozdítása érdekében 

2021-2027  5000 lakos alatti 

települések 

önkormányzat   (5) A polgáraihoz 

közelebb álló 

Európa 

TOP PLUSZ 

3.2.1. 

3.3.3. 

MFP 

EFOP 3.6. 

Kialakított telkek 

száma (db) 

  

Intézkedés (3) Megye- és országhatárokon átnyúló együttműködések, térkapcsolatok előmozdítása 

Ssz. 

Az intézkedéshez tartozó 

projektcsomagok Ütemezés Fejlesztési terület 

Potenciális 

kedvezményezett 

Költségigény 

(indikatív, 

millió Ft) 

Kapcsolódó EU 

tematikus 

célkitűzés 

TOP PLUSZ 

forrás jelölése 

Bármilyen egyéb 

hazai/EU-s 

finanszírozó forrás, 

program megjelölése 

Projektcsomaghoz 

kapcsolódó 

eredmény és 

output indikátorok 

Együttműködésben 

megvalósuló 

projektcsomagok 

(igen/nem) 

 1. Határtérségek jobb 

megközelíthetőségének 

biztosítása, a határon átnyúló 

mobilitás elősegítése 

2021-2027  térség önkormányzat    (3) Jobban 

összekapcsolódó 

Európa 

TOP PLUSZ 

1.1.2. 

TOP PLUSZ 

1.2.1 

Interreg V-A HU-SK 

Interreg V-A HU-AT 

  igen 

 2. Határon átnyúló fenntartható 

turizmusfejlesztés 

2021-2027  térség önkormányzat, 

vállalkozások, civil 

szervezetek 

  (5) A polgáraihoz 

közelebb álló 

Európa 

 - Interreg V-A HU-SK 

Interreg V-A HU-AT 

  igen 

 3. Testvértelepülési 

együttműködések, programok 

támogatása 

2021-2027  település önkormányzat, civil 

szervezetek 

  (5) A polgáraihoz 

közelebb álló 

Európa 

 - Erasmus+ Közös 

rendezvényeken 

részt vevők száma 

(fő) 

 igen 

 4. Határon átnyúló intézményközi 

együttműködések fejlesztése 

2021-2027  térség önkormányzat, civil 

szervezetek, 

szakmai 

szervezetek 

  (5) A polgáraihoz 

közelebb álló 

Európa 

- Interreg V-A HU-SK 

Interreg V-A HU-AT 

Erasmus+ 

 

 

 igen 

 5. Európai területi társulások 

közös fejlesztési 

programjainak támogatása 

2021-2027  ETT-k 

tagtelepülései 

önkormányzat   (5) A polgáraihoz 

közelebb álló 

Európa 

- Interreg DTP 

Interreg CE 

Visegrad Fund 

Érintett 

települések száma 

(db) 
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Interreg V-a HU-SK 

Interreg V-A HU-AT 

 

Intézkedés (4) Településközi kapcsolatok fejlesztése, összehangolt térségi fejlesztések támogatási rendszerei 

1.  Önkormányzatok, 

intézmények, civil szervezetek 

közötti együttműködések 

fejlesztése, erősítése 

2021-2027  település, térség önkormányzat, 

közintézmények, 

civil szervezetek, 

szakmai 

szervezetek 

  (5) A polgáraihoz 

közelebb álló 

Európa 

TOP PLUSZ 

1.3.1. 

1.3.2. 

3.1.3. 

3.2.1. 

 Együttműködésben 

részt vevő 

települések, 

intézmények, 

szervezetek száma 

 igen 

2. Fejlesztési tevékenységet 

támogató megyei szintű 

területi és ágazati 

adatbázisok, adatrendszerek 

kialakítása és fenntartása 

2021-2027  megye önkormányzat, 

közintézmények 

  (5) A polgáraihoz 

közelebb álló 

Európa 

- DIMOP PLUSZ 1.  Létrehozott 

adatbázisok száma 

 igen 
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3. A megye felelősségén túlmutató fejlesztési igények 
A tervezett projektekből azok, amelyek megyén átnyúló karakterrel 

rendelkeznek, pl. állami nagyberuházások, út, vasút, nemzeti parkok fejlesztései 

Zöldebb, karbonmentes Európa: 

► Ivóvízbázisok védelmét szolgáló intézkedések, fejlesztések és 

korszerűsítések 

► Meglévő, vagy megépülő duzzasztóművekhez kapcsolódó 

vízerőhasznosítás 

► Körforgásos mezőgazdasági rendszerek meghonosítása 

► Erdőtelepítések támogatása 

► Natura 2000 területeket és védett természeti területeket magában foglaló 

külterületi zöldinfrastruktúra megőrzése, fejlesztése és kezelése 

► Vizes élőhelyek védelmét vagy rehabilitációját célzó beruházások 

► Felszín alatti víztől függő ökoszisztémák védelmét, vagy rehabilitációját 

célzó beruházások 

► Katasztrófák elleni jobb védekezés tervezés, megelőzés, felkészülés, 

reagálás, helyreállítás által 

► Vizek jó ökológiai, kémiai és mennyiségi állapotának elérését támogató 

beruházások (vízkár, aszálykár csökkentése és vízvédelem) 

► Vízgazdálkodási beruházások a kék és zöld infrastruktúrák 

előkészítésének és vizeink jó állapotának vagy ökológiai potenciáljának 

elérése érdekében 

► A vízi biodiverzitás és ökoszisztémák védelmét, megőrzését, esetleges 

növelését célzó beruházások 

► Fenntartható akvakultúra tevékenységek támogatása 

► Ökoturizmus meghonosítása, további terjesztése 

► Insula Magna komplex vízgazdálkodási és fenntartható fejlesztési 

program megvalósítása a Szigetközben 

Jobban összekapcsolódó Európa: a stratégiai szállítási és digitális 

hálózatokkal: 

► M85 építésének folytatása Sopron-Fertőrákosi csatlakozástól az 

országhatárig 

► Győr-Székesfehérvár kapcsolat fejlesztése 

► Győr-Pápa kapcsolat fejlesztése 

► Mosonmagyaróvár-Csorna kapcsolat fejlesztése 

► M9 Pereszteg-Vas megye határa közötti szakaszának megépítése 

► 82. sz. út Veszprém-Győr közötti szakasz fejlesztése 

► 84-es főút Sopron-Balaton közötti szakasz fejlesztése 

► Győrben a 14. sz. főút és az 1. sz. főút közötti belső elkerülő út kiépítése 

► Győrben az észak-nyugati elkerülő főút befejezése 
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► Győr-Pápa-Devecser-Tapolca között új észak-dél irányú közlekedési 

tengely kiépítése 

► Fertőszentmiklós-Répcevis-Kőszeg nyomvonalon hiányzó főúti kapcsolat 

fejlesztése 

► A 86. sz. főút és az M70 gyorsforgalmi út között közvetlen magyarországi 

főúti kapcsolódás létrehozása 

► Vámosszabadi határátkelőnél egy új híd építése 

► A 84. sz. főút tönkrement útburkolatának megerősítése  

► A 86. sz. főút tönkrement útburkolatának megerősítése 

► Települések zsákhelyzetének megszüntetésére a mellékúthálózat 

fejlesztése  

► Települések kedvezőbb feltárása, Balf-Fertőrákos közút szélesítése 

► Települések kedvezőbb feltárása, Újkér-Tormásliget közútfejlesztése 

► Települések kedvezőbb feltárása, Beled-Csapod-Röjtökmuzsaj 85. sz. 

főútra kivezető útvonalak korszerűsítése 

► Települések kedvezőbb feltárása, Kapuvár–Pomogy határátkelő közötti út 

felújítása 

► Új helyi és térségi kerékpáros létesítmények kiépítése, felújítása 

► 10-es vasútvonal infrastruktúrájának fejlesztése, villamosítás 

► 11-es vasútvonal infrastrukturális fejlesztése 

► Új vasúti megállóhelyek kialakítása/meglévők áthelyezése az 

intermodalitási lehetőségek figyelembe vételével Győr elővárosi 

közlekedésben 

► Meglévő megállóhelyek utasforgalmi szempontú korszerűsítése, az 

intermodalitási követelmények figyelembe vételével 

► Győr – Pér – Kisbér – Székesfehérvár vasútvonal megépítése 

► Járműállomány megújítása elővárosi forgalomban 

► Az autóbuszos és vasúti személyszállítási szolgáltatások összehangolása, 

egységes információs és tarifarendszer kialakítása 

► IC kocsik és/vagy motorvonatok beszerzése 

► Kerékpárszállítási kapacitások fejlesztése a gördülőállomány 

fejlesztésével 

► Turisztikai szempontú szolgáltatásfejlesztés a 11-es (Győr – Veszprém) 

vasútvonalon 

► Bécs – Budapest nagysebességű vasút kiépítése és győri megállóhely 

létesítése 

► Varsó – Budapest nagysebességű vasút kiépítése és győri megállóhely 

létesítése 

► V0 vasútvonal kiépítése 

► Győr – Pér repülőtér vasúti kapcsolatának kialakítása (kapcsolódóan a 

Győr elővárosi közlekedés fejlesztéséhez, ill. a Győr – Székesfehérvár 

vonal megépítéséhez) 

► Euro Velo 6 kerékpárút fejlesztése 
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3.1. A szomszédos megyékkel a megye határon átnyúló közös 

fejlesztési területek lehetőségei 

 

Vas megyével közös fejlesztési területek lehetőségei: 

1. megyehatáron átívelő közlekedési infrastruktúrák 

● A Győr-Moson-Sopron megyéből a Balaton elérhetőségének 

javítása 84-es főút fejlesztése 

● Munkaerő áramlás kérdései a megyehatáron 

2. turisztika 

● Regionális kerékpárút pl. Szent Márton kerékpárút, termál 

kerékpárút hálózat (ennek mentén lehetőség nyílna a térségek 

belső értékeinek feltárására) 

● Borvidéki együttműködések 

● Rába folyó turisztikai hasznosítása (evezés, kerékpározás) 

3. határon átnyúló témakörök 

● Ausztria-Magyarország határon átnyúló INTERREG program 

keretében történő együttműködés 

4. Környezeti fenntarthatóság  

● Rába folyó vízminőségének javítása, fenntarthatósága, árvízvédelmi 

témakörök, vízgyűjtő területeken vésztározók kialakítása. 

 

A Széchenyi István Egyetem megyehatáron átnyúló hatása, lehetséges 

fejlesztési irányok kidolgozása. 

 

 
Veszprém megyével közös fejlesztési területek lehetőségei: 

1. megyehatáron átívelő közlekedési infrastruktúrák 

● A Győr-Moson-Sopron megyéből a Balaton elérhetőségének 

javítása 83-as, 84-es főutak fejlesztése 

● Győr-Veszprém 82-es főút gyorsforgalmi úttá fejlesztése 

● Munkaerő áramlás kérdései a megyehatáron 

2. turisztika 

● Győr-Pannonhalma-Veszprém-Balaton kerékpárút fejlesztése 

● Győr-Pápa kerékpárút fejlesztése 

● Regionális kerékpárút pl. termál kerékpárút hálózat (ennek mentén 

lehetőség nyílna a térségek belső értékeinek feltárására) 

● Borvidéki együttműködések 

● Zirc vasútvonal turisztikai célra történő fejlesztése 

● Ravazdi erdei iskolával lehetséges együttműködés 

3. környezeti fenntarthatóság  
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● Árvízvédelmi témakörök, vízgyűjtő területeken vésztározók 

kialakítása. 
 
A Széchenyi István Egyetem megyehatáron átnyúló hatása, lehetséges 

fejlesztési irányok kidolgozása. 
 
Komárom- Esztergom megyével közös fejlesztési területek lehetőségei: 

1. megyehatáron átívelő közlekedési infrastruktúrák 

● M1-es autópálya mielőbbi szélesítésének megvalósítása 

● Az 1-es főút karbantartása, felújítása 

● Munkaerő áramlás kérdései a megyehatáron 

2. turisztika 

● Danube Bike&Boat pályázat keretében történő tevékenységek 

kiterjesztése 

● Dunai kishajózás, evezés, kerékpározás, a hozzá tartozó 

marketinggel 

● EuroVelo keretében történő együttműködés 

● Regionális kerékpárút pl. termál kerékpárút hálózat (ennek mentén 

lehetőség nyílna a térségek belső értékeinek feltárására) 

● Borvidéki együttműködések 

● LIMES – kulturális örökségvédelme, a fejlesztési tervek, 

elképzelések összehangolása 

3. határon átnyúló témakörök 

● SK-HU Interreg V/A keretében a SacraVelo pályázat befejezése, 

fenntartási időszak feladatinak ellátása 

● Az RDV EGTC keretében projektek generálása 

4. Környezeti fenntarthatóság  

● Duna vízminőségének megőrzése, árvízvédelmi témakörök, 

vízgyűjtő területeken vésztározók kialakítása. 
 
Győr Megyei Jogú Város agglomerációs vonzáskörzetének, valamint a Széchenyi 

István Egyetem megyehatáron átnyúló hatása, lehetséges fejlesztési irányok 

kidolgozása.
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4. Horizontális jellegű információk 

4.1. A végrehajtás módja és feltételrendszere, ellenőrzési 

rendszere 

A fejlesztéspolitikai intézményrendszer jelenlegi formájában 2014. január 1. óta 

működik. Ekkor kerültek az operatív programok irányító hatóságai az ágazati 

minisztériumok intézményi keretei közé. Olyan intézményrendszer került így 

kialakításra, amely segíti a hatékonysági és abszorpciós szempontok 

teljesülését, és melynek értékeit Magyarország a 2021-2027-es programozási 

időszakra is fenn kívánja tartani. 

Az irányító hatóságok (IH) biztosítják, hogy az irányítási rendszerekhez 

kapcsolódó feladatok hatékony és eredményes módon teljesüljenek, különös 

tekintettel a CPR 66-69. cikkelyeire. Az IH szervezeti struktúrák a funkciók 

elkülönítésének elvére figyelemmel kerültek meghatározásra. A közreműködő 

szervezet (KSZ) az IH feladatok közül az erre vonatkozó írásos megállapodásban 

meghatározottakat láthatja el, a CPR 65. cikkelyének megfelelően. 

A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program Plusz kivételével a szektorális 

programok esetében KSZ nem kerül kijelölésre. A TOP Plusz és a MAHOP Plusz 

esetében a Magyar Államkincstár, mint KSZ kerül bevonásra. 

A programok központi koordinációs funkcióit az európai uniós források 

felhasználásáért felelős miniszter az irányítása alatt álló minisztérium útján látja 

el. Az erős, szabályozási funkcióval felruházott központi koordináció biztosítja az 

operatív programok egységes eljárásrendek mentén történő végrehajtását, 

valamint a csalás és korrupció ellenes intézkedések tagállami szintű 

koordinációját. Kommunikációs, értékelés és monitoring tevékenységet végez, 

továbbá képzések tartásával gondoskodik a program-végrehajtási apparátus 

szaktudásának bővítéséről, a rendszer szintű tapasztalatok folyamatos 

visszacsatolásáról. Szintén az európai uniós források felhasználásáért felelős 

miniszter koordinálja a fejlesztéspolitikai kormány-döntések előkészítő szerve, a 

Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottság (FKB) munkáját, továbbá irányítja a 

Támogatásokat Vizsgáló Iroda (TVI) munkáját is, mely az állami támogatások 

versenyszempontú ellenőrzésének központi koordináló szerve. 

Az uniós értékhatárt elérő uniós támogatásból megvalósuló közbeszerzések 

ellenőrzését a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály (KFF), míg azok uniós 

értékhatár alatti, de nemzeti értékhatár feletti uniós támogatásból megvalósuló 

közbeszerzések ellenőrzését az IH végzi. 

Az Audit Hatóság (AH) feladatait az Európai Támogatásokat Auditáló 

Főigazgatóság (EUTAF) látja el. Az EUTAF végzi az összes operatív program 

rendszer- és mintavételes ellenőrzését, valamint az éves elszámolások 

ellenőrzését, továbbá tartja a kapcsolatot az ellenőrzések vonatkozásában a 

Bizottsággal és a többi tagállam ellenőrző szervezetével. A Bizottság felé 

benyújtandó elszámolásokban szereplő kiadások jogszerűségének és 
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szabályosságának biztosítása érdekében szervezetileg elkülönülő Igazoló 

Hatóságot kell működtetni; ezt a feladatot a Magyar Államkincstár látja el. 

Az operatív programokat nyomon követő Monitoring Bizottságok mellett 

Partnerségi Megállapodás szintű monitoring bizottság is felállításra kerül, amely 

a végrehajtási intézményrendszer szereplői, egyéb érintett kormányzati 

szereplők, valamint a meghatározó társadalmi, szakmai és civil partnerek 

részvételével átfogóan követi nyomon a programok megvalósulását. 

A területfejlesztési program megvalósítása során jelentős szerepet kaphat 

a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF), melynek koordinációját a 

Miniszterelnökség látja el. 2021 áprilisában megjelent Magyarország 

Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve című dokumentum, mely tartalmazza 

a végrehajtás tervezett intézményrendszerére vonatkozó információkat is. Az 

audit hatósági feladatokat az RRF esetében is az Európai Támogatásokat 

Auditáló Főigazgatóság (EUTAF) látja el. A Helyreállítási és Ellenállóképességi 

Eszköz lebonyolítása az operatív programokhoz hasonlóan a FAIR monitoring 

rendszeren keresztül történik. 

A 2021-2027-es időszakban jelentős intézményi, elsősorban informatikai 

kapacitás-fejlesztésre kerül sor. Az adminisztratív teher csökkentése érdekében 

innovatív eszközök bevezetésére kerül sor (közvetlen adatkapcsolat kiépítése 

több, ellenőrzési tevékenységet, projektkiválasztást segítő adatbázissal; banki 

adatkapcsolat létesítése a kifizetés bizonylatainak automatikus becsatolása 

érdekében). 

A 2014-2020-as tervezés tekintetében a megyei önkormányzatok 

elsődlegesen a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 

finanszírozásával megvalósuló fejlesztésekhez készítettek gazdaságfejlesztési 

és településfejlesztési részprogramokat tartalmazó megyei integrált területi 

programokat, a TOP tartalmi és forrás keretei között. 

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz) 

tervezés felelőse a Pénzügyminisztérium. A vonatkozó szabályozásnak 

megfelelően a TOP Plusz megalapozása keretében valamennyi megyei 

önkormányzat és kiemelt térség 2030-ig szóló területfejlesztési koncepciót, 

valamint területfejlesztési programot kell kidolgozzon és elfogadjon, amelyek 

rögzítik az érintett megyék, kiemelt térségek fő fejlesztési céljait és az azok 

elérése érdekében a 2021-2027-es ciklus alatt megvalósítani tervezett 

beruházásokat, beruházási irányokat. E dokumentumok képezik az alapját a 

szintén megyei, illetve kiemelt térségi szintre vonatkozó integrált területi 

programoknak, amelyek kifejezetten a TOP Plusz alatt elérhető források 

felhasználására irányuló konkrét fejlesztési elképzeléseket tartalmazzák, 

beleértve a források felhasználásának területére, ütemezésére, és 

indikátorvállalásaira vonatkozó információt is. A megyék az Irányító Hatóság által 

közzétett módszertan alapján dolgozzák ki a kiválasztási kritériumokat, 

amelyeket a TOP Monitoring Bizottság hagy jóvá. Az elkészült ITP-ket az Irányító 

Hatósághoz nyújtják be, amelyekről – értékelésüket követően – a Kormány dönt. 
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A megyei szintű tervezés előrehaladásáról, eredményeiről a megyei 

önkormányzatok folyamatosan tájékoztatták a Pénzügyminisztérium 

Területfejlesztési Tervezési Főosztályát, továbbá javaslatokkal éltek az OP 

tartalmára vonatkozóan. Ezzel párhuzamosan e szervezeti egység munkatársai 

folyamatosan informálták az érintett területi szereplőket az OP tervezetének 

alakulásáról, javaslataik érvényesüléséről. Összességében tehát a megyei 

önkormányzat a PM Területfejlesztési Tervezési Főosztályának koordinálásával 

érdemi részt vállalt a TOP Plusz tartalmának kialakításában. 

A TOP Plusz sajátossága a többi operatív programhoz képest, hogy 

elsődlegesen megyei integrált területi programokon (ITP) keresztül valósul meg 

a megyei önkormányzatok bevonásával. 

A megyei döntéshozatal rendszere, folyamata 

 

A 2021-2027 közötti Európai Uniós költségvetési ciklusban a Területi és 

Településfejlesztési Operatív Program Plusz megvalósítása a korábbiakhoz 

hasonlóan területi kiválasztási eljárásrend szerint történik. Az eljárásrend 

során a támogatási kérelmek elbírálása – a jogszabályi-formai megfelelést 

követően – előre meghatározott kritériumok alapján történik. E kritériumok egyik 

részét az Irányító Hatóság (továbbiakban IH) által meghatározott kötelező 

kritériumok adják, a másik részt a megye saját területi kiválasztási kritériumai.  

A kritériumok a megye értékválasztását tükrözik, amelyeket elsősorban 

iránymutatónak tart a források felhasználásában. A felhívásonkénti értékelési 

szempontok ezekből kerülnek levezetésre, részletezésre és súlyozásra, a 

felhívások területspecifikus mellékleteiben pedig földrajzi célterületenként és 

forrásfelhasználási módonként egyesével kerülnek ismertetésre. Az egyes 

támogatási kérelmek e szempontok mentén kaphatnak többletpontokat az 

értékelés során, ezáltal dől el a kérelmek támogathatósági sorrendje. A 

területspecifikus kritériumoknak minden egyes felhívás esetében ezt, a 

tématerület szempontjából preferált, konkrét településkört szükséges előnyben 

részesíteniük. Mindez tehát azt jelenti, hogy a TOP Plusz különböző 

tématerületei esetében eltérhetnek az kiválasztási értékelési szempontok. 

E kritériumok minden egyes felhívás kapcsán felhívás-specifikus értékelési 

szempontokká kerülnek átalakításra, amelyek minden felhívásban megjelennek, 

de minden esetben az adott témára igazítva, átfogalmazva, konkretizálva. A 

megyének javaslattételi véleményezési joga van a projektfelhívásokat illetően, 

ahol ezekre a területspecifikus értékelési szempontokra, azok súlyozására 

vonatkozóan a megye tehet javaslatot, az IH iránymutatásai alapján. 
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A 256/2021. (V.18.) kormányrendelet felhatalmazása alapján a Győr-Moson-

Sopron Megyei Önkormányzat, mint területi szereplő tevékenysége kiterjed az 

alábbi feladatokra: 

 

a) az általa elfogadott területfejlesztési koncepció és program alapján, az 

abban megfogalmazott célokkal összhangban kidolgozza és végrehajtja az 

integrált területi programot, 

b) kidolgozza az integrált területi programszintű kiválasztási kritériumokat, 

figyelembe véve a programban és az e rendeletben meghatározott 

horizontális követelményeket, 

c) véleményezi a területi kiválasztási eljárásrendben meghirdetésre kerülő 

felhívás tervezetét, és meghatározza a területi értékelési szempontokat, 

d) részt vesz a döntés-előkészítő bizottság ülésén, vagy az e rendeletben 

meghatározott esetben a területi jellegű értékelési szempontokat értékeli 

és az irányító hatóság elé terjeszti, 

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

összeállításához, 

f) végrehajtja az integrált területi programot, amelynek keretében a 

monitoring feladatainak ellátása céljából a kedvezményezettől és az 

irányító hatóságtól a támogatott projektekkel összefüggésben 

adatszolgáltatást kérhet, részt vehet a projektfejlesztésben. 



Győr-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Operatív Program 

83 

 

 

Területi Program esetén területi kiválasztási eljárásrendet kell meghatározni. 

Ha a területi kiválasztási eljárásrenddel érintett felhívásra nem kizárólag a 

területi szereplő, vagy az általa vezetett konzorcium nyújthat be támogatási 

kérelmet, a standard kiválasztási eljárásrendre vonatkozó szabályokat kell 

alkalmazni.  

Ebben az esetben az irányító hatóság döntés-előkészítő bizottságot 

(DeB) hív össze a támogatási döntés megalapozása érdekében.  Csak az a 

támogatási kérelem támogatható, melyet a Győr-Moson-Sopron Megyei 

Önkormányzat képviselője is támogatásra javasolt, aki a döntés-előkészítő 

bizottságban Győr-Moson-Sopron Megye Közgyűlésének határozatában hozott 

döntési javaslatot képviseli.  

A döntés-előkészítési bizottság az irányító hatóság és a Győr-Moson-

Sopron Megyei Önkormányzat által delegált egy-egy tagból áll. 

Az irányítóhatóság felkérésére tagot delegál a döntés-előkészítő 

bizottságba a gazdaságfejlesztési zóna komplex fejlesztéséért felelős 

kormánybiztos, akinek a feladatkörébe tartozó zónát a támogatási döntés 

érintené.  

Győr-Moson-Sopron megye részéről a végrehajtás koordinálásáért felelős 

szerv a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat, mely A Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvényben foglaltak szerint 

területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs 

feladatokat, valamint – egyéb törvények alapján - környezetvédelmi, sport-, 

nemzetiségekkel és pénzügyi igazgatással kapcsolatos feladatokat lát el. 

A 21 tagú közgyűlés 4 állandó bizottságot hozott létre (Pénzügyi és 

Ügyrendi, Területfejlesztési és Nemzetiségi, Közbeszerzési, 

Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat-tételt Ellenőrző Bizottság), 

működteti a megyei foglakoztatási paktumot, a megyei felzárkózási fórumot, a 

megyei Klímaváltozási Platformot, a Kábítószer ellenes fórumot, tagja az M9 

térségi területfejlesztési tanácsnak és egy öt megyés EGTC alapítója. Ugyancsak 

tagja Vas és Zala megyével a Regionális Területfejlesztési Konzultációs 

Fórumnak, valamint Győr és Sopron Megyei Jogú városokkal együtt a megyei 

területfejlesztési konzultációs fórum működtetője. 

A területfejlesztés az önkormányzat egyik kiemelt feladatköre, ennek 

megfelelően aktív szerepet töltött/tölt be a 2014-2020 közötti Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében a megye települései 

számára elérhető támogatási források lehívását célzó integrált területi program 

(ITP) megvalósításában csakúgy, valamint a 2021-2027-es időszakra vonatkozó 

tervezésben és végrehajtásban. Az önkormányzat hivatalában 24 fő dolgozik, 

közülük 14-en területfejlesztési és területrendezési irodában, melynek 

elsődleges feladata a terület- és vidékfejlesztési, területrendezési, 

környezetvédelmi, felzárkózási, foglalkoztatási kérdések, feladatok döntés-



Győr-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Operatív Program 

84 

 

előkészítése és végrehajtása, valamint az önkormányzat saját projektjeinek 

menedzselése. 

A többi megyei önkormányzathoz hasonlóan felelőssége és egyben 

kötelessége, hogy a saját eszközrendszerével, politikai súlyánál fogva, 

koordinációval, együttműködések felépítésével, tervi előkészítésekkel, 

forrásakkumuláció szorgalmazásával előmozdítsa a fejlesztések, törekvések 

megvalósítását, valamint az általa, vagy közreműködésével létrehozott 

társaságok és saját hivatala szolgáltatásai útján konkrétan segítse is az 

előkészítő és a projekt végrehajtó tevékenységét. Ezekben a tevékenységekben 

több megyebeli és megyén kívüli szervezettel, intézménnyel működik együtt. 

Győr-Moson-Sopron megyében a 2021-2027-es fejlesztési ciklusban 2 

Európai Területi Társulás (ETT) működik: a Rába-Duna-Vág Korlátolt 

Felelősségű Európai Területi Társulás, valamint az Arrabona ETT2[1]. A Rába-

Duna-Vág Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás önállóan 

gazdálkodó, jogi személyiséggel rendelkező, nonprofit gazdálkodó szervezet, 

melyet a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés felhatalmazásával hoztak létre 

2010-ben, tényleges működését azonban csak 2012 januárjában kezdte meg. Az 

ETT legfőbb célja, hogy tagjai között megerősítse a gazdasági, szociális és 

területi kohéziót, működési területén különböző fejlesztési tengelyek mellett 

előmozdítsa a határokon átnyúló regionális együttműködést. A közlekedési 

infrastruktúra, az energetikai rendszerek, az információtechnológia, a 

gépjárműipar, az idegenforgalom, az oktatás, a kultúra és egyház, a sport és 

ifjúság, a közös projektek programmenedzsmentje, a Duna és mellékfolyóinak 

fejlesztése, a logisztika, a kis- és középvállalkozások támogatása, a 

környezetvédelem és mezőgazdaság, valamint az egészségügy területén 

szeretne határon átnyúló együttműködést, valamint fejlesztéseket végrehajtani. 

A társuláshoz köthető a Kisprojekt Alap működtetése, amelynek alapvető célja 

a határon átnyúló társadalmi kohézió erősítése helyi szintű együttműködések 

támogatásával. 

Az Arrabona ETT a makrorégió négy, jelentős térségszervező képességgel 

rendelkező városa, Győr, Mosonmagyaróvár, Dunaszerdahely és Somorja 

együttműködésével jött létre. A társulás célkitűzése, hogy megerősítse a térség 

gazdasági és társadalmi kohézióját, hozzájáruljon a Duna-völgy, mint ökológiai 

rendszer egyensúlyának megőrzéséhez, valamint Európai Uniós 

társfinanszírozásban megvalósuló programok és projektek végrehajtásában is 

aktívan részt vesz. Az együttműködés területei: ipar-logisztika, infrastruktúra 

fejlesztés, energetika és hulladékgazdálkodás, turizmus, egészségügy, 

foglalkoztatás, vállalkozásélénkítés, oktatás, kutatás-fejlesztés, környezet- és 

természetvédelem, tájgazdálkodás, illetve a társadalmi kapcsolatok, sport és 

 
2[1] Az Európai Területi Társulás (ETT) az Európai Unió első olyan jogi eszköze, mely jogi 

személyiséget és keretet nyújt az európai önkormányzatok és régiók együttműködésére, segítve 

az uniós támogatások hatékony felhasználását. 
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rekreáció támogatása. A társulással történő együttműködés lényeges eleme a 

sikeres megyehatáron átnyúló fejlesztések megvalósításának. 

A megyét érintő területfejlesztési feladatok ellátásában fontos szerepet tölt 

be a hat megye összefogásával 2010-ben alakult M 9-esTérségi Fejlesztési 

Tanács, melynek fő céljai: az M9-es gyorsforgalmi út dunántúli szakaszának 

megépülését szorgalmazó, az út előkészítésének és megvalósításának 

meggyorsítása, az érintett megyék célkitűzéseivel összhangban a régión belüli 

és a régiók közötti közlekedési kapcsolat javítása.  Ennek érdekében felárja és 

összehangolja a tervezett M9-es gyorsforgalmi út vonzáskörzetében levő 

települések társadalmi, gazdasági célkitűzéseit, elősegíti az M9-es 

gyorsforgalmi út nemzetközi gyorsforgalmi úthálózathoz való kapcsolódási 

lehetőségeit. Az „M9” Térségi Fejlesztési Tanács tagjai: az illetékességi 

területén működő Baranya Megyei, Győr-Moson-Sopron Megyei, Somogy 

Megyei, Tolna Megyei, Vas Megyei, Zala Megyei Területfejlesztési Tanács 

elnökei. 

A megye fejlesztésében fontos szerepet töltenek be a Turisztikai 

Desztináció Menedzsment (TDM) szervezetek, melyek adott turisztikai célterület 

komplett menedzselését végzik. Fontosabb feladataik: a helyi vállalkozások 

összefogásának elősegítése és koordinálása, turisztikai termékek fejlesztése, 

rendezvények szervezése, infrastruktúra fejlesztése, illetve a települések, 

térségek marketingjének kezelése. Győr-Moson-Sopron megyében 2 TDM-

szervezet működik: a Szigetköz Turizmusáért Egyesület és a Sopron Régió 

Turisztikai Központ Nonprofit Kft. A TDM szervezetek mint helyi 

együttműködők megfelelő tapasztalattal rendelkeznek, részt vesznek a stratégiai 

tervezés szinte összes fázisában, a tervezés és végrehajtáson át egészen az 

értékelésig. 

Meghatározó jelentőségű az együttműködés az alulról szerveződő 

szervezetekkel, melyek képesek aktivizálni a helyi közösségeket, képviselve egy-

egy település, településegyüttes, mikrotérség társadalmi-gazdasági-környezeti 

érdekeit, s elősegítve azok fejlődését. Az ilyen kooperációkra megfelelő 

területfejlesztési eszköz a CLLD, aminek megvalósítói alapvetően civil 

szervezetek, sok esetben gazdasági társaságokkal, gazdasági és egyéb 

szereplőkkel is összefogva. A LEADER-közösségek a partnerség szellemében a 

települési önkormányzatok, gazdasági társaságok, civil szervezetek, 

magánszemélyek és őstermelők vidékfejlesztéssel összefüggő fejlesztéseit, 

tevékenységeit koordinálják. Győr-Moson-Sopron megyében ilyenek: Alpokalja-

Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület, Alpokalja-Ikvamente LEADER Egyesület, 

Pannónia Kincse LEADER Egyesület, Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület, 

Szigetköz-Mosoni-sík LEADER Egyesület. 

A fentiekben felsorolt és nevesített szervezetek mellett számos egyéb 

szereplő is aktívan hozzájárul a megyei területfejlesztés formálásához, 

gondolhatunk itt – a teljesség igénye nélkül – a különböző közigazgatási és 

közszolgálati szervezetekre, önkormányzatokra, a szakmai érdekképviseletekre, 
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tudományos, oktatási, művelődési intézményekre. A széleskörű partnerségi 

folyamat során a megyei önkormányzat biztosítja a velük való minél hatékonyabb 

együttműködést. 

A határon átnyúló együttműködési programok közül Győr-Moson-Sopron 

megye az osztrák-magyar és a szlovák-magyar CBC programokban érintett. 

Ezek végrehajtását EU szinten az Európai Regionális Fejlesztési Alap által az 

európai területi együttműködési célkitűzésnek nyújtott támogatásra vonatkozó 

egyedi rendelkezésekről szóló 1299/2013/EU rendelet (továbbiakban ETE-

rendelet) szabályozza. 
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4.2. A teljesítés-igazolás követelményrendszerének kialakítása 

 

A horizontális elvek alkalmazása során a környezeti, fenntarthatósági 

szempontok, célok érvényesítése az adott beavatkozástípusok, illetve 

kedvezményezettek esetében kiemelten fontos; a természeti erőforrások, a táj, 

a természeti, környezeti értékek védelmével, a klímaváltozás elleni küzdelemmel, 

az esélyegyenlőséggel, valamint a nők és férfiak közötti egyenlőséggel 

kapcsolatos – összefoglalóan horizontálisnak nevezett – követelmények 

érvényesítése az Európai Unió fejlesztéspolitikájának kötelező eleme. Ez a 

megközelítés várhatóan továbbra is így lesz a 2021-2027-es időszakban. 

A 2014-20-as OP-kban számos olyan intézkedés szerepelt, amelyek 

tartalmaznak horizontális szempontokat, így saját szakterületi eszközeikkel 

megvalósításuk során kedvező hatással lehetnek a környezet állapotára, sőt 

számos beavatkozás kifejezetten a környezeti elemek, rendszerek állapotának 

javítását célozza. A hazai szabályozás a következő eszközök segítségével 

érvényesítette a 2014-20-as ciklus projektjeiben a horizontális alapelvek 

érvényesülését: nemzeti szintű jogszabályok kötelező alkalmazása, az Irányító 

Hatóságok (IH) számára kiadott útmutatók, a kedvezményezettek számára 

kiadott útmutatók, a támogatási felhívásokban rögzített előírások. Az 

általánosan alkalmazható horizontális követelmények célja, hogy ahol az adott 

felhívás elsődleges célja nem a horizontális elvekhez járul hozzá, ott is a 

horizontális elv szerinti intézkedések valósuljanak meg az adott terület 

sajátosságainak, eszközrendszerének, mozgásterének figyelembevételével. 

A kapcsolódó szabályok a 2014-2020 programozási időszakban az egyes 

európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásáról szóló, 

272/2014. (XI. 5) számú kormányrendeletben jelentek meg. Ez az uniós 

intézményrendszer szereplői számára határoz meg feladatokat, illetve előírja a 

horizontális követelmények felhívásokba, valamint a támogatási szerződésekbe 

történő beépítésének kötelezettségét. A 2014-2020-as időszakban az Irányító 

Hatóságok a Partnerségi Megállapodás Monitoring Bizottsága által elfogadott, a 

horizontális követelmények érvényesítésének részletes szabályairól szóló 

útmutató alapján fogalmazhattak meg specifikus horizontális elvárásokat a 

felhívásokban. 

  

 


