
4. táblázat: Finanszírozandó projektcsomagok összefoglaló táblája (4. priortás)

 4.1.1
Projektcsomag:

a környezeti potenciál hasznosítása
A megye egész területe települési önkormányzatok, vállalkozások, GYMSMKIK

önkormányzato

k, vállalkozások
2015-2020 3000 KEHOP

(6)    környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás 

hatékonyságának előmozdítása (8) foglalkoztatás 

előmozdítása és a munkaerő mobilitásának 

támogatása 3) A kis- és középvállalkozások 

versenyképességének javítása (9) a társadalmi 

befogadás előmozdítása és a szegénység elleni 

küzdelem befogadás előmozdítása és a szegénység 

elleni küzdelem 1301/2013/EU rendelet 5. cikk 9) d 

közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiák keretében 

végzett beruházások

energiafogyasztás átstrukturálódása, zöldenergia 

felhasználás növekedése, foglalkoztatási szint 

növekedése, energiaszolgáltatás biztonságának 

javulása

igen

 4.1.2
Projektcsomag:

zöldgazdaság

megye egész területe 

kiemelten a környezeti 

erőforásokkal 

hasznosítható területek 

(nap, szél, villamos)

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat, Nyugat-magyarországi 

Egyetem (Sopron, Mosonmagyaróvár), Széchenyi István Egyetem (Győr), 

Megújuló energiát előállító szervezetek,  felhasználók (a megye lakói, 

vállalkozói, a megyében evékenykedő cégek), a zöld (megújuló) energiát 

előállító szervezetek

önkormányzato

k, vállalkozások
2016-2018 6000 KEHOP

(6)    környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás 

hatékonyságának előmozdítása (8) foglalkoztatás 

előmozdítása és a munkaerő mobilitásának 

támogatása 3) A kis- és középvállalkozások 

versenyképességének javítása (9) a társadalmi 

befogadás előmozdítása és a szegénység elleni 

küzdelem befogadás előmozdítása és a szegénység 

elleni küzdelem 1301/2013/EU rendelet 5. cikk 9) d 

közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiák keretében 

végzett beruházások

energiafogyasztás átstrukturálódása, zöldenergia 

felhasználás növekedése, foglalkoztatási szint 

növekedése, energiaszolgáltatás biztonságának 

javulása

igen

 4.1.3
Projektcsomag:

energiagazdálkodás
A megye egész területe önkormányzatok, önkormányzati intézmények

önkormányzato

k, vállalkozások
2015-2020 1000 TOP 3.2

(4) Az alacsony CO2-kibocsátású gazdaság felé történő 

elmozdulás támogatása

A fejlesztések eredményeként megtakarított energia 

mennyisége (kwh, m3); Új beépített megújuló energia 

kapacitás

igen

ÖSSZ 10000

 4.2.1
Projektcsomag:

a környezeti állapot javítása  

megye azon 2000 fő 

fölötti települései, 

amelyek nem 

rendelkeznek 

csatornahálózattal, 

továbbá az alternatív 

szennyvízelvezetés 

kiterjesztése az 

aprófalvas 

településhálózatban

A csatornázatlan települések önkormányzatai  

önkormányzato

k, közüzemi 

szolgáltató 

szervezetek, 

háztartások

2015-2020 12000
KEHOP, hazai 

forrás

(6)    környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás 

hatékonyságának előmozdítása (8) foglalkoztatás 

előmozdítása és a munkaerő mobilitásának 

támogatása 3) A kis- és középvállalkozások 

versenyképességének javítása (9) a társadalmi 

befogadás előmozdítása és a szegénység elleni 

küzdelem befogadás előmozdítása és a szegénység 

elleni küzdelem 1301/2013/EU rendelet 5. cikk 9) d 

közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiák keretében 

végzett beruházások

szennyvízhálózatba bekapcsolt lakások számának 

növekedése (db)
igen

 4.2.2
Projektcsomag:

a települések értékmegóvása  
Kisebb települések

Települési önkormányzatok, művelődési házak, IKSZT-k, civil szervezetek, 

ipartestületek szövetségei

civil 

szervezetek, 

önkormányzato

k, oktatási 

intézmények, 

lakosság

2015-2020 500 TOP 6.2

(9) a társadalmi befogadás előmozdítása és a 

szegénység elleni küzdelem(8) foglalkoztatás 

előmozdítása és a munkaerő mobilitásának 

támogatása (11) az intézményi kapacitások és a 

közigazgatás hatékonyságának fokozása(4) az 

alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra való 

áttérés támogatása minden ágazatbanERFA 5. cikk (6) 

c) a kulturális és természeti örökség védelme, 

elősegítése és fejlesztése

megjelentetett kiadványok száma (db), építészetileg 

dokumentált, archivált építmények száma (db), 

rekonstruált/felújított épületek, ingatlanok száma (db, 

m2), bevont diákok/képzésben résztvevők száma (fő), 

bevont szakemberek, közreműködők száma (fő), 

látogatók száma (fő), megvalósult tapasztalatcserék, 

találkozók, táborok száma (db), bevont 

szakemberek/művészek száma (fő), képzésekben, 

alkotótáborokban résztvevők száma (fő), 

megjelentetett kiadványok száma (db), 

képzőművészeti fejlesztések, alkotások száma (db)

igen

 4.2.3
Projektcsomag:

a víz mint erőforrás

megye egész területe 

kiemelten a környezeti 

erőforásokkal 

hasznosítható területek 

(víz)

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat, Nyugat-magyarországi 

Egyetem (Sopron, Mosonmagyaróvár), Széchenyi István Egyetem (Győr), 

Megújuló energiát előállító szervezetek,  felhasználók (a megye lakói, 

vállalkozói, a megyében tevékenykedő cégek), a zöld (megújuló) energiát 

előállító szervezetek

önkormányzato

k, vállalkozások
2016-2018 6000 KEHOP

(6)    környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás 

hatékonyságának előmozdítása (8) foglalkoztatás 

előmozdítása és a munkaerő mobilitásának 

támogatása 3) A kis- és középvállalkozások 

versenyképességének javítása (9) a társadalmi 

befogadás előmozdítása és a szegénység elleni 

küzdelem befogadás előmozdítása és a szegénység 

elleni küzdelem 1301/2013/EU rendelet 5. cikk 9) d 

közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiák keretében 

végzett beruházások

energiafogyasztás átstrukturálódása, zöldenergia 

felhasználás növekedése, foglalkoztatási szint 

növekedése, energiaszolgáltatás biztonságának 

javulása

igen

ÖSSZ 18500

 4.3.1

Projektcsomag:

a hátrányban, fogyatékkal élők, valamint az idősek életminőségének javítása, 

az ellátórendszereinek fejlesztése

járások esetében 

felmerülő projektek 

(lásd járások 

projektcsomagjai)

önkormányzatok, önkormányzati intézmények, civil szervezetek lakosság 2015-2020 1000 TOP 4.1

(9) A társadalmi együttműködés előmozdítása, a 

szegénység és mindenfajta diszkrimináció elleni 

küzdelem

Jobb szolgáltatásokban részesülő lakosság száma (fő) igen

 4.3.2

Projektcsomag:

az egészségügyi ellátás fejlesztése, az egészségügyi szolgáltatásokhoz való 

hozzáférés egyenlőtlenségeinek csökkentése, egészséggazdaság fejlesztések, 

rekreációs gyógyászati központ(ok) kialakítása; prevenciós, az életminőség 

javítását elősegítő programok; aktív, egészséges, összetartó helyi közösségek 

fejlesztését támogató programok, aktív szabadidő-eltöltést elősegítő 

fejlesztések                                                                      

járások esetében 

felmerülő projektek 

(lásd járások 

projektcsomagjai)

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat, Vízügyi Igazgatási feladatokat 

ellátó szervek (Vízügyi Igazgatóság, Nemzeti Környezetügyi Intézet), Győr 

Megyei Jogú Város Önkormányzata, GYEMSZI, Petz Aladár Megyei Oktató 

Kórház, a fejlesztés tárgyát képező szolgáltatásokat nyújtó gazdálkodó 

szervezetek, a szolgáltatásokat igénybe vevő látogatók, az érintett 

térségekben élő szakképzett munkaerő

egészségügyi 

intézmények
2015-2020 4500

GINOP, 

KEHOP, TOP

(6)    környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás 

hatékonyságának előmozdítása (8) foglalkoztatás 

előmozdítása és a munkaerő mobilitásának 

támogatása 3) A kis- és középvállalkozások 

versenyképességének javítása (9) a társadalmi 

befogadás előmozdítása és a szegénység elleni 

küzdelem befogadás előmozdítása és a szegénység 

elleni küzdelem 1301/2013/EU rendelet 5. cikk 9) d 

közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiák keretében 

végzett beruházások

egészségügyi ellátottság növekedése, mortalitási 

mutatók javulása, a gondozottak körének növekedése 

(fő), a prevenciókba bevontak számának növekedése 

(fő)

igen

 4.3.3

Projektcsomag:

a művészeti nevelés támogatása; közgyűjtemények infrastrukturális 

fejlesztése, közösségi kezdeményezések támogatása; szemléletformálás

egészségügyi centrum fejlesztése, egészséges életmód elősegítése

járások esetében 

felmerülő projektek 

(lásd járások 

projektcsomagjai)

önkormányzatok, önkormányzati intézmények, civil szervezetek lakosság 2014-2020 2000 TOP 4.1

(6)    környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás 

hatékonyságának előmozdítása (8) foglalkoztatás 

előmozdítása és a munkaerő mobilitásának 

támogatása 3) A kis- és középvállalkozások 

versenyképességének javítása (9) a társadalmi 

befogadás előmozdítása és a szegénység elleni 

küzdelem befogadás előmozdítása és a szegénység 

elleni küzdelem 1301/2013/EU rendelet 5. cikk 9) d 

közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiák keretében 

végzett beruházások

Jobb szolgáltatásokban részesülő lakosság száma (fő)
igen

ÖSSZ 7500

4.3 Intézkedés megnevezése: Az életminőség javítása

Prioritás azonosítója, neve: 4. A környezet megújítása, a kultúra támogatása, az életminőség javítása

Sor-szám Intézkedés és Projektcsomag megnevezése[1] 
Projektcsomag területi 

specifikumai[2]
Jellemző kedvezményezettek köre

Célcsoport 

megjelölése

Projektcsomag 

ütemezése

Projektcsomag 

költségigénye 

(Indikatív, 

teljes összeg, 

(Millió Ft))

 Finanszírozó 

forrás
Kapcsolódó EU tematikus célkitűzés 

Projektcsomaghoz kapcsolódó eredmény és output 

indikátorok (jellemzően prioritásonként)

Együttműködés

ben 

megvalósuló 

projektcsomag

ok

4.1 Intézkedés megnevezése: A környezeti adottságok hasznosítása

4..2 Intézkedés megnevezése: Táj, település, ember


