
5. táblázat: Finanszírozandó projektcsomagok összefoglaló táblája (5. priortás)

 5.1.1

Projektcsomag: „Rábaköz”

térségi gazdaságfejlesztési program 

(kiemelt megyei felzárkóztatási irány)

A csornai és kapuvári ipari parkokban 

megvalósuló integrált térségi fejlesztési 

program a szükséges közlekedési 

kapcsolatok megteremtésével

Rábaköz 

települései

Győr-Moson-Sopron Megyei 

Önkormányzat, Csorna és 

Kapuvá városok 

önkormányzatai. A csornai és 

kapuvári ipari parki 

fejlesztések eredményeit 

igénybe vevő gazdálkodó 

szervezetek. A csornai és 

kapuvári ipari parkokban 

működő gazdálkodó 

szervezetek által 

foglalkoztatottak

önkormányzatok, vállalkozások, 

civil szervezetek, innováció 

közvetítő intézmények, fejlesztési 

társaságok

2016-2020 3000 GINOP, 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

helyi vállalkozások számának növekedése (db), 

foglalkoztatási szint növekedése (fő), helyi 

termékpaletta bővülése (db)

igen

ÖSSZ 3000

 5.2.1

Projektcsomag: „Felzárkóztatás”

elmaradott térségek foglalkoztatási-

gazdaságfejlesztési programja

A leszakadó térségek (Rábaköz, Sokoró- és 

Bakonyalja, Répce-sík) foglalkoztatási 

lehetőségeinek bővítését és a helyi 

gazdaság fejlesztését támogató intézkedési 

csomag.

Integrált programja a szükséges 

közlekedési kapcsolatok megteremtésével 

Rábaköz, 

Sokoró- és 

Bakonyalja, 

Répce-sík

Győr-Moson-Sopron Megyei 

Önkormányzat, Megyei 

Kormányhivatal Munkaügyi 

Központja , a hátrányos 

helyzetű célcsoportokat 

foglalkoztató gazdálkodó 

szervezetek, a térségben élő 

gazdasági és munkaerő-piaci 

szempontból hátrányos 

helyzetű foglalkoztatottak

önkormányzatok, vállalkozások 2015-2020 10000 VP

(6)    környezetvédelem és az 

erőforrás-felhasználás 

hatékonyságának előmozdítása (8) 

foglalkoztatás előmozdítása és a 

munkaerő mobilitásának támogatása 

(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

helyi vállalkozások számának növekedése (db), 

helyi termékkínálat bővülése (db), 

foglalkoztatási szint növekedése (fő)

igen

 5.2.2
Projektcsomag: Győr-Moson Sopron Megyei 

Szociális Gazdaság-fejlesztési Program

A megye egész 

területét érinti, 

így az összes 

települést; 

megye 

aprófalvas 

települései és 

térségei 

Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési 

Alapítvány és a LEED Nonprofit 

Kft. Konzorciuma,  Győr-Moson-

Sopron Megyei Önkormányzat , 

A megye szociálisan rászorult 

állampolgárai, a szociális 

ellátást nyújtó intézmények, a 

falugondnokok

vállalkozások, civil szervezetek, 

egyház, önkormányzatok, szociális 

ellátórendszer

2015-2020 1800
TOP 6.2, 

EFOP

 (1)  A kutatás, a technológiai 

fejlesztés és az innováció erősítése (3) 

A kis- és középvállalkozások 

versenyképességének javítása (8) A 

fenntartható és minőségi 

foglalkoztatás, valamint a munkaerő 

mobilitás ösztönzése (9) A társadalmi 

befogadás és a szegénység, valamint a 

megkülönböztetés minden formája 

elleni fellépés, (6)    környezetvédelem 

és az erőforrás-felhasználás 

hatékonyságának előmozdítása; 

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

közösségvezérelt helyi fejlesztési 

stratégiák keretében végzett 

beruházások

fejlesztett/ létrehozott szociális vállalkozások 

száma (db), a szociális ellátásban részesülők 

számának növkedése (fő), térségekben az 

élettartam növekedése (kor, év)

igen

ÖSSZ 11800

 5.3.1

Projektcsomag: „Győri Járműipari Körzet”

megyei járműipar-fejlesztési program

(megyei kiemelt fejlesztési irány)

A Győrben működő Audi Hungaria Motor 

Kft. tervezett motorgyártási, 

gépjárműgyártási és kutatásfejlesztési 

beruházásai. A megyehatáron messze 

túlnyúló foglalkoztatási körrel működő 

járműipari nagyvállalat, az Audi beszállítói 

körének bővítése. Ezáltal fejlődési 

lehetőséget nyújtva a megyében működő 

beszállítóknak: a kkv-knak, valamint a 

szintén nagy hagyományú és győri 

székhelyű Rába Járműipari Holding Nyrt-

nek (pl.: autóbuszgyártás bevonásával). A 

Széchenyi István Egyetem bázisán 

alternatív hajtású járművek kutatási 

fejlesztési programja. 

Győr

Győr-Moson-Sopron Megyei 

Önkormányzat, Audi Hungaria 

Motor Kft., továbbá az érintett 

cégek, a Győri Járműipari Régió 

fejlesztésének eredményeit 

igénybe vevő gazdálkodó 

szervezetek, különös tekintettel 

a kkv-kra és a Rábára, a Győri 

Járműipari Régióban működő 

gazdálkodó szervezetek által 

foglalkoztatottak

vállalkozások (beszállítók, 

klaszterek), innovációs központok, 

ipari park, felsőoktatási 

szervezetek, szakképző 

intézmények, kutató-fejlesztő 

vállalkozások és intézmények

2015-2018 3000 GINOP

 (1)  A kutatás, a technológiai 

fejlesztés és az innováció erősítése(3) 

A kis- és középvállalkozások 

versenyképességének javítása(8) a 

fenntartható és minőségi 

foglalkoztatás, valamint a munkaerő 

mobilitás ösztönzése(9) A társadalmi 

befogadás és a szegénység, valamint a 

megkülönböztetés minden formája 

elleni fellépés(10) Az oktatásba, a 

képzésbe, a szakképzésbe történő 

beruházás a készségek fejlesztése és 

az egész életen át tartó tanulása 

érdekében

vállalati együttműködések számának 

növekedése (db), új klaszterek létrejötte (db), 

beszállító kapcsolatok számának emelkedése 

(db), új termékek és szolgáltatások megjelenése 

(db), foglalkoztatási szint minőségi emelkedése 

és stabilitása (fő)

igen

ÖSSZ 3000

 5.4.1

Projektcsomag: Társadami együttműködés 

segítése a megye járásaiban *

A megye egész 

területét érinti, 

így az összes 

települést

önkormányzatok, civil 

szervezetek
lakosság, civil szervezetek 2014-2020 3500

TOP, VP, 

EFOP

(9) a társadalmi befogadás 

előmozdítása és a szegénység elleni 

küzdelem 

A programba bevont személyek száma (fő); A 

támogatott civil szervezetek száma (db). Jobb 

szolgáltatásokban részesülő lakosság száma (fő)

igen

ÖSSZ 3500

Prioritás azonosítója, neve: 5. A megye belső kohéziójának erősítése

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

5.4 Intézkedés megnevezése: Centrumok és térségük integrációja

Kapcsolódó EU tematikus célkitűzés 
Projektcsomaghoz kapcsolódó eredmény és output 

indikátorok (jellemzően prioritásonként)

Együttműködés

ben 

megvalósuló 

projektcsomago

k

5.1 Intézkedés megnevezése: Rábaköz Fejlesztési Program

5.2 Intézkedés megnevezése: Helyzetbe Hozás Programja

5.3 Intézkedés megnevezése: Győri Járműipari körzet


