
6. táblázat: Finanszírozandó projektcsomagok összefoglaló táblája (6. priortás)

 6.1.1

Projektcsomag:

a humántőke fejlesztése, a 

tudásrégió megteremtése, a 

kulturális és turisztikai kínálat 

kiaknázása

A megye egész 

területe, kiemelten az 

együttműködésben 

érdekelt központok, 

valamint határmenti 

járások

Kutatóközpontok; Energiaszolgáltatók, 

energiafogyasztók; Munkaügyi intézetek, 

munkaadók, szakképző helyek; Tömegközlekedési 

vállalatok, önkormányzatok; Tervező szervezetek 

és hatóságok; Turisztikai szövetségek, turisztikai 

desztinációk hálózata; Közszolgáltatók; 

Vízgazdálkodási, természetvédelmi szervezetek, 

hatóságok; Egyéb intézmények

Az innovációs lánc résztvevői; 

Energiafogyasztók; Munkaadók, 

munkavállalók; Tömegközlekedésben 

résztvevők; Területileg illetékes 

önkormányzatok; Szolgáltató szektor, 

térségbe érkező turisták; A 

közszolgáltatási rendszerek használói; 

Ökoszisztéma; a térség társadalma

2015-2020 2790

ATHU, SKHU, 

TOP, GINOP, 

EFOP, KEHOP 

(1) a kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció erősítése; (3) a kkv-k, (az EMVA esetében) a 

mezőgazdasági, illetve (az ETHA esetében) a halászati és akvakultúra-ágazat versenyképességének a 

növelése; (4) az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatása 

minden ágazatban; (6) a környezet megóvása és védelme és az erőforrás-felhasználás 

hatékonyságának előmozdítása; (7) a fenntartható közlekedés előmozdítása és szűk keresztmetszetek 

megszüntetése a kulcsfontosságú hálózati infrastruktúrákban; (8) a fenntartható és minőségi 

foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatása; (10) az oktatásba, és a képzésbe, 

többek között a szakképzésbe történő beruházás a készségek fejlesztése és az egész életen át tartó 

tanulás érdekében; (11) a hatóságok és az érdekelt felek intézményi kapacitásának javítása és 

hatékony közigazgatáshoz történő hozzájárulás

új termékek termelése céljából támogatott 

vállalkozások száma (db);  az 

üvegházhatást okozó gázok éves 

csökkenése (tonna CO2  egyenérték); (az 

emberi erőforrás fejlesztési) 

programokba bevont személyek száma 

(fő); új tömegközlekedési járok száma (db), 

utazási idő csökkenése (h); létrejött  

intézményi együttműködések száma (db); a 

természeti és a kulturális örökségeknek, 

illetve látványosságoknak minősülő 

támogatott helyszíneken tett látogatások 

várható számának növekedése 

(látogatás/év) ; közös rendezvények 

résztvevőinek száma (fő)

igen

 6.1.2
Projektcsomag: infrastruktúrális 

hálózatok (pl. TEN-T) fejlesztése

Közvetlenül: a megyén 

áthaladó 

transznacionális 

európai közlekedési 

(TEN-T) folyósókkal 

érintett térségek. 

Közvetve: a megye 

egész területe, 

valamint a szomszédos 

határon túli régiók és 

hazai megyék. 

NIF Zrt.; ÉDUVIZIG; útkezelők, vasút társaságok, 

hajózási és szállítmányozási vállalatok.

Elsősorban a nemzetközi (közúti, vasúti, 

vízi)  tranzitforgalom résztvevői
2015-2020 15000

CEF, IKOP, 

KEHOP

(4) az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatása minden 

ágazatban; (7) a fenntartható közlekedés előmozdítása és szűk keresztmetszetek megszüntetése a 

kulcsfontosságú hálózati infrastruktúrákban; (8) a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a 

munkavállalói mobilitás támogatása; 

Utazási és szállítási idő megtakarítás; Az 

eljutási idő rövidülése (óra); szállított 

árumennyiség (tonna), bevont vállalkozások 

száma (db) 

igen

ÖSSZ 17790

 6.2.1

Projektcsomag:

az elérhetőség javítása, 

infrastrukturális fejlesztések

Határony átnyúló 

vonzáskörzeti 

központok (Győr, 

Mosonmagyaróvár, 

Sopron)

Munkaügyi intézetek, munkaadók; 

Tömegközlekedési és helyi közlekedési vállalatok; 

Önkormányzatok; Kutatói és oktatási központok; 

Egészségügyi szolgáltatók; Képzési rendszer 

résztvevői; Autóipari piac résztvevői; KKV-k; 

Logisztikai központok, szállítással foglalkozó 

vállalkozások; Természetvédelmi és kulturális 

értékvédelmi szervezetek, kreatív iparág 

résztvevői; Határon átnyúló együttműködésekben 

potenciálisan résztvevők; Közszolgáltatók, 

termelő és szolgáltató szektor szereplői 

Határtérségben élő lakosok, szervezetek, 

vállalkozások, szolgáltatók
2014-2020 22650

ATHU, SKHU, 

TOP, GINOP, 

EFOP, IKOP

(1) a kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció erősítése; (3) a kkv-k, (az EMVA esetében) a 

mezőgazdasági, illetve (az ETHA esetében) a halászati és akvakultúra-ágazat versenyképességének a 

növelése; (4) az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatása 

minden ágazatban; (6) a környezet megóvása és védelme és az erőforrás-felhasználás 

hatékonyságának előmozdítása; (7) a fenntartható közlekedés előmozdítása és szűk keresztmetszetek 

megszüntetése a kulcsfontosságú hálózati infrastruktúrákban; (8) a fenntartható és minőségi 

foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatása; (9) a társadalmi befogadás 

előmozdítása és a szegénység, valamint a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem; (10) az 

oktatásba, és a képzésbe, többek között a szakképzésbe történő beruházás a készségek fejlesztése és az 

egész életen át tartó tanulás érdekében; (11) a hatóságok és az érdekelt felek intézményi 

kapacitásának javítása és hatékony közigazgatáshoz történő hozzájárulás

(az emberi erőforrás fejlesztési) 

programokba bevont személyek száma 

(fő) ; új tömegközlekedési járok száma (db), 

utazási idő csökkenése (h); jobb 

egészségügyi szolgáltatásokban 

részesülő lakosság (személy) ; a 

természeti és a kulturális örökségeknek, 

illetve látványosságoknak minősülő 

támogatott helyszíneken tett látogatások 

várható számának növekedése 

(látogatás/év); megrendezett szaknyelvi 

képzések száma (db); az együttműködések 

keretében fejlesztett tananyagok száma 

(db); a határon átnyúló kutatási projektben 

résztvevők száma (fő); közös rendezvények 

résztvevőinek száma (fő); támogatásban 

részesülő vállalkozások száma (db) ; 

létrejött intézményi együttműködések száma 

(db)

igen

 6.2.2

Projektcsomag:

Európai Területi 

Együttműködési 

Csoportosulások (ETT-k)

A megye ETT-kkel 

érintett területei és 

azok vonzáskörzete 

(az RDV EGTC 

esetében a megye 

egész területe)

ETT-k; Önkormányzatok; Tömegközlekedési 

vállalatok; Vízgazdálkodási, természetvédelmi, 

katasztrófavédelmi szervezetek, hatóságok; KKV-

k; Munkaügyi intézetek, munkaadók, szakképző 

helyek; Egészségügyi szolgáltatók; A rövid ellátási 

lánc résztvevői; Az ökoturizmusban érdekelt 

szervezetek; Turisztikai szervezetek, desztinációk; 

Határtérségben élő lakosok, szervezetek, 

vállalkozások, szolgáltatók
2014-2020 31050

ATHU, SKHU, 

TOP, GINOP, 

EFOP

(1) a kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció erősítése; (3) a kkv-k, (az EMVA esetében) a 

mezőgazdasági, illetve (az ETHA esetében) a halászati és akvakultúra-ágazat versenyképességének a 

növelése; (4) az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatása 

minden ágazatban; (5) az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázatmegelőzés és -kezelés 

előmozdítása; (6) a környezet megóvása és védelme és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának 

előmozdítása; (7) a fenntartható közlekedés előmozdítása és szűk keresztmetszetek megszüntetése a 

kulcsfontosságú hálózati infrastruktúrákban; (8) a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a 

munkavállalói mobilitás támogatása; (9) a társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység, 

valamint a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem; (10) az oktatásba, és a képzésbe, többek 

között a szakképzésbe történő beruházás a készségek fejlesztése és az egész életen át tartó tanulás 

érdekében; (11) a hatóságok és az érdekelt felek intézményi kapacitásának javítása és hatékony 

közigazgatáshoz történő hozzájárulás

jobb egészségügyi szolgáltatásokban 

részesülő lakosság (személy) ; (az emberi 

erőforrás fejlesztési) programokba 

bevont személyek száma (fő) ; új 

tömegközlekedési járok száma (db); utazási 

idő csökkenése (h); rehabilitált/revitalizált 

folyószakaszok hossza (km); az 

üvegházhatást okozó gázok éves 

csökkenése (tonna CO2 egyenérték) ; 

újonnan átadott, határon átnyúló 

kerékpárút hálózat hossza (km; támogatott 

szervezetek száma (db); új helyi termékek 

forgalomba hozatala céljából támogatott 

vállalkozások száma (db/év); a természeti 

és a kulturális örökségeknek, illetve 

látványosságoknak minősülő támogatott 

helyszíneken tett látogatások várható 

számának növekedése (látogatás/év) ; 

létrehozott helyi piacok száma (db) 

igen

ÖSSZ 53700

 6.3.1

Projektcsomag:

gazdasági együttműködések 

erősítése

Győri, Pannonhalmi, 

Soproni, Téti járás 

települései

KKV-k; gazdasági és innovációs hálózatok; 

turisztikai szervezetek; szolgáltató szektor

gazdasági szereplők; térségbe érkező 

turisták
2014-2020 50

TOP, GINOP, 

VP

(1) a kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció erősítése; (3) a kkv-k, (az EMVA esetében) a 

mezőgazdasági, illetve (az ETHA esetében) a halászati és akvakultúra-ágazat versenyképességének a 

növelése; (4) az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatása 

minden ágazatban; (6) a környezet megóvása és védelme és az erőforrás-felhasználás 

hatékonyságának előmozdítása; (7) a fenntartható közlekedés előmozdítása és szűk keresztmetszetek 

megszüntetése a kulcsfontosságú hálózati infrastruktúrákban; (8) a fenntartható és minőségi 

foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatása; (9) a társadalmi befogadás 

előmozdítása és a szegénység, valamint a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem; (10) az 

oktatásba, és a képzésbe, többek között a szakképzésbe történő beruházás a készségek fejlesztése és az 

egész életen át tartó tanulás érdekében; (11) a hatóságok és az érdekelt felek intézményi 

kapacitásának javítása és hatékony közigazgatáshoz történő hozzájárulás

Támogatásban részesülő vállalkozások 

száma (db); a természeti és a kulturális 

örökségeknek, illetve látványosságoknak 

minősülő támogatott helyszíneken tett 

látogatások várható számának 

növekedése (látogatás/év);  gazdasági 

szereplők közti együttműködések száma 

(db),

igen

 6.3.2

Projektcsomag:

környezeti és infrastrukturális 

hálózatok összekapcsolása

A megye egész 

területe, kiemelten a 

megyehatár menti 

területek

Magyar Közút Nonprofit Zrt.; közlekedési 

szolgáltatók; turisztikai szervezetek; 

természetvédelemben, és a tájgazdálkodásban 

érdekelt szereplők

helyi lakosok; átutazók; térségbe érkező 

turisták
2014-2020 215350

TOP, IKOP, 

GINOP, EFOP

(2) az IKT-hoz való hozzáférésnek, azok használatának és minőségének a javítása; (3) a kkv-k, (az 

EMVA esetében) a mezőgazdasági, illetve (az ETHA esetében) a halászati és akvakultúra-ágazat 

versenyképességének a növelése; (4) az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő 

elmozdulás támogatása minden ágazatban; (6) a környezet megóvása és védelme és az erőforrás-

felhasználás hatékonyságának előmozdítása; (7) a fenntartható közlekedés előmozdítása és szűk 

keresztmetszetek megszüntetése a kulcsfontosságú hálózati infrastruktúrákban; (8) a fenntartható és 

minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatása; (9) a társadalmi befogadás 

előmozdítása és a szegénység, valamint a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem; (11) a 

hatóságok és az érdekelt felek intézményi kapacitásának javítása és hatékony közigazgatáshoz történő 

hozzájárulás

a természeti és a kulturális 

örökségeknek, illetve látványosságoknak 

minősülő támogatott helyszíneken tett 

látogatások várható számának 

növekedése (látogatás/év); az újraépített 

vagy felújított közutak teljes hossza (km); 

utazási idő csökkenése (h); a legalább 30 

Mbps sávszélességű hozzáféréssel rendelkező 

háztartások és vállalkozások száma 

igen

 6.3.3

Projektcsomag:

intézményi együttműködések és 

kapcitások bővítése

A megyehatár menti 

járások

Közintézmények; Egyetemek; Szolgáltató 

intézmények
helyi lakosok; gazdasági szereplők 2014-2020 300

TOP, EFOP, 

GINOP

(1) a kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció erősítése; (2) az IKT-hoz való hozzférésnek, azok 

használatának és minőségének a javítása; (3) a kkv-k, (az EMVA esetében) a mezőgazdasági, illetve (az 

ETHA esetében) a halászati és akvakultúra-ágazat versenyképességének a növelése; (6) a környezet 

megóvása és védelme és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása; (7) a fenntartható 

közlekedés előmozdítása és szűk keresztmetszetek megszüntetése a kulcsfontosságú hálózati 

infrastruktúrákban; (8) a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás 

támogatása; (10) az oktatásba, és a képzésbe, többek között a szakképzésbe történő beruházás a 

készségek fejlesztése és az egész életen át tartó tanulás érdekében; (11) a hatóságok és az érdekelt 

felek intézményi kapacitásának javítása és hatékony közigazgatáshoz történő hozzájárulás

Közintézmények kihasználtságának 

változása (%), intézményi együttműködések 

száma (db)

igen

ÖSSZ 215700

6.3 Intézkedés megnevezése: Megyehatáron átnyúló együttműködések

Prioritás azonosítója, neve: 6. A megye és országhatáron átnyúló együttműködés fejlesztése

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 

projektcsomago

k

6.1 Intézkedés megnevezése: Közép-Európai nagytérségi együttműködés (Centrope)

6.2 Intézkedés megnevezése: Országhatár menti együttműködések


