
TERVEZET

Projektcsomag Rövid tartalom
Költségigény 

(millió forint)

TOP 

prioritás

Lüktető Belváros program 

folytatása 

A Belváros kulturális infrastruktúrájának 

funkcióbővítő fejlesztése, népességmegtartó, 

városi fókuszú, család-, klíma és 

vállalkozásbarát településfejlesztés Győr 

turisztikai szempontból is kiemelt kulturális 

intézményeinek felújítása, funkcióbővítő 

fejlesztése. A belváros kiemelt tereinek, 

családi találkozási pontjainak, 

intézményeinek funkcióbővítő fejlesztése.

15 470 2.1, 2.2

Smart City Győr - Fenntartható 

települési közlekedésfejlesztési 

program

Győr város parkolási problémáinak kezelése 13 000  3.1

Szociális városrehabilitációs 

program folytatása

Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban - 

II. ütem. Elsősorban a Kossuth utcai 

épületek további, részben funkcióbővítő 

rehabilitációja (szociális bérlakások 

felújítása, emellett kereskedelmi, 

szolgáltatási funkciók bővítése), egyházi 

projektpartnerek fejlesztései, Bercsényi liget 

É/D-i határoló útjainak megépítése. Komplex 

energetikai fejlesztések a felújított 

ingatlanokban.

2 300  4.4, 6.3

Smart City Győr - Önkormányzati 

intézmények energetikai 

hatékonyságának javítása

Az önkormányzati intézmények épületeinek 

energia-hatékonysági fókuszú rehabilitációja. 

Fenntartható energiastratégia és energetikai 

akcióterv készítése.

2 700  3.2

Smart City Győr - Bel-, szenny- és 

csapadékvíz elvezetési program 

Győrött

Belváros, Újváros, Révfalu, Szabadhegy, 

Ménfőcsanak, Gyirmót, Bácsa, Kisbácsa és 

Sárás csapadékvíz-elvezetési projektjeinek 

folytatása. 

1 100  2.1

Bölcsőde- és óvodafejlesztési 

program

A bölcsődei- és óvodai férőhelyek bővítése, 

az épületek energiahatékonyságának 

növelése és pedagógiai tartalomfejlesztés.

300  1.4

Győr Megyei Jogú Város

programjai

a TOP-hoz kapcsolódóan

2. függelék
(csupán tájékoztató jellegű 

dokumentum)

Győr Megyei Jogú Város 

gazdaságfejlesztési projektjei

A Győri Nemzetközi Ipari Park fejlesztése az 

iparvágány meghosszabbításával, valamint 

helyi termelői-, bio- és kézműves piac 

kialakítása a belvárosban

 1.1550



TERVEZET

Győr-Pannonhalma kerékpárút

A győri agglomeráció meghatározó 

településeiről a nagyvárosba ingázó 

(munkába és iskolába járást szolgáló) bicigli 

forgalom számára biztonságos, önálló 

nyomvonalon vezetendő kerékpárút egyúttal 

turisztikai szempontból is jelentős fejlesztés 

lesz: Győr lakossága, valamint hazai és 

külföldi vendégei számára idegenforgalmi 

infrastruktúraként valósul meg, amely a 

közbe eső települések látnivalóit felfűzve és 

természeti adottságait feltárva a 

világörökségi helyszínig (Pannonhalmi 

Főapátságig) vezet. A kerékpárút 

mindezeken felül szabadidős-rekreációs 

funkciókat betöltő "sportpályának" is 

tekinthető.

1 000  3.1

A társadalmi együttműködés 

erősítését szolgáló komplex 

programok megvalósítása Győrött

Az EYOF 2017 megrendezéséhez 

kapcsolódóan komplex közösségi és 

települési helyi identitást erősítő 

akcióprogram megvalósítása.

Az egészséges életmódot népszerűsítő 

szemléletformáló programok megvalósítása 

Győrött.

Pályaorientációt, nyelvi kompetenciákat, 

hálózati együttműködést erősítő programok 

megvalósítása.

210 6.3., 6.4.

Összesen 36 630


