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Az előadás témakörei



Terület: 4358 km2

Lakónépesség: 419506 fő

A megyéhez tartozó járások (lakónépesség, terület):

Bicskei (35634 fő, 578 km2), Dunaújvárosi (91097 fő, 650 km2), Enyingi 
(20634 fő, 433 km2), Gárdonyi (29978 fő, 307 km2), Martonvásári (26405 fő, 
277 km2), Móri (34299 fő, 418 km2), Sárbogárdi (28223 fő, 654 
km2), Székesfehérvári (153236 fő, 1042 km2)
A megyéhez tartozó járások száma: 8 (ebből komplex programmal 
fejlesztendő: Sárbogárdi, fejlesztendő: Enyingi)

A megyéhez tartozó települések száma: 108 (17 város, 91 község)

Társadalmi, gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezmé-
nyezett települések száma [105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet]: 4

Jelentős munkanélküliséggel sújtott települések száma [105/2015. (IV. 
23.) Korm. rendelet]: 5

Fejér megye adottságai (1)



Fejér megye adottságai (2)

• Országos összehasonlításban kedvező GDP,
foglalkoztatási, munkanélküliségi és jövedelmi mutatók

• Ugyanakkor kettősség jellemzi a megyét: a relatíve fejlett
északi rész mellett egy társadalmi-gazdasági szempontból
kedvezőtlen mutatókkal rendelkező déli térség

• Ezért fontos megyei prioritás, hogy a források célirányos,
összehangolt felhasználásával megindulhasson a déli
térség felzárkóztatása, de úgy, hogy közben a megye északi
részének versenyképessége is erősödjön

• Budapest elszívó hatásának ellensúlyozása, agglomerációs
előnyök kihasználása

• Fejlesztések nagyobb térségi szintű összehangolásának
igénye (pl. Vértes-Velencei-tó-Székesfehérvár, Mezőföld,
Duna-mente)



A területi (megyei) önkormányzatok „új időszámításának” kezdete: 2012. január 1.

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
Mötv.:  Megyei önkormányzat

27. § (1) A megyei önkormányzat területi önkormányzat, amely törvényben 
meghatározottak szerint 
területfejlesztési, 
vidékfejlesztési,
területrendezési, valamint 
koordinációs feladatokat lát el. 

1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről
2-6. § A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata

Megyei önkormányzati 

feladatok



I/1 Fejér Megyei Területfejlesztési Koncepció és környezeti értékelése – lezárult

I/2 Partnerségi folyamat – az elfogadott terv szerint

I/3 Projektgyűjtés – lezárult, finomhangolás, értékelés, összesítés

I/4 Tervezési rendszer (FMTT, szakágazati és járási  munkacsoportok) – felállt

I/5 Fejér Megyei Területfejlesztési Program és környezeti értékelése (SKV) – lezárult

I/6 Fejér Megyei Integrált Területi Program (ITP) – elfogadva, erre épülő felhívások 
megjelenése – folyamatban

I/7 ITP éves felülvizsgálat, monitoring, projektmenedzsment támogatása - jövő

Tervező-programozó munka

főbb állomásai



Funkcionális térségek



Decentralizált források két területi szinten, Fejér 
megyei indikatív keretek:

 A Fejér Megyei Önkormányzat tervezési jogkörében készülő 
megyei szintű fejlesztések indikatív forrása: 32,1 Mrd 
Ft

 A megyei jogú városok önkormányzatai közvetlen 
tervezési jogkörében készülő fejlesztések forrásainak 
indikatív megoszlása: 23,07 Mrd Ft (Székesfehérvár 
16,07 Mrd Ft, Dunaújváros 7 Mrd Ft)

TOP TERÜLETI KERETEK 
(INDIKATÍV)



Tervezési feladatok:

• A megyei területfejlesztési koncepció és a megyei 
területfejlesztési program kidolgozása és elfogadása, 

• A megyei integrált területi program (ITP) kidolgozása –
TERÜLETI KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUM RENDSZER /TKKR/, 
forrás-felhasználási módok és ütemezés. 

A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT TOP 
FELADATAI ÉS LEHETŐSÉGEI (1)



ITP végrehajtási feladatok:

• felelős a Kormánydöntéssel is megerősített megyei ITP
végrehajtásáért,

• a felhívások megyei specifikumainak meghatározása (TKKR
értékelési szempontok, támogatható projektméretek, ütemezés),

• projektgyűjtés, projektgenerálás, projektfejlesztés,
• a támogatási kérelmek orientálása és koordinálása, a lehetséges

kedvezményezettek tájékoztatása, szakmai segítése,
• saját projektek megvalósítása (pl. megyei foglalkoztatási paktum),
• települési önkormányzatok felkérése esetén kötelező részvétel a

projektmenedzsmentben,
• érdemi részvétel a döntés-előkészítésben - együttdöntési

jogosítvány (DEB ülések).

A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT TOP 
FELADATAI ÉS LEHETŐSÉGEI (2)



A Fejér Megyei Önkormányzat felelős a TOP keretéből a megyére elkülönített 32,1 Mrd Ft 
forrás felhasználásáért, a Kormány által jóváhagyott kulcsindikátorok megvalósításán 
keresztül (1562/2015. (VIII.12.) Kormányhatározat).

VÉGREHAJTÁSI KERETFELTÉTELEK (1)

Eredményességmérési keretbe tartozó indikátor
Célérték 

2018

Célérték 

2023

A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari 

parkok területe (ha)
10,00 49,79

A felújított vagy korszerűsített utak teljes hossza (km) 13,66 13,66

Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító 

férőhelyek száma (db)
100,00 499,00

Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek 

(m2)
11 220,00 56 067,00

Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza (km) 10,05 29,00

Üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése (tonna CO2

egyenérték)
1666,00 16521,00

Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó 

szolgálatok száma (db)
10,00 47,00

Helyreállított lakóegységek városi területeken (lakóegység) 8,00 37,00

A foglalkoztatási paktumok keretében munkaerőpiaci

programokban résztvevők száma (fő)
345,00 1725,00



• A TOP megyei keret felhasználása a Fejér Megyei Integrált Területi 
Program (ITP), ill. az adott évi fejlesztési keret szerint történik.

• Az ITP meghatározza a fejlesztésekkel elérni kívánt célkitűzéseket, a 
kiírásra kerülő intézkedéseket, azok keretösszegét, ütemezését.

• Az ITP évente felülvizsgálható, indokolt esetben módosítható (pl. forrás-
felhasználási módok alkalmazása)

• Jelenleg az első körben benyújtani tervezett fejlesztési elképzelések 
pontosítása, szelektálása zajlik, a TOP felhívások ütemezett forráskerete és 
a fejlesztési igények összehangolása érdekében

VÉGREHAJTÁSI KERETFELTÉTELEK (2)



TERÜLETI KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMRENDSZER – TKKR

I. Központi szempontok (döntésre való jogosultság)

1. Illeszkedés a TOP céljaihoz 
2. Szakmai indokoltság, igény és kihasználtság 
3. Indíthatóság/előkészítettség 
4. Kockázatok 
5. Projekt komplexitása 
6. Hatás 
7. Integrált megközelítés 
8. Fenntarthatóság 
9. Esélyegyenlőség 
10. Költséghatékonyság 
11. Eredményesség 

VÉGREHAJTÁSI KERETFELTÉTELEK (3)



TERÜLETI KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMRENDSZER – TKKR

II. Fejér megyei szempontok (pontozás ezek szerint)

1. Illeszkedés a megyei területfejlesztési programhoz
2. Hozzájárulás a pénzügyi egyensúly fenntartásához
3. Hozzájárulás belső területi kiegyenlítődéshez
4. Hozzájárulás a munkához jutás feltételeinek javításához
5. Hozzájárulás a fejlesztések térségi hatásának erősítéséhez

VÉGREHAJTÁSI KERETFELTÉTELEK (4)



1.1.1. Ipari parkok, ipari területek fejlesztése

 Cél: elsősorban a meglévő kapacitásokhoz kapcsolódó szolgáltatások körének bővítése és 

minőségének javítása; a barnamezős (leromlott ipari) területek revitalizációja; ipari, gazdasági 

funkcióval történő hasznosítása

 Megyei keret: 1,747 Mrd Ft (teljes keret: 2,747 Mrd Ft)

 Támogatási intenzitás: regionális beruházási térkép szerint – 35%, helyi infrastruktúra fejlesztés 

esetén: 100 %

 Projektméret: 50 - 1000 MFt

 Megjelenés (negyedév): 2015. IV., 2017. II., 2019. II.

 Benyújtásra rendelkezésre álló idő: 90 nap

 Megvalósítás időtartama: 24 hónap

 Kiemelt szempontok:

 támogatási jogcím helyes megválasztása (intenzitás!),

 meglévő, illetve barnamezős fejlesztések preferáltak,

 Szabad Vállalkozási Zónába tartozó járásokban GINOP támogatási lehetőség kihasználása,

 foglalkoztatási paktumokkal történő együttműködés előnyt jelent.



1.1.3. Helyi gazdaságfejlesztés

• Cél: A helyi gazdaság üzleti infrastrukturális hátterének támogatása, a helyi alapanyagokra 

alapozott, helyi termelők piacra jutását segítő térségi fejlesztés.

• Megyei keret: 1,0 Mrd Ft

• Támogatási intenzitás: regionális beruházási térkép szerint – 35%, helyi infrastruktúra fejlesztés 

esetén: 100 %

• Projektméret: 50 - 500 MFt

• Megjelenés (negyedév): 2016. II.

• Benyújtásra rendelkezésre álló idő: 90 nap

• Megvalósítás időtartama: 24 hónap

• Kiemelt szempontok:

 térségben gondolkodás (infrastruktúrák hatékony telepítése),

 Vidékfejlesztési Program (Rövid Ellátási Lánc – REL) kapcsolat,

 közétkeztetési fejlesztések csak 10 ezer fő feletti városokban (nem vidéki térségek)



1.2.1. Turizmusfejlesztés

 Cél: térségi szintű, turisztikai termékcsomagok és kisléptékű tematikus turisztikai fejlesztések 

támogatása

 Megyei keret: 1,118 Mrd Ft (teljes keret: 2,718 Mrd Ft)

 Támogatási intenzitás: regionális beruházási térkép alapján 35%, nem állami támogatás és de 

minimis támogatás esetén 100%

 Projektméret: 50 - 1118 MFt

 Megjelenés (negyedév): 2015 IV., 2016 IV., 2019 II.

 Benyújtásra rendelkezésre álló idő: 90 nap

 Kiemelt szempontok:

 kapcsolódás GINOP-ból támogatott fejlesztésekhez vagy más attrakciókhoz,
 500 millió Ft feletti támogatási igénynél legalább 20.000 látogató/év, TDM tagság vagy legalább 1 

millió Ft/év IFA bevétel,
 több település összefogásával megvalósuló tematikus fejlesztések,
 meghatározott nyitva tartási kötelezettség.



1.3.1. Gazdaságfejlesztést és munkaerő 
mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés

 Cél: alacsonyabb rendű, országos közutak felújítása és fejlesztése annak 

érdekében, hogy a kisebb települések munkavállalói számára a betelepülő 

vállalkozások és a fejlesztett üzleti infrastruktúra elérhetősége javuljon

 Megyei keret: 1,800 Mrd Ft (teljes keret: 2,055 Mrd Ft)

 Támogatási intenzitás: A támogatás maximális mértéke az összes 

elszámolható költség 100%-a.

 Projektméret: 100 – 1000 MFt

 Megjelenés (negyedév): 2015 IV., 2019 II.

 Benyújtásra rendelkezésre álló idő: 100 nap



1.4.1. Óvodai, gyermekellátási szolgáltatások

• Cél: A gyermekellátó kapacitások fejlesztése a gyermeket vállalók foglalkoztathatósága
érdekében

• Megyei keret: 1,5 Mrd Ft (teljes keret: 2,458 Mrd Ft)
• Támogatási intenzitás: az elszámolható költségek 100%-a
• Projektméret: 1-300 MFt
• Megjelenés (negyedév): 2015 IV., 2017 I., 2019 II.
• Benyújtásra rendelkezésre álló idő: 170 nap
• Megvalósítás időtartama: 24 hónap

• Kiemelt szempontok:
 eszközbeszerzés önállóan is támogatható,
 térségi együttműködésben megvalósuló fejlesztések



2.1.1. Barnamezős területek rehabilitációja

 Cél: A megye városi barnamezős területeinek környezettudatos átalakítása, vállalkozói

tevékenységeket ösztönző, a népességmegtartó településfejlesztési beavatkozásokkal.

 Megyei keret: 1,2 Mrd Ft

 Támogatási intenzitás: regionális beruházási térkép szerint – 35%, 

szennyeződésmentesítéséhez nyújtott beruházási támogatás: 100 %

 Projektméret: 50 - 600 MFt

 Megjelenés (negyedév): 2015. IV. 

 Benyújtásra rendelkezésre álló idő: 90 nap

CSAK VÁROS (ITS)!



2.1.2. Zöld város kialakítása

 Cél: Városi környezetjavító intézkedések, valamint gazdaságfejlesztési 

beavatkozások.

 Megyei keret: 2,5 Mrd Ft (teljes keret: 3,5 Mrd Ft)

 Támogatási intenzitás: regionális beruházás esetén 35 %, csekély 

összegű támogatás esetén 100 %, 

 Vissza nem térítendő támogatás összege: 50 - 500 MFt,

 Megjelenés (negyedév): 2016. II., 2017. II.

 Benyújtásra rendelkezésre álló idő: 90 nap

 Kiemelt szempontok:

 CSAK VÁROS (ITS)! 

 zöld infrastruktúra-fejlesztési és –fenntartási akcióterv



2.1.3. Települési környezetvédelmi 
infrastruktúra-fejlesztések

 Cél: a települések belterületi csapadékvíz elvezetési rendszerének kialakítása, 

fejlesztése, környezetbiztonságának növelése

 Megyei keret: 0,883 Mrd Ft (teljes keret: 1,239 Mrd Ft)

 Támogatási intenzitás: 100%

 Projektméret: 10 – 400 MFt

 Megjelenés (negyedév): 2015 IV. , 2019 I.

 Benyújtásra rendelkezésre álló idő: 90 nap



3.1.1. Fenntartható közlekedésfejlesztés

 Cél: a olyan, a fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és erősítő 

közlekedésfejlesztési intézkedések megvalósítása, az éghajlatváltozás mérséklése, a 

szén-dioxid kibocsátás csökkentése, az élhető városi környezet kialakulása

 Támogatási intenzitás: A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható 

költség 100%-a.

 Projektméret: 50 - 1000 MFt

 Megyei keret: 1,762 Mrd Ft (teljes keret: 3,151 Mrd Ft)

 Megjelenés (negyedév): 2015 IV., 2017 I.

 Benyújtásra rendelkezésre álló idő: 120 nap

• Kiemelt szempontok:

 kerékpárforgalmi hálózati terv,

 hozzájárulás a kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza indikátorhoz,

 közlekedésbiztonságot vagy forgalomcsillapítást szolgáló fejlesztési elemek



3.2.1. Energiahatékonyság és megújuló-energiaforrás 
használat fokozása az önkormányzatoknál

 Cél: az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés ösztönzése

 Megyei keret: 2,020 Mrd Ft (teljes keret: 3,52 Mrd Ft)

 Támogatási intenzitás: 100 %

 Projektméret: 10 - 400 MFt

 Megjelenés (negyedév): 2015. IV., 2017. I.

 Benyújtásra rendelkezésre álló idő: 90 nap

 Kiemelt szempontok:

 fogyasztási és műszaki adatok / energetikai audit alapján épületek/támogatási 

igények pontosítása



3.2.2. Önkormányzatok által vezérelt helyi közcélú 
energiaellátás megvalósítása megújuló energiaforrások 

felhasználásával

 Cél: az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés ösztönzése

 Megyei keret: 1,000 Mrd Ft (teljes keret: 2,00 Mrd Ft)

 Támogatási intenzitás: 100 %

 Projektméret: 50 - 950 MFt

 Megjelenés (negyedév): 2016 II. , 2017. II.

 Benyújtásra rendelkezésre álló idő: 120 nap

 Kiemelt szempontok: 

 kevés az eddig ismert projektötlet,

 térségi együttműködésben megvalósuló projektek előnyben



4.1.1. Egészségügyi alapellátás 
infrastrukturális fejlesztése

• Cél: jó minőségű közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása,
az egészségügyi ellátórendszer fejlesztése

• Megyei keret: 0,500  Mrd Ft (teljes keret: 1,084 Mrd Ft)
• Támogatási intenzitás: maximum az elszámolható költségek 100 %-a;
• Projektméret: 10-100 MFt
• Megjelenés (negyedév): 2015 IV., 2017 I., 2019 I.
• Benyújtásra rendelkezésre álló idő:  120  nap

• Kiemelt szempontok:
 ellátott betegek száma legalább 900 fő (háziorvosi ellátási körzet),
 előnyt élvez, ha egy épületbe integrálják a településen működő alapellátásokat (új 

építés esetén kötelező)



4.2.1. Szociális alapszolgáltatások 
infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

• Cél: A közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, különös tekintettel a közszolgáltatások emberi
kapacitására és a kapacitáshiányos hátrányos helyzetű térségekre.

• Megyei keret: 0,30 Mrd Ft (teljes keret: 0,690 Mrd Ft)
• Támogatási intenzitás: maximum 100%
• Projektméret: 3 - 150 MFt
• Megjelenés (negyedév): 2015 IV. , 2016. IV., 2019 I.
• Benyújtásra rendelkezésre álló idő: 120 nap

• Kiemelt szempontok:
 térségi együttműködésben megvalósuló fejlesztések előnyt élveznek



4.3.1. Leromlott városi területek 
rehabilitációja

 Cél: a leszakadó vagy leszakadással veszélyeztetett városrészeken koncentráltan 

megnyilvánuló társadalmi-fizikai-gazdasági problémák komplex módon való kezelése a 

területen élők társadalmi integrációjának elősegítése érdekében

 Megyei keret: 0,631 Mrd Ft (teljes keret: 0,731 Mrd Ft) (CSAK VÁROS)

 Támogatási intenzitás: 100%

 Projektméret: 50 – 350 MFt 

 Megjelenés (negyedév): 2016 II., 2019 I.

 Benyújtásra rendelkezésre álló idő: 90 nap

 Kiemelt szempontok:

 előnyt élveznek a kedvezményezett településeken és/vagy járásokban 

megvalósuló fejlesztések,

 előnyt élvez a projekt, ha az akcióterület egyéb fejlesztéseihez is kapcsolódik



5.1.1. Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások,
foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések

• Cél: a foglalkoztatásban érintett megyei és helyi szereplők számára, a

foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási

együttműködések, partnerségek, paktumok létrehozatala és a paktumok

képzési és foglalkoztatási programok megvalósítása.

• Megyei keret: 0,4 Mrd Ft (teljes keret: 0,8 Mrd Ft)

• Támogatási intenzitás: 100%

• Megjelenés (negyedév): 2015. IV., 2018. IV.

• Benyújtásra rendelkezésre álló idő: 90 nap



5.1.1. Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, 
foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések

Megyei paktum területi hatálya

• Megyei paktumok/foglalkoztatási megállapodások területi hatálya a megye egészére 
kiterjed, ez alól kivételt képez a megyei jogú város, vagy a megyei jogú város és annak 
vonzáskörzete, mely területre a megyei jogú város paktumának hatálya kiterjed. Ezáltal a 
támogatást kizárólag az adott megye közigazgatási területén belül használható fel, bele 
nem értve a megyei jogú város paktumának területét.

• A megyei paktum és a helyi paktumok között nincs területi lehatárolás, a megyei paktum 
csak a megyei jogú város paktumával nem lehet területi átfedésben.

• (Előzetes) Megvalósíthatósági Tanulmányban (EMT/MT) - Megyei Gazdaság- és 
Foglalkoztatás-fejlesztési Együttműködési Programjukban) megyei, a megyei jogú városi, 
és a helyi paktumok területi illetékességét bemutatni szükséges, az érintett felekkel való 
egyeztetést követően.



5.1.2. Helyi foglalkoztatási együttműködések

• Cél: A foglalkoztatásban érintett helyi önkormányzatok számára, a foglalkoztatás-
növelést célzó foglalkoztatási együttműködések, partnerségek, paktumok 
létrehozatala és a paktumok képzési és foglalkoztatási programok megvalósítása.

• Megyei keret: 0,903 Mrd Ft (teljes keret: 1,863 Mrd Ft)
• Támogatási intenzitás: 100%

• Projektméret: 40-350 MFt

• Megjelenés (negyedév): 2016. III., 2019. II. 

• Benyújtásra rendelkezésre álló idő: 90 nap

• Kiemelt szempontok:

 lehetőség a helyi, specifikus képzési igények becsatornázására,

 előnyt élveznek az önállóan nem támogatható, kiegészítő ESZA tevékenységeket is 

megvalósító projektek



5.2.1. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi 
szintű komplex programok

 Cél: a városi jogállású helyi önkormányzatok részére a szegénység, a 

társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésének megállítása, 

valamint a közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció feltételeinek 

megteremtése 

 Megyei keret: 0,297 Mrd Ft (teljes keret: 0,347 Mrd Ft)

 Támogatási intenzitás: 100%

 Projektméret: 20 – 250 MFt

 Megjelenés (negyedév): 2015 IV., 2019. II.

 Benyújtásra rendelkezésre álló idő: 75 nap



 Projektötletek TOP szakmai kiválasztási kritériumokhoz illesztése

 Priorizált projektrangsor felállítása (tartalékprojektekkel)
településenként!

 Egyes fejlesztési területek egyáltalán nem finanszírozhatóak uniós
forrásból (pl. sportcsarnok, uszoda, kereskedelmi szálláshelyfejlesztés,
községi belterületi út)

 Projektek egymásra épülésének, szinergiáinak feltárása

 Elmozdulás a komplexebb, hálózatszerű térségi fejlesztések felé

 Megye és MJV tervezés összehangolása, kiemelten gazdaságfejlesztés
terén (MJV és járása)

 Indikátorvállalások!

TERVEZÉSI KIHÍVÁSOK



Fejér megyei ITP Kormány általi elfogadása 2015. augusztus 2.

Az ITP visszamutatása a megyei közgyűlésnek
2015. szeptember 23.

Felhívások véglegesítése 2015. december

Felhívások megjelentetése várhatóan 2015 december

Az első kötelezettségvállalások megtétele várhatóan 2016 2. negyedév

Projekt előkészítési és projektmenedzsment 
feladatok ellátása

várhatóan 2016 januártól

TERVEZETT TOVÁBBI TOP/ITP ÜTEMEZÉS



2015. végén megjelelő felhívások

Intézkedés Rendelkezésre álló 
keretösszeg

1.1.1 Ipari park, ipari terület fejlesztése 1,747 Mrd Ft

1.2.1 Turizmus 1,118 Mrd Ft

1.3.1 Közlekedés 1,800 Mrd Ft

1.4.1 Óvoda, bölcsőde fejlesztés 1,500 Mrd Ft

2.1.1 Barnamezős városrehabilitáció 1,2 Mrd Ft

2.1.3 Belterületi vízrendezés 0,883 Mrd Ft

3.2.1 Épület energetika 2,020 Mrd Ft



Pályázati felhívások

 Felhívások meghirdetése: www.palyazat.gov.hu oldalon

 Minden TOP intézkedésen belülegy megyei és egy megyei jogú városi felhívás 
jelenik meg

 Felhívásonként megyespecifikus részek, külön mellékletekben:
– teljes rendelkezésre álló forrás,
– benyújtási határidő,
– az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege,
– a projekt elszámolható összköltsége,
– értékelési szempontrendszer



Projektmenedzsment

A PROJEKTMENEDZSMENT SPECIÁLIS SZABÁLYAI A KÖZSZFÉRÁBAN: 
• Közszférába tartozó kedvezményezett a projekt terhére csak a

közszférából igénybevett szakértői szolgáltatást számolhat el
(kidolgozás és megvalósítás projektmenedzsmentje).

• A települési önkormányzatok kérése alapján a Megyei Önkormányzat a
közfeladat-fejlesztési projekt előkészítésében és megvalósításában köteles
részt venni (MJV-k járásánál csak a TOP esetében).

A FELADAT ELLÁTÁSÁNAK MÓDJA: 
• A települési önkormányzat minden esetben kezdeményezzen konkrét

egyeztetést a Megyei Önkormányzattal a lehetőségekről és megvalósítás
kereteiről ilyen döntésének meghozatala előtt.

• A Fejér Megyei Önkormányzat Területfejlesztési Nonprofit Kft-t hoz létre a
fenti feladatok ellátására.

• Konkrét projektmenedzsmenti megkereséssel a támogatási döntés
megszületése után forduljanak a Fejér Megyei Önkormányzati
Hivatalhoz.



KÖSZÖNÖM A 

FIGYELMET!

Cím: 8000 Székesfehérvár,
Szent István tér 9.

Mobil: +36 20 2486 331
E-mail: kigyossy.gabor@fejer.hu

Honlap: www.fejer.hu

KÍGYÓSSY Gábor
területfejlesztési munkatárs, vezető tervező

Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal

Köszönöm a figyelmet!


