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Egyszerű többség 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. november 7-i ülése 7. számú 
napirendi pontja 
 
Javaslat a Tolna Megyei Integrált Területi Program 1.0-ás változatának 
elfogadására 
 
Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke  
 
 
 A megyei területfejlesztési koncepció és a megyei területfejlesztési program 
közgyűlési jóváhagyását követően a megyei területfejlesztési tervezés újabb 
szakaszba lépett, az úgynevezett integrált területi programok kidolgozásának 
szakaszába. A Terület-és Településfejlesztési Operatív Programhoz (TOP) 
kapcsolódó integrált területi programok (ÁROP projektben szereplő elnevezés uniós 
részdokumentumok) összeállításának határideje a megyei önkormányzat által 
megvalósított „Itthon Tolnában” Átfogó területfejlesztési tervezés a 2014-2020-ig tartó 
európai uniós finanszírozási időszakra elnevezésű ÁROP pályázat szerint 2014. 
október 31. A megyei integrált területi programokat - a megyei közgyűlési 
jóváhagyásokat követően- a Nemzetgazdasági Minisztérium a TOP tervezéshez 
kapcsolódó területfejlesztési szakmai és végrehajtási szempontok alapján fogadja el, 
illetve minőségbiztosítja. Az integrált területi programok elfogadásával a megyei 
tervezés szakasza lezárul, a továbbiakban a végrehajtáshoz kapcsolódva 
folytatódnak a megyei területfejlesztési feladatok. 
Magyarország Kormánya 1122/2014. (III.6.) számú határozatával döntött az Európai 
Unióval a 2014-2020 közötti fejlesztési időszakra kötendő Partnerségi 
Megállapodásról és annak az Európai Bizottsághoz történő benyújtásáról. Ez alapján 
születtek meg az uniós források felhasználását szabályozó operatív programok 
elfogadásáról és a brüsszeli egyeztetéséről szóló döntések (1286/2014. (V.5.) Korm. 
határozat, 1334/2014. (VI.6.) Korm. határozat), valamint folyik a források 
felhasználását biztosító szabályozási környezet előkészítése. 
  
A Kormány 2014. június 7-én nyújtotta be hivatalosan az operatív programokat – 
köztük a TOP-ot is – az Európai Bizottsághoz. Ezzel az előkészítés hivatalos 
szakaszba lépett, amely a hazai tervezés új fázisát is kijelöli.  
A 2014. október végéig elvégzendő feladatok ütemezéséről a Nemzetgazdasági 
Minisztérium Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkára Dr. 
Rákossy Balázs 2014. július 31-én tájékoztató levelet küldött, valamint a TOP 
tervezésének aktuális feladatait a Nemzetgazdasági Minisztérium által megküldött 
2014. augusztus 1-jei útmutató tartalmazza. A megyei szinten tervezhető európai 
uniós forrásokról a 1298/2014. (V.5) számú Korm. határozat és annak 1.,2.,3. számú 
melléklete ad részletes tájékoztatást. 
Az említett Korm. határozat szerint a TOP-on belül a megyei jogú városok az 
1298/2014. (V.5) számú Korm. határozat 2. számú mellékletében biztosított források 
erejéig – ez Szekszárdnál 6,4649 milliárd Ft – saját területükre minden fejlesztést 
felölelően (gazdaságfejlesztést is beleértve) integrált városfejlesztési programot 
készítenek. A megyei önkormányzatok pedig megyei integrált területi programot 
(ITP) dolgoznak ki a megyeszékhely kivételével a megye településeire. A Tolna 
Megyei Integrált Területi Program a Tolna megyei gazdaságfejlesztési 
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részprogramból – a Kormány határozat 1. számú melléklete szerinti forrás 
megyénkben 13,8366 milliárd Ft – és Tolna megyei településfejlesztési 
részprogramból – a Kormány határozat 3. számú mellékletében szerepelő forrás 
Tolna megye esetében 12,871 milliárd Ft áll. 
 
A Nemzetgazdasági Minisztérium tájékoztatása szerint a megyei önkormányzatoknak 
2014. augusztus 31-éig aktualizálniuk kellett a május végi projektlistájukat, ami 
lényegében azt jelentette, hogy a begyűjtött fejlesztési elképzeléseket a 
rendelkezésre álló forráskeretek ismeretében a források 150%-os szintjéig kellett a 
projektlistát leszűkíteni. A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Területfejlesztési 
Osztálya a rendelkezésre álló információk alapján a járási egyeztetések figyelembe 
vételével készítette el a szűkített projektlistát. 
A területfejlesztési feladatok finanszírozását biztosító ÁROP pályázat alapján, a 
területfejlesztési feladatok III. fázisában 2014. október 31-ig el kell készíteni a 
megyei integrált területi program (ITP) első változatát, amely magában foglalja: 
megyei gazdaságfejlesztési részprogramot a megyei településfejlesztési 
részprogramot, valamint ahhoz kapcsolódva egyes projektek előzetes 
megvalósíthatósági tanulmányait (EMT).  
 
A Tolna Megyei Integrált Területi Program Szekszárd Megyei Jogú Város kivételével 
a megye 108 településére terjed ki. A települések a több mint két éve tartó aktuális 
területfejlesztési tervezési munkáról, valamint a településeket érintő adatszolgáltatási 
(fejlesztési elképzelések összegyűjtése) esetleges döntési feladatokról (ragsorolt 
projektlisták) folyamatosan kaptak tájékoztatást. A beérkezett javaslatok vélemények 
figyelembevételével került összeállításra az ITP-ot megalapozó projektlista, mely a 
dedikált keretek 150%-os szintjéig lettek feltöltve. A többi projekt jelenleg 
tartaléklistán szerepel és ezek feltöltése – az NGM és NTH iránymutatása alapján -  
az ITP-be már nem történt meg. Az egyeztetések során nem törekedtünk a TOP 
településfejlesztési intézkedéseihez rendelhető forrásarányok betartására, hanem 
inkább a valós települési szükségletek alapján rögzítettük az ITP-be a fejlesztési 
igényeket. A TOP belső forrásarányainak meghatározása indikatív alapon történt, 
ráadásul úgy, hogy még a TOP végleges elfogadásáig számos- akár lényeges - 
változás várható az operatív programban, ezért értelmetlen lett volna, már előre a 
projekteket belső forrásarányok figyelembevétele mellett szűkíteni. A beérkezett 
projektjavaslatokból kialakított projektcsomagok figyelembevételével készült el – az 
NGM által megadott szerkezetben – a Tolna Megyei Integrált Területi Program 1.0 
változata, melyet az előterjesztés melléklete tartalmaz. 
 
A TOP végleges európai uniós jóváhagyása 2015. év elején várható. A 
dokumentumban bekövetkezett változtatások függvényében további tervezési 
feladatok is indokoltak lehetnek. A végleges ITP elfogadására csak akkor kerülhet 
sor, ha annak kereteit meghatározó operatív program, a TOP is jóváhagyásra került.  
 
 
 
 
Kérem a Közgyűlést az alábbi határozati javaslat elfogadására! 
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     Határozati javaslat: 

A Tolna Megyei Közgyűlés a …/2014. (XI. 7.) 
közgyűlési határozata a Tolna Megyei Integrált 
Területi Program 1.0-ás változatának tárgyában: 

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 
Tolna Megyei Integrált Területi Program 1.0-ás 
változatát az előterjesztés melléklete szerint 
elfogadja. 
 

2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
felkéri elnökét, hogy a Tolna Megyei Integrált 
Területi Program 1.0-ás változatát tegye közzé a 
megyei önkormányzat honlapján, valamint a 
területfejlesztési dokumentumot küldje meg a 
Nemzetgazdasági Minisztérium részére 
minőségbiztosítás céljából. 

 
 

Felelős:  Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
Határidő:      azonnal  
     
 

 
Szekszárd, 2014. október 30. 

 Fehérvári Tamás 
 a Közgyűlés elnöke 
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1 Integrált Területi Program (ITP) készítésének célja, tervezésének 
körülményei 

 

A regionális fejlesztési tanácsok megszüntetésével 2012-től a területi szintű terület-
fejlesztési feladatok a megyei önkormányzatok hatáskörébe kerültek.  
A megyei önkormányzatok tervezési feladatait az alábbi jogszabályok határozzák meg: 
 

 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről 

 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 

 1600/2012. (XII. 17.) Korm. határozat a 2014-2020 közötti európai uniós fejlesz-
tési források felhasználásának tervezésével és intézményrendszerének kialakí-
tásával összefüggő aktuális feladatokról  

 1115/2013. (III.8.) számú határozat a 2014-2020 közötti források területi koor-
dinációjának kereteiről  

 1322/2013.(VI.12.) Korm. határozat a 2014–2020 közötti európai uniós fejlesz-
tési források felhasználására irányuló programozási dokumentumok tervezésé-
vel kapcsolatos aktuális feladatokról 

 1298/2014. (V. 5.) Korm. határozat a 2014–2020 közötti időszakban a Terület- 
és Településfejlesztési Operatív Program tervezésének egyes szempontjairól, az 
operatív programhoz tartozó megyék megyei önkormányzatai és a megyei jogú 
városok önkormányzatai tervezési jogkörébe utalt források megoszlásáról (a 
forrásfelosztás módosítása folyamatban van), 

 2018/2013. (XII. 29.) Korm. határozat a gazdaságfejlesztési célokat szolgáló 
operatív programok esetében az integrált területi beruházás eszköz alkalmazá-
sának módjáról, valamint az eszköz használatához szükséges feltételekről (az in-
tegrált területi beruházás eszköz helyett tervezett területi kiválasztási rendszer 
alkalmazásának előkészítése folyamatban van). 

 
A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvényben foglalt 
felhatalmazás alapján a megyék területfejlesztési koncepciót és programot készíte-
nek, valamint közreműködnek a 2014-2020 területi alapú fejlesztések tervezésében. 
A 2014-2020-as tervezés tekintetében a megyék elsődlegesen a Terület- és Település-
fejlesztési Operatív Program (TOP) finanszírozásával megvalósuló fejlesztésekhez 
készítenek gazdaságfejlesztési és településfejlesztési részprogramokat tartalmazó 
megyei integrált területi programokat a TOP tartalmi és forrás keretei között. 
A Terület- és Településfejlesztési Operatív program biztosítja a fő kereteket a területi-
leg decentralizált fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához. A TOP képes hatéko-
nyan reagálni a különböző fejlettségi szinten lévő, sajátos erőforrásokkal és potenciál-
lal rendelkező térségek eltérő területi igényeire, és valóban a térségi igényekre szabott 
beavatkozásokat valósít meg. A TOP által biztosított forrásokra megyei és megyei jogú 
városi szinten lehet tervezni. A TOP beavatkozásai mindkét szinten integrált területi 
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program keretében valósulnak meg, amelyek előre meghatározott, indikatív forrás-
kerettel tervezhetőek. 1 
Az indikatív forráskeretet a jelenleg hatályos, a 2014–2020 közötti időszakban a Terü-
let- és Településfejlesztési Operatív Program tervezésének egyes szempontjairól, az 
operatív programhoz tartozó megyék megyei önkormányzatai és a megyei jogú váro-
sok önkormányzatai tervezési jogkörébe utalt források megoszlásáról szóló 
1298/2014. (V. 5.) Korm. határozat határozza meg, amely Tolna megye vonatkozásá-
ban az alábbiakat jelenti: 
 

 Megyei gazdaságfejlesztési részprogram kerete: 13 838,6 millió Ft,  

 Megyei településfejlesztési részprogram kerete: 12 871 millió Ft, 

 Szekszárd Megyei Jogú Város fejlesztési programjának megvalósítására: 6 
464,9 millió Ft.2 

 
A Tolna Megyei Önkormányzat az „Itthon Tolnában” átfogó területfejlesztési terve-
zés a 2014-2020-ig tartó Európai Uniós finanszírozási időszakra című projektje kere-
tében az alábbi –az Integrált Területi Program tartalmát megalapozó- megyei terület-
fejlesztési előzmény dokumentumokat dolgozta ki: 
 

 Tolna Megye Területfejlesztési Koncepciója Helyzetfeltáró munkarészek 
(2012. július-november) Elfogadva az 50/2012. (XII. 30.) számú Közgyűlési hatá-
rozattal. 

 Tolna Megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2020 (2012. október-2013. 
február) Elfogadva a 3/2014. (II. 21.) számú Közgyűlési határozattal. 

 Tolna Megyei Területfejlesztési Program (2013. január-2013. június) Elfogadva 
a 25/2014. (VI. 27.) számú Közgyűlési határozattal. 

 Tolna Megyei Területfejlesztési Program Környezeti értékelés (2014. február) 
Elfogadva a 25/2014. (VI. 27.) számú Közgyűlési határozattal. 

 Tolna Megye Gazdaságfejlesztési Programja (2013. szeptember-2014. május) 
Elfogadva a 27/2014. (VI. 27.) számú Közgyűlési határozattal. 

 Térségi Fejlesztési Programok (Bonyhádi, Dombóvári, Paksi, Szekszárdi, Tamási 
térség fejlesztési Programjai) (2013. szeptember-2014. május) Elfogadva a 
27/2014. (VI. 27.) számú Közgyűlési határozattal. 

 Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmányok Tolna megye és járásai kiemelt fej-
lesztési projektjei vonatkozásában (2014. szeptember). 

                                                      
1
 Útmutató a megyei integrált területi programok kidolgozásához és megvalósításához munkaanyag 

2014. 07.31. 
2
 1298/2014 (V. 5. Korm. határozat a 2014–2020 közötti időszakban a Terület- és Településfejlesztési 

Operatív Program tervezésének egyes szempontjairól, az operatív programhoz tartozó megyék megyei 
önkormányzatai és a megyei jogú városok önkormányzatai tervezési jogkörébe utalt források megoszlá-
sáról 



Tolna Megye Integrált Területi Programja 
2014-2020 

7 
 

 
A Tolna megyében zajló tervezési munkát a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Terü-
letfejlesztési Osztálya koordinálta. A tervezési munkában a Tolna Megyei Önkormány-
zati Hivatal munkatársai mellett az alábbi szervezetek és személyek vettek részt: 
 

 Hétfa Elemző Központ 

 PESTTERV Pest Megyei Terület-Település-Környezet tervező és Tanácsadó Kft. 

 MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt. 

 Hozam 2001 Vidékfejlesztő és Gazdasági Szolgáltató Kft. 

 Kapos-Faktor Tanácsadó Nonprofit Kft. 

 Széchenyi Programiroda Szekszárdi Iroda 

 Települési önkormányzatok polgármesterei, vezetői 

 Térségben működő civil szervezetek 

 Térségben működő vállalkozások 

 Többcélú Kistérségi Társulások 

 Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit NKft. 

 Kamarák, érdekvédelmi szervezetek.  

 
A térségi területfejlesztési alapdokumentumok a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 
vonatkozó útmutatói, valamint a TOP aktuális verziójában foglalt tartalmi szempont-
ok mentén kerültek kidolgozásra.  
Tolna Megye Területfejlesztési Koncepciója kijelölte Tolna Megye lehetséges kitörési 
pontjait, meghatározta azokat a fő fejlesztési irányokat, amelyekre a megye a 2020-ig 
terjedő időszakban különös hangsúlyt kíván fektetni.3  
A Tolna Megyei Területfejlesztési Program – a Koncepcióra épülve - Stratégiai Program-
ja keretében meghatározta azokat az átfogó és specifikus célokat, amelyek keretet 
adnak a megyei fejlesztési elképzelések hosszútávon ható, a megyében élők életminő-
ségét ténylegesen javító megvalósításának. Operatív Programja keretében pedig kije-
lölte azokat a prioritásokat és beavatkozási területeket, amelyek megvalósulásával és 
megvalósításával biztosítható a kijelölt átfogó és specifikus célok elérése, érvényesülé-
se. 
2013. szeptembertől - 2014. májusig elkészült Tolna Megye Gazdaságfejlesztési Prog-
ramja, valamint a Bonyhádi, Dombóvári, Paksi, Szekszárdi, Tamási térség Fejlesztési 
Programja. A tervezésbe bevonásra kerültek a települési önkormányzatok, a térségben 
működő vállalkozások, társadalmi szervezetek és intézmények. A fejlesztési dokumen-
tumok a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség NKft-vel egyeztetésre, a terü-
leti munkacsoportok és megyei tervezéskoordinációs testület által véleményezésre, a 
Tolna Megyei Közgyűlés által pedig elfogadásra kerültek. 

                                                      
3
 Tolna Megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2020 
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2 Az Integrált Területi Program (ITP) stratégiája és beavatkozási 
logikája 

 

2.1 ITP beavatkozási logikája és struktúrája 

Az ITP 9 gazdaságfejlesztési és 5 településfejlesztési projektcsomagot tartalmaz, 
amelyek az alábbiak: 
 
Gazdaságfejlesztési projektcsomagok: 
 
M1: Sió országos kiemelt projekt 
M2: Megyei kiemelt projektek 
M3: Járási kiemelt fejlesztések 
M4: Mezőgazdasági és élelmiszeripari fejlesztések 
M5: Ipari parkok, ipari övezetek, inkubátor házak fejlesztése 
M6: Egyéb gazdaságfejlesztési projektek 
M7: KKV-k fejlesztését segítő szolgáltatások 
M8: Munkaerőmobilitást ösztönző közlekedésfejlesztések 
M9: ESZA típusú fejlesztések 
 
Településfejlesztési projektcsomagok: 
 
T1: A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást 
segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével 
T2: Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés 
T3: Alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés, közintézmények felújítá-
sa 
T4: Településrehabilitáció, közterületek felújítása 
T5: Közösségi szinten irányított fejlesztések, emberi erőforrás fejlesztések, valamint 
foglalkoztatás-ösztönzéssel és társadalmi együttműködéssel kapcsolatos projektek 
 
A gazdaságfejlesztési részprogramban foglalt projektcsomagok szorosan összefügg-
nek egymással, mind a megye gazdaságának fejlődését szolgálják. A projektcsoma-
gok alapvetően három szinten értelmezhetőek:  
 

1. Az első szinten a kiemelt fejlesztések találhatóak, amelyek között a Sió csator-
na fejlesztése országos jelentőségű, majd külön csomagban kerülnek bemuta-
tásra a megyei jelentőségű és az egyes járások gazdasági fejlődését megalapozó 
járási kiemelt fejlesztési projektek. 
 

2. A második szinten találhatóak az ágazati jellegű projektcsomagok, amelyek 
között megtalálhatóak a mezőgazdaság és élelmiszeripar fejlesztései, az ipari 
területek fejlesztései és végül az egyéb gazdaságfejlesztési projektek. 

 
3. A harmadik szinten a gazdaságfejlesztést támogató csomagok kerülnek bemu-

tatásra, amelyek között megtalálhatóak a KKV-k gazdaságfejlesztési projektjei, 
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a munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztési projektek és az ESZA tí-
pusú fejlesztések. 

 
A településfejlesztési projektcsomagok a települések eltérő problémáira nyújtanak 
megoldási lehetőséget, így a közöttük lévő kapcsolat gyenge. Ezek a projektcsomagok 
ugyanakkor megteremtik azt a települési környezetet, amely képessé teszi az egyes 
településeket a gazdaságfejlesztési projektek befogadására és megvalósítására. 
 
A projektcsomagok közötti összefüggéseket az alábbi ábra szemlélteti: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gazdaságfejlesztési Részprogram  

 

Településfejlesztési Részprogram  

 

 

1.Projektcso
mag: Sió 
országos 
kiemelt pro-

jekt 

2.Projektcs
omag: 
Megyei 
kiemelt 
fejleszté-
sek 

3.Projektcs
omag: 
Járási 
kiemelt 

projektek 

4.Projektcsom
ag: Mezőgaz-
dasági és 
élelmiszeripa-

ri fejlesztések 

5.Projektcs
omag: Ipari 
park, ipari 
övezetek 

fejlesztése 

1.Projektcsomag: 
A foglalkoztatás 
segítése és az 
életminőség javí-
tása családbarát, 
munkába állást 
segítő intézmé-
nyek, közszolgál-
tatások fejleszté-

sével  

2.Projektcso
mag: Vállal-
kozásbarát, 
népesség-
megtartó 
településfej-

lesztés  

4.Projektcsomag: 
Településrehabilitá
ció, közterületek 

felújítása  

3.Projektcso
mag: Ala-
csony szén-
dioxid kibo-
csátású 
gazdaságra 
való áttérés, 
közintézmé-
nyek felújí-

tása 

5.Projektcsomag: Közösségi 
szinten irányított fejlesztések, 
emberi erőforrás fejlesztések, 
valamint foglalkoztatás ösz-
tönzéssel és társadalmi 
együttműködéssel kapcsola-

tos projektek  

7.Projektcso
mag: Cégek 
gazdaságfej-

lesztése 

8.Projektcs
omag: 
Munkaerő 
mobilitást 
ösztönző 
közleke-
désfejleszt

és 

9.Projektcs
omag: 
ESZA 
típusú 
fejleszté-

sek 

6.Projektcs
omag: 
Egyéb 
gazdaság-
fejlesztési 

projektek 

TOLNA MEGYEI INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAM  
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2.2 Az ITP viszonya az uniós, nemzeti és megyei fejlesztési dokumentumokhoz 

2.2.1 Illeszkedés és hozzájárulás a Tolna Megyei Területfejlesztési Koncepcióhoz, 
programhoz és célkitűzésekhez 

 
Tolna Megye Területfejlesztési Koncepciója4 a gazdaságfejlesztés vonatkozásában 
átfogó célként határozza meg a megye gazdasági potenciáljának növelését, a vállalko-
zói aktivitás erősítését, a hagyományosan jelen lévő, piacképes ipari ágaztok fejleszté-
sét.  
A dokumentum stratégiai céljai között szerepelnek a vidékies térségek gazdasági sze-
repvállalásának megerősítése, a mezőgazdasági alapanyagokra épülő nagy hozzáadott 
értékű termék előállítás, feldolgozás, piaci értékesítés és agrármarketing tevékenység 
termelői együttműködéssel, a munkahelymegtartást és munkahelyteremtést célzó 
fejlesztések, vállalkozásbarát, innovatív fejlesztések. A gazdaság prioritás legfontosabb 
beavatkozási területei között szerepelnek a K+F+I potenciál erősítése, ipari parkok és 
logisztikai központok kialakítása és szolgáltatásainak fejlesztése, vállalkozásfejlesztés 
(ágazati preferenciával, turizmus is), agrárvállalkozások versenyképességének javítása, 
helyben történő értékesítés elősegítése, szociális gazdasági eszközök alkalmazása, a 
piaci szereplők térségi gazdasági, tudományos együttműködés erősítése. 
 
A Tolna Megyei Területfejlesztési Koncepció átfogó illetve stratégiai céljai; mint a 
gazdasági potenciál, a társadalmi megújulás és a vonzó vidéki élettér megteremtése 
összhangban vannak az Integrált Területi Program egyes projektcsomagjainak, 
kulcsprojekteinek céljaival mind a gazdaságfejlesztési részprogram, mind pedig a 
településfejlesztési részprogram esetében is az alábbiaknak megfelelően: 
 
Tolna megyei gazdaság versenyképességének erősítése. A prioritás célja, hogy a Tolna 
megyei gazdaság jövedelemtermelő képességét és foglalkoztatási potenciálját erősítse. 
Erre akkor van lehetőség, ha a helyi adottságokat, lehetőségeket a helyi gazdasági sze-
replők minél jobban kihasználják, a megyei termék-és munkaerő-piac megerősödik. A 
prioritás négy beavatkozási területet jelöl ki, amelyekre a fejlesztési erőfeszítéseket 
összpontosítani kell: vállalkozói kultúra erősítése, kis- és közepes méretű vállalkozá-
sok megerősítése és hálózatosodásuk ösztönzése, vállalkozások betelepülésének 
ösztönzése, foglalkoztatás erősítése. 
 
Élhető és fenntartható környezet megteremtése, melynek célja, hogy Tolna megyé-
ben a legszélesebb értelemben vett környezet minél élhetőbb és minél fenntarthatóbb 
legyen, a Fejlesztési Program második specifikus céljával összhangban. Az élhető és 
fenntartható környezetre való törekvés így mind a társadalmi, mind a természeti kör-
nyezetre vonatkozik. A Fejlesztési Program értelmezésében élhető a környezet, ha az 
kellemes, otthonos, jó benne magán- és közösségi életet élni; fenntartható pedig ak-
kor, ha az a következő nemzedékek számára is hasznos, kellemes tud maradni. A fej-
lesztési Program harmadik prioritása három beavatkozási területet jelöl ki: egyrészt, 
törekszik a helyi közösségek és kultúra megerősítésére; másrészt a természeti kör-

                                                      
4
 http://www.tolnamegye.hu/fooldal/fejleszto-megye/teruletfejlesztes 
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nyezet állapotának megóvására, harmadrészt pedig a megújuló energiaforrások 
használatának ösztönzésére és az energiahatékonyság javítására. 
 
Fejlesztések hasznos és hatékony intézményrendszerének kialakítása. A prioritás há-
rom beavatkozási területet jelöl ki: fejlesztési programiroda felállítása és működteté-
se, megyei fejlesztési központok létrejöttének ösztönzése, fejlesztésekben aktívan 
résztvevők közösségének építése. 
 
Továbbá stratégiai cél a mezőgazdasági alapanyagokra épülő nagy hozzáadott értékű 
termék-előállítás, -feldolgozás, piaci értékesítés és agrármarketing tevékenység ter-
melői együttműködéssel, a helyben előállított termékek piaci értékesítésének előse-
gítése. Helyi piacokat, piactereket kell kialakítani, fejleszteni a helyben termelt termé-
kek értékesítésének elősegítésére, a vidéki lakosság jövedelemszerző tevékenységének 
javítása érdekében.  
 
A Tolna Megyei Területfejlesztési Koncepció kiemelten kezeli a térségi kerékpárutak 
kiépítését és a vízrendezés fontosságát is. Mindemellett a 2004. évben elkészült „Tol-
na megye kerékpárút-hálózatfejlesztési koncepciója és programja” című dokumen-
tumban is meghatározásra kerültek a kiépítendő kerékpárutak. 
 
 
2.2.2 Illeszkedés és hozzájárulás a Terület- és Településfejlesztési Operatív 

Programban rögzített uniós és nemzeti célkitűzésekhez 

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) tervezési rendszere adott, 
azaz egyértelműen leírja, hogy milyen intézkedéseket lehet tervezni megyei illetve já-
rási szinten a Tolna Megyei ITP és a TOP szorosan illeszkedik egymáshoz. 
 
Az ITP egyes projektcsomagjainak leírásában szerepel a TOP-hoz való illeszkedés, ezért 
jelen fejezetben átfogóan kerülnek bemutatásra az alábbiak szerint: 
 
A TOP fejlesztéspolitikai céljai közül az első a térségi gazdaságfejlesztés a foglalkozta-
tási helyzet javítása. A támogatható tevékenységeken keresztül élénkülni fog a helyi 
érdekű gazdaság, növekszik a vállalkozások, valamint a helyi költségvetési szervezetek 
által biztosított munkahelyek száma, csökkennek a területi különbségek a foglalkozta-
tásban, biztosítható a helyi munkaerő versenyképessége: 

- a kis- és középvállalkozások működéséhez szükséges üzleti infrastruktúra- és 
szolgáltatások fejlesztésével, 

- a helyi gazdaság fejlesztésének gazdaságszervezési akciói keretében, 
- a helyben működő és a térségi erőforrásokat hasznosító, helyi érdekű vállalko-

zások által teremtett és megtartott munkahelyek által. 
 
Alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi terüle-
teken, környezetbarát közlekedési rendszerek fejlesztése és a fenntartható közösségi 
mobilitás elősegítése: 
„Az intézkedés hangsúlyt helyez a kerékpáros közlekedés feltételeinek javítására. A 
kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése terén lehetőség nyílik a helyi, helyközi, hivatásfor-
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galmi és egyéb célú kerékpárforgalmú létesítmények építésére és felújítására, a kerék-
páros közlekedési infrastruktúra bővítésére, a műszakilag és forgalom-technikailag 
nem megfelelő kerékpárforgalmi létesítmények, balesetveszélyes gócpontok korrekció-
jára.” 
 
Sárköz vízrendezése egyértelműen illeszkedik a TOP 2. Vállalkozásbarát, népességmeg-
tartó településfejlesztés, Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés 
prioritása keretében kapcsolódó települési környezetvédelmi infrastruktúra-
fejlesztések között megfogalmazott a belterületi csapadékvíz elvezetéséhez kapcsoló-
dó fejlesztésekhez. A tervezett beavatkozások hozzájárulnak a települési környezetter-
helés csökkenéséhez, az ember által létrehozott települési infrastruktúra valamint, a 
gazdaságot kiszolgáló létesítmények védelméhez. A beruházások a városi területek 
általános környezetminőség javulását eredményezik, ezáltal hozzájárulva egy élhető, 
egészséges település alapjainak megteremtéséhez. Ezen túlmenően, az érintett gazda-
sági szereplők és háztartások esetében csökken a potenciális vis major események által 
okozott anyagi károk lehetősége. 
 
Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi 
együttműködés. A foglalkoztathatóság javítása és a helyben, a helyi és térségi gazda-
sági szereplők által foglalkoztatottak számának növelése. A támogatható tevékenysé-
geken keresztül: 

- létrejönnek a helyi foglalkoztatási paktumok, amelyek a térségi foglalkoztatás-
politika fontos eszközei; 

- foglalkoztatás-bővítésre nyílik lehetőség a helyi vállalkozásoknál a munkaerő 
képzését célzó ESZA támogatás igénybevételével; 

- a munkaerő foglalkoztathatósága javul, képzettségük, készségeik fejlesztésével. 
 
 
2.3 Területi célokhoz és térségi fejlesztési szükségletekhez való hozzájárulás 
 
Az ITP célja, a projektcsomagok indokoltsága: 

 

2013. júniusában elkészült Tolna Megye Területfejlesztési Koncepciója, majd ennek 

alapján 2014 januárjában Tolna Megyei Területfejlesztési Programja. A Koncepció a 

korábbi helyzetfeltáró elemzésen, a Program a koncepcióban foglaltakon alapul, ezzel 

biztosítva a megye fejlesztési szükségletekre való érdemi reagálást és a tervezés foly-

tonosságát. A tervezési folyamat jelenlegi fázisában nem tartjuk indokoltnak, hogy az 

ITP célrendszere eltérjen a Tolna Megyei Területfejlesztési Programjában foglalt cél-

rendszertől. Ennek megfelelően az alábbiakban vázlatosan bemutatott célrendszer 

(részletes leírása Tolna Megye Területfejlesztési Koncepciójában és Tolna Megyei Terü-

letfejlesztési Programjában megtalálható) képezi jelen ITP célját és ezzel minden pro-

jektcsomaggal szemben támasztott elvárás az ennek való megfelelés. 
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Átfogó cél: 

A megye népességmegtartó képessége a társadalom minden szegmensében javul 

 

Specifikus célok: 

1. Gazdaság – Növekvő jövedelem, foglalkoztatás 

2. Fenntarthatóság – Élhető környezet 

3. Köztevékenységek – Javuló közviszonyok 

4. Fejlesztések hasznos és hatékony intézményrendszerének kialakítása  

 

Területi célok: 

1. Kihasználni a területi dinamizáló elemeket, megerősíteni a területi hagyomá-

nyokat, potenciálokat és enyhíteni a területi kihívásokat, nehézségeket. (A há-

rom folyamat összhangja kiemelt fontosságú.) 

2. Egyensúlyba hozni a területi jellegzetességekkel kapcsolatos települési, térségi, 

megyei törekvéseket. 

 

A fenti célokhoz az egyes projektcsomagok a következő területek járulnak hozzá: 

 

Járási kiemelt fejlesztések projektcsomag: 

Specifikus célok: 

- „1. Gazdaság – Növekvő jövedelem, foglalkoztatás” 

o A specifikus cél eléréséhez leginkább a projektcsomag 3 gazdaságfejlesz-

tési jellegű projektje járul hozzá közvetlenül, de közvetetten a többi pro-

jekt is rendelkezik gazdaságfejlesztési hatással. 

-  „2. Fenntarthatóság – Élhető környezet” 

o A specifikus cél eléréséhez leginkább a projektcsomag 3 településfej-

lesztési jellegű projektje járul hozzá. 

- „3. Köztevékenységek – Javuló közviszonyok” 

o A specifikus cél eléréséhez leginkább a projektcsomag 3 településfej-

lesztési jellegű projektje járul hozzá. 

Területi célok: 

- „1. Kihasználni a területi dinamizáló elemeket, megerősíteni a területi hagyo-

mányokat, potenciálokat és enyhíteni a területi kihívásokat, nehézségeket. A 

három folyamat összhangja kiemelt fontosságú.” 

o Minden projektcsomagba foglalt projekt területi nehézségek enyhítésé-

re irányul. 
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Mezőgazdasági és élelmiszeripari fejlesztések projektcsomag: 

Specifikus célok: 

- „1. Gazdaság – Növekvő jövedelem, foglalkoztatás” 

o A projektcsomagban foglalt fejlesztések Tolna megye agrárszektorának 

fejlesztésén keresztül egyértelműen szolgálják ezt a célt. 

- „2. Fenntarthatóság – Élhető környezet” 

o A projektcsomagban foglalt fejlesztések mind érintik a természeti kör-

nyezetet és részcélként annak élhetőségét is szolgálják. 

Területi célok: 

- „1. Kihasználni a területi dinamizáló elemeket, megerősíteni a területi hagyo-

mányokat, potenciálokat és enyhíteni a területi kihívásokat, nehézségeket. A 

három folyamat összhangja kiemelt fontosságú.” 

o Minden projektcsomagba foglalt projekt a területi cél hármasságára 

épül, kiemelten a Tamási és Dombóvári járásokban a járások dinamizáló 

elemeként jelenik meg. 

 
Egyéb gazdaságfejlesztési projektek projektcsomag: 

Specifikus célok: 

- „1. Gazdaság – Növekvő jövedelem, foglalkoztatás” 

o A projektcsomag gazdaságfejlesztési projekteket tartalmaz, melyek hoz-

zájárulnak a megye gazdasági teljesítményének növekedéséhez, vala-

mint a foglalkoztatás bővüléséhez 

- „2. Fenntarthatóság – Élhető környezet” 

o A projektcsomagban 2 olyan gazdaságfejlesztési projekt is található, me-

lyek a fenntarthatóság és az élhető környezet kialakításához is nagymér-

tékben hozzájárulnak. 

Területi célok: 

- „1. Kihasználni a területi dinamizáló elemeket, megerősíteni a területi hagyo-

mányokat, potenciálokat és enyhíteni a területi kihívásokat, nehézségeket. A 

három folyamat összhangja kiemelt fontosságú.” 

o Minden projektcsomagba foglalt projekt területi nehézségek enyhítésé-

re irányul. 
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A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segí-

tő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével projektcsomag: 

Specifikus célok: 

- „1. Gazdaság – Növekvő jövedelem, foglalkoztatás” 

o Az elsősorban óvodafejlesztésre fókuszáló projektcsomag közvetett cél-

ja a szülők foglalkoztathatósága 

- „2. Fenntarthatóság – Élhető környezet” 

o Az elsősorban óvodafejlesztésre fókuszáló projektcsomag közvetlenül 

emeli a társadalmi környezet színvonalát. 

-  „3. Köztevékenységek – Javuló közviszonyok” 

o Az elsősorban óvodafejlesztésre fókuszáló projektcsomag közvetlenül 

emeli a közszolgáltatások színvonalát. 

Területi célok: 

- „1. Kihasználni a területi dinamizáló elemeket, megerősíteni a területi hagyo-

mányokat, potenciálokat és enyhíteni a területi kihívásokat, nehézségeket. A 

három folyamat összhangja kiemelt fontosságú.” 

o Minden projektcsomagba foglalt projekt területi nehézségek enyhítésé-

re irányul. 

 

Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés projektcsomag: 

Specifikus célok: 

- „1. Gazdaság – Növekvő jövedelem, foglalkoztatás” 

o A projektcsomagba foglalt 29 db turisztikai jellegű projekt egyértelmű 

célja. 

- „2. Fenntarthatóság – Élhető környezet” 

o A projektcsomagba foglalt 21 db KEHOP-ba illesztett (többnyire csapa-

dékvíz vezető rendszerrel kapcsolatos projekt) egyértelmű célja. 

- „3. Köztevékenységek – Javuló közviszonyok” 

o A projektcsomagba foglalt 20 db TOP 2.1-es prioritáshoz illeszkedő pro-

jekt egyértelmű célja. 

Területi célok: 

- „1. Kihasználni a területi dinamizáló elemeket, megerősíteni a területi hagyo-

mányokat, potenciálokat és enyhíteni a területi kihívásokat, nehézségeket. A 

három folyamat összhangja kiemelt fontosságú.” 

o Minden projektcsomagba foglalt projekt a területi cél hármasságára 

épül. 
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Településrehabilitáció, közterületek felújítása projektcsomag: 

Specifikus célok: 

- „2. Fenntarthatóság – Élhető környezet” 

o A projektcsomag elsősorban az élhető települési környezet megterem-

tésére, helyreállítására fókuszál. 

-  „3. Köztevékenységek – Javuló közviszonyok” 

o A projektcsomagban számos olyan projekt szerepel, mely a települési 

környezet javítása mellett a települési köztevékenységek, közviszonyok 

javítására fókuszál. 

Területi célok: 

- „1. Kihasználni a területi dinamizáló elemeket, megerősíteni a területi hagyo-

mányokat, potenciálokat és enyhíteni a területi kihívásokat, nehézségeket. A 

három folyamat összhangja kiemelt fontosságú.” 

o Minden projektcsomagba foglalt projekt területi nehézségek enyhítésé-

re irányul. 

 
Az ITP-ben 2014-2020-ra tervezett fejlesztések területi jellemzői: 

 

Az ITP-ben foglalt projektek területi eloszlását tekintve jellemző, hogy a megye minden 

járásának központjában 1 milliárd forintnál nagyobb nagyságrendű forrás koncentráló-

dik. A források által leginkább érintett település Bonyhád 5 670 millió forintos összes 

projektköltséggel. A források eloszlásának térszerkezeti vonatkozásaiban nem található 

túlzott arányeltolódás a megye egy adott területére. Ez részben a településekhez kötő-

dő projektek elszórt jellegének köszönhető – összesen 3 olyan település van a megyé-

ben, amelyhez nem kötődik célzottan projekt –, részben pedig annak, hogy összesen 

7 220 millió forintos projektköltséggel olyan projektek jelennek meg az ITP-ben, ame-

lyek az egész megyét érintik. Az egész megyét érintő projektek így önmagukban telepü-

lésenként több mint 66 millió forintos projektköltséget jelentenek a megye minden 

településében, ezen projektek az alábbiak: 

 Innovatív KKV fejlesztése Tolna megyében; 

 Szociális gazdaságot támogató inkubátorház; 

 "Szociális Inkubátorház" létrehozása; 

 Alternatív energiaforrások hasznosítása; 

 Tolna megyei helyi termékek piacra jutásának elősegítése; 

 Egészségipar, egészségturizmus fejlesztése. 
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Az ITP-ben tervezett egyes projektcsomagok projektköltségeinek településenkénti 

megoszlását jelen dokumentum 7.1. pontja tartalmazza, melynek alapján az összes 

projektköltség településenkénti megoszlása Tolna megyében az alábbiak szerint ala-

kul: 

 
 

  



Tolna Megye Integrált Területi Programja 
2014-2020 

18 
 

2.4. Az ITP külső kapcsolatrendszere 
 

Az ITP projektcsomagjainak kapcsolódása a megyei jogú városi ITP projektcsomagjai-
hoz: 
 
A Megyei Jogú Város településfejlesztési projektjei tematikailag azonosak az ITP megfe-
lelő projektcsomagjaival és megvalósulásuk közvetve segíti a kialakult térségi kapcsola-
tokon keresztül a megye népessége életszínvonalának fejlődését. 
A megyében uniós támogatással megvalósítani kívánt fejlesztések csak kisebb hánya-
dát öleli fel a megyei integrált területi program. 
 
A megyei ITP programcsomagjai, projektjei az alábbi projektekhez kapcsolódnak, 
melyek szerepelnek a megyei jogú város prioritásai között: 
 

Specifikus cél Prioritás Projekt megnevezés 

Kedvező gazda-
sági környezet 

kialakítása 

Agráripar, feldolgozó ipar 
fejlesztése 

A helyi alapanyag- termelési igényekhez igazított 
térségi, logisztikai bázisok kialakítása 

Gazdasági és kereskedelemfejlesztési regionális 
társaság kialakítása 

Inkubátorház, kereskedőház 

Klaszter szervezés, ökopiac 

Ipari park, ipari övezet fej-
lesztése Alapinfrastruktúra fejlesztése az ipari övezetben 

Meglévő munkahelyek vé-
delme, atipikus foglalkozási 

formák emelése 

Tejipari és húsipari alapanyagokra épülő termék-
fejlesztés élelmiszeripari és mezőgazdasági gép-
gyártás 

Extenzív iparfejlesztés 

Paksi Atomerőmű bővítésére való felkészülés 

Élelmiszeripar, konzervipar fejlesztése, a konzerv 
és húsipar piacra jutását segítő szolgáltatások 
fejlesztése 

Szekszárdi bőr- és textilipari, illetve kézimunka 
igényes könnyűipari kapacitások növelése az 
ágazaton belüli piaci részesedés növelésével 

Szociális fejlesz-
tések 

Szociális ellátás fejlesztése 
Szekszárdi közösségfejlesztési központ 

Tudásalapú gaz-
daság megte-

remtése 

Tudás, intenzív hálózatoso-
dás elősegítése 

Széles körű gazdasági célú vállalkozói együttmű-
ködések (klaszterek, projektszervezetek) támoga-
tása a Tolna megyei vállalkozások piaci szerepvál-
lalásának megerősítése érdekében ágazatonként, 
ill. termékpályánként 

Városi értékgaz-
dálkodás 

Gazdálkodás a város környe-
zeti és természeti, társadalmi 

és gazdasági, települé-
si/térségi és táji értékeivel Sió csatorna komplex fejlesztése 

Városi fejleszté-
sek 

Szellemi környezet infrast-
rukturális fejlesztése Térségi tudásközpont építése Szekszárdon 

Épített környezet fejlesztése 
Önkormányzati intézmények energetikai korsze-
rűsítése 
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Az ITP kapcsolódása az ágazati operatív programok forrásaira tervezett megyei fej-
lesztésekhez: 
 
A tervezett projekteket olyan projektcsomagokba rendezték, melyek szorosan kap-
csolódnak az alábbi Ágazati Operatív programokhoz: 
 
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) – 2014-2020 
Olyan beruházások komplex támogatása, amelyek megvalósítása jelentős számú új 
munkahely megteremtését és tartós fennmaradását eredményezi a szolgáltatások mi-
nőségének javításával. A turisztikai igényeket magas szinten kielégítő turisztikai termé-
kek kialakítása, ennek eredményeként az attrakciók látogatottságának és közvetve a 
turisztikai ágazat jövedelemtermelő képességének növelése, munkahelyek teremtése, 

valamint a szezonalitás mérséklése hozzájárul az operatív program céljaihoz. 
 
Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) – 2014-2020 

Az ITP-ben található projektek kapcsolódnak az EFOP-hoz, melynek fontos alapköve a 
fenntartható működést biztosító gazdálkodás IT eszközrendszerének magas szintű mű-
ködtetése, mely hozzájárul az egyes régiók, illetve térségek közötti kulturális, infrast-
rukturális fejlettségbeli különbségek mérsékléséhez. Az Önkormányzatok részére fon-
tos az olyan digitális, védelmi lehetőség biztosítása, mellyel jelentősen javíthatják a 
településeken a lakosság és a beavatkozó szervezetek kapcsolatát, illetve valós segítsé-
get nyújthatnak polgáraiknak. 
 
Környezeti és Energetikai Hatékonysági Operatív Program (KEHOP) – 2014-2020 
Az ITP elérendő céljai megegyeznek a KEHOP kitűzött céljaival: 

 

 A települések környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítá-

sa, az ár- belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a felszíni 

vizeink minőségének javítása, a további környezeti káresemények megelőzése. 

A települési önkormányzatok feladatkörébe tartozó belterületi vízrendezési fej-

lesztések esetén cél a belterületre hullott csapadékvizek rendezett és kártétel 

nélküli elvezetése, a belterületen áthúzódó vízfolyások és belvízcsatornák, bel-

víz elvezető rendszerek rendezése és a települések belterületének védelme a 

külterületeken keletkezett vizek káros hatásaitól. 

 A település- és térségfejlesztés érdekében a regionális jellegű vízfolyások, ta-

vak, holtágak, mellékágak esetében kiemelt jelentőségű a vízkárelhárítás biz-

tonságának növelése, fenntartása, a hatékony vízgazdálkodás. 

 A lakosság környezeti károkkal szembeni kockázatának csökkentése érdekében 

a települések normális működését, kiépített vonalas infrastruktúrát, közintéz-

ményeket veszélyeztető földtani veszélyforrások (természetes partfalak, föld-

csuszamlások) elhárítása, megelőzése közterületen. 
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Az ITP kapcsolódása az országhatáron átnyúló tervezett megyei fejlesztésekhez: 

 

Jelenleg nincs olyan országhatáron átnyúló tervezett megyei fejlesztés, melyhez kap-

csolódhatna a Megyei Integrált Területi Program. 
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3 Az ITP projektcsomagok leírása 

 

3.1 Az ITP gazdaságfejlesztési projektcsomagjai 

 

3.1.1 Sió Projekt 
 
Tolna megye kiemelt gazdaságfejlesztési projektje lehet a területén 100 km-es hosszú-
ságban áthaladó Sió csatorna (teljes hossza 120 km), mely Közép-Európa egyik legna-
gyobb tavát, a Balatont és leghosszabb folyóját, a Dunát köti össze. A Sió csatorna je-
lenleg főleg a Balaton szabályozására, „vízleeresztésre” szolgál. 
 
A projekt Ágazati Op-re vonatkozó fejlesztés, mely további egyeztetés tárgyát képezi! 

 
A. Projektcsomag sorszáma, megnevezése 

 

Projektcsomag sorszáma (azonosítója): - 

Projektcsomag megnevezése: Sió Projekt 

 
B. Projektcsomag célja, tartalma, tervezett beavatkozások, projektek és a várt 

eredmények 

 
A projektcsomag célja: 
 

Míg a Sió csatorna felső szakaszának elején a Balaton térsége, főleg Siófok turisztikailag 
igen vonzó, a csatorna mentén húzódó Fejér és Tolna megyei területek feltáratlanok. A 
Sió által érintett 6 kistérség közül 3 a korábbi besorolás alapján leghátrányosabb hely-

zetű (LHH) volt, de a fejlettebb kistérségeknek is jellemzően a társadalmi-gazdasági 
perifériális területeit érinti. Ez a térség gazdaságilag igen elmaradott, annak ellenére, 
hogy országosan is kiemelt műemlékek találhatók a folyóvíz menti településeken (ozo-
rai vár, simontornyai vár, kölesdi és tengelici kastélyok, kúriák). 
 
A Sió menti, illetve 5-5 km-en belül fekvő települések összlakossága Tolna megyében 
több mint 84 ezer fő (Szekszárddal együtt), ez a megye lakosságának 1/3 része. Jelen-
tősége ezért messze túlmutat a turisztikai fejlesztésen. A projektcsomag megvalósítá-
sával jelentős önkormányzati, civil és vállalkozói aktivitás mozgósításával jelentős 
gazdaságélénkülés és foglalkoztatás növelés várható. 

 
Elérendő célok: 

 Sió csatorna állandó vízellátás biztosítása, 

 Balaton-Duna közötti vízi út kialakítása, 

 Turisztikai lehetőségek kiaknázása; 
- Vizi turizmus; 
- Kerékpáros turizmus; 



Tolna Megye Integrált Területi Programja 
2014-2020 

22 
 

- Tematikus turizmus (irodalmi- művészeti-kulturális, bor- és 

pálinkaturizmus, ökoturizmus, horgászturizmus, sport turizmus, lovas 
turizmus); 

- Gemenc bekapcsolása az idegenforgalomba 

 Öntözési lehetőségek folyamatos biztosítása (Dél- Mezőföld, kiváló szántó); 

 LHH térségek felzárkóztatása, gazdasági, turisztikai potenciál javítása;  

 Vállalkozói kedv ösztönzése. 

 

A projektcsomag tartalma: 
 
A tervezett országos kerékpárút a Sió mentén haladna, ehhez kapcsolódhat még a 
vízi turizmus beindítása, de ezt megelőzően a csatorna vízrendezése szükséges, a 
vízmennyiséget mederrendezéssel, zsilipekkel, tározó tavakkal kell biztosítani. Kü-

lönböző típusú kishajókkal akár néhány órán belül, kajakkal, kenuval (akárcsak kerék-
párral) 1-2 nap alatt teljesíthető a 120 km-es táv. 
 
Az egyenletesen biztosított vízhozam esetén már kialakíthatók turisztikai attrakciók és 
szolgáltatások. A jelenleg elszegényedéssel és lemaradással küzdő belső tolnai terüle-
tek gazdasági kitörését is jelenthetné a turizmus fellendítése, a kapcsolódó szolgáltatá-
sok és tevékenységek mentén. 
Ilyen lehet a kerékpáros megállóhelyek, kikötők üzemeltetése, szállást is biztosító ven-
déglátóhelyek, kölcsönző- és javítóműhelyek, vízi sportolási, horgászati lehetőségek. A 
projekthez kiválóan kapcsolható a horgász- és vadászati, a bor- és gasztronómiai turiz-
mus, az ökoturizmus, lovas turizmus, illetve tematikus kulturális útvonalak (műemlék 
és helyi védett épületek, múzeumok, kiállítások, irodalmi utak) kínálta látnivalók. 
Mindez kiegészítené a balatoni turizmust, alternatívát kínálna kedvezőtlen időjárás 

esetén, valamint bővítené az elő- és utószezon kínálatát. 
 
A turisztikai lehetőségeken túl igen jelentős adottság, hogy a Sió mentén kiváló ter-

mőhelyi adottságokkal bíró szántók vannak, így kellő vízhozam esetén, víztározók 
létesítésével, öntözéssel is növelhető lenne a térségben a mezőgazdasági termelés. 
 
Érintett területek: 

 Somogy megye  kb.10 km Siófoki kistérség,  

 Fejér megye kb.12 km Enyingi, Sárbogárdi Kistérség (LHH), 

 Tolna megye kb.100 km Tamási  (LHH), Paksi, Szekszárdi kistérség. 

 
Érintett létszám: 

Kb.10 km sávban 123 ezer fő, ebből Tolna megye 84 000 fő. 
 
Szükséges építési, műszaki munkák: 

 Zsilipépítés  vízleeresztő (korábban javasolt Siójut, Ozora, Pálfa, Medina), 
hajózsilip (korábban javasolt Pálfa és Medina), 

 Mederrendezés, kotrás, partfalépítés, 

 Meglévő közúti/vasúti hidak emelése űrszelvény biztosításához. 
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Fejlesztések (vízrendezésen túli): 

 Ökológiai élőhelyek rehabilitálása (ahol szükséges), 

 Kulturális értékek rekonstrukciója, 

 Országos kerékpárút Sió töltésen,  

 Megállóhelyek: büfé, vízvétel, szerviz, pihenőhely, szálláshely létesítése (pl. 

kemping), 

 Kikötők létesítése településenként, kb. 5-15 km, 

 Kiemelt kikötők: Siófok-Balatonszabadi, Ozora-Simontornya, Kölesd, Szekszárd-
Gemenc ( kb. 20-25 km-ként), 

 Mesterséges tavak létrehozása aktív és passzív rekreáció: 

- Balatonszabadi: Aktív vízisportok (Balatonról kiszorult motorcsónak, vizisí, 
jetski), 

- Kölesd (Sió-Sárvíz együtt : fürdés, horgászat, kalandpark stb.). 
 
Együttműködő partnerek: 

 Tolna Megyei Önkormányzat: Fejlesztések koordinálása, 

 Potenciális befektetők, 

 Forster Központ: várak üzemeltetése, fejlesztése, 

 Települési önkormányzatok: kastélyok, múzeumok, tájházak, kikötők 
üzemeltetése, 

 Vállalkozók: szállás, vendéglátás, kölcsönzés, megőrzés, szerviz, tematikus 

programok, 

 Duna-Dráva Nemzeti Park, 

 Horgászegyesületek, 

 Vízügyi igazgatóság, 

 Környezetvédelmi felügyelőség. 
 

A projektcsomag időbeli ütemezése: 
 

Sió projekt 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Előkészítés X X      

Megvalósítás   X X X X X 

 
 

C. A projektcsomaghoz kapcsolódó kimeneti mutatók 

 

A kimeneti mutatók további egyeztetés tárgyát képezik. 
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3.1.2 Megyei kiemelt fejlesztések 

 

A. Projektcsomag sorszáma, megnevezése 

 

Projektcsomag sorszáma (azonosítója): M2 

Projektcsomag megnevezése: Megyei kiemelt fejlesztések 

 
B. Projektcsomag célja, tartalma, tervezett beavatkozások, projektek és a várt 

eredmények 

 
Az M2 projektcsomag célja: 
 

A „Megyei kiemelt fejlesztések” programcsomag több ponton is hozzájárul a Megyei 
Integrált Területi program céljaihoz.  
 
A projektcsomagban szereplő projektek nagy része a specifikus célok közül a gazdaság-
fejlesztés – növekvő jövedelem, foglalkoztatás – célokat szolgálja. A Paksi Atomerőmű 
fejlesztéséhez kapcsolódóan direkt és indirekt eszközökkel, tanácsadási és képzési 
programok megvalósításával, a logisztikai központ és a tolna megyei helyi termékek 
piacra jutása kiemelt projektek a térségi kis- és középvállalkozások versenyképességé-
nek javításán keresztül szolgálja a gazdasági növekedést. Szintén a gazdasági növeke-
dést szolgálja az egészségipar, egészségturizmus fejlesztési lehetőségei, illetve a Szociá-
lis Inkubátorház című projektek.  
 

A 2. specifikus célt - Fenntarthatóság, Élhető környezetet – szolgálja az Alternatív ener-
gia hasznosítási lehetőségei Tolna megyében című kiemelt projekt a megyei energiafo-
gyasztásának csökkentése, az energiaügynökség felállítása, a Tolna megye megújuló 
energiaforrásainak fenntartható kiaknázása, az energiafogyasztás mérséklése és a fo-
gyasztók környezetbarát és energia hatékony gondolkozásának elősegítése révén. 
 
Az M2 projektcsomag tartalma: 
 
A „Megyei kiemelt fejlesztések” projektcsomag 6 kulcsprojektet tartalmaz az alábbi-
aknak megfelelően: 
 

1. A Paksi Atomerőmű fejlesztéséhez kapcsolódó gazdaságfejlesztés: 
Direkt gazdaságfejlesztési eszközök alkalmazása a vállalkozások versenyképességének 

elősegítése érdekében. A projekteknek a KKV-k működési helyszínéül szolgáló meglévő, 
működő telephelyek modernizációját és bővítését, nem megfelelő telephelyeik cseré-
jét, a telephelyek kihasználtságának növelését segíti elő a megyei, illetve az itt megte-
lepedni szándékozó kis- és középvállalkozások tőkeellátottságának növelése. A telep-
helyfejlesztéssel járó beruházások hozzájárulnak a megye foglalkoztatottsági szintjének 
növeléséhez. A támogatható tevékenységek két részre bonthatók, komplex fejleszté-
sek és technológiai eszközbeszerzések támogatása. 
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Indirekt gazdaságfejlesztési eszközök alkalmazása (befektetési környezet megteremté-

se). Meglévő ipari parkok infrastrukturális fejlesztése. Közlekedési és közmű infrastruk-
túra fejlesztést szükséges végrehajtani a környező ipari parkokban (Paks, Dunaföldvár, 
Szekszárd). Kamionpihenő és szerviz állomást lehet kialakítani hídmérleggel, logisztikai 
raktárt olyan darupályával, ami konténeres áruk rakodására is alkalmas. Meglévő inku-
bátor házak fejlesztése, új inkubátor ház létesítése. 
Tanácsadási és képzési programok megvalósítása vállalkozások hatékonyságának javí-
tása érdekében. 
 

2. Logisztikai központ kialakítása 
Térségi logisztikai központ létrehozása az őcsényi repülőtér felfejlesztésével (jelenleg 
IV. osztályú repülőtér), a bátaszéki és szekszárdi ipari területeken kialakított logisztikai, 
raktározási területekkel. 

 
3. Tolna megyei helyi termékek piacra jutásának elősegítése 

Meg kell teremteni a létrehozandó szervezet működéséhez szükséges technikai hátte-
ret: egy irodát a megfelelő menedzsmenttel és felszereltséggel. A technikai feltételek 
megteremtésén túl létre kell hozni a szervezet működési szabályait, struktúráját. A 
szervezet felállását követően el kell kezdeni felkutatni a megfelelő szakmai partnere-
ket, kialakítani a partnerkapcsolatokat. 
A szervezet működésének struktúrája, tevékenységei: 

1. Megyei agrár-, és élelmiszeripari termékek értékestésének elősegítése, piacok 
szerzése; 

2. Tolna megye agrár- és élelmiszeriparának, valamint a kistermelők fejlődését 
elősegítő szolgáltatások kialakítása; 

3. A Tolna megyei agrár- és élelmiszeripari termékek egységes marketingtevé-

kenységének kialakítása, támogatása; 
4. Képzés, tanácsadás 

 
4. Egészségipar, egészségturizmus fejlesztési lehetőségei Tolna megyében 

A program átfogó célja Tolna megye egészségturisztikai vonzerejének jelentős fejlesz-
tése, a hátrányos helyzetű Dombóvári és Tamási járások gazdaságának fejlesztése a 
fürdőberuházások által generált turisztikai fellendülés pozitív hatásait kihasználva, a 
gazdaság több ágára kiterjedően. A program a megyében megtalálható gyógy-és ter-
málfürdők fejlesztése mellett konkrétan két különálló termálfürdőt nevesít:  

 A Thermal SPA Tamási fejlesztése; 

 Gunarasfürdő fejlesztése. 

 

5. Alternatív energia hasznosítási lehetőségei Tolna megyében (Dél-Dunántúli 
Regionális Energiaügynökség felállítása) 

A leendő regionális energiaügynökség az önkormányzati, vállalkozói és lakossági ener-
giahatékonysági fejlesztéseket támogató tanácsadó szervezet. Szolgáltatásai között 
megtalálható a környezetbarát- és energia-hatékony technológiák ismertetése, az 
energetikai célú befektetések ösztönzése, a közintézmények és vállalkozások támoga-
tása energiafogyasztásuk racionalizálásában, a beruházások megvalósításához a megfe-
lelő pályázati-, hitel- és kockázati tőkeforrások felkutatása és a források igénybevétel-
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éhez szükséges megvalósíthatósági tanulmányok elkészítése. Az ügynökség részt vesz a 

három megye energia-szükségletének és energiaelosztási lehetőségeinek összehango-
lásában. Szakmai vélemények kidolgozásával segíti elő a megújuló energiaforrások 
energiamixbe történő bevonását, az energia szektort érintő helyi, regionális és nemzeti 
szintű döntéshozatalt. Az ügynökség kiemelt hangsúlyt fektet a fenntartható energia-
gazdálkodással kapcsolatos ismeretek terjesztésére: szaktanácsadást, képzéseket, 
szakmai workshopokat és információs napokat szervez a termelők és a fogyasztók 
számára. 

 
6. Szociális Inkubátorház 

A módszertani és koordinációs központ fontos feladata a projektgenerálás, a már mű-
ködő modellek tapasztalatainak hasznosítása, a szociális gazdaság, gazdaságfejlesztés 
projekt módszertani megalapozása, valamint mintaprojektek generálása, létrehozása. 

Az Inkubátorház és Foglalkoztatási Központ a konkrét munkavégzés helye, a termelés 
bázisa, ahol a szövetkezet által megtermelt, előállított termékek feldolgozása, értékesí-
tése valósul meg, ahol a szociális bolt üzemel, ahol a szociális étkeztetés a konyha 

üzemeltetésével megvalósul, amely az egyetemi oktatásban és szakirányú továbbkép-
zésben részesülők gyakorlóterepe (pl. hallgatói foglalkoztatás), a módszertani központ 
„gyakorlati bázisa”. A modell előnye a komplexitása: azaz egységes rendszerben kezeli 
a foglalkoztatás, a gazdaságfejlesztés, a vállalkozásfejlesztés, a szociális és hátrányos 
helyzetből adódó problémákat. 
 
Az M2 projektcsomag függőségi viszonyai: 
 
Tolna megye megfogalmazott célkitűzését szolgálják a jelen projektcsomagban neve-
sített, kiemelt fejlesztések, melyek mindegyike kulcsprojekt: 

A csomagban szereplő 6 projekt egymással függőségi viszonyban van, hiszen mindegyik 
a Tolna megyei gazdaság fejlesztését hivatott szolgálni. Két kiemelt fejlesztési projekt 
szervesen összefügg a 6-ból, ez A „TOLNAI MODELL”- Szociális Szövetkezetek és Társa-
dalmi Vállalkozások Inkubátorháza és a „Tolna megyei helyi termékek piacra jutásának 
elősegítése” – szervezeti feltételek megteremtése kulcsprojektek. Hiszen a helyben 
megtermelt élelmiszerekre, azok piacosítására épül mindkét projekt. 
 
Az M2 projektek időbeli ütemezése: 
 

M2 projektcsomag 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Előkészítés  X      

Megvalósítás   X X X X X 

 
Az M2 projektcsomag becsült költségigénye: Ft (KIDOLGOZÁS ALATT!) 
 

1. Paksi Atomerőmű bővítése:      Ft 
2. Logisztikai Központ kialakítása:    Ft 
3. Helyi termékek piacra jutásának elősegítése:   Ft. 
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4. Gyógyturizmus fejlesztése:     Ft 

5. Dél-Dunántúli Regionális Energiaügynökség felállítása: Ft 
6. Szociális Inkubátorház működtetése:    Ft 

 
Az M2 projektcsomag tervezett pénzügyi ütemezése: 
 

M8 projektcsomag 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Össze-
sen 

Millió Ft 

Összesen         

 
Az M2 projektcsomag illeszkedése a TOP-hoz: 
 

1. A Paksi Atomerőmű bővítése: 
A fejlesztési kulcsprojekt a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program alábbi 
prioritásához illeszkedik közvetlenül:  

1. Prioritás: Térségi gazdaságfejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében 
prioritási tengely; 
6. Prioritás: Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés 
és társadalmi együttműködés. 

 
2. Logisztikai központ kialakítása: 
A fejlesztési kulcsprojekt a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program alábbi 
prioritásához és intézkedéséhez illeszkedik közvetlenül: 

1. Prioritás: Térségi gazdaságfejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében 

prioritási tengely; 
1.1 Intézkedés: Foglalkoztatás-bővítést szolgáló önkormányzati gazdaságfejlesztési 
akciók. 

 
3. Helyi termékek piacra jutásának elősegítése: 
A fejlesztési kulcsprojekt a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program alábbi 
prioritásához és intézkedéséhez illeszkedik közvetlenül: 

1. Prioritás: Térségi gazdaságfejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében 
prioritási tengely; 
1.1 Intézkedés: Foglalkoztatás-bővítést szolgáló önkormányzati gazdaságfejlesztési 
akciók; 
6. Prioritás: Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés 
és társadalmi együttműködés; 

6.2 Intézkedés: A térségi gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó kiegészítő ESZA tevé-
kenységek. 

 
4. Gyógyturizmus fejlesztése: 
A fejlesztési kulcsprojekt a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program alábbi 
prioritásához és intézkedéséhez illeszkedik közvetlenül: 

1. prioritás: Térségi gazdaságfejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében;  
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1.2 intézkedés: Foglalkoztatás-barát fejlesztések elsősorban a kis- és közép-

vállalkozásoknál. 
 
5. Dél-Dunántúli Regionális Energiaügynökség felállítása: 
A fejlesztési kulcsprojekt a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program alábbi 
prioritásához illeszkedik közvetlenül: 

1. Prioritás: Térségi gazdaságfejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében;  
3. Prioritás: Alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a 
városi területeken; 
5. Prioritás: Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (CLLD).  

 
6. Szociális Inkubátorház működtetése: 
A fejlesztési kulcsprojekt a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program alábbi 

prioritásához és intézkedéséhez illeszkedik közvetlenül: 
1. Prioritás: Térségi gazdaságfejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében 
prioritási tengely; 
1.1 Intézkedés: Foglalkoztatás-bővítést szolgáló önkormányzati gazdaságfejlesztési 
akciók; 
6. Prioritás: Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés 
és társadalmi együttműködés; 
6.2 Intézkedés: A térségi gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó kiegészítő ESZA tevé-
kenységek. 
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Az M2 projektcsomag TOP célkitűzéseihez kapcsolódó indikátorok: 

 
A projektcsomag TOP célkitűzéseihez kapcsolódó indikátorok teljesüléséhez való hoz-
zájárulása az alábbi táblázatban került összefoglalásra: 
 

Projektcsomag 
neve 

TOP specifikus célki-
tűzéshez kapcsolódó 

kimeneti mutató 
megnevezése 

TOP specifikus 
célkitűzéshez 
kapcsolódó 

kimeneti mu-
tató értéke 

TOP specifikus célkitű-
zéshez kapcsolódó 
eredménymutató 

megnevezése 

TOP specifikus 
célkitűzéshez 
kapcsolódó 

eredménymutató 
értéke 

Logisztikai köz-
pont 

Támogatásban ré-
szesülő vállalkozások 
száma [db] 

2000 Foglalkoztatottak szá-
ma (15-64 éves) a köz-
szféra adatai nélkül 
[ezer fő] 

növekszik 

Felkészülés, kap-
csolódás a Paksi 
Atomerőmű bőví-
téséhez 

Munkanélküli részt-
vevők száma, bele-
értve a tartós mun-
ka¬nélkülieket is 
(nő/férfi/összesen 
megbontásban), A 
munkahelyi képzé-
sekben résztvevők 
száma 
(nő/férfi/összesen 
megbontásban) [fő] 

55000, 60000 A támogatott munka-
helyi képzéseket sike-
resen befejezők száma 
(projektspecifikus indi-
kátor), A támogatott 
munkahelyi képzése-
ket sikeresen befeje-
zők száma 
(projektspecifikus indi-
kátor) [fő] 

5100, 5100 

"Szociális Inkubá-
torház" létreho-
zása 

A munkahelyi képzé-
sekben résztvevők 
száma 
(nő/férfi/összesen 
megbontásban), 
Munkanélküli részt-
vevők száma, bele-
értve a tartós mun-
ka¬nélkülieket is 
(nő/férfi/összesen 
megbontásban) [fő] 

60000, 55000 A támogatott munka-
helyi képzéseket sike-
resen befejezők száma 
(projekt specifikus 
indikátor), A támoga-
tott munkahelyi képzé-
seket sikeresen befeje-
zők száma (projekt 
specifikus indikátor) 
[fő] 

5100, 5100 

Alternatív ener-
giaforrások 
hasznosítása 

A megújuló energia-
termelés további 
kapacitása [MW] 

322.6    

Tolna megyei 
helyi termékek 
piacra jutásának 
elősegítése 

Támogatásban ré-
szesülő vállalkozások 
száma [db] 

2000 Foglalkoztatottak szá-
ma (15-64 éves) a köz-
szféra adatai nélkül 
[ezer fő] 

növekszik 
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Egészségipar, 
egészségturizmus 
fejlesztése 

A foglalkoztatás 
növekedése a támo-
gatott vállalkozások-
nál [teljes munkaidő-
egyenérték] 

3300    

 
 
Az M2 projektcsomag előkészítettsége: 
 
A projektcsomag 6 kulcsprojektjéhez Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány készült. 
 
Az M2 projektcsomag keretében az első két évben indítható fejlesztések: 
 

A projektcsomag mind a 6 projektje előkészített, a 2015 év az előkészítésről szól, de 
2016-tól minden fejlesztés indítható. 
 

C. A projektcsomaghoz kapcsolódó kimeneti mutatók 

 

Indikátor 
(M7 projektcsomag) 

Mértékegység Célérték 
(2020) 

Gazdaságfejlesztés 

Támogatásban részesülő vállalkozások száma db 2003 

Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállal-
kozások 

db 2003 

A foglalkoztatás növekedése a támogatott vállalkozá-
soknál 

fő 3312 

Ipari parkba, ipari területre újonnan betelepült vál-
lalkozások száma  

 

db 10 

Betelepülő vállalkozások által vállalt teremtett mun-
kahelyek száma  

db 150 

Az ipari parkban, ipari területen foglalkoztatottak 
számának növekedése  

fő 130 

Az ipari park által nyújtott szolgáltatást igénybevevők 
számának növekedése  

db 200 

A fejlesztések eredményeként korszerű infrastruktú-
rával ellátott telephely, ipari park, ipari terület nagy-
sága  

m2 egyedi 

A támogatásban részesített ipari parkok és ipari terü-
letek nettó beépítettsége  

% egyedi 

A támogatott projektek keretében tanácsadást igény-
be vett vállalkozások száma  

db 200 

Inkubátorházba újonnan betelepült vállalkozások 
száma  

db 15 

A fejlesztett ipari területen letelepült termelő tevé-
kenységet, vagy szolgáltatást nyújtó szervezetek, vál-
lalkozások száma  

db egyedi 

Az Inkubátorház és Foglalkoztatási Központba ter- db 15 
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melő, feldolgozó, értékesítő tevékenységet ellátó 
szervezetek  

 

Az Inkubátorház és Foglalkoztatási Központ, a Mód-
szertani és Nemzet-közi Módszertani központ által 
foglalkoztatottak  

fő 12 

A Módszertani Központ által nyújtott szolgáltatások-
ban részesülő Szövetkezetek/Társadalmi vállalkozások 
száma  

db 40 

Szociális menedzser képzésben részesülők száma fő 60 

Önkéntes munkát végzők száma  fő 50 

Kiépített nemzetközi kapcsolatok és kidolgozott nem-
zetközi projektek száma  

db 5 

Vonzerőfejlesztés 
 

Teremtett munkahelyek száma fő 24 
Látogatók (turisztikai szolgáltatást igénybe vevők) szá-
mának változása a fürdőben  

 

% 130 

Vendégéjszakák száma vendégéjszaka 54 213 

A teremtett egészségipari fejlesztés helyszínén tett 
látogatások várható számának növekedése 

látogatás/év 56 000 

Energiahatékonyság 
 

A középületek éves elsődleges energiafogyasztásának 
csökkentése 

kWh/év 0 

További kapacitás megújuló energia előállítására MW 0 

Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkentése  
 

t-CO2 egyenér-
ték 

0 
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3.1.3 Járási kiemelt fejlesztések 

 

A. Projektcsomag sorszáma, megnevezése 

 

Projektcsomag sorszáma (azonosítója): M3 

Projektcsomag megnevezése: Járási kiemelt fejlesztések 

 
B. Projektcsomag célja, tartalma, tervezett beavatkozások, projektek és a várt 

eredmények 

 
Az M3 projektcsomag célja: 
 

A projektcsomag a Tolna Megyei Területfejlesztési Programja alapján az Integrált Terü-
leti Program átfogó céljaként megfogalmazott „A megye népességmegtartó képessége 
a társadalom minden szegmensében javul” célt egyértelműen támogatja az alábbi spe-
cifikus és területi célokhoz való hozzájárulással: 
Specifikus célok: 

- „1. Gazdaság – Növekvő jövedelem, foglalkoztatás” 
o A specifikus cél eléréséhez leginkább a projektcsomag 3 gazdaságfejlesz-

tési jellegű projektje járul hozzá közvetlenül, de közvetetten a többi pro-
jekt is rendelkezik gazdaságfejlesztési hatással. 

-  „2. Fenntarthatóság – Élhető környezet” 
o A specifikus cél eléréséhez leginkább a projektcsomag 3 településfej-

lesztési jellegű projektje járul hozzá. 
- „3. Köztevékenységek – Javuló közviszonyok” 

o A specifikus cél eléréséhez leginkább a projektcsomag 3 településfej-
lesztési jellegű projektje járul hozzá. 

Területi célok: 
- „1. Kihasználni a területi dinamizáló elemeket, megerősíteni a területi hagyo-

mányokat, potenciálokat és enyhíteni a területi kihívásokat, nehézségeket. A 
három folyamat összhangja kiemelt fontosságú.” 

o Minden projektcsomagba foglalt projekt területi nehézségek enyhítésé-

re irányul. 
 
Az M3 projektcsomag tartalma: 
 
A Tolna Megyei Integrált területi Program M3 projektcsomagja 6 db projektjavaslatot 

tartalmaz, melyek közül 3 gazdaságfejlesztési, 3 pedig településfejlesztési típusú pro-
jekt. 
 
A projektcsomag részét képezi a Bonyhádi járásban egy ún. Inert hulladék feldolgo-
zó üzem létesítése. A projekt keretében egy olyan inert hulladék feldolgozó üzem 
kerülne létrehozásra, mely hozzájárul a térség környezeti állapotának javításához, 
másrészt pedig többrétű gazdaságfejlesztési hatása is van. Az inert feldolgozó lehe-
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tőséget teremt a térség vállalkozásai számára, hogy a náluk keletkező hulladékot ne 

kelljen nagy távolságra szállítaniuk. Ezen kívül fontos gazdaságfejlesztési hatása a 
projektnek, hogy a feldolgozás során értékes nyersanyag állítható elő, ami egyrészt 
jelentősen hozzájárulhat a térség közlekedési infrastruktúrájának javításához, más-
részt pedig a piacon jól értékesíthető nyersanyag. A projekt közvetett hatásai mellett 
közvetlen foglalkoztatási hatással is bír. A projekt a Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program 1.1-es intézkedéséhez (Foglalkoztatás-bővítést szolgáló önkor-
mányzati gazdaságfejlesztési akciók) illeszkedik. A projekt a Tolna Megyei ITP M6. 
Egyéb gazdaságfejlesztési projektek elnevezésű projektcsomagjában is nevesítve 
lett. 
 
A projektcsomag részét képezi a Dombóvári járás kiemelt fejlesztéseként „A vidék 
lakosság megtartó képességét segítő, fenntartható vidékfejlesztés megalapozása a 

Dombóvári járásban” elnevezésű projekt. A projekt célja mezőgazdaságra épülő, 
fenntartható vidékfejlesztés és munkahelyteremtés strukturális alapjainak megte-
remtése, a térségben működő mikrotérségi pilotprogram kidolgozásán és megvalósí-
tásán keresztül. A program végső célja egy, a helyi adottságokhoz alkalmazkodó, 
azokra építő, a maximális foglalkoztatási lehetőségeket teljesítő, fenntartható ener-
gia – nyers-anyag/élelmiszer/szolgáltatás – minimálhulladék rendszer felállítása. A 
projekt az alábbi tevékenységekből áll: Helyi részprojektek megvalósításának koor-
dinációja a hozzájuk tartozó előkészítési tevékenységekkel; Képzés, kutatás; Önkor-
mányzati tanácsadás; KKV tanácsadás és projektmenedzsment; Termékfejlesztési 
tanácsadás; A projekt első résztevékenysége a Terület- és Településfejlesztési Ope-
ratív Program 1.1-es intézkedéséhez (Foglalkoztatás-bővítést szolgáló önkormányza-
ti gazdaságfejlesztési akciók), a többi pedig a 6.2-es intézkedéshez (A térségi gazda-
ságfejlesztéshez kapcsolódó kiegészítő ESZA tevékenységek) illeszkedik.  A projekt a 

Tolna Megyei ITP M4. Mezőgazdasági és élelmiszeripari fejlesztések elnevezésű pro-
jektcsomagjában is nevesítve lett. 
 
A projektcsomag részét képezi a „Tamási járás kiemelt fejlesztéseként Tamási 
komplex mezőgazdasági program” elnevezésű projekt. A mintaprogram célja a fog-
lalkoztatás javítása, ezen belül a "zöldfoglalkoztatás" megvalósításával a munkanél-
küliek mind szélesebb körének a munka világába való visszavezetése, illetve egy 
olyan mezőgazdasági terméklánc kialakítása, amely a termőföldtől az asztalig elvnek 
teljesen megfelel, és hosszú távon képes becsatornázni egyéb mezőgazdasági alap-
anyag termelők termékeit is. A projekt konkrét céljai: munkahelyteremtés; egész 
éves mezőgazdasági termelés lehetővé tétele a közétkeztetés kiszolgálására; mező-
gazdasági hulladék hasznosítása; a termőföldtől az asztalig tartó értéklánc kialakítá-
sa; egymásra épülő, modern technológiák használata, ezáltal biztosítja a versenyké-

pességet; innovatív kezdeményezés megvalósítása, amely mintaként szolgál a kör-
nyék települései és mezőgazdasági termelők számára. A projekt közvetett hatásai 
mellett közvetlen foglalkoztatási hatással is bír. A projekt a Terület- és Településfej-
lesztési Operatív Program 1.1-es intézkedéséhez (Foglalkoztatás-bővítést szolgáló 
önkormányzati gazdaságfejlesztési akciók) illeszkedik. A projekt a Tolna Megyei ITP 
M4. Mezőgazdasági és élelmiszeripari fejlesztések elnevezésű projektcsomagjában is 
nevesítve lett. 
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A projektcsomag részét képezi a Paksi járás kiemelt fejlesztéseként „A Paksi járás 
településeinek felkészülése és a lehetséges fejlesztések a Paksi Atomerőmű bőví-
téséhez kapcsolódóan” elnevezésű projekt. A paksi atomerőmű bővítése során 
mind a kivitelezés, mind a működtetés szükségessé teszi a Paksi járás településeinek 
felkészülését, hiszen ez a beruházás jelentősen befolyásolja a térség fejlődését. Ha-
tással van a munkaerő-piaci helyzet alakulására, a lakosság keresetének megváltozá-
sára, ezzel új igényeket teremtve a lakókörnyezettel és a térséggel szemben. Az 
erőmű felépítése és fenntartása során odafigyelést igényel az emberek elhelyezésé-
re szolgáló települési környezet, valamint kiemelten kezelendő a humánerőforrás 
biztosítása is. Ezen szempontok alapján a Paksi járás településeinek felkészítése hét 
fejlesztési csoportba sorolható: 

1. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés; 

2. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés; 
3. Települési önkormányzati intézményekben, ingatlanokban az energia-

hatékonyság növelés és a megújuló energia felhasználás, valamint a helyi al-
kalmazkodás támogatása; 

4. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése; 
5. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése; 
6. A meglévő, önkormányzati feladatellátást szolgáló intézmények akadálymen-

tesítése, családbarát funkciók kialakítása; 
7. Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése. 

A projekt keretében a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 2.2-es (Társa-
dalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés), 3.1-es (Fenntartha-
tó települési közlekedésfejlesztés), 3.2-es (A települési önkormányzati intézmények-
ben, ingatlanokban az energiahatékonyság növelés és a megújuló energia felhasználás, 

valamint a helyi alkalmazkodás támogatása), 4.1-es (Egészségügyi alapellátás infrast-
rukturális fejlesztése), 4.2-es (A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővíté-
se, fejlesztése) 4.3-as (A meglévő, önkormányzati feladatellátást szolgáló intézmények 
akadálymentesítése, családbarát funkciók kialakítása), valamint 5.1-es (CLLD) intézke-
déséhez illeszkedő intézkedések és projektelemek lettek nevesítve. A projektcsomag 
egyes részprojektjei a Tolna Megyei ITP T1, T2, T3, T4. illetve T5. számú projektcsomag-
jaiban is szerepelnek. 
 
A projektcsomag részét képezi a Szekszárdi járás kiemelt fejlesztéseként a „Sárköz 
vízrendezése és térségi kerékpárút kialakítása” elnevezésű projekt. A projekt két 
részből áll:  
1) Térségi kerékpárút kiépítése - A projekt konkrét célja hivatásforgalmi kerékpárút 
megépítése, mely egyben rekreációs, turisztikai és a hétköznapi élet megkönnyítését 

célzó lehetőségeket is magában hordoz. A települések adottságai rendkívül jók mind az 
idegenforgalmi célú, mind pedig a hivatáscélú kerékpáros közlekedés tekintetében. A 
fejlesztés megvalósulásával egy sokoldalú kerékpárút épül meg, mely nem csak a kör-
nyék lakosságának, hanem a messzebbről érkező turisták kerékpározási igényeit is ki-
elégíti. Ennek következtében erősödik az egészségtudatosság, növekszik a mobilitás, 
biztonságossá válik – nem csak a kerékpáros – közlekedés, felpezsdül az élet, több tu-
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rista érkezik a térségbe és ezek multiplikációs hatásai következtében a gazdaság is fel-

lendülhet.  
2) Sárköz vízrendezése - A térség településein évről-évre gondot okoz a csapadékvíz-
elvezető rendszerek karbantartása a települések forráshiánya miatt. Így a fejlesztés 
célja többek között a felszíni vízelvezetés (árok, burkolt árok, csapadékcsatorna) háló-
zatának fejlesztése. Fontos a csapadékból származó felesleges vizek akadálymentes 
elvezetése, a csapadékvíz- elvezető rendszerek, kisvízfolyások települési szakaszainak 
karbantartása. A vízrendezéses projekt megvalósításával cél, a fennálló veszélyezte-
tettség valamint a további károk, káresemények megakadályozása mind a magán, mind 
a köztulajdonban, az épített-, és természeti környezetben egyaránt. A projekt egyes 
részei a Terület és Településfejlesztési Operatív Program 2.1-es (Vállalkozásbarát, né-
pességmegtartó településfejlesztés), illetve 1.3-as (A munkaerő mobilitás ösztönzését 
szolgáló közlekedésfejlesztés) intézkedéseihez illeszkedik. A projektcsomag egyes rész-

projektjei a Tolna Megyei ITP M8, illetve T2, számú projektcsomagjaiban is szerepel-
nek. 
 
A projektcsomag részét képezi a Tolnai járás kiemelt fejlesztéseként az „Átfogó ke-
rékpárút-hálózat fejlesztés a Tolnai járásban” elnevezésű projekt. A távlati cél a ke-
rékpározás, mint környezetbarát közlekedési mód terjedésének ösztönzése a járás la-
kossága körében. A közvetlen cél a lakóterületeket a munkahelyekkel valamint a min-
dennapi szolgáltatások, kereskedelem, ügyintézés helyszíneivel összekapcsoló, vonzó, 
a biztonságos kerékpáros közlekedést szolgáló komplex projekt megvalósítása, közle-
kedési célú, szerves egységet képező kerékpáros útvonalhálózatok kialakítása. A pro-
jekt eredményeként egy teljes település, vagy egy szerves funkcionális egységnek te-
kinthető településrész, vagy kettő, vagy több település közötti kapcsolat válik biztonsá-
gosabban, kényelmesen, közvetlenül kerékpározhatóvá. A kerékpározás fejlesztésével 

a projekt hozzájárul: 

 a környezet védelméhez, állapotának javításához; 

 az egészségmegőrzés fejlesztéséhez; 

 a közlekedéshez kapcsolódó egyéni és közösségi költségek csökkentéséhez; 

 a közlekedési módválasztás szabadságához. 

 
A Tolna-Fadd-Dombori nyomvonalú kerékpárút célja, hogy tehermentesítse a nagy 
forgalmú tolnai Kossuth Lajos utcát, valamint a Szent István teret és a Fadd felé vezető 
Arany János utcát és Dombori utcát, ezáltal biztonságosabb közlekedést biztosítson a 
kerékpárral közlekedő lakosoknak, akik akár a mindennapi ügyeik intézése, akár mun-
kába járás, oktatási intézményekbe történő eljutás, vásárlás vagy sportolás okán veszik 
igénybe a kerékpárutat. A Tolna-Bogyiszló hivatásforgalmú kerékpárút kiépítésének 

célja a bogyiszlói lakosok járásközpontban történő mindennapi ügyintézésének (okta-
tási intézmények látogatása, vásárlás, hivatalos ügyek, munkába járás) megkönnyítése, 
hozzáférhetővé tétele. A projekt részét képező kerékpárút hálózat fejlesztéséhez kap-
csolódó projektelemek a Terület és Településfejlesztési Operatív program 3.1-es intéz-
kedéséhez (Környezetbarát közlekedési rendszerek fejlesztése és a fenntartható közös-
ségi mobilitás elősegítése) illeszkednek. A projektcsomag egyes részprojektjei a Tolna 
Megyei ITP M8 számú, „Munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztések” elneve-
zésű projektcsomagjában szerepelnek. 
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Az M3 projektcsomag becsült költségigénye: 
 
Fontos kiemelni, hogy az M3 csomagban található projektek költségigénye jelen cso-
magban nem került nevesítésre, mivel mindegyik részprojekt besorolásra került a Tol-
na Megyei ITP valamely más projektcsomagjába is. A járási kiemelt fejlesztéseket 
ugyanakkor fontosságuk miatt szükséges külön projektcsomagban is nevesíteni, a kere-
tek megfelelő feltöltése és a duplikáció elkerülése miatt ugyanakkor költségigény meg-
jelölése nélkül. 
 
Az M3 projektcsomag megalapozottsága, szükségletek azonosítása: 
 
A fejlesztések a Tolna Megyei Területfejlesztési Programjában megfogalmazott átfogó, 
specifikus és területi célokhoz – miután ezek megegyeznek az ITP céljaival – „A projekt-
csomag célja” részben bemutatott módon illeszkednek. Az alábbiakban a megyei Prog-
ram azon prioritási és intézkedési kerülnek bemutatásra, amelyekhez a projektcsomag 
illeszkedik: 
1. Első prioritás: a Tolna megyei gazdaság versenyképességének erősítése: 

1.1. Vállalkozói kultúra erősítése; 
1.2. Kis- és középvállalatok megerősítése és hálózatosodásuk támogatása; 
1.3. Vállalkozások betelepülésének ösztönzése; 
1.4. Foglalkoztatás növelése. 

2. Második prioritás: Lehetőségteremtés Tolna megyeiek számára: 
2.1. Fiatalok érvényesülését támogató környezet megerősítése; 
2.3. Családok gyarapodását támogató környezet megerősítése; 

 2.5. Szegénységben élők előrelépését támogató környezet megerősítése. 
3. Harmadik prioritás: Élhető és fenntartható környezet megteremtése: 

3.2. Természeti környezet állapotának megóvása és gazdálkodás fenntartható-
ságának javítása; 
3.3. Megújuló energiaforrások használatának ösztönzése és energiahatékony-
ság javítása. 

 
Az M3 projektcsomag függőségi viszonya a csomag további elemeivel: 
 

A projektcsomagba foglalt projektek pontszerű jellegüknél fogva nem tartalmaznak 
szoros összefüggéseket, a projektcsomag emellett kifejezett kulcsprojektet sem tar-
talmaz. 
 
Az M3 projektcsomag térbeli kapcsolódása: 

 
A projektcsomag Tolna megye mindegyik járásából tartalmaz 1-1 fejlesztési projektet, 
vagy projektcsomagot, melyek sok esetben a járás több települését is érintik. Mivel 
jelen projektcsomagban szereplő projektek a hozzájuk tartozó költségvetéssel már ki-
vétel nélkül nevesítve lettek a Tolna Megyei ITP valamely projektcsomagjában, így je-
len csomag esetében a projektösszegek konzekvens elhagyása mellett a térképi ábrá-
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zolást sem tartjuk célszerűnek. A projektek területileg egyenletesen oszlanak meg a 

megye járásai között. 
 

C. A projektcsomaghoz kapcsolódó kimeneti mutatók 

 
Jelen fejezethez tartozó az Integrált Területi Program kötelező mellékletét képező (1.1-
4-es számú) táblázatok az online feltöltő-rendszerből kinyerhetőek, így azok itt nem 
kerülnek bemutatásra.  
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3.1.4 Mezőgazdasági és élelmiszeripari fejlesztések 

 

A. Projektcsomag sorszáma, megnevezése 

 

Projektcsomag sorszáma (azonosítója): M4 

Projektcsomag megnevezése: Mezőgazdasági és élelmiszeripari 
fejlesztések 

 
B. Projektcsomag célja, tartalma, tervezett beavatkozások, projektek és a várt 

eredmények 

 

Az M4 projektcsomag célja: 

 
A projektcsomag a Tolna Megyei Területfejlesztési Programja alapján az Integrált Terü-
leti Program átfogó céljaként megfogalmazott „A megye népességmegtartó képessége 
a társadalom minden szegmensében javul” célt egyértelműen támogatja az alábbi spe-
cifikus és területi célokhoz való hozzájárulással: 
Specifikus célok: 

- „1. Gazdaság – Növekvő jövedelem, foglalkoztatás” 
o A projektcsomagban foglalt fejlesztések Tolna megye agrárszektorának 

fejlesztésén keresztül egyértelműen szolgálják ezt a célt. 
- „2. Fenntarthatóság – Élhető környezet” 

o A projektcsomagban foglalt fejlesztések mind érintik a természeti kör-
nyezetet és részcélként annak élhetőségét is szolgálják. 

Területi célok: 

- „1. Kihasználni a területi dinamizáló elemeket, megerősíteni a területi hagyo-
mányokat, potenciálokat és enyhíteni a területi kihívásokat, nehézségeket. A 
három folyamat összhangja kiemelt fontosságú.” 

o Minden projektcsomagba foglalt projekt a területi cél hármasságára 
épül, kiemelten a Tamási és Dombóvári járásokban a járások dinamizáló 
elemeként jelenik meg. 

 
Az M4 projektcsomag tartalma: 
 
A projektcsomag logikáját tekintve integrált projektcsomagnak tekinthető, miután há-
rom olyan kulcsprojektet is tartalmaz, amelyek kiemelkedő fontosságúak a csomagon 
belül és a többi fejlesztés hatását jelentősen képesek erősíteni. Az itt szereplő projekt-

javaslatok mindegyike Tolna megye mezőgazdasági termelő és feldolgozó kapacitásait 
hivatott fejleszteni, illetve a mezőgazdasági termékek piacra jutását elősegíteni. 
 
Az integrált projektcsomag 34 db gazdaságfejlesztési projektet tartalmaz, melyek 
közül 33 db 1 TOP intézkedéshez, míg 1 projekt több TOP intézkedéshez illeszthető. Az 
1 TOP intézkedéshez illesztett projektek mindegyike a TOP 1.1-es intézkedéséhez (Fog-
lalkoztatás - bővítést segítő önkormányzati gazdasági infrastruktúra-fejlesztés) tartozik, 
így ez jelenti a projektcsomag alapvető TOP intézkedését. A fennmaradó egy projekt 
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bizonyos tevékenységei szintén a TOP 1.1-es intézkedéséhez, más tevékenységei pedig 

a TOP 6.2-es intézkedéshez (A térségi gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó kiegészítő 
ESZA tevékenységek) tartoznak, amelyek képzési/tanácsadási elemeket foglalnak ma-
gukban. 
 
A projektcsomag három kulcsprojektje a megye két leghátrányosabb helyzetű járását 
érinti – Tamási és Dombóvári járás –, és olyan komplex projektek, melyek képesek a 
járások egészére, sőt azon túlmutatóan az egész megyére hatást gyakorolni. Ezek az 
alábbiak: 

1. Takarmánytermesztési Kutatóintézet fejlesztése Iregszemcsén; 
2. Tamási komplex mezőgazdasági program (intenzív zöldségtermesztés, feldolgo-

zás és helyi termék bolt); 
3. A vidék lakosság megtartó képességét segítő, fenntartható vidékfejlesztés meg-

alapozása a Dombóvári járásban (mezőgazdasági képzés, tanácsadás, termék-
fejlesztés és kisebb termelő és feldolgozó üzemek létesítése - részben TOP 6.2-
höz, részben TOP 1.1-hez illeszkedő projekt-) 

 
A komplex kulcsprojektek mellett a további 31 fejlesztés szerkezete az alábbi: 

 13 db mezőgazdasági termelés fejlesztésére irányuló projekt, 

 4 db mezőgazdasági termelés és feldolgozás fejlesztésére irányuló projekt, 

 11 db mezőgazdasági termékek feldolgozásának fejlesztésére irányuló projekt, 

 3 db piacfejlesztésre irányuló projekt. 

 
Az M4 projektcsomag megalapozottsága, szükségletek azonosítása: 
 
A fejlesztések a Tolna Megyei Területfejlesztési Programjában megfogalmazott átfogó, 

specifikus és területi célokhoz – miután ezek megegyeznek az ITP céljaival – „A projekt-
csomag célja” részben bemutatott módon illeszkednek. Az alábbiakban a megyei Prog-
ram azon prioritási és intézkedési kerülnek bemutatásra, amelyekhez a projektcsomag 
illeszkedik: 
1. Első prioritás: a Tolna megyei gazdaság versenyképességének erősítése: 

1.2. Kis- és középvállalatok megerősítése és hálózatosodásuk támogatása; 
1.4. Foglalkoztatás növelése. 

2. Második prioritás: Lehetőségteremtés Tolna megyeiek számára: 
2.5. Szegénységben élők előrelépését támogató környezet megerősítése. 

3. Harmadik prioritás: Élhető és fenntartható környezet megteremtése: 
3.2. Természeti környezet állapotának megóvása és gazdálkodás fenntartható-
ságának javítása; 

3.3. Megújuló energiaforrások használatának ösztönzése és energiahatékony-
ság javítása. 

6. Kiemelt jelentőségű projektek: 
 6.4. Helyi termékek piacra jutásának támogatása. 
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Az M4 projektcsomag függőségi viszonya a csomag további elemeivel: 

 
A projektcsomagba foglalt projektek mind az agrárszektor fejlesztésére irányulnak és 
megvalósíthatóak ugyan külön-külön is, de egymás hatását nagymértékben erősítik. A 
projektcsomagba foglalt három kulcsprojekt megvalósítása kiemelt jelentőségű a többi 
projekt szempontjából, mert megfelelő bázist képesek nyújtani a további mezőgazda-
sági jellegű projektek elindításához. 
 
Az M4 projektcsomag becsült költségigénye: 6 230 millió Ft. 
 
Az M4 projektcsomag térbeli kapcsolódása: 
 
A projektcsomag elszórtan a megye 109 településéből 31-et érint, átlagosan 243 millió 

forintos projektköltséggel. A projektcsomag kulcsprojektjei (amelyek egyben a legna-
gyobb forrásigényű projektek is) ugyanakkor a Tamási és Dombóvári járásokra kon-
centrálnak egyenként 1 milliárd forint feletti projektköltséggel (3 db projekt). A pro-
jektcsomag által érintett településeket jelen dokumentum 7.1.2 számú térkép mellék-
lete szemlélteti. 
 

C. A projektcsomaghoz kapcsolódó kimeneti mutatók 

 
Jelen fejezethez tartozó az Integrált Területi Program kötelező mellékletét képező (1.1-
4-es számú) táblázatok az online feltöltőrendszerből kinyerhetőek, így azok itt nem 
kerülnek bemutatásra. 
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3.1.5 Ipari parkok, ipari övezetek, inkubátor házak fejlesztése 

 

A. Projektcsomag sorszáma, megnevezése 

 

Projektcsomag sorszáma (azonosítója): M5 

Projektcsomag megnevezése: Ipari parkok, ipari övezetek, inku-
bátor házak fejlesztése 

 
B. Projektcsomag célja, tartalma, tervezett beavatkozások, projektek és a várt 

eredmények 

 
Az M5 projektcsomag célja: 

 
A projektcsomag végrehajtása során a „Térségi gazdaságfejlesztés a foglalkoztatási 
helyzet javítása érdekében” tárgyú TOP 1. prioritásban kitűzött célt kívánjuk elérni. A 
cél elérése érdekében tett intézkedések egyikének lényege a foglalkoztatás bővítést 
elősegítő önkormányzati, gazdasági infrastruktúra fejlesztése, azaz a megyében műkö-
dő és a megyében beruházást tervező vállalkozások működéséhez szükséges üzleti 
infrastruktúra és a hozzá kapcsolódó szolgáltatói környezet fejlesztése, elsősorban a 
meglévő iparterületek, ipari parkok, technológiai parkok és inkubátorházak, logisztikai 
központok infrastrukturális fejlesztése, valamint szolgáltatásainak bővítése. Az ipari 
parkok, illetve iparterületek létrehozása és fejlesztése mellett szükséges az iparterüle-
tek elérhetőségének javítása is. A projektcsomagban szereplő projektek a megyei 
szintű foglalkoztatási helyzet javítását, a meglévő munkahelyek megőrzését és új 
munkahelyek létrehozását támogatják, a térségi gazdasági adottságokra és speciális 

igényekre alapozva.  
 
Az M5 projektcsomag tartalma: 
 
Az intézkedés az önkormányzati többségi tulajdonú iparterületek, ipari parkok, tech-
nológiai parkok, inkubátorházak, logisztikai központok szolgáltatásfejlesztésére és a 
még szükséges infrastrukturális háttér kiépítésére, iparterületek kialakítására, az 
iparterületek elérhetőségét és feltárását segítő vonalas infrastruktúrák, közlekedési 
útvonalak fejlesztésére fókuszál. Elsősorban a meglévő kapacitásokhoz kapcsolódó 
szolgáltatások körének bővítése és minőségének javítása a cél. Az üzleti infrastruktúra 
fejlesztések kijelölésekor fontos a területi szinergia, például az elérhetőség biztosítása, 
továbbá a megyei, és városfejlesztési irányokhoz való illeszkedés. E fejlesztéseken ke-

resztül növekszik az üzleti infrastruktúrát igénybe vevő KKV-k száma, illetve a vállalko-
zások magasabb minőségű és szélesebb körű szolgáltatásokat vehetnek majd igénybe, 
így nő a versenyképességük, ezáltal növekszik a foglalkoztatottság. 
 
A projektcsomagban szereplő projektek a megyei szintű foglalkoztatási helyzet javítá-
sát, a meglévő munkahelyek megőrzését és új munkahelyek létrehozását támogatják 
közvetve, a térségi gazdasági adottságokra és speciális igényekre alapozva. A prioritás 
keretében támogatott projektek és projektcsomagok fő kiválasztási elvei a következők: 
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 a prioritás keretében jellemzően program alapú, integrált területi fókuszú be-

avatkozások vannak, a megyei és megyei jogú városi gazdaság- és területfejlesz-
tési részprogramokhoz illeszkedően; 

 a támogatott projektek egymásra épülő fejlesztési elemeket foglalnak maguk-

ban, amelyek fő célja a munkahelyteremtés, tehát a fejlesztések egyértelműen 
a foglalkoztatási helyzet javítására irányulnak;  

 kiemelt szempont a megye földrajzi területén tervezett fejlesztések egymáshoz 
való illeszkedése, mivel a megyei szinten összehangolt fejlesztések megvalósítá-
sát kívánja a prioritás támogatni; 

 a fejlesztések esetében a helyi hagyományokra épülő termékek előállításának, 

értékesítésének elősegítése is szempont;  

 előnyben részesülnek a gazdaságfejlesztési célú, barnamezős fejlesztések. 
 

A projektcsomagot három nagyobb kategóriába lehet sorolni: 
1. Ipari parkok infrastrukturális fejlesztése; 
2. Ipari területek fejlesztése; 
3. Inkubátorházak infrastrukturális és tartalmi fejlesztése 

 
1. Az ipari parkok bővítésére vonatkozó fejlesztési igények elsősorban a városokban 
fogalmazódtak meg. Elsődleges cél az ipari parkon belül a gazdasági környezet szerep-
lői számára elérhető terület bővítése, az ahhoz kapcsolódó infrastrukturális elemek 
kiépítése, az ipari parkhoz vezető utak kiépítése vagy felújítása. Az üzleti környezet 
fejlesztésén belül az ipari parkok és iparterületek kialakításával, illetve fejlesztésével a 
kis- és középvállalkozások hosszútávon vehetik igénybe a működésükhöz szükséges 
területet. A működésük megkezdésével új munkahelyeket teremtenek, növelve a tér-
ség foglalkoztatottságát, növelve a felnőttképzések vagy szakképesítések iránti igényt, 

melynek következtében hozzájárulnak a munkavállalók részéről a magasabb képzett-
ségi szint eléréséhez. Az újonnan települt és a kibocsátási kapacitásbővítést, valamint 
technológiai innovációt végrehajtó vállalkozások keresni fogják a helyben elérhető be-

szállítói csatornákat, melyek remélhetőleg további vállalkozások indulását és piacát 
generálja, ami tovább növeli a foglalkoztatást. 
 
Az ipari parkokból hiányzó infrastruktúra megvalósításának célja egyrészről, hogy a 
vállalkozások működéséhez szükséges közüzemi erőforrások a termelésnek megfelelő 
mértékben rendelkezésre álljanak, másrészről pedig a közlekedési csatornák megépíté-
sével a beszállítók és a vevők által is megközelíthetővé váljanak a vállalkozások, javítva 
ezzel az elérhetőséget, az áruk és szolgáltatások szabad áramlását. A közüzemi erőfor-
rások elérhetőségének kiépítése nemcsak az elektromos energia, az ivóvíz, szennyvíz-

elvezetés és -kezelés, hulladékszállítás, vezetékes vagy tároló gázszolgáltatások biztosí-
tását jelenti, hanem akár megújuló vagy zöld energiaforrásokkal biztosított hűtés-fűtési 
kapacitásokat is, lehetőséget nyújtva olyan vállalkozásoknak is, melyek működéséhez 
ezen szolgáltatások igénybevétele szükséges.  
Ilyen fejlesztést kívánnak véghez vinni az alábbi települések ipari parkjaiban: 

 Paksi Ipari Park fejlesztése (kulcsprojekt); 

 Dunaföldvári Ipari Park fejlesztése; 

 Szekszárdi Ipari Park fejlesztése; 
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 Dombóvári Ipari Park (út- és szennyvízhálózat) fejlesztése; 

 Bonyhádi Ipari Park (út kialakítása és fejlesztés); 

 Nagymányok Ipari Park létrehozása. 
 
2. A települések az ipari parkok mellett tervezik a kisebb üzleti környezetek kialakítá-
sát, fejlesztését. Az elsődleges cél ezeken a területeken, hogy az önkormányzatok lét-
rehozzák az ipari jellegű termelő beruházások számára alkalmas területeket, növelve 
ezzel a foglalkoztatást a településen. Az iparterületek fejlesztése jellemzően nem éri el 
azt a léptéket, hogy az önkormányzatok ipari park létesítését és üzemeltetését tervez-
zék.  
Ilyen fejlesztéseket terveznek: 

 a Paksi Konzervgyár, mint helyi barnamezős területfejlesztés; 

 Iparterületi infrastruktúra fejlesztése Tolnán; 

 Logisztikai központ létrehozása Nagymányokon; 

 Zománcgyár és környéke Bonyhádon. 

 
3. Az ipari parkokon belül igényként jelent meg az irodaház, képző-oktató központ, 
konferenciaterem, inkubátorház kialakítása. Az ipari parkok üzemeltetőjének székhe-
lye több esetben az ipari parktól távol helyezkedik el, ezért a park hatékony működte-
tése nehezen megoldható. A vállalkozások által a munkavállalóiknak szervezett képzé-
sek, oktatások, helyszínét is szükséges megoldani. Az ipari parkon belül üzemeltetett 
képző-oktató központ és konferenciaterem kialakításával kisebb lesz a parkban lévő 
cégeknél a munkaidő kiesés. Az ipari parkon belül nyújtott adminisztrációs szolgáltatá-
sok kínálata kisebb, csak egy-egy irodányi helyet igénylő vállalkozásokat is vonzani fog-
nak. Számukra válik szükségessé az ipari parkon belül az inkubátorház funkciókat is 
ellátó irodaház kialakítása és üzemeltetése. 

Ilyen projekteket kívánnak megvalósítani: 

 Szekszárdon (szociális gazdaságot támogató inkubátorház hálózat); 

 Kaposszekcsőn (Kapos Inkubátorház fejlesztése); 

 Bonyhádon (Inkubátorház építése – Városközponti Cipőgyár barnamezős beru-
házásként); 

 Innovatív KKV-k Tolna megyében (hálózat). 
 
A projektcsomag felépítését tekintve integrált projektcsomag, azaz tartalmaz egy 
kulcs vagy vezér projektet, amely az integráltság és integritás magját jelenti, és köz-
vetlen erre és/vagy kölcsönösen egymásra épülnek a támogató projektek, amelyek a 
TOP bármely intézkedéséhez kapcsolódhatnak. 
 

A projektcsomag 16 támogató projektje közül egy kiemelt kulcsprojekt található, ami 
a Paksi Ipari Park fejlesztéséről szól, a többi 15 támogató projekt pedig ehhez kapcso-
lódva a megye többi jelentősebb ipari parkjaival, iparterületeivel és inkubátorházai-
val igyekszik érvényesíteni a gazdaságélénkítő hatásokat szinergikus módon.  
 
A kulcsprojekt kiválasztásában fontos szempont volt, hogy Tolna megye a méretéhez 
képest jelentős számú ipari parkkal rendelkezik, amelyekben sok kis és közepes vállal-
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kozás foglal helyet. Ezen vállalkozások léte biztosított, a területek infrastruktúrával jól 

ellátottak. Az ipari parkok fejlesztése fontos feladat, ugyanakkor újak kialakítása már 
nem elsődleges cél (Bátaszék, Tamási és Tolna is rendelkezik jelentősebb ipari terület-
tel.) 
 
Mivel az ország egyetlen atomerőműve is a megyében, azon belül Pakson található, így 
az atomenergetikai fejlesztések és kutatási potenciál jelentős része is ide csoportosul. 
Az atomenergia használata nemzeti prioritás, így a tovább fejlesztése biztosan megva-
lósul. A helyi KKV-k megerősítésének lehetősége ezáltal fontos feladat (képzés, tanács-
adás, közvetlen tőkejuttatás, projekt előkészítés). Cél az innovatív KKV-k fejlesztési 
igényeinek megteremtése. Az ipari parkok, inkubátorházak bevonása a fejlődőképes 
KKV-k célzott fejlesztése érdekében a projektgenerálástól az előkészítésen át a megva-
lósításig szintén fontos feladat. 

 
Az első lépés mindenképpen az, hogy az ipari parkok alap-infrastruktúrája kiépüljön, 
ez teszi lehetővé új vállalkozások betelepülését, illetve a park megalakulásakor már ott 
tevékenykedő vállalkozások további fejlődését lehetővé tevő fizikai feltételek kialakítá-
sát. 
 
Az ipari park további fejlődésének lehetősége, gazdasági háttere azzal teremtődik meg, 
hogy a parkban egyre több vállalkozás létesít telephelyet, ezzel szinte egy időben az 
ipari park kiépíti a szolgáltatásokat, illetve azok működtetésének fizikai feltételeit. 
Mindezek eredményeként – 6-8 év után – az ipari park egy vállalkozói hálózat részévé 
válik, terepe lesz a magasabb színvonalat képviselő szolgáltatásoknak (tanácsadás, in-
nováció, logisztika stb.). A sikeres működés során egyre nagyobb területeket foglalnak 
el a vállalkozások, és egy idő után a park területe elfogy, így bővítés szükséges. 

 
A tervezett projektek nincsenek szoros összefüggésben egymással, pontszerűek és az 
általuk megvalósult eredmények összeadódnak és hozzájárulnak a megyei és országos 
elvárások eléréséhez. Egyes településeken (pl. Bonyhád) megvalósuló több fejlesztése 
egymást erősíti. Egymáshoz kapcsolódásukkal megvalósítható az ipari parkok, területek 
regionális integrációja. 
 
Tolna megye összes járásában jelentek meg fejlesztés igények a projektcsomagon be-
lül. A projektek jellemzően területileg szétszórva (dekoncentráltan) helyezkednek el, 
de a megye nagyobb településeit (városok) lefedik, ahol az ipar koncentrálódik. Egyes 
települések több projekttel is jelentkeztek (pl. Bonyhád, Paks, Szekszárd). 
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Az M5 projektek időbeli ütemezése: 

 

M5  

projektcsomag 

szakasz 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ipari parkok 
infrastrukturális 
fejlesztése 

Előkészítés  x      

Végrehajtás   x x x   

Ipari területek 
fejlesztése 

Előkészítés  x x     

Végrehajtás  x x x x   

Inkubátorházak 
infrastrukturális 
és tartalmi fej-
lesztése 

Előkészítés  x x     

Végrehajtás   x x x x x 

 
Az M5 projektcsomag becsült költségigénye: Ft. (KIDOLGOZÁS ALATT!) 
 
Az M5 projektcsomag tervezett pénzügyi ütemezése: 
 

M5 projektcsomag 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Összesen 

Millió Ft 

Ipari parkok infrast-
rukturális fejlesztése 

 
 

       

Ipari területek fej-
lesztése 

 
       

Inkubátorházak inf-
rastrukturális és 
tartalmi fejlesztése 

 
        

Összesen         

 
Az M5 projektcsomag kedvezményezettje: 
 
A projektcsomag kedvezményezettjei az alábbi szervezetek lehetnek: 

 Önkormányzatok; 

 Az ipari parkokat üzemeltető kizárólagos vagy többségi önkormányzati tulajdo-

nú gazdasági társaságok; 

 Önkormányzat által alapított egyéb szervezetek, jogi személyiségű társulások; 

 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., Magyar Közút Nonprofit Zrt.; 

 Inkubátorházakat üzemeltető nonprofit gazdasági társaságok. 
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Az M5 projektcsomag illeszkedése a TOP-hoz: 

 
A Tolna Megyei Területfejlesztési Program is elsődleges prioritásként fogalmazza meg a 
megye gazdasági versenyképességének erősítését.  A prioritás célja, hogy a Tolna me-
gyei gazdaság jövedelemtermelő képességét és foglalkoztatási potenciálját erősítse 
úgy, hogy a helyi adottságokat, lehetőségeket a helyi szereplők minél jobban kihasznál-
ják.  
 
A prioritás mind az alábbi 4 kijelölt beavatkozási területével tökéletesen illeszkedik az 
ipari parkok fejlesztése programcsomagban kitűzött célokhoz: 

 vállalkozói kultúra erősítése; 

 kis- és közepes méretű vállalkozások megerősítése és hálózatosodásuk ösztön-

zése; 

 vállalkozások betelepülésének ösztönzése; 

 foglalkoztatás erősítése. 

 
Ezen célok eléréséhez fognak nagymértékben hozzájárulni a projektcsomag támogató 
projektjei, melyekben az ipari parkok, ipari területek, inkubátorházak fejlesztése révén 
a megye gazdasági potenciáljának erősödése, a foglalkoztatás növelése válik elérhető-
vé. 
 
Az M5 projektcsomag TOP célkitűzéseihez kapcsolódó indikátorok: 
 
Egyetlen eredménymutatója ennek a célkitűzésnek: Foglalkoztatottak (15-64 évesek) 
száma a közszféra adatai nélkül, mértékegysége ezer fő, célértéke növekvő. 
 

 
C. A projektcsomaghoz kapcsolódó kimeneti mutatók 

 

Indikátor 

(M5 projektcsomag) 

Mértékegység Célérték 

(2020) 

Támogatásban részesülő vállalkozások száma db 1 800 

A foglalkoztatás növekedése a támogatott vállalko-

zásoknál 

teljes munkaidő 

egyenérték 
0 

Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállal-

kozások száma 
db 0 
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3.1.6 Egyéb gazdaságfejlesztési projektek 

 

A. Projektcsomag sorszáma, megnevezése 

 

Projektcsomag sorszáma (azonosítója): M6 

Projektcsomag megnevezése: Egyéb gazdaságfejlesztési projek-

tek 

 
B. Projektcsomag célja, tartalma, tervezett beavatkozások, projektek és a várt 

eredmények 

 
Az M6 projektcsomag célja: 

 
A projektcsomag a Tolna Megyei Területfejlesztési Programja alapján az Integrált Terü-
leti Program átfogó céljaként megfogalmazott „A megye népességmegtartó képessége 
a társadalom minden szegmensében javul” célt egyértelműen támogatja az alábbi spe-
cifikus és területi célokhoz való hozzájárulással: 
Specifikus célok: 

- „1. Gazdaság – Növekvő jövedelem, foglalkoztatás” 
o A projektcsomag gazdaságfejlesztési projekteket tartalmaz, melyek hoz-

zájárulnak a megye gazdasági teljesítményének növekedéséhez, vala-
mint a foglalkoztatás bővüléséhez. 

- „2. Fenntarthatóság – Élhető környezet” 
o A projektcsomagban 2 olyan gazdaságfejlesztési projekt is található, me-

lyek a fenntarthatóság és az élhető környezet kialakításához is nagymér-

tékben hozzájárulnak. 
Területi célok: 

- „1. Kihasználni a területi dinamizáló elemeket, megerősíteni a területi hagyo-
mányokat, potenciálokat és enyhíteni a területi kihívásokat, nehézségeket. A 
három folyamat összhangja kiemelt fontosságú.” 

o Minden projektcsomagba foglalt projekt területi nehézségek enyhítésé-
re irányul. 

 
Az M6 projektcsomag tartalma: 
 
A Tolna Megyei Integrált területi Program M6 gazdaságfejlesztési projektcsomagja 3 db 
gazdaságfejlesztési típusú projektet tartalmaz. 

 
A projektcsomag logikáját tekintve tematikus projektcsomagnak tekinthető, mivel az itt 
nevesített projektek azonos beavatkozási célt, logikát szolgáló, azonos típusú, ugya-
nakkor területi szempontból egyedi pontszerű fejlesztések. Az itt szereplő projektjavas-
latok mindegyike gazdaságfejlesztési projekt, ugyanakkor témájukat tekintve jelentő-
sen különböznek a Tolna Megyei ITP többi gazdaságfejlesztési témájú projektcsomagjá-
tól, így önálló projektcsomagban lettek nevesítve. 
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A projektcsomag legnagyobb összköltségű projektje egy Inert hulladék feldolgozó 
üzem létesítését tartalmazza a Bonyhádi járás területén. A projekt keretében egy 
olyan inert hulladék feldolgozó üzem kerülne létrehozásra, mely egyrészt a hulladék 
feldolgozásával hozzájárul a térség környezeti állapotának javításához, másrészt pedig 
többrétű gazdaságfejlesztési hatása is van. Az inert feldolgozó lehetőséget teremt a 
térség vállalkozásai számára, hogy a náluk keletkező inert hulladékot ne kelljen nagy 
távolságra szállítaniuk. Ezen kívül fontos gazdaságfejlesztési hatása a projektnek, hogy 
a feldolgozás során értékes nyersanyag állítható elő, ami egyrészt jelentősen hozzájá-
rulhat a térség közlekedési infrastruktúrájának javításához, másrészt pedig a piacon jól 
értékesíthető nyersanyag. A projekt közvetett hatásai mellett közvetlen foglalkoztatási 
hatással is bír. A projekt a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1.1-es in-
tézkedéséhez (Foglalkoztatás-bővítést szolgáló önkormányzati gazdaságfejlesztési ak-

ciók) illeszkedik. 
 
Projektköltség tekintetében a projektcsomag második legnagyobb fejlesztése egy Bio-
massza fűtőmű és brikett gyártó üzem létrehozása Pári községben. A fejlesztés amel-
lett, hogy a megújuló energiaforrás alkalmazásán keresztül hozzájárul a fenntartható 
energiagazdálkodás kialakításához és a CO2 kibocsátás csökkentéséhez jelentős gazda-
ságfejlesztési hatásokkal is bír. Amellett, hogy a térség mezőgazdasági vállalkozásai 
számára felvevő piacot jelenthet az általuk termelt biomassza számára, a térség vállal-
kozásait olcsón megtermelt energiával láthatja el. A projekt a Terület- és Településfej-
lesztési Operatív Program 1.1-es intézkedéséhez illeszkedik. 
 
A projektcsomag harmadik projektje az alábbi nevet viseli: „Atipikus foglalkoztatás 
megvalósítása - Szociális varroda Bátán”. A projekt gazdája Báta Község Önkormány-

zata. A fejlesztés célja a település rendkívül rossz foglalkoztatási helyzetének javítása, 
új munkahelyek teremtése. A projekt a Terület- és Településfejlesztési Operatív Prog-
ram 1.1-es intézkedéséhez illeszkedik. 
 
Az M6 projektcsomag megalapozottsága, szükségletek azonosítása: 
 
A fejlesztések a Tolna Megyei Területfejlesztési Programjában megfogalmazott átfogó, 
specifikus és területi célokhoz – miután ezek megegyeznek az ITP céljaival – „A projekt-
csomag célja” részben bemutatott módon illeszkednek. Az alábbiakban a megyei Prog-
ram azon prioritási és intézkedési kerülnek bemutatásra, amelyekhez a projektcsomag 
illeszkedik: 
1. Első prioritás: a Tolna megyei gazdaság versenyképességének erősítése: 

1.1. Vállalkozói kultúra erősítése; 

1.3. Vállalkozások betelepülésének ösztönzése; 
1.4. Foglalkoztatás növelése. 

2. Második prioritás: Lehetőségteremtés Tolna megyeiek számára: 
2.5. Szegénységben élők előrelépését támogató környezet megerősítése. 

3. Harmadik prioritás: Élhető és fenntartható környezet megteremtése: 
3.1. Természeti környezet állapotának megóvása és gazdálkodás fenntarthatóságá-
nak javítása; 
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3.3. Megújuló energiaforrások használatának ösztönzése és energiahatékonyság ja-

vítása. 
 
Az M6 projektcsomag függőségi viszonya a csomag további elemeivel: 
 
A projektcsomagba foglalt projektek pontszerű jellegüknél fogva nem tartalmaznak 
szoros összefüggéseket, a projektcsomag emellett kifejezett kulcsprojektet sem tar-
talmaz. 
 
Az M6 projektcsomag becsült költségigénye: Ft (KIDOLGOZÁS ALATT!) 
 
Az M6 projektcsomag térbeli kapcsolódása: 
 

A projektcsomag Bonyhád, Báta és Pári települések 1-1 fejlesztési projektjét tartalmaz-
za. A projektcsomag által érintett településeket jelen dokumentum 7.1.4 számú térkép 
melléklete szemlélteti. 
 

C. A projektcsomaghoz kapcsolódó kimeneti mutatók 

 

Jelen fejezethez tartozó az Integrált Területi Program kötelező mellékletét képező (1.1-
4-es számú) táblázatok az online feltöltő-rendszerből kinyerhetőek, így azok itt nem 
kerülnek bemutatásra. 
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3.1.7 KKV-k fejlesztését segítő szolgáltatások 

 

A. Projektcsomag sorszáma, megnevezése 

 

Projektcsomag sorszáma (azonosítója): M7 

Projektcsomag megnevezése: KKV-k fejlesztését segítő szolgálta-
tások 

 
 

B. Projektcsomag célja, tartalma, tervezett beavatkozások, projektek és a várt 
eredmények 

 

Az M7 projektcsomag célja: 
 
Tolna megyében elérendő tematikus cél a Tolna megye gazdasági versenyképesség 
erősítése a KKV szektor megerősítésével. A projektcsomag keretében egy Programiro-
dát kívánunk létrehozni, melynek feladata a térségi szintű hazai és nemzetközi befekte-
tési és beruházás ösztönzési programok kidolgozása, koordinációja és hatékony végre-
hajtása. A programok végrehajtása a vállalkozások helyben maradását és sikeres mű-
ködését kívánja elősegíteni. Ezen túlmenően nemcsak a KKV szektort kívánjuk a prog-
ramcsomag keretében erősíteni, hanem az önkormányzatoknak is segítséget kívánunk 
nyújtani. 
A térségben alacsony a nagyvállalatok aránya, jellemzően a KKV-k működése a megha-
tározó, akik működésük alatt a saját, illetve a gazdaság általános helyzete, a vidéki lét 
számos problémájával küzdenek. A projektcsomaggal az ő helyzetükön kívánnánk javí-

tani komplex tanácsadás-szolgáltatással. 
 
Az M7 projektcsomag tartalma: 
 
A Tolna Megyei Programiroda egy komplex szolgáltatási csomaggal támogatja és segíti 
a megyében működő vállalkozásokon túlmenően a helyi önkormányzatokat is.  
A befektetési és beruházás-ösztönzési programok koordinációjának sikeres végrehajtá-
sa során és annak eredményeként a meglévő vállalkozások kapacitásának bővítésével, 
új vállalkozások megjelenésével várhatóan új munkahelyek jönnek létre, melynek kö-
vetkeztében növekedni fog a térségben a foglalkoztatottság, csökken a térségből való 
elvándorlás. Az önkormányzati fejlesztéseket a Programiroda menedzsment tanács-
adással kívánja segíteni. 
 

A projektcsomag tartalmazza a Tolna megyében működő Programiroda infrastrukturá-
lis hátterének létrehozásához, üzemeléséhez és működéséhez szükséges forrás biztosí-
tását. Az infrastrukturális háttér kiépítése az iroda- és eszközbeszerzéseket foglalja 
magában, az üzemeltetéshez szükséges eszközök a szoftvereket, adatbázisokat, hon-
lap-fejlesztést tartalmazza. A működési költség keretében jellemzően a bér és járulé-
kai, valamint a dologi költségek tervezhetők. 
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A Megyei Programiroda a következő szolgáltatásokat nyújtja:  

1. Innovatív tanácsadás (ami a térség innovatív vállalkozásainak nyújtana segítsé-
get); 

2. Vállalkozás-mentorálás (mediációval, üzleti tervezéssel, marketinggel, piacszer-
zéssel, akár külföldi piacra segítéssel, partnerkereséssel, vállalkozói reggelik, 
stb.). 

 
A projektcsomag másik eleme, az inkubátorházak fejlesztés, mely a kkv-k számára 

nyújtott segítség, amelyek szervesen illeszkednek a Programiroda tevékenységéhez. 

A megye területén található, ipari parkokban vagy városi területen található innovációs 

központok, inkubátor házak fejlesztése, a meglévő innovációs központok, inkubátor 

házak kapacitásának bővítése, gyártó csarnokok létesítése, eszközbeszerzés, a telepü-

lésen illetve közvetlen környezetében lévő vállalkozások igényeinek megfelelően. A 

betelepülő vállalkozások legfeljebb 3 naptári évre bérelhetik a teljes infrastruktúrát, 

ami mellé az innovációs központok szolgáltató bázisát is igénybe vehetik.  

A meglévő innovációs központok esetében a létrehozandó gyártó, termelő kapacitás 

összesen legalább 12 új cég (mikro, és kkv) és tervezetten legalább 60 új munkavállaló 

betelepedését eredményezi a tervezési ciklus végéig. Az újonnan létrehozott telephely 

nagysága legalább 2000 m2. Az innovációs központnak legalább 8 különböző szolgálta-

tást kell nyújtania a területükön telephellyel rendelkező vállalkozásoknak. Ezen szolgál-

tatások között kötelező jelleggel meg kell jelennie a tanácsadás, képzés szolgáltatásai-

nak. Az innovációs központ által kötelezően nyújtandó humánerőforrás legalább 3 fő, 

vállalkozásfejlesztésben gyakorlattal rendelkező, felsőfokú végzettséggel rendelkező 

munkaviszony keretében foglalkoztatott vezető beosztású projektmenedzsert kell a 

projektrész rendelkezésére bocsátani.  

Újonnan létrehozandó innovációs központok esetében a létrehozandó gyártó, termelő 

kapacitás összesen legalább 8 új cég (mikro, és kkv) és tervezetten legalább 40 új mun-

kavállaló betelepedését eredményezi a tervezési ciklus végéig. Az újonnan létrehozott 

telephely nagysága legalább 1400 m2-kell hogy legyen. Az innovációs központnak lega-

lább 6 különböző szolgáltatást kell nyújtania a területükön telephellyel rendelkező vál-

lalkozásoknak. Ezen szolgáltatások között kötelező jelleggel meg kell jelennie a tanács-

adás szolgáltatásnak és szerződést kell kötni a képzési szolgáltatásra. Az innovációs 

központ által kötelezően nyújtandó humánerőforrás legalább 2 fő, felsőfokú végzett-

séggel rendelkező munkaviszony keretében foglalkoztatott vezető beosztású projekt-

menedzsert kell a projektrész rendelkezésére bocsátani.  

Innovációs központ ipari parkban, járásközpontban vagy 5000 fő feletti településen 

lehet.  Amennyiben az adott járási központban még nincsen innovációs központ, úgy 

ott kötelező létrehozni. 
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A következőkben felsorolt Inkubátorházak fejlesztése tartozik a projektcsomaghoz:  

Szekszárd – Inkubátor ház fejlesztése – Foglalkoztatás - bővítést segítő önkormányzati 

gazdasági infrastruktúra-fejlesztés + A térségi gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó kiegé-

szítő ESZA tevékenységek. 

Paks - Inkubátor ház fejlesztése – Foglalkoztatás - bővítést segítő önkormányzati gaz-

dasági infrastruktúra-fejlesztés + A térségi gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó kiegészítő 

ESZA tevékenységek. 

Dombóvár - Inkubátor ház fejlesztése – Foglalkoztatás - bővítést segítő önkormányzati 

gazdasági infrastruktúra-fejlesztés + A térségi gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó kiegé-

szítő ESZA tevékenységek. 

Tamási - Inkubátor ház fejlesztése – Foglalkoztatás - bővítést segítő önkormányzati 

gazdasági infrastruktúra-fejlesztés + A térségi gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó kiegé-

szítő ESZA tevékenységek. 

Dunaföldvár - Inkubátor ház létrehozása – Foglalkoztatás - bővítést segítő önkormány-

zati gazdasági infrastruktúra-fejlesztés + A térségi gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó 

kiegészítő ESZA tevékenységek. 

Tolna - Inkubátor ház létrehozása – Foglalkoztatás - bővítést segítő önkormányzati 

gazdasági infrastruktúra-fejlesztés + A térségi gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó kiegé-

szítő ESZA tevékenységek. 

Bátaszék - Inkubátor ház létrehozása – Foglalkoztatás - bővítést segítő önkormányzati 

gazdasági infrastruktúra-fejlesztés + A térségi gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó kiegé-

szítő ESZA tevékenységek. 

Bonyhád - Inkubátor ház létrehozása – Foglalkoztatás - bővítést segítő önkormányzati 

gazdasági infrastruktúra-fejlesztés + A térségi gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó kiegé-

szítő ESZA tevékenységek. 
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Az M7 projektek időbeli ütemezése: 

 

M7 Projektcsomag 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Előkészítés  X      

Működtetés  X X X X X X 

 
Az M7 projektcsomag becsült költségigénye: Ft (KIDOLGOZÁS ALATT!) 
 

1. Programiroda működtetése:  Ft 
2. Inkubátorházak fejlesztése:              Ft 

 
Az M7 projektcsomag tervezett pénzügyi ütemezése: 

 

M7 Projektcsomag 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Összesen 

Millió Ft 

Tolna Megyei Programiro-
da létrehozása 

        

Tolna Megyei Programiro-
da működtetése 

        

Az Inkubátorházakban a 
kkv-nak biztosított szolgál-
tatások előkészítése 

        

Az Inkubátorházakban a 
kkv-nak biztosított szolgál-
tatások működtetése 

        

Összesen         

 
Az M7 projektcsomag kedvezményezettje: 
 
A Tolna Megyei Programiroda feladatainak ellátására a Tolna Megyei Önkormányzat 
100 %-os tulajdonában lévő, jövőben megalakuló Non-profit Kft. kerül megbízásra. 
Végső kedvezményezettek a megye gazdaságfejlesztésben érintett szervezetei és vál-
lalkozásai, valamint a helyi önkormányzatok. 
 

Az M7 projektcsomag illeszkedése a TOP-hoz: 
 
A projektcsomag a TOP 1.2. - Foglalkoztatás-barát fejlesztések elsősorban a kis- és kö-
zépvállalkozásoknál intézkedéshez kapcsolódik. 
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Az M7 projektcsomag előkészítettsége: 

 
Miután a Nemzetgazdasági Minisztérium Területfejlesztési Tervezési Főosztálya jóvá-
hagyja a Tolna Megye Integrált Területi Programját 2014-2020-ig terjedő időszakra és 
megkötődik a finanszírozási szerződés, a projektcsomaghoz szükséges infrastruktúra 
kiépítése és a személyi állomány kiválasztása indítható. 

 
Az M7 projektcsomag keretében az első két évben indítható fejlesztések: 
 
A projektcsomag keretében megtörténik az ERFA és ESZA források felhasználásával a 
Programiroda létrehozása, a működéséhez szükséges infrastruktúra megteremtése, 
illetve eszközök beszerzése. Tehát az első két évben (2014-2015-ben) a rendelkezésre 
álló keret mintegy 20%-a kerül felhasználásra, azaz 50 millió Ft. A keret fennmaradó 

része a működtetésre kerül felhasználásra. 
 

C. A projektcsomaghoz kapcsolódó kimeneti mutatók 

 

Indikátor 
(M7 projektcsomag) 

Mértékegység Célérték 
(2020) 

A létrehozott térségi szintű befektetés- és beruházás 
ösztönzéssel, önkormányzati tanácsadással foglalkozó 
szervezetek száma 

db 1 

Támogatásban részesülő vállalkozások száma db 1 440 
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3.1.8 Munkaerőmobilitást ösztönző közlekedésfejlesztések 

 

A. Projektcsomag sorszáma, megnevezése 

 

Projektcsomag sorszáma (azonosítója): M8 

Projektcsomag megnevezése: Munkaerőmobilitást ösztönző köz-
lekedésfejlesztések 

 
B. Projektcsomag célja, tartalma, tervezett beavatkozások, projektek és a várt 

eredmények 

 
Az M8 projektcsomag célja: 

 
A munkaerő mobilitását ösztönző közlekedésfejlesztések programcsomag megvalósítá-
sa az ITP átfogó, specifikus és területi céljaihoz is kapcsolódik. A csomagban szereplő 
fejlesztések célja utak, kerékpárutak, személyforgalmú kikötő felújítása, megépítése, 
mely fejlesztések gazdasági, turisztikai, rekreációs és a hétköznapi élet megkönnyíté-
sét célzó lehetőségeket is magában hordoznak. A csomagban szereplő utak felújítása, 
kialakítása égetően fontos, mert jelentős részük elavult, rossz állapotú. A fejlesztések 
által javul Tolna megye népességmegtartó ereje a javuló infrastruktúrának köszönhe-
tően. A beruházások nemcsak a környék lakosságának javát szolgálják, hanem az ide 
érkező látogatók, turisták komfortérzetét is növelik. Ennek következtében erősödik az 
identitástudat, növekszik a mobilitás, biztonságossá válik a közlekedés, felpezsdül az 
élet, több turista érkezik a térségbe. A projektcsomagban szép számmal található ke-
rékpárutak kialakítására és fejlesztésére vonatkozó projektötlet, mely hozzájárul az 

egészségtudatosság erősítéséhez. A jó minőségű utak segítik a vállalkozások megtele-
pedését, megmaradását a térségben, így a foglalkoztatottak számának növekedése is 
várható. A fentiek multiplikációs hatásai következtében a gazdaság fellendülése várha-
tó. A projektcsomag megvalósítása segít egyensúlyba hozni a terület jellegzetességek-
kel kapcsolatos települési, térségi, megyei törekvéseket. 
 
Az M8 projektcsomag tartalma: 
 
A projektcsomag keretében többek között a települések megközelíthetőségének javí-
tása, új kerékpárutak, tehermentesítő utak, mellékutak, összekötő utak, kikötő ki-
alakítása, felújítása, valamint a helyi lakosság életét, a helyi gazdaság környezetét 
jelentősen befolyásoló infrastruktúra fejlesztése valósul meg. A megfelelő infrastruk-
túra kiépítése megteremtheti új beruházások alapját, illetve további gazdasági, társa-

dalmi fejlődést indíthat meg. Ezért a projektcsomagot jellegéből adódóan gazdaságfej-
lesztéshez soroljuk. 
A fejlesztések által erősödik a társadalmi mobilitás, biztonságosabbá válik a közleke-
dés, csökken a környezetszennyezés. Fontos, hogy helyi szinten biztosításra kerüljön a 
város és vonzáskörzete közötti mobilitás. A beruházások megvalósítása esetén jelentős 
életminőségbeli javulás várható az érintett terület közvetlen és közvetett célcsoportjá-
nak életszínvonalában. 
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A Tolna Megyei Területfejlesztési Program nevesíti a projektcsomagban szereplő pro-
jektek céljait a fejlesztési elképzelések és célok között. A dokumentumban megfogal-
mazott prioritások között is megtalálhatóak a programcsomag ismérvei. A Program 4. 
Köztevékenységek minőségének javítása prioritásba sorolható a csomag, hiszen a tevé-
kenységek keretében központi finanszírozású infrastrukturális beruházások valósulnak 
meg. A fejlesztések eredményeként a városok, falvak elérhetősége, közlekedése javul, 
hozzájárul a munkaerő mobilitás ösztönzéséhez. 
 
Az M8 „Munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztések” projektcsomag kulcs-
projektje a „Térségi kerékpárút-hálózat kialakítása és vízrendezés a Sárközben”, illet-
ve a „Térségi hivatásforgalmú kerékpáros közlekedés fejlesztése” projektek. Ezen 
projektek köré kapcsolódhatnak a projektcsomagban nevesített támogató projektek. A 

projektek hatásaikban egymást erősítik. Minden projekt egy-egy különálló fejlesztést 
fogalmaz meg, azonban valamennyi megvalósulása esetén a megye úthálózatának je-
lentős részének minőségbeli javulása várható. 
 
Az M8 projektcsomag TOP célkitűzéseihez kapcsolódó indikátorok: 
 
A TOP szintű eredményindikátorok közül a projektcsomag hozzájárul a foglalkoztatot-
tak számának növeléséhez, mely a projektek jellegének köszönhetően hosszú távon is 
fenntartható. 
 

Eredménymutató megnevezése Mértékegység Célérték 
(2020) 

Foglalkoztatottak száma (15-64 

éves) a közszféra adatai nélkül 

ezer fő növekszik 

 
 

A projektcsomag elemei kapcsolódnak a foglalkoztatás és a munkavállalói mobilitás 
ösztönzése EU tematikus célkitűzések eléréséhez is.  
 
Az M8 projektek időbeli ütemezése: 
 

M8 projektcsomag 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Előkészítés  X X X X   

Megvalósítás  X X X X   

 
A projektcsomag ütemezése esetében beszélhetünk előkészítési és megvalósítási tevé-
kenységekről. Az előkészítési tevékenységek egy része 2015. év II. negyedévében kez-
dődhetnek meg. A projektek előkészítését több oldalról kell vizsgálni. A tulajdonvi-
szonyok feltérképezése után szükségesek lehetnek a fejlesztéssel érintett ingatlanok 
tulajdonviszonyainak, illetve területük rendezésére (pl. vásárlás, kisajátítás, telekalakí-
tás, szolgalmi jog) a tervezéssel párhuzamosan. A közműtulajdonosokkal is egyezteté-
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sek, megállapodások szükségesek. Amennyiben releváns, felméréseket kell végezni, 

illetve tanulmányokat kell készíteni. A tervek elkészültét követően szükséges beszerez-
ni a szükséges engedélyeket. Számításba kell venni a közbeszerzési eljárások megfelelő 
előkészítését és folyamatának elhúzódását is. A fentiek alapján az előkészítési tevé-
kenységek több hónapot vehetnek igénybe. 
Az előkészítési tevékenységeket követően a megvalósítás időszakában közvetlenül a 
fejlesztést érintő megvalósítási tevékenységek kezdődhetnek meg, melyeket jelentő-
sen befolyásolhatnak az érintett pályázati útmutatóban megfogalmazott előírások. A 
csomagban szereplő projektek legkorábban 2015. év. III. negyedévében kezdhetőek 
meg és 2018. év. IV. évig tartanak. 
 
Az M8 projektcsomag becsült költségigénye: Ft. (KIDOLGOZÁS ALATT!) 
 

Az M8 projektcsomag tervezett pénzügyi ütemezése: 
 

M8 projektcso-
mag 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Összesen 

Millió Ft 

Összesen         

 
Az M8 projektcsomag illeszkedése a TOP-hoz: 
 
A projektcsomag a TOP 1.3. – A munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedés-
fejlesztéshez kapcsolódik. 
 

Az M8 projektcsomag előkészítettsége: 
 
A legtöbb projekt esetében csak a fejlesztési igények kerültek megfogalmazásra, előze-
tes tervek, tanulmányok, kalkulációk nem készültek. Csak néhány projektötlet kapcsán 
beszélhetünk előzetes műszaki tanulmánytervekről, költségbecslésekről. A kulcsprojek-
tek előzetes megvalósíthatósági tanulmánya rendelkezésre áll, azonban a többi doku-
mentáció elkészítése az esetleges pályázás során releváns. 
 

Az M8 projektcsomag keretében az első két évben indítható fejlesztések: 
 
A fejlesztési időszak első két évében, jelen esetben 2015 és 2016 években a legtöbb 
projekt elindítható az előkészítési tevékenységek megvalósítását követően. Az első két 
évben a tervezett költségek kb. 75%-a merül fel. 
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C. A projektcsomaghoz kapcsolódó kimeneti mutatók 

 

Indikátor 
(M8 projektcsomag) 

Mértékegység Célérték 
(2020) 

Az újraépített vagy felújított közutak teljes hossza km 400 

 
A kimeneti mutatók a megvalósuló projektek eredményeit összegzik. A projektcsomag 
esetében a „Az újraépített vagy felújított közutak teljes hossza” kimeneti mutató rele-
váns, minimálisan elvárt célértéke 400 km. 
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3.1.9 ESZA típusú fejlesztések 

 

A. Projektcsomag sorszáma, megnevezése 

Projektcsomag sorszáma (azonosítója): M9 

Projektcsomag megnevezése: ESZA típusú fejlesztések 

 
B. Projektcsomag célja, tartalma, tervezett beavatkozások, projektek és a várt 

eredmények 

 
Az M9 projektcsomag célja: 
 
A globalizáció hatásaként az egyre erősödő piaci versenyben indokolt a KKV-k haté-

kony üzletmenetének, a vállalkozói kultúra fejlesztésének, illetve a nemzetközi piac-

ra jutását segítő tanácsadási szolgáltatások elérhetőségének javítása. A projektcso-

mag célja továbbá, hogy a vállalkozás indításához, további eredményes működtetésé-

hez szükséges információnyújtás, egyedi, vállalkozás specifikus üzleti tanácsadás a már 

kiépült vállalkozásfejlesztési intézményrendszerre, illetve szakemberekre alapozva va-

lósuljon meg.  

 

A 9-es projektcsomag segítségével a KKV-k hatékonysága, a túlélési, illetve növeke-

dési esélyeinek javíthatóak és ez biztosítja a prioritási tengely kiemelt céljainak el-

érését, azaz a vállalkozások versenyképességének növelését, illetve a magas hozzá-

adott értékű gazdasági tevékenységek megjelenésének elősegítését a megyei egé-

szében.  

A vállalkozási keretek között mozgó kkv-k sok esetben nem rendelkeznek megfelelően 

képzett, a vállalkozások menedzselését ellátó szakember vezetővel. Ezen vállalkozások 

közvetett segítésére szükséges egy tanácsadó, koordinatív szervezet fejlesztése a vár-

ható bővítés lehetőségeinek kihasználása, a helyi vállalkozások fejlődésének előmozdí-

tása érdekében.  

 

Fontos a projektek előkészítésének támogatása, fejlesztési projektek megalapozásához 

szükséges tanácsadás a támogatási források lehívása érdekében, a hálózatszerű gazda-

ságfejlesztés szinergikus hatásainak kihasználása érdekében kifejtett koordinációs sze-

repkör felvállalása (klaszterszervezés), információadás a betelepülő vállalkozások szá-

mára a rendelkezésre álló gazdaságfejlesztési csomagokról.  A várható bővítéssel kap-

csolatban kiemelt feladatuk lehet ezeknek a szervezeteknek a szükséges felkészülés-

hez, minősítések megszerzéséhez szükséges tanácsadás is. 

 

A 9-es projektcsomag esetében speciális cél a vállalkozások menedzsment szemléle-

tének a fejlesztése, a bővítés kapcsán szükséges tanúsítványok megszerzése és azok 
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hatékony alkalmazásának elősegítése. A konstrukció célja továbbá, hogy a vállalkozás 

indításához, további eredményes működtetéséhez szükséges információnyújtás, egye-

di, vállalkozás specifikus üzleti tanácsadás a már kiépült vállalkozásfejlesztési intéz-

ményrendszerre, illetve szakemberekre alapozva valósuljon meg. 

 

Az M9 projektcsomag tartalma: 

 

A projektcsomagon belül kulcsprojekt nem található, mindegyik projekt támogató 

projekt besorolásba került, a projektcsomag egésze mindegy kiegészíti a TOP egyéb 

projektcsomagjait. Ezen fejlesztések arányosan változó keretösszegekkel megvalósítha-

tók a többi járás esetében is. 

 

A projektcsomagban megjelenő projekt elemek között megjelenik az innovatív vállal-

kozások fejlesztése, az IT szektor erősítése, a K+F szektor humánerőforrás fejlesztése, 

menedzserképzések illetve foglalkoztatási támogatásokon keresztül. Megjelenik a pro-

jektcsomagban a hálózatos együttműködések erősítése a jó gyakorlatok bemutatása, 

és ezek elsajátítása projektelemen keresztül, a klaszterszerű kezdeményezések kialakí-

tása és ezen szervezetek piacra jutásának támogatása a vásárokon, bemutatókon való 

részvétel támogatásán keresztül, illetve kiadványok készítésén keresztül.    

 

A projektek 50 %-a 2015. év 1. negyedévében indítható 2017-2018 II. félévében tervek 

szerint befejeződik. A 2-3 éves projektek esetében a tanácsadási, képzési, önképzési 

feladatok mellett szükséges megvalósítani az esetleges önfoglalkoztatás feltételeinek 

előteremtéséhez szükséges infrastrukturális támogató alrendszert is, ami a TOP 5-ös 

projektcsomagjának elemeivel, illetve a 7-es projektcsomag elemeivel érhető el. 

 

A támogatható tevékenységek két részre oszthatók, egyrészről a tanácsadó szervezet 

infrastrukturális fejlesztése (modern irodai és informatikai eszközök, hálózati eszkö-

zök), a tanácsadói tevékenységhez kapcsolódó tevékenységek. A tanácsadói tevékeny-

ségek esetében elszámolhatók reklám- és propaganda költségek, tanácskozások, work-

shopok/fórumok, tanfolyamok, képzések szervezésének költsége, valamint a tényleges 

tanácsadások díjai. 

 

Az akkreditált tanácsadó szervezet infrastrukturális fejlesztésének támogatása legfel-

jebb az ESZA átjárhatósági útmutató alapján 10 % mértékben valósulhat meg.  A ta-

nácsadási tevékenységhez kapcsolódó reklám- és propaganda kiadások legfeljebb 5 

mFt/év lehetnek. A tanácskozások, rendezvények, képzések díjazása kettős, a résztve-

vő cégeknek, szervezeteknek a nettó díj 15-25 %-át saját forrásként kell biztosítani. A 

képzések, tanfolyamok esetében (OKJ vagy azzal egyenértékű) akkreditált képzésnél 
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160.000 Ft/fő maximális díj mellett de-minimis támogatást kaphatnak a végső kedvez-

ményezettek, kiegészítve a kiesett munkaidő utáni bér és járulék támogatással. A ta-

nácsadó szervezet a képzések után támogatást kap. Nem akkreditált képzés esetén 

(legfeljebb 120.000 Ft/fő mértékig) az igénybe vevők alacsonyabb összegű de-minimis 

támogatást kaphatnak, kiegészítve a kiesett munkaidő utáni bér támogatással, ami 

szintén alacsonyabb összegű lehet. 

 

Az M9 projektcsomag megalapozottsága, szükségletek azonosítása: 

 

A klasszikus gazdaságfejlesztés egyik hátránya, hogy jelentős infrastrukturális beruhá-

zási igénye van, ugyanakkor a „hozadéka” vagyis a teremtett munkahelyek száma a 

beruházás nagyságához viszonyítva alacsony. Ugyanakkor nagy előnye, hogy már egy 

meglévő és általában tőkeerős vállalkozásra alapoz, így a beruházás, amennyiben a 

szándék komoly, a fejlesztés megvalósul. Az alternatív gazdaságfejlesztés, hálózati gaz-

daságfejlesztés egyik hátránya, hogy nehezen megfogható az a „személy” aki a fejlesz-

tés gazdája lesz, ugyanakkor sok érintett szereplőt vonhat be, és a sok szereplő kismér-

tékű fejlesztései jelentős hatást érhetnek el. A helyi termékek piacra jutása sok eset-

ben a rengeteg szereplő között veszik el, ugyanakkor a magas minőségi követelmények 

és a jelentős üzleti hálózatok sem teszik lehetővé a kisebb volumenben előállított ter-

mékek hatékony megjelenését. Fejleszthető tevékenység lehet így egyfajta olyan véd-

jegy illetve típustermék kialakítása, amely minőségi paramétereiben egységes szintet ír 

elő, a termelői rendszer azonban megmarad sokszereplősnek. A termelők (feldolgozók) 

így könnyebben tudnának jelentősebb piaci potenciálra szert tenni, a volumen és az 

egységes megjelenés miatt viszont a nagyobb üzlethálózatokon belül is értékesíthetők. 

A fentiek alapján több támogatható terület is megmutatkozik, amely az adott térség-

ben megvalósítható, illetve támogatható. 

 

Az M9 projektek időbeli ütemezése: 

 

M9 projektcsomag 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 

2020 

 

Előkészítés  X      

Megvalósítás  X X X X   

 

A projektek várható indítása, az előkészítés 2015. I. negyedévében indul, és jellemzően 

2015. IV. negyedévére zárul. A projektek megvalósítása részben 2015. III. negyedév-
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ében elindul, és 2018 II. félévében zárul, vagyis valamennyi projekt 2018.12.31-ével 

fizikailag befejeződik. 

 

Az M9 projektcsomag becsült költségigénye: Ft. (KIDOLGOZÁS ALATT!) 

 

 

Az M9 projektcsomag tervezett pénzügyi ütemezése: 

 

M9 projektcsomag 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Összesen 

Millió Ft 

Előkészítés         

Megvalósítás         

Összesen         

 

Az M9 projektcsomag kedvezményezettje: 

 

A projektcsomag kedvezményezettjei az alábbi szervezetek lehetnek: 

 Önkormányzatok; 

 Önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságok; 

 Intézmények, amelyek önkormányzati tulajdonú épületen látnak el üzemelteté-

si, működtetési, feladatellátási felelősséget; 

 Civil szervezetek, Nonprofit Kft-k. 

 
Az M9 projektcsomag illeszkedése a TOP-hoz: 

 

A projektcsomag a Tolna Megyei TOP Vállalkozások versenyképességének erősítése 

stratégiai célhoz és a térségi gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó kiegészítő ESZA tevé-

kenységek fejlesztési célhoz kapcsolódik. Ezen elemek az önkormányzatok gazdaság-

fejlesztési elemein keresztül közvetett úton segítik a térségek, települések (közvetett 

úton járások) területén már működő, vagy itt megtelepedni kívánó vállalkozásokat, 

beleértve a vállalkozások indításához szükséges tevékenységeket is.  
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Az M9 projektcsomag TOP célkitűzéseihez kapcsolódó indikátorok: 

 

TOP szintű eredményindikátorok közül a projekt csomag hozzájárul a támogatott mun-

kahelyi képzéseket sikeresen befejezők száma (projektspecifikus indikátor) és a prog-

ram elhagyása utáni hat hónapon belül foglalkoztatásban - beleértve az önfoglalkozta-

tást - lévő résztvevők száma (közös indikátor) célértékeinek teljesítéséhez. A projekt-

csomag elemei kapcsolódnak a társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység 

elleni küzdelem és a foglalkoztatás és a munkavállalói mobilitás ösztönzése EU temati-

kus célkitűzések eléréséhez is. 

 

Az M9 projektcsomag előkészítettsége: 

 

A projektek előkészítettsége még korai, kezdeti fázisban van, a projektek jellemzően 

még csak koncepciók. Az előkészítettség alacsony foka ellenére a projektek tartalma 

miatt a minden projekt megvalósítása elindulhat egy éven belül. 

Mivel a projektcsomag nem tartalmaz infrastrukturális elemeket, így jelentős előkészí-

tésre, engedélyeztetésre nincsen szükség, az előkészítés a projektben részt vevők to-

borzását, a bevonásra kerülő vállalkozások megkeresését, a tematikák adaptálását és 

az együttműködések kialakítását jelenti. 

 
C. A projektcsomaghoz kapcsolódó kimeneti mutatók 

 

Mivel a projektcsomag jellemzően egy járást ölel fel, így az indikátor céleléréséhez való 

csatlakozás is ennek megfelelő. A támogatott munkahelyi képzéseket sikeresen befeje-

zők száma indikátor esetében a TOP szintű indikátor 0,24 %-át teljesíti a 9-es projekt-

csomag, míg a program elhagyása utáni hat hónapon belül foglalkoztatásban - beleért-

ve az önfoglalkoztatást - lévő résztvevők száma indikátor esetében ez az érték 0,53 %. 

Indikátor 
(M9 projektcsomag) 

Mértékegység Célérték 
(2020) 

A munkahelyi képzésekben résztvevők száma 
(nő/férfi/összesen megbontásban) 

fő 60 000 

Munkanélküli résztvevők száma, beleértve a tartós mun-
ka¬nélkülieket is (nő/férfi/összesen megbontásban) 

fő 55 000 

A támogatott munkahelyi képzéseket sikeresen befeje-
zők száma (projektspecifikus indikátor) 

fő 51 00 

A program elhagyásának időpontjában foglalkoztatásban 
- beleértve az önfoglalkoztatást - lévő résztvevők száma 
(közös indikátor)  

fő 2 300 
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3.2 Az ITP településfejlesztési projektcsomagjai 

 

3.2.1 A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába 
állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével 

 

A. Projektcsomag sorszáma, megnevezése 

 

Projektcsomag sorszáma (azonosítója): T1 

Projektcsomag megnevezése: A foglalkoztatás segítése és az 
életminőség javítása családbarát, 
munkába állást segítő intézmé-
nyek, közszolgáltatások fejleszté-

sével 

 
B. Projektcsomag célja, tartalma, tervezett beavatkozások, projektek és a várt 

eredmények 

 
A T1 projektcsomag célja: 
 
A projektcsomag a Tolna Megyei Területfejlesztési Programja alapján az Integrált Terü-
leti Program átfogó céljaként megfogalmazott „A megye népességmegtartó képessége 
a társadalom minden szegmensében javul” célt egyértelműen támogatja az alábbi spe-
cifikus és területi célokhoz való hozzájárulással: 
Specifikus célok: 

- „1. Gazdaság – Növekvő jövedelem, foglalkoztatás” 

o Az elsősorban óvodafejlesztésre fókuszáló projektcsomag közvetett cél-
ja a szülők foglalkoztathatósága. 

- „2. Fenntarthatóság – Élhető környezet” 
o Az elsősorban óvodafejlesztésre fókuszáló projektcsomag közvetlenül 

emeli a társadalmi környezet színvonalát. 
-  „3. Köztevékenységek – Javuló közviszonyok” 

o Az elsősorban óvodafejlesztésre fókuszáló projektcsomag közvetlenül 
emeli a közszolgáltatások színvonalát. 

Területi célok: 
- „1. Kihasználni a területi dinamizáló elemeket, megerősíteni a területi hagyo-

mányokat, potenciálokat és enyhíteni a területi kihívásokat, nehézségeket. A 
három folyamat összhangja kiemelt fontosságú.” 

o Minden projektcsomagba foglalt projekt területi nehézségek enyhítésé-
re irányul. 
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A T1 projektcsomag tartalma: 

 
A projektcsomag logikáját tekintve tematikus projektcsomagnak tekinthető, mivel az itt 
nevesített projektek azonos beavatkozási célt, logikát szolgáló, azonos típusú, ugya-
nakkor területi szempontból egyedi pontszerű fejlesztések. Az itt szereplő projektjavas-
latok mindegyike valamilyen (köz)szolgáltatás fejlesztését irányozza elő a családbarát 
társadalmi környezetet fókuszba állítva. 
 
A projektcsomag 23 db településfejlesztési típusú projektet tartalmaz, melyek közül 
mindegyik 1 TOP intézkedéshez illeszthető. A projektek közül 21 db a TOP 1.4-es intéz-
kedéséhez (A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást 
segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével), így ez jelenti a projektcsomag 
alapvető TOP intézkedését. A fennmaradó 2 projekt közül 1 db a TOP 2.1-es intézke-

déshez (Vállalkozásoknak és lakosságnak vonzó települési környezet kialakítása) tarto-
zik, 1 db pedig a TOP 4.3-as intézkedéshez. 
 
A fejlesztések közül a legnagyobb számban megjelenő, a TOP 1.4-es intézkedéséhez 
illesztett fejlesztések (21 db) túlnyomó többsége óvodák fejlesztését tűzi ki célul, ezzel 
támogatva a gyermekek nevelését és a szülők munkába állását. A TOP 2.1-es intézke-
déséhez illesztett fejlesztés nagy sávszélességű internetkapcsolat kiépítését tűzi ki cé-
lul, míg a TOP 4.3-as intézkedéshez illesztett projekt egy sportlétesítmény rehabilitá-
cióját. 
 
A T1 projektcsomag megalapozottsága, szükségletek azonosítása: 
 
A fejlesztések a Tolna Megyei Területfejlesztési Programjában megfogalmazott átfogó, 

specifikus és területi célokhoz – miután ezek megegyeznek az ITP céljaival – „A projekt-
csomag célja” részben bemutatott módon illeszkednek. Az alábbiakban a megyei Prog-
ram azon prioritási és intézkedési kerülnek bemutatásra, amelyekhez a projektcsomag 
illeszkedik: 
1. Első prioritás: a Tolna megyei gazdaság versenyképességének erősítése: 

1.4. Foglalkoztatás növelése. 
2. Második prioritás: Lehetőségteremtés Tolna megyeiek számára: 

2.1. Fiatalok érvényesülését támogató környezet megerősítése; 
2.3. Családok gyarapodását támogató környezet megerősítése; 
2.5. Szegénységben élők előrelépését támogató környezet megerősítése. 

3. Harmadik prioritás: Élhető és fenntartható környezet megteremtése: 
3.1.Helyi közösségek és kultúra megerősítése. 

4. Negyedik prioritás: Köztevékenységek minőségének javítása: 

4.1. Városok életminőségének javítása; 
4.2. Falvak életminőségének javítása. 

 
A T1 projektcsomag függőségi viszonya a csomag további elemeivel: 
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A projektcsomagba foglalt projektek pontszerű jellegüknél fogva nem tartalmaznak 

szoros összefüggéseket, a projektcsomag emellett kifejezett kulcsprojektet sem tar-
talmaz. 
 
A T1 projektcsomag becsült költségigénye: Ft (KIDOLGOZÁS ALATT!) 
 
A T1 projektcsomag térbeli kapcsolódása: 
 
A projektcsomag elszórtan a megye 109 településéből 23-at érint. A projektcsomag 
által érintett településeket jelen dokumentum 7.1.7 számú térkép melléklete szemlél-
teti. 
 

C. A projektcsomaghoz kapcsolódó kimeneti mutatók 

 
Jelen fejezethez tartozó az Integrált Területi Program kötelező mellékletét képező (1.1-
4-es számú) táblázatok az online feltöltő-rendszerből kinyerhetőek, így azok itt nem 
kerülnek bemutatásra. 
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3.2.2 Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés 

 

A. Projektcsomag sorszáma, megnevezése 

 

Projektcsomag sorszáma (azonosítója): T2 

Projektcsomag megnevezése: Vállalkozásbarát, népesség-
megtartó településfejlesztés 

 
B. Projektcsomag célja, tartalma, tervezett beavatkozások, projektek és a várt 

eredmények 

A T2 projektcsomag célja: 
 

A projektcsomag a Tolna Megyei Területfejlesztési Programja alapján az Integrált Terü-
leti Program átfogó céljaként megfogalmazott „A megye népességmegtartó képessége 
a társadalom minden szegmensében javul” célt egyértelműen támogatja az alábbi spe-
cifikus és területi célokhoz való hozzájárulással: 
Specifikus célok: 

- „1. Gazdaság – Növekvő jövedelem, foglalkoztatás” 
o A projektcsomagba foglalt 29 db turisztikai jellegű projekt egyértelmű 

célja. 
- „2. Fenntarthatóság – Élhető környezet” 

o A projektcsomagba foglalt 21 db KEHOP-ba illesztett (többnyire csapa-
dékvíz vezető rendszerrel kapcsolatos projekt) egyértelmű célja. 

- „3. Köztevékenységek – Javuló közviszonyok” 
o A projektcsomagba foglalt 20 db TOP 2.1-es prioritáshoz illeszkedő pro-

jekt egyértelmű célja. 
Területi célok: 

- „1. Kihasználni a területi dinamizáló elemeket, megerősíteni a területi hagyo-
mányokat, potenciálokat és enyhíteni a területi kihívásokat, nehézségeket. A 
három folyamat összhangja kiemelt fontosságú.” 

o Minden projektcsomagba foglalt projekt a területi cél hármasságára 
épül. 

 
A T2 projektcsomag tartalma: 
 
A projektcsomag logikáját tekintve tematikus projektcsomagnak tekinthető, mivel az itt 
nevesített projektek azonos beavatkozási célt, logikát szolgáló, azonos típusú, ugya-
nakkor területi szempontból egyedi pontszerű fejlesztések. Az itt szereplő projektjavas-

latok mindegyike a települések közterületeinek, illetve közösségi épületeinek fejleszté-
séhez kapcsolódnak, a népességmegtartó képesség javítását és/vagy a vállalkozásbarát 
környezet kialakítását fókuszba állítva. 
 
A projektcsomag 83 db településfejlesztési típusú projektet tartalmaz, melyek közül 
56 db 1 TOP intézkedéshez illeszthető, míg 27 projekt ágazati operatív programokhoz 
illeszthető. A TOP illeszkedésű projektek közül 20 db a TOP 2.1-es intézkedéséhez (Vál-
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lalkozásoknak és lakosságnak vonzó települési környezet kialakítása), 29 db a TOP 2.2-

es intézkedéshez (Vonzerőfejlesztés, kulturális és természeti örökség fejlesztése) tarto-
zik, így ezek jelentik a projektcsomag alapvető TOP intézkedéseit. A fennmaradó TOP 
illeszkedésű projektek közül 3 db a TOP 3.1-es intézkedéséhez (Fenntartható települési 
közlekedésfejlesztés), 1 db a TOP 3.2-es intézkedéshez (A települési önkormányzat 
infrastrukturális létesítményekben az energiahatékonyság növelés és a megújuló ener-
gia felhasználás támogatása), 1 db a TOP 4.2-es intézkedéshez (Szociális alapellátások 
infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése) és 2 db a TOP 6.2-es intézkedéshez (A térségi 
gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó kiegészítő ESZA tevékenységek) illeszkedik. Az ágaza-
ti illeszkedésű projektek jelentős része a KEHOP-ba illeszthető (21 db), ám 1 db GINOP, 
és 5 db VP illesztésű projekt is található a csomagban. 
 
A fejlesztések közül a legnagyobb számban megjelenő, a TOP 2.2-es intézkedéséhez 

illesztett fejlesztések (29 db) mindegyike valamely helyi turisztikai attrakció kialakítá-
sát/fejlesztését, attrakcióhoz kapcsolódó szolgáltatás fejlesztését vagy szálláshelyfej-
lesztést jelent. A TOP 2.1-es intézkedéséhez illesztett fejlesztések (20 db) mindegyike a 
települések egyes kiemelkedő közterületi elemeinek fejlesztését, a településkép általá-
nos javítását, vagy kifejezetten játszótér kialakítását jelenti. Az egyéb TOP illesztésű 
projektek (7 db) szintén a közterületek, vagy valamilyen közösségi épület rehabilitáció-
ját tűzik ki célul. 
 
A fejlesztések között nagy számban megjelenő KEHOP illeszkedésű projektek (21 db), 
alapvető fókusza a települések csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése, ám 
megjelenik a szennyvízkezelés fejlesztésével, és a közvilágítás korszerűsítésével kapcso-
latos projekt is. Az egyéb ágazati illesztések alapvető fókusza a települések közbizton-
ságát szolgáló térfigyelő rendszerek kiépítése, de megjelenik köztük helyi jelentőségű 

fürdő fejlesztése, és közterület karbantartáshoz kapcsolódó eszközbeszerzésre irányuló 
projekt is. 
 
A T2 projektcsomag megalapozottsága, szükségletek azonosítása: 
 
A fejlesztések a Tolna Megyei Területfejlesztési Programjában megfogalmazott átfogó, 
specifikus és területi célokhoz – miután ezek megegyeznek az ITP céljaival – „A projekt-
csomag célja” részben bemutatott módon illeszkednek. Az alábbiakban a megyei Prog-
ram azon prioritási és intézkedési kerülnek bemutatásra, amelyekhez a projektcsomag 
illeszkedik: 
1. Első prioritás: a Tolna megyei gazdaság versenyképességének erősítése: 

1.4. Foglalkoztatás növelése. 
3. Harmadik prioritás: Élhető és fenntartható környezet megteremtése: 

3.1. Helyi közösségek és kultúra megerősítése; 
3.2. Természeti környezet állapotának megóvása és gazdálkodás fenntarthatóságá-
nak javítása. 

4. Negyedik prioritás: Köztevékenységek minőségének javítása: 
4.1. Városok életminőségének javítása; 
4.2. Falvak életminőségének javítása; 

6. Kiemelt jelentőségű projektek: 
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6.3. Tolna megyei turizmus fejlesztése. 

 
A T2 projektcsomag függőségi viszonya a csomag további elemeivel: 
 
A projektcsomagba foglalt projektek pontszerű jellegüknél fogva nem tartalmaznak 
szoros összefüggéseket, a projektcsomag emellett kifejezett kulcsprojektet sem tar-
talmaz. Ugyanakkor a projektcsomag turisztikai elemeinek (29 db TOP 2.2-es projekt) 
összehangolása célszerű, mert Tolna megye, mint turisztikai desztináció így válhat or-
szágos és nemzetközi szinten is láthatóvá. 
 
A T2 projektcsomag becsült költségigénye: Ft (KIDOLGOZÁS ALATT!) 
 

 TOP:  Ft 

 GINOP: Ft 

 KEHOP: Ft 

 VP:  Ft 

 
A T2 projektcsomag térbeli kapcsolódása: 
 
A projektcsomag elszórtan a megye 109 településéből 58-at érint. A projektcsomag 
által érintett településeket jelen dokumentum 7.1.8 számú térkép melléklete szemlél-
teti. 
 

C. A projektcsomaghoz kapcsolódó kimeneti mutatók 

 

Jelen fejezethez tartozó az Integrált Területi Program kötelező mellékletét képező (1.1-
4-es számú) táblázatok az online feltöltő-rendszerből kinyerhetőek, így azok itt nem 
kerülnek bemutatásra. 
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3.2.3 Alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés, közintézmények 
felújítása 

 
A. Projektcsomag sorszáma, megnevezése 

 

Projektcsomag sorszáma (azonosító-

ja): 

T3 

Projektcsomag megnevezése: Alacsony szén-dioxid kibocsátású gazda-
ságra való áttérés, közintézmények fel-
újítása 

 
B. Projektcsomag célja, tartalma, tervezett beavatkozások, projektek és a várt 

eredmények 

 
A T3 projektcsomag célja: 
 
Tolna megyében, hasonlóan az EU-s trendekhez, jelenős törekvések vannak a fosszilis 
energiahordozók szűkösségének enyhítésére, a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére, 
és a hosszú távú fenntarthatóság megteremtésére. Ez a fajta környezettudatos törek-
vés jelenik meg a tervezett infrastrukturális beruházásokban, az épületenergetikai fej-
lesztésekben, vagy a közlekedésinfrastruktúra fejlesztésekben. 
 
A T3 projektcsomag tartalma: 
 
A Tolna Megyei Integrált Területi Program T3 projektcsomagja 125 db településfejlesz-

tési típusú projektet tartalmaz. Jelen projektcsomagban feltüntetett projektek egyedi 
projektekként szerepelnek, nem képezik elemeit integrált projektnek, önállóan, pont-
szerűen szerepelnek a projektcsomagban, tehát tematikus projektcsomagról beszé-

lünk, ahol azonos beavatkozási célt szolgáló, azonos típusú, tartalmú projektek, egyedi 
pontszerű fejlesztések szerepelnek. A legtöbb projekt célja túlnyomóan az önkormány-
zati és közcélú épületek felújítása, fejlesztése, energiahatékonyságuk fokozása. 
 
A programcsomag kialakítása a helyi igényekre támaszkodik, azokra reflektál az összes 
beruházást tekintve. Tolna megye mind a hat járásában jelentek meg fejlesztés igé-
nyek. A projektek jellemzően területileg szétszórva helyezkednek el, de a megye tele-
püléseinek szinte felét lefedik. Egyes települések több projekttel is jelentkeztek. A pro-
jektcsomag kulcsprojektet nem tartalmaz. 

 
Tolna megye településeinek egy részén felmerült a konkrét igény a szén-dioxid-
kibocsátás csökkentésére irányuló kisléptékű közlekedésfejlesztésekre, a közösségi 
közlekedés fejlesztésére. Ezek jellemzően kerékpárutak kialakítása, illetve belterületi 
utak megújítsa. 
 
A fentieken túlmenően jelen programcsomag keretében megtalálhatóak a települési 
energiahatékonyság növelését célzó intézkedések is, mint például a közintézmények-
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ben, középületekben, és egyéb közösségi funkciókat ellátó ingatlanokon végrehajtandó 

energiahatékonyság növelését és a megújuló energia felhasználásának bővítését meg-
valósító beruházások. Ezen fejlesztések megtérülése jó, hiszen az energiahatékonysá-
gának javításán túlmenően, a projektek megvalósítása jelentős fenntartási költség-
csökkentő hatású is. Az érintett épületek termális, és elektromos-energiaigényét alter-
natív megoldások alkalmazásával oldják, meg és az épületek energetikai jellemzőit javí-
tó szigetelések, nyílászárócserék, fűtéskorszerűsítések, felújítások további rezsicsök-
kentő hatással bírnak.  
 
A tervezett projektek ugyan jellemzően pontszerűek, de ennek ellenére nagymérték-
ben hozzájárulnak az ÜHG teljes kibocsátás csökkentéséhez, a megújuló energiahordo-
zók használatának növeléséhez. 
 

A projektcsomag keretében támogatható projektek között túlnyomó részt az önkor-
mányzati intézmények, az önkormányzati épületállomány és infrastruktúra – ideértve a 
polgármesteri hivatalokat, művelődési házakat, könyvtárakat, oktatási intézményeket, 
sportcsarnokokat, önkormányzati lakásokat – rehabilitációja és az energiafelhasználás 
racionalizálása szerepel. Ide tartozó tevékenységek például a külső homlokzat szigete-
lése, nyílászárócsere, fűtési rendszer korszerűsítése, az önkormányzati ingatlanhoz, 
épülethez tartozó világítási rendszer és a települési közvilágítás energiahatékonysági 
korszerűsítése. Továbbá megjelennek az önkormányzati épületek, intézmények hő- és 
villamosenergia-igényének megújuló energiaforrásokból (nap-, biomassza- és termál-
energia) történő fedezésére irányuló beruházások is.  
 
A projekt csomagon belül számos olyan lehetséges projekt van, amely hozzájárul a 
gazdaságilag könnyebben fenntartható települési közlekedés kialakításához.  

A projektek közül több elképzelés is hangsúlyt fektet a kerékpáros közlekedés feltétele-
inek javítására, a kerékpáros közlekedési infrastruktúra bővítésére, ezáltal a települési 
kapcsolatok javítását célzó, új közösségi közlekedési viszonylatok kialakítására. 
 
A T3 projektcsomag megalapozottsága, szükségletek azonosítása: 
 
„3. A Környezetbarát közlekedési rendszerek fejlesztése és a fenntartható közösségi 
mobilitás elősegítése”: A közlekedésfejlesztési intézkedések reagálnak az emberi tevé-
kenység okozta éghajlatváltozás mérséklésére, vagyis többek között az EU2020 célkitű-
zéseinek megvalósítását szolgálják. A környezettudatosságot szem előtt tartó kislépté-
kű közlekedés-fejlesztések hozzájárulnak az energiafüggőség csökkentéséhez, a fenn-
tarthatóság érvényesüléséhez és a klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodáshoz. 
 

A tervezett fejlesztések a káros környezeti hatások mérséklésén túl hozzájárulnak a 
gazdaságilag könnyebben fenntartható települési közlekedés kialakításához. A telepü-
lési, főképp városi közlekedési fejlesztések terén kiemelt jelentőséggel bír a környezet-
barát közlekedési módok elterjesztése, a közösségi közlekedés térnyerését szolgáló 
beruházások (forgalmi pálya fejlesztése, pl. buszfordulók, buszsávok és megállók) meg-
valósítása, valamint a járási, települési kapcsolatok javítását célzó, új közösségi közle-
kedési viszonylatok kialakítása. Az intézkedés hangsúlyt helyez a kerékpáros közleke-
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dés feltételeinek javítására. A kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése terén lehetőség 

nyílik a helyi, helyközi, hivatás forgalmi és egyéb célú kerékpárforgalmi létesítmények 
építésére és felújítására, a kerékpáros közlekedési infrastruktúra bővítésére, a műsza-
kilag és forgalomtechnikailag nem megfelelő kerékpárforgalmi létesítmények, baleset-
veszélyes gócpontok korrekciójára. Jelentős fejlesztési célterület a kerékpáros közleke-
dés közösségi közlekedéshez való kapcsolódása, így a közlekedési csomópontokban 
meg kell valósítani a közösségi közlekedési beavatkozásnál is jelzett módváltó rendsze-
rek kialakítását, illetve a közösségi kerékpáros rendszerek kiépítését. A beavatkozások 
során a kerékpáros közlekedési felületek akadálymentesítésére is kiemelt figyelmet kell 
fordítani. 
 
„3 B. A települési önkormányzatok energiahatékonyságának fokozása és a megújuló 
energiaforrások részarányának növelése”: A beruházási prioritás keretében a települé-

si, elsődlegesen az önkormányzati intézmények, továbbá egyéb önkormányzati ingat-
lanok, infrastrukturális létesítmények energiahatékonysága fokozásának és a megújuló 
energiaforrások részarány növelésének, valamint a helyi alkalmazkodás megtervezésé-
nek és végrehajtásának támogatása történik meg.  
 
Az intézkedés keretében az alábbi beavatkozások támogatására nyílik lehetőség, bele-
értve egyúttal az önállóan megvalósuló projekt-előkészítési tevékenységet is:  
Az önkormányzati intézmények, infrastruktúra, önkormányzati tulajdonú épületállo-
mány energia-hatékonyság központú rehabilitációja (pl. kazánházak felújítása hő ter-
melők cseréje korszerű nagy hatásfokú berendezésekre), illetve az épületek hőszigete-
lésének javítása (hőtechnikai adottságok javítása, hőveszteségek csökkentése), vala-
mint szükség esetén – amennyiben az épület teljes élettartamára vetített energiakölt-
ség-megtakarítás egy új épület építésével kedvezőbb eredményt ad – új önkormányzati 

infrastruktúra építése. 
 
A T3 projektek időbeli ütemezése: 
 

T3 projektcsomag 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Előkészítés  x x     

Megvalósítás  x x x x   

 
A T3 projektcsomag becsült költségigénye: Ft. (KIDOLGOZÁS ALATT!) 
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A T3 projektcsomag tervezett pénzügyi ütemezése: 

 

T3 projektcsomag 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Összesen 

Millió Ft 

Előkészítés         

Megvalósítás         

Összesen         

 
A T3 projektcsomag kedvezményezettje: 
 
A projektcsomag kedvezményezettjei az alábbi szervezetek lehetnek: 

 Önkormányzatok; 

 Önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságok; 

 Intézmények, amelyek önkormányzati tulajdonú épületen látnak el üzemelteté-

si, működtetési, feladatellátási felelősséget. 
 
A T3 projektcsomag illeszkedése a TOP-hoz: 
 
A projektcsomag a megyei területfejlesztési koncepción belül a települési infrastruktú-
ra és közszolgáltatások fejlesztéséhez illeszkedik közvetlenül.  
Azon belül a „3.1 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés”, és a „3.2 A települési 
önkormányzati intézményekben, ingatlanokban az energiahatékonyság növelés és 
megújuló energiaforrás felhasználás, valamint a helyi alkalmazkodás támogatása”, „4.1 

Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése”, „4.2 A szociális alapszolgáltatá-
sok infrastruktúrájának bővítése”, „4.3 A meglévő, önkormányzati feladatellátást szol-
gáló intézmények akadálymentesítése, családbarát funkciók kialakítása” fejlesztési cé-
lokhoz járul hozzá. 
 
A T3 projektcsomag TOP célkitűzéseihez kapcsolódó indikátorok: 
 
A TOP szintű eredményindikátorok közül a projekt csomag a 3.1-es intézkedésen belül 
hozzájárul egyrészt a Környezetbarát közlekedési rendszerek fejlesztése és a fenntart-
ható közösségi mobilitás elősegítése elnevezésű célkitűzés Napi utazások esetén fő 
közlekedési eszközként gyalogos, kerékpáros vagy közösségi közlekedési módot válasz-
tók részaránya (%) Bázisérték 61,4 % - célértékeinek eléréséhez. Illetve 3.2 intézkedé-
sen belül a települési önkormányzatok energiahatékonyságának fokozása és a megúju-

ló energiaforrások részarányának növelése elnevezésű célkitűzés Primer energia fel-
használás és a megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség a teljes bruttó 
energia-fogyasztáson belül (PJ/év) célértékeinek eléréséhez. 
 

A 4-es intézkedéseken belül a fejlesztett közszolgáltatásokat igénybe vevők számához 
járul hozzá. 
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A T3 projektcsomag előkészítettsége: 

 
A projektek előkészítettsége még korai, kezdeti fázisban van, a projektek jellemzően 
még csak koncepciók. Csak néhány település rendelkezik valamilyen szintű tervdoku-
mentációval. Az előkészítettség alacsony foka ellenére a projektek tartalma miatt a 
minden projekt megvalósítása elindulhat két éven belül. 
 

C. A projektcsomaghoz kapcsolódó kimeneti mutatók 

 
Program specifikus eredményindikátorok: 
 

Kimeneti mutatók  Mértékegység  

Közlekedésbiztonsági fejlesztést megvalósított települések száma db 

Kialakított új, forgalomcsillapított övezetek száma db 

Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza (OP kondíciós 
lista alapján) 

km 

A középületek éves elsődleges energia-fogyasztásának csökkenése kWh/év 

A megújuló energia-termelés további kapacitása MW 

Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése tCO 2 egyenérték 

 
Alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi terüle-
teken: 
 
A Környezetbarát közlekedési rendszerek fejlesztése és a fenntartható közösségi mobi-
litás elősegítése: 

 Kialakított kerékpáros barát települések vagy településrészek száma (OP kondí-
ciós lista alapján); 

 Közlekedésbiztonsági fejlesztést megvalósított települések száma; 

 Kialakított új, forgalomcsillapított övezetek száma; 

 Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza (OP kondíciós lista alapján). 
 

A települési önkormányzatok energiahatékonyságának fokozása és a megújuló energia-
források részarányának növelése: 

 A középületek éves elsődleges energia-fogyasztásának csökkenése; 

 A megújuló energia-termelés további kapacitása; 

 Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése. 
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3.2.4 Településrehabilitáció, közterületek felújítása 

 

A. Projektcsomag sorszáma, megnevezése 

 

Projektcsomag sorszáma (azonosítója): T4 

Projektcsomag megnevezése: Településrehabilitáció, közterü-
letek felújítása 

 
B. Projektcsomag célja, tartalma, tervezett beavatkozások, projektek és a várt 

eredmények 

 
A T4 projektcsomag célja: 

 
A projektcsomag a Tolna Megyei Területfejlesztési Programja alapján az Integrált Terü-
leti Program átfogó céljaként megfogalmazott „A megye népességmegtartó képessége 
a társadalom minden szegmensében javul” célt egyértelműen támogatja az alábbi spe-
cifikus és területi célokhoz való hozzájárulással: 
Specifikus célok: 

- „2. Fenntarthatóság – Élhető környezet” 
o A projektcsomag elsősorban az élhető települési környezet megterem-

tésére, helyreállítására fókuszál. 
-  „3. Köztevékenységek – Javuló közviszonyok” 

o A projektcsomagban számos olyan projekt szerepel, mely a települési 
környezet javítása mellett a települési köztevékenységek, közviszonyok 
javítására fókuszál. 

Területi célok: 
- „1. Kihasználni a területi dinamizáló elemeket, megerősíteni a területi hagyo-

mányokat, potenciálokat és enyhíteni a területi kihívásokat, nehézségeket. A 
három folyamat összhangja kiemelt fontosságú.” 

o Minden projektcsomagba foglalt projekt területi nehézségek enyhítésé-
re irányul. 

 
A T4 projektcsomag tartalma: 
 
A projektcsomag logikáját tekintve tematikus projektcsomagnak tekinthető, mivel az itt 
nevesített projektek azonos beavatkozási célt, logikát szolgáló, azonos típusú, ugya-
nakkor területi szempontból egyedi pontszerű fejlesztések. Az itt szereplő projektjavas-
latok mindegyike a települések leromlott közterületeinek, illetve közösségi épületeinek 

rehabilitációjához, helyreállításához, fejlesztéséhez kapcsolódnak. 
 
A projektcsomag 75 db településfejlesztési típusú projektet tartalmaz, melyek közül 
73 db 1 TOP intézkedéshez illeszthető, míg 2 projekt esetében komplex, részprojektjei-
ben több intézkedéshez illeszkedő projektről beszélhetünk. A projektek közül a leg-
több, 41 db a TOP 3.1-es intézkedéséhez (Fenntartható települési közlekedésfejlesztés) 
illeszkedik. A TOP 2.1-es intézkedéséhez (Vállalkozásoknak és lakosságnak vonzó tele-
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pülési környezet kialakítása) 10, a 4.1-hez (Egészségügyi alapellátás infrastrukturális 

fejlesztése) 2, a 4.2-höz (Szociális alapellátások infrastruktúrájának bővítése, fejleszté-
se) 4, a 4.3-hoz (Térségi és helyi közszolgáltatást nyújtó egyéb intézmények infrastruk-
túra-fejlesztése) 11, a 4.4-es intézkedéshez (Leromlott városi területek rehablitációja) 
pedig 15 db projektelem lett illesztve. 
 
A fejlesztések közül a legnagyobb számban megjelenő, a TOP 3.1-es intézkedéséhez 
illesztett fejlesztések mindegyike a települések közlekedési rendszereinek, úthálózatá-
nak, járdahálózatának fejlesztéséhez kapcsolódik. A megyében komoly problémát je-
lent a települési közlekedési rendszerek elégtelen kiépültsége, minősége, amit a pro-
jektek nagy száma is jól mutat.  
A TOP 2.1-es intézkedéséhez illeszkedő projektek a leromlott települési közterületek 
helyreállításához, funkcióváltásához kapcsolódnak. Rendkívül fontos a települések köz-

területeinek rehabilitációja, megfelelő funkcióval történő ellátása, valamint a települé-
si zöldfelületek arányának növelése, minőségének javítása. Fontos a lakosság és a vál-
lalkozások számra egyaránt vonzó, és jól kihasználható közterületek megléte a telepü-
lések életében. Ezt a célt hivatottak elérni a projektcsomag keretében ide nevesített 
települési környezet fejlesztéséhez kapcsolódó projektek. 
A TOP 4.1-es intézkedéséhez illeszkedő projektek az orvosi alapellátás fejlesztéséhez, 
színvonalának növeléséhez kapcsolódnak. Minden embernek joga van a megfelelő 
színvonalú orvosi alapellátáshoz. A megye települései közül több helyen szükség van az 
orvosi alapellátás feltételeinek javítására, az ellátás átszervezésére. A projektcsomag 
keretében 2 projekt önálló orvosi alapellátási intézmény fejlesztéséről szól. Ezen kívül 
Dombóváron két komplex településfejlesztési program részeként is megjelenik az or-
vosi alapellátás fejlesztésének kérdése, a két projekt megvalósulásával a városban az 
orvosi alapellátás szervezésének racionalizálása, valamint feltételeinek nagymértékű 

javítása is megtörténne. 
A TOP 4.2-es intézkedéséhez illeszkedő projektek a szociális alapellátás fejlesztéséhez 
kapcsolódnak. A szociális alapellátások fejlesztése a társadalom folyamatos elöregedé-
se miatt egyre inkább szükséges feladat országos és megyei szinten egyaránt. A pro-
jektcsomag keretében 4 önálló projekt kifejezetten 1-1 település szociális alapellátásá-
nak fejlesztéséről szól, míg Dombóvár esetében két komplex településfejlesztési prog-
ram részeként is megjelenik a szociális alapellátás infrastrukturális feltételeinek javítá-
sa, az ellátás racionalizálása az idősek ellátása, valamint a hajléktalanokról való gon-
doskodás területén.  
A TOP 4.3-as intézkedéséhez illeszkedő projektek a térségi és helyi közszolgáltatást 
nyújtó egyéb intézmények infrastruktúrafejlesztésére irányulnak. A projektcsomag 
keretében 11 ilyen fejlesztés került nevesítésre, amely hozzájárulhat a települések 
középületeinek rehabilitációjához. 

A TOP 4.4-es intézkedéséhez illeszkedően a települések leromlott területeinek helyre-
állításához, funkcióváltásához kapcsolódó projektek jelennek meg. A megye számos 
településén találhatóak ilyen leromlott területek, melyek rehabilitációja elengedhetet-
len a települések fejlődése, és az ott lakók életminőségének javítása szempontjából 
egyaránt. A projektcsomag keretében 11 önálló településrehablitációs projekt jelenik 
meg, valamint 4 településrehablitációhoz kapcsolódó, komplex projekt részét képező 
projektelem. 
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A T4 projektcsomag megalapozottsága, szükségletek azonosítása: 
 
A fejlesztések a Tolna Megyei Területfejlesztési Programjában megfogalmazott átfogó, 
specifikus és területi célokhoz – miután ezek megegyeznek az ITP céljaival – „A projekt-
csomag célja” részben bemutatott módon illeszkednek. Az alábbiakban a megyei Prog-
ram azon prioritási és intézkedési kerülnek bemutatásra, amelyekhez a projektcsomag 
illeszkedik: 
2. Második prioritás: Lehetőségteremtés Tolna megyeiek számára: 

2.1. Fiatalok érvényesülését támogató környezet megerősítése. 
2.2. Idősek minőségi életét támogató környezet megerősítése: 

2.3. Családok gyarapodását támogató környezet megerősítése; 
2.5. Szegénységben élők előrelépését támogató környezet megerősítése. 

3. Harmadik prioritás: Élhető és fenntartható környezet megteremtése: 
3.1.Helyi közösségek és kultúra megerősítése; 
3.3. Megújuló energiaforrások használatának ösztönzése és energiahatékonyság ja-
vítása. 

4. Negyedik prioritás: Köztevékenységek minőségének javítása: 
4.1. Városok életminőségének javítása; 
4.2. Falvak életminőségének javítása; 
4.3. Tolna megyei egészségügy minőségének javítása; 
4.4. Központi finanszírozású infrastrukturális fejlesztések előkészítése. 

 
A T4 projektcsomag függőségi viszonya a csomag további elemeivel: 
 
A projektcsomagba foglalt projektek pontszerű jellegüknél fogva nem tartalmaznak 

szoros összefüggéseket, a projektcsomag emellett kifejezett kulcsprojektet sem tar-
talmaz. A projektcsomag tartalmaz ugyanakkor 2 komplex programot, amelyekben a 
bennük foglalt projektek szorosan kapcsolódnak egymáshoz. 
 
A T4 projektcsomag becsült költségigénye: Ft (KIDOLGOZÁS ALATT!) 
 
A T4 projektcsomag térbeli kapcsolódása: 
 
A projektcsomag elszórtan a megye 109 településéből 55-öt érint. A legnagyobb mér-
tékben Paks és Dombóvár városokat. A projektcsomag által érintett településeket jelen 
dokumentum 7.1.10 számú térkép melléklete szemlélteti. 
 

C. A projektcsomaghoz kapcsolódó kimeneti mutatók 

Jelen fejezethez tartozó az Integrált Területi Program kötelező mellékletét képező (1.1-
4-es számú) táblázatok az online feltöltő-rendszerből kinyerhetőek, így azok itt nem 
kerülnek bemutatásra. 
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3.2.5 Közösségi szinten irányított fejlesztések 

 
Ez a projektcsomag nem kielemezhető tekintettel arra, hogy a projektlistába nem ke-
rült hozzárendelésre projekt! 
 

A. Projektcsomag sorszáma, megnevezése 

 

Projektcsomag sorszáma (azonosítója): - 

Projektcsomag megnevezése: Közösségi szinten irányított 
fejlesztések 

 
 

B. Projektcsomag célja, tartalma, tervezett beavatkozások, projektek és a várt 

eredmények 

 
C. A projektcsomaghoz kapcsolódó kimeneti mutatók 
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4 A horizontális elvek érvényesülése az ITP fejlesztéseiben 

 

Tolna Megye Területfejlesztési Koncepciója részletesen rögzíti a középtávú tervezési 
időszak célkitűzései megvalósításának során érvényesítendő horizontális elveket, 
amelyek a következők: 

Horizontális célok, elvek: 

- együttműködésre épülő fejlesztések; 
- környezettudatos és fenntartható fejlesztések; 
- munkahelymegtartást és/vagy munkahelyteremtést támogató fejlesztések; 
- családbarát fejlesztések; 
- elsősorban helyi erőforrásra épülő fejlesztések; 
- vállalkozásbarát fejlesztések; 

- innovatív fejlesztések. 

Ezen célok érvényesítése végig kísérte és áthatotta a megyei stratégiai tervezés és 

programozás minden területét és fázisát. Az ITP projektcsomagjaiban a fenti horizontá-
lis elvek az alábbiakban bemutatott módon érvényesülnek: 

Együttműködésre épülő fejlesztések: 

- Az ITP-ben megjelenő gazdaságfejlesztési projektcsomagok mindegyike az 
együttműködésre épül, a projektek belső koherenciája csak így alakítható ki. 

- A gazdaságfejlesztési projektcsomagok mellett az együttműködés kiemelt jelen-

tőségű a T5 (Közösségi szinten irányított fejlesztések, emberi erőforrás fejlesz-

tések, valamint foglalkoztatás-ösztönzéssel és társadalmi együttműködéssel 

kapcsolatos projektek) településfejlesztési projektcsomag esetében is. 

- A fennmaradó településfejlesztési projektcsomagok egymástól független pro-

jekteket tartalmaznak, így az együttműködést a megvalósítás fázisában kell ki-

emelt szinten kezelni. 

Környezettudatos és fenntartható fejlesztések: 

- A Sió országos kiemelt projekt és a T3 (Alacsony szén-dioxid kibocsátású gazda-
ságra való áttérés, közintézmények felújítása) projektcsomagok a horizontális 
célt közvetlenül támogatják; 

- A T2 (Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés) és T4 

(Településrehabilitáció, közterületek felújítása) projektcsomagok fontos ténye-

zője a környezettudatosság, a projektek a célt közvetetten támogatják; 

- A fennmaradó projektcsomagok esetében a horizontális elv érvényesítése a 

megvalósítás fázisában kiemelt figyelmet igényel. 

Munkahelymegtartást és/vagy munkahelyteremtést támogató fejlesztések: 

- Az ITP-ben megjelenő gazdaságfejlesztési projektcsomagok mindegyike és a T1 
(A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába ál-
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lást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével) projektcsomagok 

egyértelműen szolgálják a fenti horizontális célt; 
- A fennmaradó projektcsomagok esetében a horizontális elv érvényesítése a 

megvalósítás fázisában kiemelt figyelmet igényel. 

Családbarát fejlesztések: 

- A fenti horizontális cél a T1 (A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása 

családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésé-

vel) és a T2 (Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés) projekt-

csomagok egyik alapvető célja; 

- A fennmaradó projektcsomagok esetében a horizontális elv érvényesítése a 
megvalósítás fázisában kiemelt figyelmet igényel. 

Elsősorban helyi erőforrásra épülő fejlesztések: 

- A fenti horizontális cél az M4 (Mezőgazdasági és élelmiszeripari fejlesztések) a 

T3 (Alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés, közintézmények 

felújítása) projektcsomagok közvetlen célja; 

- A fennmaradó projektcsomagok esetében a horizontális elv érvényesítése a 
megvalósítás fázisában kiemelt figyelmet igényel. 

Vállalkozásbarát fejlesztések: 

- Az ITP-ben megjelenő gazdaságfejlesztési projektcsomagok mindegyike és a T1 
(A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába ál-
lást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével) illetve T2 (Vállalko-
zásbarát, népességmegtartó településfejlesztés) projektcsomagok egyértelmű-
en szolgálják a fenti horizontális célt; 

- A fennmaradó projektcsomagok esetében a horizontális elv érvényesítése a 
megvalósítás fázisában kiemelt figyelmet igényel. 

Innovatív fejlesztések: 

- A horizontális célt átfogóan nem támogatja egyetlen projektcsomag egésze 
sem, ugyanakkor egyes projektek kifejezetten erre épülnek. 

- Minden projektcsomag megvalósítási fázisában kiemelt figyelmet kell fordítani 
az innovatív technológiák előnyben részesítésére. 
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5 Kockázatelemzés 

 
A fejlesztések megvalósítása kockázatot rejt magában. A tervezés jelenlegi fázisában a 

Tolna Megyei Integrált Területi Program megvalósításának függőségi, ütemezési és 

szervezeti kockázatai vannak az alábbiaknak megfelelően: 

a) Függőségi kockázat: 

 az integrált projektcsomagok elemei egymásra épülnek, azok kiegészítik 

egymást, ha valamelyik elem nem tud megvalósulni, akkor a projekt-

csomag együttes hatása sérül, csökken; 

 a majdani önkormányzati projektgazdák önerőigényű fejlesztései nem 

valósíthatók meg a jelenlegi költségvetési és hitelezési pozíciójukban ál-

lami önerő alap létrehozása nélkül. 

 

b) Ütemezési kockázat: 

 támogatási és a pályázati rendszer bizonytalanságai, struktúrálatlansága 

és információszegénysége rossz hatással van a kedvezményezettek fej-

lesztésére, mert nehezen tervezhetőek, így nehezen ütemezhetőek a 

fejlesztés elemei pl. a beruházások, az előkészítési tevékenységek, stb. 

 

c) Szervezeti kockázat: 

 irreális, pontatlan, mennyiségileg határozatlan, ellentmondásos célok; 

 az ITP végrehajtásában több szervezet együttes összhangjára van szük-

ség (Közgyűlés-, Hivatal-, RFÜ-, Programiroda), melyből a Programiroda 

egy jelenleg nem működő szervezeti egység;  

 országos szinten még nem szabályozott a megyei önkormányzatok sze-

repe az ITP végrehajtásában, arra vonatkozó jogszabályok még nem je-

lentek meg; 

 a végrehajtási intézményrendszer kialakítása időigényes, elhúzódnak a 

projektek tényleges kezdései, így a megvalósításukban is csúszás prog-

nosztizálható, némelyik projekt megvalósítása ellehetetlenülhet; 

 a kistelepülések önkormányzatai sok esetben nem tudják a szükséges 

humánerőforrást biztosítani. 
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6 Az ITP végrehajtásának módja 

 
(KIDOLGOZÁS ALATT!)  
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7 Mellékletek 

7.1 A projektek térbeli kapcsolódása (a koncentráltság, illetve a dekoncentráltság 
indoklása) – a tervezett projektek térbeli ábrázolása 

 
Leírás a térképekhez: 

 Minden térkép azonos elven, azonos színkódokkal készült; 

 A települések színei attól függően változnak, hogy mekkora projektköltség 
érinti az adott települést az online feltöltőrendszerben lévő projektek alap-
ján (Projekt/tevékenység becsült teljes költsége és Projekthelyszín – telepü-
lés(ek) alapján); 

 Ha egy projekt több települést is érint az online feltöltőrendszer alapján, ak-
kor a települések között azonos arányban került szétosztásra a projekt költ-

sége; 

 A megye minden települését érintő projektek költsége a megye összes tele-

pülése között azonos arányban kerültek szétosztásra. 
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7.1.1 „Megyei kiemelt projektek” projektcsomag (M2) projektköltségének 
településenkénti megoszlása 

 

(KIDOLGOZÁS ALATT!) 
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7.1.2 „Mezőgazdasági és élelmiszeripari fejlesztések” projektcsomag (M4) 
projektköltségének településenkénti megoszlása 

 

(KIDOLGOZÁS ALATT!) 
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7.1.3 „Ipari parkok, ipari övezetek, inkubátor házak fejlesztése” projektcsomag 
(M5) projektköltségének településenkénti megoszlása 

 

(KIDOLGOZÁS ALATT!) 
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7.1.4 „Egyéb gazdaságfejlesztési projektek” projektcsomag (M6) 
projektköltségének településenkénti megoszlása 

 

(KIDOLGOZÁS ALATT!) 
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7.1.5 „Munkaerőmobilitást ösztönző közlekedésfejlesztések” projektcsomag (M8) 
projektköltségének településenkénti megoszlása 

 

(KIDOLGOZÁS ALATT!) 
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7.1.6 „ESZA típusú fejlesztések” projektcsomag (M9) projektköltségének 
településenkénti megoszlása 

 

(KIDOLGOZÁS ALATT!) 
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7.1.7 „A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába 
állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” projektcsomag 
(T1) projektköltségének településenkénti megoszlása 

 

(KIDOLGOZÁS ALATT!) 
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7.1.8 „Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés” projektcsomag (T2) 
projektköltségének településenkénti megoszlása 

 

(KIDOLGOZÁS ALATT!) 
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7.1.9 „Alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés, közintézmények 
felújítása” projektcsomag (T3) projektköltségének településenkénti 
megoszlása 

 

(KIDOLGOZÁS ALATT!) 
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7.1.10 „Településrehabilitáció, közterületek felújítása” projektcsomag (T4) 
projektköltségének településenkénti megoszlása 

 

(KIDOLGOZÁS ALATT!) 
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7.2 Excel mellékletek 

 
Jelen fejezethez tartozó az Integrált Területi Program kötelező mellékletét képező táb-
lázatok az online feltöltő-rendszerből is kinyerhetőek. 

 

7.2.1 1. számú melléklet – Megyei ITP projektösszesítő táblázat 

 

7.2.2 2. számú melléklet – Megyei ITP projektek ütemezése 

 

7.2.3 3. számú melléklet – Megyei ITP projektek pénzügyi adatok 

 

7.2.4 4. számú melléklet – Megyei ITP eredmény és kimeneti mutatók 

 

7.2.5 5. számú melléklet – Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmányok (EMT) 

 



Nov 3, 2014 9:29 AM

Projektcsomag neve Projekt címe Projekthelyszín – 
járás(ok)

Projekthelyszín – 
település(ek)

A projekt elő
készítettsége

Projektgazda Projekt forrása
Projekt/tevékenység 

becsült teljes költsége 
(önerővel együtt)

Ipari parkok, ipari 
övezetek, inkubátor 
házak fejlesztése

Ipari park fejlesztése 
Pakson

Paksi járás Paks projektötlet Paks Város 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 1 000 000 000 Ft

Ipari parkok, ipari 
övezetek, inkubátor 
házak fejlesztése

Ipari park fejlesztése 
Dunaföldváron

Paksi járás Dunaföldvár projektötlet Dunaföldvár Város 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 350 000 000 Ft

Ipari parkok, ipari 
övezetek, inkubátor 
házak fejlesztése

Ipari park létrehozása, 
innovációs termelési és 
tudáscentrum kialakítása

Bonyhádi járás Nagymányok projektötlet Nagymányok Város 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 690 000 000 Ft

Ipari parkok, ipari 
övezetek, inkubátor 
házak fejlesztése

Iparterületi 
infrastruktúra fejlesztése

Tolnai járás Tolna projektötlet Tolna Város 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 50 000 000 Ft

Ipari parkok, ipari 
övezetek, inkubátor 
házak fejlesztése

Kapos Inkubátorház 
fejlesztése

Dombóvári járás Kaposszekcső projektötlet Kaposszekcső Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 150 000 000 Ft

Ipari parkok, ipari 
övezetek, inkubátor 
házak fejlesztése

Logisztikai központ Bonyhádi járás Nagymányok projektötlet Nagymányok Város 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 400 000 000 Ft

Ipari parkok, ipari 
övezetek, inkubátor 
házak fejlesztése

Zománcgyár és 
környéke

Bonyhádi járás Bonyhád projektötlet Bonyhád Város 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 400 000 000 Ft
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Projektcsomag neve Projekt címe Projekthelyszín – 
járás(ok)

Projekthelyszín – 
település(ek)

A projekt elő
készítettsége

Projektgazda Projekt forrása
Projekt/tevékenység 

becsült teljes költsége 
(önerővel együtt)

Ipari parkok, ipari 
övezetek, inkubátor 
házak fejlesztése

Út kialakítása az ipari 
parkban

Bonyhádi járás Bonyhád projektötlet Bonyhád Város 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 200 000 000 Ft

Ipari parkok, ipari 
övezetek, inkubátor 
házak fejlesztése

Út-és szennyvíz hálózat 
fejlesztés a Dombóvári 
Ipari Parkban

Dombóvári járás Kaposszekcső projektötlet Kaposszekcső Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 300 000 000 Ft

Ipari parkok, ipari 
övezetek, inkubátor 
házak fejlesztése

Szociális gazdaságot 
támogató inkubátorház

Megye minden járása Megye minden 
települése

projektötlet Tolna Megyei 
Önkormányzat

Egy TOP intézkedés 1 600 000 000 Ft

Ipari parkok, ipari 
övezetek, inkubátor 
házak fejlesztése

Ipari park fejlesztése 
Szekszárdon

Szekszárdi járás Szekszárd projektötlet Szakszárd Város 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 800 000 000 Ft

Ipari parkok, ipari 
övezetek, inkubátor 
házak fejlesztése

Helyi barnamezős 
területfejlesztés - 
Konzervgyár 
rehabilitációja

Paksi járás Paks projektötlet Paks Város 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 50 000 000 Ft

Ipari parkok, ipari 
övezetek, inkubátor 
házak fejlesztése

Inkubátorház építése Bonyhádi járás Bonyhád projektötlet Bonyhád Város 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 500 000 000 Ft

Ipari parkok, ipari 
övezetek, inkubátor 
házak fejlesztése

Inkubátorház építése - 
Városközponti cipőgyár 
barnamezős 
beruházásként

Bonyhádi járás Bonyhád projektötlet Bonyhád Város 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 500 000 000 Ft
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Projektcsomag neve Projekt címe Projekthelyszín – 
járás(ok)

Projekthelyszín – 
település(ek)

A projekt elő
készítettsége

Projektgazda Projekt forrása
Projekt/tevékenység 

becsült teljes költsége 
(önerővel együtt)

Ipari parkok, ipari 
övezetek, inkubátor 
házak fejlesztése

Innovatív KKV 
fejlesztése Tolna 
megyében

Megye minden járása Megye minden 
települése

projektötlet Tolna Megyei 
Önkormányzat

Egy TOP intézkedés 700 000 000 Ft

Ipari parkok, ipari 
övezetek, inkubátor 
házak fejlesztése

Ipari park fejlesztés Bonyhádi járás Bonyhád projektötlet Bonyhád Város 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 2 000 000 000 Ft

Ipari parkok, ipari 
övezetek, inkubátor 
házak fejlesztése

Csomagoló üzem Bonyhádi járás Nagymányok projektötlet Nagymányok Város 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 410 000 000 Ft

Ipari parkok, ipari 
övezetek, inkubátor 
házak fejlesztése

Építőipari telephely Bonyhádi járás Nagymányok projektötlet Nagymányok Város 
Önkormányzat

Egy TOP intézkedés 480 000 000 Ft

Ipari parkok, ipari 
övezetek, inkubátor 
házak fejlesztése

Fémipari Üzem Bonyhádi járás Nagymányok projektötlet Nagymányok Város 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 650 000 000 Ft

Ipari parkok, ipari 
övezetek, inkubátor 
házak fejlesztése

Üveg- és hűtőház 
építése

Bonyhádi járás Nagymányok projektötlet Nagymányok Város 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 650 000 000 Ft

Ipari parkok, ipari 
övezetek, inkubátor 
házak fejlesztése

Iparterületek kialakítása Bonyhádi járás Cikó projektötlet Cikó Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 85 000 000 Ft



Nov 3, 2014 9:29 AM

Projektcsomag neve Projekt címe Projekthelyszín – 
járás(ok)

Projekthelyszín – 
település(ek)

A projekt elő
készítettsége

Projektgazda Projekt forrása
Projekt/tevékenység 

becsült teljes költsége 
(önerővel együtt)

Ipari parkok, ipari 
övezetek, inkubátor 
házak fejlesztése

Százas iparterület bő
vítése

Tamási járás Pári projektötlet Pári Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 50 000 000 Ft

Ipari parkok, ipari 
övezetek, inkubátor 
házak fejlesztése

Bio-energetikai üzem Bonyhádi járás Nagymányok projektötlet Nagymányok Város 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 680 000 000 Ft

Ipari parkok, ipari 
övezetek, inkubátor 
házak fejlesztése

Kőbánya újranyitása Bonyhádi járás Mórágy projektötlet Mórágy község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 150 000 000 Ft

Ipari parkok, ipari 
övezetek, inkubátor 
házak fejlesztése

Ipari park kialakítása 
(ipari övezet kialakítása)

Dombóvári járás Kocsola projektötlet Kocsola Község 
Önkormányzta

Egy TOP intézkedés 150 000 000 Ft

Munkaerőmobilitást 
ösztönző 
közlekedésfejlesztések

Térségi hivatásforgalmú 
kerékpáros közlekedés 
fejlesztése

Tolnai járás Fadd, Tolna, Bogyiszló, 
Fácánkert

megvalósíthatósági 
tanulmány kész

Tolna Város 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 600 000 000 Ft

Munkaerőmobilitást 
ösztönző 
közlekedésfejlesztések

Térségi kerékpárút-
hálózat kialakítása és 
vízrendezés a Sárközben

Szekszárdi járás Decs, Őcsény, Sárpilis, 
Szekszárd

megvalósíthatósági 
tanulmány kész

Sárköz Konzorcium Egy TOP intézkedés 1 500 000 000 Ft

Munkaerőmobilitást 
ösztönző 
közlekedésfejlesztések

Kikötői tehermentesítő 
út építése

Tolnai járás Bogyiszló, Tolna, Fadd projektötlet Tolna Város 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 1 800 000 000 Ft
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Projektcsomag neve Projekt címe Projekthelyszín – 
járás(ok)

Projekthelyszín – 
település(ek)

A projekt elő
készítettsége

Projektgazda Projekt forrása
Projekt/tevékenység 

becsült teljes költsége 
(önerővel együtt)

Munkaerőmobilitást 
ösztönző 
közlekedésfejlesztések

Hivatásforgalmi 
kerékpárút

Szekszárdi járás Szálka projektötlet Szálka Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 160 000 000 Ft

Munkaerőmobilitást 
ösztönző 
közlekedésfejlesztések

Udvari és Alsópél közti 
út építése

Tamási járás Udvari projektötlet Udvari Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 900 000 000 Ft

Munkaerőmobilitást 
ösztönző 
közlekedésfejlesztések

Mellékúthálózat 
felújítása

Tolnai járás Tolna projektötlet Tolna Város 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 80 000 000 Ft

Munkaerőmobilitást 
ösztönző 
közlekedésfejlesztések

Mellékúthálózat 
felújítása

Paksi járás Pálfa projektötlet Pálfa Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 385 000 000 Ft

Munkaerőmobilitást 
ösztönző 
közlekedésfejlesztések

Mellékúthálózat 
felújítása

Paksi járás Paks, Németkér projektötlet Paks város 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 660 000 000 Ft

Munkaerőmobilitást 
ösztönző 
közlekedésfejlesztések

Mellékúthálózat 
felújítása

Paksi járás Sárszentlőrinc projektötlet Sárszentlőrinc Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 400 000 000 Ft

Munkaerőmobilitást 
ösztönző 
közlekedésfejlesztések

Mellékúthálózat 
felújítása

Paksi járás Sárszentlőrinc projektötlet Sárszentlőrinc Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 305 000 000 Ft
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Projektcsomag neve Projekt címe Projekthelyszín – 
járás(ok)

Projekthelyszín – 
település(ek)

A projekt elő
készítettsége

Projektgazda Projekt forrása
Projekt/tevékenység 

becsült teljes költsége 
(önerővel együtt)

Munkaerőmobilitást 
ösztönző 
közlekedésfejlesztések

Pári-Gyulaj összekötő 
út építése

Tamási járás Pári projektötlet Pári Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 400 000 000 Ft

Munkaerőmobilitást 
ösztönző 
közlekedésfejlesztések

"Kerékpárutak építése, 
összhangban a térségi 
és a régiós 
fejlesztésekkel: Cikó- 
Bonyhád, és Cikó Mő
csény kerékpárút 
szakaszok"

Bonyhádi járás Cikó projektötlet Cikó Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 60 000 000 Ft

Munkaerőmobilitást 
ösztönző 
közlekedésfejlesztések

Településközi 
kapcsolatokat megteremt
ő útépítések

Bonyhádi járás Cikó projektötlet Cikó Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 200 000 000 Ft

Munkaerőmobilitást 
ösztönző 
közlekedésfejlesztések

6407-es számú 
Iregszemcse-
Simontornya közötti 
összekötő út Fürged-
Nagyszokolyi 3,8 km-es 
földes út szilárd 
burkolatú úttá való 
megépítése.

Tamási járás Fürged projektötlet Fürged Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 1 100 000 000 Ft

Munkaerőmobilitást 
ösztönző 
közlekedésfejlesztések

Fürged-Kecsege-
Fornád-Tamási 
Önkormányzati 
tulajdonú összekötő út 
teljes felújítása

Tamási járás Fürged projektötlet Fürged Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 250 000 000 Ft

Munkaerőmobilitást 
ösztönző 
közlekedésfejlesztések

Andráspusztai bekötőút 
építése

Paksi járás Bölcske projektötlet Bölcske Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 300 000 000 Ft
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Projektcsomag neve Projekt címe Projekthelyszín – 
járás(ok)

Projekthelyszín – 
település(ek)

A projekt elő
készítettsége

Projektgazda Projekt forrása
Projekt/tevékenység 

becsült teljes költsége 
(önerővel együtt)

Munkaerőmobilitást 
ösztönző 
közlekedésfejlesztések

Kerékpárút-fejlesztés Tolnai járás Bogyiszló projektötlet Bogyiszló Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 120 000 000 Ft

Munkaerőmobilitást 
ösztönző 
közlekedésfejlesztések

Személyforgalmi kikötő 
létesítése

Tolnai járás Fadd, Bogyiszló projektötlet Fadd Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 200 000 000 Ft

Munkaerőmobilitást 
ösztönző 
közlekedésfejlesztések

Kerékpárút hálózat Bonyhádi járás Bonyhád projektötlet Bonyhád Város 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 500 000 000 Ft

Munkaerőmobilitást 
ösztönző 
közlekedésfejlesztések

Kerékpárút kiépítése Tamási járás Simontornya projektötlet Simontornya Város 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 500 000 000 Ft

Munkaerőmobilitást 
ösztönző 
közlekedésfejlesztések

Gölle-Csoma közötti új 
út építése

Dombóvári járás Attala projektötlet Attala Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 200 000 000 Ft

Munkaerőmobilitást 
ösztönző 
közlekedésfejlesztések

Kocsola-Igal összekötő
út felújítása

Dombóvári járás Kocsola, Lápafő, Szakcs projektötlet Kocsola Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 200 000 000 Ft

Munkaerőmobilitást 
ösztönző 
közlekedésfejlesztések

Hivatásforgalmú 
kerékpáros közlekedés 
fejlesztése

Paksi járás Bölcske, Dunaföldvár projektötlet Bölcske Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 250 000 000 Ft
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Projektcsomag neve Projekt címe Projekthelyszín – 
járás(ok)

Projekthelyszín – 
település(ek)

A projekt elő
készítettsége

Projektgazda Projekt forrása
Projekt/tevékenység 

becsült teljes költsége 
(önerővel együtt)

Munkaerőmobilitást 
ösztönző 
közlekedésfejlesztések

Kisszékely 
Nagyszékely közötti 
kerékpár út létesítése

Tamási járás Nagyszékely, 
Kisszékely

projektötlet Kisszékely Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 25 000 000 Ft

Megyei kiemelt 
projektek

"Szociális 
Inkubátorház" 
létrehozása

Megye minden járása Megye minden 
települése

megvalósíthatósági 
tanulmány kész

Tolna Megyei 
Önkormányzat

Több TOP intézkedés 1 600 000 000 Ft

Megyei kiemelt 
projektek

Szekszárd és a Sárköz 
logisztikai központtá 
fejlesztése

Tolnai járás, Szekszárdi 
járás

Őcsény, Szekszárd, 
Bátaszék, Bogyiszló

megvalósíthatósági 
tanulmány kész

Tolna Megyei 
Önkormányzat

Egy TOP intézkedés 1 980 000 000 Ft

Megyei kiemelt 
projektek

Tolna megyei helyi 
termékek piacra 
jutásának elősegítése

Megye minden járása Megye minden 
települése

megvalósíthatósági 
tanulmány kész

Tolna Megyei 
Önkormányzat

Egy TOP intézkedés 346 000 000 Ft

Megyei kiemelt 
projektek

Alternatív 
energiaforrások 
hasznosítása

Megye minden járása Megye minden 
települése

megvalósíthatósági 
tanulmány kész

Tolna Megyei 
Önkormányzat

Egy TOP intézkedés 277 300 000 Ft

Megyei kiemelt 
projektek

Felkészülés, 
kapcsolódás a Paksi 
Atomerőmű bő
vítéséhez

Paksi járás Pálfa, Bölcske, 
Nagydorog, Németkér, 
Pusztahencse, Sárszentl
őrinc, Györköny, 
Madocsa, Tengelic, 
Gerjen, Bikács, 
Dunaföldvár, Kajdacs, 
Paks, Dunaszentgyörgy

projekt koncepció Tolna Megyei 
Önkormányzat

Több TOP intézkedés 4 815 500 000 Ft

Megyei kiemelt 
projektek

Egészségipar, 
egészségturizmus 
fejlesztése

Megye minden járása Megye minden 
települése

megvalósíhatósági 
tanulmány készül

Tolna Megyei 
Önkormányzat

Egy TOP intézkedés 2 696 594 268 Ft
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Projektcsomag neve Projekt címe Projekthelyszín – 
járás(ok)

Projekthelyszín – 
település(ek)

A projekt elő
készítettsége

Projektgazda Projekt forrása
Projekt/tevékenység 

becsült teljes költsége 
(önerővel együtt)

Egyéb 
gazdaságfejlesztési 
projektek

Atipikus foglalkoztatás 
megvalósítása - 
Szociális varroda Bátán

Szekszárdi járás Báta projektötlet Báta Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 25 000 000 Ft

Egyéb 
gazdaságfejlesztési 
projektek

Bonyhádi Járás - 
Térségi inert lerakó 
létesítse, bontási 
törmelék kezelése 
céljából. (feldolgozás, 
újrahasznosítás)

Bonyhádi járás Bonyhád projektötlet Bonyhád Város 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 150 000 000 Ft

Egyéb 
gazdaságfejlesztési 
projektek

Biomassza fűtőmű 
kialakítása, brikett 
gyártása

Tamási járás Pári projektötlet Pári Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 80 000 000 Ft

ESZA típusú 
fejlesztések

Települési manager 
hálózat létrehozása

Tamási járás Kisszékely projektötlet Kisszékely község 
önkormányzata

Egy TOP intézkedés 5 000 000 Ft

ESZA típusú 
fejlesztések

Térségi tanácsadási 
program a helyi termék 
előállítás ösztönzése, 
piacra jutás elősegítése 
érdekében

Dombóvári járás Kaposszekcső, Szakcs, 
Attala, Döbrököz, 
Csibrák, Kapospula, 
Dalmand, Csikóstőttős, 
Kocsola, Nak, Várong, 
Dombóvár, Kurd, 
Gyulaj, Lápafő, Jágónak

projektötlet Kaposszekcső Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 120 000 000 Ft

ESZA típusú 
fejlesztések

Hálózatos együttmű
ködések ösztönzése

Dombóvári járás Csikóstőttős, Gyulaj, 
Jágónak, Attala, 
Döbrököz, Kapospula, 
Várong, Szakcs, 
Dombóvár, Dalmand, 
Kaposszekcső, Lápafő, 
Kocsola, Kurd, Nak, 
Csibrák

projektötlet Kaposszekcső Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 20 000 000 Ft
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Projektcsomag neve Projekt címe Projekthelyszín – 
járás(ok)

Projekthelyszín – 
település(ek)

A projekt elő
készítettsége

Projektgazda Projekt forrása
Projekt/tevékenység 

becsült teljes költsége 
(önerővel együtt)

ESZA típusú 
fejlesztések

Innovatív vállalkozások 
fejlesztési programja

Dombóvári járás Kocsola, Dombóvár, 
Döbrököz, Dalmand, 
Szakcs, Csikóstőttős, 
Csibrák, Várong, 
Gyulaj, Nak, Jágónak, 
Kapospula, Kaposszekcs
ő, Lápafő, Attala, Kurd

megvalósíthatósági 
tanulmány kész

Kaposszekcső Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 185 000 000 Ft

Mezőgazdasági és 
élelmiszeripari 
fejlesztések

Tamási komplex mező
gazdasági program

Tamási járás Tamási projektötlet Tamási Város 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 1 485 392 000 Ft

Mezőgazdasági és 
élelmiszeripari 
fejlesztések

Takarmánytermesztési 
Kutatóintézet 
fejlesztése Iregszemcsén

Tamási járás Iregszemcse projektötlet Kaposvári Egyetem Egy TOP intézkedés 1 000 000 000 Ft

Mezőgazdasági és 
élelmiszeripari 
fejlesztések

A vidék lakosság 
megtartó képességét 
segítő, fenntartható 
vidékfejlesztés 
megalapozása a 
Dombóvári járásban

Dombóvári járás Dombóvár, Csikóstőttő
s, Kocsola, Szakcs, 
Gyulaj

projektötlet Dombóvár és Környéke 
Többcélú Kistérségi 
Társulás

Több TOP intézkedés 1 307 600 000 Ft

Mezőgazdasági és 
élelmiszeripari 
fejlesztések

A vidék lakosság 
megtartó képességét 
segítő, fenntartható 
vidékfejlesztés 
megalapozása a 
Dombóvári járásban

Dombóvári járás Dombóvár, Csikóstőttő
s, Kocsola, Szakcs, 
Gyulaj

projektötlet Dombóvár és Környéke 
Többcélú Kistérségi 
Társulás

Több TOP intézkedés 1 307 600 000 Ft

Mezőgazdasági és 
élelmiszeripari 
fejlesztések

Mezőgazdasági 
árutermelés, feldolgozás 
Kistormás

Szekszárdi járás Kistormás projektötlet Kistormás Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 75 000 000 Ft

Mezőgazdasági és 
élelmiszeripari 
fejlesztések

Mezőgazdasági 
árutermelés Kistormás

Szekszárdi járás Kistormás projektötlet Kistormás Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 90 000 000 Ft
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Projektcsomag neve Projekt címe Projekthelyszín – 
járás(ok)

Projekthelyszín – 
település(ek)

A projekt elő
készítettsége

Projektgazda Projekt forrása
Projekt/tevékenység 

becsült teljes költsége 
(önerővel együtt)

Mezőgazdasági és 
élelmiszeripari 
fejlesztések

Termelői piac 
kialakítása Várdomb

Szekszárdi járás Várdomb projektötlet Várdomb Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 10 000 000 Ft

Mezőgazdasági és 
élelmiszeripari 
fejlesztések

Mezőgazdasági 
árutermelés, feldolgozás 
Szedres

Szekszárdi járás Szedres projektötlet Szedres Közsg 
Önkrományzata

Egy TOP intézkedés 75 000 000 Ft

Mezőgazdasági és 
élelmiszeripari 
fejlesztések

Mezőgazdasági 
árutermelés Szedres

Szekszárdi járás Szedres projektötlet Szedres Közsg 
Önkrományzata

Egy TOP intézkedés 75 000 000 Ft

Mezőgazdasági és 
élelmiszeripari 
fejlesztések

Tógazdaság fejlesztése 
Szálka

Szekszárdi járás Szálka projektötlet Szálka Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 150 000 000 Ft

Mezőgazdasági és 
élelmiszeripari 
fejlesztések

Mezőgazdasági 
árutermelés Szálka

Szekszárdi járás Szálka projektötlet Szálka Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 75 000 000 Ft

Mezőgazdasági és 
élelmiszeripari 
fejlesztések

Piaccsarnok építése, 
termelői piac kialakítása

Tolnai járás Fácánkert, Tolna, 
Bogyiszló, Fadd

projektötlet Tolna Város 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 25 000 000 Ft

Mezőgazdasági és 
élelmiszeripari 
fejlesztések

Vízpalackozó üzem 
létesítése Tevel

Bonyhádi járás Tevel projektötlet Tevel Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 75 000 000 Ft
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Projektcsomag neve Projekt címe Projekthelyszín – 
járás(ok)

Projekthelyszín – 
település(ek)

A projekt elő
készítettsége

Projektgazda Projekt forrása
Projekt/tevékenység 

becsült teljes költsége 
(önerővel együtt)

Mezőgazdasági és 
élelmiszeripari 
fejlesztések

Szociális gazdasági 
program Decs

Szekszárdi járás Decs projektötlet Decs Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 100 000 000 Ft

Mezőgazdasági és 
élelmiszeripari 
fejlesztések

Mintagazdaság 
kialakítása Decs

Szekszárdi járás Decs projektötlet Decs Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 100 000 000 Ft

Mezőgazdasági és 
élelmiszeripari 
fejlesztések

Gyümölcsfeldolgozás 
fejlesztése Kisvejke

Bonyhádi járás Kisvejke projektötlet Kisvejke Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 17 500 000 Ft

Mezőgazdasági és 
élelmiszeripari 
fejlesztések

Mezőgazdasági 
árutermelés Kajdacs

Paksi járás Kajdacs projektötlet Kajdacs Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 40 000 000 Ft

Mezőgazdasági és 
élelmiszeripari 
fejlesztések

Vízpalackozó üzem 
létesítése Sárpilis

Szekszárdi járás Sárpilis projektötlet Sárpilis Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 100 000 000 Ft

Mezőgazdasági és 
élelmiszeripari 
fejlesztések

Mezőgazdasági 
árutermelés Dunaföldvár

Paksi járás Dunaföldvár projektötlet Dunaföldvár Város 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 75 000 000 Ft

Mezőgazdasági és 
élelmiszeripari 
fejlesztések

Üresen álló iskola 
üzemmé történő 
alakítása Izmény

Bonyhádi járás Izmény projektötlet Izmény Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 20 000 000 Ft
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Projektcsomag neve Projekt címe Projekthelyszín – 
járás(ok)

Projekthelyszín – 
település(ek)

A projekt elő
készítettsége

Projektgazda Projekt forrása
Projekt/tevékenység 

becsült teljes költsége 
(önerővel együtt)

Mezőgazdasági és 
élelmiszeripari 
fejlesztések

Hűtőház, illetve 
zöldség- és gyümölcs 
feldolgozó létesítmény 
építése Iregszemcse

Tamási járás Iregszemcse projektötlet Iregszemcse Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 100 000 000 Ft

Mezőgazdasági és 
élelmiszeripari 
fejlesztések

Cukrászati és egyéb 
édesipari félkész és 
késztermék előállító 
üzem

Tamási járás Nagyszékely projektötlet Nagyszékely Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 75 000 000 Ft

Mezőgazdasági és 
élelmiszeripari 
fejlesztések

Baromfi-tenyésztés 
Nagyszokolyon

Tamási járás Nagyszokoly projektötlet Nagyszokoly Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 75 000 000 Ft

Mezőgazdasági és 
élelmiszeripari 
fejlesztések

Vágópont 
Nagyszokolyon

Tamási járás Nagyszokoly projektötlet Nagyszokoly Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 250 000 000 Ft

Mezőgazdasági és 
élelmiszeripari 
fejlesztések

Vágópont korszerű
sítése Nagykónyiban

Tamási járás Nagykónyi projektötlet Nagykónyi Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 7 500 000 Ft

Mezőgazdasági és 
élelmiszeripari 
fejlesztések

Fóliasátrak és víztározó 
kialakítása Páriban

Tamási járás Pári projektötlet Pári Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 15 000 000 Ft

Mezőgazdasági és 
élelmiszeripari 
fejlesztések

Zöldség-gyümölcs 
feldolgozó hűtőházzal 
Gyönk

Tamási járás Gyönk projektötlet Gyönk Város 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 115 000 000 Ft
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Projektcsomag neve Projekt címe Projekthelyszín – 
járás(ok)

Projekthelyszín – 
település(ek)

A projekt elő
készítettsége

Projektgazda Projekt forrása
Projekt/tevékenység 

becsült teljes költsége 
(önerővel együtt)

Mezőgazdasági és 
élelmiszeripari 
fejlesztések

Atipikus foglalkoztatás 
fejlesztése Bikácson

Paksi járás Bikács projektötlet Bikács Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 10 000 000 Ft

Mezőgazdasági és 
élelmiszeripari 
fejlesztések

Gyógynövény-
feldolgozás Izményben

Bonyhádi járás Izmény projektötlet Izmény Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 200 000 000 Ft

Mezőgazdasági és 
élelmiszeripari 
fejlesztések

Lengyeli piac Bonyhádi járás Lengyel projektötlet Lengyel Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 5 000 000 Ft

Mezőgazdasági és 
élelmiszeripari 
fejlesztések

Szociális bolt 
kialakítása Mőcsényben

Bonyhádi járás Mőcsény projektötlet Mőcsény Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 17 500 000 Ft

Mezőgazdasági és 
élelmiszeripari 
fejlesztések

Mezőgazdasági 
árutermelés, feldolgozás 
Sárpilis

Szekszárdi járás Sárpilis projektötlet Sárpilis Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 175 000 000 Ft

Mezőgazdasági és 
élelmiszeripari 
fejlesztések

Mezőgazdasági 
árutermelés Sárpilis

Szekszárdi járás Sárpilis projektötlet Sárpilis Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 75 000 000 Ft

Mezőgazdasági és 
élelmiszeripari 
fejlesztések

Mezőgazdasági 
árutermelés, feldolgozás 
Kölesd

Szekszárdi járás Kölesd projektötlet Köled Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 75 000 000 Ft
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Projektcsomag neve Projekt címe Projekthelyszín – 
járás(ok)

Projekthelyszín – 
település(ek)

A projekt elő
készítettsége

Projektgazda Projekt forrása
Projekt/tevékenység 

becsült teljes költsége 
(önerővel együtt)

Mezőgazdasági és 
élelmiszeripari 
fejlesztések

Mezőgazdasági 
árutermelés Kölesd

Szekszárdi járás Kölesd projektötlet Köled Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 140 000 000 Ft

KKV-k fejlesztését segít
ő  szolgáltatások

Inkubátorházakban a 
kkv-nak biztosított 
szolgáltatások

  projektötlet Tolna Megyei 
Önkormányzat- RiÜ- 
Inkubátorházak

Egy TOP intézkedés 4 740 000 000 Ft

KKV-k fejlesztését segít
ő  szolgáltatások

Programiroda 
létrehozása és mű
ködtetése

  projektötlet Tolna Megyei 
Önkormányzat

Egy TOP intézkedés 250 000 000 Ft

Alacsony széndioxid 
kibocsátású gazdaságra 
való áttérés, 
közintézmények 
felújítása

Intézmények 
energetikai felújítása, 
fejlesztése

Paksi járás Madocsa projektötlet Madocsa Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 80 000 000 Ft

Alacsony széndioxid 
kibocsátású gazdaságra 
való áttérés, 
közintézmények 
felújítása

Szociális fejlesztések Paksi járás Madocsa projektötlet Madocsa Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 200 000 000 Ft

Alacsony széndioxid 
kibocsátású gazdaságra 
való áttérés, 
közintézmények 
felújítása

Önkormányzati 
intézmények megújuló 
energiával történő 
ellátása

Tamási járás Ozora projektötlet Ozora Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 500 000 000 Ft

Alacsony széndioxid 
kibocsátású gazdaságra 
való áttérés, 
közintézmények 
felújítása

Önkormányzati épület 
felújítása

Szekszárdi járás Várdomb projektötlet Várdomb Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 5 000 000 Ft
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Projektcsomag neve Projekt címe Projekthelyszín – 
járás(ok)

Projekthelyszín – 
település(ek)

A projekt elő
készítettsége

Projektgazda Projekt forrása
Projekt/tevékenység 

becsült teljes költsége 
(önerővel együtt)

Alacsony széndioxid 
kibocsátású gazdaságra 
való áttérés, 
közintézmények 
felújítása

Községháza felújítása Tamási járás Nagyszokoly projektötlet Nagyszokoly Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 19 000 000 Ft

Alacsony széndioxid 
kibocsátású gazdaságra 
való áttérés, 
közintézmények 
felújítása

Polgármesteri Hivatal 
felújítása

Szekszárdi járás Decs projektötlet Decs Nagyközség 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 50 000 000 Ft

Alacsony széndioxid 
kibocsátású gazdaságra 
való áttérés, 
közintézmények 
felújítása

Községi Ház felújítása Tamási járás Miszla projektötlet Miszla Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 10 000 000 Ft

Alacsony széndioxid 
kibocsátású gazdaságra 
való áttérés, 
közintézmények 
felújítása

Középületek felújítása Szekszárdi járás Alsónána projektötlet Alsónána Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 35 000 000 Ft

Alacsony széndioxid 
kibocsátású gazdaságra 
való áttérés, 
közintézmények 
felújítása

Iskolaépület felújítása Tamási járás Koppányszántó projektötlet Koppányszántó Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 10 000 000 Ft

Alacsony széndioxid 
kibocsátású gazdaságra 
való áttérés, 
közintézmények 
felújítása

Középület-felújítás Szekszárdi járás Kistormás projektötlet Kistormás Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 10 000 000 Ft

Alacsony széndioxid 
kibocsátású gazdaságra 
való áttérés, 
közintézmények 
felújítása

Középületek 
akadálymentesítése, 
korszerűsítése

Tamási járás Fürged projektötlet Fürged Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 130 000 000 Ft
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Projektcsomag neve Projekt címe Projekthelyszín – 
járás(ok)

Projekthelyszín – 
település(ek)

A projekt elő
készítettsége

Projektgazda Projekt forrása
Projekt/tevékenység 

becsült teljes költsége 
(önerővel együtt)

Alacsony széndioxid 
kibocsátású gazdaságra 
való áttérés, 
közintézmények 
felújítása

Egészségház felújítása Szekszárdi járás Báta projektötlet Báta Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 25 000 000 Ft

Alacsony széndioxid 
kibocsátású gazdaságra 
való áttérés, 
közintézmények 
felújítása

Gyermekétkeztetés 
biztosítása

Tamási járás Gyönk projektötlet Gyönk Város 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 15 000 000 Ft

Alacsony széndioxid 
kibocsátású gazdaságra 
való áttérés, 
közintézmények 
felújítása

Önkormányzati épület 
felújítása

Szekszárdi járás Harc projektötlet Harc Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 36 000 000 Ft

Alacsony széndioxid 
kibocsátású gazdaságra 
való áttérés, 
közintézmények 
felújítása

Önkormányzat 
épületének felújítása

Tamási járás Simontornya projektötlet Simontornya Város 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 25 000 000 Ft

Alacsony széndioxid 
kibocsátású gazdaságra 
való áttérés, 
közintézmények 
felújítása

Polgármesteri Hivatal 
felújítása

Szekszárdi járás Szálka projektötlet Szálka Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 28 000 000 Ft

Alacsony széndioxid 
kibocsátású gazdaságra 
való áttérés, 
közintézmények 
felújítása

Művelődési ház és 
környezetének felújítása

Tamási járás Varsád projektötlet Varsád Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 80 000 000 Ft

Alacsony széndioxid 
kibocsátású gazdaságra 
való áttérés, 
közintézmények 
felújítása

Polgármesteri Hivatal 
felújítása és bővítése

Szekszárdi járás Szedres projektötlet Szedres Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 36 000 000 Ft
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Projektcsomag neve Projekt címe Projekthelyszín – 
járás(ok)

Projekthelyszín – 
település(ek)

A projekt elő
készítettsége

Projektgazda Projekt forrása
Projekt/tevékenység 

becsült teljes költsége 
(önerővel együtt)

Alacsony széndioxid 
kibocsátású gazdaságra 
való áttérés, 
közintézmények 
felújítása

Óvoda felújítása Szekszárdi járás Szálka projektötlet Szálka Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 6 000 000 Ft

Alacsony széndioxid 
kibocsátású gazdaságra 
való áttérés, 
közintézmények 
felújítása

Közösségi Ház felújítása Szekszárdi járás Szálka projektötlet Szálka Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 20 000 000 Ft

Alacsony széndioxid 
kibocsátású gazdaságra 
való áttérés, 
közintézmények 
felújítása

Önkormányzati 
tulajdonban lévő 
épületek felújítása 
(könyvtár, óvoda, 
iskola)

Szekszárdi járás Medina projektötlet Medina Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 45 500 000 Ft

Alacsony széndioxid 
kibocsátású gazdaságra 
való áttérés, 
közintézmények 
felújítása

Óvoda  felújítása Tamási járás Újireg projektötlet Újireg Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 10 000 000 Ft

Alacsony széndioxid 
kibocsátású gazdaságra 
való áttérés, 
közintézmények 
felújítása

Községháza és Művelő
dési Ház felújítása

Szekszárdi járás Pörböly projektötlet Pörböly Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 20 000 000 Ft

Alacsony széndioxid 
kibocsátású gazdaságra 
való áttérés, 
közintézmények 
felújítása

Óvodai konyhaépület 
felújítása

Szekszárdi járás Várdomb projektötlet Várdomb Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 5 000 000 Ft

Alacsony széndioxid 
kibocsátású gazdaságra 
való áttérés, 
közintézmények 
felújítása

Művelődési Ház 
rekonstrukciója

Tamási járás Szárazd projektötlet Szárazd Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 15 000 000 Ft
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Projektcsomag neve Projekt címe Projekthelyszín – 
járás(ok)

Projekthelyszín – 
település(ek)

A projekt elő
készítettsége

Projektgazda Projekt forrása
Projekt/tevékenység 

becsült teljes költsége 
(önerővel együtt)

Alacsony széndioxid 
kibocsátású gazdaságra 
való áttérés, 
közintézmények 
felújítása

Óvoda felújítás Szekszárdi járás Decs projektötlet Decs Nagyközség 
Önkormányzat

Egy TOP intézkedés 50 000 000 Ft

Alacsony széndioxid 
kibocsátású gazdaságra 
való áttérés, 
közintézmények 
felújítása

Barátság utcai rendelő 
felújítása, bővítése

Paksi járás Paks projektötlet Paks Város 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 300 000 000 Ft

Alacsony széndioxid 
kibocsátású gazdaságra 
való áttérés, 
közintézmények 
felújítása

Középületek felújítása Tamási járás Mucsi projektötlet Mucsi község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 20 000 000 Ft

Alacsony széndioxid 
kibocsátású gazdaságra 
való áttérés, 
közintézmények 
felújítása

Orvosi rendelő felújítása Paksi járás Tengelic projektötlet Tengelic Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 20 000 000 Ft

Alacsony széndioxid 
kibocsátású gazdaságra 
való áttérés, 
közintézmények 
felújítása

Középületek 
rehabilitációja II.ütem

Paksi járás Gerjen projektötlet Gerjen Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 70 000 000 Ft

Alacsony széndioxid 
kibocsátású gazdaságra 
való áttérés, 
közintézmények 
felújítása

Középületek 
rehabilitációja I. ütem

Paksi járás Gerjen projektötlet Gerjen Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 40 000 000 Ft

Alacsony széndioxid 
kibocsátású gazdaságra 
való áttérés, 
közintézmények 
felújítása

Községháza felújítása Tamási járás Dúzs projektötlet Dúzs Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 6 000 000 Ft
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Projektcsomag neve Projekt címe Projekthelyszín – 
járás(ok)

Projekthelyszín – 
település(ek)

A projekt elő
készítettsége

Projektgazda Projekt forrása
Projekt/tevékenység 

becsült teljes költsége 
(önerővel együtt)

Alacsony széndioxid 
kibocsátású gazdaságra 
való áttérés, 
közintézmények 
felújítása

Faluház felújítása Tamási járás Újireg projektötlet Újireg Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 25 000 000 Ft

Alacsony széndioxid 
kibocsátású gazdaságra 
való áttérés, 
közintézmények 
felújítása

Homlokzatfelújítás, 
energetikai 
racionalizálás

Paksi járás Pálfa projektötlet Pálfa Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 60 000 000 Ft

Alacsony széndioxid 
kibocsátású gazdaságra 
való áttérés, 
közintézmények 
felújítása

Homlokzatfelújítás, 
energetikai 
racionalizálás

Tolnai járás Fadd projektötlet Fadd Nagyközség 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 250 000 000 Ft

Alacsony széndioxid 
kibocsátású gazdaságra 
való áttérés, 
közintézmények 
felújítása

Homlokzatfelújítás, 
energetikai 
racionalizálás

Dombóvári járás Kocsola projektötlet Kocsola Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 120 000 000 Ft

Alacsony széndioxid 
kibocsátású gazdaságra 
való áttérés, 
közintézmények 
felújítása

Homlokzatfelújítás, 
energetikai 
racionalizálás

Paksi járás Nagydorog projektötlet Nagydorog Nagyközség 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 60 000 000 Ft

Alacsony széndioxid 
kibocsátású gazdaságra 
való áttérés, 
közintézmények 
felújítása

Homlokzatfelújítás, 
energetikai 
racionalizálás

Paksi járás Németkér projektötlet Németkér Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 100 000 000 Ft

Alacsony széndioxid 
kibocsátású gazdaságra 
való áttérés, 
közintézmények 
felújítása

Homlokzatfelújítás, 
energetikai 
racionalizálás

Paksi járás Kajdacs projektötlet Kajdacs Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 80 000 000 Ft
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Projektcsomag neve Projekt címe Projekthelyszín – 
járás(ok)

Projekthelyszín – 
település(ek)

A projekt elő
készítettsége

Projektgazda Projekt forrása
Projekt/tevékenység 

becsült teljes költsége 
(önerővel együtt)

Alacsony széndioxid 
kibocsátású gazdaságra 
való áttérés, 
közintézmények 
felújítása

Középületek 
rehabilitációja

Paksi járás Dunaszentgyörgy projektötlet Dunaszentgyörgy 
Község Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 60 000 000 Ft

Alacsony széndioxid 
kibocsátású gazdaságra 
való áttérés, 
közintézmények 
felújítása

Energetikai célú 
felújítás megvalósítása 
a Sportcsarnok épületén

Paksi járás Tengelic projektötlet Tengelic Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 50 000 000 Ft

Alacsony széndioxid 
kibocsátású gazdaságra 
való áttérés, 
közintézmények 
felújítása

Közintézmények 
energia felhasználását 
csökkentő beruházás

Bonyhádi járás Váralja projektötlet Váralja Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 50 000 000 Ft

Alacsony széndioxid 
kibocsátású gazdaságra 
való áttérés, 
közintézmények 
felújítása

Közintézmények 
energia felhasználását 
csökkentő beruházás

Bonyhádi járás Bonyhádvarasd projektötlet Bonyhádvarasd Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 34 000 000 Ft

Alacsony széndioxid 
kibocsátású gazdaságra 
való áttérés, 
közintézmények 
felújítása

Közintézmények 
energia felhasználását 
csökkentő beruházás

Bonyhádi járás Cikó projektötlet Cikó Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 34 000 000 Ft

Alacsony széndioxid 
kibocsátású gazdaságra 
való áttérés, 
közintézmények 
felújítása

Közintézmények 
energia felhasználását 
csökkentő beruházás

Paksi járás Kajdacs projektötlet Kajdacs Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 40 000 000 Ft

Alacsony széndioxid 
kibocsátású gazdaságra 
való áttérés, 
közintézmények 
felújítása

Egészségügyi 
intézmények felújítása

Paksi járás Gerjen projektötlet Gerjen Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 40 000 000 Ft
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Projektcsomag neve Projekt címe Projekthelyszín – 
járás(ok)

Projekthelyszín – 
település(ek)

A projekt elő
készítettsége

Projektgazda Projekt forrása
Projekt/tevékenység 

becsült teljes költsége 
(önerővel együtt)

Alacsony széndioxid 
kibocsátású gazdaságra 
való áttérés, 
közintézmények 
felújítása

Óvoda és iskola 
felújítása

Dombóvári járás Attala projektötlet Attala Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 20 000 000 Ft

Alacsony széndioxid 
kibocsátású gazdaságra 
való áttérés, 
közintézmények 
felújítása

Polgármesteri Hivatal 
felújítása

Szekszárdi járás, 
Bonyhádi járás

Závod projektötlet Závod Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 8 000 000 Ft

Alacsony széndioxid 
kibocsátású gazdaságra 
való áttérés, 
közintézmények 
felújítása

Polgármesteri Hivatal 
felújítása

Bonyhádi járás Mucsfa projektötlet Mucsfa Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 10 000 000 Ft

Alacsony széndioxid 
kibocsátású gazdaságra 
való áttérés, 
közintézmények 
felújítása

Polgármesteri Hivatal 
felújítása

Dombóvári járás Csibrák projektötlet Csibrák Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 10 000 000 Ft

Alacsony széndioxid 
kibocsátású gazdaságra 
való áttérés, 
közintézmények 
felújítása

Községháza felújítása Tamási járás Szárazd projektötlet Szárazd Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 30 000 000 Ft

Alacsony széndioxid 
kibocsátású gazdaságra 
való áttérés, 
közintézmények 
felújítása

Községháza épületének 
felújítása

Dombóvári járás Kapospula projektötlet Kapospula Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 7 000 000 Ft

Alacsony széndioxid 
kibocsátású gazdaságra 
való áttérés, 
közintézmények 
felújítása

Művelődési ház 
felújítása

Tamási járás Nagyszékely projektötlet Nagyszékely Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 10 000 000 Ft
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Projektcsomag neve Projekt címe Projekthelyszín – 
járás(ok)

Projekthelyszín – 
település(ek)

A projekt elő
készítettsége

Projektgazda Projekt forrása
Projekt/tevékenység 

becsült teljes költsége 
(önerővel együtt)

Alacsony széndioxid 
kibocsátású gazdaságra 
való áttérés, 
közintézmények 
felújítása

Kultúrház fejlesztése I. 
ütem

Dombóvári járás Lápafő projektötlet Lápafő Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 4 840 000 Ft

Alacsony széndioxid 
kibocsátású gazdaságra 
való áttérés, 
közintézmények 
felújítása

Községháza 
nyílászáróinak cseréje

Tamási járás Keszőhidegkút projektötlet Keszőhidegkút Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 2 500 000 Ft

Alacsony széndioxid 
kibocsátású gazdaságra 
való áttérés, 
közintézmények 
felújítása

Önkormányzat 
épületének tetőfelújítása

Tamási járás Dúzs projektötlet Dúzs Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 8 000 000 Ft

Alacsony széndioxid 
kibocsátású gazdaságra 
való áttérés, 
közintézmények 
felújítása

Diósberényi óvoda bő
vítése, és a hozzá 
tartozó információs 
központ, valamint 
szolgálati lakás 
kialakítása

Tamási járás Diósberény projektötlet Diósberény Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 80 000 000 Ft

Alacsony széndioxid 
kibocsátású gazdaságra 
való áttérés, 
közintézmények 
felújítása

Épületrekonstrukció Tolnai járás Tolna projektötlet Tolna Város 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 267 000 000 Ft

Alacsony széndioxid 
kibocsátású gazdaságra 
való áttérés, 
közintézmények 
felújítása

Közös Hivatal felújítása Tamási járás Gyönk projektötlet Gyönk Város 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 180 000 000 Ft

Alacsony széndioxid 
kibocsátású gazdaságra 
való áttérés, 
közintézmények 
felújítása

Óvodaépület felújítás Bonyhádi járás Györe projektötlet Györe Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 30 000 000 Ft
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Projektcsomag neve Projekt címe Projekthelyszín – 
járás(ok)

Projekthelyszín – 
település(ek)

A projekt elő
készítettsége

Projektgazda Projekt forrása
Projekt/tevékenység 

becsült teljes költsége 
(önerővel együtt)

Alacsony széndioxid 
kibocsátású gazdaságra 
való áttérés, 
közintézmények 
felújítása

Faluház nyíászáró és 
kazán csere

Bonyhádi járás Lengyel projektötlet Lengyel Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 20 000 000 Ft

Alacsony széndioxid 
kibocsátású gazdaságra 
való áttérés, 
közintézmények 
felújítása

Önkormányzati 
intézmények felújítása

Bonyhádi járás Kakasd projektötlet Kakasd Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 60 000 000 Ft

Alacsony széndioxid 
kibocsátású gazdaságra 
való áttérés, 
közintézmények 
felújítása

Orvosi rendelő felújítása Bonyhádi járás Lengyel projektötlet Lengyel Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 10 000 000 Ft

Alacsony széndioxid 
kibocsátású gazdaságra 
való áttérés, 
közintézmények 
felújítása

Középületek 
rehabilitációja

Bonyhádi járás Zomba projektötlet Zomba Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 80 000 000 Ft

Alacsony széndioxid 
kibocsátású gazdaságra 
való áttérés, 
közintézmények 
felújítása

Faluház és 
önkormányzati hivatal 
akadálymentesítése

Bonyhádi járás Kakasd projektötlet Kakasd Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 10 000 000 Ft

Alacsony széndioxid 
kibocsátású gazdaságra 
való áttérés, 
közintézmények 
felújítása

Óvoda felújítása Bonyhádi járás Závod projektötlet Závod Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 8 000 000 Ft

Alacsony széndioxid 
kibocsátású gazdaságra 
való áttérés, 
közintézmények 
felújítása

Óvodaépület felújítás Bonyhádi járás Cikó projektötlet Cikó Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 20 000 000 Ft
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Projektcsomag neve Projekt címe Projekthelyszín – 
járás(ok)

Projekthelyszín – 
település(ek)

A projekt elő
készítettsége

Projektgazda Projekt forrása
Projekt/tevékenység 

becsült teljes költsége 
(önerővel együtt)

Alacsony széndioxid 
kibocsátású gazdaságra 
való áttérés, 
közintézmények 
felújítása

Önkormányzati konyha 
felújítása

Szekszárdi járás Harc projektötlet Harc Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 8 000 000 Ft

Alacsony széndioxid 
kibocsátású gazdaságra 
való áttérés, 
közintézmények 
felújítása

Útjavítások 
aszfaltozással

Dombóvári járás Gyulaj projektötlet Gyulaj Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 35 000 000 Ft

Alacsony széndioxid 
kibocsátású gazdaságra 
való áttérés, 
közintézmények 
felújítása

Falumúzeum 
környezetének 
rehabilitációja

Paksi járás Györköny projektötlet Györköny Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 20 000 000 Ft

Alacsony széndioxid 
kibocsátású gazdaságra 
való áttérés, 
közintézmények 
felújítása

Járdarekonstrukció Tolnai járás Tolna projektötlet Tolna Város 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 150 000 000 Ft

Alacsony széndioxid 
kibocsátású gazdaságra 
való áttérés, 
közintézmények 
felújítása

Belterületi 
önkormányzati utak 
felújítása

Tolnai járás Fadd projektötlet Fadd Nagyközség 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 100 000 000 Ft

Alacsony széndioxid 
kibocsátású gazdaságra 
való áttérés, 
közintézmények 
felújítása

Szociális fejlesztések Paksi járás Madocsa projektötlet Madocsa Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 5 000 000 Ft

Alacsony széndioxid 
kibocsátású gazdaságra 
való áttérés, 
közintézmények 
felújítása

Járdák felújítása Tolnai járás Fácánkert projektötlet Fácánkert Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 44 500 000 Ft
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Projektcsomag neve Projekt címe Projekthelyszín – 
járás(ok)

Projekthelyszín – 
település(ek)

A projekt elő
készítettsége

Projektgazda Projekt forrása
Projekt/tevékenység 

becsült teljes költsége 
(önerővel együtt)

Alacsony széndioxid 
kibocsátású gazdaságra 
való áttérés, 
közintézmények 
felújítása

Kerékpárút-hálózat bő
vítése

Paksi járás Dunaföldvár projektötlet Dunaföldvár Város 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 300 000 000 Ft

Alacsony széndioxid 
kibocsátású gazdaságra 
való áttérés, 
közintézmények 
felújítása

Polgármesteri Hivatal 
felújítása I. ütem

Dombóvári járás Lápafő projektötlet Lápafő község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 5 100 000 Ft

Alacsony széndioxid 
kibocsátású gazdaságra 
való áttérés, 
közintézmények 
felújítása

Dombori üdülőterületi 
utak felújítása

Tolnai járás Fadd projektötlet Fadd Nagyközség 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 80 000 000 Ft

Alacsony széndioxid 
kibocsátású gazdaságra 
való áttérés, 
közintézmények 
felújítása

Ifjúsági Park 
továbbfejlesztése

Dombóvári járás Döbrököz projektötlet Döbrököz Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 13 000 000 Ft

Alacsony széndioxid 
kibocsátású gazdaságra 
való áttérés, 
közintézmények 
felújítása

Parkoló és autóbuszöböl 
kialakítása a 
Polgármesteri Hivatal el
őtt

Dombóvári járás Dalmand projektötlet Dalmand Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 22 000 000 Ft

Alacsony széndioxid 
kibocsátású gazdaságra 
való áttérés, 
közintézmények 
felújítása

Kerékpárút-hálózat bő
vítése

Paksi járás Paks projektötlet Paks Város 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 400 000 000 Ft

Alacsony széndioxid 
kibocsátású gazdaságra 
való áttérés, 
közintézmények 
felújítása

Belterületi 
önkormányzati utak 
fejlesztése

Tolnai járás Tolna projektötlet Tolna Város 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 300 000 000 Ft
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Projektcsomag neve Projekt címe Projekthelyszín – 
járás(ok)

Projekthelyszín – 
település(ek)

A projekt elő
készítettsége

Projektgazda Projekt forrása
Projekt/tevékenység 

becsült teljes költsége 
(önerővel együtt)

Alacsony széndioxid 
kibocsátású gazdaságra 
való áttérés, 
közintézmények 
felújítása

Közétkeztetést 
kiszolgáló hűtőház 
építése

Tamási járás Nagykónyi projektötlet Nagykónyi Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 3 000 000 Ft

Alacsony széndioxid 
kibocsátású gazdaságra 
való áttérés, 
közintézmények 
felújítása

Nak-Nosztány puszta 
összekötő út felújítása

Dombóvári járás Nak projektötlet Nak Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 50 000 000 Ft

Alacsony széndioxid 
kibocsátású gazdaságra 
való áttérés, 
közintézmények 
felújítása

Közvilágítás korszerű
sítése

Tolnai járás Tolna projektötlet Tolna Város 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 400 000 000 Ft

Alacsony széndioxid 
kibocsátású gazdaságra 
való áttérés, 
közintézmények 
felújítása

Belterületi utcák 
portalanított burkolattal 
való ellátása

Tolnai járás Bogyiszló projektötlet Bogyiszló Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 243 000 000 Ft

Alacsony széndioxid 
kibocsátású gazdaságra 
való áttérés, 
közintézmények 
felújítása

Bartók Béla Művelő
dési ház komplett 
felújítása

Tamási járás Iregszemcse projektötlet Iregszemcse Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 170 000 000 Ft

Alacsony széndioxid 
kibocsátású gazdaságra 
való áttérés, 
közintézmények 
felújítása

Városközpontot 
tehermentesítő út

Bonyhádi járás Bonyhád projektötlet Bonyhád Város 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 450 000 000 Ft

Alacsony széndioxid 
kibocsátású gazdaságra 
való áttérés, 
közintézmények 
felújítása

Óvoda felújítása Bonyhádi járás Lengyel projektötlet Lengyel Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 10 000 000 Ft
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Projektcsomag neve Projekt címe Projekthelyszín – 
járás(ok)

Projekthelyszín – 
település(ek)

A projekt elő
készítettsége

Projektgazda Projekt forrása
Projekt/tevékenység 

becsült teljes költsége 
(önerővel együtt)

Alacsony széndioxid 
kibocsátású gazdaságra 
való áttérés, 
közintézmények 
felújítása

Közlekedési fejlesztések Paksi járás Dunaföldvár projektötlet Dunaföldvár Város 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 700 000 000 Ft

Alacsony széndioxid 
kibocsátású gazdaságra 
való áttérés, 
közintézmények 
felújítása

Szolgálati lakás 
felújítása

Bonyhádi járás Mőcsény projektötlet Mőcsény Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 20 000 000 Ft

Alacsony széndioxid 
kibocsátású gazdaságra 
való áttérés, 
közintézmények 
felújítása

Településrehabilitáció Bonyhádi járás Kéty projektötlet Kéty Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 20 000 000 Ft

Alacsony széndioxid 
kibocsátású gazdaságra 
való áttérés, 
közintézmények 
felújítása

Művelődési ház 
felújítása

Bonyhádi járás Mórágy projektötlet Mórágy Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 100 000 000 Ft

Alacsony széndioxid 
kibocsátású gazdaságra 
való áttérés, 
közintézmények 
felújítása

Óvoda felújítása Tamási járás Nagyszokoly projektötlet Nagyszokoly Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 18 000 000 Ft

Alacsony széndioxid 
kibocsátású gazdaságra 
való áttérés, 
közintézmények 
felújítása

Régi iskola épületének 
belső felújítása

Bonyhádi járás Váralja projektötlet Váralja Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 15 000 000 Ft

Alacsony széndioxid 
kibocsátású gazdaságra 
való áttérés, 
közintézmények 
felújítása

Óvoda felújítása Bonyhádi járás Izmény projektötlet Izmény Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 8 000 000 Ft
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Projektcsomag neve Projekt címe Projekthelyszín – 
járás(ok)

Projekthelyszín – 
település(ek)

A projekt elő
készítettsége

Projektgazda Projekt forrása
Projekt/tevékenység 

becsült teljes költsége 
(önerővel együtt)

Alacsony széndioxid 
kibocsátású gazdaságra 
való áttérés, 
közintézmények 
felújítása

Óvodai udvari játékok 
felújítása

Bonyhádi járás Kéty projektötlet Kéty Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 5 882 350 Ft

Alacsony széndioxid 
kibocsátású gazdaságra 
való áttérés, 
közintézmények 
felújítása

Orvosi rendelő felújítása Bonyhádi járás Mucsfa projektötlet Mucsfa Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 10 000 000 Ft

Alacsony széndioxid 
kibocsátású gazdaságra 
való áttérés, 
közintézmények 
felújítása

Óvodaépület felújítás Bonyhádi járás Mucsfa projektötlet Mucsfa Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 10 000 000 Ft

Alacsony széndioxid 
kibocsátású gazdaságra 
való áttérés, 
közintézmények 
felújítása

Művelődési házban 
vizesblokk építése

Tamási járás Keszőhidegkút projektötlet Keszőhidegkút Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 1 500 000 Ft

Alacsony széndioxid 
kibocsátású gazdaságra 
való áttérés, 
közintézmények 
felújítása

Orvosi szolgálati lakás 
felújítása

Bonyhádi járás Kéty projektötlet Kéty Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 20 000 000 Ft

Alacsony széndioxid 
kibocsátású gazdaságra 
való áttérés, 
közintézmények 
felújítása

Községháza 
akadálymentesítése

Szekszárdi járás, 
Bonyhádi járás

Kéty projektötlet Kéty Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 5 000 000 Ft

Alacsony széndioxid 
kibocsátású gazdaságra 
való áttérés, 
közintézmények 
felújítása

Közétkeztetési konyha 
és ebédlő létesítése

Tamási járás Iregszemcse projektötlet Iregszemcse Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 350 000 000 Ft
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Projektcsomag neve Projekt címe Projekthelyszín – 
járás(ok)

Projekthelyszín – 
település(ek)

A projekt elő
készítettsége

Projektgazda Projekt forrása
Projekt/tevékenység 

becsült teljes költsége 
(önerővel együtt)

Alacsony széndioxid 
kibocsátású gazdaságra 
való áttérés, 
közintézmények 
felújítása

Szociális 
alapszolgáltatás 
kapacításfejlesztése, 
infrastruktúrák korszerű
sítése

Tamási járás Simontornya projektötlet Simontornya Város 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 90 000 000 Ft

Alacsony széndioxid 
kibocsátású gazdaságra 
való áttérés, 
közintézmények 
felújítása

Autóbuszváró 
kialakítása

Tamási járás Belecska projektötlet Belecska Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 6 000 000 Ft

Alacsony széndioxid 
kibocsátású gazdaságra 
való áttérés, 
közintézmények 
felújítása

Óvoda épületének bő
vítése, szociális blokk 
teljes felújítása

Tamási járás Fürged projektötlet Fürged Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 40 000 000 Ft

Alacsony széndioxid 
kibocsátású gazdaságra 
való áttérés, 
közintézmények 
felújítása

Középületek energetikai 
felújítása

Szekszárdi járás Sióagárd projektötlet Sióagárd Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 20 000 000 Ft

Alacsony széndioxid 
kibocsátású gazdaságra 
való áttérés, 
közintézmények 
felújítása

Egészségügyi 
alapellátást biztosító 
intézmények felújítása

Tamási járás Simontornya projektötlet Simontornya Város 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 100 000 000 Ft

Alacsony széndioxid 
kibocsátású gazdaságra 
való áttérés, 
közintézmények 
felújítása

Művelődési ház –
Könyvtár felújításának 
II. üteme

Paksi járás Madocsa projektötlet Madocsa Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 50 000 000 Ft

Alacsony széndioxid 
kibocsátású gazdaságra 
való áttérés, 
közintézmények 
felújítása

Roma Közösségi Épület 
felújítása

Dombóvári járás Döbrököz projektötlet Döbrököz Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 30 000 000 Ft
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Projektcsomag neve Projekt címe Projekthelyszín – 
járás(ok)

Projekthelyszín – 
település(ek)

A projekt elő
készítettsége

Projektgazda Projekt forrása
Projekt/tevékenység 

becsült teljes költsége 
(önerővel együtt)

Alacsony széndioxid 
kibocsátású gazdaságra 
való áttérés, 
közintézmények 
felújítása

Kerékpárút építése Tamási járás Hőgyész projektötlet Hőgyész Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 60 000 000 Ft

Alacsony széndioxid 
kibocsátású gazdaságra 
való áttérés, 
közintézmények 
felújítása

Konyhabővítés Tamási járás Nagykónyi projektötlet Nagykónyi Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 40 000 000 Ft

Alacsony széndioxid 
kibocsátású gazdaságra 
való áttérés, 
közintézmények 
felújítása

Új óvoda építése Tamási járás Iregszemcse projektötlet Iregszemcse Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 500 000 000 Ft

Alacsony széndioxid 
kibocsátású gazdaságra 
való áttérés, 
közintézmények 
felújítása

Kultúrház rekonstrukció Tamási járás Miszla projektötlet Miszla Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 20 000 000 Ft

Alacsony széndioxid 
kibocsátású gazdaságra 
való áttérés, 
közintézmények 
felújítása

Óvoda épületében új 
szociális blokk 
kialakítása

Tamási járás Koppányszántó projektötlet Koppányszántó Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 2 000 000 Ft

Alacsony széndioxid 
kibocsátású gazdaságra 
való áttérés, 
közintézmények 
felújítása

Naperőmű létesítése a 
közcélú feladatok 
ellátásához

Tamási járás Kisszékely projektötlet Kisszékely Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 20 000 000 Ft

Alacsony széndioxid 
kibocsátású gazdaságra 
való áttérés, 
közintézmények 
felújítása

Pince kialakítása Tamási járás Nagykónyi projektötlet Nagykónyi Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 5 000 000 Ft
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Projektcsomag neve Projekt címe Projekthelyszín – 
járás(ok)

Projekthelyszín – 
település(ek)

A projekt elő
készítettsége

Projektgazda Projekt forrása
Projekt/tevékenység 

becsült teljes költsége 
(önerővel együtt)

Alacsony széndioxid 
kibocsátású gazdaságra 
való áttérés, 
közintézmények 
felújítása

Óvodaépület felújítása Dombóvári járás Kurd projektötlet Kurd Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 35 000 000 Ft

Alacsony széndioxid 
kibocsátású gazdaságra 
való áttérés, 
közintézmények 
felújítása

Útburkolat felújítások Tolnai járás Fácánkert projektötlet Fácánkert Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 40 000 000 Ft

Alacsony széndioxid 
kibocsátású gazdaságra 
való áttérés, 
közintézmények 
felújítása

Önkormányzati 
épületek felújítása

Paksi járás Dunaföldvár projektötlet Dunaföldvár Város 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 100 000 000 Ft

Alacsony széndioxid 
kibocsátású gazdaságra 
való áttérés, 
közintézmények 
felújítása

Óvoda bővítés és 
felújítás

Szekszárdi járás Szedres projektötlet Szedres Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 78 000 000 Ft

Alacsony széndioxid 
kibocsátású gazdaságra 
való áttérés, 
közintézmények 
felújítása

Sportcsarnok 
többfunkciós fejlesztése

Paksi járás Nagydorog projektötlet Nagydorog Nagyközség 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 200 000 000 Ft

Alacsony széndioxid 
kibocsátású gazdaságra 
való áttérés, 
közintézmények 
felújítása

Szociális intézmény 
létesítése

Paksi járás Györköny projektötlet Györköny Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 100 000 000 Ft

Alacsony széndioxid 
kibocsátású gazdaságra 
való áttérés, 
közintézmények 
felújítása

Belterületi útfelújítási 
program

Dombóvári járás Jágónak projektötlet Jágónak Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 40 000 000 Ft
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Projektcsomag neve Projekt címe Projekthelyszín – 
járás(ok)

Projekthelyszín – 
település(ek)

A projekt elő
készítettsége

Projektgazda Projekt forrása
Projekt/tevékenység 

becsült teljes költsége 
(önerővel együtt)

Alacsony széndioxid 
kibocsátású gazdaságra 
való áttérés, 
közintézmények 
felújítása

Művelődési Ház 
felújítása és átépítése

Szekszárdi járás Szedres projektötlet Szedres Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 70 000 000 Ft

Alacsony széndioxid 
kibocsátású gazdaságra 
való áttérés, 
közintézmények 
felújítása

Sportlétesítmény 
rekonstrukciója

Szekszárdi járás Pörböly projektötlet Pörböly Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 2 000 000 Ft

A foglalkoztatás 
segítése és az életminő
ség javítása családbarát, 
munkába állást segítő 
intézmények, 
közsszolgáltatások 
fejlesztésével

Családok átmeneti 
otthonának bővítése és 
felújítása

Bonyhádi járás Tevel projektötlet Tevel Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 45 000 000 Ft

A foglalkoztatás 
segítése és az életminő
ség javítása családbarát, 
munkába állást segítő 
intézmények, 
közsszolgáltatások 
fejlesztésével

Sportlétesítmények 
rehabilitációja

Tolnai járás Tolna projektötlet Tolna Város 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 400 000 000 Ft

A foglalkoztatás 
segítése és az életminő
ség javítása családbarát, 
munkába állást segítő 
intézmények, 
közsszolgáltatások 
fejlesztésével

Óvoda épületének bő
vítése, szociális blokk 
teljes felújítása

Tamási járás Fürged projektötlet Fürged Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 38 000 000 Ft

A foglalkoztatás 
segítése és az életminő
ség javítása családbarát, 
munkába állást segítő 
intézmények, 
közsszolgáltatások 
fejlesztésével

Új óvoda építése Tamási járás Iregszemcse projektötlet Iregszemcse Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 500 000 000 Ft
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Projektcsomag neve Projekt címe Projekthelyszín – 
járás(ok)

Projekthelyszín – 
település(ek)

A projekt elő
készítettsége

Projektgazda Projekt forrása
Projekt/tevékenység 

becsült teljes költsége 
(önerővel együtt)

A foglalkoztatás 
segítése és az életminő
ség javítása családbarát, 
munkába állást segítő 
intézmények, 
közsszolgáltatások 
fejlesztésével

Óvodaépület felújítás Bonyhádi járás Cikó projektötlet Cikó Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 19 000 000 Ft

A foglalkoztatás 
segítése és az életminő
ség javítása családbarát, 
munkába állást segítő 
intézmények, 
közsszolgáltatások 
fejlesztésével

Diósberényi óvoda bő
vítése, és a hozzá 
tartozó információs 
központ, valamint 
szolgálati lakás 
kialakítása

Tamási járás Diósberény projektötlet Diósberény Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 80 000 000 Ft

A foglalkoztatás 
segítése és az életminő
ség javítása családbarát, 
munkába állást segítő 
intézmények, 
közsszolgáltatások 
fejlesztésével

Óvodaépület felújítás Bonyhádi járás Mucsfa projektötlet Mucsfa Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 8 500 000 Ft

A foglalkoztatás 
segítése és az életminő
ség javítása családbarát, 
munkába állást segítő 
intézmények, 
közsszolgáltatások 
fejlesztésével

Rehabilitációs és 
integrációs központ 
kialakítása

Dombóvári járás Csikóstőttős projektötlet Csikóstőttős Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 400 000 000 Ft

A foglalkoztatás 
segítése és az életminő
ség javítása családbarát, 
munkába állást segítő 
intézmények, 
közsszolgáltatások 
fejlesztésével

Óvodai udvari játékok 
felújítása

Bonyhádi járás Kéty projektötlet Kéty Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 5 000 000 Ft
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Projektcsomag neve Projekt címe Projekthelyszín – 
járás(ok)

Projekthelyszín – 
település(ek)

A projekt elő
készítettsége

Projektgazda Projekt forrása
Projekt/tevékenység 

becsült teljes költsége 
(önerővel együtt)

A foglalkoztatás 
segítése és az életminő
ség javítása családbarát, 
munkába állást segítő 
intézmények, 
közsszolgáltatások 
fejlesztésével

Óvoda bővítés és 
felújítás

Szekszárdi járás Szedres projektötlet Szedres Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 78 000 000 Ft

A foglalkoztatás 
segítése és az életminő
ség javítása családbarát, 
munkába állást segítő 
intézmények, 
közsszolgáltatások 
fejlesztésével

Óvoda felújítása Szekszárdi járás Szálka projektötlet Szálka Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 5 700 000 Ft

A foglalkoztatás 
segítése és az életminő
ség javítása családbarát, 
munkába állást segítő 
intézmények, 
közsszolgáltatások 
fejlesztésével

Óvoda felújítása Bonyhádi járás Závod projektötlet Závod Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 8 000 000 Ft

A foglalkoztatás 
segítése és az életminő
ség javítása családbarát, 
munkába állást segítő 
intézmények, 
közsszolgáltatások 
fejlesztésével

Jeszenszky-kastély 
felújítása és hasznosítása

Dombóvári járás Csibrák projektötlet Csibrák Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 180 000 000 Ft

A foglalkoztatás 
segítése és az életminő
ség javítása családbarát, 
munkába állást segítő 
intézmények, 
közsszolgáltatások 
fejlesztésével

Óvoda felújítása Tamási járás Nagyszokoly projektötlet Nagyszokoly Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 17 100 000 Ft
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Projektcsomag neve Projekt címe Projekthelyszín – 
járás(ok)

Projekthelyszín – 
település(ek)

A projekt elő
készítettsége

Projektgazda Projekt forrása
Projekt/tevékenység 

becsült teljes költsége 
(önerővel együtt)

A foglalkoztatás 
segítése és az életminő
ség javítása családbarát, 
munkába állást segítő 
intézmények, 
közsszolgáltatások 
fejlesztésével

Óvoda felújítása Bonyhádi járás Lengyel projektötlet Lengyel Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 10 000 000 Ft

A foglalkoztatás 
segítése és az életminő
ség javítása családbarát, 
munkába állást segítő 
intézmények, 
közsszolgáltatások 
fejlesztésével

Óvoda felújítása Tamási járás Újireg projektötlet Újireg Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 9 500 000 Ft

A foglalkoztatás 
segítése és az életminő
ség javítása családbarát, 
munkába állást segítő 
intézmények, 
közsszolgáltatások 
fejlesztésével

Óvoda felújítása Bonyhádi járás Izmény projektötlet Izmény Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 6 800 000 Ft

A foglalkoztatás 
segítése és az életminő
ség javítása családbarát, 
munkába állást segítő 
intézmények, 
közsszolgáltatások 
fejlesztésével

Óvodaépület felújítás Bonyhádi járás Györe projektötlet Györe Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 28 500 000 Ft

A foglalkoztatás 
segítése és az életminő
ség javítása családbarát, 
munkába állást segítő 
intézmények, 
közsszolgáltatások 
fejlesztésével

Óvodai konyhaépület 
felújítása

Szekszárdi járás Várdomb projektötlet Várdomb Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 4 500 000 Ft
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Projektcsomag neve Projekt címe Projekthelyszín – 
járás(ok)

Projekthelyszín – 
település(ek)

A projekt elő
készítettsége

Projektgazda Projekt forrása
Projekt/tevékenység 

becsült teljes költsége 
(önerővel együtt)

A foglalkoztatás 
segítése és az életminő
ség javítása családbarát, 
munkába állást segítő 
intézmények, 
közsszolgáltatások 
fejlesztésével

Óvoda felújítás Szekszárdi járás Decs projektötlet Decs Nagyközség 
Önkormányzat

Egy TOP intézkedés 45 000 000 Ft

A foglalkoztatás 
segítése és az életminő
ség javítása családbarát, 
munkába állást segítő 
intézmények, 
közsszolgáltatások 
fejlesztésével

Óvodaépület felújítása Dombóvári járás Kurd projektötlet Kurd Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 35 000 000 Ft

A foglalkoztatás 
segítése és az életminő
ség javítása családbarát, 
munkába állást segítő 
intézmények, 
közsszolgáltatások 
fejlesztésével

Óvoda épületében új 
szociális blokk 
kialakítása

Tamási járás Koppányszántó projektötlet Koppányszántó Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 2 000 000 Ft

A foglalkoztatás 
segítése és az életminő
ség javítása családbarát, 
munkába állást segítő 
intézmények, 
közsszolgáltatások 
fejlesztésével

Nagy sávszélességű 
internet-hálózat 
kiépítése

Tamási járás Felsőnyék projektötlet Felsőnyék Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 8 550 000 Ft

Vállalkozásbarát, 
népességmegtartó 
településfejlesztés

Panzió fejlesztése Dombóvári járás Várong projektötlet Várong Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 19 250 000 Ft

Vállalkozásbarát, 
népességmegtartó 
településfejlesztés

Lussonium fejlesztése Paksi járás Paks projektötlet Paks Város 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 175 000 000 Ft



Nov 3, 2014 9:29 AM

Projektcsomag neve Projekt címe Projekthelyszín – 
járás(ok)

Projekthelyszín – 
település(ek)

A projekt elő
készítettsége

Projektgazda Projekt forrása
Projekt/tevékenység 

becsült teljes költsége 
(önerővel együtt)

Vállalkozásbarát, 
népességmegtartó 
településfejlesztés

Turisztikai fejlesztések Tolnai járás Tolna projektötlet Tolna Város 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 340 000 000 Ft

Vállalkozásbarát, 
népességmegtartó 
településfejlesztés

Ökoturisztikai 
fejlesztések

Paksi járás Tengelic projektötlet Tengelic Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 230 000 000 Ft

Vállalkozásbarát, 
népességmegtartó 
településfejlesztés

Pincefalu felújítása Szekszárdi járás Alsónána projektötlet Alsónána Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 150 000 000 Ft

Vállalkozásbarát, 
népességmegtartó 
településfejlesztés

Közterületek, parkok 
fásítása, rendbetétele

Tamási járás Szakadát projektötlet Közterületek, parkok 
fásítása, rendbetétele

Egy TOP intézkedés 10 800 000 Ft

Vállalkozásbarát, 
népességmegtartó 
településfejlesztés

Faluközpont 
rehabilitáció

Tamási járás Pincehely projektötlet Pincehely Nagyközség 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 135 000 000 Ft

Vállalkozásbarát, 
népességmegtartó 
településfejlesztés

Hagyományaira épülő 
"élőfalu" projekt 
megvalósítása

Tamási járás Kisszékely projektötlet Kisszékely Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 7 200 000 Ft

Vállalkozásbarát, 
népességmegtartó 
településfejlesztés

Egyházi turizmus 
fejlesztése

Tamási járás Keszőhidegkút projektötlet Keszőhidegkút Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 18 000 000 Ft
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Projektcsomag neve Projekt címe Projekthelyszín – 
járás(ok)

Projekthelyszín – 
település(ek)

A projekt elő
készítettsége

Projektgazda Projekt forrása
Projekt/tevékenység 

becsült teljes költsége 
(önerővel együtt)

Vállalkozásbarát, 
népességmegtartó 
településfejlesztés

Multifunkciós 
sportpálya építése

Tamási járás Diósberény projektötlet Diósberény Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 45 000 000 Ft

Vállalkozásbarát, 
népességmegtartó 
településfejlesztés

Tájház fejlesztése Tamási járás Szakadát projektötlet Szakadát Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 3 800 000 Ft

Vállalkozásbarát, 
népességmegtartó 
településfejlesztés

Településrehabilitáció Tamási járás Regöly projektötlet Regöly Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 47 500 000 Ft

Vállalkozásbarát, 
népességmegtartó 
településfejlesztés

Malom épületének belső
 felújítása, kialakítása 
vendégfogadásra, 
kiállítótér és 
falumúzeum kialakítása 
ezáltal a turisztika 
fellendítése

Tamási járás Magyarkeszi projektötlet Magyarkeszi Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 57 000 000 Ft

Vállalkozásbarát, 
népességmegtartó 
településfejlesztés

Játszótér kialakítása Tamási járás Értény projektötlet Értény Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 4 750 000 Ft

Vállalkozásbarát, 
népességmegtartó 
településfejlesztés

Szálláshely-bővítés Tamási járás Diósberény projektötlet Diósberény Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 19 000 000 Ft

Vállalkozásbarát, 
népességmegtartó 
településfejlesztés

Játszótéri eszközök 
felújítása

Bonyhádi járás Bonyhádvarasd projektötlet Bonyhádvarasd Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 1 900 000 Ft
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Projektcsomag neve Projekt címe Projekthelyszín – 
járás(ok)

Projekthelyszín – 
település(ek)

A projekt elő
készítettsége

Projektgazda Projekt forrása
Projekt/tevékenység 

becsült teljes költsége 
(önerővel együtt)

Vállalkozásbarát, 
népességmegtartó 
településfejlesztés

Játszótérépítés Bonyhádi járás Izmény projektötlet Izmény Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 3 800 000 Ft

Vállalkozásbarát, 
népességmegtartó 
településfejlesztés

Játszótér-program Tamási járás Tamási projektötlet Tamási Város 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 9 500 000 Ft

Vállalkozásbarát, 
népességmegtartó 
településfejlesztés

Közösségi Ház 
létrehozása

Tamási járás Nagyszokoly projektötlet Nagyszokoly Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 45 000 000 Ft

Vállalkozásbarát, 
népességmegtartó 
településfejlesztés

Településrehabilitáció Tamási járás Kalaznó projektötlet Kalaznó Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 48 000 000 Ft

Vállalkozásbarát, 
népességmegtartó 
településfejlesztés

Közösségi Ház 
létrehozása

Tamási járás Értény projektötlet Értény Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 30 000 000 Ft

Vállalkozásbarát, 
népességmegtartó 
településfejlesztés

Faluközpont rendezése Tamási járás Belecska projektötlet Belecska Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 22 000 000 Ft

Vállalkozásbarát, 
népességmegtartó 
településfejlesztés

Főtér kialakítás Tamási járás Tamási projektötlet Tamási Város 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 80 000 000 Ft
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Projektcsomag neve Projekt címe Projekthelyszín – 
járás(ok)

Projekthelyszín – 
település(ek)

A projekt elő
készítettsége

Projektgazda Projekt forrása
Projekt/tevékenység 

becsült teljes költsége 
(önerővel együtt)

Vállalkozásbarát, 
népességmegtartó 
településfejlesztés

Tájház kialakítása Bonyhádi járás Kéty projektötlet Kéty Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 8 000 000 Ft

Vállalkozásbarát, 
népességmegtartó 
településfejlesztés

Turisztikai fejlesztések Bonyhádi járás Závod projektötlet Závod Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 5 100 000 Ft

Vállalkozásbarát, 
népességmegtartó 
településfejlesztés

Parkerdei utak 2. ütem Bonyhádi járás Váralja projektötlet Váralja Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 4 250 000 Ft

Vállalkozásbarát, 
népességmegtartó 
településfejlesztés

Játszótér létesítés Bonyhádi járás Kisdorog projektötlet Kisdorog Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 8 500 000 Ft

Vállalkozásbarát, 
népességmegtartó 
településfejlesztés

Településközpont 
komplex fejlesztése

Bonyhádi járás Cikó projektötlet Cikó Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 20 400 000 Ft

Vállalkozásbarát, 
népességmegtartó 
településfejlesztés

Játszótér kialakítása Bonyhádi járás Lengyel projektötlet Lengyel Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 3 600 000 Ft

Vállalkozásbarát, 
népességmegtartó 
településfejlesztés

Tájház felújítása Bonyhádi járás Izmény projektötlet Izmény Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 7 200 000 Ft
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Projektcsomag neve Projekt címe Projekthelyszín – 
járás(ok)

Projekthelyszín – 
település(ek)

A projekt elő
készítettsége

Projektgazda Projekt forrása
Projekt/tevékenység 

becsült teljes költsége 
(önerővel együtt)

Vállalkozásbarát, 
népességmegtartó 
településfejlesztés

Perczel kúria fejlesztése Bonyhádi járás Bonyhád projektötlet Bonyhád Város 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 270 000 000 Ft

Vállalkozásbarát, 
népességmegtartó 
településfejlesztés

Tájház kialakítása Bonyhádi járás Kismányok projektötlet Tájház kialakítása Egy TOP intézkedés 14 250 000 Ft

Vállalkozásbarát, 
népességmegtartó 
településfejlesztés

Parkerdei projekt 1. 
ütem

Bonyhádi járás Váralja projektötlet Váralja Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 20 000 000 Ft

Vállalkozásbarát, 
népességmegtartó 
településfejlesztés

Polgármesteri Hivatal 
felújítása  turizmus 
céljára kialakítható 
helyiségekkel

Bonyhádi járás Izmény projektötlet Izmény Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 30 000 000 Ft

Vállalkozásbarát, 
népességmegtartó 
településfejlesztés

Önkormányzati 
településgazdálkodási 
célú eszközfejlesztés

Bonyhádi járás Cikó projektötlet Cikó Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 18 000 000 Ft

Vállalkozásbarát, 
népességmegtartó 
településfejlesztés

Játszótér létesítés Tolnai járás Tolna projektötlet Tolna Város 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 97 500 000 Ft

Vállalkozásbarát, 
népességmegtartó 
településfejlesztés

Városközont 
rehabilitáció folytatása

Tolnai járás Tolna projektötlet Tolna Város 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 500 000 000 Ft
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Projektcsomag neve Projekt címe Projekthelyszín – 
járás(ok)

Projekthelyszín – 
település(ek)

A projekt elő
készítettsége

Projektgazda Projekt forrása
Projekt/tevékenység 

becsült teljes költsége 
(önerővel együtt)

Vállalkozásbarát, 
népességmegtartó 
településfejlesztés

Werbőczi vár 
környékének 
rekonstrukciója

Dombóvári járás Döbrököz projektötlet Döbrököz Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 72 000 000 Ft

Vállalkozásbarát, 
népességmegtartó 
településfejlesztés

Vendégház felújítása Dombóvári járás Kurd projektötlet Kurd Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 33 250 000 Ft

Vállalkozásbarát, 
népességmegtartó 
településfejlesztés

Üdülőövezet fejlesztése Dombóvári járás Csikóstőttős projektötlet Csikóstőttős Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 9 000 000 Ft

Vállalkozásbarát, 
népességmegtartó 
településfejlesztés

Településkép javítása Dombóvári járás Döbrököz projektötlet Döbrököz Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 76 000 000 Ft

Vállalkozásbarát, 
népességmegtartó 
településfejlesztés

Horgásztanya felújítása, 
bővítése

Paksi járás Bölcske projektötlet Bölcske Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 80 000 000 Ft

Vállalkozásbarát, 
népességmegtartó 
településfejlesztés

Ifjúsági szálláshely 
kialakítása

Szekszárdi járás Báta projektötlet Báta Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 38 950 000 Ft

Vállalkozásbarát, 
népességmegtartó 
településfejlesztés

Szálláshely kialakítása Szekszárdi járás Sárpilis projektötlet Sárpilis Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 26 600 000 Ft
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Projektcsomag neve Projekt címe Projekthelyszín – 
járás(ok)

Projekthelyszín – 
település(ek)

A projekt elő
készítettsége

Projektgazda Projekt forrása
Projekt/tevékenység 

becsült teljes költsége 
(önerővel együtt)

Vállalkozásbarát, 
népességmegtartó 
településfejlesztés

Szálláshely kialakítása Szekszárdi járás Őcsény projektötlet Őcsény Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 4 750 000 Ft

Vállalkozásbarát, 
népességmegtartó 
településfejlesztés

Játszótér kialakítás, bő
vítés

Szekszárdi járás Pörböly projektötlet Pörböly Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 4 750 000 Ft

Vállalkozásbarát, 
népességmegtartó 
településfejlesztés

Városközpont 
rekonstrukció

Szekszárdi járás Bátaszék projektötlet Bátaszék Város 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 313 000 000 Ft

Vállalkozásbarát, 
népességmegtartó 
településfejlesztés

Játszótér létesítés Szekszárdi járás Sárpilis projektötlet Sárpilis Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 5 000 000 Ft

Vállalkozásbarát, 
népességmegtartó 
településfejlesztés

Turisztikai célú 
beruházás Györkönyben

Paksi járás Györköny projektötlet Györköny Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 50 000 000 Ft

Vállalkozásbarát, 
népességmegtartó 
településfejlesztés

Borút és Sárgödör tér 
turisztikai célú 
fejlesztése Pakson

Paksi járás Paks projektötlet Paks Város 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 25 000 000 Ft

Vállalkozásbarát, 
népességmegtartó 
településfejlesztés

Turisztikai fejlesztések 
Faddon

Tolnai járás Fadd projektötlet Fadd Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 20 000 000 Ft
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Projektcsomag neve Projekt címe Projekthelyszín – 
járás(ok)

Projekthelyszín – 
település(ek)

A projekt elő
készítettsége

Projektgazda Projekt forrása
Projekt/tevékenység 

becsült teljes költsége 
(önerővel együtt)

Vállalkozásbarát, 
népességmegtartó 
településfejlesztés

Pajtaszínház kialakítása 
Dalmandon

Dombóvári járás Dalmand projektötlet Dalmand Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 20 000 000 Ft

Vállalkozásbarát, 
népességmegtartó 
településfejlesztés

Strand épületének és 
területének felújítása

Paksi járás Paks projektötlet Paks Város 
Önkormányzata

Ágazati OP 300 000 000 Ft

Vállalkozásbarát, 
népességmegtartó 
településfejlesztés

Települési manager 
hálózat kialakítása

Tamási járás Kisszékely projektötlet Kisszékely Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 4 750 000 Ft

Vállalkozásbarát, 
népességmegtartó 
településfejlesztés

Mikrotérségi iroda Tamási járás Szárazd, Udvari, Kesző
hidegkút, Szakadát, 
Miszla, Gyönk, 
Diósberény

projektötlet Gyönk Város 
önkormányzata

Egy TOP intézkedés 76 000 000 Ft

Vállalkozásbarát, 
népességmegtartó 
településfejlesztés

Közintézmények 
felújítása

Bonyhádi járás Grábóc projektötlet Grábóc Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 30 000 000 Ft

Vállalkozásbarát, 
népességmegtartó 
településfejlesztés

Szennyvíz-csatorna 
fejlesztése Alsónyéken

Szekszárdi járás Alsónyék projektötlet Alsónyék Község 
Önkormányzata

Ágazati OP 37 000 000 Ft

Vállalkozásbarát, 
népességmegtartó 
településfejlesztés

Csapadékvíz-elvezetés 
fejlesztése Várdombon

Szekszárdi járás Várdomb projektötlet Várdomb Község 
Önkormányzata

Ágazati OP 10 450 000 Ft
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Projektcsomag neve Projekt címe Projekthelyszín – 
járás(ok)

Projekthelyszín – 
település(ek)

A projekt elő
készítettsége

Projektgazda Projekt forrása
Projekt/tevékenység 

becsült teljes költsége 
(önerővel együtt)

Vállalkozásbarát, 
népességmegtartó 
településfejlesztés

Csapadékvíz-elvezetés 
fejlesztése Nakon

Dombóvári járás Nak projektötlet Nak Község 
Önkormányzata

Ágazati OP 100 000 000 Ft

Vállalkozásbarát, 
népességmegtartó 
településfejlesztés

Csapadékvíz-elvezetés 
fejlesztése Őcsényben

Szekszárdi járás Őcsény projektötlet Őcsény Község 
Önkormányzata

Ágazati OP 68 000 000 Ft

Vállalkozásbarát, 
népességmegtartó 
településfejlesztés

Pince partfal fejlesztése 
Kocsolán

Dombóvári járás Kocsola projektötlet Kocsola Község 
Önkormányzata

Ágazati OP 14 250 000 Ft

Vállalkozásbarát, 
népességmegtartó 
településfejlesztés

Csapadékvíz-elvezetés 
II. ütem Csikóstőttős

Dombóvári járás Csikóstőttős projektötlet Csikóstőttős Község 
Önkormányzata

Ágazati OP 142 500 000 Ft

Vállalkozásbarát, 
népességmegtartó 
településfejlesztés

Műfüves sportpálya 
építése Kaposszekcsőn

Dombóvári járás Kaposszekcső projektötlet Kaposszekcső Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 54 000 000 Ft

Vállalkozásbarát, 
népességmegtartó 
településfejlesztés

Csapadékvíz-hálózat 
kiépítése Aparhant

Bonyhádi járás Aparhant projektötlet Aparhant Község 
Önkormányzata

Ágazati OP 300 000 000 Ft

Vállalkozásbarát, 
népességmegtartó 
településfejlesztés

Csapadékvíz-elvezetés 
fejlesztése 
Bonyhádvarasdon

Bonyhádi járás Bonyhádvarasd projektötlet Bonyhádvarasd Község 
Önkormányzata

Ágazati OP 5 000 000 Ft
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Projektcsomag neve Projekt címe Projekthelyszín – 
járás(ok)

Projekthelyszín – 
település(ek)

A projekt elő
készítettsége

Projektgazda Projekt forrása
Projekt/tevékenység 

becsült teljes költsége 
(önerővel együtt)

Vállalkozásbarát, 
népességmegtartó 
településfejlesztés

Csapadékvíz-elvezetés 
fejlesztése Kétyen

Bonyhádi járás Kéty projektötlet Kéty Község 
Önkormányzata

Ágazati OP 20 000 000 Ft

Vállalkozásbarát, 
népességmegtartó 
településfejlesztés

Csapadékvíz-elvezetés 
fejlesztése Murga

Bonyhádi járás Murga projektötlet Murga Község 
Önkormányzta

Ágazati OP 12 000 000 Ft

Vállalkozásbarát, 
népességmegtartó 
településfejlesztés

Csapadékvíz-elvezetés 
fejlesztése Nagyvejkén

Bonyhádi járás Nagyvejke projektötlet Nagyvejke Község 
Önkormányzata

Ágazati OP 50 000 000 Ft

Vállalkozásbarát, 
népességmegtartó 
településfejlesztés

Belterületi csapadékvíz-
elvezetés Kakasd

Bonyhádi járás Kakasd projektötlet Kakasd Község 
Önkormányzata

Ágazati OP 50 000 000 Ft

Vállalkozásbarát, 
népességmegtartó 
településfejlesztés

Csapadékvíz-elvezetés 
fejlesztése Kisdorogon

Bonyhádi járás Kisdorog projektötlet Kisdorog Község 
Önkormányzata

Ágazati OP 19 000 000 Ft

Vállalkozásbarát, 
népességmegtartó 
településfejlesztés

Vízelevezetés 
fejlesztése Kisdorogon

Bonyhádi járás Kisdorog projektötlet Kisdorog Község 
Önkormányzata

Ágazati OP 27 000 000 Ft

Vállalkozásbarát, 
népességmegtartó 
településfejlesztés

Térfigyelő rendszer 
kialakítása Lengyel 
Községben

Bonyhádi járás Lengyel projektötlet Lengyel Község 
Önkormányzata

Ágazati OP 3 400 000 Ft
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Projektcsomag neve Projekt címe Projekthelyszín – 
járás(ok)

Projekthelyszín – 
település(ek)

A projekt elő
készítettsége

Projektgazda Projekt forrása
Projekt/tevékenység 

becsült teljes költsége 
(önerővel együtt)

Vállalkozásbarát, 
népességmegtartó 
településfejlesztés

Vízelevezetés 
fejlesztése Váralján

Bonyhádi járás Váralja projektötlet Váralja Község 
Önkormányzata

Ágazati OP 24 000 000 Ft

Vállalkozásbarát, 
népességmegtartó 
településfejlesztés

Fűnyíró beszerzése 
Lengyel községben

Bonyhádi járás Lengyel projektötlet Lengyel Község 
Önkormányzata

Ágazati OP 4 000 000 Ft

Vállalkozásbarát, 
népességmegtartó 
településfejlesztés

Kamerarendszer 
kiépítése Magyarkeszin

Tamási járás Magyarkeszi projektötlet Magyarkeszi Község 
Önkormányzata

Ágazati OP 5 000 000 Ft

Vállalkozásbarát, 
népességmegtartó 
településfejlesztés

Csapadékvíz-elvezetés 
fejlesztése Regölyben

Tamási járás Regöly projektötlet Regöly Község 
Önkormányzata

Ágazati OP 40 000 000 Ft

Vállalkozásbarát, 
népességmegtartó 
településfejlesztés

Csapadékvíz-elvezetés 
fejlesztése Udvariban

Tamási járás Udvari projektötlet Udvari Község 
Önkormányzata

Ágazati OP 50 000 000 Ft

Vállalkozásbarát, 
népességmegtartó 
településfejlesztés

Támfalak megerősítése 
Varsádon

Tamási járás Varsád projektötlet Varsád Község 
Önkormányzata

Ágazati OP 30 000 000 Ft

Vállalkozásbarát, 
népességmegtartó 
településfejlesztés

Csapadékvíz-elvezetés 
fejlesztése kalaznón

Tamási járás Kalaznó projektötlet Kalaznó Község 
Önkormányzata

Ágazati OP 7 600 000 Ft
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Projektcsomag neve Projekt címe Projekthelyszín – 
járás(ok)

Projekthelyszín – 
település(ek)

A projekt elő
készítettsége

Projektgazda Projekt forrása
Projekt/tevékenység 

becsült teljes költsége 
(önerővel együtt)

Vállalkozásbarát, 
népességmegtartó 
településfejlesztés

Közvilágítás korszerű
sítése ozorán

Tamási járás Ozora projektötlet Ozora Község 
Önkormányzata

Ágazati OP 47 500 000 Ft

Vállalkozásbarát, 
népességmegtartó 
településfejlesztés

Kamerarendszer 
kiépítése Felsőnyéken

Tamási járás Felsőnyék projektötlet Felsőnyék Község 
Önkormányzata

Ágazati OP 7 200 000 Ft

Vállalkozásbarát, 
népességmegtartó 
településfejlesztés

Csapadékvíz elvezetők 
felújítása Hőgyészen

Tamási járás Hőgyész projektötlet Hőgyész Nagyközség 
Önkormányzata

Ágazati OP 108 000 000 Ft

Vállalkozásbarát, 
népességmegtartó 
településfejlesztés

Kamerarendszer 
kiépítése Páriban

Tamási járás Pári projektötlet Pári Község 
Önkormányzata

Ágazati OP 4 500 000 Ft

Településrehabilitáció, 
közterülek felújítása

Településrehabilitáció 
Kakasd

Bonyhádi járás Kakasd projektötlet Kakasd Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 95 000 000 Ft

Településrehabilitáció, 
közterülek felújítása

Esterházy-park program Dombóvári járás Dombóvár projektötlet Dombóvár Város 
Önkormányzata

Több TOP intézkedés 760 000 000 Ft

Településrehabilitáció, 
közterülek felújítása

Esterházy-park program Dombóvári járás Dombóvár projektötlet Dombóvár Város 
Önkormányzata

Több TOP intézkedés 760 000 000 Ft
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Projektcsomag neve Projekt címe Projekthelyszín – 
járás(ok)

Projekthelyszín – 
település(ek)

A projekt elő
készítettsége

Projektgazda Projekt forrása
Projekt/tevékenység 

becsült teljes költsége 
(önerővel együtt)

Településrehabilitáció, 
közterülek felújítása

Esterházy-park program Dombóvári járás Dombóvár projektötlet Dombóvár Város 
Önkormányzata

Több TOP intézkedés 760 000 000 Ft

Településrehabilitáció, 
közterülek felújítása

Esterházy-park program Dombóvári járás Dombóvár projektötlet Dombóvár Város 
Önkormányzata

Több TOP intézkedés 760 000 000 Ft

Településrehabilitáció, 
közterülek felújítása

Kakasdombi program Dombóvári járás Dombóvár projektötlet Dombóvár Város 
Önkormányzata

Több TOP intézkedés 900 000 000 Ft

Településrehabilitáció, 
közterülek felújítása

Kakasdombi program Dombóvári járás Dombóvár projektötlet Dombóvár Város 
Önkormányzata

Több TOP intézkedés 900 000 000 Ft

Településrehabilitáció, 
közterülek felújítása

Kakasdombi program Dombóvári járás Dombóvár projektötlet Dombóvár Város 
Önkormányzata

Több TOP intézkedés 900 000 000 Ft

Településrehabilitáció, 
közterülek felújítása

Településrehabilitáció 
Nagymányok

Bonyhádi járás Nagymányok projektötlet Nagymányok Város 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 1 000 000 000 Ft

Településrehabilitáció, 
közterülek felújítása

Településrehabilitáció 
Tevel

Bonyhádi járás Tevel projektötlet Tevel Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 76 000 000 Ft
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Projektcsomag neve Projekt címe Projekthelyszín – 
járás(ok)

Projekthelyszín – 
település(ek)

A projekt elő
készítettsége

Projektgazda Projekt forrása
Projekt/tevékenység 

becsült teljes költsége 
(önerővel együtt)

Településrehabilitáció, 
közterülek felújítása

Orvosi rendelő és lakás 
felújítása

Dombóvári járás Szakcs projektötlet Szakcs Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 20 000 000 Ft

Településrehabilitáció, 
közterülek felújítása

Településrehabilitáció 
Szedres

Szekszárdi járás Szedres projektötlet Szedres Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 7 200 000 Ft

Településrehabilitáció, 
közterülek felújítása

Településrehabilitáció I. 
ütem Kaposszekcső

Dombóvári járás Kaposszekcső projektötlet Kaposszekcső Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 60 000 000 Ft

Településrehabilitáció, 
közterülek felújítása

Településrehabilitáció I. 
ütem Nak

Dombóvári járás Nak projektötlet Nak Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 14 250 000 Ft

Településrehabilitáció, 
közterülek felújítása

Szociális fejlesztések Paksi járás Dunaföldvár projektötlet Dunaföldvár Város 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 100 000 000 Ft

Településrehabilitáció, 
közterülek felújítása

Településrehabilitáció 
Mucsi

Tamási járás Mucsi projektötlet Mucsi község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 40 000 000 Ft

Településrehabilitáció, 
közterülek felújítása

Településrehabilitáció 
Fürged

Tamási járás Fürged projektötlet Fürged Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 140 000 000 Ft
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Projektcsomag neve Projekt címe Projekthelyszín – 
járás(ok)

Projekthelyszín – 
település(ek)

A projekt elő
készítettsége

Projektgazda Projekt forrása
Projekt/tevékenység 

becsült teljes költsége 
(önerővel együtt)

Településrehabilitáció, 
közterülek felújítása

Településrehabilitáció I. 
ütem Felsőnyék

Tamási járás Felsőnyék projektötlet Felsőnyék Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 53 000 000 Ft

Településrehabilitáció, 
közterülek felújítása

Városrehabilitáció 
Bonyhád II.

Bonyhádi járás Bonyhád projektötlet Bonyhád Város 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 120 000 000 Ft

Településrehabilitáció, 
közterülek felújítása

Településrehabilitáció 
Bonyhádvarasd

Bonyhádi járás Bonyhádvarasd projektötlet Bonyhádvarasd Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 6 800 000 Ft

Településrehabilitáció, 
közterülek felújítása

Városrehabilitáció 
Bonyhád

Bonyhádi járás Bonyhád projektötlet Bonyhád Város 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 39 100 000 Ft

Településrehabilitáció, 
közterülek felújítása

Településrehabilitáció 
Zomba

Bonyhádi járás Zomba projektötlet Zomba Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 76 000 000 Ft

Településrehabilitáció, 
közterülek felújítása

Településrehabilitáció 
Závod

Bonyhádi járás Závod projektötlet Závod Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 16 100 000 Ft

Településrehabilitáció, 
közterülek felújítása

Településrehabilitáció 
Bátaapáti

Bonyhádi járás Bátaapáti projektötlet Bátaapáti Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 100 000 000 Ft
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Projektcsomag neve Projekt címe Projekthelyszín – 
járás(ok)

Projekthelyszín – 
település(ek)

A projekt elő
készítettsége

Projektgazda Projekt forrása
Projekt/tevékenység 

becsült teljes költsége 
(önerővel együtt)

Településrehabilitáció, 
közterülek felújítása

Településrehabilitáció 
Györe

Bonyhádi járás Györe projektötlet Györe Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 50 000 000 Ft

Településrehabilitáció, 
közterülek felújítása

Településrehabilitáció 
kisdorog

Bonyhádi járás Kisdorog projektötlet Kisdorog Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 20 000 000 Ft

Településrehabilitáció, 
közterülek felújítása

Településrehabilitáció 
1. ütem Kismányok

Bonyhádi járás Kismányok projektötlet Kismányok Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 25 000 000 Ft

Településrehabilitáció, 
közterülek felújítása

Településrehabilitáció 
Kisvejke

Bonyhádi járás Kisvejke projektötlet Kisvejke Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 30 000 000 Ft

Településrehabilitáció, 
közterülek felújítása

Esterházy-park program Dombóvári járás Dombóvár projektötlet Dombóvár Város 
Önkormányzata

Több TOP intézkedés 760 000 000 Ft

Településrehabilitáció, 
közterülek felújítása

Esterházy-park program Dombóvári járás Dombóvár projektötlet Dombóvár Város 
Önkormányzata

Több TOP intézkedés 760 000 000 Ft

Településrehabilitáció, 
közterülek felújítása

Településrehabilitáció 
Udvari

Tamási járás Udvari projektötlet Udvari Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 47 500 000 Ft
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Projektcsomag neve Projekt címe Projekthelyszín – 
járás(ok)

Projekthelyszín – 
település(ek)

A projekt elő
készítettsége

Projektgazda Projekt forrása
Projekt/tevékenység 

becsült teljes költsége 
(önerővel együtt)

Településrehabilitáció, 
közterülek felújítása

Városrehabilitáció 
Tamási

Tamási járás Tamási projektötlet Tamási Város 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 18 000 000 Ft

Településrehabilitáció, 
közterülek felújítása

Településrehabilitáció 
Magyarkeszi

Tamási járás Magyarkeszi projektötlet Magyarkeszi Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 162 000 000 Ft

Településrehabilitáció, 
közterülek felújítása

Településrehabilitáció I. 
ütem Mórágy

Bonyhádi járás Mórágy projektötlet Mórágy Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 45 000 000 Ft

Településrehabilitáció, 
közterülek felújítása

Településrehabilitáció 
Pincehely II.

Tamási járás Pincehely projektötlet Pincehely Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 19 000 000 Ft

Településrehabilitáció, 
közterülek felújítása

Főtér-program 
Dombóvár

Dombóvári járás Dombóvár projektötlet Dombóvár Város 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 720 000 000 Ft

Településrehabilitáció, 
közterülek felújítása

Településrehabilitáció 
Pári

Tamási járás Pári projektötlet Pári Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 4 750 000 Ft

Településrehabilitáció, 
közterülek felújítása

Településrehabilitáció 
Miszla

Tamási járás Miszla projektötlet Miszla Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 23 750 000 Ft
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Projektcsomag neve Projekt címe Projekthelyszín – 
járás(ok)

Projekthelyszín – 
település(ek)

A projekt elő
készítettsége

Projektgazda Projekt forrása
Projekt/tevékenység 

becsült teljes költsége 
(önerővel együtt)

Településrehabilitáció, 
közterülek felújítása

Településrehabilitáció 
Nagyszékely

Tamási járás Nagyszékely projektötlet Nagyszékely Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 2 700 000 Ft

Településrehabilitáció, 
közterülek felújítása

Településrehabilitáció 
Zomba

Bonyhádi járás Zomba projektötlet Zomba Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 15 000 000 Ft

Településrehabilitáció, 
közterülek felújítása

Településközpont 
rehabilitáció Kajdacs

Paksi járás Kajdacs projektötlet Kajdacs Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 20 000 000 Ft

Településrehabilitáció, 
közterülek felújítása

Településrehabilitáció I. 
ütem

Paksi járás Dunaszentgyörgy projektötlet Dunaszentgyörgy 
Község Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 100 000 000 Ft

Településrehabilitáció, 
közterülek felújítása

Településrehabilitáció 
Pálfa

Paksi járás Pálfa projektötlet Pálfa Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 100 000 000 Ft

Településrehabilitáció, 
közterülek felújítása

Településrehabilitáció 
Koppányszántó

Tamási járás Koppányszántó projektötlet Koppányszántó Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 4 750 000 Ft

Településrehabilitáció, 
közterülek felújítása

Településközpont 
rehabilitáció Gerjen

Paksi járás Gerjen projektötlet Gerjen Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 38 000 000 Ft
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Projektcsomag neve Projekt címe Projekthelyszín – 
járás(ok)

Projekthelyszín – 
település(ek)

A projekt elő
készítettsége

Projektgazda Projekt forrása
Projekt/tevékenység 

becsült teljes költsége 
(önerővel együtt)

Településrehabilitáció, 
közterülek felújítása

Településrehabilitáció 
II. ütem 
Dunaszentgyörgy

Paksi járás Dunaszentgyörgy projektötlet Dunaszentgyörgy 
Község Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 36 000 000 Ft

Településrehabilitáció, 
közterülek felújítása

Településrehabilitáció I. 
ütem - turisztikai 
termék megközelíthető
ségének javítása 
Györköny

Paksi járás Györköny projektötlet Györköny Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 18 000 000 Ft

Településrehabilitáció, 
közterülek felújítása

Településrehabilitácó II. 
ütem

Paksi járás Györköny projektötlet Györköny Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 17 000 000 Ft

Településrehabilitáció, 
közterülek felújítása

Településrehabilitáció 
Mucsfa

Bonyhádi járás Mucsfa projektötlet Mucsfa Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 20 000 000 Ft

Településrehabilitáció, 
közterülek felújítása

Településrehabilitáció 
madocsa

Paksi járás Madocsa projektötlet Madocsa Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 42 500 000 Ft

Településrehabilitáció, 
közterülek felújítása

Településrehabilitáció H
őgyész

Tamási járás Hőgyész projektötlet Hőgyész Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 142 500 000 Ft

Településrehabilitáció, 
közterülek felújítása

Településrehabilitáció 
Kapospula

Dombóvári járás Kapospula projektötlet Kapospula Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 20 700 000 Ft
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Projektcsomag neve Projekt címe Projekthelyszín – 
járás(ok)

Projekthelyszín – 
település(ek)

A projekt elő
készítettsége

Projektgazda Projekt forrása
Projekt/tevékenység 

becsült teljes költsége 
(önerővel együtt)

Településrehabilitáció, 
közterülek felújítása

Településrehabilitáció 
Szakadát

Tamási járás Szakadát projektötlet Szakadát Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 10 000 000 Ft

Településrehabilitáció, 
közterülek felújítása

Településrehabilitáció 
Pincehely

Tamási járás Pincehely projektötlet Pincehely Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 40 000 000 Ft

Településrehabilitáció, 
közterülek felújítása

Településrehabilitáció I. 
ütem Pusztahencse

Paksi járás Pusztahencse projektötlet Pusztahencse Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 60 000 000 Ft

Településrehabilitáció, 
közterülek felújítása

Tanuszoda létesítése Paksi járás Paks projektötlet Paks Város 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 500 000 000 Ft

Településrehabilitáció, 
közterülek felújítása

Kakasdombi program Dombóvári járás Dombóvár projektötlet Dombóvár Város 
Önkormányzata

Több TOP intézkedés 900 000 000 Ft

Településrehabilitáció, 
közterülek felújítása

Településrehabilitáció 
Bonyhád

Bonyhádi járás Bonyhád projektötlet Bonyhád Város 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 475 000 000 Ft

Településrehabilitáció, 
közterülek felújítása

Településrehabilitáció 
Pári

Tamási járás Pári projektötlet Pári Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 200 000 000 Ft
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Projektcsomag neve Projekt címe Projekthelyszín – 
járás(ok)

Projekthelyszín – 
település(ek)

A projekt elő
készítettsége

Projektgazda Projekt forrása
Projekt/tevékenység 

becsült teljes költsége 
(önerővel együtt)

Településrehabilitáció, 
közterülek felújítása

Településközpont 
rehabilitációja Attala

Dombóvári járás Attala projektötlet Attala Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 20 000 000 Ft

Településrehabilitáció, 
közterülek felújítása

Településközpont 
rehabilitációja Csibrák

Dombóvári járás Csibrák projektötlet Csibrák Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 30 000 000 Ft

Településrehabilitáció, 
közterülek felújítása

Településrehabilitáció I. 
ütem Szakcs

Dombóvári járás Szakcs projektötlet Szakcs Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 19 000 000 Ft

Településrehabilitáció, 
közterülek felújítása

Orvosi rendelő melletti 
telek rendezése 
Kaposszekcső

Dombóvári járás Kaposszekcső projektötlet Kaposszekcső Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 9 500 000 Ft

Településrehabilitáció, 
közterülek felújítása

Közintézmények 
fejlesztése

Paksi járás Paks projektötlet Paks Város 
Önkormányzat

Egy TOP intézkedés 200 000 000 Ft

Településrehabilitáció, 
közterülek felújítása

Településrehabilitáció 
Attala

Dombóvári járás Attala projektötlet Attala Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 36 000 000 Ft

Településrehabilitáció, 
közterülek felújítása

Településrehabilitáció 
Ozora

Tamási járás Ozora projektötlet Ozora Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 500 000 000 Ft
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Projektcsomag neve Projekt címe Projekthelyszín – 
járás(ok)

Projekthelyszín – 
település(ek)

A projekt elő
készítettsége

Projektgazda Projekt forrása
Projekt/tevékenység 

becsült teljes költsége 
(önerővel együtt)

Településrehabilitáció, 
közterülek felújítása

Művelődési Ház 
felújítása, mellette új 
településközpont 
kialakítása

Szekszárdi járás Várdomb projektötlet Várdomb Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 33 250 000 Ft

Településrehabilitáció, 
közterülek felújítása

Piactér kialakítása 
Dunaföldvár

Paksi járás Dunaföldvár projektötlet Dunaföldvár Város 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 135 000 000 Ft

Településrehabilitáció, 
közterülek felújítása

Településrehabilitáció 
Kölesd

Szekszárdi járás Kölesd projektötlet Kölesd Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 14 000 000 Ft

Településrehabilitáció, 
közterülek felújítása

Településrehabilitáció 
Kistormás

Szekszárdi járás Kistormás projektötlet Kistormás Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 5 700 000 Ft

Településrehabilitáció, 
közterülek felújítása

Településrehabilitáció 
Sióagárd

Szekszárdi járás Sióagárd projektötlet Sióagárd Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 38 000 000 Ft

Településrehabilitáció, 
közterülek felújítása

Csengey Dénes 
Kulturális Központ 
felújítása

Paksi járás Paks projektötlet Paks Város 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 500 000 000 Ft

Településrehabilitáció, 
közterülek felújítása

Idősek Otthona korszerű
sítése

Dombóvári járás Gyulaj projektötlet Gyulaj Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 20 000 000 Ft
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Projektcsomag neve Projekt címe Projekthelyszín – 
járás(ok)

Projekthelyszín – 
település(ek)

A projekt elő
készítettsége

Projektgazda Projekt forrása
Projekt/tevékenység 

becsült teljes költsége 
(önerővel együtt)

Településrehabilitáció, 
közterülek felújítása

Tájház felújítása Tolnai járás Bogyiszló projektötlet Bogyiszló Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 20 000 000 Ft

Településrehabilitáció, 
közterülek felújítása

Játszótér létesítése Tolnai járás Bogyiszló projektötlet Bogyiszló Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 7 000 000 Ft

Településrehabilitáció, 
közterülek felújítása

Közösségi-faluház 
kialakítása

Dombóvári járás Kocsola projektötlet Kocsola Község 
Önkormányzat

Egy TOP intézkedés 10 000 000 Ft

Településrehabilitáció, 
közterülek felújítása

Szociális étkező (régi id
ősek klubja konyha) 
fejlesztése

Dombóvári járás Jágónak projektötlet Jágónak Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 40 000 000 Ft

Településrehabilitáció, 
közterülek felújítása

Kultúrház fejlesztése II. 
ütem

Dombóvári járás Lápafő projektötlet Lápafő Község 
Önkormányzat

Egy TOP intézkedés 4 200 000 Ft

Településrehabilitáció, 
közterülek felújítása

Művelődési Ház 
felújítása

Dombóvári járás Szakcs projektötlet Szakcs Község 
Önkormányzat

Egy TOP intézkedés 20 000 000 Ft

Településrehabilitáció, 
közterülek felújítása

Művelődési Ház bő
vítése

Dombóvári járás Kapospula projektötlet Kapospula Község 
Önkormányzat

Egy TOP intézkedés 70 000 000 Ft
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Projektcsomag neve Projekt címe Projekthelyszín – 
járás(ok)

Projekthelyszín – 
település(ek)

A projekt elő
készítettsége

Projektgazda Projekt forrása
Projekt/tevékenység 

becsült teljes költsége 
(önerővel együtt)

Településrehabilitáció, 
közterülek felújítása

Polgármesteri Hivatal 
felújítása

Dombóvári járás Kurd projektötlet Kurd Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 100 000 000 Ft

Településrehabilitáció, 
közterülek felújítása

Pajtaszínház fejlesztése Dombóvári járás Jágónak projektötlet Jágónak község 
Önkormányzta

Egy TOP intézkedés 4 000 000 Ft

Településrehabilitáció, 
közterülek felújítása

Közösségi konyha 
felújítása

Dombóvári járás Gyulaj projektötlet Gyulaj Község 
Önkormányzata

Egy TOP intézkedés 20 000 000 Ft



 Adatok Technikai információk
Területi szereplő: Tolna Megyei Önkormányzat megye / mjv, aszerint hogy melyik keretet használja fel. 

Kormányhatározatban rögzített indikatív 
tervezési forrásallokáció: 

automatikusan töltődik a területi szereplő kiválasztásával. Van rá
kormányhatározat, de várhatóan változni fog. itt kell majd olyan
képletezés, hogy a területi szereplő által beküldött projektek összesen
mennyit használnak fel a rendelkezésére álló keretből.

Projektgazda neve: DDRFÜ Nkft szöveges

Gazdálkodási formakód: 572 listából választható

Projektgazda székhelye: 7621 Pécs, Mária u. 3. szöveges

Projektgazda kapcsolattartója:

Borkovits Balázs
vezető projektmenedzser
DDRFÜ Nkft, Külkapcsolati Csoport szöveges

Kapcsolattartó elérhetősége (email): borkovits.balazs@ddrfu.hu szöveges

Kapcsolattartó elérhetősége (telefon): 30-4961880 szöveges

Konzorciumi partner neve:  - az itt rögzített partnereke válaszhatók ki lent a tevékenységeknél is a
tevékenység gazdájánál

Gazdálkodási formakód:  - listából választható

Konzorciumi partner székhelye:  - szöveges
A konzorciumi partnerre eső költség 
(Ft):  - a projekt tevékenységekből áll. A tevékenységeknél lent kérjük a

tevékenység gazdáját, így itt egy szumma összeg számítódik. 

A projekt címe, rövid megnevezése:

Dél-Dunántúli Regionális Energiaügynökség felállítása

projekt: adott időintervallumon belül, szerződésben rögzített
személy/szervezet gondozásában megvalósuló egy vagy több
tevékenység, meghatározott költségvetéssel és outputtal / outputokkal.
Amennyiben a projekt konzorciumban valósul meg, a projektben
egyértelműen azonosítható, hogy mely tevékenységet a konzorcium mely
tagja valósítja meg.

A projekt bruttó összköltsége (Ft): 277 300 000 szám

A projekt illeszkedése a 
települési/területi stratégiá(k)hoz (itt kell 
behivatkozni az adott megyei 
területfejlesztési koncepciójának / MJV 
ITS-nak vonatkozó pontját, ami 
egyértelműen alátámasztja a projekt 
indokoltságát): 

Az energiaügynökség felállítása az alábbi Tolna Megye Területfejlesztési Koncepciójá-ban szereplő fejlesztési prioritásokhoz és intézkedésekhez kapcsolódik:
III. prioritás: Élhető és fenntartható környezet megteremtése
Kapcsolódó intézkedések:
- Természeti környezet állapotának megóvása és gazdálkodás fenntarthatóságá-nak javítása;
- Megújuló energiaforrások használatának ösztönzése és energiahatékonyság javítása;
IV. prioritás: Köztevékenységek minőségének javítása
Kapcsolódó intézkedések:
- Városok életminőségének javítása
- Falvak életminőségének javítása

szöveges



A projekt célja: 

A projekt átfogó célja elősegíteni Tolna megye energiafogyasztásának csökkentését, amely egyaránt hozzájárul a hazai szén-dioxid kibocsátás mérsékléséhez, a térség 
energiafüggőségének csökkentéséhez, valamint a megye intézményeinek, a megye területén működő önkormányzatoknak és a megye lakosságának energetikai kiadásai-
nak redukálásához. A kiadások csökkentése az energiaszegénység visszaszorulását és az életszínvonal emelkedését eredményezi.  
A projekt konkrét célja egy energiaügynökség felállítása, amely hatékony szakmai se-gítséget biztosít a megye energiafogyasztói számára energiahatékonyságuk 
fokozása és a megújuló energiaforrások bevonása terén.
Az energiaügynökség célja működésével hozzájárulni 
- Tolna megye megújuló energiaforrásainak – Baranya és Somogy megyékkel összehangolt - fenntartható kiaknázásához, 
- a megye energiafogyasztásának mérsékléséhez energiahatékonysági eljárások alkalmazásával, 
- mindehhez kapcsolódóan a fogyasztók ösztönzéséhez környezetbarát és ener-gia-hatékony technológiák alkalmazására. 
Az energiaügynökségnek méretgazdaságossági szempontok miatt mindhárom dél-dunántúli megyét le kell fednie szolgáltatásaival.

Itt szükséges meghatározni azt a fő célt (célokat), amelyet a stratégiákban
azonosított problémákra reagálva jelen projekt a fejlesztés
megvalósításával el kíván, és várhatóan el is tud érni.

A projekt célcsoportja: 

Az energiaügynökség működése méretgazdaságossági szempontok miatt földrajzilag a Dél-Dunántúl területét fedi le. Az energiaügynökség célcsoportjai között egyaránt 
megtalálhatók a megyei és települési önkormányzatok, a kis- és középvállalkozások, vala-mint a dél-dunántúli települések lakossága. 
Önkormányzatok: A régióban 655 település található. A MANERGY projekt keretében e településekből képzett minta segítségével kérdőíves felmérés készült az 
energiaügy-nökséggel szemben támasztott elvárásaikkal kapcsolatban, 2013 januárjában. A felmérés eredményei támpontot adnak az önkormányzatoknak nyújtható 
szolgáltatások elemzéséhez, illetve magának a szektornak, mint célpiacnak a vizsgálatához. Eszerint a megkérdezettek jelentős százaléka (87%) igényli az épületek 
energiahatékonyságának növelését. A fejlesztések akadályai között említik, hogy nem férnek hozzá az intelligens technológiákhoz, illetve lakosság tájékozatlansága is 
komoly gondot okoz. Igényként merül fel az Európai Unióval kapcsolatos információkhoz való hozzáférés megkönnyíté-se és működési támogatás nyújtása, nyilvánosság 
biztosítása és a forrásokhoz való hoz-záférés megkönnyítése; 96%-uk remek ötletnek tartja a jó gyakorlatok összegyűjtését, szeretnék megismerni más települések 
energiastratégiáit, energiahatékonysági és megújuló energia beruházásait. A megkérdezettek fele szerint szükséges lenne a beru-házásokhoz tudományos és műszaki 
segítségnyújtás; az önkormányzatok közötti kapcso-lattartás elősegítésének igénye is az önkormányzatok közel felénél felmerül. Igényeiket az energiaügynökség 
tervezett szolgáltatásai teljesen lefedik.
Lakosság: A Dél-Dunántúlon a KSH szerint 409000 db lakóegység állt rendelkezésre a 2011. évi népszámlálás adatai alapján és az új építésű lakások száma 801 db volt 
2011-ben. A lakásépítési kedv az országosnál kedvezőtlenebb. A lakosság attitűdjének, tájé-kozottságának és igényéinek felméréséhez a “Küszöbön a felújítás” program 
keretén belül 2012-ben, a Közép-Magyarországon kívüli felnőtt lakosság körében végzett kuta-tás szolgált alapul. Eredményei rámutatnak, hogy az energiatudatosság, 
tájékozottság növekszik, de a szkeptikus attitűd is jelen van. A kérdőívre válaszolók negyede tervezi, hogy az elkövetkezendő 3 éven belül energetikai célú lakásfelújítást 
végez lakóhelyén, tehát a felújítási kedv mértéke viszonylag alacsony. A felújítás oka leginkább a felújí-tástól várt energiatakarékosság és rezsicsökkenés, de hasonló az 
elöregedést vagy a tönkremenést említők aránya is. Az energetikai beruházásokat, felújításokat 5% más felújításokkal együtt, 5% pedig pályázati támogatás miatt végzi 
el. A beruházást terve-zők a beruházásra vonatkozó információkat leggyakrabban az internetről és egyéni kutatásokból nyerik, a második legnépszerűbb információforrás 
a szomszédok, roko-nok, barátok, ismerősök köre. A kivitelező kiválasztásában az elsődleges segítség a szomszédok, rokonok, barátok, ismerősök köre, így az 
energiaügynökség szolgáltatásai-val kapcsolatban tehát fontos szerep jut a „szóbeszéd” marketingnek. Emellett érzékel-hető a lakossági igény a szakmai tanácsadás 
iránt. 
Vállalkozások: A régióban 146 350 vállalkozás volt bejegyezve2010-ben, nagy részük (73%) egyéni, 27% társas formában folytatta tevékenységét. Az energia és a 
környezet-ipar húzóágazatként jelenik meg a Dél-Dunántúli Intelligens Szakosodási Stratégiában. A piacot döntően kisszámú nagyvállalat uralja. A vállalkozások 
energetikai fejlesztések iránti érdeklődésének motivációja egyértelműen gazdasági jellegű. Tanácsadás, finan-szírozási forrás kiajánlása és kisebb léptékű 
beavatkozások (pl. meddőenergia csökken-tés, számlaaudit, közös energia-beszerzés) kisebb vállalkozások számára is vonzó lehe-tőséget jelentenek.
Az ügynökség közreműködésével a célcsoportok olyan tevékenységeket valósíthatnak meg, mely igazodik Tolna megye területfejlesztési koncepciójában megfogalmazott 
valamennyi energetikai vonatkozású célkitűzéshez és mintaértékkel bír más térségek számára is.

Itt szükséges meghatározni a projektgazda által a tervezett
tevékenységeken keresztül elérendő, megszólítandó célcsoportot, akik a
fejlesztendő tevékenységet jelenleg használják, illetve a jövőben
használni fogják, így a fejlesztés hatással van rájuk. 

Projekt megvalósulásnak helyszíne: Dél-Dunántúli Régió település alapján automatikusan töltődik 

   Régió: Dél-Dunántúli Régió település alapján automatikusan töltődik 

   Megye:    Tolna település alapján automatikusan töltődik 

   Járás:  - település alapján automatikusan töltődik 

   Település:      - listából választható

A projektet megalapozó vizsgálatok 
bemutatása: 

A régió energetikai helyzetelemzését, potenciál-felmérését és a fenti célok elérése érdekében szükséges lépéseket ismerteti a Manergy projekt keretében kidolgozott Dél-
Dunántúli Regionális Energiastratégia.

Amennyiben rendelkezésre áll, pl. forgalmi vizsgálatok, környezeti
hatástanulmány, lakossági igényfelmérés. 



A projekt megvalósítása során felmerülő 
kockázatok: 

JOGI SZEMPONTOK
Nem releváns.    
TÁRSADALMI SZEMPONTOK    
Nem releváns.
KÖRNYEZETVÉDELMI SZEMPONTOK    
Nem releváns. Az energiaügy-nökség a környezeti értékek megőrzését segíti elő, tevékenysége nem gyakorol közvetlen negatív hatást a környezetre.    
PÉNZÜGYI, GAZDASÁGI, FENNTARTHATÓSÁGI SZEMPONTOK
Elnyert projektek alacsony száma -  válasz:Szerteágazó energetikai témákban, különböző programokra megfelelő menynyiségű pályázat beadása. Pénzügyi tervezésnél 
tapasztalati sikerarány figyelembevétele.
Pályázati támogatások kifizetésének elhúzódása - válasz: Megfelelő mértékű alaptőke biztosítása az átmeneti likviditási problémák áthidalásához.
Megbízások alacsony száma
   

A kockázatelemzés célja azon kedvezőtlen események meghatározása,
amelyek a fejlesztések megvalósíthatósági feltételeit befolyásolhatják
(megvalósítás és üzemeltetés). Cél annak vizsgálata, hogy a projekt által
megvalósítani kívánt tevékenységekben rejlő kockázatok milyen
mértékben tudják esetlegesen befolyásolni a beruházás eredményeit,
illetve megvalósíthatóságát.



A tevékenység megnevezése: 

Dél-Dunántúli Regionális Energiaügynökség felállítása

Tevékenység: a szakmai követelményrendszer alapján önállóan vagy
kapcsolódóan támogatható tevékenység. A tevékenység projektként is
értelmezhető, mennyiben az adott intézkedésre vonatkozó
követelményrendszer ezt lehetővé teszi.

A tevékenység gazdájának 
megnevezése: DDRFÜ Nkft

Itt a fent rögzített projektgazdát vagy konzorciumi partnereket lehet csak
kiválasztani. 

TOP intézkedés megjelölése (amelynek 
keretében a költség elszámolható): TOP 6.2, 

Ez is választós,az intézkedések felsorolva. Egy projekt több
tevékenységből állhatnak és a különböző tevékenységek különböző
intézkedésekből finanszírozhatók az új logika szerint. 

A tevékenység kategóriája: Szervezet felállítása, működése
önállóan támogatható tevékenységek. Egy lista alapján készített jelölő
mezős rész. Az egyes intézkedések alatt kategóriák lehetnek (pl. ipari
park, bicikliút), ill. szövegesen kitölthető kategória. 

A tevékenység típusa: Szervezet felállítása, működése Kapcsolódik a tevékenység kategóriához: y új építés vagy felújítás, vagy
szolgáltatás igénybevétele, ill. szövegesen kitölthető kategória. 

A tevékenység leírása: 

Az energiaügynökség az önkormányzati, vállalkozói és lakossági energiahatékonysági fejlesztéseket támogató tanácsadó szervezet. Szolgáltatásai között megtalálható a 
kör-nyezetbarát- és energia-hatékony technológiák ismertetése, az energetikai célú befek-tetések ösztönzése, a közintézmények és vállalkozások támogatása 
energiafogyasztásuk racionalizálásában, a beruházások megvalósításához a megfelelő pályázati-, hitel- és kockázati tőkeforrások felkutatása és a források 
igénybevételéhez szükséges megvaló-síthatósági tanulmányok elkészítése. Az ügynökség részt vesz a három megye energia-szükségletének és energiaelosztási 
lehetőségeinek összehangolásában. Szakmai véle-mények kidolgozásával segíti elő a megújuló energiaforrások energiamixbe történő bevonását, az energetika szektort 
érintő helyi, regionális és nemzeti szintű döntéshoza-talt. Az ügynökség kiemelt hangsúlyt fektet a fenntartható energiagazdálkodással kap-csolatos ismeretek 
terjesztésére: szaktanácsadást, képzéseket, szakmai workshopokat és információs napokat szervez a termelők és a fogyasztók számára.
Az energiaügynökség működése földrajzilag a Dél-Dunántúlra fókuszál. Célcsoportjai között egyaránt megtalálhatók a megyei és települési önkormányzatok, a kis- és 
közép-vállalkozások, valamint a régió településeinek lakossága. Szemben egyes nyugat-európai példákkal, ahol az energiaügynökségek piaci tevékenységet nem 
végeznek, hanem csupán az energiatudatosság, energetikai fejlesztések promóciójára koncent-rálnak, a Dél-Dunántúlon felállítandó ügynökségnek működését részben 
pályázatokból, részben piaci tevékenységekből származó forrásokból kell biztosítania. Ennek oka, hogy Magyarországon az energiaügynökségi feladatokat ellátó 
szervezetek finanszírozásá-ban az állam nem vállal szerepet.

szöveges

A tevékenység becsült bruttó költsége: 277 300 000 szám

A tevékenység helyszíne: Dél-Dunántúli régió szöveges

A tevékenység helyszínének tulajdoni 
viszonyai: Nem releváns választós. Pl. a pályázó tulajdonában van, a projektből tervezi

megvásárolni, megvásárolja önerőből, idegen tulajdonon aktivál. 

A megvalósulást mérő indikátor: Munkahelyteremtés output indikátorok, listából választva. 

A megvalósítás tervezett kezdete (év, 
hó, nap): 2014 dátum. 

A megvalósítás tervezett vége (év, hó, 
nap): 2017 dátum



A tevékenység műszaki 
előkészítettsége (a tevékenység 
engedélyköteles-e? tervdokumentáció 
előkészítettségi szintje, engedélyek):

Az energiaügynökség megalapításához szükséges üzleti terv – egy hazai és egy nem-zetközi piacelemzést követően – a MANERGY projekt keretében 2014 júniusára 
elké-szült. A dokumentum bemutatja az iparágat és a szervezet helyét a piacon, ismerteti az energiaügynökség szolgáltatásait, szervezeti felépítését, célcsoportjait, 
marketing fel-adatait, működését és cash flow tervét.
A pénzügyi terv részletesen ismerteti az indulási és működési költségeket. 
Az energiaügynökség létrehozásához a szükséges szakmai kompetencia a DDRFÜ Nkft-nél rendelkezésre áll. A MANERGY projekt (2011-2014) végrehajtása során a 
DDRFÜ Nkft további kapcsolatokat alakított ki az önkormányzati célcsoporttal, ami a szolgáltatások bevezetését megkönnyíti. Emellett a szolgáltatásokhoz szükséges esz-
közök egy része is rendelkezésre áll korábbi, illetve jelenleg futó nemzetközi projektek-ből (oktatási tematika, mérőeszközök, módszertanok).

választós (engedélyköteles, nem engedélyköteles, bejelentés-köteles
stb.); valamint (nem kezdődött meg, tervdokumentum van, engedély van)
és egyéb közlendő információ. 

Üzemeltetés, működtetés bemutatása 
(szervezet, finanszírozás, tulajdonossal 
kapcsolat):

Tekintve, hogy az ügynökség részben közfeladatokat lát el, javasolható a közösségi tulajdonosi szerkezet és a nonprofit jelleg alkalmazása. A Dél-Dunántúli Regionális 
Energiaügynökséghez hasonló profilú szervezet országos viszonylatban mindössze egy működik (ENEREA - Észak-Alföldi Regionális Energiaügynökség), melynek 
alapítói többek között a földrajzilag érintett megyei önkormányzatok, valamint a helyi regionális fejlesztési és innovációs ügynökségek. Területi lefedettségükből és 
területfejlesztési funkcióikból adódóan a Dél-Dunántúli Regionális Energiaügynökség tulajdonosi körébe feltétlenül javasolt bevonni Baranya, Somogy és Tolna megye 
önkormányzatát.A szervezet létrehozása kapcsán javasolt jogi forma a fenti feltételek alapján a Non-profit Kft., azonban működtetése elképzelhető egy már működő non-
profit Kft keretein belül (DDRFÜ Nkft) is. Utóbbi megoldás jelentős költségmegtakarítást eredményez.
A javasolt induló statisztikai létszáma az első évben 4 fő, amely az alábbi munkakörök-ből áll: ügyvezető, hálózatosodásért és nemzetközi projektekért felelős 
projektmene-dzser, hazai pályázatokat kezelő projektmenedzser, pénzügyi adminisztrátor. A társaság felügyeletét a taggyűlés, a felügyelő bizottság és a könyvvizsgáló 
látja el, a Kft. operatív irányítása pedig az ügyvezető feladata. Így valójában két szint különül el a napi szintű működésben: egy döntéshozó illetve a végrehajtásért felelős 
menedzseri (alkalmazotti) szint. Utóbbiak esetén a projektszemlélet érvényesül, azaz a működés során az egyes tevékenységekhez vagy konkrét projektekhez vannak 
hozzárendelve a munkatársak.

szöveges 



A tevékenység megnevezése: A tevékenységek számának megfelelően sokszorosítandó a munkalap!

Tevékenység: a szakmai követelményrendszer alapján önállóan vagy
kapcsolódóan támogatható tevékenység. A tevékenység projektként is
értelmezhető, mennyiben az adott intézkedésre vonatkozó
követelményrendszer ezt lehetővé teszi.

A tevékenység gazdájának 
megnevezése:

Itt a fent rögzített projektgazdát vagy konzorciumi partnereket lehet csak
kiválasztani. 

TOP intézkedés megjelölése (amelynek 
keretében a költség elszámolható):

Ez is választós,az intézkedések felsorolva. Egy projekt több
tevékenységből állhatnak és a különböző tevékenységek különböző
intézkedésekből finanszírozhatók az új logika szerint. 

A tevékenység kategóriája: 
önállóan támogatható tevékenységek. Egy lista alapján készített jelölő
mezős rész. Az egyes intézkedések alatt kategóriák lehetnek (pl. ipari
park, bicikliút), ill. szövegesen kitölthető kategória. 

A tevékenység típusa: Kapcsolódik a tevékenység kategóriához: y új építés vagy felújítás, vagy
szolgáltatás igénybevétele, ill. szövegesen kitölthető kategória. 

A tevékenység leírása: Max. 2000 karakter szöveges

A tevékenység becsült bruttó költsége: szám

A tevékenység helyszíne: szöveges

A tevékenység helyszínének tulajdoni 
viszonyai: Max. 1000 karakter választós. Pl. a pályázó tulajdonában van, a projektből tervezi

megvásárolni, megvásárolja önerőből, idegen tulajdonon aktivál. 

A megvalósulást mérő indikátor: Max. 500 karakter output indikátorok, listából választva. 

A megvalósítás tervezett kezdete (év, 
hó, nap): dátum. 

A megvalósítás tervezett vége (év, hó, 
nap): dátum



A tevékenység műszaki 
előkészítettsége (a tevékenység 
engedélyköteles-e? tervdokumentáció 
előkészítettségi szintje, engedélyek):

Max. 500 karakter
választós (engedélyköteles, nem engedélyköteles, bejelentés-köteles
stb.); valamint (nem kezdődött meg, tervdokumentum van, engedély van)
és egyéb közlendő információ. 

Üzemeltetés, működtetés bemutatása 
(szervezet, finanszírozás, tulajdonossal 
kapcsolat):

Max. 1000 karakter szöveges 



Intézkedésspecifikus adatok (pl): 

   Alapítás időpontja: 

   Fenntartó: 

   Alapellátási szolgálat típusa:

   Akcióterület lakosságszáma: 

Speciális adatok. Pl. integrált projektnél az akcióterület határai, 
lakosságszáma, stb. 



 Adatok Technikai információk
Területi szereplő: Tolna megyei Önkormányzat megye / mjv, aszerint hogy melyik keretet használja fel. 

Kormányhatározatban rögzített 
indikatív tervezési forrásallokáció: #######################################################################################################################################

automatikusan töltődik a területi szereplő kiválasztásával. Van rá
kormányhatározat, de várhatóan változni fog. itt kell majd olyan
képletezés, hogy a területi szereplő által beküldött projektek összesen
mennyit használnak fel a rendelkezésére álló keretből.

Projektgazda neve: Gunaras Gyógyfürdő és Idegenforgalmi Zrt. szöveges

Gazdálkodási formakód: 114 listából választható

Projektgazda székhelye: 7200 Dombóvár, Kernen tér 1. szöveges

Projektgazda kapcsolattartója: Bárdi Róbert szöveges

Kapcsolattartó elérhetősége (email): hotel@gunaras.hu szöveges

Kapcsolattartó elérhetősége (telefon): 0674-566-390 szöveges

Konzorciumi partner neve: az itt rögzített partnereke válaszhatók ki lent a tevékenységeknél is a
tevékenység gazdájánál

Gazdálkodási formakód: listából választható

Konzorciumi partner székhelye: szöveges
A konzorciumi partnerre eső költség 
(Ft): 

a projekt tevékenységekből áll. A tevékenységeknél lent kérjük a
tevékenység gazdáját, így itt egy szumma összeg számítódik. 

A projekt címe, rövid megnevezése: Egészségipar, egészség-turizmus fejlesztési lehetőségei Tolna megyében – Gunarasfürdő fejlesztése

projekt: adott időintervallumon belül, szerződésben rögzített
személy/szervezet gondozásában megvalósuló egy vagy több
tevékenység, meghatározott költségvetéssel és outputtal / outputokkal.
Amennyiben a projekt konzorciumban valósul meg, a projektben
egyértelműen azonosítható, hogy mely tevékenységet a konzorcium mely
tagja valósítja meg.

A projekt bruttó összköltsége (Ft): ####################################################################################################################################### szám

A projekt illeszkedése a 
települési/területi stratégiá(k)hoz (itt 
kell behivatkozni az adott megyei 
területfejlesztési koncepciójának / MJV 
ITS-nak vonatkozó pontját, ami 
egyértelműen alátámasztja a projekt 
indokoltságát): 

A 2014 januárjában elkészült „Tolna Megyei Területfejlesztési Program” céljaihoz és prioritásaihoz jelen projekt világosan illeszkedik a következő pontokon:
Specifikus célok szintjén:
1. Gazdaság – Növekvő jövedelem, foglalkoztatás (a cél vonatkozó része: „a me-gyei gazdasági lehetőségeket az érintettek jobban kiaknázzák, és megerősödik a helyi 
termék- és munkaerőpiac”)
Prioritások szintjén:
1. A Tolna megyei gazdaság versenyképességének erősítése
1.4. Foglalkoztatás növelése
 1.4.1. Foglalkoztatási kapacitás növelése
Kiemelt jelentőségű projektek szintjén:
3. Tolna megyei turizmus fejlesztése
A fentieken túl a Program a megyei fejlesztések járási dimenzióról szóló részében a Dombóvári járásban kiemeli a gyógyturizmust

szöveges

A projektbe konzorciumi partner bevonása nem indokolt



A projekt célja: 

A projekt átfogó céljai:
A program átfogó célja Tolna megye egészségturisztikai vonzerejének jelentős fejlesz-tése, a hátrányos helyzetű Dombóvári és Tamási járások gazdaságának 
fejlesztése a fürdőberuházások által generált turisztikai fellendülés pozitív hatásait kihasználva, a gazdaság több ágára kiterjedően.

A projekt konkrét céljai

Gunarasfürdő fejlesztése

1. A jelenleg is működő fürdőben jelentős szolgáltatás- és kapacitásfejlesztés végrehajtása
2. A térség gazdaságának fellendítése a vendégek költésein keresztül
3. Közvetlen és közvetett módon új munkahelyek létrehozása

Itt szükséges meghatározni azt a fő célt (célokat), amelyet a
stratégiákban azonosított problémákra reagálva jelen projekt a fejlesztés
megvalósításával el kíván, és várhatóan el is tud érni.

A projekt célcsoportja: 

A projektek kiemelt közvetlen célcsoportját képezik azok a turisták is, akik kimondottan egészségturisztikai célzattal keresik fel az üdülő helyeket. 
A projektek további közvetlen célcsoportját a Tolna megyébe rekreációs céllal érkező turisták jelentik. A térségbe érkező vendégek számára a fürdők olyan 
szolgáltatásokat kínálnak, melyek rosszidő esetén is igénybe vehetőek, szélesítve ezáltal a turisztikai attrakciók kínálatát a térségében.
A közvetett célcsoportot a fürdő környezetében szálláshely, illetve egyéb turisztikai szolgáltatásokat kínáló vállalkozások, és rajtuk keresztül azok munkavállalói jelentik. 
A fürdő fejlesztése ugyanis elsősorban nekik nyújt közvetett gazdasági hasznot, ezzel fellendítve az érintett járás, de kedvező esetben az egész megye gazdaságát.

Itt szükséges meghatározni a projektgazda által a tervezett
tevékenységeken keresztül elérendő, megszólítandó célcsoportot, akik a
fejlesztendő tevékenységet jelenleg használják, illetve a jövőben
használni fogják, így a fejlesztés hatással van rájuk. 

Projekt megvalósulásnak helyszíne: Dombóvár település alapján automatikusan töltődik 

   Régió: Dél-Dunántúli Régió település alapján automatikusan töltődik 

   Megye:    Tolna Megye település alapján automatikusan töltődik 

   Járás: Dombóvári Járás település alapján automatikusan töltődik 

   Település:     Dombóvár listából választható

A projektet megalapozó vizsgálatok 
bemutatása: 

Rendelkezésre állnak korábbi tervek és előzetes megvalósíthatósági tanulmány, ugyanakkor ezek felülvizsgálandók, új tervek és megvalósíthatósági tanulmány 
készítése javasolt.

Amennyiben rendelkezésre áll, pl. forgalmi vizsgálatok, környezeti
hatástanulmány, lakossági igényfelmérés. 



A projekt megvalósítása során 
felmerülő kockázatok: 

A kockázatok az alábbi szerkezetben kerülnek bemutatásra:
Kockázat megnevezése: Bekövetkezés valószínűsége (1-5); Kockázat hatása (1-5); Kockázati index (1-25); Kockázatkezelési stratégia

JOGI SZEMPONTOK
Kibocsátási határérték változása: 2; 2; 4; gondos tervezés az új beruházás kialakításakor, a kibocsátási értékek felmérése, határértéken belül való tartása
Jogszabályi háttér, szabványok változása: 2; 2; 4; a vonatkozó jogszabályok, szabványok változásának folyamatos nyomon követése, felkészülés a változásra

TÁRSADALMI SZEMPONTOK
Közbiztonság romlása (személy, vagyon elleni bűncselekmények): 2; 3; 6; A projektfejlesztés teljes területén biztonsági intézkedések megtétele
Lakossági ellenállás a projekt megvalósításával kapcsolatban: 1; 1; 1; a lakosság tájékoztatása a projektről

KÖRNYEZETVÉDELMI SZEMPONTOK
Környező természetvédelmi területek élővilágának megzavarása: 2; 1; 2; Az élővilág védelmét szolgáló intézkedések (zajvédők, vendégek tájékoztatása) alkalmazása
A látogatószámmal együtt növekvő környezetterhelés, CO2 kibocsájtás növekedés: 2; 2; 4; Alternatív közlekedési módok előnyben részesítése

PÉNZÜGYI, GAZDASÁGI, FENNTARTHATÓSÁGI SZEMPONTOK
Az előkészítés során alultervezett költségvetés: 2; 2; 4; a tervezői szerződésbe biztosíték (kötbér) beépítése a reálisan tervezett költségbecslés érdekében
Saját erő finanszírozásának problémája: 2; 2; 4; Megalapozott pénzügyi ütemezés összeállítása, kiadások-bevételek időbeliségének összehangolása

ÖSSZEFÜGGÉS MÁS PROJEKTEKKEL, OP-KEL
A projektek finanszírozhatósága nagyban függ a Terület és Településfejlesztési Operatív Programtól, annak fürdőfejlesztéssel kapcsolatos tartalmától: 5; 3; 15; 
Amennyiben a fürdőfejlesztések kikerülnek a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program hatálya alól, a GINOP keretében való finanszírozhatóságot vizsgálni kell, 
így azok megvalósíthatóak

A kockázatelemzés célja azon kedvezőtlen események meghatározása,
amelyek a fejlesztések megvalósíthatósági feltételeit befolyásolhatják
(megvalósítás és üzemeltetés). Cél annak vizsgálata, hogy a projekt által
megvalósítani kívánt tevékenységekben rejlő kockázatok milyen
mértékben tudják esetlegesen befolyásolni a beruházás eredményeit,
illetve megvalósíthatóságát.



A tevékenység megnevezése: Gunarasfürdő fejlesztése

Tevékenység: a szakmai követelményrendszer alapján önállóan vagy
kapcsolódóan támogatható tevékenység. A tevékenység projektként is
értelmezhető, mennyiben az adott intézkedésre vonatkozó
követelményrendszer ezt lehetővé teszi.

A tevékenység gazdájának 
megnevezése: Gunaras Gyógyfürdő és Idegenforgalmi Zrt. Itt a fent rögzített projektgazdát vagy konzorciumi partnereket lehet csak

kiválasztani. 

TOP intézkedés megjelölése 
(amelynek keretében a költség 
elszámolható):

TOP 1.2
Ez is választós,az intézkedések felsorolva. Egy projekt több
tevékenységből állhatnak és a különböző tevékenységek különböző
intézkedésekből finanszírozhatók az új logika szerint. 

A tevékenység kategóriája: turisztikai szolgáltatások fejlesztése
önállóan támogatható tevékenységek. Egy lista alapján készített jelölő
mezős rész. Az egyes intézkedések alatt kategóriák lehetnek (pl. ipari
park, bicikliút), ill. szövegesen kitölthető kategória. 

A tevékenység típusa: új építés Kapcsolódik a tevékenység kategóriához: y új építés vagy felújítás, vagy
szolgáltatás igénybevétele, ill. szövegesen kitölthető kategória. 

A tevékenység leírása: 

 Projekt előkészítés: 89 154 000 Ft   
 Fedett medencék (420 m2): 156 210 000 Ft
 Fedett fürdő és pihenőterület (2774m2): 880 745 000 Ft
 Nyitott medencék (380 m2): 106 172 000 Ft    
 Eszközbeszerzés: 88 900 000 Ft    
 Külső kertépítés (4400 m2): 39 116 000 Ft    
 Gyermek kalandpark (600 m2): 19 050 000 Ft    
 Meglévő medence árnyékolása: 31 750 000 Ft    
 Új kút létesítése: 63 500 000 Ft   
 Parkoló (2300 m2): 43 815 000 Ft   
 Projektmenedzsment: 19 050 000 Ft   
 Megvalósítás egyéb költségei: 31 750 000 Ft   
 Marketing: 31 750 000 Ft    
 Képzés: 3 810 000 Ft   

szöveges

A tevékenység becsült bruttó költsége: ####################################################################################################################################### szám

A tevékenység helyszíne: Dombóvár szöveges

A tevékenység helyszínének tulajdoni 
viszonyai: A fejlesztési elképzelés esetében az érintett ingatlan a jelenleg is üzemelő fürdő területét jelenti, amelynek tulajdonviszonyai rendezettek. választós. Pl. a pályázó tulajdonában van, a projektből tervezi

megvásárolni, megvásárolja önerőből, idegen tulajdonon aktivál. 

A megvalósulást mérő indikátor: 

Teremtett munkahelyek száma (fő), bázisérték: 0; célérték: 10
Látogatók (turisztikai szolgáltatást igénybe vevők) számának változása a fürdőben (%): bázisérték: 100;  célérték: 130
Vendégéjszakák száma Dombóváron (vendégéjszaka): bázisérték: 41 155; célérték: 45 270 output indikátorok, listából választva. 

A megvalósítás tervezett kezdete (év, 
hó, nap): 2016.01.01 dátum. 

A megvalósítás tervezett vége (év, hó, 
nap): 2017.12.31 dátum



A tevékenység műszaki 
előkészítettsége (a tevékenység 
engedélyköteles-e? tervdokumentáció 
előkészítettségi szintje, engedélyek):

A fejlesztési elképzelésre készültek korábban tervek és előzetes megvalósíthatósági tanulmány, de új tervek készítése javasolt, és megvalósíthatósági tanulmány 
készítése is. A tevékenység engedélyköteles, az új engedélyes tervek elkészültét követően szükség van az engedélyek beszerzésére.

választós (engedélyköteles, nem engedélyköteles, bejelentés-köteles
stb.); valamint (nem kezdődött meg, tervdokumentum van, engedély van)
és egyéb közlendő információ. 

Üzemeltetés, működtetés bemutatása 
(szervezet, finanszírozás, tulajdonossal 
kapcsolat):

A fürdő üzemeltetését a jelenlegi üzemeltető végzi a fejlesztést követően is, várhatóan az üzemeltetési bevételek a költségek növekedését meghaladó mértékben 
emelkednek, így az üzemeltetés finanszírozása a jelenleginél kedvezőbb helyzetben lesz. szöveges 



Intézkedésspecifikus adatok (pl): 

   Alapítás időpontja: 

   Fenntartó: 

   Alapellátási szolgálat típusa:

   Akcióterület lakosságszáma: 

Speciális adatok. Pl. integrált projektnél az akcióterület határai, 
lakosságszáma, stb. Az intézkedés specifikus adatok nem relevánsak jelen projekt esetében.



 Adatok Technikai információk
Területi szereplő: Tolna Megyei Önkormányzat megye / mjv, aszerint hogy melyik keretet használja fel. 

Kormányhatározatban rögzített indikatív 
tervezési forrásallokáció:                                                                                                                                                                                                                                              13 836 600 000    

automatikusan töltődik a területi szereplő kiválasztásával. Van rá
kormányhatározat, de várhatóan változni fog. itt kell majd olyan
képletezés, hogy a területi szereplő által beküldött projektek összesen
mennyit használnak fel a rendelkezésére álló keretből.

Projektgazda neve: Több projektgazda szöveges

Gazdálkodási formakód: 113, 114, 115, 121, 123, 128, 129, 131, 138, 139, 211, 212, 213, 226, 227, 229, 231, 232, 541, 572, 573, 721 listából választható

Projektgazda székhelye: Magyarország, Tolna megye szöveges

Projektgazda kapcsolattartója: - szöveges

Kapcsolattartó elérhetősége (email): - szöveges

Kapcsolattartó elérhetősége (telefon): - szöveges

Konzorciumi partner neve: nem megengedett az itt rögzített partnereke válaszhatók ki lent a tevékenységeknél is a
tevékenység gazdájánál

Gazdálkodási formakód: - listából választható

Konzorciumi partner székhelye: - szöveges
A konzorciumi partnerre eső költség 
(Ft): - a projekt tevékenységekből áll. A tevékenységeknél lent kérjük a

tevékenység gazdáját, így itt egy szumma összeg számítódik. 

A projekt címe, rövid megnevezése: PAKSI ATOMERŐMŰ BŐVÍTÉSÉRE VALÓ FELKÉSZÜLÉS

projekt: adott időintervallumon belül, szerződésben rögzített
személy/szervezet gondozásában megvalósuló egy vagy több
tevékenység, meghatározott költségvetéssel és outputtal / outputokkal.
Amennyiben a projekt konzorciumban valósul meg, a projektben
egyértelműen azonosítható, hogy mely tevékenységet a konzorcium mely
tagja valósítja meg.

A projekt bruttó összköltsége (Ft):                                                                                                                                                                                                                                               6 231 435 340    szám

A projekt illeszkedése a 
települési/területi stratégiá(k)hoz (itt kell 
behivatkozni az adott megyei 
területfejlesztési koncepciójának / MJV 
ITS-nak vonatkozó pontját, ami 
egyértelműen alátámasztja a projekt 
indokoltságát): 

Illeszkedés a Tolna Megyei Területfejlesztési Koncepcióhoz
1. Első prioritás: a Tolna megyei gazdaság versenyképességének erősítése. A prioritás célja, hogy a Tolna megyei gazdaság jövedelemtermelő képességét és 
foglalkoztatási potenciálját erősítse. Erre akkor van lehetőség, ha a helyi adottságokat, lehetőségeket a helyi gazdasági szereplők minél jobban kihasználják, a megyei 
termék-és munkaerőpiac megerősödik. A prioritás négy beavatkozási területet jelöl ki, a melyekre a fejlesztési erőfeszítéseket összpontosítani kell.
3. Harmadik prioritás: Élhető és fenntartható környezet megteremtése. Fejlesztési Program harmadik prioritásának célja, hogy Tolna megyében a legszélesebb 
értelemben vett környezet minél élhetőbb és minél fenntarthatóbb legyen, a Fejlesztési Program második specifikus céljával összhangban. 
Illeszkedés a TOP-hoz 
1. Prioritás: Térségi gazdaságfejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében prioritási tengely
A támogatható tevékenységeken keresztül élénkülni fog a helyi érdekű gazdaság: növekszik a vállalkozások, valamint a helyi költségvetési szervezetek által biztosított 
munkahelyek száma, csökkennek a területi különbségek a foglalkoztatásban, biztosítható a helyi munkaerő versenyképessége
6. Prioritás: Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködés 
A foglalkoztathatóság javítása és a helyben, a helyi és térségi gazdasági szereplők által foglalkoztatottak számának növelése. A támogatások célja, hogy az Európa 2020 
- Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája által a foglalkoztatás területén megfogalmazott célkitűzések megvalósulásához helyi, területi alapon 
szervezett programok által járuljon hozzá, úgy hogy azok szervesen illeszkednek, illetve kiegészítik a TOP ERFA prioritásaiban tervezett gazdaságfejlesztési és város-
rehabilitációs beavatkozásokat.

szöveges



A projekt célja: 

A komplex fejlesztési terv kapcsán három jól elkülöníthető tevékenység típust külön-böztethetünk meg, amelyek mindegyike valamennyire más-más célcsoporthoz 
kötődik és más tevékenységet kíván elősegíteni. 
1. Direkt gazdaságfejlesztési eszközök alkalmazása a vállalkozások versenyképes-ségének elősegítése érdekében
A program célja a meglévő vállalkozások megerősítése, az esetleges tőkehiányos hely-zet ellensúlyozása, olyan fejlesztések elősegítése, amelyek hozzájárulnak a cé-
gek/vállalkozások versenyképességének az emelkedéshez.
2. Indirekt gazdaságfejlesztési eszközök alkalmazása (befektetési környezet meg-teremtése)
Az indirekt gazdaságfejlesztési eszközök elsősorban olyan befektetési környezetet hoz-nak létre ahol elsősorban a kezdő kkv-k a kezdeti nehézségeket sikeresen túlélik, 
és megerősödve a piaci szerepüket megőrizve képesek a versenyfeltételekkel megbirkóz-ni. Ennek megfelelően az ilyen típusú (elsősorban kkv-k) vállalkozások 
esetében kiemelt szerep jut az ipari parkoknak és az inkubátor házaknak.
3. Tanácsadási és képzési programok megvalósítása vállalkozások hatékonyságá-nak javítása érdekében 
A globalizáció hatásaként az egyre erősödő piaci versenyben indokolt a KKV-k hatékony üzletmenetének, a vállalkozói kultúra fejlesztésének, illetve a nemzetközi piacra 
jutását segítő tanácsadási szolgáltatások elérhetőségének javítása. A konstrukció célja továb-bá, hogy a vállalkozás indításához, további eredményes működtetéséhez 
szükséges információnyújtás, egyedi, vállalkozás specifikus üzleti tanácsadás a már kiépült vállal-kozásfejlesztési intézményrendszerre, illetve szakemberekre alapozva 
valósuljon meg.

Itt szükséges meghatározni azt a fő célt (célokat), amelyet a stratégiákban
azonosított problémákra reagálva jelen projekt a fejlesztés
megvalósításával el kíván, és várhatóan el is tud érni.

A projekt célcsoportja: 

A fejlesztési projekt konkrét célcsoportja a beavatkozási területenként eltérő. 
A direkt gazdaságfejlesztési eszközök alkalmazása a vállalkozások versenyképességé-nek elősegítése érdekében projekt elem célcsoportja az olyan Tolna megyében 
szék-hellyel vagy telephellyel rendelkező, mikró, kis- és közepes vállalkozások, amelyek köz-vetlenül, vagy közvetetten érintettek az Atomerőmű II projektben. 
Indirekt gazdaságfejlesztési eszközök alkalmazása (befektetési környezet megteremté-se) projektelemben a megyében található Ipari Park címmel rendelkező ipari 
területek, és az ezekben vagy kiemelt ipari területen működő inkubátor házak lehetnek a célcsoportok, illetve közvetett úton az itt székhellyel vagy telephellyel rendelkező 
vállalkozások lehetnek a végső kedvezményezettek.   
Tanácsadási és képzési programok megvalósítása vállalkozások hatékonyságának javí-tása érdekében projekt elem célcsoportja az olyan Tolna megyében székhellyel 
vagy telephellyel rendelkező, mikró, kis- és közepes vállalkozások, amelyek közvetlenül, vagy közvetetten érintettek az Atomerőmű II projektben.

Itt szükséges meghatározni a projektgazda által a tervezett
tevékenységeken keresztül elérendő, megszólítandó célcsoportot, akik a
fejlesztendő tevékenységet jelenleg használják, illetve a jövőben
használni fogják, így a fejlesztés hatással van rájuk. 

Projekt megvalósulásnak helyszíne: Tolna megye terület település alapján automatikusan töltődik 

   Régió: Dél-dunántúli település alapján automatikusan töltődik 

   Megye:    Tolna település alapján automatikusan töltődik 

   Járás: Paksi, Szekszárdi, Tolnai, Dombóvári, Tamási település alapján automatikusan töltődik 

   Település:     listából választható

A projektet megalapozó vizsgálatok 
bemutatása: nem áll rendelkezésre Amennyiben rendelkezésre áll, pl. forgalmi vizsgálatok, környezeti

hatástanulmány, lakossági igényfelmérés. 



A projekt megvalósítása során felmerülő 
kockázatok: 

Jogszabályi háttér, szabályok változásának kockázata közepesen jelentős fontos, a vonatkozó jogszabályok, szabványok változásának folyamatos nyomon követése, 
felkészülés a változásra.
Tervezési kockázatok, elhúzódó engedélyek megszerzésének a kockázata, nem jelentős esemény, ugyanakkor folyamatos egyeztetés szükséges a hatóságokkal, 
tervezőkkel
A civil szervezetek nyomására az alapfeltételként megfogalmazott fejlesztés befagyasztására jelentősen érintheti a projektet, ugyanakkor a bekövetkezés valószínűsége 
csekély. A kormányzat és a döntéshozók részéről a lakosság tájékoztatása a projektről, annak hosszú távú céljainak felmutatásával folyamatosan szükséges.
Környező természetvédelmi területek élővilágának megzavarása jelentős kockázatot rejt, körültekintő, az élővilág védelmét szolgáló intézkedések alkalmazása fontos 
feladat.
A termelés intenzitásával növekvő környezetterhelés, talajvízszennyezés, CO2 kibocsájtás növekedés kihatással lehet a környezetre, a talaj folyamatos vizsgálata és a 
termelési mód szükség szerinti megváltoztatása megoldást jelenthet. 
Jelentős kockázatot rejt az előkészítés során alultervezett költségvetés, melyre jó reakció a reálisan tervezett költségbecslés és a tartalék keret megállapítása, valamint 
többlet saját erő biztosítása. Ez utóbbi azonban veszélyezteti a pályázó pénzügyi stabilitását, amelyre a megalapozott pénzügyi ütemezés összeállítása, kiadások-
bevételek időbeliségének összehangolása, önerő elkülönített kezelése megfelelő reakció. A késedelmes kifizetések által okozott problémák a pénzügyi terv megfelelő 
ütemezése és esetlegesen más források átcsoportosítása, kellő garanciát jelent.

A kockázatelemzés célja azon kedvezőtlen események meghatározása,
amelyek a fejlesztések megvalósíthatósági feltételeit befolyásolhatják
(megvalósítás és üzemeltetés). Cél annak vizsgálata, hogy a projekt által
megvalósítani kívánt tevékenységekben rejlő kockázatok milyen
mértékben tudják esetlegesen befolyásolni a beruházás eredményeit,
illetve megvalósíthatóságát.



A tevékenység megnevezése: 1. Direkt gazdaságfejlesztési eszközök alkalmazása a vállalkozások versenyképességének elősegítése érdekében

Tevékenység: a szakmai követelményrendszer alapján önállóan vagy
kapcsolódóan támogatható tevékenység. A tevékenység projektként is
értelmezhető, mennyiben az adott intézkedésre vonatkozó
követelményrendszer ezt lehetővé teszi.

A tevékenység gazdájának 
megnevezése: kkv-k Itt a fent rögzített projektgazdát vagy konzorciumi partnereket lehet csak

kiválasztani. 

TOP intézkedés megjelölése (amelynek 
keretében a költség elszámolható): TOP 1.

Ez is választós,az intézkedések felsorolva. Egy projekt több
tevékenységből állhatnak és a különböző tevékenységek különböző
intézkedésekből finanszírozhatók az új logika szerint. 

A tevékenység kategóriája: Infrastrukturális támogatás
Eszközbeszerzés támogatás

önállóan támogatható tevékenységek. Egy lista alapján készített jelölő
mezős rész. Az egyes intézkedések alatt kategóriák lehetnek (pl. ipari
park, bicikliút), ill. szövegesen kitölthető kategória. 

A tevékenység típusa: Infrastruktúráils fejlesztés, eszköz beszerzés támogatása Kapcsolódik a tevékenység kategóriához: y új építés vagy felújítás, vagy
szolgáltatás igénybevétele, ill. szövegesen kitölthető kategória. 

A tevékenység leírása: 

A projekt célja a mikro, kis- és középvállalkozások (a továbbiakban KKV-k) működési helyszínéül szolgáló infrastruktúra fejlesztésével a vállalkozások üzleti 
környezetének, s ezáltal közvetve a megye foglalkoztatási helyzetének a javítása. A projekteknek a KKV-k működési helyszínéül szolgáló meglévő, működő telephelyek 
modernizációját és bőví-tését, nem megfelelő telephelyeik cseréjét, a telephelyek kihasználtságának növelését kell elősegíteni, a KKV-k versenyképességének 
megőrzése, fokozása érdekében, a fog-lalkoztatottság megtartása, bővítése mellett. A projektek közvetett célja a KKV-k tevé-kenységének erősítése, elsősorban a 
megyei, illetve az itt megtelepedni szándékozó kis- és középvállalkozások tőkeellátottságának növelése, továbbá annak előmozdítása, hogy a telephelyfejlesztéssel járó 
beruházások hozzájáruljanak a megye foglalkozta-tottsági szintjének növeléséhez.
A támogatható tevékenységek két részre bonthatók, komplex fejlesztések és technoló-giai eszközbeszerzések támogatása. 
Komplex fejlesztések esetében támogathatók mind az infrastrukturális beruházások (részben alap infrastruktúra kialakítása is), mind az eszközbeszerzések. A 
támogatásá-nál kiemelt figyelemmel kell lenni a környezetvédelemre, így az épületek létesítésé-nél/felújításánál szükséges az energetikai audit elkészítése és a legalább 
„B” energeti-kai osztályú épületek létesítése. Megújuló erőforrások használata közül a napelem be-szerzése támogatható, a teljes projekt költségvetésének legfeljebb 20 
%-os, de legfel-jebb a megelőző kért év villamos energia fogyasztásának 95 %-os mértékéig.  Eszköz-beszerzések a projektekben önállóan nem támogathatók, csak 
infrastrukturális fejlesz-téssel együtt. Ingatlan vásárlás a projektek összköltségének 10 %-os mértékéig finan-szírozható. Eszközbeszerzésre a projekt elszámolható 
költségeinek legfeljebb 30 %-a fordítható. Kötelező bevezetni és fenntartani az ISO 9001 (vagy azzal egyenértékű) és az ISO 14001 (vagy azzal egyenértékű) 
szabványokat. 

szöveges

A tevékenység becsült bruttó költsége: 4 841 240 000 szám

A tevékenység helyszíne: Tolna megye szöveges

A tevékenység helyszínének tulajdoni 
viszonyai:

Támogatásban akkor részesülhet egy projekt, amennyiben eleget tesz a rendezett tu-lajdonviszonyok feltételeinek (tulajdonosi nyilatkozat(ok),  bérleti, vagyonkezelési, 
egyéb jogcímen, birtokláshoz való jogot igazoló és használatot biztosító szerződés, MNV Zrt. vagy a Nemzeti Földalapkezelő nyilatkozata, amennyiben releváns ) és 
eleget tesz a per és igénymentesség kritériumának. Amennyiben az ingatlanon a pályázón kívüli személynek az ingatlan nyilvántartásba bejegyezhető joga áll fenn, 
szükséges a jogosult hozzájárulása a fejlesztés megvalósításához és fenntartásához. Az ingatlan nyilvántartásba feljegyezhető tények esetén az ingatlan tulajdonosának 
írásban nyilat-koznia, továbbá – amennyiben releváns, pl. felszámolási eljárás, kisajátítás, telekalakí-tás, tulajdoni korlátozás, építési tilalom, stb. – hiteles 
dokumentumokkal igazolnia kell, hogy a feljegyzett tény(ek) a projekt megvalósulását és fenntartását nem veszélyezte-ti(k). Az igény tulajdonosának nyilatkozatában 
vállalnia kell, hogy a fenntartási idő vé-géig azt nem érvényesíti, vagy ha érvényesíti, vállalja a fenntartási kötelezettséget. Amennyiben a fejlesztéssel érintett ingatlan a 
projekt megvalósítási időszakának végé-re kerül a projektgazda tulajdonába, úgy az ingatlan tulajdonosának a projekt megvaló-sítása, a projektgazdának a projekt 
fenntartása tekintetében kell a nyilatkozatot meg-tennie. Az ingatlant terhelő jogok közül az alábbiakhoz NEM szükséges hozzájárulás: 
- közműszolgáltatók által bejegyzett jogok (pl. vezetékjog, vízvezetéki szolgalmi jog)
- bányaszolgalmi jog
- jelzálogjog

választós. Pl. a pályázó tulajdonában van, a projektből tervezi
megvásárolni, megvásárolja önerőből, idegen tulajdonon aktivál. 

A megvalósulást mérő indikátor: 
A fejlesztések eredményeként korszerű infrastruktúrával ellátott telephely, ipari park, ipari terület nagysága m2 
A kedvezményezett statisztikai nyilvántartásai, engedélyes tervek, tulajdoni lap(ok), helyszín-rajz illetve a pályázati dokumentáció más releváns részei. output indikátorok, listából választva. 

A megvalósítás tervezett kezdete (év, 
hó, nap): 2015.01.01 dátum. 



A megvalósítás tervezett vége (év, hó, 
nap): 2020.12.31 dátum

A tevékenység műszaki 
előkészítettsége (a tevékenység 
engedélyköteles-e? tervdokumentáció 
előkészítettségi szintje, engedélyek):

Infrastruktúrához kapcsolódó előkészítő tevékenységek közé az építési engedélyezési eljárások, és az ezekhez kapcsolódó szakhatósági eljárások tartoznak. Az ipari 
parkok fejlesztése általában nem építési engedélyköteles beruházás, azonban a közműhálózat fejlesztése (szennyvíz, ivóvíz és csatorna hálózat) vízjogi létesítési 
engedély köteles, a belső úthálózat csatlakozási szakasza pedig esetenként közútkezelői engedélyhez kö-tődhet. Az inkubátor házak felújítása, energetikai 
korszerűsítése nem építési engedé-lyes köteles tevékenység, esetleges napelem beszerzése esetén lehet szükség az illeté-kes energiaszolgáltató cég hálózati 
csatlakozási engedélyére. Ezen feladatok megvaló-sításához mindenképpen szakavatott tervező/tervezők (esetenként elegendő szakági tervező) szükségesek. Az 
engedélyezési eljárások ideje 30-90 nap területtől függően. A tervek elkészítése azok bonyolultságától függően 1-4 hónap, így a teljes előkészítési szakasz 1-7 hónap 
időtartamot ölel fel. A tervezett előkészítő tevékenységek költség-igénye 6-10 millió Ft, ami tartalmazza az engedélyes tervek készítésének költségét, az engedélyezési 
eljárások költségét, valamint a kapcsolódó egyéb költségeket.

választós (engedélyköteles, nem engedélyköteles, bejelentés-köteles
stb.); valamint (nem kezdődött meg, tervdokumentum van, engedély van)
és egyéb közlendő információ. 

Üzemeltetés, működtetés bemutatása 
(szervezet, finanszírozás, tulajdonossal 
kapcsolat):

Vállalkozások esetében ez a feladat az adott vállalkozás feladata. szöveges 



A tevékenység megnevezése: 2. Indirekt gazdaságfejlesztési eszközök alkalmazása (befektetési környezet meg-teremtése)

Tevékenység: a szakmai követelményrendszer alapján önállóan vagy
kapcsolódóan támogatható tevékenység. A tevékenység projektként is
értelmezhető, mennyiben az adott intézkedésre vonatkozó
követelményrendszer ezt lehetővé teszi.

A tevékenység gazdájának 
megnevezése: Ipari Park címmel remndelkező szervezetek Itt a fent rögzített projektgazdát vagy konzorciumi partnereket lehet csak

kiválasztani. 

TOP intézkedés megjelölése (amelynek 
keretében a költség elszámolható): TOP 1.

Ez is választós,az intézkedések felsorolva. Egy projekt több
tevékenységből állhatnak és a különböző tevékenységek különböző
intézkedésekből finanszírozhatók az új logika szerint. 

A tevékenység kategóriája: Infrastrukturális támogatás
Eszközbeszerzés támogatás

önállóan támogatható tevékenységek. Egy lista alapján készített jelölő
mezős rész. Az egyes intézkedések alatt kategóriák lehetnek (pl. ipari
park, bicikliút), ill. szövegesen kitölthető kategória. 

A tevékenység típusa: Infrastruktúráils fejlesztés, eszköz beszerzés támogatása Kapcsolódik a tevékenység kategóriához: y új építés vagy felújítás, vagy
szolgáltatás igénybevétele, ill. szövegesen kitölthető kategória. 

A tevékenység leírása: 

Az indirekt gazdaságfejlesztési eszközök elsősorban olyan befektetési környezetet hoznak létre ahol elsősorban a kezdő kkv-k a kezdeti nehézségeket sikeresen túlélik, 
és megerősödve a piaci szerepüket megőrizve képesek a versenyfeltételekkel megbirkózni. Ennek megfelelően az ilyen típusú (elsősorban kkv-k) vállalkozások esetében 
kiemelt szerep jut az ipari parkoknak és az inkubátor házaknak. 
Meglévő ipari parkok infrastrukturális fejlesztése
A meglévő ipari parkok esetében elsősorban közlekedési és közmű infrastruktúra fejlesztést szükséges végrehajtani, oly módon, hogy az a betelepülni szándékozó 
vállalkozások igényeit lehetőségekhez képest a legteljesebb mértékben elégítse ki. Ennek megfelelően a megnövekedett forgalomra is figyelemmel a környező ipari 
parkokban (Paks, Dunaföldvár, Szekszárd) kamionpihenő és szerviz állomást lehet kialakítani hídmérleggel, logisztikai raktárt olyan darupályával, ami konténeres áruk 
rakodására is alkalmas. 
Támogatás intenzitás a regionális támogatási térképnek megfelelően 50 %, csak címmel rendelkező ipari park pályázhat a támogatásra. A támogatási összeg 100-450 
mFt közötti érték lehet.
Meglévő inkubátor házak fejlesztése, új inkubátor ház létesítése 
Az inkubátorház, mint infrastruktúra létrehozása, közvetlenül szolgálja a működő tőke beáramlás növekedését. Az infrastruktúrán keresztül nyújtott szolgáltatások javítják 
a betelepülő cégek túlélési esélyeit és gyorsítják megerősödésüket, melyek növelik a tőke hatékonyságát, a profittermelő képességét, és megteremtik a feltételeit a 
foglalkoztatás megőrzésének és növelésének és/vagy a hozzáadott termelési érték növelésének. Az inkubátorház olyan piacot, vállalkozói kört céloz meg, melynek az 
önálló tőkeberuházásra alapuló, ipari parki betelepüléséhez nincsenek meg a szabályozási és pénzügyi feltételei. 

szöveges

A tevékenység becsült bruttó költsége: 1031875000 szám

A tevékenység helyszíne: Tolna megye területe szöveges

A tevékenység helyszínének tulajdoni 
viszonyai:

2. Indirekt gazdaságfejlesztési eszközök alkalmazása (befektetési környezet megterem-tése) 
Támogatásban akkor részesülhet egy projekt, amennyiben eleget tesz a rendezett tu-lajdonviszonyok feltételeinek (tulajdonosi nyilatkozat(ok),  bérleti, vagyonkezelési, 
egyéb jogcímen, birtokláshoz való jogot igazoló és használatot biztosító szerződés, MNV Zrt. vagy a Nemzeti Földalapkezelő nyilatkozata, amennyiben releváns ) és 
eleget tesz a per és igénymentesség kritériumának. Amennyiben az ingatlanon a pályázón kívüli személynek az ingatlan nyilvántartásba bejegyezhető joga áll fenn, 
szükséges a jogosult hozzájárulása a fejlesztés megvalósításához és fenntartásához. Az ingatlan nyilvántartásba feljegyezhető tények esetén az ingatlan tulajdonosának 
írásban nyilat-koznia, továbbá – amennyiben releváns, pl. felszámolási eljárás, kisajátítás, telekalakí-tás, tulajdoni korlátozás, építési tilalom, stb. – hiteles 
dokumentumokkal igazolnia kell, hogy a feljegyzett tény(ek) a projekt megvalósulását és fenntartását nem veszélyezte-ti(k). Az igény tulajdonosának nyilatkozatában 
vállalnia kell, hogy a fenntartási idő vé-géig azt nem érvényesíti, vagy ha érvényesíti, vállalja a fenntartási kötelezettséget. Amennyiben a fejlesztéssel érintett ingatlan a 
projekt megvalósítási időszakának végé-re kerül a projektgazda tulajdonába, úgy az ingatlan tulajdonosának a projekt megvaló-sítása, a projektgazdának a projekt 
fenntartása tekintetében kell a nyilatkozatot meg-tennie. Az ingatlant terhelő jogok közül az alábbiakhoz NEM szükséges hozzájárulás: 
- közműszolgáltatók által bejegyzett jogok (pl. vezetékjog, vízvezetéki szolgalmi jog)
- bányaszolgalmi jog
- jelzálogjog

választós. Pl. a pályázó tulajdonában van, a projektből tervezi
megvásárolni, megvásárolja önerőből, idegen tulajdonon aktivál. 

A megvalósulást mérő indikátor: 

Ipari parkba, ipari területre újonnan betelepült vállalkozások száma
Betelepülő vállalkozások által vállalt teremtett munkahelyek száma
Az ipari parkban, ipari területen foglalkoztatottak számának növekedése
Az ipari park által nyújtott szolgáltatást igénybevevők számának növekedése
A támogatásban részesített ipari parkok és ipari területek nettó beépítettsége
Inkubátorházba újonnan betelepült vállalkozások száma
A fejlesztett ipari területen letelepült termelő tevékenységet, vagy szolgáltatást nyújtó szervezetek, vállalkozások száma

output indikátorok, listából választva. 



A megvalósítás tervezett kezdete (év, 
hó, nap): 2015.01.01 dátum. 

A megvalósítás tervezett vége (év, hó, 
nap): 2017.12.31 dátum

A tevékenység műszaki 
előkészítettsége (a tevékenység 
engedélyköteles-e? tervdokumentáció 
előkészítettségi szintje, engedélyek):

Az inkubátor házak felújítása, energetikai korszerűsítése nem építési engedélyes köteles tevékenység, esetleges napelem beszerzése esetén lehet szükség az illetékes 
energiaszolgáltató cég hálózati csatlakozási engedélyére. Ezen feladatok megvaló-sításához mindenképpen szakavatott tervező/tervezők (esetenként elegendő szakági 
tervező) szükségesek. Az engedélyezési eljárások ideje 30-90 nap területtől függően. A tervek elkészítése azok bonyolultságától függően 1-4 hónap, így a teljes 
előkészítési szakasz 1-7 hónap időtartamot ölel fel. A tervezett előkészítő tevékenységek költség-igénye 6-10 millió Ft, ami tartalmazza az engedélyes tervek 
készítésének költségét, az engedélyezési eljárások költségét, valamint a kapcsolódó egyéb költségeket.

választós (engedélyköteles, nem engedélyköteles, bejelentés-köteles
stb.); valamint (nem kezdődött meg, tervdokumentum van, engedély van)
és egyéb közlendő információ. 

Üzemeltetés, működtetés bemutatása 
(szervezet, finanszírozás, tulajdonossal 
kapcsolat):

Az egyes projekt elemekhez tartozóan az üzemeltetés, fenntartás eltérő. Ipari parkok, inkubátor házak fejlesztése elem esetében az üzemeltetés az üzemeltető, fenntartó, 
tulajdonos feladata szöveges 



A tevékenység megnevezése: 3. Tanácsadási és képzési programok megvalósítása vállalkozások hatékonyságá-nak javítása érdekében 

Tevékenység: a szakmai követelményrendszer alapján önállóan vagy
kapcsolódóan támogatható tevékenység. A tevékenység projektként is
értelmezhető, mennyiben az adott intézkedésre vonatkozó
követelményrendszer ezt lehetővé teszi.

A tevékenység gazdájának 
megnevezése: kkv-k Itt a fent rögzített projektgazdát vagy konzorciumi partnereket lehet csak

kiválasztani. 

TOP intézkedés megjelölése (amelynek 
keretében a költség elszámolható): TOP 1.

Ez is választós,az intézkedések felsorolva. Egy projekt több
tevékenységből állhatnak és a különböző tevékenységek különböző
intézkedésekből finanszírozhatók az új logika szerint. 

A tevékenység kategóriája: 
Képzési támogatás
Tanácsadási támogatás
Foglalkoztatási támogatás

önállóan támogatható tevékenységek. Egy lista alapján készített jelölő
mezős rész. Az egyes intézkedések alatt kategóriák lehetnek (pl. ipari
park, bicikliút), ill. szövegesen kitölthető kategória. 

A tevékenység típusa: Képzés, tanácsadás, foglalkoztatás Kapcsolódik a tevékenység kategóriához: y új építés vagy felújítás, vagy
szolgáltatás igénybevétele, ill. szövegesen kitölthető kategória. 

A tevékenység leírása: 

A globalizáció hatásaként az egyre erősödő piaci versenyben indokolt a KKV-k hatékony üzletmenetének, a vállalkozói kultúra fejlesztésének, illetve a nemzetközi piacra 
jutását segítő tanácsadási szolgáltatások elérhetőségének javítása. A konstrukció célja továb-bá, hogy a vállalkozás indításához, további eredményes működtetéséhez 
szükséges információnyújtás, egyedi, vállalkozás specifikus üzleti tanácsadás a már kiépült vállal-kozásfejlesztési intézményrendszerre, illetve szakemberekre alapozva 
valósuljon meg. A konstrukció segítségével a KKV-k hatékonysága, a túlélési, illetve növekedési esélyei-nek javíthatóak és ez biztosítja a prioritási tengely kiemelt 
céljainak elérését, azaz a vállalkozások versenyképességének növelését, illetve a magas hozzáadott értékű gaz-dasági tevékenységek megjelenésének elősegítését a 
megyei egészében. A vállalkozási keretek között mozgó kkv-k sok esetben nem rendelkeznek megfelelően képzett, a vállalkozások menedzselését ellátó szakember 
vezetővel. Ezen vállalkozások közvetett segítésére szükséges egy tanácsadó, koordinatív szervezet fejlesztése a várható bővítés lehetőségeinek kihasználása, a helyi 
vállalkozások fejlődésének előmozdítása érdeké-ben. Fontos a projektek előkészítésének támogatása, fejlesztési projektek megalapozá-sához szükséges tanácsadás a 
támogatási források lehívása érdekében, a hálózatszerű gazdaságfejlesztés szinergikus hatásainak kihasználása érdekében kifejtett koordináci-ós szerepkör felvállalása 
(klaszter szervezés), információ adás a betelepülő vállalkozá-sok számára a rendelkezésre álló gazdaságfejlesztési csomagokról.  A várható bővítés-sel kapcsolatban 
kiemelt feladatuk lehet ezeknek a szervezeteknek a szükséges felké-szüléshez, minősítések megszerzéséhez szükséges tanácsadás is.

szöveges

A tevékenység becsült bruttó költsége: 358 320 340 szám

A tevékenység helyszíne: Tolna megye területe szöveges

A tevékenység helyszínének tulajdoni 
viszonyai: nem releváns választós. Pl. a pályázó tulajdonában van, a projektből tervezi

megvásárolni, megvásárolja önerőből, idegen tulajdonon aktivál. 

A megvalósulást mérő indikátor: A támogatott projektek keretében tanácsadást igénybe vett vállalkozások száma output indikátorok, listából választva. 

A megvalósítás tervezett kezdete (év, 
hó, nap): 2016.01.01 dátum. 

A megvalósítás tervezett vége (év, hó, 
nap): 2020.12.31 dátum



A tevékenység műszaki 
előkészítettsége (a tevékenység 
engedélyköteles-e? tervdokumentáció 
előkészítettségi szintje, engedélyek):

nem releváns
választós (engedélyköteles, nem engedélyköteles, bejelentés-köteles
stb.); valamint (nem kezdődött meg, tervdokumentum van, engedély van)
és egyéb közlendő információ. 

Üzemeltetés, működtetés bemutatása 
(szervezet, finanszírozás, tulajdonossal 
kapcsolat):

nem releváns szöveges 



Intézkedésspecifikus adatok (pl): 

   Alapítás időpontja: 

   Fenntartó: 

   Alapellátási szolgálat típusa:

   Akcióterület lakosságszáma: 

Speciális adatok. Pl. integrált projektnél az akcióterület határai, 
lakosságszáma, stb. 



 Adatok Technikai információk
Területi szereplő: Tolna Megyei Önkormányzat megye / mjv, aszerint hogy melyik keretet használja fel. 

Kormányhatározatban rögzített indikatív 
tervezési forrásallokáció:                                                                                                                                                                                                                                              13 836 600 000    

automatikusan töltődik a területi szereplő kiválasztásával. Van rá
kormányhatározat, de várhatóan változni fog. itt kell majd olyan
képletezés, hogy a területi szereplő által beküldött projektek összesen
mennyit használnak fel a rendelkezésére álló keretből.

Projektgazda neve: Még nem ismert szöveges

Gazdálkodási formakód: Még nem ismert listából választható

Projektgazda székhelye: Még nem ismert szöveges

Projektgazda kapcsolattartója: Még nem ismert szöveges

Kapcsolattartó elérhetősége (email): Még nem ismert szöveges

Kapcsolattartó elérhetősége (telefon): Még nem ismert szöveges

Konzorciumi partner neve: Még nem ismert az itt rögzített partnereke válaszhatók ki lent a tevékenységeknél is a
tevékenység gazdájánál

Gazdálkodási formakód: Még nem ismert listából választható

Konzorciumi partner székhelye: Még nem ismert szöveges
A konzorciumi partnerre eső költség 
(Ft): Még nem ismert a projekt tevékenységekből áll. A tevékenységeknél lent kérjük a

tevékenység gazdáját, így itt egy szumma összeg számítódik. 

A projekt címe, rövid megnevezése: Szekszárd és térsége logisztikai központtá való fejlesztése 

projekt: adott időintervallumon belül, szerződésben rögzített
személy/szervezet gondozásában megvalósuló egy vagy több
tevékenység, meghatározott költségvetéssel és outputtal / outputokkal.
Amennyiben a projekt konzorciumban valósul meg, a projektben
egyértelműen azonosítható, hogy mely tevékenységet a konzorcium mely
tagja valósítja meg.

A projekt bruttó összköltsége (Ft):  2 miliárd  szám

A projekt illeszkedése a 
települési/területi stratégiá(k)hoz (itt kell 
behivatkozni az adott megyei 
területfejlesztési koncepciójának / MJV 
ITS-nak vonatkozó pontját, ami 
egyértelműen alátámasztja a projekt 
indokoltságát): 

A projekt Tolna Megyei Területfejlesztési Program 1. prioritásához illeszkedik: Tolna megye gazdasági versenylépességének erősítése
A növekvő jövedelem és foglalkoztatás (a Fejlesztési Program első specifikus célja) ak-kor érhető el, ha a megyei gazdaság 
versenyképesebbé válik. A versenyképesség javu-lása során a megyében erősödik a vállalkozói kultúra, a kis- és közepes méretű 
vállalkozások fejlődnek, és hálózataik bővülnek, új vállalkozások települnek a megyébe, valamint aktív támogatást kap a 
munkahelyteremtés.

1.1 intézkedés: Vállalkozói kultúra erősítése
1.2 intézkedés: Kis- és középvállalatok megerősítése és hálózatosodásuk támogatása
1.3.2 intézkedés: Tolna megye gazdasági vonzerejének erősítése
1.4 intézkedés: Foglalkoztatás növelése

szöveges



A projekt célja: 

A hazai és a Magyarországon áthaladó nemzetközi és hazai áruforgalom kiszolgálásá-ban a siker záloga a jó koordináció, a fejlett logisztika. Ez a modern gazdaság 
egyik legfontosabb kérdése.

A jelen projekt célja, a Magyarországon áthaladó nemzetközi áruáramlatok magas hozzáadott érték tartalmú szolgáltatásokkal történő kiszolgálása a környezetvédelmi 
szempontból is kiemelt szerepet játszó logisztikai központ létrehozásával.

Emellett cél, hogy a logisztikai központ létrehozásával, mindenekelőtt az általa nyújtott komplex logisztikai szolgáltatásokkal a térségi kis- és középvállalkozások 
versenyképes-sége is javuljon.
A projekt célja, hogy kialakítson egy térségi logisztikai központot, amelynek alappillérei a bátaszéki vasúti csomópont, az őcsényi felfejlesztett repülőtér, illetve a 
szekszárdi közúti csomópont, és későbbiekben a beruházás további fejlesztésekor újonnan kiépí-tett dunai kikötő létesülhetne. Ehhez felhasználnák a már meglévő 
infrastruktúrát, és ingatlanokat, de a tevékenység sikeres működtetéséhez hiányzó helyszíneket, feltéte-leket is megteremtenék.
Őcsényben található a Tolna megye egyetlen, fejlesztésre is alkalmas repülőtere, amely jelenleg sportrepülőtérként működik, de az Országos Területrendezési Terv 
alapján nemzetközi kereskedelmi repülőtérré fejleszthető.

Bátaszék fontos közúti és vasúti csomópont ma is - annak ellenére, hogy a régióköz-pontot a várossal összekötő Pécs-Bátaszék vasútvonal megszűnt -, mert két fontos 
vonal - a Pécs-Budapest, illetve a Dombóvár-Baja vonal - itt keresztezi egymást, továbbá a településen halad át és találkozik az 56. sz. szekszárd-mohácsi, illetve az 55. 
számú szegedi (bajai) II. rendű főútvonal. 

Itt szükséges meghatározni azt a fő célt (célokat), amelyet a stratégiákban
azonosított problémákra reagálva jelen projekt a fejlesztés
megvalósításával el kíván, és várhatóan el is tud érni.

A projekt célcsoportja: 
A projekt célcsoportjainak köre széles, hiszen a logisztikai központ célcsoportja között megtalálhatóak a nemzetközi és hazai szállítmányozási cégek, továbbá a 
Szekszárdi járás területén működő termelő cégek, kis- és középvállalkozások, élelmiszertermelők,- feldolgozók, borászatok, őstermelők, TÉSZ-ek, megyei és települési 
önkormányzatok, valamint az általuk működtetett élelmiszer feldolgozók, továbbá a fogyasztók, valamint a megye településeinek lakossága.

Itt szükséges meghatározni a projektgazda által a tervezett
tevékenységeken keresztül elérendő, megszólítandó célcsoportot, akik a
fejlesztendő tevékenységet jelenleg használják, illetve a jövőben
használni fogják, így a fejlesztés hatással van rájuk. 

Projekt megvalósulásnak helyszíne: település alapján automatikusan töltődik 

   Régió: Dél-Dunántúli Régió település alapján automatikusan töltődik 

   Megye:    Tolna megye település alapján automatikusan töltődik 

   Járás: Szekszárdi járás település alapján automatikusan töltődik 

   Település:     Szekszárd, Őcsény, Bátaszék listából választható

A projektet megalapozó vizsgálatok 
bemutatása: Nem állnak rendelkezésre Amennyiben rendelkezésre áll, pl. forgalmi vizsgálatok, környezeti

hatástanulmány, lakossági igényfelmérés. 



A projekt megvalósítása során felmerülő 
kockázatok: 

1. A jogszabályi környezet kedvezőtlen megváltozása - kezelése: A program és egyéb szabályzatok fo-lyamatos követése, változásuk előrejel-zése. A projekt 
megvalósítás és fenntar-tás követő szabálykövető tevékenység.
2. Lakossági ellenállás, közvé-lemény negatív hozzáállása a projekthez  - kezelése: A társadalmi elfogadottság várható-an széleskörű lesz, hiszen a fejlesz-téssel új 
munkahelyek jönnek létre, sikeresebb lesz a helyben előállított termékeknek új piacokat szerezni. Az elfogadottság növelésére a lakossá-got már az előkészítési 
munkálatok folyamán tájékoztatni szükséges.
3. A környezetre jelentős hatást gyakorolhat a logisztikai tevékenységgel zajjal járó, meg-növekedett forgalmat generá-ló gazdasági tevékenység -kezelése: A 
jogszabályoknak megfelelő kör-nyezetvédelmet szolgáló intézkedések elvégzése, már a kialakításkor is.
4. Az élővilágra és a tájképre gyakorolt esetleges negatív hatás - kezelése: A tervezéskor és kiépítési munkála-tokkor figyelembe kell venni a kör-nyezeti szempontokat, 
és minden előírást be kell tartani, hogy minimalizálni lehessen a helyi élővilágra ható kedvezőtlen folyamatokat. Szin-tén a tervezés felelőssége, hogy a tájképre gyakorolt 
hatás ne legyen kedvezőtlen.
5. A térségi és országos szállít-mányozás igénybe veszi-e a létrejövő szolgáltatást - kezelése: Megfelelő tájékoztatás és marketing munkával a kockázat kivédhető. To-
vábbá az árképzésnek figyelembe kell vennie a piaci folyamatokat, és alkalmazkodni kell az árversenyhez.

A kockázatelemzés célja azon kedvezőtlen események meghatározása,
amelyek a fejlesztések megvalósíthatósági feltételeit befolyásolhatják
(megvalósítás és üzemeltetés). Cél annak vizsgálata, hogy a projekt által
megvalósítani kívánt tevékenységekben rejlő kockázatok milyen
mértékben tudják esetlegesen befolyásolni a beruházás eredményeit,
illetve megvalósíthatóságát.



A tevékenység megnevezése: Logisztikai központ létrehozása

Tevékenység: a szakmai követelményrendszer alapján önállóan vagy
kapcsolódóan támogatható tevékenység. A tevékenység projektként is
értelmezhető, mennyiben az adott intézkedésre vonatkozó
követelményrendszer ezt lehetővé teszi.

A tevékenység gazdájának 
megnevezése: A projekt megvalósítására létrejövő konzorcium Itt a fent rögzített projektgazdát vagy konzorciumi partnereket lehet csak

kiválasztani. 

TOP intézkedés megjelölése (amelynek 
keretében a költség elszámolható):

1. Prioritás: Térségi gazdaságfejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében prioritási tengely, 1.1 Intézkedés: Foglalkoztatás-bővítést szolgáló önkormányzati 
gazdaságfejlesztési akciók

Ez is választós,az intézkedések felsorolva. Egy projekt több
tevékenységből állhatnak és a különböző tevékenységek különböző
intézkedésekből finanszírozhatók az új logika szerint. 

A tevékenység kategóriája: Logisztikai központ létrehozása
önállóan támogatható tevékenységek. Egy lista alapján készített jelölő
mezős rész. Az egyes intézkedések alatt kategóriák lehetnek (pl. ipari
park, bicikliút), ill. szövegesen kitölthető kategória. 

A tevékenység típusa: 
Regionális támogatás
De-minimis támogatás
Általános csoportmentességi támogatások

Kapcsolódik a tevékenység kategóriához: y új építés vagy felújítás, vagy
szolgáltatás igénybevétele, ill. szövegesen kitölthető kategória. 

A tevékenység leírása: 

Térségi logisztikai központ létrehozása az őcsényi repülőtér felfejlesztésével (jelenleg IV. osztá-lyú repülőtér), a bátaszéki és szekszárdi ipari területeken kialakított 
logisztikai, raktározási terü-letekkel.

A térségi logisztikai központ megvalósulásának szakaszai:
- Előkészítés: egyeztetések, előzetes tanulmányok elkészítése, tervek elkészítése, szak-hatósági egyeztetések lefolytatása, engedélyezési eljárások lefolytatása, 
közbeszerzé-sek lefolytatása.
- Megvalósítási szakasz: kivitelezési munkálatok, műszaki ellenőrzés, mérnöki szolgálta-tások, eszközbeszerzés, projektmenedzsment, könyvvizsgálat, engedélyezési 
eljárások lefolytatása, nyilvánosság biztosítás és marketing.
- Projektfenntartás: üzemeltetés, munkaerő-kiválasztás, foglalkoztatás.

szöveges

A tevékenység becsült bruttó költsége: 2 milliárd szám

A tevékenység helyszíne: Szekszárd, Őcsény, Bátaszék szöveges

A tevékenység helyszínének tulajdoni 
viszonyai:

A fejlesztés előkészítésének fázisa még korai szinten van, ezért a pontos helyrajzi szá-mok, és tulajdonviszonyok nem ismertek, hiszen a projekt által érintett ingatlanok 
számbavétele a tervezéskor történik meg.

választós. Pl. a pályázó tulajdonában van, a projektből tervezi
megvásárolni, megvásárolja önerőből, idegen tulajdonon aktivál. 

A megvalósulást mérő indikátor: 
Támogatásban részesülő vállalkozások száma 
A foglalkoztatás növekedése a támogatott vállalkozásoknál output indikátorok, listából választva. 

A megvalósítás tervezett kezdete (év, 
hó, nap): 2015.01.01 dátum. 

A megvalósítás tervezett vége (év, hó, 
nap): 2018.12.31 dátum



A tevékenység műszaki 
előkészítettsége (a tevékenység 
engedélyköteles-e? tervdokumentáció 
előkészítettségi szintje, engedélyek):

Engedélyköteles
nem kezdődött meg

választós (engedélyköteles, nem engedélyköteles, bejelentés-köteles
stb.); valamint (nem kezdődött meg, tervdokumentum van, engedély van)
és egyéb közlendő információ. 

Üzemeltetés, működtetés bemutatása 
(szervezet, finanszírozás, tulajdonossal 
kapcsolat):

A logisztikai szolgáltató központok létesítésében a következő fázisokat különböztetjük meg: az előkészítő, a tervezési, a beruházási és az üzemeltetési fázis.
Az üzemeltetési szakaszába megtörténik az üzemelő társaságok betelepülése, illetve elindulnak a vállalkozások részére nyújtott szolgáltatások.
Az üzemeltetés fő költségeit bér és járulékok teszik ki (kb. évi 30 000 000 Ft), továbbá a fenntartási, üzemeltetési költségek, eszközök, berendezések költségei (össz. kb. 
10 000 000 Ft). 

szöveges 



A tevékenység megnevezése: A tevékenységek számának megfelelően sokszorosítandó a munkalap!

Tevékenység: a szakmai követelményrendszer alapján önállóan vagy
kapcsolódóan támogatható tevékenység. A tevékenység projektként is
értelmezhető, mennyiben az adott intézkedésre vonatkozó
követelményrendszer ezt lehetővé teszi.

A tevékenység gazdájának 
megnevezése:

Itt a fent rögzített projektgazdát vagy konzorciumi partnereket lehet csak
kiválasztani. 

TOP intézkedés megjelölése (amelynek 
keretében a költség elszámolható):

Ez is választós,az intézkedések felsorolva. Egy projekt több
tevékenységből állhatnak és a különböző tevékenységek különböző
intézkedésekből finanszírozhatók az új logika szerint. 

A tevékenység kategóriája: 
önállóan támogatható tevékenységek. Egy lista alapján készített jelölő
mezős rész. Az egyes intézkedések alatt kategóriák lehetnek (pl. ipari
park, bicikliút), ill. szövegesen kitölthető kategória. 

A tevékenység típusa: Kapcsolódik a tevékenység kategóriához: y új építés vagy felújítás, vagy
szolgáltatás igénybevétele, ill. szövegesen kitölthető kategória. 

A tevékenység leírása: Max. 2000 karakter szöveges

A tevékenység becsült bruttó költsége: szám

A tevékenység helyszíne: szöveges

A tevékenység helyszínének tulajdoni 
viszonyai: Max. 1000 karakter választós. Pl. a pályázó tulajdonában van, a projektből tervezi

megvásárolni, megvásárolja önerőből, idegen tulajdonon aktivál. 

A megvalósulást mérő indikátor: Max. 500 karakter output indikátorok, listából választva. 

A megvalósítás tervezett kezdete (év, 
hó, nap): dátum. 

A megvalósítás tervezett vége (év, hó, 
nap): dátum



A tevékenység műszaki 
előkészítettsége (a tevékenység 
engedélyköteles-e? tervdokumentáció 
előkészítettségi szintje, engedélyek):

Max. 500 karakter
választós (engedélyköteles, nem engedélyköteles, bejelentés-köteles
stb.); valamint (nem kezdődött meg, tervdokumentum van, engedély van)
és egyéb közlendő információ. 

Üzemeltetés, működtetés bemutatása 
(szervezet, finanszírozás, tulajdonossal 
kapcsolat):

Max. 1000 karakter szöveges 



Intézkedésspecifikus adatok (pl): 

   Alapítás időpontja: 

   Fenntartó: 

   Alapellátási szolgálat típusa:

   Akcióterület lakosságszáma: 

Speciális adatok. Pl. integrált projektnél az akcióterület határai, 
lakosságszáma, stb. 



 Adatok Technikai információk
Területi szereplő: Tolna Megyei Önkormányzat megye / mjv, aszerint hogy melyik keretet használja fel. 

Kormányhatározatban rögzített indikatív 
tervezési forrásallokáció:  13,84 Mrd  

automatikusan töltődik a területi szereplő kiválasztásával. Van rá
kormányhatározat, de várhatóan változni fog. itt kell majd olyan
képletezés, hogy a területi szereplő által beküldött projektek összesen
mennyit használnak fel a rendelkezésére álló keretből.

Projektgazda neve: Pécsi Tudományegyetem- Illyés Gyula Kara Szekszárd, Kapos-Faktor Nkft. szöveges

Gazdálkodási formakód: Nem értelmezhető listából választható

Projektgazda székhelye: Szekszárd, Rákóczi u. 1. szöveges

Projektgazda kapcsolattartója: Dr. Nagy Janka Teodóra szöveges

Kapcsolattartó elérhetősége (email): janka@igyk.pte.hu szöveges

Kapcsolattartó elérhetősége (telefon): 30/5202821 szöveges

Konzorciumi partner neve: Nem releváns. az itt rögzített partnereke válaszhatók ki lent a tevékenységeknél is a
tevékenység gazdájánál

Gazdálkodási formakód: listából választható

Konzorciumi partner székhelye: szöveges
A konzorciumi partnerre eső költség 
(Ft): 

a projekt tevékenységekből áll. A tevékenységeknél lent kérjük a
tevékenység gazdáját, így itt egy szumma összeg számítódik. 

A projekt címe, rövid megnevezése: A "Tolnai modell"- Szociális Szövetkezetek és Társadalmi Vállalkozások Inkubátorháza

projekt: adott időintervallumon belül, szerződésben rögzített
személy/szervezet gondozásában megvalósuló egy vagy több
tevékenység, meghatározott költségvetéssel és outputtal / outputokkal.
Amennyiben a projekt konzorciumban valósul meg, a projektben
egyértelműen azonosítható, hogy mely tevékenységet a konzorcium mely
tagja valósítja meg.

A projekt bruttó összköltsége (Ft):  1,6 Mrd szám

A projekt illeszkedése a 
települési/területi stratégiá(k)hoz (itt kell 
behivatkozni az adott megyei 
területfejlesztési koncepciójának / MJV 
ITS-nak vonatkozó pontját, ami 
egyértelműen alátámasztja a projekt 
indokoltságát): 

5.1.1 Illeszkedés a Tolna Megyei Területfejlesztési Koncepcióhoz
II.1.3.1. stratégiai cél: Mezőgazdasági alapanyagokra épülő nagy hozzáadott értékű
termék-előállítás, -feldolgozás, piaci értékesítés és agrármarketing tevékenység
termelői együttműködéssel
A helyben előállított termékek piaci értékesítésének elősegítése
Helyi piacokat, piactereket kell kialakítani, fejleszteni a helyben termelt termékek értékesítésének elősegítésére, a vidéki lakosság jövedelemszerző tevékenységének 
javítása érdekében. Támogatjuk a háztáji, illetve az államilag szervezett közmunkaprogramok, szociális földprogramok, szociális szövetkezetek által előállított termények 
közétkeztetésben és a helyi bolthálózatokban történő értékesítését 
(Forrás: http://www.tolnamegye.hu/fooldal/fejleszto-megye/teruletfejlesztes)

szöveges



A projekt célja: 

A fejlesztési projekt célja a szociális gazdaság lehetőségeinek kiaknázása Tolna megye gazdasági mutatóinak és foglakoztatási adatainak javítása érdekében.
Cél egy komplex modell kidolgozása és működtetése, mely a foglalkoztatás javítását segíti, képzéssel a foglalkoztathatóság javítását szolgálja, nemzetközi és hazai 
módszer-tani központként működik. 
A projekt Tolna megye gazdaságfejlesztési dokumentumában kapott helyet, a 6. intéz-kedésben a Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés 
és társadalmi együttműködés alatt, azon belül pedig a 6.1, 6.2 Foglalkoztatás javítása, gazdaságfejlesztés, vállalkozásfejlesztés, szociális hátrányos helyzet kezelése 
alintézkedés alatt. A projekt hosszú távon fenntartható, a megye adottságaihoz leginkább illeszkedő komplex társadalmi, gazdasági, közösségi modell,melynek 
megvalósítása a Tolna megyei lakosság életminőségének javítását szolgálja.

Itt szükséges meghatározni azt a fő célt (célokat), amelyet a stratégiákban
azonosított problémákra reagálva jelen projekt a fejlesztés
megvalósításával el kíván, és várhatóan el is tud érni.

A projekt célcsoportja: A projekt célcsoportját alkotják a működő szociális szövetkezetek és társadalmi vállalkozások, azon csoportosulások, akik szövetkezeteket, társadalmi vállalkozásokat 
sze-retnének alapítani, létrehozni, a hátrányos helyzetű településeken helyi termék előállítását, termelését végző magánszemélyek, önkormányzatok. 

Itt szükséges meghatározni a projektgazda által a tervezett
tevékenységeken keresztül elérendő, megszólítandó célcsoportot, akik a
fejlesztendő tevékenységet jelenleg használják, illetve a jövőben
használni fogják, így a fejlesztés hatással van rájuk. 

Projekt megvalósulásnak helyszíne: település alapján automatikusan töltődik 

   Régió: Dél-Dunántúli Régió település alapján automatikusan töltődik 

   Megye:    Tolna megye település alapján automatikusan töltődik 

   Járás: Szekszárdi járás település alapján automatikusan töltődik 

   Település:     Szekszárd listából választható

A projektet megalapozó vizsgálatok 
bemutatása: 

Az Inkubátorház épülete, a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Karának használaton kívüli komplexuma (Szekszárd, Szent István tér 10..).  Az előkészítés részeként 
2014. júniusában készült egy ún. állapotfelmérés, melynek  elkészítését Vilyevácz József PTE műszaki igazgatóhelyettese koordinálta.

Amennyiben rendelkezésre áll, pl. forgalmi vizsgálatok, környezeti
hatástanulmány, lakossági igényfelmérés. 



A projekt megvalósítása során felmerülő 
kockázatok: 

• Alacsony számú foglalkoztató szövetkezet az indulásnál- Kiküszöbölése: Médiamegjelenések, célzott szövetkezeti megkeresések, partnerségépítés • Alacsony számú 
foglalkoztató szövetkezet az üzemeltetés során -Kiküszöbölése: Médiamegjelenések, célzott szövetkezeti megkeresések, partnerségépítés • Szövetkezeti értékes 
gyenge, alacsony az árbevétel- Kiküszöbölés: Kevés értékesítés- A termékeknek saját arculat tervezése, megyei helyi termék védjegy bevezetése, médiamegjelenések, 
terméknépszerűsítés.• A képzésre jelentkezők alacsony száma- Kiküszöbölése: az egyetem az oktatási kínálatába célzottabban integrálja a képzési programot.

A kockázatelemzés célja azon kedvezőtlen események meghatározása,
amelyek a fejlesztések megvalósíthatósági feltételeit befolyásolhatják
(megvalósítás és üzemeltetés). Cél annak vizsgálata, hogy a projekt által
megvalósítani kívánt tevékenységekben rejlő kockázatok milyen
mértékben tudják esetlegesen befolyásolni a beruházás eredményeit,
illetve megvalósíthatóságát.



A tevékenység megnevezése: Előkészítés 

Tevékenység: a szakmai követelményrendszer alapján önállóan vagy
kapcsolódóan támogatható tevékenység. A tevékenység projektként is
értelmezhető, mennyiben az adott intézkedésre vonatkozó
követelményrendszer ezt lehetővé teszi.

A tevékenység gazdájának 
megnevezése: PTE IGYK és a Kapos -Faktor Nkft. Itt a fent rögzített projektgazdát vagy konzorciumi partnereket lehet csak

kiválasztani. 

TOP intézkedés megjelölése (amelynek 
keretében a költség elszámolható): TOP- Térségi gazdaság-fejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében (6.1. és 6.2)

Ez is választós,az intézkedések felsorolva. Egy projekt több
tevékenységből állhatnak és a különböző tevékenységek különböző
intézkedésekből finanszírozhatók az új logika szerint. 

A tevékenység kategóriája: Előkészítés 
önállóan támogatható tevékenységek. Egy lista alapján készített jelölő
mezős rész. Az egyes intézkedések alatt kategóriák lehetnek (pl. ipari
park, bicikliút), ill. szövegesen kitölthető kategória. 

A tevékenység típusa: 

Tervezés: 
MT készítés
Háttértanulmányok (cégek felkutatása) , toborzás, stb.: 
Közbeszerzés

Kapcsolódik a tevékenység kategóriához: y új építés vagy felújítás, vagy
szolgáltatás igénybevétele, ill. szövegesen kitölthető kategória. 

A tevékenység leírása: 
Az előkészítés részeként szükséges az épület átalakítására vonatkozó tervek elkészíttetése, a Megvalósíthatósági Tanulmánynak a teljeskörű elkészítése, valamint az 
Inkubátorházban Foglalkoztatást megvalósító szövetkezetek, vállalkozások felkutatása, toborzása. Az építéshez és egyéb szolgáltatások igénybevételéhez szükséges 
közbeszerzések, beszerzések lebonyolítása.

szöveges

A tevékenység becsült bruttó költsége: 45 M Ft szám

A tevékenység helyszíne: Szekszárd, Szent István tér 10. (PTE volt E épülete) szöveges

A tevékenység helyszínének tulajdoni 
viszonyai:

Az Inkubátorháznak és Foglalkoztatási Központnak helyet adó épület a PTE Illyés Gyula Kar tulajdonát képezi, jelenleg üresen áll, funkció nélküli, mely Szekszárd 
központjában található a Szent István tér 10. sz. alatt. Az épület a PTE egyedüli és kizárólagos tulajdonát képezi.

választós. Pl. a pályázó tulajdonában van, a projektből tervezi
megvásárolni, megvásárolja önerőből, idegen tulajdonon aktivál. 

A megvalósulást mérő indikátor: Az Inkubátorház és Fog-lalkoztatási Központba termelő, feldolgozó, érté-kesítő tevékenységet ellátó szervezetek száma 15 db output indikátorok, listából választva. 

A megvalósítás tervezett kezdete (év, 
hó, nap): 2015. február 1. dátum. 

A megvalósítás tervezett vége (év, hó, 
nap): 2020. dec. 31. dátum



A tevékenység műszaki 
előkészítettsége (a tevékenység 
engedélyköteles-e? tervdokumentáció 
előkészítettségi szintje, engedélyek):

Építési engedélyköteles tevékenység, engedélyes és kiviteli tervek elkészítése 
választós (engedélyköteles, nem engedélyköteles, bejelentés-köteles
stb.); valamint (nem kezdődött meg, tervdokumentum van, engedély van)
és egyéb közlendő információ. 

Üzemeltetés, működtetés bemutatása 
(szervezet, finanszírozás, tulajdonossal 
kapcsolat):

Az Inkubátorház üzemeltetését a későbbiekben – tervezetten2015 év első felében- megalakuló szervezet fogja végezni. Ezt a megalakuló új szervezetet, mely Nonprofit 
Kft. formájában alakul meg, a Pécsi Tudomány Egyetem Szekszárdi Illyés Gyula Kara, a Kapos-Faktor Nkft. és egyéb kompetens gazdasági szereplők, szövetkezetek 
együtt ala-pítják meg, akik a majdani üzemeltetést végzik és menedzsmentszolgáltatást is együt-tesen biztosítanak. Maguk a projekttervet elkészítő szervezetek is, és a 
szociális szö-vetkezetek, akik bevonásra kerülnek az üzemeltetésbe, szintén garanciát jelentenek a gazdaságos üzemeltetésre.

szöveges 



A tevékenység megnevezése: Megvalósítás 

Tevékenység: a szakmai követelményrendszer alapján önállóan vagy
kapcsolódóan támogatható tevékenység. A tevékenység projektként is
értelmezhető, mennyiben az adott intézkedésre vonatkozó
követelményrendszer ezt lehetővé teszi.

A tevékenység gazdájának 
megnevezése: PTE IGYK és a Kapos -Faktor Nkft. Itt a fent rögzített projektgazdát vagy konzorciumi partnereket lehet csak

kiválasztani. 

TOP intézkedés megjelölése (amelynek 
keretében a költség elszámolható): TOP- Térségi gazdaság-fejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében (6.1. és 6.2)

Ez is választós,az intézkedések felsorolva. Egy projekt több
tevékenységből állhatnak és a különböző tevékenységek különböző
intézkedésekből finanszírozhatók az új logika szerint. 

A tevékenység kategóriája: Megvalósítás 
önállóan támogatható tevékenységek. Egy lista alapján készített jelölő
mezős rész. Az egyes intézkedések alatt kategóriák lehetnek (pl. ipari
park, bicikliút), ill. szövegesen kitölthető kategória. 

A tevékenység típusa: 

Átalakítás, felújítás: 750 M Ft
Eszközök beszerzése: 150 M Ft (Inkubátorház és Foglalkoztatási Központ, Módszertani Központ, Nemzetközi Módszertani Központ)
Képzési modul költségei: 105 M Ft (3 évre)
Menedzsment költségek: 50 M Ft (4 évre)
Nemzetközi Módszertani Központ Működése: 50 M Ft (3 évre)
Módszertani Központ működése: 50 M Ft (3 évre)
Inkubátorház szolgáltatások működtetés: 400 M Ft (7 évre)

Kapcsolódik a tevékenység kategóriához: y új építés vagy felújítás, vagy
szolgáltatás igénybevétele, ill. szövegesen kitölthető kategória. 

A tevékenység leírása: 

A „Tolnai Modell” 1,6 Mrd Ft projektköltségvetéssel 4 pilléren nyugvó projekt, melyből az Inkubátorház és Foglalkoztatási Központ a leghangsúlyosabb elem, amit 
kiegészít a hazai és a nemzetközi módszertani Központ, amihez szervesen illeszkedik az Egyetem Szociális menedzser képzése is. Szekszárdon 2014/2015 tanévben 
kísérleti jelleggel, elkezdődött a szociális menedzserképzés. A módszertani és koordinációs központ fontos feladata a projektgenerálás, a már működő modellek 
tapasztalatainak hasznosítása, a szociális gazdaság, gazdaságfejlesztés projekt módszertani megalapozása, valamint mintaprojektek generálása, létrehozása. Az 
Inkubátorház és Foglalkoztatási Központ a konkrét munkavégzés helye, a termelés bázisa, ahol a szövetkezet által megtermelt, előállított termékek feldolgozása, 
értékesítése valósul meg, ahol a szociális bolt üzemel, ahol a konyha üzemeltetésével a Szociális étkeztetés a konyha üzemeltetésével megvalósul, amely az egyetemi 
oktatásban és szakirányú továbbképzésben részesülők gyakorlóterepe (pl. hallgatói foglalkoztatás), a módszertani központ „gyakorlati bázisa”. A módszertani és 
koordinációs központ a megyei hatókörön túl a régió, sőt az ország leszakadó négy régiójának szakmai központja lehet, amely valóban működő modellként adja át 
tapasztalatait országos központként.A „Tolnai Modell”- Szociális Szövetkezetek és Társadalmi Vállalkozások Inkubátorháza Tolna megye adottságaihoz illeszkedő, a 
teljes megyét érintő, a térség jövőjét meghatározó gazdaság- és hálózatfejlesztés. Hosszútávon fenntartható komplex társadalmi, gazdasági, közösségi modell. A modell 
előnye a komplexitása: azaz egységes rendszerben kezeli a foglalkoztatás, a gazdaságfejlesztés, a vállalkozásfejlesztés, a szociális és hátrányos helyzetből adódó 
problémák kezelését.
Ez a projekt a megyei kis- és középvállalkozások bevonását segít elő a szociális gazdaságban, munkahelyet teremt a kkv szektorban. A felsőoktatáson keresztül a 
képzés elemét is beemeli az inkubátor funkciók mellett, javítva ezáltal a térségben a foglalkoztathatóságot. 
A nemzetközi színtér bevonása révén jó gyakorlatok és módszertanok érkeznek a me-gyébe, valamint a megye jó hírnevét öregbíti a projekt országos és nemzetközi 
szinten egyaránt. A nemzetközi kapcsolatok és a nemzetközi elem projektbe történő beemelé-se elősegíti az újabb források bevonásának lehetőségét.
A helyi termék feldolgozása és értékesítése révén javul a megye foglalkoztatási helyzete, sok nehéz helyzetben élő család megélhetési forrásává válhat a szociális 
gazdaságban történő napi szintű feladatvégzés. A hálózatosodásnak köszönhetően javulnak a szociális gazdaságban tevékenykedő kkv-k jövedelemtermelő funkciói. A 
tolna megyei települések számára is óriási előnyt jelent a hálózathoz történő csatlakozás, értékesítési problémáikra megoldást találnak. 

szöveges

A tevékenység becsült bruttó költsége: 1, 555 Mrd Ft szám

A tevékenység helyszíne: Szekszárd, Szent István tér 10. (PTE volt E épülete) szöveges

A tevékenység helyszínének tulajdoni 
viszonyai:

Az Inkubátorháznak és Foglalkoztatási Központnak helyet adó épület a PTE Illyés Gyula Kar tulajdonát képezi, jelenleg üresen áll, funkció nélküli, mely Szekszárd 
központjában található a Szent István tér 10. sz. alatt. Az épület a PTE egyedüli és kizárólagos tulajdonát képezi.

választós. Pl. a pályázó tulajdonában van, a projektből tervezi
megvásárolni, megvásárolja önerőből, idegen tulajdonon aktivál. 

A megvalósulást mérő indikátor: 

Az Inkubátorház és Foglalkoztatási Központ, a Módszertani és Nemzetközi  Módszertani központ által foglalkoztatottak száma: 12 fő
A Módszertani Központ által nyújtott szolgáltatásokban részesülő Szövetkezetek/Társadalmi vállalkozások száma: 40 szervezet
Szociális menedzser képzésben részesülők száma: 60 fő
Önkéntes munkát végzők száma: 50 fő
Kiépített nemzetközi kapcsolatok és kidolgozott nemzetközi projektek száma: 5 db

output indikátorok, listából választva. 



A megvalósítás tervezett kezdete (év, 
hó, nap): 2015.február 1. dátum. 

A megvalósítás tervezett vége (év, hó, 
nap): 2020. december 31. dátum

A tevékenység műszaki 
előkészítettsége (a tevékenység 
engedélyköteles-e? tervdokumentáció 
előkészítettségi szintje, engedélyek):

Használatba vételi engedély
választós (engedélyköteles, nem engedélyköteles, bejelentés-köteles
stb.); valamint (nem kezdődött meg, tervdokumentum van, engedély van)
és egyéb közlendő információ. 

Üzemeltetés, működtetés bemutatása 
(szervezet, finanszírozás, tulajdonossal 
kapcsolat):

Az Inkubátorház üzemeltetését a későbbiekben – tervezetten2015 év első felében- megalakuló szervezet fogja végezni. Ezt a megalakuló új szervezetet, mely Nonprofit 
Kft. formájában alakul meg, a Pécsi Tudomány Egyetem Szekszárdi Illyés Gyula Kara, a Kapos-Faktor Nkft. és egyéb kompetens gazdasági szereplők, szövetkezetek 
együtt ala-pítják meg, akik a majdani üzemeltetést végzik és menedzsmentszolgáltatást is együt-tesen biztosítanak. Maguk a projekttervet elkészítő szervezetek is, és a 
szociális szö-vetkezetek, akik bevonásra kerülnek az üzemeltetésbe, szintén garanciát jelentenek a gazdaságos üzemeltetésre.

szöveges 



Intézkedésspecifikus adatok (pl): Nem releváns. 

   Alapítás időpontja: 

   Fenntartó: 

   Alapellátási szolgálat típusa:

   Akcióterület lakosságszáma: 

Speciális adatok. Pl. integrált projektnél az akcióterület határai, 
lakosságszáma, stb. 



 Adatok Technikai információk
Területi szereplő: Baranya Megyei Önkormányzat megye / mjv, aszerint hogy melyik keretet használja fel. 

Kormányhatározatban rögzített indikatív 
tervezési forrásallokáció: 

automatikusan töltődik a területi szereplő kiválasztásával. Van rá
kormányhatározat, de várhatóan változni fog. itt kell majd olyan
képletezés, hogy a területi szereplő által beküldött projektek összesen
mennyit használnak fel a rendelkezésére álló keretből.

Projektgazda neve: Megyei Gazdaságfejlesztési Társulás (későbbiekben létrehozandó szervezet) szöveges

Gazdálkodási formakód: listából választható

Projektgazda székhelye: szöveges

Projektgazda kapcsolattartója: szöveges

Kapcsolattartó elérhetősége (email): szöveges

Kapcsolattartó elérhetősége (telefon): szöveges

Konzorciumi partner neve:  - az itt rögzített partnereke válaszhatók ki lent a tevékenységeknél is a
tevékenység gazdájánál

Gazdálkodási formakód:  - listából választható

Konzorciumi partner székhelye:  - szöveges
A konzorciumi partnerre eső költség 
(Ft):  - a projekt tevékenységekből áll. A tevékenységeknél lent kérjük a

tevékenység gazdáját, így itt egy szumma összeg számítódik. 

A projekt címe, rövid megnevezése:

Tolna megyei hely termékek piacra jutásának elősegítése

projekt: adott időintervallumon belül, szerződésben rögzített
személy/szervezet gondozásában megvalósuló egy vagy több
tevékenység, meghatározott költségvetéssel és outputtal / outputokkal.
Amennyiben a projekt konzorciumban valósul meg, a projektben
egyértelműen azonosítható, hogy mely tevékenységet a konzorcium mely
tagja valósítja meg.

A projekt bruttó összköltsége (Ft): 346 000 000 szám

A projekt illeszkedése a 
települési/területi stratégiá(k)hoz (itt kell 
behivatkozni az adott megyei 
területfejlesztési koncepciójának / MJV 
ITS-nak vonatkozó pontját, ami 
egyértelműen alátámasztja a projekt 
indokoltságát): 

A fejlesztési projekt a Tolna Megyei Területfejlesztési Program több prioritásához és intézkedéséhez is jól illeszkedik, az alábbiak szerint:
1. prioritás: Tolna megye gazdasági versenylépességének erősítése
  1.2 intézkedés: Kis- és középvállalatok megerősítése és hálózatosodásuk elősegítése
  1.4 Intézkedés: Foglalkoztatás növelése
5. prioritás: Fejlesztések hasznos és hatékony intézményrendszerének kialakí-tása
  5.1 intézkedés: Fejlesztési programiroda felállítása és működtetése
  5.2 intézkedés: Megyei fejlesztési központok létrejöttének ösztönzése
  5.3 intézkedés: Fejlesztésekben aktívan résztvevők közösségének építése

szöveges



A projekt célja: 

A projekt átfogó céljai 
- A megyei agrár, és élelmiszer feldolgozó ágazat pozíciójának javítása regioná-lis, és országos szinten, valamint a lehetséges exportpiacokon, egységes minő-ségi 
követelményrendszer, valamint hatékony marketingeszközök bevezetésé-vel.
- A termelői és feldolgozói oldal összehangolásával a megyei agrárgazdaság ha-tékonyságának emelése, a Tolnában létrehozott termékek hozzáadott értékének 
növelésével.
- A helyi kistermelők támogatásával a jövedelemtermelés és a foglalkoztatottság növelése különösen a vidéki térségekben, ami hozzájárulhat ezen hátrányos helyzetű 
térségek népességmegtartó erejének növekedéséhez, megakadályoz-hatja a rurális jellegű területek elnéptelenedését.
- Általános élelmiszerfogyasztási szokások formálása, valamint a feldolgozók ösz-tönzése a helyi termékek helyi munkaerővel történő feldolgozására a jövedel-mek 
helyben tartása érdekében. 
A projekt konkrét céljai
• Tolna megye helyi termékeinek piacra juttatása
• A helyi termékek feldolgozottságának növelése
• Helyi termelők feltérképezése, együttműködésük erősítése
• Helyi termelők szakmai támogatása, pályázati forráshoz jutásuk elősegítése
• Helyi termékek általános minőségének javítása, egységes „brand” kialakítása
• Az agrár, és élelmiszer feldolgozó ágazatban foglalkoztatottak számának növe-lése

Itt szükséges meghatározni azt a fő célt (célokat), amelyet a stratégiákban
azonosított problémákra reagálva jelen projekt a fejlesztés
megvalósításával el kíván, és várhatóan el is tud érni.

A projekt célcsoportja: Max. 2000 karakter

Itt szükséges meghatározni a projektgazda által a tervezett
tevékenységeken keresztül elérendő, megszólítandó célcsoportot, akik a
fejlesztendő tevékenységet jelenleg használják, illetve a jövőben
használni fogják, így a fejlesztés hatással van rájuk. 

Projekt megvalósulásnak helyszíne: Tolna megye település alapján automatikusan töltődik 

   Régió: Dél-Dunántúli település alapján automatikusan töltődik 

   Megye:    Tolna település alapján automatikusan töltődik 

   Járás: Tolna megye település alapján automatikusan töltődik 

   Település:     Tolna megye listából választható
A projektet megalapozó vizsgálatok 
bemutatása:  - Amennyiben rendelkezésre áll, pl. forgalmi vizsgálatok, környezeti

hatástanulmány, lakossági igényfelmérés. 



A projekt megvalósítása során felmerülő 
kockázatok: 

Kockázat - kockázatkezelés stratégia
TÁRSADALMI SZEMPONTOK
Az élelmiszer ágazatban alacsony az együttműködési készség mind horizontálisan,mind vertikálisan, csökken a társadalmi-állampolgári részvétel, a helyi aktivitás - 
Tájékoztatás, jó példák bemutatása
PÉNZÜGYI, GAZDASÁGI, FENNTARTHATÓSÁGI SZEMPONTOK
A megye agrárszereplői igénybe veszik-e a szolgáltatásokat
- Tájékoztatás. jó példák, 
ÖSSZEFÜGGÉS MÁS PROJEKTEKKEL, OP-KEL
A VOP kiírásai illetve lehatárolása befolyásolhatja a projekt megvalósítását.

A kockázatelemzés célja azon kedvezőtlen események meghatározása,
amelyek a fejlesztések megvalósíthatósági feltételeit befolyásolhatják
(megvalósítás és üzemeltetés). Cél annak vizsgálata, hogy a projekt által
megvalósítani kívánt tevékenységekben rejlő kockázatok milyen
mértékben tudják esetlegesen befolyásolni a beruházás eredményeit,
illetve megvalósíthatóságát.



A tevékenység megnevezése: 

Tolna megyei hely termékek piacra jutásának elősegítése

Tevékenység: a szakmai követelményrendszer alapján önállóan vagy
kapcsolódóan támogatható tevékenység. A tevékenység projektként is
értelmezhető, mennyiben az adott intézkedésre vonatkozó
követelményrendszer ezt lehetővé teszi.

A tevékenység gazdájának 
megnevezése:

Itt a fent rögzített projektgazdát vagy konzorciumi partnereket lehet csak
kiválasztani. 

TOP intézkedés megjelölése (amelynek 
keretében a költség elszámolható): TOP 1.1; TOP 6.2

Ez is választós,az intézkedések felsorolva. Egy projekt több
tevékenységből állhatnak és a különböző tevékenységek különböző
intézkedésekből finanszírozhatók az új logika szerint. 

A tevékenység kategóriája: Szervezet létrehozás, működése
önállóan támogatható tevékenységek. Egy lista alapján készített jelölő
mezős rész. Az egyes intézkedések alatt kategóriák lehetnek (pl. ipari
park, bicikliút), ill. szövegesen kitölthető kategória. 

A tevékenység típusa: Szervezet létrehozás, működése Kapcsolódik a tevékenység kategóriához: y új építés vagy felújítás, vagy
szolgáltatás igénybevétele, ill. szövegesen kitölthető kategória. 

A tevékenység leírása: 

I. Szervezet felállítása, működési feltételek megteremtése: első lépésként meg kell teremteni a létrehozandó szervezet működéséhez szükséges technikai hátteret. A 
szervezet működéséhez elengedhetetlen egy iroda a megfelelő felszereltséggel. Az irodát biztosíthatja a projektgazda, illetve bérelhető, a technikai eszközöket 
ugyanakkor a projekt keretében kell beszerezni. Szükség van bútorokra, irodatech-nikai berendezésekre, informatikai eszközökre, szoftverekre, telefonokra stb. A 
technikai feltételek megteremtésén túl létre kell hozni a szervezet működési szabá-lyait, struktúráját. A szervezet felállását követően el kell kezdeni felkutatni a meg-felelő 
szakmai partnereket, kialakítani a partnerkapcsolatokat.
A szervezet személyi állományát 5 fő alkothatja: 1 fő vezető, 1 fő projektmene-dzser, 2 fő szakértő, 1 fő asszisztens
II.A szervezet működésének struktúrája, tevékenységei
1.Megyei agrár-, és élelmiszeripari termékek értékestésének elősegítése, piacok szerzése
 - Piacok, értékesítési lehetőségek felkutatása a megyében előállított termé-kek számára hazai és nemzetközi szinten
 - Hazai és nemzetközi vásárokon, expókon a megyei termékek képviselete, ér-tékesítő standok működtetése
 - A megyei termékek felkutatása, a tevékenységek összehangolása a hatéko-nyabb piacra jutás érdekében
 - Agrárinformációs rendszer kialakítása, folyamatos piacfigyelés
 - Megyei agrár- és élelmiszeripari termékek közétkeztetésbe való bekapcso-lódásának elősegítése
2. Tolna megye agrár- és élelmiszeriparának, valamint a kistermelők fejlődését elősegítő szolgáltatások kialakítása
 - A megye agrár-, élelmiszertermelő, - feldolgozó és logisztikai cégek, rak-tárbázisok feltérképezése, működésének összehangolása, optimalizálása, együttműködésének 
szervezése, koordinálása, segítése
 - A megyében megvalósuló iparági fejlesztések összehangolása, koordinálá-sa különös tekintettel a Terület és Településfejlesztési Operatív Program ke-retében Tolna 
megye területén megvalósítandó kiemelt projektek esetében
 - Megvalósíthatósági tanulmányok elkészítése a megye által támogatott ki-emelt fejlesztések előkészítésére (pl. Iregszemcsei vetőmag kutató, Bátaszéki hűtőház…)
 - Tanulmányok, elemzések készítése az ágazat fejlesztése, hatékonyságának növelése érdekében
 - Szakértői tanácsadás
 - Adatbázisok, információs rendszerek létrehozás, működtetése
3. A Tolna megyei agrár- és élelmiszeripari termékek egységes marketingtevé-kenységének kialakítása, támogatása
 - Megyei Agrármarketing Stratégia megalkotása, egységes arculati rendszer létrehozása, szükség szerint védjegyrendszer kialakítása
 - A közösségi marketing elemeinek alkalmazásával a megyei agrártermékek bel- és külpiaci értékesítésének támogatása 
 - Az ágazatban korszerű marketingeszközök alkalmazásának elterjesztése, megyei agrárkínálat formálása
 - Térségi, regionális és megyei marketingprogramok támogatása
 - Állami és Európai Uniós támogatások hatékonyabb felhasználásának elő-segítése a marketingtevékenységek terén 
 - Kiállításokon, vásárokon való megjelenés- a megye termékeinek egységes arculattal történő megjelenítése
 - Marketingkommunikáció, kiadványok
 - Szakmai szervezetekkel, médiával, kereskedelmi szervezetekkel való kap-csolattartás
 - Tanulmányutak, szakmai rendezvények szervezése
4.Képzés, tanácsadás
 - Tanácsadó bázis kialakítása szakmai szervezetek bevonásával
 - Képzési igények feltérképezése, az igényeknek megfelelő képzési lehetősé-gek megteremtése, koordinálása 
 - Állami és Európai Uniós támogatási lehetőségekkel kapcsolatos tanácsadás

szöveges

A tevékenység becsült bruttó költsége: 346 000 000 szám

A tevékenység helyszíne: Tolna megye szöveges

A tevékenység helyszínének tulajdoni 
viszonyai: Nem releváns választós. Pl. a pályázó tulajdonában van, a projektből tervezi

megvásárolni, megvásárolja önerőből, idegen tulajdonon aktivál. 



A megvalósulást mérő indikátor: 
Támogatásban részesülő vállalkozások száma
A foglalkoztatás növekedése a támogatott vállalkozásoknál output indikátorok, listából választva. 

A megvalósítás tervezett kezdete (év, 
hó, nap): 2015 dátum. 

A megvalósítás tervezett vége (év, hó, 
nap): 2016 dátum

A tevékenység műszaki 
előkészítettsége (a tevékenység 
engedélyköteles-e? tervdokumentáció 
előkészítettségi szintje, engedélyek):

Nem releváns. A projektötletet a Tolna Megyei Területfejlesztési Program nevesítve tartalmazza, ugyanakkor előkészítésére még nem történtek lépések.
választós (engedélyköteles, nem engedélyköteles, bejelentés-köteles
stb.); valamint (nem kezdődött meg, tervdokumentum van, engedély van)
és egyéb közlendő információ. 

Üzemeltetés, működtetés bemutatása 
(szervezet, finanszírozás, tulajdonossal 
kapcsolat):

A szervezet működtetését az első két évben jelen projekt keretében szükséges megol-dani, ezt követően pedig a szervezet fenntartásához szükséges bevételek 
generálása. A 2016-os évtől folyamatosan új pályázati lehetőségeket kell keresni a rendszer fenntar-tására. A szervezet pályázati források megszerzésével képes lehet 
részben megterem-teni az önfenntartás feltételeit. Ezen kívül 2017-től a fenntartáshoz szükségesek lehet-nek az egyes szolgáltatásokért beszedett díjakra, valamint 
egyéb bevételekre (védjegy-használati díjak, tagdíjak stb.). 

szöveges 



A tevékenység megnevezése: A tevékenységek számának megfelelően sokszorosítandó a munkalap!

Tevékenység: a szakmai követelményrendszer alapján önállóan vagy
kapcsolódóan támogatható tevékenység. A tevékenység projektként is
értelmezhető, mennyiben az adott intézkedésre vonatkozó
követelményrendszer ezt lehetővé teszi.

A tevékenység gazdájának 
megnevezése:

Itt a fent rögzített projektgazdát vagy konzorciumi partnereket lehet csak
kiválasztani. 

TOP intézkedés megjelölése (amelynek 
keretében a költség elszámolható):

Ez is választós,az intézkedések felsorolva. Egy projekt több
tevékenységből állhatnak és a különböző tevékenységek különböző
intézkedésekből finanszírozhatók az új logika szerint. 

A tevékenység kategóriája: 
önállóan támogatható tevékenységek. Egy lista alapján készített jelölő
mezős rész. Az egyes intézkedések alatt kategóriák lehetnek (pl. ipari
park, bicikliút), ill. szövegesen kitölthető kategória. 

A tevékenység típusa: Kapcsolódik a tevékenység kategóriához: y új építés vagy felújítás, vagy
szolgáltatás igénybevétele, ill. szövegesen kitölthető kategória. 

A tevékenység leírása: Max. 2000 karakter szöveges

A tevékenység becsült bruttó költsége: szám

A tevékenység helyszíne: szöveges

A tevékenység helyszínének tulajdoni 
viszonyai: Max. 1000 karakter választós. Pl. a pályázó tulajdonában van, a projektből tervezi

megvásárolni, megvásárolja önerőből, idegen tulajdonon aktivál. 

A megvalósulást mérő indikátor: Max. 500 karakter output indikátorok, listából választva. 

A megvalósítás tervezett kezdete (év, 
hó, nap): dátum. 

A megvalósítás tervezett vége (év, hó, 
nap): dátum



A tevékenység műszaki 
előkészítettsége (a tevékenység 
engedélyköteles-e? tervdokumentáció 
előkészítettségi szintje, engedélyek):

Max. 500 karakter
választós (engedélyköteles, nem engedélyköteles, bejelentés-köteles
stb.); valamint (nem kezdődött meg, tervdokumentum van, engedély van)
és egyéb közlendő információ. 

Üzemeltetés, működtetés bemutatása 
(szervezet, finanszírozás, tulajdonossal 
kapcsolat):

Max. 1000 karakter szöveges 



Intézkedésspecifikus adatok (pl): 

   Alapítás időpontja: 

   Fenntartó: 

   Alapellátási szolgálat típusa:

   Akcióterület lakosságszáma: 

Speciális adatok. Pl. integrált projektnél az akcióterület határai, 
lakosságszáma, stb. 



 Adatok Technikai információk
Területi szereplő: Tolna Megyei Önkormányzat megye / mjv, aszerint hogy melyik keretet használja fel. 

Kormányhatározatban rögzített indikatív 
tervezési forrásallokáció:  5635 MrdFt 

automatikusan töltődik a területi szereplő kiválasztásával. Van rá
kormányhatározat, de várhatóan változni fog. itt kell majd olyan
képletezés, hogy a területi szereplő által beküldött projektek összesen
mennyit használnak fel a rendelkezésére álló keretből.

Projektgazda neve: Paksi Többcélú Kistérségi Társulás szöveges

Gazdálkodási formakód: 366 listából választható

Projektgazda székhelye: 7030 Paks, Dózsa György utca 55.-61. szöveges

Projektgazda kapcsolattartója: Misóczki Anikó szöveges

Kapcsolattartó elérhetősége (email): misoczki.aniko@paks.hu szöveges

Kapcsolattartó elérhetősége (telefon): 06-20/967-4676 szöveges

Konzorciumi partner neve: Önkormányzatok a Paksi járás területén az itt rögzített partnereke válaszhatók ki lent a tevékenységeknél is a
tevékenység gazdájánál

Gazdálkodási formakód: 31,32 listából választható

Konzorciumi partner székhelye: Paksi járás településeinek önkormányzatai szöveges
A konzorciumi partnerre eső költség 
(Ft): nem releváns a projekt tevékenységekből áll. A tevékenységeknél lent kérjük a

tevékenység gazdáját, így itt egy szumma összeg számítódik. 

A projekt címe, rövid megnevezése: A Paksi járás településeinek felkészülése és a lehetséges fejlesztések a Paksi Atomerőmű bővítéséhez kapcsolódóan

projekt: adott időintervallumon belül, szerződésben rögzített
személy/szervezet gondozásában megvalósuló egy vagy több
tevékenység, meghatározott költségvetéssel és outputtal / outputokkal.
Amennyiben a projekt konzorciumban valósul meg, a projektben
egyértelműen azonosítható, hogy mely tevékenységet a konzorcium mely
tagja valósítja meg.

A projekt bruttó összköltsége (Ft):  5635 MFt szám



A projekt illeszkedése a 
települési/területi stratégiá(k)hoz (itt kell 
behivatkozni az adott megyei 
területfejlesztési koncepciójának / MJV 
ITS-nak vonatkozó pontját, ami 
egyértelműen alátámasztja a projekt 
indokoltságát): 

Átfogó célok
1.1. A megye gazdasági potenciáljának növelése, a vállalkozói aktivitás erősítése
1.2. Társadalmi megújulás
1.3. A vidékies térségek gazdasági szerepvállalásának megerősítése és vonzó vidéki élettér megteremtése
Stratégiai célok:
1.1.3. A megye természeti erőforrásainak, táji és természeti értékeinek és épített környezetének szélesebb körű megismertetése, potenciáljának javítása, fenntartható 
hasznosítása és tematikus összekapcsolása
• Duna menti rekreációs térség kialakítása
• Kerékpáros turizmus feltételeinek fejlesztése
• Környezeti elemek fenntartható hasznosítására irányuló fejlesztések
1.2.1. Oktatásfejlesztés, hátrányos helyzetű csoportok munkaerő- piaci esélyeinek javítása és a helyi közösségek megerősítése
• Felnőttképzési (műszaki szakképzési) központok létrehozása a megyében
• Szociális ellátórendszer fejlesztése
1.2.2. A kedvezőtlen demográfiai folyamatok (negatív) hatásainak mérséklése
• Életminőség javítása és vonzó élettér kialakítása a településeken gazdasági funkcióbővítéssel
• Kulturális, sport és szabadidős-rekreációs lehetőségek bővítése városokban és falvakban egyaránt
1.2.3. Települési infrastruktúra és közszolgáltatások fejlesztése
• Közszféra infrastruktúrájának energiahatékonyságával kapcsolatos beavatkozások
• Városfejlesztéssel kapcsolatos beavatkozások
• Térségi és helyi közszolgáltatás- és közigazgatás-fejlesztés
1.3.1. Mezőgazdasági alapanyagokra épülő nagy hozzáadott értékű termék előállítás, feldolgozás, piaci értékesítés és agrármarketing tevékenység termelői 
együttműködéssel
• Apró- és kisfalvas térségek elérhetőségének javítása
• A helyben előállított termékek piaci értékesítésének elősegítése
1.3.2. Vidéki életminőség javítása és a rurális térség népességmegtartó képességének elősegítése
• A helyi és helyközi tömegközlekedés keresletorientált racionalizálása
• Vidékies jellegű városok fejlesztése
• Helyi erőforrásokra támaszkodó energiahasznosítás
• Mobil és helyi szolgáltatások megteremtése kistelepüléseken
• Szabadidősport önszerveződésének támogatása és intézményi hátterének biztosítása
• Egészségipari fejlesztések

szöveges

A projekt célja: 

A paksi atomerőmű bővítése során mind a kivitelezés, mind a működtetés szükségessé teszi a Paksi járás településeinek felkészülését, hiszen ez a beruházás jelentősen 
befolyásolja a térség fejlődését. Hatás-sal van a munkaerő piaci helyzet alakulására, a lakosság keresetének megváltozására, ezzel új igényeket teremtve a 
lakókörnyezettel, és az egész térséggel szemben. Az erőmű felépítése és fenntartása során odafigyelést igényel a humánerőforrás, és az emberek elhelyezésére 
szolgáló települési környezet.

A munkaerőforrás és elhelyezésének biztosítására legalább az alábbi szempontokat szükséges figyelembe venni:
• Beruházási munkaerőigény felmérése különös tekintettel a folyamatban lévő atomerőmű létesítések tapasztalataira.
• Üzembe helyezési, üzemeltetési munkaerőigény felmérése, a szükséges szak- és irányító személyzet kiképzése, elszállásolása.
• A szóba jöhető munkaerő potenciál mobilizálhatósága, a megfelelő közlekedési lehetőségek biztosítása.
• A beruházási és üzemeltetési munkaerőigény elhelyezéséhez, életfeltételeinek elvárható színvonalú biztosításához szükséges települési, infrastrukturális, egészségügyi 
és logisztikai háttér biztosítása.
• A térség által nyújtott rekreációs lehetőségek felmérése.

Ezen szempontok alapján a Paksi járás településeinek felkészítése hét fejlesztési cso-portba sorolható:
1. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés
2. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés
3. Települési önkormányzati intézményekben, ingatlanokban az energia-hatékonyság növelés és a megújuló energia felhasználás, valamint a helyi al-kalmazkodás 
támogatása
4. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése
5. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése
6. A meglévő, önkormányzati feladatellátást szolgáló intézmények akadálymente-sítése, családbarát funkciók kialakítása
7. Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése

Itt szükséges meghatározni azt a fő célt (célokat), amelyet a stratégiákban
azonosított problémákra reagálva jelen projekt a fejlesztés
megvalósításával el kíván, és várhatóan el is tud érni.

A projekt célcsoportja: 

A projekt célcsoportja a térségben élő teljes lakosság, melynek száma megközelíti a 47 000 főt. A fejlesztési projekt konkrét célcsoportja beavatkozási területenként 
eltérő, azonban a program egészét tekintve érintett a kisgyerekektől a nyugdíjas korosztályig mindenki, nemtől és etnikai identitástól függetlenül.
Az egészségügy, a szociális ellátás, a kulturális fejlesztések, a közintézmények felújítása mind a Paksi járáson élők érdekeit szolgálják.
A projekt célcsoportjai között megtalálhatóak a járás területén működő élelmiszerter-melők,- feldolgozók, borászatok, kis- és középvállalkozások, őstermelők, TÉSZ-ek, 
tele-pülési önkormányzatok, helyi piacok, fogyasztók.
A projekt közvetlen célcsoportját a rekreációs céllal érkező turisták is jelentik, illetve közvetett célcsoportot képeznek a szálláshely, illetve egyéb turisztikai 
szolgáltatásokat kínáló vállalkozások, és rajtuk keresztül azok munkavállalói.

Itt szükséges meghatározni a projektgazda által a tervezett
tevékenységeken keresztül elérendő, megszólítandó célcsoportot, akik a
fejlesztendő tevékenységet jelenleg használják, illetve a jövőben
használni fogják, így a fejlesztés hatással van rájuk. 

Projekt megvalósulásnak helyszíne: Paksi járás települései település alapján automatikusan töltődik 



   Régió: Dél-Dunántúl település alapján automatikusan töltődik 

   Megye:    Tolna megye település alapján automatikusan töltődik 

   Járás: Paksi járás települései település alapján automatikusan töltődik 

   Település:     nem releváns listából választható

A projektet megalapozó vizsgálatok 
bemutatása: 

A projektet megalapozva 2013. év utolsó negyedévében már elkezdődött az önkormányzati szféra szereplőinek igényfelmérése is, mely több szálon zajlott. Egyrészt 
kistérségi üléseken mondhatták el elképzeléseiket a területfejlesztés releváns résztvevői, másrészt személyes mélyinterjúk keretében ismertük meg a települések, járások 
tervezett fejlesztési irányait, jövőbeli programjait. Az interjú részben a települések, térségek adottságainak, kapacitásainak, erősségeinek feltárására irányult, másrészről 
pedig az egyes települések, térségek kiemelt, közös, vagy egyéni fejlesztési programjainak megismerése volt a célunk. Harmadrészt elektronikus úton is feltárásra és 
összefoglalásra kerültek a települések fejlesztési igényei.

Amennyiben rendelkezésre áll, pl. forgalmi vizsgálatok, környezeti
hatástanulmány, lakossági igényfelmérés. 

A projekt megvalósítása során felmerülő 
kockázatok: 

Jogi szempontok:
- Jogszabályi háttér, szabályok változása
Bekövetkezés valószínűsége: közepes, hatása a projekt céljára: közepes, kockázat kezelése: folyamatos egyeztetés a hatóságokkal
- Tervezési kockázatok, elhúzódó engedélyek
Bekövetkezés valószínűsége: közepes, hatása a projekt céljára: közepes, kockázat kezelése: folyamatos egyeztetés a hatóságokkal, tervezőkkel, közműkezelőkkel

Társadalmi szempontok:
- Lakossági, civil ellenállás a projekt megvalósításával kapcsolatban
Bekövetkezés valószínűsége: kicsi, hatása a projekt céljára: kicsi, kockázat kezelése: A lakosság tájékoztatása a projektről, annak hosszú távú céljainak 
- A civil szervezetek nyomására az alapfeltételként megfogalmazott fejlesztés befagyasztása
Bekövetkezés valószínűsége: kicsi, hatása a projekt céljára: kicsi, kockázat kezelése: A lakosság tájékoztatása a projektről, annak hosszú távú céljainak felmutatásával 
Környezetvédelmi szempontok:
- Környező természetvédelmi területek élővilágának megzavarása
Bekövetkezés valószínűsége: közepes, hatása a projekt céljára: közepes, kockázat kezelése: Az élővilág védelmét szolgáló intézkedések alkalmazása 
- A termelés intenzitásával növekvő környezetterhelés, talajvízszennyezés, CO2 kibocsájtás növekedés
Bekövetkezés valószínűsége: közepes, hatása a projekt céljára: közepes, kockázat kezelése: A talaj folyamatos vizsgálata és a termelési mód szükség szerinti 
megváltoztatása
- Időjárás okozta kockázatok
Bekövetkezés valószínűsége: közepes, hatása a projekt céljára: közepes, kockázat kezelése: A nem megfelelő időjárás határidő módosulást eredményezhet, időjárási 
szempontok figyelembevétele az ütemterv kialakításánál 
Pénzügyi gazdasági, fenntarthatósági szempontok:
- Az előkészítés során alultervezett költségvetés
Bekövetkezés valószínűsége: közepes, hatása a projekt céljára: közepes, kockázat kezelése: a tervezői szerződésbe biztosíték (kötbér) beépítése a reálisan tervezett 
költségbecslés érdekében 
- Saját erő biztosítása, a pályázó pénzügyi stabilitása
Bekövetkezés valószínűsége: közepes, hatása a projekt céljára: közepes, kockázat kezelése: Megalapozott pénzügyi ütemezés összeállítása, kiadások-bevételek 
időbeliségének összehangolása, önerő elkülönített kezelése 
- Késedelmes kifizetések
Bekövetkezés valószínűsége: közepes, hatása a projekt céljára: közepes, kockázat kezelése: A pénzügyi terv megfelelő ütemezése és esetlegesen más források 
átcsoportosítása
Összefüggés más projektekkel, OP-kel:
- Kapcsolódó projektek nem megvalósulása esetén csökkenne a projekt fenntarthatósága
Bekövetkezés valószínűsége: közepes, hatása a projekt céljára: közepes, kockázat kezelése: Jelen programot nagyban megkönnyíti, a start munkaprogramok működése, 

A kockázatelemzés célja azon kedvezőtlen események meghatározása,
amelyek a fejlesztések megvalósíthatósági feltételeit befolyásolhatják
(megvalósítás és üzemeltetés). Cél annak vizsgálata, hogy a projekt által
megvalósítani kívánt tevékenységekben rejlő kockázatok milyen
mértékben tudják esetlegesen befolyásolni a beruházás eredményeit,
illetve megvalósíthatóságát.



A tevékenység megnevezése: Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés

Tevékenység: a szakmai követelményrendszer alapján önállóan vagy
kapcsolódóan támogatható tevékenység. A tevékenység projektként is
értelmezhető, mennyiben az adott intézkedésre vonatkozó
követelményrendszer ezt lehetővé teszi.

A tevékenység gazdájának 
megnevezése: Paks Város Önkormányzata Itt a fent rögzített projektgazdát vagy konzorciumi partnereket lehet csak

kiválasztani. 

TOP intézkedés megjelölése (amelynek 
keretében a költség elszámolható): TOP 2.2.

Ez is választós,az intézkedések felsorolva. Egy projekt több
tevékenységből állhatnak és a különböző tevékenységek különböző
intézkedésekből finanszírozhatók az új logika szerint. 

A tevékenység kategóriája: Regionális támogatás (Területi Operatív Program)
önállóan támogatható tevékenységek. Egy lista alapján készített jelölő
mezős rész. Az egyes intézkedések alatt kategóriák lehetnek (pl. ipari
park, bicikliút), ill. szövegesen kitölthető kategória. 

A tevékenység típusa: Infrastrukturális fejlesztés Kapcsolódik a tevékenység kategóriához: y új építés vagy felújítás, vagy
szolgáltatás igénybevétele, ill. szövegesen kitölthető kategória. 

A tevékenység leírása: Városi strand felújítása Pakson. szöveges

A tevékenység becsült bruttó költsége: 400 millió Ft szám

A tevékenység helyszíne: Paks Városi Strand szöveges

A tevékenység helyszínének tulajdoni 
viszonyai:

Támogatásban akkor részesülhet egy projekt, amennyiben eleget tesz a rendezett tulajdonviszonyok feltételeinek (tulajdonosi nyilatkozat(ok),  bérleti, vagyonkezelési, 
egyéb jogcímen, birtokláshoz való jogot igazoló és használatot biztosító szerződés, valamint eleget tesz a per és igénymentesség kritériumának.
Amennyiben az ingatlanon a pályázón kívüli személynek az ingatlan nyilvántartásba bejegyezhető joga áll fenn, szükséges a jogosult hozzájárulása a fejlesztés 
megvalósítá-sához és fenntartásához. Az ingatlan nyilvántartásba feljegyezhető tények esetén az ingatlan tulajdonosának írásban nyilatkoznia szükséges, továbbá 
(amennyiben releváns, pl. felszámolási eljárás, kisajátítás, telekalakítás, tulajdoni korlátozás, építési tilalom, stb.) hiteles dokumentumokkal igazolnia kell, hogy a 
feljegyzett tény(ek) a projekt megvalósulását és fenntartását nem veszélyezteti(k). Az igény tulajdonosának nyilatko-zatában vállalnia kell, hogy a fenntartási idő végéig 
azt nem érvényesíti, vagy ha érvé-nyesíti, vállalja a fenntartási kötelezettséget.
Amennyiben a fejlesztéssel érintett ingatlan a projekt megvalósítási időszakának végé-re kerül a projektgazda tulajdonába, úgy az ingatlan tulajdonosának a projekt 
megva-lósítása, a projektgazdának a projekt fenntartása tekintetében kell a nyilatkozatot meg-tennie.

választós. Pl. a pályázó tulajdonában van, a projektből tervezi
megvásárolni, megvásárolja önerőből, idegen tulajdonon aktivál. 

A megvalósulást mérő indikátor: 

Teremtett új munkahelyek száma
Támogatott turisztikai attrakciók látogatottsága
Támogatott turisztikai attrakció árbevételének növekedése output indikátorok, listából választva. 

A megvalósítás tervezett kezdete (év, 
hó, nap): 2015.01.01 dátum. 

A megvalósítás tervezett vége (év, hó, 
nap): 2017.12.31 dátum



A tevékenység műszaki 
előkészítettsége (a tevékenység 
engedélyköteles-e? tervdokumentáció 
előkészítettségi szintje, engedélyek):

Előkészítő tevékenységek közé az építési engedélyezési eljárások, és az ezekhez kapcsolódó szakhatósági eljárások tartoznak. A tervdokumentációkat szintén az 
előkészítés során szükséges elkészíttetni.

választós (engedélyköteles, nem engedélyköteles, bejelentés-köteles
stb.); valamint (nem kezdődött meg, tervdokumentum van, engedély van)
és egyéb közlendő információ. 

Üzemeltetés, működtetés bemutatása 
(szervezet, finanszírozás, tulajdonossal 
kapcsolat):

A közterületek fenntartása (karbantartása, gondozása és takarítása) és üzemeltetése, illetve az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérbeadása önkormányzati feladat. A 
kialakítandó műszaki megoldásoknál figyelembe vett magánérdekek egyúttal az érin-tettek üzemeltetésbe, működésbe való bevonását is magával vonja. A projektcsomag 
megvalósulását követően a közterületek által határolt ingatlanokon jelentkező gazda-sági lehetőségek koordinálása, mely egy felől a közvetlenül önkormányzati 
tulajdonban lévő ingatlanok hasznosítását, más felől a magán ingatlanok hasznosítására vonatkozó szabályozás befolyásolást jelenti, a tulajdonos feladata lesz.

szöveges 



A tevékenység megnevezése: Fenntartható települési közlekedésfejlesztés

Tevékenység: a szakmai követelményrendszer alapján önállóan vagy
kapcsolódóan támogatható tevékenység. A tevékenység projektként is
értelmezhető, mennyiben az adott intézkedésre vonatkozó
követelményrendszer ezt lehetővé teszi.

A tevékenység gazdájának 
megnevezése: Dunaföldvár,Paks,Dunaszentgyörgy,Kajdacs,Györköny,Pálfa,Madocsa önkormányzatai Itt a fent rögzített projektgazdát vagy konzorciumi partnereket lehet csak

kiválasztani. 

TOP intézkedés megjelölése (amelynek 
keretében a költség elszámolható): TOP 3.1.

Ez is választós,az intézkedések felsorolva. Egy projekt több
tevékenységből állhatnak és a különböző tevékenységek különböző
intézkedésekből finanszírozhatók az új logika szerint. 

A tevékenység kategóriája: Regionális támogatás (Területi Operatív Program)
önállóan támogatható tevékenységek. Egy lista alapján készített jelölő
mezős rész. Az egyes intézkedések alatt kategóriák lehetnek (pl. ipari
park, bicikliút), ill. szövegesen kitölthető kategória. 

A tevékenység típusa: Infrastrukturális fejlesztés, Eszközbeszerzés támogatás Kapcsolódik a tevékenység kategóriához: y új építés vagy felújítás, vagy
szolgáltatás igénybevétele, ill. szövegesen kitölthető kategória. 

A tevékenység leírása: 

Közlekedés fejlesztések:
Dunaföldvár közlekedés biztonságát javító fejlesztés, közlekedés színvonalának fejlesztése település belterületi szakaszán - Béke tér és Fehérvári úti csomópont 
átépítése (városközpont) rehabilitáció

Kerékpárút hálózat bővítése:
Pakson a Paks-Dunakömlőd kerékpárút-hálózat kiépítése (kb. 5 km hosszon).
Dunaföldváron hivatásforgalmú kerékpárút fejlesztése Dunaföldvár-Bölcske útvonalon (kb. 9 km hosszon).

Település rehabilitáció:
Kajdacson Kossuth utca-Arany János utca közterületeinek felújítása.
Dunaszentgyörgyön a település  megújítása, lakókörnyezet bővítése, közterületek közművesítése, a Várdomb utca rehabilitációja - közterületek és zöldfelületek felújítása.
Györkönyben a település központjában található, az iskola, óvoda, műemlék templom, művelődési ház és a hivatal épülete. Megfelelő funkcionalitással rendelkező 
közterület létrehozása az épületek megközelítésére gyalogosan, kerékpárral és gépjárművel. Parkolási lehetőség biztosítása, vízelvezetés megoldása, út javítása. 
Györköny pincefalujában 290 présház található. A pincefaluba vezető út és környezetének rehabilitációja ( Paksi utca-Petőfi utca), vízelvezetés, út javítás, információs 
táblák, pihenők, parkolók kialakítása. Szabadság utca rehabilitációja és fejlesztése, a vízelvezető árok és járda építése, út javítása.
Madocsán közterületek felújítása a településkép javítása és a komfortérzet javítása érdekében.
Pálfán a települési közterületek fel- és megújítása.
Kajdacson a Petőfi utca - Tabán utca  által határolt településrész megújítása.

Falumúzeum környezetének rehabilitációja:
Györkönyben közterület rendezése: út javítás, parkoló létrehozása, vízelvezetés megoldása Kossuth Lajos utcában

szöveges

A tevékenység becsült bruttó költsége: 1830 millió Ft szám

A tevékenység helyszíne: Dunaföldvár,Paks,Dunaszentgyörgy,Kajdacs,Györköny,Pálfa,Madocsa szöveges

A tevékenység helyszínének tulajdoni 
viszonyai:

Támogatásban akkor részesülhet egy projekt, amennyiben eleget tesz a rendezett tulajdonviszonyok feltételeinek (tulajdonosi nyilatkozat(ok),  bérleti, vagyonkezelési, 
egyéb jogcímen, birtokláshoz való jogot igazoló és használatot biztosító szerződés, valamint eleget tesz a per és igénymentesség kritériumának.
Amennyiben az ingatlanon a pályázón kívüli személynek az ingatlan nyilvántartásba bejegyezhető joga áll fenn, szükséges a jogosult hozzájárulása a fejlesztés 
megvalósítá-sához és fenntartásához. Az ingatlan nyilvántartásba feljegyezhető tények esetén az ingatlan tulajdonosának írásban nyilatkoznia szükséges, továbbá 
(amennyiben releváns, pl. felszámolási eljárás, kisajátítás, telekalakítás, tulajdoni korlátozás, építési tilalom, stb.) hiteles dokumentumokkal igazolnia kell, hogy a 
feljegyzett tény(ek) a projekt megvalósulását és fenntartását nem veszélyezteti(k). Az igény tulajdonosának nyilatko-zatában vállalnia kell, hogy a fenntartási idő végéig 
azt nem érvényesíti, vagy ha érvé-nyesíti, vállalja a fenntartási kötelezettséget.
Amennyiben a fejlesztéssel érintett ingatlan a projekt megvalósítási időszakának végé-re kerül a projektgazda tulajdonába, úgy az ingatlan tulajdonosának a projekt 
megva-lósítása, a projektgazdának a projekt fenntartása tekintetében kell a nyilatkozatot meg-tennie.

választós. Pl. a pályázó tulajdonában van, a projektből tervezi
megvásárolni, megvásárolja önerőből, idegen tulajdonon aktivál. 

A megvalósulást mérő indikátor: Korszerűsített közutak a települések belterületein
Kiépített kerékpárút-hálózat száma output indikátorok, listából választva. 

A megvalósítás tervezett kezdete (év, 
hó, nap): 2015.01.01 dátum. 

A megvalósítás tervezett vége (év, hó, 
nap): 2017.12.31 dátum



A tevékenység műszaki 
előkészítettsége (a tevékenység 
engedélyköteles-e? tervdokumentáció 
előkészítettségi szintje, engedélyek):

Előkészítő tevékenységek közé az építési engedélyezési eljárások, és az ezekhez kapcsolódó szakhatósági eljárások tartoznak. A tervdokumentációkat szintén az 
előkészítés során szükséges elkészíttetni.

választós (engedélyköteles, nem engedélyköteles, bejelentés-köteles
stb.); valamint (nem kezdődött meg, tervdokumentum van, engedély van)
és egyéb közlendő információ. 

Üzemeltetés, működtetés bemutatása 
(szervezet, finanszírozás, tulajdonossal 
kapcsolat):

A közterületek fenntartása (karbantartása, gondozása és takarítása) és üzemeltetése, illetve az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérbeadása önkormányzati feladat. A 
kialakítandó műszaki megoldásoknál figyelembe vett magánérdekek egyúttal az érin-tettek üzemeltetésbe, működésbe való bevonását is magával vonja. A projektcsomag 
megvalósulását követően a közterületek által határolt ingatlanokon jelentkező gazda-sági lehetőségek koordinálása, mely egy felől a közvetlenül önkormányzati 
tulajdonban lévő ingatlanok hasznosítását, más felől a magán ingatlanok hasznosítására vonatkozó szabályozás befolyásolást jelenti, a tulajdonos feladata lesz.

szöveges 



A tevékenység megnevezése: Települési önkormányzati intézményekben, ingatlanokban az energia-hatékonyság növelés és a megújuló energia felhasználás, valamint a helyi al-
kalmazkodás támogatása

Tevékenység: a szakmai követelményrendszer alapján önállóan vagy
kapcsolódóan támogatható tevékenység. A tevékenység projektként is
értelmezhető, mennyiben az adott intézkedésre vonatkozó
követelményrendszer ezt lehetővé teszi.

A tevékenység gazdájának 
megnevezése: Kajdacs,Németkér,Pálfa,Bölcske,Dunaszentgyörgy,Gerjen,Madocsa,Tengelic,Dunaföldvár önkormányzatai Itt a fent rögzített projektgazdát vagy konzorciumi partnereket lehet csak

kiválasztani. 

TOP intézkedés megjelölése (amelynek 
keretében a költség elszámolható): TOP 3.2.

Ez is választós,az intézkedések felsorolva. Egy projekt több
tevékenységből állhatnak és a különböző tevékenységek különböző
intézkedésekből finanszírozhatók az új logika szerint. 

A tevékenység kategóriája: Regionális támogatás (Területi Operatív Program)
önállóan támogatható tevékenységek. Egy lista alapján készített jelölő
mezős rész. Az egyes intézkedések alatt kategóriák lehetnek (pl. ipari
park, bicikliút), ill. szövegesen kitölthető kategória. 

A tevékenység típusa: Infrastrukturális fejlesztés,Eszközbeszerzés támogatás Kapcsolódik a tevékenység kategóriához: y új építés vagy felújítás, vagy
szolgáltatás igénybevétele, ill. szövegesen kitölthető kategória. 

A tevékenység leírása: 

Homlokzat felújítás, energetikai racionalizálás:
Kajdacson középületek rehabilitációja (iskola épületének felújítása).
Németkéren az óvoda épületének felújítása.
Pálfán a civil ház és az óvoda felújítása.

Fűtéskorszerűsítés:
Bölcskén középületek fűtéskorszerűsítése.

Intézmények energetikai felújítása, fejlesztése:
Bölcskén Óvodák, álltalános iskolák felújítása, energetikai korszerűsítése.
Madocsán megújuló energiaforrások hasznosításával épületenergetikai fejlesztés (fűtés, nyílászárók, stb.) az óvoda és a sportcsarnok épületében.
Tengelicen a Sportcsarnok épületének energiamegtakarítást szolgáló fejlesztése: tetőfelújítás, megújuló energiafelhasználás.

Középületek rehabilitációja:
Dunaszentgyörgyön a Községháza felújítása, energetikai célú energiatakarékosság jegyében történő fejlesztése.
Gerjenben az óvoda külső felújítása, és az iskola-óvoda nyílászárók cseréje, a Művelődési Ház belső rekonstrukciója.

Helyi alkalmazkodás:
Dunaföldváron mezőgazdasági termékek feldolgozása (gyümölcslé feldolgozó, pálinkafőző) .

szöveges

A tevékenység becsült bruttó költsége: 780 millió Ft szám

A tevékenység helyszíne: Kajdacs,Németkér,Pálfa,Bölcske,Dunaszentgyörgy,Gerjen,Madocsa,Tengelic,Dunaföldvár szöveges

A tevékenység helyszínének tulajdoni 
viszonyai:

Támogatásban akkor részesülhet egy projekt, amennyiben eleget tesz a rendezett tulajdonviszonyok feltételeinek (tulajdonosi nyilatkozat(ok),  bérleti, vagyonkezelési, 
egyéb jogcímen, birtokláshoz való jogot igazoló és használatot biztosító szerződés, valamint eleget tesz a per és igénymentesség kritériumának.
Amennyiben az ingatlanon a pályázón kívüli személynek az ingatlan nyilvántartásba bejegyezhető joga áll fenn, szükséges a jogosult hozzájárulása a fejlesztés 
megvalósítá-sához és fenntartásához. Az ingatlan nyilvántartásba feljegyezhető tények esetén az ingatlan tulajdonosának írásban nyilatkoznia szükséges, továbbá 
(amennyiben releváns, pl. felszámolási eljárás, kisajátítás, telekalakítás, tulajdoni korlátozás, építési tilalom, stb.) hiteles dokumentumokkal igazolnia kell, hogy a 
feljegyzett tény(ek) a projekt megvalósulását és fenntartását nem veszélyezteti(k). Az igény tulajdonosának nyilatko-zatában vállalnia kell, hogy a fenntartási idő végéig 
azt nem érvényesíti, vagy ha érvé-nyesíti, vállalja a fenntartási kötelezettséget.
Amennyiben a fejlesztéssel érintett ingatlan a projekt megvalósítási időszakának végé-re kerül a projektgazda tulajdonába, úgy az ingatlan tulajdonosának a projekt 
megva-lósítása, a projektgazdának a projekt fenntartása tekintetében kell a nyilatkozatot meg-tennie.

választós. Pl. a pályázó tulajdonában van, a projektből tervezi
megvásárolni, megvásárolja önerőből, idegen tulajdonon aktivál. 

A megvalósulást mérő indikátor: 

A fejlesztések eredményeként korszerű infrastruktúrával ellátott intézmények száma
Felújított, korszerűsített középületek száma
Épületenergetikai fejlesztések száma
A középületek éves elsődleges energiafogyasztásának csökkentése
A megtakarított energia mennyisége
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség

output indikátorok, listából választva. 

A megvalósítás tervezett kezdete (év, 
hó, nap): 2015.01.01 dátum. 

A megvalósítás tervezett vége (év, hó, 
nap): 2017.12.31 dátum



A tevékenység műszaki 
előkészítettsége (a tevékenység 
engedélyköteles-e? tervdokumentáció 
előkészítettségi szintje, engedélyek):

Előkészítő tevékenységek közé az építési engedélyezési eljárások, és az ezekhez kapcsolódó szakhatósági eljárások tartoznak. A tervdokumentációkat szintén az 
előkészítés során szükséges elkészíttetni.

választós (engedélyköteles, nem engedélyköteles, bejelentés-köteles
stb.); valamint (nem kezdődött meg, tervdokumentum van, engedély van)
és egyéb közlendő információ. 

Üzemeltetés, működtetés bemutatása 
(szervezet, finanszírozás, tulajdonossal 
kapcsolat):

A közterületek fenntartása (karbantartása, gondozása és takarítása) és üzemeltetése, illetve az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérbeadása önkormányzati feladat. A 
kialakítandó műszaki megoldásoknál figyelembe vett magánérdekek egyúttal az érin-tettek üzemeltetésbe, működésbe való bevonását is magával vonja. A projektcsomag 
megvalósulását követően a közterületek által határolt ingatlanokon jelentkező gazda-sági lehetőségek koordinálása, mely egy felől a közvetlenül önkormányzati 
tulajdonban lévő ingatlanok hasznosítását, más felől a magán ingatlanok hasznosítására vonatkozó szabályozás befolyásolást jelenti, a tulajdonos feladata lesz.

szöveges 



A tevékenység megnevezése: Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

Tevékenység: a szakmai követelményrendszer alapján önállóan vagy
kapcsolódóan támogatható tevékenység. A tevékenység projektként is
értelmezhető, mennyiben az adott intézkedésre vonatkozó
követelményrendszer ezt lehetővé teszi.

A tevékenység gazdájának 
megnevezése: Kajdacs,Gerjen,Nagydorog,Paks,Tengelic önkormányzatai Itt a fent rögzített projektgazdát vagy konzorciumi partnereket lehet csak

kiválasztani. 

TOP intézkedés megjelölése (amelynek 
keretében a költség elszámolható): TOP 4.1.

Ez is választós,az intézkedések felsorolva. Egy projekt több
tevékenységből állhatnak és a különböző tevékenységek különböző
intézkedésekből finanszírozhatók az új logika szerint. 

A tevékenység kategóriája: Regionális támogatás (Területi Operatív Program)
önállóan támogatható tevékenységek. Egy lista alapján készített jelölő
mezős rész. Az egyes intézkedések alatt kategóriák lehetnek (pl. ipari
park, bicikliút), ill. szövegesen kitölthető kategória. 

A tevékenység típusa: Infrastrukturális fejlesztés,Eszközbeszerzés támogatás Kapcsolódik a tevékenység kategóriához: y új építés vagy felújítás, vagy
szolgáltatás igénybevétele, ill. szövegesen kitölthető kategória. 

A tevékenység leírása: 

Közintézmények energia felhasználásának csökkentő beruházás:
Kajdacson az óvoda, a hivatal és a rendelő energiafelhasználását csökkentő beruházások.

Egészségügyi intézmények felújítása:
Gerjenben az egészségház felújítása.
Pakson a Barátság utcai rendelő felújítása, bővítése.
Tengelicen a házi orvosi rendelő felújítása, komfortossá és energia hatékonnyá tétele.

Homlokzatfelújítás, energatikai recionalizálás:
Nagydorogon a közintézmények akadálymentesítése, orvosi rendelő, egészségház, házasságkötő terem épülete, művelődési ház felújítása, múzeum felújítása.

szöveges

A tevékenység becsült bruttó költsége: 460 millió Ft szám

A tevékenység helyszíne: Kajdacs,Gerjen,Nagydorog,Paks,Tengelic szöveges

A tevékenység helyszínének tulajdoni 
viszonyai:

Támogatásban akkor részesülhet egy projekt, amennyiben eleget tesz a rendezett tulajdonviszonyok feltételeinek (tulajdonosi nyilatkozat(ok),  bérleti, vagyonkezelési, 
egyéb jogcímen, birtokláshoz való jogot igazoló és használatot biztosító szerződés, valamint eleget tesz a per és igénymentesség kritériumának.
Amennyiben az ingatlanon a pályázón kívüli személynek az ingatlan nyilvántartásba bejegyezhető joga áll fenn, szükséges a jogosult hozzájárulása a fejlesztés 
megvalósítá-sához és fenntartásához. Az ingatlan nyilvántartásba feljegyezhető tények esetén az ingatlan tulajdonosának írásban nyilatkoznia szükséges, továbbá 
(amennyiben releváns, pl. felszámolási eljárás, kisajátítás, telekalakítás, tulajdoni korlátozás, építési tilalom, stb.) hiteles dokumentumokkal igazolnia kell, hogy a 
feljegyzett tény(ek) a projekt megvalósulását és fenntartását nem veszélyezteti(k). Az igény tulajdonosának nyilatko-zatában vállalnia kell, hogy a fenntartási idő végéig 
azt nem érvényesíti, vagy ha érvé-nyesíti, vállalja a fenntartási kötelezettséget.
Amennyiben a fejlesztéssel érintett ingatlan a projekt megvalósítási időszakának végé-re kerül a projektgazda tulajdonába, úgy az ingatlan tulajdonosának a projekt 
megva-lósítása, a projektgazdának a projekt fenntartása tekintetében kell a nyilatkozatot meg-tennie.

választós. Pl. a pályázó tulajdonában van, a projektből tervezi
megvásárolni, megvásárolja önerőből, idegen tulajdonon aktivál. 

A megvalósulást mérő indikátor: 

A fejlesztések eredményeként korszerű infrastruktúrával ellátott intézmények száma
Bentlakásos idősek otthonának létesítése
Felújított, korszerűsített középületek száma
Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság
A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások száma
Akadálymentesített épületek száma

output indikátorok, listából választva. 

A megvalósítás tervezett kezdete (év, 
hó, nap): 2015.01.01 dátum. 

A megvalósítás tervezett vége (év, hó, 
nap): 2017.12.31 dátum



A tevékenység műszaki 
előkészítettsége (a tevékenység 
engedélyköteles-e? tervdokumentáció 
előkészítettségi szintje, engedélyek):

Előkészítő tevékenységek közé az építési engedélyezési eljárások, és az ezekhez kapcsolódó szakhatósági eljárások tartoznak. A tervdokumentációkat szintén az 
előkészítés során szükséges elkészíttetni.

választós (engedélyköteles, nem engedélyköteles, bejelentés-köteles
stb.); valamint (nem kezdődött meg, tervdokumentum van, engedély van)
és egyéb közlendő információ. 

Üzemeltetés, működtetés bemutatása 
(szervezet, finanszírozás, tulajdonossal 
kapcsolat):

A közterületek fenntartása (karbantartása, gondozása és takarítása) és üzemeltetése, illetve az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérbeadása önkormányzati feladat. A 
kialakítandó műszaki megoldásoknál figyelembe vett magánérdekek egyúttal az érin-tettek üzemeltetésbe, működésbe való bevonását is magával vonja. A projektcsomag 
megvalósulását követően a közterületek által határolt ingatlanokon jelentkező gazda-sági lehetőségek koordinálása, mely egy felől a közvetlenül önkormányzati 
tulajdonban lévő ingatlanok hasznosítását, más felől a magán ingatlanok hasznosítására vonatkozó szabályozás befolyásolást jelenti, a tulajdonos feladata lesz.

szöveges 



A tevékenység megnevezése: A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

Tevékenység: a szakmai követelményrendszer alapján önállóan vagy
kapcsolódóan támogatható tevékenység. A tevékenység projektként is
értelmezhető, mennyiben az adott intézkedésre vonatkozó
követelményrendszer ezt lehetővé teszi.

A tevékenység gazdájának 
megnevezése: Dunaföldvár, Györköny, Madocsa, Nagydorog, Paks, Pusztahencse önkormányzatai Itt a fent rögzített projektgazdát vagy konzorciumi partnereket lehet csak

kiválasztani. 

TOP intézkedés megjelölése (amelynek 
keretében a költség elszámolható): TOP 4.2.

Ez is választós,az intézkedések felsorolva. Egy projekt több
tevékenységből állhatnak és a különböző tevékenységek különböző
intézkedésekből finanszírozhatók az új logika szerint. 

A tevékenység kategóriája: Regionális támogatás (Területi Operatív Program)
önállóan támogatható tevékenységek. Egy lista alapján készített jelölő
mezős rész. Az egyes intézkedések alatt kategóriák lehetnek (pl. ipari
park, bicikliút), ill. szövegesen kitölthető kategória. 

A tevékenység típusa: Infrastrukturális fejlesztés,Eszközbeszerzés támogatás Kapcsolódik a tevékenység kategóriához: y új építés vagy felújítás, vagy
szolgáltatás igénybevétele, ill. szövegesen kitölthető kategória. 

A tevékenység leírása: 

Szociális fejlesztések:
Dunaföldváron a Napsugár Idősek Otthonának teljes akadálymentesítése, külső lift kialakítása.
Madocsán 50 fős bentlakásos idősek otthona kialakítása az önkormányzati tulajdonú volt TSZ- székházban, és a meglévő Alapszolgáltatási Központ korszerűsítése, 
akadálymentesítése.

Szociális intézmények létesítése:
Györkönyben egy 30 főt befogadó bentlakásos idősek otthona létesítése.

Sportcsarnok többfunkciós fejlesztése:
Nagydorogon sportcsarnok fejlesztése, és egy többfunkciós közösségi tér kialakítása.

Tanuszoda létesítése:
Pakson Tanuszoda létesítése.

Településrehabilitáció:
Pusztahencsén az orvosi rendelő és környezetének felújítása.

szöveges

A tevékenység becsült bruttó költsége: 1165 millió Ft szám

A tevékenység helyszíne: Dunaföldvár, Györköny, Madocsa, Nagydorog, Paks, Pusztahencse szöveges

A tevékenység helyszínének tulajdoni 
viszonyai:

Támogatásban akkor részesülhet egy projekt, amennyiben eleget tesz a rendezett tulajdonviszonyok feltételeinek (tulajdonosi nyilatkozat(ok),  bérleti, vagyonkezelési, 
egyéb jogcímen, birtokláshoz való jogot igazoló és használatot biztosító szerződés, valamint eleget tesz a per és igénymentesség kritériumának.
Amennyiben az ingatlanon a pályázón kívüli személynek az ingatlan nyilvántartásba bejegyezhető joga áll fenn, szükséges a jogosult hozzájárulása a fejlesztés 
megvalósítá-sához és fenntartásához. Az ingatlan nyilvántartásba feljegyezhető tények esetén az ingatlan tulajdonosának írásban nyilatkoznia szükséges, továbbá 
(amennyiben releváns, pl. felszámolási eljárás, kisajátítás, telekalakítás, tulajdoni korlátozás, építési tilalom, stb.) hiteles dokumentumokkal igazolnia kell, hogy a 
feljegyzett tény(ek) a projekt megvalósulását és fenntartását nem veszélyezteti(k). Az igény tulajdonosának nyilatko-zatában vállalnia kell, hogy a fenntartási idő végéig 
azt nem érvényesíti, vagy ha érvé-nyesíti, vállalja a fenntartási kötelezettséget.
Amennyiben a fejlesztéssel érintett ingatlan a projekt megvalósítási időszakának végé-re kerül a projektgazda tulajdonába, úgy az ingatlan tulajdonosának a projekt 
megva-lósítása, a projektgazdának a projekt fenntartása tekintetében kell a nyilatkozatot meg-tennie.

választós. Pl. a pályázó tulajdonában van, a projektből tervezi
megvásárolni, megvásárolja önerőből, idegen tulajdonon aktivál. 

A megvalósulást mérő indikátor: 

A fejlesztések eredményeként korszerű infrastruktúrával ellátott intézmények száma
Bentlakásos idősek otthonának létesítése
Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság
A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások száma
Akadálymentesített épületek száma

output indikátorok, listából választva. 

A megvalósítás tervezett kezdete (év, 
hó, nap): 2015.01.01 dátum. 

A megvalósítás tervezett vége (év, hó, 
nap): 2017.12.31 dátum



A tevékenység műszaki 
előkészítettsége (a tevékenység 
engedélyköteles-e? tervdokumentáció 
előkészítettségi szintje, engedélyek):

Előkészítő tevékenységek közé az építési engedélyezési eljárások, és az ezekhez kapcsolódó szakhatósági eljárások tartoznak. A tervdokumentációkat szintén az 
előkészítés során szükséges elkészíttetni.

választós (engedélyköteles, nem engedélyköteles, bejelentés-köteles
stb.); valamint (nem kezdődött meg, tervdokumentum van, engedély van)
és egyéb közlendő információ. 

Üzemeltetés, működtetés bemutatása 
(szervezet, finanszírozás, tulajdonossal 
kapcsolat):

A közterületek fenntartása (karbantartása, gondozása és takarítása) és üzemeltetése, illetve az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérbeadása önkormányzati feladat. A 
kialakítandó műszaki megoldásoknál figyelembe vett magánérdekek egyúttal az érin-tettek üzemeltetésbe, működésbe való bevonását is magával vonja. A projektcsomag 
megvalósulását követően a közterületek által határolt ingatlanokon jelentkező gazda-sági lehetőségek koordinálása, mely egy felől a közvetlenül önkormányzati 
tulajdonban lévő ingatlanok hasznosítását, más felől a magán ingatlanok hasznosítására vonatkozó szabályozás befolyásolást jelenti, a tulajdonos feladata lesz.

szöveges 



A tevékenység megnevezése: A meglévő, önkormányzati feladatellátást szolgáló intézmények akadálymente-sítése, családbarát funkciók kialakítása

Tevékenység: a szakmai követelményrendszer alapján önállóan vagy
kapcsolódóan támogatható tevékenység. A tevékenység projektként is
értelmezhető, mennyiben az adott intézkedésre vonatkozó
követelményrendszer ezt lehetővé teszi.

A tevékenység gazdájának 
megnevezése: Dunaföldvár, Madocsa, Paks önkormányzatai Itt a fent rögzített projektgazdát vagy konzorciumi partnereket lehet csak

kiválasztani. 

TOP intézkedés megjelölése (amelynek 
keretében a költség elszámolható): TOP 4.3.

Ez is választós,az intézkedések felsorolva. Egy projekt több
tevékenységből állhatnak és a különböző tevékenységek különböző
intézkedésekből finanszírozhatók az új logika szerint. 

A tevékenység kategóriája: Regionális támogatás (Területi Operatív Program)
önállóan támogatható tevékenységek. Egy lista alapján készített jelölő
mezős rész. Az egyes intézkedések alatt kategóriák lehetnek (pl. ipari
park, bicikliút), ill. szövegesen kitölthető kategória. 

A tevékenység típusa: Infrastrukturális fejlesztés,Eszközbeszerzés támogatás Kapcsolódik a tevékenység kategóriához: y új építés vagy felújítás, vagy
szolgáltatás igénybevétele, ill. szövegesen kitölthető kategória. 

A tevékenység leírása: 

Önkormányzati épületek korszerűsítése:
Dunaföldváron a Művelődési Ház bővítése, korszerűsítése és akadálymentesítése.

Művelődési ház - Könyvtár felújítása:
Madocsán a Művelődési Ház és a Könyvtár épületének fűtéskorszerűsítése, nyílászárók cseréje, külső hőszigetelés, vizesblokkfelújítás és akadálymentesítés.

Közintézmények fejlesztése:
Pakson informatikai fejlesztések az információbiztonsághoz szükséges fizikai védelem biztosítása érdekében, rádiófrekvenciás adatátvitel biztosítása a kritikus 
intézményekben, a hivatali elektronikus ügyintézés bevezetése, szoftver- és hardverfejlesztések.

szöveges

A tevékenység becsült bruttó költsége: 350 millió Ft szám

A tevékenység helyszíne: Dunaföldvár, Madocsa, Paks szöveges

A tevékenység helyszínének tulajdoni 
viszonyai:

Támogatásban akkor részesülhet egy projekt, amennyiben eleget tesz a rendezett tulajdonviszonyok feltételeinek (tulajdonosi nyilatkozat(ok),  bérleti, vagyonkezelési, 
egyéb jogcímen, birtokláshoz való jogot igazoló és használatot biztosító szerződés, valamint eleget tesz a per és igénymentesség kritériumának.
Amennyiben az ingatlanon a pályázón kívüli személynek az ingatlan nyilvántartásba bejegyezhető joga áll fenn, szükséges a jogosult hozzájárulása a fejlesztés 
megvalósítá-sához és fenntartásához. Az ingatlan nyilvántartásba feljegyezhető tények esetén az ingatlan tulajdonosának írásban nyilatkoznia szükséges, továbbá 
(amennyiben releváns, pl. felszámolási eljárás, kisajátítás, telekalakítás, tulajdoni korlátozás, építési tilalom, stb.) hiteles dokumentumokkal igazolnia kell, hogy a 
feljegyzett tény(ek) a projekt megvalósulását és fenntartását nem veszélyezteti(k). Az igény tulajdonosának nyilatko-zatában vállalnia kell, hogy a fenntartási idő végéig 
azt nem érvényesíti, vagy ha érvé-nyesíti, vállalja a fenntartási kötelezettséget.
Amennyiben a fejlesztéssel érintett ingatlan a projekt megvalósítási időszakának végé-re kerül a projektgazda tulajdonába, úgy az ingatlan tulajdonosának a projekt 
megva-lósítása, a projektgazdának a projekt fenntartása tekintetében kell a nyilatkozatot meg-tennie.

választós. Pl. a pályázó tulajdonában van, a projektből tervezi
megvásárolni, megvásárolja önerőből, idegen tulajdonon aktivál. 

A megvalósulást mérő indikátor: 

Támogatásban részesülő önkormányzatok száma
A fejlesztések eredményeként korszerű infrastruktúrával ellátott intézmények száma                                                                                                                    Felújított, 
korszerűsített középületek száma
Akadálymentesített épületek száma

output indikátorok, listából választva. 

A megvalósítás tervezett kezdete (év, 
hó, nap): 2015.01.01 dátum. 

A megvalósítás tervezett vége (év, hó, 
nap): 2017.12.31 dátum



A tevékenység műszaki 
előkészítettsége (a tevékenység 
engedélyköteles-e? tervdokumentáció 
előkészítettségi szintje, engedélyek):

Előkészítő tevékenységek közé az építési engedélyezési eljárások, és az ezekhez kapcsolódó szakhatósági eljárások tartoznak. A tervdokumentációkat szintén az 
előkészítés során szükséges elkészíttetni.

választós (engedélyköteles, nem engedélyköteles, bejelentés-köteles
stb.); valamint (nem kezdődött meg, tervdokumentum van, engedély van)
és egyéb közlendő információ. 

Üzemeltetés, működtetés bemutatása 
(szervezet, finanszírozás, tulajdonossal 
kapcsolat):

A közterületek fenntartása (karbantartása, gondozása és takarítása) és üzemeltetése, illetve az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérbeadása önkormányzati feladat. A 
kialakítandó műszaki megoldásoknál figyelembe vett magánérdekek egyúttal az érin-tettek üzemeltetésbe, működésbe való bevonását is magával vonja. A projektcsomag 
megvalósulását követően a közterületek által határolt ingatlanokon jelentkező gazda-sági lehetőségek koordinálása, mely egy felől a közvetlenül önkormányzati 
tulajdonban lévő ingatlanok hasznosítását, más felől a magán ingatlanok hasznosítására vonatkozó szabályozás befolyásolást jelenti, a tulajdonos feladata lesz.

szöveges 



A tevékenység megnevezése: Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése

Tevékenység: a szakmai követelményrendszer alapján önállóan vagy
kapcsolódóan támogatható tevékenység. A tevékenység projektként is
értelmezhető, mennyiben az adott intézkedésre vonatkozó
követelményrendszer ezt lehetővé teszi.

A tevékenység gazdájának 
megnevezése: Dunaföldvár, Paks önkormányzatai Itt a fent rögzített projektgazdát vagy konzorciumi partnereket lehet csak

kiválasztani. 

TOP intézkedés megjelölése (amelynek 
keretében a költség elszámolható): TOP 5.1.

Ez is választós,az intézkedések felsorolva. Egy projekt több
tevékenységből állhatnak és a különböző tevékenységek különböző
intézkedésekből finanszírozhatók az új logika szerint. 

A tevékenység kategóriája: Regionális támogatás (Területi Operatív Program)
önállóan támogatható tevékenységek. Egy lista alapján készített jelölő
mezős rész. Az egyes intézkedések alatt kategóriák lehetnek (pl. ipari
park, bicikliút), ill. szövegesen kitölthető kategória. 

A tevékenység típusa: Infrastrukturális fejlesztés Kapcsolódik a tevékenység kategóriához: y új építés vagy felújítás, vagy
szolgáltatás igénybevétele, ill. szövegesen kitölthető kategória. 

A tevékenység leírása: 

Piactér kialakítása:
Dunaföldváron a Piac-Vak Bottyán téren árusító helyek korszerűsítése, és közösségi tér kialakítása.

Kulturális központ felújítása:
Pakson a Csengey Dénes Kulturális Központ felújítása, többfunkciós bővítése.

szöveges

A tevékenység becsült bruttó költsége: 650 millió Ft szám

A tevékenység helyszíne: Dunaföldvár, Paks szöveges

A tevékenység helyszínének tulajdoni 
viszonyai:

Támogatásban akkor részesülhet egy projekt, amennyiben eleget tesz a rendezett tulajdonviszonyok feltételeinek (tulajdonosi nyilatkozat(ok),  bérleti, vagyonkezelési, 
egyéb jogcímen, birtokláshoz való jogot igazoló és használatot biztosító szerződés, valamint eleget tesz a per és igénymentesség kritériumának.
Amennyiben az ingatlanon a pályázón kívüli személynek az ingatlan nyilvántartásba bejegyezhető joga áll fenn, szükséges a jogosult hozzájárulása a fejlesztés 
megvalósítá-sához és fenntartásához. Az ingatlan nyilvántartásba feljegyezhető tények esetén az ingatlan tulajdonosának írásban nyilatkoznia szükséges, továbbá 
(amennyiben releváns, pl. felszámolási eljárás, kisajátítás, telekalakítás, tulajdoni korlátozás, építési tilalom, stb.) hiteles dokumentumokkal igazolnia kell, hogy a 
feljegyzett tény(ek) a projekt megvalósulását és fenntartását nem veszélyezteti(k). Az igény tulajdonosának nyilatko-zatában vállalnia kell, hogy a fenntartási idő végéig 
azt nem érvényesíti, vagy ha érvé-nyesíti, vállalja a fenntartási kötelezettséget.
Amennyiben a fejlesztéssel érintett ingatlan a projekt megvalósítási időszakának végé-re kerül a projektgazda tulajdonába, úgy az ingatlan tulajdonosának a projekt 
megva-lósítása, a projektgazdának a projekt fenntartása tekintetében kell a nyilatkozatot meg-tennie.

választós. Pl. a pályázó tulajdonában van, a projektből tervezi
megvásárolni, megvásárolja önerőből, idegen tulajdonon aktivál. 

A megvalósulást mérő indikátor: 

Korszerűsített közterületek a települések belterületein
Felújított, korszerűsített középületek száma
Újonnan kialakított közösségi tér száma output indikátorok, listából választva. 

A megvalósítás tervezett kezdete (év, 
hó, nap): 2015.01.01 dátum. 

A megvalósítás tervezett vége (év, hó, 
nap): 2017.12.31 dátum



A tevékenység műszaki 
előkészítettsége (a tevékenység 
engedélyköteles-e? tervdokumentáció 
előkészítettségi szintje, engedélyek):

Előkészítő tevékenységek közé az építési engedélyezési eljárások, és az ezekhez kapcsolódó szakhatósági eljárások tartoznak. A tervdokumentációkat szintén az 
előkészítés során szükséges elkészíttetni.

választós (engedélyköteles, nem engedélyköteles, bejelentés-köteles
stb.); valamint (nem kezdődött meg, tervdokumentum van, engedély van)
és egyéb közlendő információ. 

Üzemeltetés, működtetés bemutatása 
(szervezet, finanszírozás, tulajdonossal 
kapcsolat):

A közterületek fenntartása (karbantartása, gondozása és takarítása) és üzemeltetése, illetve az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérbeadása önkormányzati feladat. A 
kialakítandó műszaki megoldásoknál figyelembe vett magánérdekek egyúttal az érin-tettek üzemeltetésbe, működésbe való bevonását is magával vonja. A projektcsomag 
megvalósulását követően a közterületek által határolt ingatlanokon jelentkező gazda-sági lehetőségek koordinálása, mely egy felől a közvetlenül önkormányzati 
tulajdonban lévő ingatlanok hasznosítását, más felől a magán ingatlanok hasznosítására vonatkozó szabályozás befolyásolást jelenti, a tulajdonos feladata lesz.

szöveges 



Intézkedésspecifikus adatok (pl): 

   Alapítás időpontja: 

   Fenntartó: 

   Alapellátási szolgálat típusa:

   Akcióterület lakosságszáma: 



Nem releváns



Speciális adatok. Pl. integrált projektnél az akcióterület határai, 
lakosságszáma, stb. 



 Adatok Technikai információk
Területi szereplő: Tolna megyei Önkormányzat megye / mjv, aszerint hogy melyik keretet használja fel. 

Kormányhatározatban rögzített indikatív 
tervezési forrásallokáció: 13 836 603 092 

automatikusan töltődik a területi szereplő kiválasztásával. Van rá
kormányhatározat, de várhatóan változni fog. itt kell majd olyan
képletezés, hogy a területi szereplő által beküldött projektek összesen
mennyit használnak fel a rendelkezésére álló keretből.

Projektgazda neve: Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás szöveges

Gazdálkodási formakód: 364 listából választható

Projektgazda székhelye: 7200 Dombóvár, Bezerédj u. 14. szöveges

Projektgazda kapcsolattartója: Schmidt Anikó szöveges

Kapcsolattartó elérhetősége (email): dtars@tolna.net szöveges

Kapcsolattartó elérhetősége (telefon): 74/565-075 szöveges

Konzorciumi partner neve: Kaposvári Egyetem az itt rögzített partnereke válaszhatók ki lent a tevékenységeknél is a
tevékenység gazdájánál

Gazdálkodási formakód: 383 listából választható

Konzorciumi partner székhelye: 7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40. szöveges
A konzorciumi partnerre eső költség 
(Ft): 40 000 000 a projekt tevékenységekből áll. A tevékenységeknél lent kérjük a

tevékenység gazdáját, így itt egy szumma összeg számítódik. 

Konzorciumi partner neve: Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. az itt rögzített partnereke válaszhatók ki lent a tevékenységeknél is a
tevékenység gazdájánál

Gazdálkodási formakód: 572 listából választható

Konzorciumi partner székhelye: 7621 Pécs, Mária utca 3. szöveges
A konzorciumi partnerre eső költség 
(Ft): 40 000 000 a projekt tevékenységekből áll. A tevékenységeknél lent kérjük a

tevékenység gazdáját, így itt egy szumma összeg számítódik. 

Konzorciumi partner neve: KAPOS-Faktor Tanácsadó Nonprofit Kft. az itt rögzített partnereke válaszhatók ki lent a tevékenységeknél is a
tevékenység gazdájánál

Gazdálkodási formakód: 572 listából választható

Konzorciumi partner székhelye: 7361 Kaposszekcső, Liget ltp. 10. szöveges
A konzorciumi partnerre eső költség 
(Ft): 80 000 000 a projekt tevékenységekből áll. A tevékenységeknél lent kérjük a

tevékenység gazdáját, így itt egy szumma összeg számítódik. 

Konzorciumi partner neve: Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség nKft. az itt rögzített partnereke válaszhatók ki lent a tevékenységeknél is a
tevékenység gazdájánál

Gazdálkodási formakód: 572 listából választható

Konzorciumi partner székhelye: 7621 Pécs, Király utca 23-25. szöveges
A konzorciumi partnerre eső költség 
(Ft): 40 000 000 a projekt tevékenységekből áll. A tevékenységeknél lent kérjük a

tevékenység gazdáját, így itt egy szumma összeg számítódik. 

A projekt címe, rövid megnevezése: A vidék lakosság megtartó képességét segítő, fenntartható vidékfejlesztés megalapozása a Dombóvári járásban

projekt: adott időintervallumon belül, szerződésben rögzített
személy/szervezet gondozásában megvalósuló egy vagy több
tevékenység, meghatározott költségvetéssel és outputtal / outputokkal.
Amennyiben a projekt konzorciumban valósul meg, a projektben
egyértelműen azonosítható, hogy mely tevékenységet a konzorcium mely
tagja valósítja meg.

A projekt bruttó összköltsége (Ft): 1 307 619 907 szám



A projekt illeszkedése a 
települési/területi stratégiá(k)hoz (itt kell 
behivatkozni az adott megyei 
területfejlesztési koncepciójának / MJV 
ITS-nak vonatkozó pontját, ami 
egyértelműen alátámasztja a projekt 
indokoltságát): 

A fejlesztési projekt a Tolna Megyei Területfejlesztési Program több prioritásához és intézkedéséhez is jól illeszkedik, az alábbiak szerint:
3. prioritás: Tolna megye gazdasági versenylépességének erősítése
1.2 intézkedés: Kis- és középvállalatok megerősítése és hálózatosodásuk elősegítése
1.4 Intézkedés: Foglalkoztatás növelése
4. prioritás: Fejlesztések hasznos és hatékony intézményrendszerének kialakítása
5.1 intézkedés: Fejlesztési programiroda felállítása és működtetése
5.2 intézkedés: Megyei fejlesztési központok létrejöttének ösztönzése
5.3 intézkedés: Fejlesztésekben aktívan résztvevők közösségének építése

szöveges

A projekt célja: 

A projekt átfogó céljai:
Mezőgazdaságra épülő, fenntartható vidékfejlesztés és munkahelyteremtés strukturális alapjainak megteremtése, a térségben működő mikrotérségi pilotprogram 
kidolgozásán és megvalósításán keresztül.
A program végső célja egy, a helyi adottságokhoz alkalmazkodó, azokra építő, a ma-ximális foglalkoztatási lehetőségeket teljesítő, fenntartható energia – nyers-
anyag/élelmiszer/szolgáltatás – minimálhulladék rendszer felállítása.

A projekt konkrét céljai:
• A vidék megtartó képességét és élhetőségének javítását segítő térségi minta-programok támogatása. 
• Megújuló energiára alapozott, mezőgazdasági központú térségfejlesztési prog-ramok támogatása.
• Mezőgazdasági, vidékfejlesztési képzési modulok kidolgozása és elindítása. (to-vábbképzés/ innovációk átadása)
• Helyi termékek előállítását és feldolgozását segítő tevékenységek támogatása,
• Jelentős munkahelyteremtő hatással bíró fejlesztések támogatása.

Itt szükséges meghatározni azt a fő célt (célokat), amelyet a stratégiákban
azonosított problémákra reagálva jelen projekt a fejlesztés
megvalósításával el kíván, és várhatóan el is tud érni.

A projekt célcsoportja: 
A projekt célcsoportjai között megtalálhatóak a Dombóvári járás területén működő élelmiszertermelők,- feldolgozók, borászatok, kis- és középvállalkozások, őstermelők, 
TÉSZ-ek, megyei és települési önkormányzatok, valamint az általuk létrehozott élelmi-szer feldolgozók, termelői boltok, helyi piacok, fogyasztók, valamint a járás 
települései-nek lakossága.

Itt szükséges meghatározni a projektgazda által a tervezett
tevékenységeken keresztül elérendő, megszólítandó célcsoportot, akik a
fejlesztendő tevékenységet jelenleg használják, illetve a jövőben
használni fogják, így a fejlesztés hatással van rájuk. 

Projekt megvalósulásnak helyszíne: Dombóvári Járás település alapján automatikusan töltődik 



   Régió: Dél-Dunántúli Régió település alapján automatikusan töltődik 

   Megye:    Tolna Megye település alapján automatikusan töltődik 

   Járás: Dombóvári Járás település alapján automatikusan töltődik 

   Település:     Dombóvár, Gyulaj, Szakcs, Kocsola, Csikóstőttős listából választható

A projektet megalapozó vizsgálatok 
bemutatása: 

A Kaposvári Egyetem komplex rendszert dolgozott ki az ökológiai ciklusokra alapuló helyi termék előállítás és energiatermelés térségi megvalósítására. A rendszer egyes 
elemei a térség településein már működnek illetve vállalkozások már tervezik innovatív fejlesztésként bizonyos elemeinek bevezetését.

Amennyiben rendelkezésre áll, pl. forgalmi vizsgálatok, környezeti
hatástanulmány, lakossági igényfelmérés. 

A projekt megvalósítása során felmerülő 
kockázatok: 

Az alábbiakban a főbb kockázati elemeket az alábbi struktúrában mutatjuk be:
Kockázat megnevezése: Bekövetkezés valószínűsége (1-5); Kockázat hatása (1-5); Kockázati index (1-25); Kockázatkezelési stratégia

JOGI SZEMPONTOK
A jogszabályi környezet kedvezőtlen megváltozása a Vidékfejlesztési Operatív Program tekintetében: 1; 4; 4; A program és egyéb szabályzatok folyamatos követése, 
változásuk előrejelzése

TÁRSADALMI SZEMPONTOK
Az élelmiszer ágazatban alacsony az együttműködési készség mind horizontálisan, mind vertikálisan, csökken a társadalmi-állampolgári részvétel, a helyi aktivitás: 2; 2; 
4; Tájékoztatás, jó példák bemutatása

KÖRNYEZETVÉDELMI SZEMPONTOK
E tekintetben nincsenek releváns kockázatok
    
PÉNZÜGYI, GAZDASÁGI, FENNTARTHATÓSÁGI SZEMPONTOK
A járás agrárszereplői igénybe veszik-e a szolgáltatásokat: 2; 2; 4; Tájékoztatás. jó példák

ÖSSZEFÜGGÉS MÁS PROJEKTEKKEL, OP-KEL
A VOP kiírásai illetve lehatárolása befolyásolhatja a projekt megvalósítását: 3; 3; 9; A program és egyéb szabályzatok folyamatos követése, változásuk előrejelzése

A kockázatelemzés célja azon kedvezőtlen események meghatározása,
amelyek a fejlesztések megvalósíthatósági feltételeit befolyásolhatják
(megvalósítás és üzemeltetés). Cél annak vizsgálata, hogy a projekt által
megvalósítani kívánt tevékenységekben rejlő kockázatok milyen
mértékben tudják esetlegesen befolyásolni a beruházás eredményeit,
illetve megvalósíthatóságát.



A tevékenység megnevezése: 

Helyi részprojektek megvalósításának koordinációja a hozzájuk tartozó előkészítési tevékenységekkel

Tevékenység: a szakmai követelményrendszer alapján önállóan vagy
kapcsolódóan támogatható tevékenység. A tevékenység projektként is
értelmezhető, mennyiben az adott intézkedésre vonatkozó
követelményrendszer ezt lehetővé teszi.

A tevékenység gazdájának 
megnevezése: Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Itt a fent rögzített projektgazdát vagy konzorciumi partnereket lehet csak

kiválasztani. 

TOP intézkedés megjelölése (amelynek 
keretében a költség elszámolható): TOP 1.1

Ez is választós,az intézkedések felsorolva. Egy projekt több
tevékenységből állhatnak és a különböző tevékenységek különböző
intézkedésekből finanszírozhatók az új logika szerint. 

A tevékenység kategóriája: vidéki gazdaság üzleti infrastrukturális hátterének támogatása
önállóan támogatható tevékenységek. Egy lista alapján készített jelölő
mezős rész. Az egyes intézkedések alatt kategóriák lehetnek (pl. ipari
park, bicikliút), ill. szövegesen kitölthető kategória. 

A tevékenység típusa: új építés Kapcsolódik a tevékenység kategóriához: y új építés vagy felújítás, vagy
szolgáltatás igénybevétele, ill. szövegesen kitölthető kategória. 

A tevékenység leírása: 

4 részprojekt előkészítési tevékenysége:
Megvalósíthatósági tanulmányok elkészítése: 25,4 millió Ft 
Építési engedélyezési terv készítése: 25,4 millió Ft 
Kiviteli tervek elkészítése: 25,4 millió Ft 
Engedélyek illetékének, eljárási díjak költsége: 25,4 millió Ft 

Helyi részprojektek megvalósítása: 
 - Gombatermelő üzem létrehozása Gyulajon: 326 millió Ft
 - "Három Esz" Szakcsi szociális szövetkezet megalakítása zöldség és gyógynövény feldolgozásra, a szükséges infrastruktúra létrehozásával: 500 millió Ft
 - Paprika feldolgozó létesítése Kocsolán: 30 millió Ft
 - Brikettáló üzem létrehozása Csikóstőttősön: 150 millió Ft

szöveges

A tevékenység becsült bruttó költsége: 1 107 619 907 szám

A tevékenység helyszíne: Gyulaj, Szakcs, Kocsola, Csikóstőttős szöveges

A tevékenység helyszínének tulajdoni 
viszonyai: Az egyes helyszíneken megvalósuló helyi részprojektekhez szükséges területvásárlás, amelynek költségét a részprojektek tartalmazzák. választós. Pl. a pályázó tulajdonában van, a projektből tervezi

megvásárolni, megvásárolja önerőből, idegen tulajdonon aktivál. 

A megvalósulást mérő indikátor: A projekt keretében létrehozott üzemek száma: 4
A részprojektek megvalósítása után közvetlenül foglalkoztatottak száma: 50 fő output indikátorok, listából választva. 

A megvalósítás tervezett kezdete (év, 
hó, nap): 2015.01.01 dátum. 

A megvalósítás tervezett vége (év, hó, 
nap): 2016.12.31 dátum



A tevékenység műszaki 
előkészítettsége (a tevékenység 
engedélyköteles-e? tervdokumentáció 
előkészítettségi szintje, engedélyek):

A részprojektek műszaki előkészítettsége még nem történt meg, üzleti terv szintű előkészítettségük vegyes képet mutat. A projektben tervszerűen lezajlanak az alábbi 
előkészítési elemek minden részprojektre:
Megvalósíthatósági tanulmányok elkészítése, építési engedélyezési terv készítése, kiviteli tervek elkészítése, szükséges engedélyek beszerzése

választós (engedélyköteles, nem engedélyköteles, bejelentés-köteles
stb.); valamint (nem kezdődött meg, tervdokumentum van, engedély van)
és egyéb közlendő információ. 

Üzemeltetés, működtetés bemutatása 
(szervezet, finanszírozás, tulajdonossal 
kapcsolat):

A beruházási elemek pedig tervszerűen úgy valósulnak meg, hogy az üzemeltetési költségek fedezésére bevételt generáljanak, ugyanakkor nem termelnek jövedelmet, 
hiszen a bevételek mértéke nem haladja meg a költségeket. A beruházási elemek üzemeltetését az érintett települések önkormányzatai végzik. szöveges 



A tevékenység megnevezése: Képzés, kutatás

Tevékenység: a szakmai követelményrendszer alapján önállóan vagy
kapcsolódóan támogatható tevékenység. A tevékenység projektként is
értelmezhető, mennyiben az adott intézkedésre vonatkozó
követelményrendszer ezt lehetővé teszi.

A tevékenység gazdájának 
megnevezése: Kaposvári Egyetem Itt a fent rögzített projektgazdát vagy konzorciumi partnereket lehet csak

kiválasztani. 

TOP intézkedés megjelölése (amelynek 
keretében a költség elszámolható): TOP 6.2

Ez is választós,az intézkedések felsorolva. Egy projekt több
tevékenységből állhatnak és a különböző tevékenységek különböző
intézkedésekből finanszírozhatók az új logika szerint. 

A tevékenység kategóriája: A helyi gazdaság- és termékfejlesztés mentorálása, folyamatsegítése, szakértői támogatása
önállóan támogatható tevékenységek. Egy lista alapján készített jelölő
mezős rész. Az egyes intézkedések alatt kategóriák lehetnek (pl. ipari
park, bicikliút), ill. szövegesen kitölthető kategória. 

A tevékenység típusa: szolgáltatás Kapcsolódik a tevékenység kategóriához: y új építés vagy felújítás, vagy
szolgáltatás igénybevétele, ill. szövegesen kitölthető kategória. 

A tevékenység leírása: Képzési modul kidolgozása, megvalósítása, kutatási modul megvalósítása szöveges

A tevékenység becsült bruttó költsége: 40 000 000 szám

A tevékenység helyszíne: Dombóvári járás szöveges

A tevékenység helyszínének tulajdoni 
viszonyai: Nem releváns választós. Pl. a pályázó tulajdonában van, a projektből tervezi

megvásárolni, megvásárolja önerőből, idegen tulajdonon aktivál. 

A megvalósulást mérő indikátor: Képzésben/tanácsadásban részesülő vállalkozások/önkormányzatok száma: 10 output indikátorok, listából választva. 

A megvalósítás tervezett kezdete (év, 
hó, nap): 2015.01.01 dátum. 

A megvalósítás tervezett vége (év, hó, 
nap): 2016.12.31 dátum



A tevékenység műszaki 
előkészítettsége (a tevékenység 
engedélyköteles-e? tervdokumentáció 
előkészítettségi szintje, engedélyek):

Nem engedélyköteles tevékenység, a jelenlegi előkészítettséget az adja, hogy a Kaposvári Egyetem komplex rendszert dolgozott ki az ökológiai ciklusokra alapuló helyi 
termék előállítás és energiatermelés térségi megvalósítására. 

választós (engedélyköteles, nem engedélyköteles, bejelentés-köteles
stb.); valamint (nem kezdődött meg, tervdokumentum van, engedély van)
és egyéb közlendő információ. 

Üzemeltetés, működtetés bemutatása 
(szervezet, finanszírozás, tulajdonossal 
kapcsolat):

A tevékenység nem von maga után üzemeltetési feladatokat a projektzárás után. szöveges 



A tevékenység megnevezése: Önkormányzati tanácsadás 

Tevékenység: a szakmai követelményrendszer alapján önállóan vagy
kapcsolódóan támogatható tevékenység. A tevékenység projektként is
értelmezhető, mennyiben az adott intézkedésre vonatkozó
követelményrendszer ezt lehetővé teszi.

A tevékenység gazdájának 
megnevezése: Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Itt a fent rögzített projektgazdát vagy konzorciumi partnereket lehet csak

kiválasztani. 

TOP intézkedés megjelölése (amelynek 
keretében a költség elszámolható): TOP 6.2

Ez is választós,az intézkedések felsorolva. Egy projekt több
tevékenységből állhatnak és a különböző tevékenységek különböző
intézkedésekből finanszírozhatók az új logika szerint. 

A tevékenység kategóriája: A helyi gazdaság- és termékfejlesztés mentorálása, folyamatsegítése, szakértői támogatása
önállóan támogatható tevékenységek. Egy lista alapján készített jelölő
mezős rész. Az egyes intézkedések alatt kategóriák lehetnek (pl. ipari
park, bicikliút), ill. szövegesen kitölthető kategória. 

A tevékenység típusa: szolgáltatás Kapcsolódik a tevékenység kategóriához: y új építés vagy felújítás, vagy
szolgáltatás igénybevétele, ill. szövegesen kitölthető kategória. 

A tevékenység leírása: önkormányzatok fejlesztési terveihez tanácsadás, finanszírozás tervezés (nemzetközi tapasz-talatok átadásával) szöveges

A tevékenység becsült bruttó költsége: 40 000 000 szám

A tevékenység helyszíne: Dombóvári járás szöveges

A tevékenység helyszínének tulajdoni 
viszonyai: Nem releváns választós. Pl. a pályázó tulajdonában van, a projektből tervezi

megvásárolni, megvásárolja önerőből, idegen tulajdonon aktivál. 

A megvalósulást mérő indikátor: Képzésben/tanácsadásban részesülő vállalkozások/önkormányzatok száma: 10 output indikátorok, listából választva. 

A megvalósítás tervezett kezdete (év, 
hó, nap): 2015.01.01 dátum. 

A megvalósítás tervezett vége (év, hó, 
nap): 2016.12.31 dátum



A tevékenység műszaki 
előkészítettsége (a tevékenység 
engedélyköteles-e? tervdokumentáció 
előkészítettségi szintje, engedélyek):

Nem engedélyköteles tevékenység, a jelenlegi előkészítettséget az adja, hogy a Kaposvári Egyetem komplex rendszert dolgozott ki az ökológiai ciklusokra alapuló helyi 
termék előállítás és energiatermelés térségi megvalósítására. 

választós (engedélyköteles, nem engedélyköteles, bejelentés-köteles
stb.); valamint (nem kezdődött meg, tervdokumentum van, engedély van)
és egyéb közlendő információ. 

Üzemeltetés, működtetés bemutatása 
(szervezet, finanszírozás, tulajdonossal 
kapcsolat):

A tevékenység nem von maga után üzemeltetési feladatokat a projektzárás után. szöveges 



A tevékenység megnevezése:  KKV tanácsadás és projektmenedzsment

Tevékenység: a szakmai követelményrendszer alapján önállóan vagy
kapcsolódóan támogatható tevékenység. A tevékenység projektként is
értelmezhető, mennyiben az adott intézkedésre vonatkozó
követelményrendszer ezt lehetővé teszi.

A tevékenység gazdájának 
megnevezése: KAPOS-Faktor Tanácsadó Nonprofit Kft. Itt a fent rögzített projektgazdát vagy konzorciumi partnereket lehet csak

kiválasztani. 

TOP intézkedés megjelölése (amelynek 
keretében a költség elszámolható): TOP 6.2

Ez is választós,az intézkedések felsorolva. Egy projekt több
tevékenységből állhatnak és a különböző tevékenységek különböző
intézkedésekből finanszírozhatók az új logika szerint. 

A tevékenység kategóriája: A helyi gazdaság- és termékfejlesztés mentorálása, folyamatsegítése, szakértői támogatása
önállóan támogatható tevékenységek. Egy lista alapján készített jelölő
mezős rész. Az egyes intézkedések alatt kategóriák lehetnek (pl. ipari
park, bicikliút), ill. szövegesen kitölthető kategória. 

A tevékenység típusa: szolgáltatás Kapcsolódik a tevékenység kategóriához: y új építés vagy felújítás, vagy
szolgáltatás igénybevétele, ill. szövegesen kitölthető kategória. 

A tevékenység leírása: A teljes projekt menedzsmentje: 40 millió Ft
Kis és közepes vállalkozások számára projekt menedzsment háttér biztosítása, forráskutatás, projektfejlesztés: 40 millió Ft szöveges

A tevékenység becsült bruttó költsége: 80 000 000 szám

A tevékenység helyszíne: Dombóvári járás szöveges

A tevékenység helyszínének tulajdoni 
viszonyai: Nem releváns választós. Pl. a pályázó tulajdonában van, a projektből tervezi

megvásárolni, megvásárolja önerőből, idegen tulajdonon aktivál. 

A megvalósulást mérő indikátor: Képzésben/tanácsadásban részesülő vállalkozások/önkormányzatok száma: 10 output indikátorok, listából választva. 

A megvalósítás tervezett kezdete (év, 
hó, nap): 2015.01.01 dátum. 

A megvalósítás tervezett vége (év, hó, 
nap): 2016.12.31 dátum



A tevékenység műszaki 
előkészítettsége (a tevékenység 
engedélyköteles-e? tervdokumentáció 
előkészítettségi szintje, engedélyek):

Nem engedélyköteles tevékenység, a jelenlegi előkészítettséget az adja, hogy a Kaposvári Egyetem komplex rendszert dolgozott ki az ökológiai ciklusokra alapuló helyi 
termék előállítás és energiatermelés térségi megvalósítására. 

választós (engedélyköteles, nem engedélyköteles, bejelentés-köteles
stb.); valamint (nem kezdődött meg, tervdokumentum van, engedély van)
és egyéb közlendő információ. 

Üzemeltetés, működtetés bemutatása 
(szervezet, finanszírozás, tulajdonossal 
kapcsolat):

A tevékenység nem von maga után üzemeltetési feladatokat a projektzárás után. szöveges 



A tevékenység megnevezése: Termékfejlesztési tanácsadás

Tevékenység: a szakmai követelményrendszer alapján önállóan vagy
kapcsolódóan támogatható tevékenység. A tevékenység projektként is
értelmezhető, mennyiben az adott intézkedésre vonatkozó
követelményrendszer ezt lehetővé teszi.

A tevékenység gazdájának 
megnevezése: Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség nKft. Itt a fent rögzített projektgazdát vagy konzorciumi partnereket lehet csak

kiválasztani. 

TOP intézkedés megjelölése (amelynek 
keretében a költség elszámolható): TOP 6.2

Ez is választós,az intézkedések felsorolva. Egy projekt több
tevékenységből állhatnak és a különböző tevékenységek különböző
intézkedésekből finanszírozhatók az új logika szerint. 

A tevékenység kategóriája: A helyi gazdaság- és termékfejlesztés mentorálása, folyamatsegítése, szakértői támogatása
önállóan támogatható tevékenységek. Egy lista alapján készített jelölő
mezős rész. Az egyes intézkedések alatt kategóriák lehetnek (pl. ipari
park, bicikliút), ill. szövegesen kitölthető kategória. 

A tevékenység típusa: szolgáltatás Kapcsolódik a tevékenység kategóriához: y új építés vagy felújítás, vagy
szolgáltatás igénybevétele, ill. szövegesen kitölthető kategória. 

A tevékenység leírása: helyi termékek fejlesztésének koordinációja szöveges

A tevékenység becsült bruttó költsége: 40 000 000 szám

A tevékenység helyszíne: Dombóvári járás szöveges

A tevékenység helyszínének tulajdoni 
viszonyai: Nem releváns választós. Pl. a pályázó tulajdonában van, a projektből tervezi

megvásárolni, megvásárolja önerőből, idegen tulajdonon aktivál. 

A megvalósulást mérő indikátor: Képzésben/tanácsadásban részesülő vállalkozások/önkormányzatok száma: 10 output indikátorok, listából választva. 

A megvalósítás tervezett kezdete (év, 
hó, nap): 2015.01.01 dátum. 

A megvalósítás tervezett vége (év, hó, 
nap): 2016.12.31 dátum



A tevékenység műszaki 
előkészítettsége (a tevékenység 
engedélyköteles-e? tervdokumentáció 
előkészítettségi szintje, engedélyek):

Nem engedélyköteles tevékenység, a jelenlegi előkészítettséget az adja, hogy a Kaposvári Egyetem komplex rendszert dolgozott ki az ökológiai ciklusokra alapuló helyi 
termék előállítás és energiatermelés térségi megvalósítására. 

választós (engedélyköteles, nem engedélyköteles, bejelentés-köteles
stb.); valamint (nem kezdődött meg, tervdokumentum van, engedély van)
és egyéb közlendő információ. 

Üzemeltetés, működtetés bemutatása 
(szervezet, finanszírozás, tulajdonossal 
kapcsolat):

A tevékenység nem von maga után üzemeltetési feladatokat a projektzárás után. szöveges 



Intézkedésspecifikus adatok (pl): 

   Alapítás időpontja: 

   Fenntartó: 

   Alapellátási szolgálat típusa:

   Akcióterület lakosságszáma: 

Speciális adatok. Pl. integrált projektnél az akcióterület határai, 
lakosságszáma, stb. Az intézkedésspecifikus adatok nem relevánsak jelen projekt esetében.



 Adatok Technikai információk
Területi szereplő: Tolna megyei Önkormányzat megye / mjv, aszerint hogy melyik keretet használja fel. 

Kormányhatározatban rögzített 
indikatív tervezési forrásallokáció: 13 836 603 092 

automatikusan töltődik a területi szereplő kiválasztásával. Van rá
kormányhatározat, de várhatóan változni fog. itt kell majd olyan
képletezés, hogy a területi szereplő által beküldött projektek összesen
mennyit használnak fel a rendelkezésére álló keretből.

Projektgazda neve: Tamási Város Önkormányzata szöveges

Gazdálkodási formakód: 321 listából választható

Projektgazda székhelye: 7090 Tamási, Szabadság utca 46-48. szöveges

Projektgazda kapcsolattartója: Hamar Zita szöveges

Kapcsolattartó elérhetősége (email): hamar.zita@tamasi.hu szöveges

Kapcsolattartó elérhetősége (telefon): 0674-570-800/106. mellék szöveges

Konzorciumi partner neve: az itt rögzített partnereke válaszhatók ki lent a tevékenységeknél is a
tevékenység gazdájánál

Gazdálkodási formakód: listából választható

Konzorciumi partner székhelye: szöveges
A konzorciumi partnerre eső költség 
(Ft): 

a projekt tevékenységekből áll. A tevékenységeknél lent kérjük a
tevékenység gazdáját, így itt egy szumma összeg számítódik. 

A projekt címe, rövid megnevezése: Tamási komplex mezőgazdasági program

projekt: adott időintervallumon belül, szerződésben rögzített
személy/szervezet gondozásában megvalósuló egy vagy több
tevékenység, meghatározott költségvetéssel és outputtal / outputokkal.
Amennyiben a projekt konzorciumban valósul meg, a projektben
egyértelműen azonosítható, hogy mely tevékenységet a konzorcium mely
tagja valósítja meg.

A projekt bruttó összköltsége (Ft): 1 485 392 000 szám

A projekt illeszkedése a 
települési/területi stratégiá(k)hoz (itt 
kell behivatkozni az adott megyei 
területfejlesztési koncepciójának / MJV 
ITS-nak vonatkozó pontját, ami 
egyértelműen alátámasztja a projekt 
indokoltságát): 

A 2014 januárjában elkészült „Tolna Megyei Területfejlesztési Program” céljaihoz és prioritásaihoz jelen projekt több helyen is illeszkedik a következő pontokon:
Specifikus célok szintjén:
1. Gazdaság – Növekvő jövedelem, foglalkoztatás (a cél vonatkozó része: „a me-gyei gazdasági lehetőségeket az érintettek jobban kiaknázzák, és megerősödik a helyi 
termék- és munkaerőpiac”)
2. Fenntarthatóság – Élhető környezet (a cél vonatkozó része: „Tolna megye tár-sadalmi és természeti környezetével kapcsolatban a Fejlesztési Program célja a 
fenntarthatóság és élhetőség megteremtése”)
Prioritások szintjén:
1. A Tolna megyei gazdaság versenyképességének erősítése
1.4. Foglalkoztatás növelése
 1.4.1. Foglalkoztatási kapacitás növelése
3. Élhető és fenntartható környezet megteremtése
3.2. Természeti környezet állapotának megóvása és gazdálkodás fenn-tarthatóságának javítása
 3.2.1. Központi finanszírozású támogatásokra való felkészülés
Kapcsolódó kiemelt projekt szintjén:
4. Helyi termékek piacra jutásának támogatása

szöveges

A projektbe konzorciumi partner bevonása nem indokolt.



A projekt célja: 

A projekt átfogó céljai:
A mintaprogram célja a foglalkoztatás javítása, ezen belül a "zöldfoglalkoztatás" meg-valósításával a munkanélküliek mind szélesebb körének a munka világába való 
vissza-vezetése, illetve egy olyan mezőgazdasági terméklánc kialakítása, amely a termőföltől az asztalig elvnek teljesen megfelel, és hosszú távon képes becsatornázni 
egyéb me-zőgazdasági alapanyag termelők termékeit is.

A projekt konkrét céljai:
• munkahelyteremtés
• egész éves mezőgazdasági termelés lehetővé tétele a közétkeztetés kiszolgálására
• mezőgazdasági hulladék hasznosítása
• a termőföldtől az asztalig tartó értéklánc kialakítása
• egymásra épülő, modern technológiák használata, ezáltal biztosítja a versenyképessé-get
• innovatív kezdeményezés megvalósítása, amely mintaként szolgál a környék települé-sei és mezőgazdasági termelők számára

Itt szükséges meghatározni azt a fő célt (célokat), amelyet a
stratégiákban azonosított problémákra reagálva jelen projekt a fejlesztés
megvalósításával el kíván, és várhatóan el is tud érni.

A projekt célcsoportja: 

• A projekt közvetlen célcsoportját rövidtávon azok a foglalkoztattak adják, akik a művelést végzik. 
• Közvetett célcsoport a környező települések gazdálkodói, akik számára példa-ként szolgál a mintaprogram, amely megteremti azt az értékláncot, amelybe azok hosszú 
távon becsatlakozhatnak.
• Közvetve a teljes közfoglalkoztatási rendszer számára hatást gyakorol a projekt, hiszen egy innovatív mintaprogram részét képezi, amely a közfoglalkoztatásban 
példaként szolgálhat.

Itt szükséges meghatározni a projektgazda által a tervezett
tevékenységeken keresztül elérendő, megszólítandó célcsoportot, akik a
fejlesztendő tevékenységet jelenleg használják, illetve a jövőben
használni fogják, így a fejlesztés hatással van rájuk. 

Projekt megvalósulásnak helyszíne: Tamási hrsz: 0323/13, 0323/10 település alapján automatikusan töltődik 

   Régió: Dél-Dunántúli Régió település alapján automatikusan töltődik 

   Megye:    Tolna Megye település alapján automatikusan töltődik 

   Járás: Tamási Járás település alapján automatikusan töltődik 

   Település:     Tamási listából választható

A projektet megalapozó vizsgálatok 
bemutatása: 

A projekt előkészítettségével kapcsolatban dokumentumok idáig nem készültek, ugyanakkor 50 hektár állami területen közfoglalkoztatás keretében már folyik termelés, 
amelyen a közétkeztetéshez állítanak elő alapanyagokat.

Amennyiben rendelkezésre áll, pl. forgalmi vizsgálatok, környezeti
hatástanulmány, lakossági igényfelmérés. 



A projekt megvalósítása során 
felmerülő kockázatok: 

Az alábbiakban a jelentősebb kockázatok kerülnek felsorolásra a következő struktúrában: 
Kockázat megnevezése: Bekövetkezés valószínűsége(1-5); Kockázat hatása (1-5); Kockázati index (1-25); Kockázatkezelési stratégia

JOGI SZEMPONTOK:
Kibocsátási határérték változása: 2; 2; 4; gondos tervezés az új beruházás kialakításakor, a kibocsátási értékek felmérése, határértéken belül való tartása
Jogszabályi háttér, szabványok változása: 2; 2; 4; a vonatkozó jogszabályok, szabványok változásának folyamatos nyomon követése, felkészülés a változásra

TÁRSADALMI SZEMPONTOK
Közbiztonság romlása (személy, vagyon elleni bűncselekmények): 3; 2; 6; a projektfejlesztés teljes területén biztonsági intézkedések megtétele
Lakossági ellenállás a projekt megvalósításával kapcsolatban: 1; 1; 1; a lakosság tájékoztatása a projektről, annak hosszú távú céljainak felmutatásával

KÖRNYEZETVÉDELMI SZEMPONTOK
Környező természetvédelmi területek élővilágának megzavarása: 2; 1; 2; Az élővilág védelmét szolgáló intézkedések alkalmazása
A termelés intenzitásával növekvő környezetterhelés, talajvíz-szennyezés, CO2 kibocsájtás növekedés: 2; 2; 4; A talaj folyamatos vizsgálata és a termelési mód szükség 
szerinti megváltoztatása

PÉNZÜGYI, GAZDASÁGI, FENNTARTHATÓSÁGI SZEMPONTOK
Az előkészítés során alultervezett költségvetés: 2; 2; 4; a tervezői szerződésbe biztosíték (kötbér) beépítése a reálisan tervezett költségbecslés érdekében
Saját erő finanszírozásának problémája: 2; 2; 4; Megalapozott pénzügyi ütemezés összeállítása, kiadások-bevételek időbeliségének összehangolása
A megtermelt zöldségekértékesítési nehézségei: 2; 4; 8; Az értékesítési csatornák gondos feltárása és kapcsolatfelvétel már a telepítés időszakában

ÖSSZEFÜGGÉS MÁS PROJEKTEKKEL, OP-KEL
Kapcsolódó projektek nem megvalósulása esetén csökkenne a projekt fenntarthatósága: 2; 4; 8; Jelen programot nagyban megkönnyíti, a start munka programok 
működése, amelyek akadozása esetén a projekt nehezen fenntartható

A kockázatelemzés célja azon kedvezőtlen események meghatározása,
amelyek a fejlesztések megvalósíthatósági feltételeit befolyásolhatják
(megvalósítás és üzemeltetés). Cél annak vizsgálata, hogy a projekt által
megvalósítani kívánt tevékenységekben rejlő kockázatok milyen
mértékben tudják esetlegesen befolyásolni a beruházás eredményeit,
illetve megvalósíthatóságát.



A tevékenység megnevezése: Tamási komplex mezőgazdasági program

Tevékenység: a szakmai követelményrendszer alapján önállóan vagy
kapcsolódóan támogatható tevékenység. A tevékenység projektként is
értelmezhető, mennyiben az adott intézkedésre vonatkozó
követelményrendszer ezt lehetővé teszi.

A tevékenység gazdájának 
megnevezése: Tolna megyei Önkormányzat Itt a fent rögzített projektgazdát vagy konzorciumi partnereket lehet csak

kiválasztani. 

TOP intézkedés megjelölése 
(amelynek keretében a költség 
elszámolható):

TOP 1.1 
Ez is választós,az intézkedések felsorolva. Egy projekt több
tevékenységből állhatnak és a különböző tevékenységek különböző
intézkedésekből finanszírozhatók az új logika szerint. 

A tevékenység kategóriája: vidéki gazdaság üzleti infrastrukturális hátterének támogatása
önállóan támogatható tevékenységek. Egy lista alapján készített jelölő
mezős rész. Az egyes intézkedések alatt kategóriák lehetnek (pl. ipari
park, bicikliút), ill. szövegesen kitölthető kategória. 

A tevékenység típusa: új építés Kapcsolódik a tevékenység kategóriához: y új építés vagy felújítás, vagy
szolgáltatás igénybevétele, ill. szövegesen kitölthető kategória. 

A tevékenység leírása: 

A projekt alapja egy 10 000 négyzetméteres üvegház felépítése, a kiszolgáló infrastruk-túrával, berendezéssel és gépekkel. Hozzá tartozik még 10 fóliasátor, 
fűtésrendszer, hűtőház és 60 fokos speciális szárítóüzem. Az értékesítés részhez csatlakozik egy termék bolt és egy étterem, ahol a megtermelt alapanyagok 
megjelennek. A projekt az alábbi beruházási elemeket tartalmazza:
 Tervezés, engedélyezés:  44 450 000
 Területvásárlás az üvegházaknak, a hűtőháznak és a feldolgozónak:  38 100 000
 Üvegházak építése, teljes technológia, 10 000 m2:  381 000 000
 Fóliasátrak telepítése:  63 500 000
 Üvegházak fűtését kiszolgáló rendszer telepítése (Dán-kazánok):  114 300 000
 Rendszerhez kapcsolódó infrastruktúra kiépítése:  190 500 000
 Bolt és városi étterem fejlesztése, kialakítása:  190 500 000
 Zöldség-gyümölcs szárító, feldolgozó:  241 300 000
 Járművek, eszközök beszerzése:  114 300 000
 A projekthez kapcsolódó képzés a munkavállalók számára:  12 954 000
 Projektmenedzsment és műszaki ellenőrzés:  94 488 000

szöveges

A tevékenység becsült bruttó költsége: 1 485 392 000 szám

A tevékenység helyszíne: Tamási hrsz: 0323/13, 0323/10 szöveges

A tevékenység helyszínének tulajdoni 
viszonyai:

0323/13: Valamennyi épület és az üvegházak helye, tulajdonosa: Bioweg Kft
A rendezés módja: vásárlás: a 0313/13-as helyrajzi számú ingatlan megvásárlása, amelynek költ-sége 38,1 millió Ft, és várhatóan 3 hónapot vesz igénybe

0323/10: szabadföldi mezőgazdasági termelés helye, tulajdonosa: Magyar Állam
A rendezés módja: bérlés: a 0323/10-es helyrajzi számú ingatlan jelenleg is tartós bérlésben van és közmunkásokkal műveli az önkormányzat a projekthez 
kapcsolódóan, de megvalósításától függetlenül, így ennek költsége nem tartozik szorosan a projekthez

választós. Pl. a pályázó tulajdonában van, a projektből tervezi
megvásárolni, megvásárolja önerőből, idegen tulajdonon aktivál. 

A megvalósulást mérő indikátor: A programban foglalkoztatottak száma: 11 fő output indikátorok, listából választva. 

A megvalósítás tervezett kezdete (év, 
hó, nap): 2015.01.01 dátum. 

A megvalósítás tervezett vége (év, hó, 
nap): 2016.08.31 dátum



A tevékenység műszaki 
előkészítettsége (a tevékenység 
engedélyköteles-e? tervdokumentáció 
előkészítettségi szintje, engedélyek):

A műszaki előkészítés még nem kezdődött meg, az előkészítés szükséges elemei: Döntés előkészítő tanulmányterv elkészítése, Előzetes környezeti hatásvizsgálat, 
Területvásárlás, Alapinfrastruktúra kiépítésének engedélyezési terve, Vízjogi engedélyezési terv készítése, Építési engedélyezési terv készítése, Kiviteli tervek 
elkészítése
Szükséges engedélyek: Elvi létesítési engedély, Környezetvédelmi engedély, Vízjogi létesítési engedély és szakhatósági hozzájárulások, Munkavégzési szakhatósági 
engedélyek, Építési engedély

választós (engedélyköteles, nem engedélyköteles, bejelentés-köteles
stb.); valamint (nem kezdődött meg, tervdokumentum van, engedély van)
és egyéb közlendő információ. 

Üzemeltetés, működtetés bemutatása 
(szervezet, finanszírozás, tulajdonossal 
kapcsolat):

A projektet követően a létrejött infrastruktúrát Tamási Város Önkormányzata fogja működtetni, 6 fő állandó és 12 fő évi 5 hónapot dolgozó idénymunkás alkalmazásával. 
Az előzetes számítások szerint évi 74,8 millió forint költséggel és 117,2 millió forint bevétellel jár az üzemeltetés így pénzügyileg fenntartható. szöveges 



Intézkedésspecifikus adatok (pl): 

   Alapítás időpontja: 

   Fenntartó: 

   Alapellátási szolgálat típusa:

   Akcióterület lakosságszáma: 

Speciális adatok. Pl. integrált projektnél az akcióterület határai, 
lakosságszáma, stb. Az intézkedésspecifikus adatok nem relevánsak jelen projekt esetében.



 Adatok Technikai információk
Területi szereplő: Tolna Megyei Önkormányzat megye / mjv, aszerint hogy melyik keretet használja fel. 

Kormányhatározatban rögzített indikatív 
tervezési forrásallokáció: 1 269 100 000 

automatikusan töltődik a területi szereplő kiválasztásával. Van rá
kormányhatározat, de várhatóan változni fog. itt kell majd olyan
képletezés, hogy a területi szereplő által beküldött projektek összesen
mennyit használnak fel a rendelkezésére álló keretből.

Projektgazda neve: Sárköz Konzorcium szöveges

Gazdálkodási formakód: 321 listából választható

Projektgazda székhelye: 7144 Decs, Fő u. 23. szöveges

Projektgazda kapcsolattartója: Biczó Ernő szöveges

Kapcsolattartó elérhetősége (email): phdecs@decs.hu szöveges

Kapcsolattartó elérhetősége (telefon):  +36 74/595-900 szöveges

Konzorciumi partner neve: Decs Község Önkormányzata az itt rögzített partnereke válaszhatók ki lent a tevékenységeknél is a
tevékenység gazdájánál

Gazdálkodási formakód: 321 listából választható

Konzorciumi partner székhelye: 7144 Decs, Fő u. 23. szöveges
A konzorciumi partnerre eső költség 
(Ft): 598000000 a projekt tevékenységekből áll. A tevékenységeknél lent kérjük a

tevékenység gazdáját, így itt egy szumma összeg számítódik. 

Konzorciumi partner neve: Szekszárd Város Önkormányzata az itt rögzített partnereke válaszhatók ki lent a tevékenységeknél is a
tevékenység gazdájánál

Gazdálkodási formakód: 321 listából választható

Konzorciumi partner székhelye: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. szöveges
A konzorciumi partnerre eső költség 
(Ft): 375000000 a projekt tevékenységekből áll. A tevékenységeknél lent kérjük a

tevékenység gazdáját, így itt egy szumma összeg számítódik. 

Konzorciumi partner neve: Őcsény Község Önkormányzata az itt rögzített partnereke válaszhatók ki lent a tevékenységeknél is a
tevékenység gazdájánál

Gazdálkodási formakód: 321 listából választható

Konzorciumi partner székhelye: 7143 Őcsény, Fő u. 35. szöveges
A konzorciumi partnerre eső költség 
(Ft): 598000000 a projekt tevékenységekből áll. A tevékenységeknél lent kérjük a

tevékenység gazdáját, így itt egy szumma összeg számítódik. 

Konzorciumi partner neve: Sárpilis Község Önkormányzata az itt rögzített partnereke válaszhatók ki lent a tevékenységeknél is a
tevékenység gazdájánál

Gazdálkodási formakód: 321 listából választható

Konzorciumi partner székhelye: 7145 Sárpilis, Béke tér 1. szöveges
A konzorciumi partnerre eső költség 
(Ft): 698000000 a projekt tevékenységekből áll. A tevékenységeknél lent kérjük a

tevékenység gazdáját, így itt egy szumma összeg számítódik. 

Konzorciumi partner neve: Alsónyék Község Önkormányzata az itt rögzített partnereke válaszhatók ki lent a tevékenységeknél is a
tevékenység gazdájánál

Gazdálkodási formakód: 321 listából választható

Konzorciumi partner székhelye: 7148 Alsónyék, Fő u. 1. szöveges
A konzorciumi partnerre eső költség 
(Ft): 223000000 a projekt tevékenységekből áll. A tevékenységeknél lent kérjük a

tevékenység gazdáját, így itt egy szumma összeg számítódik. 

Konzorciumi partner neve: Bátaszék Város Önkormányzata az itt rögzített partnereke válaszhatók ki lent a tevékenységeknél is a
tevékenység gazdájánál

Gazdálkodási formakód: 321 listából választható

Konzorciumi partner székhelye: 7140 Bátaszék, Szabadság u. 4. szöveges



A konzorciumi partnerre eső költség 
(Ft): 1650000000 a projekt tevékenységekből áll. A tevékenységeknél lent kérjük a

tevékenység gazdáját, így itt egy szumma összeg számítódik. 

Konzorciumi partner neve: Báta Község Önkormányzata az itt rögzített partnereke válaszhatók ki lent a tevékenységeknél is a
tevékenység gazdájánál

Gazdálkodási formakód: 321 listából választható

Konzorciumi partner székhelye: 7149 Báta, Fő u. 147. szöveges
A konzorciumi partnerre eső költség 
(Ft): 323000000 a projekt tevékenységekből áll. A tevékenységeknél lent kérjük a

tevékenység gazdáját, így itt egy szumma összeg számítódik. 

A projekt címe, rövid megnevezése: Sárköz vízrendezése és térségi kerékpárút kialakítása

projekt: adott időintervallumon belül, szerződésben rögzített
személy/szervezet gondozásában megvalósuló egy vagy több
tevékenység, meghatározott költségvetéssel és outputtal / outputokkal.
Amennyiben a projekt konzorciumban valósul meg, a projektben
egyértelműen azonosítható, hogy mely tevékenységet a konzorcium mely
tagja valósítja meg.

A projekt bruttó összköltsége (Ft): 4 465 000 000 szám

A projekt illeszkedése a 
települési/területi stratégiá(k)hoz (itt kell 
behivatkozni az adott megyei 
területfejlesztési koncepciójának / MJV 
ITS-nak vonatkozó pontját, ami 
egyértelműen alátámasztja a projekt 
indokoltságát): 

A fejlesztési projekt a Településfejlesztési Operatív Program  prioritásához és intézkedéséhez is jól illeszkedik.
a) Térségi kerékpárút kiépítése
Az infrastruktúrafejlesztéshez a támogatást az Európai Unió Biztosítja a Településfejlesztési Operatív Program, „A munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló 
közlekedésfejlesztés” című intézkedése keretében.
b) Sárköz vízrendezése
A projekt egyértelműen illeszkedik a TOP 2. Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés, Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés 
prioritása keretében Kapcsolódó települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések között megfogalmazott belterületi csapadékvíz elvezetéséhez kapcsolódó 
fejlesztésekhez.

A Tolna Megyei Területfejlesztési Koncepció is kiemelten kezeli a térségi kerékpárutak kiépítését és a vízrendezés fontosságát. A szóban forgó fejlesztések a 3. számú 
megyei fejlesztési prioritáshoz tartoznak, melynek címe: „Környezet, energia és közlekedés”, ezen belül is a „térségi elérhetőség és mobilitás javítása”, „klímavédelmi 
beruházások támogatása” intézkedés része. 

szöveges

A projekt célja: 

a) Térségi kerékpárút kiépítése
A projekt konkrét célja hivatásforgalmi kerékpárút megépítése, mely egyben rekreációs, turisztikai és a hétköznapi élet megkönnyítését célzó lehetőségeket is magában 
hordoz. A települések adottságai rendkívül jók mind az idegenforgalmi célú, mind pedig a hivatáscélú kerékpáros közlekedés tekintetében. A fejlesztés megvalósulásával 
egy sokoldalú kerékpárút épül meg, mely nem csak a környék lakosságának, hanem a messzebbről érkező turisták kerékpározási igényeit is kielégíti. Ennek 
következtében erősödik az egészségtudatosság, növekszik a mobilitás, biztonságossá válik – nem csak a kerékpáros – közlekedés, felpezsdül az élet, több turista 
érkezik a térségbe és ezek multiplikációs hatásai következtében a gazdaság is fellendülhet.

b) Sárköz vízrendezése
A térség településein évről-évre gondot okoz a csapadékvíz-elvezető rendszerek karbantartása a települések forráshiánya miatt. Így a fejlesztés célja többek között a 
felszíni vízelvezetés (árok, burkolt árok, csapadékcsatorna) hálózatának fejlesztése. Fontos a csapadékból származó felesleges vizek akadálymentes elvezetése, a 
csapadékvíz- elvezető rendszerek, kisvízfolyások települési szakaszainak karbantartása. A vízrendezéses projekt megvalósításával cél, a fennálló veszélyeztetettség 
valamint a további károk, káresemények megakadályozása mind a magán, mind a köztulajdonban, az épített-, és természeti környezetben egyaránt.

Itt szükséges meghatározni azt a fő célt (célokat), amelyet a stratégiákban
azonosított problémákra reagálva jelen projekt a fejlesztés
megvalósításával el kíván, és várhatóan el is tud érni.



A projekt célcsoportja: 

a) Térségi kerékpárút kiépítése
A projekt fő célcsoportja a településeken élő emberek, akik előszeretettel használják kerékpárjukat a mindennapokban akár munkába járás, akár rekreációs, akár egyéb 
célokra, mert a település nagysága miatt a mindennapi élet leghasználatosabb közlekedési eszköze a kerékpár. A fejlesztés következtében azok is kerékpárra 
pattanhatnak, akik eddig mellőzték ezt a közlekedési formát, hiszen biztonságosabbá válik a munkába járásuk, illetve a kirándulásuk, ügyintézésük, stb. elérési útvonala. 
Másodlagos célcsoport a térség nevezetességire kíváncsi turisták, akik kiegészítő szolgáltatásként vehetik igénybe a kerékpáros túrát.

b) Sárköz vízrendezése
A vízrendezéses projektek közvetlen célcsoportja a település lakossága. Tágabb értelemben célcsoporthoz tartoznak a településekre érkező dolgozók, látogatók, illetve 
turisták.

Itt szükséges meghatározni a projektgazda által a tervezett
tevékenységeken keresztül elérendő, megszólítandó célcsoportot, akik a
fejlesztendő tevékenységet jelenleg használják, illetve a jövőben
használni fogják, így a fejlesztés hatással van rájuk. 

Projekt megvalósulásnak helyszíne: Szekszárdi járás település alapján automatikusan töltődik 

   Régió: Dél-Dunántúli Régió település alapján automatikusan töltődik 

   Megye:    Tolna Megye település alapján automatikusan töltődik 

   Járás: Szekszárdi járás település alapján automatikusan töltődik 

   Település:     Szekszárd, Őcsény, Decs, Sárpilis, Bátaszék, Báta, Alsónyék listából választható

A projektet megalapozó vizsgálatok 
bemutatása: 

A fejlesztés megfogalmazása során kérdőíves felmérés valósult meg, melynek eredményei beépítésre kerültek a tanulmányba. Ezen kívül a kerékpárút kidolgozásához 
segítséget nyújtott a Tolna Megye kerékpárút hálózatfejlesztés koncepciója és programja dokumentum. Vízrendezéses projektek esetében néhány önkormányzat (pl. 
Sárpilis) esetében szakmai tanulmány került felhasználásra.

Amennyiben rendelkezésre áll, pl. forgalmi vizsgálatok, környezeti
hatástanulmány, lakossági igényfelmérés. 



A projekt megvalósítása során felmerülő 
kockázatok: 

Az alábbiakban a főbb kockázati elemeket az alábbi struktúrában mutatjuk be:
Kockázat megnevezése: Bekövetkezés valószínűsége (1-5); Kockázat hatása (1-5); Kockázati index (1-25); Kockázatkezelési stratégia

JOGI SZEMPONTOK
- Kapcsolódó jogszabályi környezet, szabványok, stb. változása: 1, 2, 2; Változások folyamatos figyelemmel kísérése.
- Tulajdonviszonyok rendezése: 3, 5, 15; Megfelelő, részletes felmérés a tulajdonviszonyok kapcsán. Alaposan átgondolt stra-tégia a tulajdonviszonyok rendezésére 
vonatkozóan.
- Közbeszerzési eljárások elhúzódása: 2, 3, 6; Alapos előkészítés, körültekintő dokumentáció összeállítása.

ELŐKÉSZÍTÉS - MEGVALÓSÍTÁS (MŰSZAKI) SZEMPONTOK
- Nem megfelelő műszaki előkészítés (tervezés, engedélyezés folyamata): 2, 4, 8; A megfelelő referenciákkal és szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberek 
kiválasztása. Az engedélyezéshez kapcsolódó kockázatok a megfelelő előkészítéssel, a szükséges információk időben és megfelelő minőségben történő biztosításával, 
valamint az elkészült anyagok szakértői átvizsgálásával csökkenthetők.
- Kivitelezés kockázatai: 2, 2, 4; A köz(beszerzési) eljárások során pontos szakmai kritériumok megfogalmazása a megfelelő szakmai háttérrel rendelkező kivitelező 
kiválasztása érdekében, illetve megfelelő tapasztalattal rendelkező műszaki ellenőr alkalmazása.
- Tervezett határidők be nem tartása: 3, 4, 12; Megfelelő előkészítés, átgondolt ütemterv, időjárási kockázatok számbavétele, a projekt munkafolyamatainak 
összehangolása, szakértő projektmenedzsment szervezet felállítása, hatékony, megfelelő referenciákkal rendelkező szakemberek kiválasztása. A megvalósítókkal 
szemben szükséges a megfelelő információáramlás biztosítása, döntési eljárásrend, határidők rögzítése, független műszaki ellenőr alkalmazása.
- Esetleges meghibásodások: 2, 2, 4; A szükséges anyagok, elemek beszerzése során a kivitelező törekszik a minőségi termékek beszerzése, melyekre több éves 
garanciát biztosít a forgalmazó, illetve a gyártó. Az esetleges problémák kezelésére megoldás a garanciális idő alatt rendelkezésre bocsájtott biztosíték.

TÁRSADALMI SZEMPONTOK
- Lakossági elégedetlenség, ellenál-lás, negatív közvélemény: 2, 3, 6; A lakosság folyamatos tájékoztatás a projekt minden szakaszában.
    
PÉNZÜGYI, GAZDASÁGI, FENNTARTHATÓSÁGI SZEMPONTOK
- Előre nem látható költségek felme-rülése/árrobbanás: 2, 3, 6;  Alapos előkészítés, szigorú, ellenőrzött költségvetés.
- Likviditási problémák a megvalósí-tás során: 2, 3, 6; Megfelelő pénzügyi ütemezés, előlegek, önerő támogatás igénybevétele.

A kockázatelemzés célja azon kedvezőtlen események meghatározása,
amelyek a fejlesztések megvalósíthatósági feltételeit befolyásolhatják
(megvalósítás és üzemeltetés). Cél annak vizsgálata, hogy a projekt által
megvalósítani kívánt tevékenységekben rejlő kockázatok milyen
mértékben tudják esetlegesen befolyásolni a beruházás eredményeit,
illetve megvalósíthatóságát.



A tevékenység megnevezése: 

Térségi kerékpárút kialakítása

Tevékenység: a szakmai követelményrendszer alapján önállóan vagy
kapcsolódóan támogatható tevékenység. A tevékenység projektként is
értelmezhető, mennyiben az adott intézkedésre vonatkozó
követelményrendszer ezt lehetővé teszi.

A tevékenység gazdájának 
megnevezése: Sárköz Konzorcium Itt a fent rögzített projektgazdát vagy konzorciumi partnereket lehet csak

kiválasztani. 

TOP intézkedés megjelölése (amelynek 
keretében a költség elszámolható):

TOP 1.3
TOP 2.1

Ez is választós,az intézkedések felsorolva. Egy projekt több
tevékenységből állhatnak és a különböző tevékenységek különböző
intézkedésekből finanszírozhatók az új logika szerint. 

A tevékenység kategóriája: A munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés
Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés

önállóan támogatható tevékenységek. Egy lista alapján készített jelölő
mezős rész. Az egyes intézkedések alatt kategóriák lehetnek (pl. ipari
park, bicikliút), ill. szövegesen kitölthető kategória. 

A tevékenység típusa: új építés Kapcsolódik a tevékenység kategóriához: y új építés vagy felújítás, vagy
szolgáltatás igénybevétele, ill. szövegesen kitölthető kategória. 

A tevékenység leírása: 

Összesen 22 km kerékpárút kiépítése valósul meg. A Szekszárd Keselyűsi út déli oldalán a Duna felé tartó kerékpárút az 5113., illetve az 51369. jelű utak mentén végig, 
azok déli oldalán tart. Innen Őcsénybe érkezve a Bethlen Gábor utca északi oldalán vezethető el a kerékpárút. Ezt követően délre fordulva, végig a Fő utca keleti oldalán 
haladhat. A települést Decs felé ugyancsak a Fő utca keleti oldalán hagyja el. Decs vonatkozásában az Őcsény-Szekszárd felől érkező 5113. jelű út keleti oldalán 
alakítható ki a kerékpárút bevezető szakasza. Az Őcsényi utca-Haladás utca csomóponton a kerékpárutat a Bem Apó utcára kell vezetni. A Bem Apó utca-Ady Endre utca 
csomópontban a kerékpárút jobbra fordulva az Ady Endre utca északi oldalán halad. Elérve a vasútvonalat az Ady Endre utcából a vasút keleti oldalához simulva dél felé 
hagyná el Decs községet. Sárpilisre a Decs felől érkező kerékpárút a falu határában áttér a bevezető út keleti oldalára, majd ott jobbra kanyarodik és a Zrínyi utca déli 
oldalán épül ki. Ezt követően az Arany János utca nyugati oldalán távozna a településről, míg Várdomb felé a József Attila utca déli oldala kínálkozik a megfelelő 
színvonalú kerékpárút kiépítésére.
A Szekszárdtól Őcsényig tartó szakasz hossza 2,5 km, az Őcsénytől Decsig tartó szakasz hossza 3,8 km, és Decstől Sárpilis, illetve a kerékpárút végéig összesen 15,7 
km-nyi szakasz épül meg.
A kerékpárút megvalósítás során az alábbi építési munkák adódnak: előkészítési munkálatok, nagytömegű földmunka, földút csatlakozások, padka, árok, rézsű építés, 
szegélyépítés, korlát, poller, kerítésépítés, közműépítés, stb. A kivitelezés ideje alatt forgalomkorlátozás érvényes, mely jelzőlámpás szabályozással kerül megoldásra. A 
pontos műszaki tartalom meghatározása a tervezés során történik. Jelenleg nem állnak rendelkezésre tervek a fejlesztés tekintetében, kizárólag a fejlesztési elképzelés 
került megfogalmazásra a települések részéről.

szöveges

A tevékenység becsült bruttó költsége: 1 500 000 000 szám

A tevékenység helyszíne: Szekszárd, Őcsény, Decs, Sárpilis szöveges

A tevékenység helyszínének tulajdoni 
viszonyai:

A fejlesztéssel érintett ingatlanok állami, önkormányzat, magán tulajdonban vannak. A tervezett fejlesztés jelentős mennyiségű ingatlant érint. Ezek pontos, helyrajzi 
számok szerinti meghatározása a tervező és a pályázó közös feladata a projekt előkészítési tevékenységei között szereplő engedélyezési terv előkészítése során.

választós. Pl. a pályázó tulajdonában van, a projektből tervezi
megvásárolni, megvásárolja önerőből, idegen tulajdonon aktivál. 

A megvalósulást mérő indikátor: 
Megépített kerékpáros utak hossza: 22 km
Átlagos napi forgalom: 500 kerékpáros/nap
Kerékpáros forgalom növekedése a beavatkozási területen: 100%

output indikátorok, listából választva. 

A megvalósítás tervezett kezdete (év, 
hó, nap): 2015.08.01 dátum. 

A megvalósítás tervezett vége (év, hó, 
nap): 2016.12.31 dátum



A tevékenység műszaki 
előkészítettsége (a tevékenység 
engedélyköteles-e? tervdokumentáció 
előkészítettségi szintje, engedélyek):

Jelen dokumentum elkészültéig kizárólag a fejlesztési igény került megfogalmazásra. Előzetes tervek, kalkulációk nem készültek, azok egy esetleges pályázati forrás 
kiírásának alkalmával kerülnek meghatározásra. A projekt előkészítése során szükség van tulajdonosi hozzájárulások beszerzésére, kisajátításokra, tervekre és útépítési 
engedélyre. 
A projekt előkészítési tevékenységei között szerepel a tervezés (a költségvetés meghatározásával), engedélyeztetés, területszerzés valamint adott esetben közbeszerzési 
tanácsadás, valamint a pályázati anyag elkészítése. Ezen tevékenységek időigénye kb. 1,5-2 év, azonban ezek a tevékenységek egymással párhuzamosan zajlanak. 
Első lépés a területek megszerzése, mely jelentős időt vehet igénybe. Ezt követi a tervezés és a szükséges engedély(ek) megszerzése, majd a tervek rendelkezésre 
állást követően indulhat a közbeszerzési dokumentáció elkészítése és a feltételes eljárás megindítása. Ez utóbbi tevékenységgel párhuzamosan zajlik a pályázati 
dokumentáció elkészítése.

választós (engedélyköteles, nem engedélyköteles, bejelentés-köteles
stb.); valamint (nem kezdődött meg, tervdokumentum van, engedély van)
és egyéb közlendő információ. 

Üzemeltetés, működtetés bemutatása 
(szervezet, finanszírozás, tulajdonossal 
kapcsolat):

A projekt fenntartási időszakában és azt követően is a kerékpárút fenntartása és karbantartása a pályázó konzorcium feladata. Az egyes szakaszok felügyelete az adott 
településhez tartozó önkormányzat feladata. Az esetlegesen felmerülő, kezelésre váró probléma megoldásának meghatározása a Konzorcium feladata, az ezzel 
kapcsolatban felmerülő költségek az illetékes önkormányzatot terhelik.

szöveges 



A tevékenység megnevezése: 

Sárköz vízrendezése

Tevékenység: a szakmai követelményrendszer alapján önállóan vagy
kapcsolódóan támogatható tevékenység. A tevékenység projektként is
értelmezhető, mennyiben az adott intézkedésre vonatkozó
követelményrendszer ezt lehetővé teszi.

A tevékenység gazdájának 
megnevezése: Sárköz Konzorcium Itt a fent rögzített projektgazdát vagy konzorciumi partnereket lehet csak

kiválasztani. 

TOP intézkedés megjelölése (amelynek 
keretében a költség elszámolható):

TOP 1.3
TOP 2.1

Ez is választós,az intézkedések felsorolva. Egy projekt több
tevékenységből állhatnak és a különböző tevékenységek különböző
intézkedésekből finanszírozhatók az új logika szerint. 

A tevékenység kategóriája: A munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés
Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés

önállóan támogatható tevékenységek. Egy lista alapján készített jelölő
mezős rész. Az egyes intézkedések alatt kategóriák lehetnek (pl. ipari
park, bicikliút), ill. szövegesen kitölthető kategória. 

A tevékenység típusa: Új építés, felújítás Kapcsolódik a tevékenység kategóriához: y új építés vagy felújítás, vagy
szolgáltatás igénybevétele, ill. szövegesen kitölthető kategória. 

A tevékenység leírása: 

Sárpilis
Jelenleg a község belterületére hulló csapadékvizek levezetése jellemzően burkolatlan, földmedrű árkokkal történik. Burkolt árok csak néhány utcában található. Az árkok nem 
képeznek összefüggő rendszert, a mélyebb fekvésű utcákban szikkasztó árok jelleggel működnek. Az árkokon átvezető kapubehajtók sok helyen feliszapolódtak, töredezettek. A 
település esetében I-V. részvízgyűjtők rendezése szükséges. A fejlesztéssel érintettek utcák: József A. u., Zrínyi u., Iskola tér, Nyéki u., Béke tér, Rákóczi F. u., Nyéki utca köz, 
Dózsa György u., Liliom u., Kossuth ut., Petőfi u.. 5 605 m árokburkolás, 701 m zárt csatorna, földmeder, terméskőburkolat, 183 db kapubehajtó, 28 db csőáteresz kiépítése 
szükséges. A település esetében záportározó tavat kell kialakítani (iszapkotrás, terelőgát-építés, 2 db átemelő, 900 m nyomóvezeték építés, 340 m partvédmű). A befogadók 
mederrendezésére is szükség van 600 m-en. Megvalósításának költsége kb. 300 millió Ft.
Decs
A falu központi részein zárt csapadékcsatorna, míg a többien részen burkolt árok, vápás vízelvezető, illetve földmedrű árkok biztosítják a csapadékvizek elvezetését. A 
csapadékvizek elvezetése csak részben megoldott. Belvizes időszakban belvízi elöntés jellemző a Dobornya csatorna és a Tabáni árok környezetében, az ezekhez kapcsolódó utcák 
mély fekvésű részein. Ezeken kívül belvíz által veszélyeztetett utcák: Alkotmány u., Deák Ferenc u., Széll Judit u., Gárdonyi Géza u., Szőlőhegy u., Széchenyi u.. A fejlesztés 
keretében Decs belterületén levő Szőlőhegyi utca és az attól délre lévő utcák közül Széll Judit, Széchenyi, Alkotmány utcák, a Tabáni árok és a Dobornya csatorna kerül fejlesztésre. 
A Szőlőhegyi utca és attól D-re lévő terület vízelvezetése nyílt vízelvezető árokkal, valamint zárt csapadékvíz csatornákkal történik, a kapubejáróknál, a mezőgazdasági bejáróknál, 
ill. az útkereszteződéseknél zárt rendszerű kialakítással. A Pilissy Elemér utcai áteresztől a Dobornya csatorna földmedrű nyílt vízelvezető árok kerül kialakításra, egyes helyeken 
burkolattal ellátva, valamint a mg-i bejáróknál, ill. az útkereszteződéseknél zárt rendszerű kialakítással. Érintett szakasz:6,2736 km. Tervezett költségvetés 200 millió Ft.
Őcsény
A csapadékvíz elvezető hálózat jelentős részben földmedrű - csak helyenként burkolt - árkokból áll, vegyes átmérőjű kapubejárókkal, melyek átmérője sok helyen elégtelen. Néhány 
utcában található csapadékvíz csatorna és vápás beton vízelvezetős útburkolat. Beavatkozásként szükség lenne árokburkolásokra, kapubejárók átalakítására. Szükséges a pl. Kis-
Duna csatorna, Henrik csatorna jókarba helyezése. Komplex vízrendezésre lenne szükség a település estében. A fejlesztés megvalósítása kb. 200 millió Ft.
Bátaszék
A külterületi vizek a Lajvér-patakon és a Kövesdi-árkon rávezetődnek a városra és így a belterületeken okoznak elöntéseket, pangó vizeket, növényzet túlburjánzását. A nem 
megfelelő belvízelvezést, eliszapolódás, a mezőgazdasági területek terjeszkedése, alacsony mértékű lejtések okoznak problémát. Megoldást jelentene, hogyha a Zsizsáki-árkot újra 
nyitnák (korábban beszántásra került), így a Kövesdi-árok nem vezetné be a belterületek felé a vizet. A másik fontos fejlesztés a Lajvér-patak, Szekszárd-Bátai főcsatornával történő 
összekötése. A fejlesztések megvalósításával Bátaszék vízrendezési problémája megoldásra kerülne.A probléma feloldására új árkokat (kb. 6 km) kellene kialakítani, műtárgyakat 
kellene elhelyezni és árkokat kellene tisztítani (kb. 10 km). A fejlesztés költsége mintegy 1,5 milliárd forint.
Alsónyék
Alsónyékre is jellemző a megoldatlan vízelvezetés, a pangó víz, az eliszapolódás. Ennek fő oka a nem megfelelő belvízelvezés, illetve a mezőgazdasági területek terjeszkedése. A 
Lajvér-patak, Szekszárd-Bátai főcsatornával történő összekötése Alsónyék vízelvezetési problémáit is megoldaná. Kánya-foki csatorna rendezése 2-3 km-en. A fejlesztés költsége 
mintegy 200 millió Ft.
Báta
A településre jellemzőek az elöntések, illetve a szántóföldi belvizek. Szükség lenne a Fő utcát és a Hajmás patakot összekötő utcák, Vágóhíd utca, Árvíz utca, Sík utca, Rákóczi 
utca, Óvoda utca, Damjanich utca vízrendezésére. A fejlesztés költsége kb. 300 millió Ft.

szöveges

A tevékenység becsült bruttó költsége: 2 965 000 000 szám

A tevékenység helyszíne: Őcsény, Decs, Sárpilis, Báta, Bátaszék, Alsónyék szöveges

A tevékenység helyszínének tulajdoni 
viszonyai:

A fejlesztéssel érintett ingatlanok állami, önkormányzat, magán tulajdonban vannak. A tervezett fejlesztés jelentős mennyiségű ingatlant érint. Ezek pontos, helyrajzi 
számok szerinti meghatározása a tervező és a pályázó közös feladata a projekt előkészítési tevékenységei között szereplő engedélyezési terv előkészítése során.

választós. Pl. a pályázó tulajdonában van, a projektből tervezi
megvásárolni, megvásárolja önerőből, idegen tulajdonon aktivál. 



A megvalósulást mérő indikátor: 
Épített/felújítot vízelvezető árkok, csatornák hossza: 40 km
A támogatott projektek keretében ár-, bel- és csapadékvíz károktól megvédett lakosság: 15.000 fő
A támogatott projektek keretében ár-, bel- és csapadékvíz károktól megvédett terület: 30.000 ha

output indikátorok, listából választva. 

A megvalósítás tervezett kezdete (év, 
hó, nap): 2015.10.01 dátum. 

A megvalósítás tervezett vége (év, hó, 
nap): 2017.12.31 dátum

A tevékenység műszaki 
előkészítettsége (a tevékenység 
engedélyköteles-e? tervdokumentáció 
előkészítettségi szintje, engedélyek):

Sárpilis község esetében műszaki tanulmányterv készült a község teljes belterületére vonatkozóan. A tanulmánytervhez kapcsolódóan költségbecslés is készült. Decs 
község esetében 2011-ben tervek készültek, illetve vízjogi létesítési engedély is megszerzésre került. Báta esetében érvényes vízjogi létesítési engedély van a jövőbeni 
fejlesztésre vonatkozóan. A többi fejlesztés esetében nem készült előzetes tanulmány, terv, költségvetés. A projekt előkészítésének első lépcsőjeként ki kell alakítani a 
tervezési programokat, amennyiben még nem kerültek kialakításra. A megfelelő szakismerettel rendelkező tervezőt kell kiválasztani, aki a megrendelővel együttműködve 
alakítja ki a tervezési programot. 
A projektek előkészítését több oldalról kell vizsgálni. A tulajdonviszonyok feltérképezése utána szükségesek lehetnek a fejlesztéssel érintett ingatlanok 
tulajdonviszonyainak, illetve területük rendezésére (pl. vásárlás, kisajátítás, telekalakítás, szolgalmi jog) van szükség a tervezéssel párhuzamosan. Amennyiben az 
ingatlantulajdonosok rendelkezésre bocsátják a releváns ingatlanokat, akkor tulajdonosi hozzájárulások beszerzése is szükséges. Az ingatlanok esetében a 
közműtulajdonosokkal is egyeztetések, megállapodások szükségesek.
Geodéziai felméréseket kell végezni. Majd ezt követően környezetvédelmi hatástanulmányt kell készíteni, amennyiben releváns (belterületi árok-és csatornarendszerhez 
nem szükséges, vízfolyásrendezés 1 km-nél hosszabb nyomvonalának, illetve vízfelület (tó) esetében 1 ha-nál nagyobb felület esetében szükséges). A hatástanulmány 
elkészítéséhez speciális környezetvédelmi feladat, ezért külön jogosultság szükséges hozzá. Talajmechanikai jelentést is kell készíttetni. A környezetvédelmi 
hatástanulmány és a talajmechanikai jelentés elkészítésével párhuzamosan lehet a tervezési feladatokat végezni, az engedélyezési tervdokumentációt összeállítani.
Az engedélyezési tervdokumentáció elkészítését, majd a jogerős vízjogi létesítési engedély megszerzését követően kiviteli tervek készítése szükségesek. A már 
rendelkezésre álló terveket érdemes felülvizsgálni, illetve a jogerős építési engedélyek hosszabbítását kell kérni, amennyiben az releváns. Jogerős engedélyek, teljeskörű 
műszaki dokumentáció, költségvetés birtokában közbeszerzés lebonyolítása szükséges. Ennek lebonyolítása is több hónapot vesz igénybe.

választós (engedélyköteles, nem engedélyköteles, bejelentés-köteles
stb.); valamint (nem kezdődött meg, tervdokumentum van, engedély van)
és egyéb közlendő információ. 

Üzemeltetés, működtetés bemutatása 
(szervezet, finanszírozás, tulajdonossal 
kapcsolat):

A projekt fenntartási időszakában és azt követően is a kerékpárút fenntartása és karbantartása a pályázó konzorcium feladata. Az egyes szakaszok felügyelete az adott 
településhez tartozó önkormányzat feladata. Az esetlegesen felmerülő, kezelésre váró probléma megoldásának meghatározása a Konzorcium feladata, az ezzel 
kapcsolatban felmerülő költségek az illetékes önkormányzatot terhelik.

szöveges 



Intézkedésspecifikus adatok (pl): 

   Alapítás időpontja: 

   Fenntartó: 

   Alapellátási szolgálat típusa:

   Akcióterület lakosságszáma: 

Speciális adatok. Pl. integrált projektnél az akcióterület határai, 
lakosságszáma, stb. Az intézkedésspecifikus adatok nem relevánsak jelen projekt esetében.



 Adatok Technikai információk
Területi szereplő: Tolna Megyei Önkormányzat megye / mjv, aszerint hogy melyik keretet használja fel. 

Kormányhatározatban rögzített indikatív 
tervezési forrásallokáció: 

automatikusan töltődik a területi szereplő kiválasztásával. Van rá
kormányhatározat, de várhatóan változni fog. itt kell majd olyan
képletezés, hogy a területi szereplő által beküldött projektek összesen
mennyit használnak fel a rendelkezésére álló keretből.

Projektgazda neve: Bonyhád Város Önkormányzata szöveges

Gazdálkodási formakód: 321 listából választható

Projektgazda székhelye: 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12. szöveges

Projektgazda kapcsolattartója: Glöckler Ferenc szöveges

Kapcsolattartó elérhetősége (email): aljegyzo@bonyhad.hu szöveges

Kapcsolattartó elérhetősége (telefon): 74/500 204 szöveges

Konzorciumi partner neve:  - az itt rögzített partnereke válaszhatók ki lent a tevékenységeknél is a
tevékenység gazdájánál

Gazdálkodási formakód:  - listából választható

Konzorciumi partner székhelye:  - szöveges
A konzorciumi partnerre eső költség 
(Ft):  - a projekt tevékenységekből áll. A tevékenységeknél lent kérjük a

tevékenység gazdáját, így itt egy szumma összeg számítódik. 

A projekt címe, rövid megnevezése:

Térségi inert hulladék feldolgozó központ létrehozása Bonyhádon

projekt: adott időintervallumon belül, szerződésben rögzített
személy/szervezet gondozásában megvalósuló egy vagy több
tevékenység, meghatározott költségvetéssel és outputtal / outputokkal.
Amennyiben a projekt konzorciumban valósul meg, a projektben
egyértelműen azonosítható, hogy mely tevékenységet a konzorcium mely
tagja valósítja meg.

A projekt bruttó összköltsége (Ft): 149 850 000 szám

A projekt illeszkedése a 
települési/területi stratégiá(k)hoz (itt kell 
behivatkozni az adott megyei 
területfejlesztési koncepciójának / MJV 
ITS-nak vonatkozó pontját, ami 
egyértelműen alátámasztja a projekt 
indokoltságát): 

A bonyhádi inert lerakó fejlesztése a Tolna Megyei Területfejlesztési Program több prioritásához is illeszthető:
- Illeszkedik a program 1. Prioritásához: Tolna megye gazdasági versenyképessé-gének növelése - A prioritás célja, hogy a Tolna megyei gazdaság jövedelemter-melő 
képességét és foglalkoztatási potenciálját erősítse. Erre akkor van lehetőség, ha a helyi adottságokat, lehetőségeket a helyi gazdasági szereplők minél jobban 
kihasználják, a megyei termék- és munkaerőpiac megerősödik.
- Illeszkedik a program 3. Prioritásához: Élhető és fenntartható környezet megte-remtése - A Fejlesztési Program harmadik prioritásának célja, hogy Tolna megyé-ben a 
legszélesebb értelemben vett környezet minél élhetőbb és minél fenntartha-tóbb legyen. Az élhető és fenntartható környezetre való törekvés így mind a társa-dalmi, mind 
a természeti környezetre vonatkozik.

szöveges

A projekt célja: 

A projekt átfogó célja létrehozni egy olyan inert hulladék feldolgozó üzemet Bonyhá-don, ami amellett, hogy a járás és tágabb környezetében keletkező inert hulladékot 
begyűjti és újrahasznosítja, a létrehozott új munkahelyeken és a megtermelt új, olcsó alapanyagokon keresztül hozzájárul a térség gazdaságának fejlesztéséhez.
A projekt konkrét céljai:
- A térségben keletkező inert hulladék feldolgozása, belőlük piacképes termékek lét-rehozása, melyek az önkormányzat számára is értékes alapanyagként szolgálhat-nak
- A térségben lerakásra kerülő inert hulladék mennyiségének csökkentése
- Egy olyan alapanyag termelő üzem létrehozása, melyhez a későbbiekben az anyag feldolgozására alkalmas, nagyobb hozzáadott értéket termelő vállalkozások tele-
pedhetnek meg.

Itt szükséges meghatározni azt a fő célt (célokat), amelyet a stratégiákban
azonosított problémákra reagálva jelen projekt a fejlesztés
megvalósításával el kíván, és várhatóan el is tud érni.

A projekt célcsoportja: A projekt célcsoportját a járás, valamint a járáshatáron kívül eső, környező települések lakossága, valamint a területen működő vállalkozások jelentik.

Itt szükséges meghatározni a projektgazda által a tervezett
tevékenységeken keresztül elérendő, megszólítandó célcsoportot, akik a
fejlesztendő tevékenységet jelenleg használják, illetve a jövőben
használni fogják, így a fejlesztés hatással van rájuk. 

Projekt megvalósulásnak helyszíne: Bonyhád település mellett, a cikói hulladéklerakó szomszédságában. település alapján automatikusan töltődik 

   Régió: Dél-Dunántúli település alapján automatikusan töltődik 

   Megye:    Tolna település alapján automatikusan töltődik 

   Járás: Bonyhádi település alapján automatikusan töltődik 



   Település:     Bonyhád listából választható
A projektet megalapozó vizsgálatok 
bemutatása:  - Amennyiben rendelkezésre áll, pl. forgalmi vizsgálatok, környezeti

hatástanulmány, lakossági igényfelmérés. 

A projekt megvalósítása során felmerülő 
kockázatok: 

Kockázat megnevezése - Kockázatkezelési stratégia
JOGI SZEMPONTOK
Jogszabályi háttér, szabványok változása - a vonatkozó jogszabályok, szabványok változásának folyamatos nyomon követése, felkészülés a változásra
TÁRSADALMI SZEMPONTOK 
Lakossági ellenállás a projekt megvalósításával kapcsolatban - a lakosság tájékoztatása a projektről
KÖRNYEZETVÉDELMI SZEMPONTOK
Környezői területek élővilágának megzavarása - Az élővilág védelmét szolgáló intézkedések (zajvédők, porfogók) alkalmazása
PÉNZÜGYI, GAZDASÁGI, FENNTARTHATÓSÁGI SZEMPONTOK 
Az előkészítés során alultervezett költségvetés - a tervezői szerződésbe biztosíték (kötbér) beépítése a reálisan tervezett költségbecslés érdekében
Saját erő finanszírozásának problémája - Megalapozott pénzügyi ütemezés összeállítása, kiadások-bevételek időbeliségének összehangolása
A fenntartáshoz szükségesnél kevesebb beszállított anyag - Megalapozott üzleti terve kidolgozása, a projekt ismertségét növelő kampány lefolytatása
ÖSSZEFÜGGÉS MÁS PROJEKTEKKEL, OP-KEL
A TOP-ból nem lesz finanszírozható a projekt - Más operatív programokból elérhető támogatások feltérképezése, figyelése (különös tekintettel a KEHOP-ra).

A kockázatelemzés célja azon kedvezőtlen események meghatározása,
amelyek a fejlesztések megvalósíthatósági feltételeit befolyásolhatják
(megvalósítás és üzemeltetés). Cél annak vizsgálata, hogy a projekt által
megvalósítani kívánt tevékenységekben rejlő kockázatok milyen
mértékben tudják esetlegesen befolyásolni a beruházás eredményeit,
illetve megvalósíthatóságát.



A tevékenység megnevezése: 

Térségi inert hulladék feldolgozó központ létrehozása Bonyhádon

Tevékenység: a szakmai követelményrendszer alapján önállóan vagy
kapcsolódóan támogatható tevékenység. A tevékenység projektként is
értelmezhető, mennyiben az adott intézkedésre vonatkozó
követelményrendszer ezt lehetővé teszi.

A tevékenység gazdájának 
megnevezése: Bonyhád Város Önkormányzata

Itt a fent rögzített projektgazdát vagy konzorciumi partnereket lehet csak
kiválasztani. 

TOP intézkedés megjelölése (amelynek 
keretében a költség elszámolható): TOP 1.1

Ez is választós,az intézkedések felsorolva. Egy projekt több
tevékenységből állhatnak és a különböző tevékenységek különböző
intézkedésekből finanszírozhatók az új logika szerint. 

A tevékenység kategóriája: Feldolgozó üzem
önállóan támogatható tevékenységek. Egy lista alapján készített jelölő
mezős rész. Az egyes intézkedések alatt kategóriák lehetnek (pl. ipari
park, bicikliút), ill. szövegesen kitölthető kategória. 

A tevékenység típusa: új építés Kapcsolódik a tevékenység kategóriához: y új építés vagy felújítás, vagy
szolgáltatás igénybevétele, ill. szövegesen kitölthető kategória. 

A tevékenység leírása: 

A projekt keretében egy inert hulladék feldolgozó kerül kiépítésre az elképzelések sze-rint a cikói hulladéklerakó szomszédságában elhelyezkedő területen. A feldolgozó 
ki-építését a projektgazda az alábbi elképzelések szerint tervezi:
I. Inert hulladéklerakó infrastrukturális feltételeinek kialakítása
a. Telephely kialakítása – közművesítés, terület lebetonozása, mobil beton támelemek beszerzése, kerítés építése, védőfasorok telepítése stb. – megközelítőleg 50 millió 
Ft + Áfa
b. Kiszolgáló épület (irodakonténer) – 3 millió Ft + Áfa
c. 40 tonnás kapacitású hídmérleg – 12 milli Ft + Áfa
d. Védőrendszerek:
i. Kamerarendszer (kb. 4db) – 4,5 millió Ft + Áfa
ii. Infra sorompó + riasztó – 500 ezer Ft + Áfa
II. Homlokrakodó gép beszerzése: A telephelyen szükséges anyagmozgatá-sokhoz, valamint a különböző hulladékfrakciók elválasztására szolgáló mobil beton támok 
mozgatásához elengedhetetlen egy nagy teljesítményű hom-lokrakodó gép beszerzése– 35 millió Ft + Áfa

szöveges

A tevékenység becsült bruttó költsége: 149 850 000 szám

A tevékenység helyszíne: Bonyhád település mellett, a cikói hulladéklerakó szomszédságában. szöveges

A tevékenység helyszínének tulajdoni 
viszonyai:

A fejlesztési projekt megvalósításának tervezett helyszíne a Cikói Regionális Hulladék-lerakó szomszédságában van. A lerakó mellett Bonyhád város rendelkezik egy 
megkö-zelítőleg 2 Ha-os területtel, ami alkalmas lehet a projekt megvalósítására. A lerakó mellett található területek közül – amennyiben az önkormányzati terület 
adottságai nem megfelelőek – szükség lehet területvásárlásra.

választós. Pl. a pályázó tulajdonában van, a projektből tervezi
megvásárolni, megvásárolja önerőből, idegen tulajdonon aktivál. 

A megvalósulást mérő indikátor: Létrejött új munkahelyek száma output indikátorok, listából választva. 

A megvalósítás tervezett kezdete (év, 
hó, nap): 2015 dátum. 

A megvalósítás tervezett vége (év, hó, 
nap): 2016 dátum

A tevékenység műszaki 
előkészítettsége (a tevékenység 
engedélyköteles-e? tervdokumentáció 
előkészítettségi szintje, engedélyek):

A projekttele kapcsolatban előkészítési tevékenységek az előzetes megvalósíthatósági tanulmány kidolgozásának megkezdéséig nem történtek. 
választós (engedélyköteles, nem engedélyköteles, bejelentés-köteles
stb.); valamint (nem kezdődött meg, tervdokumentum van, engedély van)
és egyéb közlendő információ. 



Üzemeltetés, működtetés bemutatása 
(szervezet, finanszírozás, tulajdonossal 
kapcsolat):

A projekt által létrehozandó inert hulladéklerakót megvalósulása után térségi konszen-zus szükséges az üzemeltető kiválasztására. Az üzemeltetésre a térségben 
alkalmas lehet a Bonyhád város többségi tulajdonában lévő BONYCOM Bonyhádi Közüzemi Non-profit Kft., amely praktikusan végezhetné az üzemeltetői feladatokat. szöveges 



A tevékenység megnevezése: A tevékenységek számának megfelelően sokszorosítandó a munkalap!

Tevékenység: a szakmai követelményrendszer alapján önállóan vagy
kapcsolódóan támogatható tevékenység. A tevékenység projektként is
értelmezhető, mennyiben az adott intézkedésre vonatkozó
követelményrendszer ezt lehetővé teszi.

A tevékenység gazdájának 
megnevezése:

Itt a fent rögzített projektgazdát vagy konzorciumi partnereket lehet csak
kiválasztani. 

TOP intézkedés megjelölése (amelynek 
keretében a költség elszámolható):

Ez is választós,az intézkedések felsorolva. Egy projekt több
tevékenységből állhatnak és a különböző tevékenységek különböző
intézkedésekből finanszírozhatók az új logika szerint. 

A tevékenység kategóriája: 
önállóan támogatható tevékenységek. Egy lista alapján készített jelölő
mezős rész. Az egyes intézkedések alatt kategóriák lehetnek (pl. ipari
park, bicikliút), ill. szövegesen kitölthető kategória. 

A tevékenység típusa: Kapcsolódik a tevékenység kategóriához: y új építés vagy felújítás, vagy
szolgáltatás igénybevétele, ill. szövegesen kitölthető kategória. 

A tevékenység leírása: Max. 2000 karakter szöveges

A tevékenység becsült bruttó költsége: szám

A tevékenység helyszíne: szöveges

A tevékenység helyszínének tulajdoni 
viszonyai: Max. 1000 karakter választós. Pl. a pályázó tulajdonában van, a projektből tervezi

megvásárolni, megvásárolja önerőből, idegen tulajdonon aktivál. 

A megvalósulást mérő indikátor: Max. 500 karakter output indikátorok, listából választva. 

A megvalósítás tervezett kezdete (év, 
hó, nap): dátum. 

A megvalósítás tervezett vége (év, hó, 
nap): dátum



A tevékenység műszaki 
előkészítettsége (a tevékenység 
engedélyköteles-e? tervdokumentáció 
előkészítettségi szintje, engedélyek):

Max. 500 karakter
választós (engedélyköteles, nem engedélyköteles, bejelentés-köteles
stb.); valamint (nem kezdődött meg, tervdokumentum van, engedély van)
és egyéb közlendő információ. 

Üzemeltetés, működtetés bemutatása 
(szervezet, finanszírozás, tulajdonossal 
kapcsolat):

Max. 1000 karakter szöveges 



Intézkedésspecifikus adatok (pl): 

   Alapítás időpontja: 

   Fenntartó: 

   Alapellátási szolgálat típusa:

   Akcióterület lakosságszáma: 

Speciális adatok. Pl. integrált projektnél az akcióterület határai, 
lakosságszáma, stb. 



 Adatok Technikai információk
Területi szereplő: Tolnai Járás megye / mjv, aszerint hogy melyik keretet használja fel. 

Kormányhatározatban rögzített indikatív 
tervezési forrásallokáció: 1 538 900 000 Ft

automatikusan töltődik a területi szereplő kiválasztásával. Van rá
kormányhatározat, de várhatóan változni fog. itt kell majd olyan
képletezés, hogy a területi szereplő által beküldött projektek összesen
mennyit használnak fel a rendelkezésére álló keretből.

Projektgazda neve: Tolna Város Önkormányzata szöveges

Gazdálkodási formakód: 321-helyi önkormányzat listából választható

Projektgazda székhelye: 7130 Tolna, Hősök tere 1. szöveges

Projektgazda kapcsolattartója: Mireider László szöveges

Kapcsolattartó elérhetősége (email): mireider@tolna.hu szöveges

Kapcsolattartó elérhetősége (telefon): 74/540-800/127 szöveges

Konzorciumi partner neve: Fadd Nagyközség Önkormányzata az itt rögzített partnereke válaszhatók ki lent a tevékenységeknél is a
tevékenység gazdájánál

Gazdálkodási formakód: 321 - helyi önkormányzat listából választható

Konzorciumi partner székhelye: 7133 Fadd, Dózsa Gy. U. 12, szöveges
A konzorciumi partnerre eső költség 
(Ft): 195 400 000 Ft a projekt tevékenységekből áll. A tevékenységeknél lent kérjük a

tevékenység gazdáját, így itt egy szumma összeg számítódik. 

Konzorciumi partner neve: Bogyiszló Község Önkormányzata az itt rögzített partnereke válaszhatók ki lent a tevékenységeknél is a
tevékenység gazdájánál

Gazdálkodási formakód: 321 - helyi önkormányzat listából választható

Konzorciumi partner székhelye:  7132 Bogyiszló, Kossuth u. 28. szöveges
A konzorciumi partnerre eső költség 
(Ft): 50 000 000 Ft

a projekt tevékenységekből áll. A tevékenységeknél lent kérjük a
tevékenység gazdáját, így itt egy szumma összeg számítódik. 

A projekt címe, rövid megnevezése: Átfogó kerékpárút-hálózat fejlesztés a Tolnai járásban

projekt: adott időintervallumon belül, szerződésben rögzített
személy/szervezet gondozásában megvalósuló egy vagy több
tevékenység, meghatározott költségvetéssel és outputtal / outputokkal.
Amennyiben a projekt konzorciumban valósul meg, a projektben
egyértelműen azonosítható, hogy mely tevékenységet a konzorcium mely
tagja valósítja meg.

A projekt bruttó összköltsége (Ft): 515 400 000 Ft szám

A projekt illeszkedése a 
települési/területi stratégiá(k)hoz (itt kell 
behivatkozni az adott megyei 
területfejlesztési koncepciójának / MJV 
ITS-nak vonatkozó pontját, ami 
egyértelműen alátámasztja a projekt 
indokoltságát): 

4.     prioritás: Köztevékenységek minőségének javítása
4.1. intézkedés: Városok életminőségének javítása
4.1.1 alintézkedés: Városi terek és infrastruktúra megújítása
„A beavatkozási terület első elemének törekvése, hogy a városi terek és városi tulajdonú fizikai infrastruktúra (épületek, utak) megújuljon. Ez a megújulás egyfelől a város élhetősége miatt
fontos (közterek, közintézmények állapota), másfelől pedig versenyképességi aspektusai is vannak (önkormányzati ingatlanfejlesztés). A Fejlesztési Program ezen eleme keretében a városi
önkormányzatok jutnak forráshoz, hogy igényeik szerint megújítsák tereiket, ingatlanjaikat. Speciális fókusz: kerékpárbarát városok.”
Igazából a Tolna Megyei Területfejlesztési koncepció ezen egy prioritásában jelenik meg az alintézkedés speciális céljaként a kerékpárbarát városok kialakítása, jelen projekt azonban nem
csak Tolna városát érinti, hanem a kisebb községeket is, de azokra vonatkozólag nem találni intézkedést a megyei anyagban.

szöveges



A projekt célja: 

A távlati cél a kerékpározás, mint környezetbarát közlekedési mód terjedésének ösztönzése a járás lakossága körében. A közvetlen cél a lakóterületeket a munkahelyekkel valamint a
mindennapi szolgáltatások, kereskedelem, ügyintézés helyszíneivel összekapcsoló, vonzó, a biztonságos kerékpáros közlekedést szolgáló komplex projekt megvalósítása, közlekedési célú,
szerves egységet képező kerékpáros útvonalhálózatok kialakítása.A projekt eredményeként egy teljes település vagy egy szerves funkcionális egységnek tekinthető településrész, vagy
kettő vagy több település közötti kapcsolat válik  bizton-ságosabban,  kényelmesen, közvetlenül kerékpározhatóvá.A kerékpározás fejlesztésével a projekt hozzájárul:
• a környezet védelméhez, állapotának javításához;
• az egészségmegőrzés fejlesztéséhez;
• a közlekedéshez kapcsolódó egyéni és közösségi költségek csökkentéséhez;
• a közlekedési módválasztás szabadságához
A Tolna-Fadd-Dombori nyomvonalú kerékpárút célja, hogy tehermentesítse a nagy forgalmú Tolna, Kossuth Lajos utcát, valamint a Szent István teret és a Fadd felé vezető Arany János
utcát és Dombori utcát, ezáltal biztonságosabb közlekedést biztosítson a kerékpárral közlekedő lakosoknak, akik akár a mindennapi ügyeik intézése, akár mun-kába járás, oktatási
intézményekbe történő eljutás, vásárlás vagy sportolás okán veszik igénybe a kerékpárutat. A Tolna-Bogyiszló hivatásforgalmú kerékpárút kiépítésének célja a bogyiszlói lakosok
járásközpontban történő mindennapi ügyintézésének (oktatási intézmények látogatása, vásárlás, hivatalos ügyek, munkába járás) megkönnyítése, hozzáférhetővé tétele.

Itt szükséges meghatározni azt a fő célt (célokat), amelyet a stratégiákban
azonosított problémákra reagálva jelen projekt a fejlesztés
megvalósításával el kíván, és várhatóan el is tud érni.

A projekt célcsoportja: 

A projekt célcsoportja magában foglalja a Tolnai járás kerékpárút fejlesztéssel érintett településeinek lakosságát, a tolnai, faddi, bogyiszlói lakosokat, akik a kerékpárút mindennapos 
használatával élvezik annak előnyeit, azaz a biztonságosabb, környezetkímélőbb, egészségesebb, olcsóbb és elérhetőbb közlekedés élményét

Itt szükséges meghatározni a projektgazda által a tervezett
tevékenységeken keresztül elérendő, megszólítandó célcsoportot, akik a
fejlesztendő tevékenységet jelenleg használják, illetve a jövőben
használni fogják, így a fejlesztés hatással van rájuk. 

Projekt megvalósulásnak helyszíne:  település alapján automatikusan töltődik 

   Régió: Dél-Dunántúl település alapján automatikusan töltődik 

   Megye:    Tolna település alapján automatikusan töltődik 

   Járás: Tolnai járás település alapján automatikusan töltődik 

   Település:     Tolna, Fadd, Bogyiszló listából választható

A projektet megalapozó vizsgálatok 
bemutatása: 

Jelen pillanatban nem áll rendelkezésre semmilyen vizsgálat anyaga.

Amennyiben rendelkezésre áll, pl. forgalmi vizsgálatok, környezeti
hatástanulmány, lakossági igényfelmérés. 



A projekt megvalósítása során felmerülő 
kockázatok: 

JOGI SZEMPONTOK
* Jogszabályi háttér, szabályok változása.
* Tervezési kockázatok, elhúzó-dó engedélyek.
TÁRSADALMI SZEMPONTOK 
*Lakossági, civil ellenállás a projekt megvalósításával kapcsolatban.
KÖRNYEZETVÉDELMI SZEMPONTOK
*Környező természetvédelmi területek élővilágának megzavarása.
*Időjárás okozta kockázatok.
PÉNZÜGYI, GAZDASÁGI, FENNTARTHATÓSÁGI SZEMPONTOK 
*Az előkészítés során alulter-vezett költségvetés
*Saját erő biztosítása, a pályá-zó pénzügyi stabilitása
*Késedelmes kifizetések

A kockázatelemzés célja azon kedvezőtlen események meghatározása,
amelyek a fejlesztések megvalósíthatósági feltételeit befolyásolhatják
(megvalósítás és üzemeltetés). Cél annak vizsgálata, hogy a projekt által
megvalósítani kívánt tevékenységekben rejlő kockázatok milyen
mértékben tudják esetlegesen befolyásolni a beruházás eredményeit,
illetve megvalósíthatóságát.



A tevékenység megnevezése: Kisléptékű közlekedés fejlesztés- kerékpárút hálózat kiépítése

Tevékenység: a szakmai követelményrendszer alapján önállóan vagy
kapcsolódóan támogatható tevékenység. A tevékenység projektként is
értelmezhető, mennyiben az adott intézkedésre vonatkozó
követelményrendszer ezt lehetővé teszi.

A tevékenység gazdájának 
megnevezése: Tolna Város Önkormányzata Itt a fent rögzített projektgazdát vagy konzorciumi partnereket lehet csak

kiválasztani. 

TOP intézkedés megjelölése (amelynek 
keretében a költség elszámolható):

TOP 3.1. intézkedés: Környezetbarát közlekedési rendszerek fejlesztése és a fenntartható közösségi mobilitás elősegítése

Ez is választós,az intézkedések felsorolva. Egy projekt több
tevékenységből állhatnak és a különböző tevékenységek különböző
intézkedésekből finanszírozhatók az új logika szerint. 

A tevékenység kategóriája: kerékpárút 
önállóan támogatható tevékenységek. Egy lista alapján készített jelölő
mezős rész. Az egyes intézkedések alatt kategóriák lehetnek (pl. ipari
park, bicikliút), ill. szövegesen kitölthető kategória. 

A tevékenység típusa: új kerékpárút építése Kapcsolódik a tevékenység kategóriához: y új építés vagy felújítás, vagy
szolgáltatás igénybevétele, ill. szövegesen kitölthető kategória. 

A tevékenység leírása: 

A projekt két fő projektelemre bontható:
1. projektelem: Tolna-Fadd-Dombori kerékpárút kiépítése
2. projektelem: Tolna-Bogyiszló kerékpárút kiépítése
1. projektelem: Tolna-Fadd-Dombori kerékpárút kiépítése:
A kerékpárút az elkészült engedélyes tervek alapján három részből állna.
a) Dombori-Fadd-Tolna összekötő szakasz: 7.085 fm hosszan menne az 51366. számú Dombóri háv. út és az 5112. számú Dunaszentgyörgy-Fadd-Szekszárd összekötő út mentén. A 
tervezett burkolatszélesség 2,50 m, vízelvezetés nyílt árokban, útburkolat esése 2,5%-os.
b) Faddi I. ág: 1.825 fm hosszan menne az 51366. számú Dombóri háv. út mentén. A tervezett burkolatszélesség 2,50-3,00 m között, vízelvezetés nyílt árokban, útburkolat esése 2,5%-os.
c) Faddi II. ág: 1.825 fm hosszan menne az 51366. számú Dombóri háv. út mentén. A tervezett burkolatszélesség 2,50-3,00 m között, vízelvezetés nyílt árokban, útburkolat esése 2,5%-os.
2. projektelem: Tolna-Bogyiszló kerékpárút kiépítése:
A kerékpárút egyenlőre semmilyen előkészítettségi állapotban nincs. Az elképzelések szerint kiinduló pontja a Tolna-Fadd-Dombori kerékpárút Tolna városi vége lenne, csat-lakozási pont 
Tolna város belterületén, a Magaspart utcánál lenne. Innen a tervezett kerékpárút az 5116. számú- Tolna-bogyiszlói összekötő út mentén haladna, majd pedig folytatódna az 51165. számú 
Bogyiszló bekötő út mentén a Tolnai utcán és a Kossuth utcán keresztül a Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal épületéig (Kossuth utca 28.) 5500 fm hosszan. A tervezett kerékpárút kétszer is 
áthaladna a Tolna-Duna felett.

szöveges

A tevékenység becsült bruttó költsége: 515 400 000 Ft szám

A tevékenység helyszíne: Tolna, Fadd, Bogyiszló szöveges

A tevékenység helyszínének tulajdoni 
viszonyai:

A projekt első elemét illetően (Tolna-Fadd-Dombori) a tulajdonviszonyok rendezettek, az ingatlanok tulajdonosai az Önkormányzatok. A 2. projektelem (Tolna-Bogyiszló) 
esetén a tulajdonviszonyok még nem ismertek.

választós. Pl. a pályázó tulajdonában van, a projektből tervezi
megvásárolni, megvásárolja önerőből, idegen tulajdonon aktivál. 

A megvalósulást mérő indikátor: 

Kialakított kerékpárosbarát települések vagy településrészek száma (OP kondíciós lista alapján)
Közlekedésbiztonsági fejlesztést megvalósított települések száma
Kialakított új, forgalomcsillapított övezetek száma
Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza (OP kondíciós lista alapján)
Napi utazások esetén fő közlekedési eszközként gyalogos, kerékpáros vagy közösségi közlekedési módot választók részaránya

output indikátorok, listából választva. 

A megvalósítás tervezett kezdete (év, 
hó, nap): 2016.06.01 dátum. 

A megvalósítás tervezett vége (év, hó, 
nap): 2017.12.31 dátum



A tevékenység műszaki 
előkészítettsége (a tevékenység 
engedélyköteles-e? tervdokumentáció 
előkészítettségi szintje, engedélyek):

A kerékpárút megépítése engedélyköteles tevékenység. Jelen projekt esetében az 1. projektelemre  (Tolna-Fadd-Dombori) 2004-ben elkészültek a tervek, 
engedélyeztetés lezajlott. A 2. projektelem esetében (Tolna-Bogyiszló) semmilyen előkészítettség nem történt jelen pillanatig.

választós (engedélyköteles, nem engedélyköteles, bejelentés-köteles
stb.); valamint (nem kezdődött meg, tervdokumentum van, engedély van)
és egyéb közlendő információ. 

Üzemeltetés, működtetés bemutatása 
(szervezet, finanszírozás, tulajdonossal 
kapcsolat):

A kerékpárutaknál az üzemeltetés kérdése nem releváns. Tulajdonjog szerint közigazgatásilag hatályos kezelője van az adott települések területén átmenő kerékpárút szakaszoknak.
A kerékpárutak kezelője Tolna város közigazgatási területén Tolna Város Önkormányzata, Fadd nagyközség közigazgatási területén Fadd Nagyközség Önkormányzata, Bogyiszló község 
közigazgatási területén Bogyiszló Község Önkormányzata.

szöveges 



A tevékenység megnevezése: A tevékenységek számának megfelelően sokszorosítandó a munkalap!

Tevékenység: a szakmai követelményrendszer alapján önállóan vagy
kapcsolódóan támogatható tevékenység. A tevékenység projektként is
értelmezhető, mennyiben az adott intézkedésre vonatkozó
követelményrendszer ezt lehetővé teszi.

A tevékenység gazdájának 
megnevezése:

Itt a fent rögzített projektgazdát vagy konzorciumi partnereket lehet csak
kiválasztani. 

TOP intézkedés megjelölése (amelynek 
keretében a költség elszámolható):

Ez is választós,az intézkedések felsorolva. Egy projekt több
tevékenységből állhatnak és a különböző tevékenységek különböző
intézkedésekből finanszírozhatók az új logika szerint. 

A tevékenység kategóriája: 
önállóan támogatható tevékenységek. Egy lista alapján készített jelölő
mezős rész. Az egyes intézkedések alatt kategóriák lehetnek (pl. ipari
park, bicikliút), ill. szövegesen kitölthető kategória. 

A tevékenység típusa: Kapcsolódik a tevékenység kategóriához: y új építés vagy felújítás, vagy
szolgáltatás igénybevétele, ill. szövegesen kitölthető kategória. 

A tevékenység leírása: Max. 2000 karakter szöveges

A tevékenység becsült bruttó költsége: szám

A tevékenység helyszíne: szöveges

A tevékenység helyszínének tulajdoni 
viszonyai: Max. 1000 karakter választós. Pl. a pályázó tulajdonában van, a projektből tervezi

megvásárolni, megvásárolja önerőből, idegen tulajdonon aktivál. 

A megvalósulást mérő indikátor: Max. 500 karakter output indikátorok, listából választva. 

A megvalósítás tervezett kezdete (év, 
hó, nap): dátum. 

A megvalósítás tervezett vége (év, hó, 
nap): dátum



A tevékenység műszaki 
előkészítettsége (a tevékenység 
engedélyköteles-e? tervdokumentáció 
előkészítettségi szintje, engedélyek):

Max. 500 karakter
választós (engedélyköteles, nem engedélyköteles, bejelentés-köteles
stb.); valamint (nem kezdődött meg, tervdokumentum van, engedély van)
és egyéb közlendő információ. 

Üzemeltetés, működtetés bemutatása 
(szervezet, finanszírozás, tulajdonossal 
kapcsolat):

Max. 1000 karakter szöveges 



Intézkedésspecifikus adatok (pl): 

   Alapítás időpontja: 

   Fenntartó: 

   Alapellátási szolgálat típusa:

   Akcióterület lakosságszáma: 

Speciális adatok. Pl. integrált projektnél az akcióterület határai, 
lakosságszáma, stb. 
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