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Területi tervezés folyamata

• 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet alapján

• Területfejlesztési Koncepció (TfK)

• Területfejlesztési Program (TfP);

Pénzügyminiszter és Megyei Közgyűlés

• Integrált Területi Program (ITP) és Éves Fejlesztési Keret

(ÉFK)

Megyei Közgyűlés és Magyarország Kormánya

• Partnerségi Megállapodás, Operatív Program, felhívások



A TOP Plusz áttekintése (TOP folytatása)

PRIORITÁS PIORITÁS TARTALMA

1. VERSENYKÉPES MEGYE (ERFA)

• helyi gazdaságfejlesztés, helyi és térségi turizmusfejlesztés

• településfejlesztés, szociális  célú városrehabilitáció ERFA része

• 4 és 5 számjegyű és önkormányzati útfejlesztések

• fenntartható városfejlesztés (1. prioritás)

2. KLÍMABARÁT MEGYE (ERFA)
• önkormányzati energetikai célú beavatkozások

• fenntartható városfejlesztés (2. prioritás)

3. GONDOSKODÓ MEGYE (ERFA, ESZA+)

ESZA elemek:

• megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések

• szociális célú városrehabilitáció ESZA+ elemei

• helyi humán fejlesztések

ERFA elemek:

• egészségügyi alap- és járóbeteg-szakellátás fejlesztése

• bölcsőde, óvoda és alap- és középfokú oktatási intézmények 

fejlesztése

• fenntartható városfejlesztés (3. prioritáson külön ESZA és ERFA

felhívással)

4. BUDAPEST INFRASTRUKTURÁLIS 

FEJLESZTÉSEK (ERFA)
• Jellemzően TOP Plusz 1-2. megyei ERFA tevékenységtartalommal 

(kidolgozás alatt)

5. BUDAPEST HUMÁN FEJLESZTÉSEK (ESZA+) • Jellemzően TOP Plusz 3. megyei ESZA tevékenységtartalommal



Megyék indikatív 7 éves tervezett keretösszegei 



* A megyei ITP-kben eddig tervezett forráskereteket tartalmazza.

Tervezett megyei forrásallokáció



A TOP Plusz tervezett felhívásai*
* 18 megye előzetes ITP-je és elfogadott TOP Plusz ÉFK alapján, 1 538 Mrd Ft

Felhívás száma Felhívás neve
ÉFK mód. 

keretösszeg
(Mrd Ft)

TOP_Plusz-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés 73,59

TOP_Plusz-1.1.2-21 4 és 5 számjegyű utak fejlesztése 144,0

TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi és térségi turizmusfejlesztés 93,68

TOP_Plusz-1.2.1-21 Élhető települések 247,36

TOP_Plusz-1.2.2-21 Szociális célú városrehabilitáció (ERFA) 9,51

TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése 76,19

TOP_Plusz-1.3.1-21 Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása 4,40

TOP_Plusz-1.3.2-21 Fenntartható városfejlesztés (1. prioritás ERFA projektek) 285,92

TOP_Plusz-2.1.1-21 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése 90,05

TOP_Plusz-2.1.2-21 Fenntartható energiahatékonyság 51,76

TOP_Plusz-3.1.1-21 Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések 88,68

TOP_Plusz-3.1.2-21 Szociális célú városrehabilitáció ESZA+ 12,26

TOP_Plusz-3.1.3-21 Helyi humán fejlesztések 92,50

TOP_Plusz-3.2.1-21 Fenntartható humán fejlesztések (ESZA) 69,86

TOP_Plusz-3.3.1-21 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése 62,18

TOP_Plusz-3.3.2-21 Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése 57,17

TOP_Plusz-3.3.3-21 Fenntartható humán infrastruktúra (ERFA) 79,31



Pályázati felhívások

- A felhívások október végétől folyamatosan jelennek

meg a központi honlapon

- További társadalmasítások indulnak

- humán fejlesztések ESZA felhívás

- aktív turizmus

- köznevelés (általános és középfokú iskolák) fejlesztésére

- fenntartható városfejlesztési komplex felhívásokkal



Menetrend

- „30+30” => megjelenést követő 30. napon jelenik meg a kitöltő

program és kezdhető meg a projektek benyújtása, a projektbenyújtásra

legalább további 30 nap áll rendelkezésre.

- A szakaszhatárok végére és további benyújtási szakaszokra a megyék

tesznek javaslatot.

- Gyors értékelés feltétele a hibamentes beadás => a projektek

megalapozó dokumentumaiban ehhez önértékelést is elváruk, fontos, a

hiánytalan dokumentáció benyújtása!

- Kérdés esetén a Magyar Államkincstár megkeresése javasolt!



Köszönöm a figyelmet!


