
Az OP tárgyalások során bekövetkezett TOP Plusz változások:

1) Megbontásra  került  a  TOP  Plusz  1.  prioritás  (elsősorban  SFC  rögzítési
karakterkorlátok és az Európai Bizottság szövegezési kéréseinek eleget téve), a TOP
Plusz 1.1 intézkedésből önálló,  új prioritás jött létre TOP Plusz 6. prioritásként. A
projektek áthelyezése adminisztratív-technikai úton fog megtörténni. Továbbiakban:

- TOP Plusz 1. Élhető vármegye
- TOP  Plusz  6.  Versenyképes  vármegye  (korábbi  1.1  intézkedés

gazdaságfejlesztési, 4 és 5 számjegyű utas és turisztikai felhívásaiból).

2) A vármegyékre jutó (1-3. és 6. prioritás városfejlesztési keretösszegekkel együttes)
indikatív forráskeret legalább 10%-át a komplex programmal fejlesztendő járásokra
(36 LHH járás) szükséges irányítani. Ezt az IH-nak monitoringoznia kell Monitoring
Bizottság, Európai Bizottság felé rendszeresen beszámolva az előrehaladásról, és az
LHH  járások  egyenlőtlen  eloszlása  miatt  a  további  rendelkezésre  álló  szabad
forrásokat  várhatóan  az  eddigieknél  nagyobb  arányban  kell  az  LHH  járással
rendelkező vármegyéknek allokálni.

3) A 4 és 5 számjegyű, állami tulajdonban lévő közutak fejlesztésére a TOP Plusz 1.
és  6.  prioritások  együttes  keretösszegének  legfeljebb  15%-a fordítható,  a
290/2014.  (XI.  6.)  Korm.  rendelet  szerinti  kedvezményezett  járások területén.
Nem kedvezményezett  járásban indokolt  esetben (pl.:  több járást  érintő  úthálózat
folytatólagos felújítása vagy hátrányos helyzetű járás teljes úthálózatának igazoltan
megfelelő útminősége esetén). Emiatt csökken az eddig tervezett forráskeret.

4) Szociális célú városrehabilitáció esetében tiltásra került a szegregátumok fenntartása,
ezért valamennyi érintett projektben deszegregációt is kötelezővé válik megvalósítani
család(ok) településen belüli,  integrált területre költöztetésével, ezzel csökkentve a
szegregátum lakásszámát és méretét.

5) Deszegregáció  érdekében  pilot  projekt,  felhívás  is  indul,  amely  kifejezetten  az
integrált  területen  lévő  bérlakások  felújítására  irányul  annak  érdekében,  hogy
szegregátumból  költözhessenek  oda  be  családok.  Az  allokáció  területi  szereplők
igényei szerint kerül kialakításra.

6) Energetikai feltételrendszer:
- Energiahatékonysági  beruházásoknál  vissza  nem  térítendő  (VNT)

támogatás a  290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerinti kedvezményezett
járásokban,  valamint  az  5000  fő  alatti  településeken megvalósuló
fejlesztések esetében adható.

- Az  ország  többi  területén  megvalósuló  fejlesztések  esetén  kombinált
(hitel+VNT) támogatás  tervezett (a nem kedvezményezett járások 5000 fő
feletti települései esetén).

- Megújuló  energiaforrásoknál  a  korlátozás  a  napelemes  fejlesztésekre
vonatkozik,  egyéb  támogatható  megújuló  beruházások  tisztán  VNT
finanszírozhatók. 

- Továbbá EPC / ESCO pilot projekt elindítását írja elő a program 10 millió EUR
összeggel.

7) A  program  a  36  komplex  programmal fejlesztendő  járás  területén  megvalósuló
beruházások  támogatására  fordítja  az  alap-  és  középfokú  köznevelési
intézmények fejlesztésére tervezett, TOP Plusz keretösszeg legalább 15%-át.



A program  az alap és középfokú köznevelési intézmények, illetve kollégiumok
fejlesztésére  tervezett  források  legalább  90%-át  az  állami  intézmények
támogatására fordítja. Magán oktatási intézményeket nem támogat.

8) A  program  a  36  komplex  programmal fejlesztendő  járás  területén  megvalósuló
beruházások  támogatására  fordítja  a  helyi  egészségügyi  és  szociális
infrastruktúra fejlesztésére tervezett, TOP Plusz keretösszeg legalább 15%-át.

8)  és  9)  feltételek  érintik  a  Fenntartható  Városfejlesztési  keretösszegeket  is
(számítási alapként azt is számolják, ugyanakkor az FVS városok egyike sem LHH
területen található, ezért a megyékben 15%-nál jóval magasabb arányban kell majd
LHH  területen  felhasználni  a  forrást  a  programszintű  teljesítéshez,  ezt  IH
monitoringozza és rendszeresen jelent róla).

9) Kísérleti  lakásügynökségi  program  indulhat  az  FVS  városokban,  melynek
szakmai  alapját  a  TOP  Plusz  4.  prioritáson  (Budapest  által)  tervezett
lakásügynökségi beavatkozás jelenti.

10) Fenntartható Városfejlesztést érintő egyedi változások:
- Módosultak a városkijelölési  elvek,  a továbbiakban MJV(k) és velük együtt

legfeljebb a vármegye 4 legnagyobb városa jelölhető ki,  ezért  Pest,  Fejér,
Tolna  és  Csongrád  megyékben  csökkenteni  szükséges  a  kijelölt  városok
számát, ezen városok standard felhívásokon kerülhetnek támogatásra. 

- NATURA  2000  –  „A  fenntartható  városfejlesztési  eszköz  végrehajtásában
résztvevő  városok  felé  elvárás,  hogy  ahol  van  Natura 2000  terület,  ott  a
beavatkozások hozzájárulnak a biodiverzitás és e területek megtartásához. A
forrástervezésnek  (TOP  Plusz  Városfejlesztési  Programterven  belül)
tartalmazni kell a Natura 2000 területet támogató beavatkozást.”

- SUMP  –  A  fenntartható  városfejlesztés  keretében  történő  fenntartható
közlekedésfejlesztési beavatkozások feltétele a SUMP-hoz való illeszkedés. A
100  ezer  fő  feletti  városok  IKOP  Plusz  közlekedési  beruházásainak
összhangban kell lenniük a SUMP-pal.

11) Jelentősen megnőtt  az indikátorok száma, ezeket  az ITP-k,  felhívások és TSZ-ek
módosításkor bevezeti az IH.

OP-ba bekerültek szerint várható új vármegyei felhívások:

- TOP_Plusz-1.1.1:  Vármegyei  Klímatudatosság,  éghajlatváltozáshoz  való
alkalmazkodás felhívás (vármegyei koordinációval)

- TOP_Plusz-1.2.4:  Szegregált  városi  területekről  integrált  területekre  költözés
támogatása (PILOT)

- TOP_Plusz-2.1.3 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (kombinált)
- TOP_Plusz-2.1.4 Fenntartható energiahatékonyság (kombinált)
- TOP_Plusz-6.2.1 Fenntartható versenyképes városfejlesztés



OP-ban rögzített tematikus vállalások

A program a főbb tématerületek TOP Plusz szintű minimum allokációját rögzíti, melyeknek
részletes  tervezése  az  ITP 2021-27-ben  történik  meg.  A  minimum  allokációnak
programszinten szükséges teljesülnie,  ugyanakkor  a  területi  szereplőnek is  szükséges  a
minimum allokáció figyelembevétele a vármegyei tervezés során.

- Humán infrastruktúra:   vármegyei ERFA legalább 20%-a (1., 3. prioritás)
- Humánfejlesztési programok:   vármegyei ESZA+ legalább 27%-a (3. prioritás)
- Szociális  városrehabilitáció   (1.,  3.  prioritás):  vármegyei  ERFA  legalább  1,5%-a

kiegészítik  a  társadalmi  felzárkózás  tematikus  koncentrációhoz  hozzájáruló
beavatkozások a vármegyei ESZA+ legalább 10%-ával

- Fenntarthatóság, klímacélok:  
 zöld  és  kék  infrastruktúra  :  vármegyei  ERFA  legalább  11%-a  (1. prioritás);

önkormányzati energetika (2. prioritás) a vármegyei ERFA legalább 12%-a
 kiegészítik a klíma-, energiatudatosságot, környezeti szemléletet erősítő helyi akció  k

ERFA és ESZA+ (1. és 3. prioritás)
- Foglalkoztatás javítása:   vármegyei ESZA+ legalább 33%-a; (3. prioritás)
- Fenntartható városfejlesztés:  

 A  TOP  Plusz  ERFA  legalább  30%-a,  teljesítve  a  tagállami  ERFA  min.  8%-ra
vonatkozó előírást az 1-3. és 6. prioritások tématerületi tartalmával a vármegyékben,
és a 4. prioritás tartalmával Budapesten.

 Az  ERFA-típusú  beavatkozásokat  ESZA+  beavatkozások  egészítik  ki,  a
vármegyékben  a  vármegyei  ESZA+  30%-ával  (3.  prioritás  humánfejlesztési
programok), valamint Budapesten az 5. prioritás szerint.


