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TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM PLUSZ
neve:
Pályázati
címe

kiírás

Pályázati
konstrukció
kódja:

Helyi gazdaságfejlesztés (tervezet)
TOP_Plusz-1.1.1-21
A) Főtevékenységhez kapcsolódóan:

Támogatást
igénylők köre:



helyi önkormányzat (GFO 321)



helyi önkormányzati költségvetési szerv (GFO 322)



helyi önkormányzati hivatal (költségvetési szerv) (GFO 325)



helyi önkormányzatok társulása (GFO 327)



területfejlesztési önkormányzati társulás (GFO 328)



nem kkv kategóriába tartozó többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok (GFO 11, 57)2



Magyar Közút Nonprofit Zrt. (GFO 57)

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására (a fenti kedvezményezettek által alkotott) konzorcium formájában is
van lehetőség.
Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központ költségvetési szerv csak akkor nyújthat be támogatási
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kérelmet, ha ahhoz a Kormány előzetesen hozzájárult.
Önállóan nem, konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet az alábbi szervezetek a projektmenedzsment
tevékenységek megvalósítására.
 Megyei önkormányzat (GFO 321)
 Önkormányzati hivatal (költségvetési szerv) (GFO 325)
 Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (GFO 599), amelyben az állam vagy önkormányzat együttesen vagy
külön, közvetve vagy közvetlenül - 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik.
B) Főtevékenységhez kapcsolódóan
 helyi önkormányzat (GFO 321)
 helyi önkormányzati költségvetési szerv (GFO 322)
 helyi önkormányzati hivatal (költségvetési szerv) (GFO 325)
 helyi önkormányzatok társulása (GFO 327)
 területfejlesztési önkormányzati társulás (GFO 328)
 nem kkv kategóriába tartozó többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok (GFO 11, 57)3
 egyéb, többségi önkormányzati tulajdonban lévő, jogi személyiségű nonprofit szervezet (GFO 599)
 egyéb, többségi önkormányzati tulajdonban lévő, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet (GFO 699).
Illetve a fent felsorolt szervezeteknek a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőségük B)
főtevékenységhez kapcsolódóan.
C) Főtevékenységhez kapcsolódóan
 helyi önkormányzat (GFO 321)
 helyi önkormányzati költségvetési szervek (GFO 322)
 helyi önkormányzatok társulása (GFO 327)
 területfejlesztési önkormányzati társulás (GFO 328)
 nem kkv kategóriába tartozó, többségi önkormányzati tulajdonú jogi személyiségű vállalkozások (GFO 11)
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 nem kkv kategóriába tartozó, többségi önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaságok (GFO 57)
A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.
Önállóan nem, kizárólag konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet C) főtevékenységhez kapcsolódóan az
alábbi szervezetek:
 önkormányzati hivatal (költségvetési szerv) (GFO 325)
 egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (GFO 599), amelyben az önkormányzat közvetve vagy közvetlenül
100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik.
 szociális szövetkezetek (GFO 121)
A TOP Plusz megyei prioritása a kevésbé fejlett régiókban megyei integrált területi programok keretében nyújt támogatást
integrált terület- és településfejlesztési tartalommal, erősítve a gazdaságélénkítést és népességmegtartást biztosító térségi és
települési feltételeket, hozzájárulva a területi egyenlőtlenségek csökkentéséhez.
A helyi gazdaságfejlesztés beavatkozás révén a TOP Plusz a gazdaságélénkítést és foglalkoztatás-bővítést önkormányzati és
helyi fejlesztésekkel ösztönzi, integrált megközelítésben.
Az üzleti infrastruktúra részeként kiemelt célterület a helyi ellátáshoz kapcsolódó önkormányzati üzleti infrastrukturális
feltételek megteremtése, a helyi, köztük induló vállalkozók megerősítése, és a helyi alapanyagokra épülő, helyi termelők piacra
jutását segítő térségi fejlesztések megvalósítása.
Pályázati
kiírás Jelen támogatási konstrukció az üzleti infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése érdekében több, egymással szorosan
kapcsolódó beavatkozásra fókuszál:
célja:
Többségi önkormányzati és állami tulajdonban lévő üzleti infrastruktúra, köztük iparterületek, ipari parkok, technológiai parkok,
inkubátorházak, innovációs központok, logisztikai központok fejlesztése, kiemelten szolgáltatás-fejlesztés, meglévő kapacitások
és szolgáltatások minőségi fejlesztése, a még szükséges infrastrukturális háttér kiépítése, indokolt esetekben új üzleti
infrastruktúra kialakítása.
Vidéki gazdaság üzleti infrastrukturális hátterének támogatására az agrár-vidékfejlesztési támogatásokat erősítve, pl. agrárvidékfejlesztési tevékenységekhez kapcsolódó önkormányzati infrastruktúra és szolgáltatások, helyi piacszervezéshez, helyi
termék-előállításhoz, mezőgazdasági termékek térségi piacra jutását elősegítő tevékenységek, önkormányzati többségi tulajdonú
agrárlogisztikai infrastruktúra fejlesztése.
2.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
Támogatható
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:
tevékenységek
A) Ipari parkok, iparterületek fejlesztése
felsorolása:
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I. Többségi önkormányzati és állami tulajdonban lévő Ipari parkok, tudományos és technológiai parkok, logisztikai és
innovációs központok fejlesztése (meglévő, címmel rendelkező parkok esetében)
A főtevékenységen belül támogatható:
a) Meglévő ipari parkok, tudományos és technológiai parkok, logisztikai és innovációs központok telekhatáron belüli
alapinfrastruktúra (gáz, víz, csatorna, út, iparvágány, parkoló, elektromos vezetékrendszer, energia hálózat, távközlési és
kommunikációs hálózat, hulladékkezelő létesítmények) kiépítése, átalakítása, felújítása, bővítése, korszerűsítése,
közlekedőfelület kialakítása, illetve telekhatáron kívüli alapinfrastrukturális beruházás a Felhívás 2.3. pontja szerint.
b) A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, létesítése, a szükséges épületgépészeti beruházások
végrehajtása.
c) A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása,
felújítása, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása.
d) Elérhetőséget megteremtő vagy erősítő utak vagy csomópontok felújítása, fejlesztése, átépítése vagy megerősítése.
II. Többségi önkormányzati és állami tulajdonban lévő Iparterületek kialakítása és meglévők fejlesztése, barnamezős,
illetve zöldmezős beruházások
A főtevékenységen belül támogatható:
a) Telekhatáron belüli alapinfrastruktúra (gáz, víz, csatorna, út, iparvágány, parkoló, elektromos vezetékrendszer, energia
hálózat, távközlési és kommunikációs hálózat, hulladékkezelő létesítmények) kiépítése, átalakítása, felújítása, bővítése,
korszerűsítése, közlekedőfelület kialakítása, illetve telekhatáron kívüli alapinfrastrukturális beruházás a Felhívás 3.4. pontja
szerint.
b) A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, létesítése, a szükséges épületgépészeti beruházások
végrehajtása.
c) A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása,
felújítása, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása.
d) Az elérhetőséget megteremtő vagy erősítő utak vagy csomópontok felújítása, fejlesztése, átépítése vagy megerősítése.
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B) Inkubátorházak fejlesztése
a) Iparfejlesztési és iparfejlesztéshez kapcsolódó szolgáltatói inkubációs tevékenység céljára használandó ingatlanok építése,
bővítése, korszerűsítése, modernizálása és inkubátorházzá történő átalakítása. Ezzel olyan háttérinfrastruktúra létrehozása a
betelepülő, induló vállalkozások számára, amely segíti 3 éves túlélésüket, piacra jutásukat és növekedésüket.
b) Iparfejlesztési és iparfejlesztéshez kapcsolódó szolgáltatói inkubációs funkciókat támogató közös terek és közös műhelyek6
kialakítása, amelyek a kiemelt ipari ágazatokban tevékenykedő betelepülő, induló vállalkozások számára, a hagyományos
inkubációs szolgáltatásokon felül a legmodernebb technológiai követelményeknek megfelelő eszközök, berendezések
elérhetőségét is biztosítja.
c) Az inkubációs tevékenységhez kapcsolódóan a telekhatáron belüli alapinfrastruktúra kiépítése (közművek, elektromos
vezetékek, közlekedő felületek), ill. telekhatáron kívüli alapinfrastruktúra beruházás a Felhívás 2.3. pontja szerint.
C) Vidéki gazdaság üzleti infrastrukturális hátterének támogatása
I. Helyi termelők, helyi termékek piacra jutásának támogatása
A főtevékenységen belül támogatható:
a) Piaci terület (vásárcsarnok, kültéri elárusítóhely, ideiglenes kitelepülés, termelői piac, stb.), üzlethelyiség vagy szövetkezeti
bolt építése, kialakítása.
b) Meglévő piaci terület (vásár, kültéri elárusítóhely, ideiglenes kitelepülés, termelői piac, stb.), üzlethelyiség vagy szövetkezeti
bolt átalakítása, felújítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, a meglévő, rossz állapotú, nem felújítható üzlethelyiségek
elbontása.
c) A piac területén, telekhatárán belül szükséges alapinfrastruktúra kiépítése, korszerűsítése (közművek, utak, biztonsági sávok,
gépjárműparkolók), valamint telekhatáron kívül gépjárműparkoló fejlesztése, kialakítása.
d) Tevékenységekhez kapcsolódó új közös használatú kiszolgáló épület építése, létesítése, valamint nyitott és zárt árusító
létesítmények kiépítése.
II. Önkormányzati, saját közétkeztetési célokat szolgáló fejlesztések támogatása
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A főtevékenységen belül támogatható:
a) Új épület építése, létesítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása.
b) Meglévő épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, a szükséges épületgépészeti beruházások
végrehajtása.
c) Konyha és konyhai előkészítő fejlesztéséhez kapcsolódó infrastruktúra kialakítása, bővítése.
III. Helyi termékek piacra jutását segítő agrár-logisztikai fejlesztések támogatása gyűjtőpont (hub) jelleggel
A főtevékenységen belül támogatható:
a) A termelést követő úgynevezett post-harvest műveletekhez (tárolás, hűtés, válogatás, mosás, csomagolás), kapcsolódó
infrastruktúra kiépítése (pl.: raktárak, hűtőházak kialakítása, ahhoz kapcsolódó útfejlesztés), szolgáltatásként történő biztosítása.
b) Meglévő épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, a szükséges épületgépészeti beruházások
végrehajtása (pl.: raktár kapacitások bővítése).
Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:
A Felhívás keretében önállóan nem, csak a 2.1.1. fejezetben felsorolt tevékenységekkel együtt támogatható, kötelezően
megvalósítandó tevékenységek:
a) Akadálymentesítés – amennyiben releváns, jelen Felhívás 2.3. fejezetében az akadálymentesítésre vonatkozó feltételek
alapján.
b) Szórt azbeszt mentesítése – amennyiben releváns, jelen Felhívás 2.4. fejezetében az azbesztmentesítésre vonatkozó feltételek
alapján.
c) Energiahatékonysági intézkedések – amennyiben releváns, jelen Felhívás 2.4. fejezetében az energiahatékonysági
intézkedésekre vonatkozó feltételek alapján.
d) Nyilvánosság biztosítása – az ÁÚF c. dokumentum alapján.
Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
a) Új épületek kialakítása, ill. meglévő épületek energetikai korszerűsítése során a megújuló energiaforrások részarány-növelése,
megújuló energiaforrások használata (pl.: napkollektorok, fotovoltaikus napelemek) az épületek gazdaságosabb, korszerűbb
üzemeltetése érdekében, amelyet a 2.4. pontban szereplő energiahatékonysági elvárások mentén kell megoldani (kivéve raktárak,
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üzemcsarnokok).
b) A főtevékenységhez kapcsolódó szükséges eszközök, berendezések beszerzése.
c) Barnamezős területek kármentesítése.
d) Infokommunikációs technológia-fejlesztés.
e) A hatályos jogszabályoknak megfelelő, kötelezően (minimálisan) előírt számú parkoló-férőhely és akadálymentes parkolóférőhely létesítése, valamint kerékpártároló kialakítása.
f) ITS vagy Településfejlesztési Terv (ITS-sel egyenértékű integrált, területi alapú, fenntartható fejlesztést szolgáló stratégiai
dokumentum) elkészítése, felülvizsgálata, módosítása.
Beadás
határideje:
Támogatás
mértéke
összege:
Rendelkezésre
álló forrás:

A kérelem benyújtási határideje a felhívás adott területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében található
és

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum és maximum összege a felhívás adott területi egységre vonatkozó
területspecifikus mellékletében olvasható.
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg, összes elszámolható költség alapon1, 42
930 000 000 Ft
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