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Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)  

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT 

Összefoglaló 

Prioritások A prioritás 

vonatkozó 

specifikus céljai: 

A prioritáshoz kapcsolódó 

tervezett intézkedések: 

Intézkedések fő célcsoportjai: Kedvezményezettek típusai: 

1. PRIORITÁS: 

TÉRSÉGI 

GAZDASÁGFEJLESZT

ÉS A 

FOGLALKOZTATÁSI 

HELYZET JAVÍTÁSA 

ÉRDEKÉBEN 

1. specifikus cél: 

Térségi szintű 

integrált, 

foglalkoztatásorientá

lt gazdaságfejlesztés 

 

2. specifikus cél: 

Helyi érdekű kis- és 

középvállalkozások 

fejlesztési 

aktivitásának javítása  

 

3. specifikus cél: A 

foglalkoztatás és az 

élet-minőség javítása 

családbarát, 

munkába állást segítő 

intézmények, 

közszolgáltatások 

fejlesztése 

 Térségi szintű integrált, 

foglalkoztatás-orientált 

gazdaságfejlesztés 

 Térségi szintű, foglalkoztatás-

bővítési célú turizmusfejlesztés 

 Alternatív helyi, térségi és hálózati 

gazdaságfejlesztés 

 Térségi kísérleti fejlesztések 

 Megyei alternatív befektetés és 

beruházás ösztönzés, projekt 

előkészítés, marketing 

 A szociális alapszolgáltatásokhoz 

és gyermekjóléti alapellátásokhoz 

(bölcsőde, családi napközik stb.), 

valamint óvodai el-látáshoz való 

hozzáférés javítása és a 

szolgáltatások minőségének 

fejlesztése 

 Önkormányzatok,  

 többségében önkormányzati 

tulajdonú, térségi 

gazdaságfejlesztési céllal működő 

gazdasági társaságok, 

 iparterületen vagy barnamezős 

területen fejlesztést megvalósító 

kis- és középvállalkozások 

 magánszemélyek 

 kis- és középvállalkozások 

 az egyes közszolgáltatási (szociális 

és gyermekjóléti alapellátás és 

óvodai ellátás) funkciók 

igénybevételével érintett lakosság. 

 

 

 Önkormányzatok, többségében 

önkormányzati tulajdonú, térségi 

gazdaságfejlesztési céllal működő 

gazdasági társaságok, 

 Önkormányzatok, magán- és 

önkormányzati tulajdonú gazdasági 

társaságok, 

 Önkormányzatok, többségében 

önkormányzati tulajdonú gazdasági 

társaságok, nonprofit szervezetek.  
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2. PRIORITÁS: 

VÁLLALKOZÁSBARÁ

T, 

NÉPESSÉGMEGTART

Ó 

TELEPÜLÉSFEJLESZ

TÉS 

1. specifikus cél: 

Vállalkozások és 

lakosság számára 

vonzó települési 

környezet kialakítása  

 

 

2. specifikus cél: A 

kulturális és 

természeti örökségre 

épülő turizmusban 

rejlő térségi potenciál 

kiaknázása  

 

 a települések, kiemelten városok 

/ városközpontok gazdasági 

funkcióinak megerősödése, 

újjáéledése, kereskedelmi, 

szolgáltatási funkcióinak 

bővülése, tevékenységeinek 

élénkülése 

 új vállalkozások, üzemek 

letelepítését  

 munkába járást, foglalkoztatás 

növekedését segítő térszerkezet 

kialakulása 

  a városi barnamezős területek, 

rozsdaövezetek komplex 

rehabilitációja funkcióváltása, 

 a települési struktúrába való 

integrációjuk előmozdítása, 

 a kulturális és természeti örökség 

jelenleginél kiterjedtebb, a 

fenntarthatóságot nem 

veszélyeztető turisztikai 

hasznosítása,  

 a kihasználatlan turisztikai 

kínálat hozzáférhetőségének 

javítása,  

 hazai és nemzetközi turisták 

költésének növekedése. 

 érintett területek önkormányzatai, 

helyi vállalkozásai és lakossága, 

kiemelten a családok és a fiatalok  

 

 

 

 

 

 önkormányzati többségi tulajdonú 

vállalkozások, civil szervezetek, 

egyházak, kis mértékben turisztikai 

szolgáltatásokat nyújtó 

magánvállalkozások, 

 

3. PRIORITÁS: 

ALACSONY 

SZÉNDIOXID 

KIBOCSÁTÁSÚ 

1. specifikus cél: 

Környezetbarát 

közlekedési 

rendszerek 

 városi mobilitás környezetileg 

(pl. levegőszennyezés, 

zajterhelés) és pénzügyileg 

 érintett területek önkormányzatai, 

helyi vállalkozásai és lakossága, 

kiemelten a családok és a fiatalok 

 önkormányzatok, önkormányzati 

többségi tulajdonú vállalkozások, 

magánvállalkozások, NIF Zrt, 
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GAZDASÁGRA VALÓ 

ÁTTÉRÉS 

KIEMELTEN A 

VÁROSI 

TERÜLETEKEN 

fejlesztése és a 

fenntartható 

közösségi mobilitás 

elősegítése  

 

2. specifikus cél: A 

települési 

önkormányzatok 

energiahatékonyságá

nak fokozása és a 

megújuló 

energiaforrások 

részarányának 

növelése 

(működtetési költségek) 

fenntarthatóbbá tétele, 

 energiafüggőség csökkentése, 

 innovatív és fenntartható 

megoldások nagyobb arányban 

kerülnek alkalmazásra a városi 

közlekedésben. 

 Közvetett célcsoportnak 

tekinthetők a térségben működő 

vállalkozások és a lakosság, mint 

az Akcióprogramok és a 

szemléletformáló akciók érintettjei 

 

 

 

 

 

Magyar Közút Nonprofit Zrt, civil 

szervezetek. 

 A város-vidéki kapcsolatok 

erősítését szolgáló és a helyi 

fejlesztési stratégiához illeszkedő 

megújuló energetikai projektek 

esetében CLLD szervezetek. 

 

 

 

 

4. PRIORITÁS: A 

HELYI KÖZÖSSÉGI 

SZOLGÁLTATÁSOK 

FEJLESZTÉSE ÉS A 

TÁRSADALMI 

EGYÜTTMŰKÖDÉS 

ERŐSÍTÉSE 

1. specifikus cél: 

Önkormányzati 

közszolgáltatások 

hozzáférhetőségének 

és minőségének 

fejlesztése 

 

2. specifikus cél: A 

leromlott városi 

területeken és városi 

külterületeken élő 

alacsony státuszú 

családok, romák 

életkörülményeinek 

javítása  

 Egészségügyi alapellátás és 

önkormányzati járóbeteg ellátás 

infrastrukturális fejlesztése 

 A szociális alapszolgáltatások 

infrastruktúrájának bővítése, 

fejlesztése 

 Térségi és helyi közszolgáltatási 

és köz-igazgatási infrastruktúra-

fejlesztés 

 Szegénység és szegregáció által 

sújtott leromlott városrészek 

rehabilitációja 

 

 közszolgáltatásokat igénybe vevő 

lakosság, kiemelten a leszakadó 

térségekben a közszolgáltatásokat 

igénybe vevő lakosság, főként a 

sérülékeny társadalmi rétegek, 

 Városi, szegregációval fenyegetett 

területek lakosai; alacsony 

társadalmi státuszú lakosság; 

jellemzően alacsony jövedelmű, és 

alacsony iskolai végzettségű 

társadalmi csoportok. 

 önkormányzatok, önkormányzati 

társulások, többcélú kistérségi 

társulások, önkormányzati többségi 

tulajdonú vállalkozások, civil 

szervezetek, egyházak, 

 Helyi önkormányzatok és 

társulásaik, valamint szövetségeik, 

nemzetiségi önkormányzatok, 

önkormányzati és állami 

intézmények, egyházak, egyházi és 

civil szervezetek, közfinanszírozott 

szociális és egészségügyi 

szolgáltatók. 

5. PRIORITÁS: 

KÖZÖSSÉGI SZINTEN 

1. specifikus cél: 

Erősebb kohézió 
 Közösségi szinten irányított helyi 

gazdaságfejlesztés 

 közvetett célcsoport a helyi 

lakosság, míg közvetlen 

 önkormányzatok, 

magánvállalkozások, civil 
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IRÁNYÍTOTT 

VÁROSTÉRSÉGI 

HELYI 

FEJLESZTÉSEK 

(CLLD TÍPUSÚ 

FEJLESZTÉSEK) 

megteremtése a 

városi 

közösségekben helyi 

közösségszervezés és 

kulturális 

kínálatbővítés 

segítségével. 

 

2. specifikus cél: 

Erősebb kohézió 

megteremtése a 

városi 

közösségekben helyi 

közösségszervezés és 

kulturális 

kínálatbővítés 

segítségével 

 

 Helyi kapcsolódó közösségi terek 

és szolgáltatások fejlesztése 

 

célcsoportok az érintett területek 

önkormányzatai, önkormányzati 

intézményei, a program céljainak 

megvalósításában releváns, állami 

finanszírozású intézményei, 

vállalkozásai, egyházi 

intézményei, civil szervezetei és 

lakossága által létrehozott helyi 

akciócsoportok (HACS - CLLD 

szervezetek), 

 az érintett területek 

önkormányzatai, a program 

céljainak megvalósításában 

releváns, állami finanszírozású 

intézményei, vállalkozásai és civil 

szervezetei és lakossága, amelyek a 

helyi fejlesztési stratégia 

összeállítására és a helyi fejlesztési 

program megvalósítására helyi 

akciócsoportokat hoznak létre. 

szervezetek, egyházak, 

közintézmények, 

 A programok elsődleges 

kedvezményezettjei a programok 

szervezésében és lebonyolításában 

résztvevő helyi akciócsoport 

(HACS - CLLD szervezetek). 

További kedvezményezettek az 

adott területen működő civil 

szervezetek, vállalkozások, 

önkormányzatok, önkormányzati 

intézmények, egyházak. 

6. PRIORITÁS: 

MEGYEI ÉS HELYI 

EMBERI ERŐFORRÁS 

FEJLESZTÉSEK, 

TÁRSADALMI 

BEFOGADÁS ÉS 

FOGLALKOZTATÁS 

ÖSZTÖNZÉS 

1. specifikus cél: A 

foglalkoztathatóság 

javítása és a helyben, 

a helyi és térségi 

gazdasági szereplők 

által 

foglalkoztatottak 

számának növelése  

 

2. specifikus cél: A 

leromlott városi 

 helyi gazdaságfejlesztéshez 

kapcsolódó egyedi 

foglalkoztatási célú, elsősorban a 

földrajzi mobilitást ösztönző 

támogatások megalapozása, 

  

 felszámolásra kerül a leromlott 

lakókörnyezet egy része; 

 A helyi identitás növelése – az 

egyének és a lakóhely közötti 

kapcsolat erősítése 

 Munkanélküliek és inaktívak, 

munkavállalók és munkáltatók, 

KKV-k 

 Foglalkoztatottak, gazdasági és 

munkaerő-piaci szereplők 

 A szegénységgel érintett 

társadalmi csoportok és a 

munkaerőpiacról való 

kiszorulással leginkább 

veszélyeztetett, e tekintetben 

 Helyi önkormányzatok, civil 

szervezetek, intézményfenntartók, 

KKV-k 

 Vállalkozások, gazdálkodó szervek, 

felnőttképzési intézmények, non-

profit szervezetek, helyi 

önkormányzatok, érdekképviseleti 

szervek 

 Vállalkozások, gazdálkodó szervek, 

felnőttképzési intézmények, non-

profit szervezetek, helyi 
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területeken élő 

családok, romák 

életkörülményeinek 

javítása 

 

3. specifikus cél: 

Társadalmi aktivitás, 

társadalmi 

összetartozás 

növelése helyi 

szinten  

 társadalmi hátrányok 

kompenzálását célzó programok 

valósulnak meg a szociális 

városrehabilitáció keretében; 

 a társadalmi összetartozás és 

együttműködés alapját teremtik 

meg a közösségépítés keretében 

zajló tevékenységek, 

amelyeknek a fontos helyszínei a 

kulturális intézmények és más 

közösségi terek lesznek. 

hátrányos helyzetűnek mondható 

csoportok 

 Közösségi szinten irányított helyi 

fejlesztési stratégiákban (CLLD) 

résztvevő településeken élő 

lakosság, kiemelten a nők, a 

hátrányos helyzetű emberek, az 

idősek és a fiatalok. 

 

 

 

önkormányzatok, 

érdekképviseletek 

 Közösségi szinten irányított helyi 

fejlesztési stratégiákat (CLLD) 

megvalósító helyi 

akciócsoportokban résztvevő, helyi 

akciócsoportok területén működő 

önkormányzatok és intézményeik, 

civil szervezetek. 

 


