Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)
Tervezet 5.0
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT
Összefoglaló
Prioritás

A prioritás vonatkozó

I. TÉRSÉGI GAZDASÁGFEJLESZTÉS A
FOGLALKOZTATÁSI HELYZET JAVÍTÁSA
ÉRDEKÉBEN

specifikus céljai:

A prioritáshoz kapcsolódó
tervezett intézkedések:

Intézkedések fő célcsoportjai:

1. Térségi gazdasági környezet  Foglalkoztatás-bővítést szolgáló  érintett területek önkormányzatai (a
fejlesztése a gazdasági aktivitás önkormányzati gazdaságfejlesztési támogatható üzleti infrastruktúrával
növelése érdekében
akciók
való
érintettségen
keresztül),
vállalkozásai és lakossága (közvetlen és
 Foglalkoztatás-barát fejlesztések közvetett módon egyaránt érintve). A
elsősorban
a
kisés város-vidéki kapcsolatok erősítését
szolgáló és a helyi fejlesztési
középvállalkozásoknál
stratégiához illeszkedő város-vidék
 A gazdaságfejlesztést és a komplex projektek esetében a helyi
területén
működő
munkaerő mobilitás ösztönzését akciócsoportok
vállalkozások, önkormányzatok, civil
szolgáló közlekedésfejlesztés
szervezetek, illetve a fenti szervezetek
által alkotott konzorciumok
2. Kisgyermekesek
 A foglalkoztatás segítése és az  az egyes közszolgáltatási funkciókat
munkaerőpiacra
történő életminőség javítása családbarát, igénybevevő lakosság (elsősorban
visszatérését
segítő munkába állást segítő intézmények, GYES-ről, GYED-ről a munka világába
szolgáltatások bővítése
közszolgáltatások fejlesztésével
visszatérő nők)

Kedvezményezettek típusai:
 önkormányzatok,
önkormányzati
többségi
tulajdonú
vállalkozások,
magánvállalkozások, NIF Zrt, Magyar
Közút Nonprofit Zrt, civil szervezetek,
egyházak. A város-vidéki kapcsolatok
erősítését szolgáló és a helyi fejlesztési
stratégiához illeszkedő város-vidék
komplex projektek esetében CLLD
szervezetek

 önkormányzatok,
önkormányzati
többségi
tulajdonú
vállalkozások,
magánvállalkozások,
önkormányzati
közintézmények,
non-profit
szervezetek,
egyházak,
civil
szervezetek, nappali ellátást nyújtó
intézmények
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II. VÁLLALKOZÁSBARÁT, NÉPESSÉGMEGTARTÓ
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS

1. Vállalkozások és lakosság  Gazdaságélénkítő
és  az érintett területek önkormányzatai,
számára
vonzó
települési népességmegtartó településfejlesztés helyi vállalkozásai és lakossága,
környezet kialakítása
kiemelten a családok és a fiatalok.
 Vállalkozások
és
befektetők
számára
vonzó,
környezeti
szempontból
fenntartható
városszerkezet kialakítása
 Család- és klímabarát
környezet kialakítása
 Kapcsolódó
környezetvédelmi
fejlesztések
 Szemléletformáló
képzések
2. A kulturális és természeti  Társadalmi
és
örökségre épülő turizmusban szempontból
rejlő
térségi
potenciál turizmusfejlesztés
kiaknázása

 önkormányzatok,
önkormányzati
többségi
tulajdonú
vállalkozások,
magánvállalkozások, non-profit és civil
szervezetek, egyházak

városi

települési
infrastruktúraakciók,
környezeti  az érintett területek önkormányzatai,  önkormányzatok,
önkormányzati
fenntartható és lakossága, a kül- és belföldi turisták, többségi tulajdonú vállalkozások, civil
civil szervezetek.
szervezetek, egyházak, kis mértékben
turisztikai
szolgáltatásokat
nyújtó
magánvállalkozások.
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III. ALACSONY SZÉNDIOXID
KIBOCSÁTÁSÚ GAZDASÁGRA VALÓ
ÁTTÉRÉS KIEMELTEN A VÁROSI
TERÜLETEKEN

1. Környezetbarát közlekedési
rendszerek fejlesztése és a
fenntartható közösségi mobilitás
elősegítése
2. A települési önkormányzatok
energiahatékonyságának
fokozása
és
a
megújuló
energiaforrások részarányának
növelése

 Fenntartható
közlekedésfejlesztés

települési  az érintett területek önkormányzatai,  önkormányzatok,
önkormányzati
vállalkozásai és lakossága, ill. civil többségi
tulajdonú
vállalkozások,
közösségei.
magánvállalkozások, NIF Zrt, Magyar
Közút Nonprofit Zrt, civil szervezetek.
A
települési
önkormányzati  az érintett területek önkormányzatai,  önkormányzatok,
önkormányzati
intézményekben, ingatlanokban az önkormányzati intézményei
többségi
tulajdonú
vállalkozások,
energia-hatékonyság növelés és a
valamint azok az intézmények, amelyek
megújuló energia felhasználás,
önkormányzati tulajdonú épületen
valamint a helyi alkalmazkodás
látnak el üzemeltetési, működtetési,
támogatása
feladat-ellátási felelősséget, illetve a
szemléletformáló akciók esetében
ezeken túl civil szervezetek. A városvidéki kapcsolatok erősítését szolgáló
és a helyi fejlesztési stratégiához
illeszkedő
megújuló
energetikai
projektek esetében CLLD szervezetek
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IV. A HELYI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE ÉS A
TÁRSADALMI EGYÜTTMŰKÖDÉS ERŐSÍTÉSE

1. Önkormányzati
közszolgáltatások
hozzáférhetőségének
minőségének fejlesztése

 Egészségügyi
alapellátás  a közszolgáltatásokat igénybe vevő
infrastrukturális fejlesztése
lakosság, kiemelten a leszakadó
és
térségekben
a
közszolgáltatásokat
 A szociális alapszolgáltatások igénybe vevő lakosság, főként a
infrastruktúrájának
bővítése, sérülékeny társadalmi rétegek
fejlesztése

 önkormányzatok, önkormányzati
társulások, többcélú kistérségi
társulások, önkormányzati többségi
tulajdonú vállalkozások, civil
szervezetek, egyházak

A
meglévő,
önkormányzati
feladatellátást szolgáló intézmények
akadálymentesítése,
családbarát
funkciók kialakítása

2. A leromlott városi területeken  Leromlott
és városi külterületeken élő rehabilitációja
alacsony státuszú családok,
romák
életkörülményeinek
javítása

városi

területek  nagyarányú
alacsony
státuszú
népességgel
rendelkező
városrészekben, városi külterületeken
élők, illetve a leszakadással fenyegetett
városi
területeken
az
alacsony
társadalmi
státuszú
lakosság;
jellemzően alacsony jövedelmű, és
alacsony iskolai végzettségű társadalmi
csoportok

 önkormányzatok, önkormányzati
társulások, önkormányzati szövetségek,
önkormányzati közintézmények,
önkormányzati tulajdonban lévő
gazdasági társaságok, egyházak, civil
szervezetek, társasházak,
magánszemélyek
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V. KÖZÖSSÉGI SZINTEN IRÁNYÍTOTT VÁROSI
HELYI FEJLESZTÉSEK (CLLD)

1. Erősebb
kohézió
megteremtése
a
városi
közösségekben
helyi
közösségszervezés és kulturális
kínálatbővítés segítségével.

 Kulturális és közösségi
infrastrukturális fejlesztése

terek  a helyi lakosság, az érintett területek
önkormányzatai,
önkormányzati
intézményei, a program céljainak
 Helyi közösségszervezés a városi megvalósításában releváns, állami
intézményei,
helyi
fejlesztési
stratégiához finanszírozású
vállalkozásai, egyházi intézményei,
kapcsolódva
civil szervezetei és lakossága által
létrehozott
helyi
akciócsoportok
(HACS - CLLD szervezetek)

 önkormányzatok,
magánvállalkozások, civil szervezetek,
egyházak, közintézmények

A
programok
elsődleges
kedvezményezettjei
a
programok
szervezésében és lebonyolításában
résztvevő helyi akciócsoport (HACS CLLD
szervezetek).
További
kedvezményezettek az adott területen
 az érintett területek önkormányzatai, működő
civil
szervezetek,
a program céljainak megvalósításában vállalkozások,
önkormányzatok,
releváns,
állami
finanszírozású önkormányzati intézmények, egyházak
intézményei, vállalkozásai és civil
szervezetei és lakossága, amelyek a
helyi fejlesztési stratégia összeállítására
és a helyi fejlesztési program
megvalósítására helyi akciócsoportokat
hoznak létre
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VI. MEGYEI ÉS HELYI EMBERI ERŐFORRÁS
FEJLESZTÉSEK, FOGLALKOZTATÁS-ÖSZTÖNZÉS
ÉSTÁRSADALMI EGYÜTTMŰKÖDÉS

 adott
térségbe
visszatérni/ott
letelepedni,
munkát
vállalni
szándékozók,
tartós
munkanélküliséggel veszélyeztetettek,
alacsony
képzettségűek,
roma
megváltozott
 A térségi gazdaságfejlesztéshez származásúak,
kapcsolódó
kiegészítő
ESZA munkaképességűek, nők, valamint a 40
év feletti korosztály és a pályakezdő
tevékenységek
fiatalok

 önkormányzatok,
önkormányzati
többségi
tulajdonú
vállalkozások,
magánvállalkozások, civil szervezetek,
Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat,
képző intézmények

2. A leromlott városi területeken  A
társadalmi
együttműködés  szociális
városrehabilitációs
élő
családok,
romák erősítését szolgáló helyi szintű célterületen élők (nagyarányú alacsony
életkörülményeinek javítása
komplex programok
státuszú népességgel rendelkező, illetve
e tekintetben veszélyeztetett, valamint
 A helyi identitás és kohézió leromló városrészek lakói) jellemzően
az alacsony jövedelmű, és alacsony
erősítése
iskolai
végzettségű
társadalmi
csoportok, valamint a munkaerőpiacról
való
kiszorulással
leginkább
veszélyeztetett, e tekintetben hátrányos
helyzetűnek mondható csoportok

 városi
önkormányzatok,
civil
szervezetek,
egyházak,
magánvállalkozások,
képző
intézmények, non-profit szervezetek,
magánszemélyek,
társasházak,
érdekképviseletek

1. A foglalkoztathatóság javítása
és a helyben, a helyi és térségi
gazdasági
szereplők
által
foglalkoztatottak
számának
növelése

 A helyi foglalkoztatási szint
javítása
megyei
és
helyi
foglalkoztatási
paktumok
támogatásával

 kevésbé fejlett régiók népessége

 önkormányzatok,
önkormányzati
társulások, önkormányzati szövetségek,
önkormányzati közintézmények, képző
intézmények,
egyházak,
civil
szervezetek,
magánszemélyek,
társasházak, érdekképviseletek
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A tervezett támogatások formája, tervezett eszközök
 Vissza nem térítendő támogatások
 Közvetett támogatás
 Visszatérítendő források
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