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PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ 

Felhívás ipari parkok, iparterületek fejlesztésére 

TOP-1.1.1-15 

Terület: HEVES MEGYE 

 

A támogatás célja: 

A Felhívás célja a vállalkozások versenyképességének javítása, valamint a foglalkoztatás bővítése. 

 

Támogatást igénylők köre: 

 Helyi önkormányzat költségvetési irányító és költségvetési szervek; 

 Nem kkv kategóriába tartozó, önkormányzati tulajdonú jogi személyiségű vállalkozások; 

 Nem kkv kategóriába tartozó, önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaságok; 

Támogatható tevékenységek 

Önállóan támogatható tevékenységek:  

A) Ipari parkok és technológiai parkok fejlesztése (meglévő, címmel rendelkező 

parkok esetében 

A főtevékenységen belül támogatható:  

 Meglévő ipari parkok 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 termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, létesítése, a 

szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása;  

 A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő épületek átalakítása, 

bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, a szükséges épületgépészeti beruházások 

végrehajtása;  
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 Ipari parkok, tudományos és technológiai parkok elérhetőségét megteremtő vagy erősítő 

önkormányztai tulajdonú, helyi utak vagy csomópontok felújítása, fejlesztése, átépítése vagy 

megerősítése; 

B) Iparterületek kialakítása és meglévők fejlesztése, barnamezős, illetve zöldmezős 

beruházások 

A főtevékenységen belül támogatható:  

 Az iparterületek alapinfrastruktúrájának (gáz, víz, csatorna, út, iparvágány, parkoló, 

elektromos vezetékrendszer, energia hálózat, távközlési és kommunkikációs hálózat, 

hulladékkezelő létesítmények) kiépítése, átalakítása, felújítása, bővítése, korszerűsítése, 

közlekedőfelület kialakítása, illetve telekhatáron kívüli alapinfrastrukturális beruházás; 

 A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, létesítése, a 

szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása;  

 A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő épületek átalakítása, 

bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, a szükséges épületgépészeti beruházások 

végrehajtása;  

 Iparterületek elérhetőségét megteremtő vagy erősítő önkormányztai tulajdonú, helyi utak 

vagy csomópotok felújítása, fejlesztése, átépítése vsagy megerősítése, 

 

Pályázati kondíciók: 

 Rendelkezésre álló forrás: 2 938 millió Ft; 

 Támogatás összege: minimum 60 millió Ft, maximum 1 500 millió Ft; 

 Támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a; 

 Előleg igénylés: a megítélt támogatás 25%-a,  de legfeljebb 300 millió Ft; 

 Benyújtás: 2016. február 29 – 2016. március  23, vagy 2016. szeptember 2 - 2016. 

december 9. között, online, kitöltő programon keresztül; 

 

Felmerülő kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal! 


