
 
 

 
 

1 

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ 

Barnamezős területet rehabilitációja 

TOP-2.1.1-15 

Terület: NÓGRÁD MEGYE 

 

A támogatás célja: 

A Felhívás célja a környezetvédelem és az erőforrásfelhasználás hatékonyságának előremozdítása 

 

Támogatást igénylők köre: 

 Városi jogállású település helyi önkormányzata –kivéve megyei jogú város 

 

A felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség, a 

Konzorciumvezető kizárólag a támogatást igénylő helyi önkormányzat lehet. 

Önállóan nem, konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet az alábbi szervezetek: 

 helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek 

 helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek 

 önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaság 

 egyesület 

 egyházi jogi személy 

 alapítvány 

 közalapítvány 

 többségi önkormányzati tulajdonban lévő nonprofit gazdasági társaság 

 egyéb, többségi önkormányztai tulajdonban lévő jogi személyiségű nonprofit szervezet 

 egyéb, többségi önkormányzati tulajdonban lévő jogi személyiség nélküli nonprofit 

szervezet 
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Támogatható tevékenységek 

Önállóan támogatható tevékenységek:  

 Önkormányzati tulajdonban, önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaság 

tulajdonában lévő, vagy legkésőbb a vonatkozó mérföldkő teljesítéséig legalább többségi 

tulajdonba kerülő barnamezős terület és épületállomány klímatudatos, energiahatékony 

üzemeltetést biztostó módon történő rehabilitációja, nem területi jellegű építmények, 

létesítmények fenntartható, energiahatékony üzemeltetését biztosító megújítása 

 

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek: 

 a zöld infrastruktúra hálózat rekonstrukcióját, kialakítását megalapozó települési zöld 

infrasruktúra hálózat felmérése, térképezése, fejlesztési- és fenntartási akcióterv készítése  

 bűnmegelőzés a környezettervezés segítségével 

 a terület szerkezetét, funkcióját, összképét zavaró, vagy általában leromlott fizikai 

állapotban lévő és jellemzően környezetszennyezéssel terhelt építmények, műtárgyak 

elbontása és szennyezett területek, degradált felületek rekultivációja 

 közlekedési és üzemterületek takarása, zajvédelme, porvédelme, pollenterhelés csökkentése 

terepátalakítással, és/vagy növénytelepítéssel 

 folytonosság, hálózatiság növelése, zöld és kék infrastruktúra összekapcsolása 

 teljes rétegrendjében vízáteresztő burkolatú sétautak nyomvonalának kialakítása, teljes 

rétegrendjében vízáteresztő burkolatú sétautak létesítése, kialakítása nem vízáteresztő 

burkolat cseréje vagy kiváltása céljából, burkolajavítás 

 komposztáló létesítése az érintett zöldterületeken képződött zöldhulladék hasznosítására 

 a terület rendeltetésszerű használatához szükséges eszközbeszerzés 

 városi zöldtetők, extenzív zöldfalak, vízfelületek kialakítása barnamezős területeken 
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 a kialakításra kerülő zölderületeken kiszolgáló épületek kialakítása, meglévő épület 

átalakítása 

 teljes rétegrendjében nem vízáteresztő burkolatú sétautak nyomvonal rekonstrukciója, 

felújítása geotechnikai indokkal alátámasztott esetekben, vagy akadálymentesítési indokkal 

alátámasztott esetekben a csapadékvíz helyben történő hasznosításának megoldásával. 

 

Valamennyi főtevékenység esetében támogatható tevékenységek: 

 A barnamezős területre eső, illetve azt körülvevő belterületi csapadék és belvízvédelmi 

létesítmények a települési zöldinfrastruktúra-fejlesztés integráns részét képező 

rekonstrukciója vagy kiépítése 

 Parkolóhelyek kialakítása, amennyiben a beavatkozás nem zöldterület felhasználásával, 

átalakításával történik 

 A barnamezős területen belüli infrastruktúra, valamint a területet körülvevő kerítés 

kialakítása, fejlesztése és korszerűsítése 

 Önkormányzati belterületi közúthálózat zöldterület-használatot segítő elújítása, szilárd 

burkolattal történő ellátása, közlekedési fejlesztése 

 Önkormányzati tulajdonú vagy tulajdonba kerülő, korszerű energiatakarékos közvilágítás 

kialakítása, korszerűsítése, elektromos hálózat és távközlési légvezetékek rendezett 

terepszint alá helyezésea barnamezős terület megújítására vonatkozásában. 

 A barnamezős területen a közbiztonság javítását, a fejlesztés eredményeinek megőrzését, 

fenntartását szolgáló infrastrukturális fejlesztése. 

 

Önállóan nem támogathatóm kötelezően megvalósítandó tevékenységek 

 Akadálymentesítés 

 Szórt azbeszt mentesítése 

 Energiahatékonysági intézkedések 

 Nyilvánosság biztosítása 
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 Partnerségi tervezés 

 Intfrastrukturális beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő „soft” elemek 

 

Pályázati kondíciók: 

 Rendelkezésre álló forrás: 1 000 millió Ft; 

 Támogatás összege: minimum 50 millió Ft, maximum 1 000 millió Ft.  

 Támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a 

 Előleg igénylés: a megítélt támogatás 25%-50%-a,  de legfeljebb 300 millió Ft. 

 Benyújtás: 2016. május 9 – 2016. augusztus 8. között, online, kitöltő programon 

keresztül.  

 

Felmerülő kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal! 

 

 


