
 
 

 
 

1 

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ 

Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobolitását ösztönző 

közlekedésfejlesztésre 

TOP-1.3.1-15 

Terület: NÓGRÁD MEGYE 

A támogatás célja: 

A Felhívás célja a foglalkoztatás előremozdítása és a munkaerő mobilitásának támogatása. 

 

Támogatást igénylők köre: 

 Magyar Közút Nonprofit Kft.; 

 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.; 

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

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

 Települési önkormányzatok. 

 

Támogatható tevékenységek: 

Önállóan támogatható tevékenységek:  

 4 és 5 számjegyű utak fejlesztése, felújítása; 

 Országhatárhoz vezető alsóbbrendű utak fejlesztése, feljújítása, építése. 

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek: 

 4 és 5 számjegyű utak csomópontjainak a fenntartható közlekedés előnyben részesítésével 

és a közlekedésbiztonság érdekében történő átalakítása; 

 Olyan önkormányzati tulajdonú, helyi gyűjtőkutak vagy csomópontok épíése, felújítása, 

fejlesztése, átépítése, vagy megerősítése, melyek a településeket összekötő állami tulajdonú 

4  és 5 számjegyű utak gazdasági területek irányába tartó közvetlen vagy közvetett útvonali 

folytatását és vagy a munkahelyek irányába tartó forgalom útvonalát képezik; 

 Kiegészítő infrastrukturális elemek fejlesztése; 
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  Szükséges infrastrukturális munkák, az útberuházáshoz kapcsolódó infrastruturális elemek, 

forgalomtechika korszerűsítése, műtárgyépítés és felújítás, komplex terület-előkészítési 

munkák; 

 Zöldterület-építési, átalakítási munkák a tevékenységek helyrajzi számain; 

 Autóbuszöblök, autóbusz megállók, autóbusz fordulók, autóbusz peronon, váróhelyiségek, 

leszállóperonok felújítása, kialakítása, fejlesztése, akadálymentesítése; 

 Közlekedésbiztonságot szolgáló fejlesztések; 

 Beruházással érintett útszakaszok mentén a hiányzó járdaszakaszok kiépítése, vagy meglévő 

járdaszakaszok akadálymentesítése. A beruházással éríntett útszakaszokon található vagy 

létesülő gyalogátkelőhelyek megközelítése érdekében gyalogjárdák kiépítése vagy 

akadálymentesítése; 

 Közút szegélyén belül kiépítésre vagy kijelölésre kerülő kerékpárforgalmi létesítmény 

kialakítása; 

 Automata forgalomszámláló eszközök telepítése a gépjármű és, vagy a kerékpáros forgalom 

számlálása érdekében; 

 Beruházás részeként hidak, nem szintbeli kereszteződések felújítás, építése; 

 A beruházás megvalósításhoz szükséges idegen területek megvásárlása/kisajátítása; 

 Balesetveszélyes közútszakaszok ívkorrekciója. 

 

Pályázati kondíciók: 

 Rendelkezésre álló forrás: 833 millió Ft; 

 Támogatás összege: minimum 100 millió Ft, maximum 833 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. január 18 – 2016. március  1. között, online, kitöltő programon keresztül.  

 

Felmerülő kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal! 


