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PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ 

Zöld város kialakítása 

TOP-2.1.2-15 

Terület: HEVES MEGYE 

 

A támogatás célja: 

A Felhívás célja a helyi önkormányzatok városrehabilitációs tevékenységeinek környezettudatos 

megvalósítása, városi környezetjavító intézkedések, gazdaságfejlesztési beavatkozások végrehajtása 

 

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 iránytó 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:  

Főtevékenység: zöld város kialakítása 

 növényfelület, élőhelyek és biodiverzitás növelése, a zöldfelület növényállományának 

rekonstrukciója, egyszeri beavatkozásként gyomirtás/beteg fák eltávolítása, valamint 

ápolási munkák 

 talajerózió-védelmi talajtakarás, védő fasorok, erdősávok telepítése 

 városklíma, hősziget-hatás ellen árnyékoló lombhullató, klímatűrő fasorok, cserjesávok, 

több szintes zöldfelületek létesítése 

 városi aktív rekreációs zöldterületek kialakítása 

 városi aktív közösségi gazdálkodást segítő új zöldfelületek kialakítása 

 a településre hulló csapadékvíz fejlesztésre kerülő zöldfelületen történő hasznosítására 

alkalmas infrastruktúra kiépítése 

 a csapadékvíz közvetlen hasznosítása a fejlesztésre kerülő zöldterületen, önfenntartó-

képességének fokozása érdekében 

 

Főtevékenység: az akcióterületre eső, többségi ökormányzati tulajdonban, vagy 

önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaság tulajdonában lévő, illetve legkésőbb 

a vonatkozó mérföldkő teljesítéséig legalább többségi önkormányzati tulajdonba kerülő, 

továbbá a konzorciumi patner tulajdonában lévő területek és épületek klímatudatos, 

energiahatékony üzemeltetést biztosító módon történő megújítása, azok fenntartható 

üzemeltetése érdekében, nem épület jellegű építmények, létesítmények fenntartható, 

energiahatékony üzemeltetését biztosító megújítása 
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I. Gazdaságélénkítő tevékenységként megvalósulhat:  

 önkormányzat vagy konzorciumi partner tulajdonában lévő kereskedelmi és/vagy 

szolgáltató terek megújítása, átalakítása 

 helyi termékek számára piaci terület megújítása, a kapcsolódó területek revitalizálása és az 

alapműködéshez szükséges tárgyi eszközbeszerzés 

 alulhasznosított vagy használaton kívüli többségi önkormányzati tulajdonban lévő épület 

megújítása, hasznosítása gazdaságélénkítési céllal. 

 

II. Közösségi céllal megvalósulhat 

 kulturális tevékenységet magába foglaló, a támogatási kérelem bnyújtását megelőzően is 

üzemelő, önkormányzati tulajdonban vagy a konzorciumi partner tulajdonában lévő épület 

megújítása és az alapműködéshez szükséges tárgyi eszközbeszerzés 

 alulhasznosított vagy használaton kívüli önkormányzati tulajdonban vagy a konzorciumi 

partner tulajdonában lévő épület megújítása, hasznosítása közösségi céllal 

 

Főtevékenység: az akcióterületen önkormányzat vagy önkormányzati többségi 

tulajdonban lévő gazdasági társaság tulajdonába kerülő szolgáltató épület kialakítása 

 

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 zöldterület jellegzetes stílusjegyeit hordozó, az építészeti örökség részét képező 

műtárgyak, táj- és kertépítészeti alkotások megőrző, helyreállító rekonstrukciója 

 a zöldterület szerkezetét, funkcióját, összképét zavaró építmények, műtárgyak elbontása és 

a degradált felületek rekultivációja 
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 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 

 nem a zöldfelület kiváltását célzó városi zöldtetők, extenzív zöldfalak, vízfelületek 

kialakítása 

 a fejlesztésre kerülő zöldterület hasznosítható épületállományának felújítása, kialakítása 

 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: 

 Az akcióterületre eső 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 

 Önkormányzati belterületi közúthálózat zöldterület-használatot segítő felújítása, szilárd 

burkolattal történő ellátása 

 Önkormányzati tulajdonú vagy tulajdonba kerülő, korszerű, energiatakarékos közvilágítás 

kialakítása, korszerű, energiatakarékos közvilágítás kialakítása, korszerűsítése, elektromos 
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hálózat és távközlési légvezetékek rendezett terepszint alá helyezése az akcióterületi 

zöldterület megújítása vonatkozásában 

 A közbiztonság javítását, a fejlesztés eredményeinek megőrzését, fenntartását szolgáló 

infrastrukturális fejlesztések 

 

Önállóan nem támogathatóm kötelezően megvalósítandó tevékenységek 

 Energiahatékonysági intézkedések 

 Akadálymentesítés 

 Szórt azbeszt mentesítése 

 Energiahatékonysági intézkedések 

 Nyilvánosság biztosítása 

 Partnerségi tervezés 

 Intfrastrukturális beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő „soft” elemek 

 

Pályázati kondíciók: 

 Rendelkezésre álló forrás: 2 500 millió Ft; 

 Támogatás összege: minimum 100 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 25 – 2016. május  17. között, online, kitöltő programon keresztül; 

 

 

Felmerülő kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal! 

 

 


