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PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ 

Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések 

TOP-2.1.3-15 

Terület: NÓGRÁD MEGYE 

 

A támogatás célja: 

A Felhívás célja az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást, a kockázta-megelőzés és –kezelés 

előremozdítása, az ár- belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése belterületi 

rendszerek fejlesztésének megvalósítására. 

Támogatást igénylők köre: 

 Helyi önkormányzatok  

 Helyi önkormányzatok és társulásaik 

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

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

 Magyar Közút Nonprofit Zrt. 

 Megyei Önkormányzat 

 Nonprofit gazdasgi társaság, szervezet 

 Vállalkozás 

Támogatható tevékenységek 

Önállóan támogatható tevékenységek:  

 Belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója a csapadékvíz-

gazdálkodás céljának figyelembe vételével; 

 Belterület védelmét szolgáló vízkár elhárítási és vízvisszatartási célú tározók fejlesztése, 

rekonstrukciója; 

 Belterület veszélyeztető vízfolyások lokális vízkár elhárítási fejlesztései (belterületen 

áthúzódó vízfolyások és csatornák, valamint a belterületről elvezetett csapadékvizeket 

befogadó vízfolyások és belvízelvezető csatornák); 
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 Belterület védelmét szolgáló csapadékvíz elvezető rendszerek  védelmi töltéseinek lokális 

fejlesztése, rekonstrukciója; 

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek: 

 Felszíni vízelvezetést kiegészítő, a vízszintet szabályozó rendszer kialakítása, kizárólag a 

magas talajvízállású, illetve karsztvíz fakadóvizes területeken; 

 Csapadékcsatorna-hálózat építéssel közvetenül érintett, a beruházás során sérült 

közúthálózat burkolat, járda, kapubejáró, parkoló felület a beruházás előttivel azonos típusú 

burkolattal történő helyeállítása, átereszek átépítése, bővítése; 

  Szennyező források kizárása; 

 Töltéskorona burkolat építése kőzúzalékos kivitelben; 

 Növényzet telepítése, helyreállítása a létesítményekhez tartozó területen, beleértve az 

előírások szerinti parti sávot is; 

 Keresztező műtárgyak kiépítése, átépítése, felújítása, rekonstrukciója, amennyiben indokolt; 

Önállóan nem támogathatóm kötelezően megvalósítandó tevékenységek 

 Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság; 

 Az infratruktúrális beavatkozásokat kiegészítő szemléletformáló, tájékoztató akció; 

Pályázati kondíciók: 

 Rendelkezésre álló forrás: 1 300 millió Ft; 

 Támogatás összege: minimum 10 millió Ft, maximum 200 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 18 – 2016. április  18. között, online, kitöltő programon keresztül; 

 

 

Felmerülő kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal! 

 

 


