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Tájékoztató Heves Megye Integrált Területi Programja (ITP) előrehaladásáról 

 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból (továbbiakban: TOP) a Kormány 

1702/2014. (XII.3.) számú határozatával 41,69 md Ft összeget határozott meg Heves megye 

számára, melynek az egyes intézkedésekre allokált összegét az 1562/2015. (VIII. 12.) Korm. 

határozat állapította meg. A fenti összeg megyén belüli felhasználása egyéb részleteinek 

meghatározására a Heves Megyei Közgyűlés a 207/2015. (VIII.28.) számú határozatával 

megalkotta a Heves Megye Integrált Területi Programja (2014-2020) tervdokumentumot 

(továbbiakban: ITP). A dokumentum – egy rövid helyzetértékelés, majd célrendszer 

meghatározáson túl – legfontosabb funkciója az intézkedéseken belüli forrásarányok, a 

kedvezményezetti forrás elkülönítések, az indikátorok vállalása, illetve a források 

ütemezésének meghatározása.  

TOP projektek megyei szintű összegzése 

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 2015. és 2016. évi felhívásaira 347 db 

formailag és tartalmilag megfelelő pályázatot nyújtottak be összesen 57,977 Mrd Ft támogatási 

igénnyel a megye települési önkormányzatai, nonprofit szervezetei, valamint a Heves Megyei 

Önkormányzat.  

A megyénkben beadott pályázatok fő statisztikai adatait és jelenlegi állását az előterjesztés 

mellékletét képező táblázat foglalja össze. Az értékelések és a bírálatok időben elhúzódtak, amit 

az intézményrendszer a kifizetések felgyorsításával ellensúlyozott 2017. év végén, illetve 2018. 

év elején. Ennek eredményeként a hatályos támogatási szerződéssel rendelkező projektek 

támogatási összegeinek mintegy 72 %-a (többnyire előlegként) már kifizetésre került.  
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347 57 977 298 274 43 520 417 

 

Az ITP-ben tett indikátorvállalások forrásarányos teljesülése 

A vállalt indikátorok közül az „Üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése” (tonna CO2 

egyenérték) értékében változás történt, mely az ITP-ben a közgyűlés 31/2018. (IV.26.) számú 

határozata alapján átvezetésre is került. Az eredményességi indikátor új számítási módszertana 

miatt a 2023-ra vállalt célérték 376318,77 tonna CO2 egyenérték 106819-re változott, melynek 

elérése reálisabb célkitűzés az eredeti – számítási probléma miatt nagyságrendekkel nagyobb - 

vállalásnál. 

A Heves Megyei Önkormányzat az Irányító Hatóság felkérésére az országos indikátorteljesülés 

szempontjából kiemelt figyelmet érdemlő projektek tekintetében minden hónapban célzottan 

vizsgálja az indikátorok megvalósulásának aktuális helyzetét. Ezen túlmenően a Magyar 

Államkincstár Heves Megyei Igazgatósága 2018 augusztusában átfogó, önbevalláson alapuló 

felmérést végzett a projektgazdák körében – egyéb más témákat is érintve – a Heves megyei 

TOP projektek 2018. december 31-ig várható indikátorteljesüléseiről. A Közreműködő 

Szervezet által végzett felmérés eredményeiről az alábbi táblázatban tájékoztatjuk a Tisztelt 

Bizottságot és a Tisztelt Közgyűlést. 



 

 

A várható indikátorteljesülések fentebb rögzített helyzetéhez komolyan hozzájárult az IH 

részéről történő döntéshozatal elhúzódásán túl az is, hogy a támogató döntések megszületése 

után adott esetben egész konstrukciókat érintő szakmai kérdések merültek fel, amelyek sokszor 

határidő módosításokat eredményeztek. A támogatott projektet megvalósító projektgazdák a 

megvalósítás szakaszában több alkalommal szembesülnek azzal, hogy a 2015-2016. évi árakkal 

tervezett fejlesztések költségei a lefolytatott közbeszerzések eredményeként a megítélt 

támogatáshoz képest jelentősen megemelkedtek. A megemelkedett kivitelezési költségek 

bizonyos projektek esetében a kedvezményezetteket többszöri újratervezésre kényszerítették. 

A Heves Megyei Önkormányzat az indikátorteljesülés elvárt céljainak végrehajtásáról 

rendszeres, 2-3 hetenkénti egyeztetést folytat a Magyar Államkincstár Heves Megyei 

Igazgatóságával. A Megyei Önkormányzatnak, mint Területi Szereplőnek a végrehajtás során 

azonban az ITP teljesüléséhez kapcsolódóan nincs közvetlen eszköze a kedvezményezettek 

irányában, hiszen a kedvezményezettekkel a Támogatási Szerződés révén közvetlen 

szerződéses kapcsolatban az IH és a Közreműködő Szervezet áll.  

 

A megyei ITP forrásfelhasználási módok alkalmazása  

A Heves Megyei Önkormányzat az ITP végrehajtása során minden eszközt figyelembe vett és 

használt a Heves Megyei Területfejlesztési Koncepcióban és a Heves Megyei Területfejlesztési 

Programban meghatározott célok eléréséhez, így nem csak a forrásfelhasználási módok 

TOP-1.1.1 ipari park 17,22 0 0%

TOP-1.1.3 helyi piac -

TOP-1.2.1 turizmus -

TOP-1.3.1 közút 3,55 0 0%

TOP-1.4.1 ovi-bölcsi 129 99 77%

TOP-2.1.1 barnamezős városrehab -

TOP-2.1.2 zöldváros 13919 19000 137%

TOP-2.1.3 csapadékvíz -

TOP-3.1.1 kerékpárút 14,99 13,7 91%

TOP-3.2.1 energetika

TOP-3.2.2 energetika

TOP-4.1.1 orvosi rendelő 7 34 486%

TOP-4.2.1 szociális alapszolg -

TOP-4.3.1 szoc. városrehab (ERFA) 13 0 n.r.

TOP-5.2.1 szoc.városrehab (ESZA) -

TOP-5.1.1 megyei paktum 540

TOP-5.1.2 helyi paktum 20

TOP-5.3.1 helyi közösség fejl. 1388 0 n.r.

Konstrukció
ITP  vál lalás 

2018

125%

várható 

tel jesülés aránya 

2018.12.31-ig 

(MÁK felmérés 

alapján)

448

várható 

tel jesülés száma 

2018.12.31-ig 

(MÁK felmérés 

alapján)

1598,86 1756,54 110%



 

alkalmazása, hanem a felhívások Területspecifikus mellékletei (TSM) szempontjainak 

összeállítása és maga a területi szereplő döntéshozatala is meghatározó. Habár az ITP tervezett 

forrásallokációja a forrásfelhasználási módok alkalmazása szempontjából (22%) országos átlag 

alattinak mondható, a megszületett döntések 42%-a valamely forrásfelhasználási módhoz 

köthető. Ebből látható, hogy az arányaiban óvatos tervezés mégis határozott iránymutatást adott 

a döntéshozatalhoz. Megjegyzendő továbbá, hogy az egyes intézkedéseken belüli 

konstrukciókra történő forrásallokáció is egy értékválasztás volt a Heves Megyei 

Önkormányzat részéről, figyelembe véve a megye céljait és adottságait. 

 

A TOP-5.1.1-15-HE1-2016-00001 azonosító számú „Heves Megyei Foglalkoztatási 

Paktum a megyei foglalkoztatás fellendítésére” című projekt előrehaladása 

Heves Megye Közgyűlése – a megyei paktum projekt keretében megvalósuló munkaerő-piaci 

támogatások folyamatosságának biztosítása érdekében – a 2018. január 26-i ülésén akként 

döntött, hogy kezdeményezi az Irányító Hatóságnál a Heves Megye Integrált Területi 

Programja (2014-2020) és az Éves Fejlesztési Kerethez szolgáltatott adatok alapján a megyei 

foglalkoztatási paktum tevékenységre még rendelkezésre álló forrás „ráemelését” a 

folyamatban lévő futó projektre. Ezen közgyűlési döntés alapján a Konzorciumi partnerekkel 

és az Irányító Hatósággal való egyeztetéseket követően a TOP-5.1.1-15-HE1-2016-00001 

számú, „Heves Megyei Foglakoztatási Paktum a megyei foglalkoztatás fellendítésére” című 

projekt elszámolható összköltségét, befejezési határidejét és indikátor vállalásait érintő 

szerződésmódosítási kérelem 2018. április végén benyújtásra került.  

 

Hosszas, hónapokon át tartó egyeztetések ellenére 2018. október elején a Kormány által 

meghatározott célok érdekében arról döntött az Irányító Hatóság, hogy a „ráemelés” helyett 

mégis újabb támogatási kérelmet kell benyújtani a megyei foglalkoztatási paktum II. ütemére 

vonatkozóan 2018. október 31-ig az ITP alapján még felhasználásra váró összegre. Ez a 

változás rengeteg kérdést vetett fel a jelenleg futó projekt idén év végével való lezárását 

érintően. Ezek tisztázása érdekében részt vettünk a Pénzügyminisztérium által az érintett 

megyei önkormányzatok és megyei jogú városok számára szervezett egyeztetésen. Mivel a 

felmerült kérdéseket nem sikerült megnyugtatóan tisztázni, ezért – elkerülendő a 

konzorciumvezető Heves Megyei Önkormányzatot és a konzorciumi partnereket esetleges 

pénzügyi hátránnyal sújtó helyzetet – támogatási kérelem benyújtására nem került sor. A 

helyzet megoldására újabb konzultációs lehetőséget kértünk az Irányító Hatóságtól, melyre 

2018. november 7-én került sor. Ennek eredménye, hogy mégis a futó projektre történő 

„ráemelés” a legjobb megoldás a felmerülő kérdések és ellátandó feladatok megoldására. A 

kidolgozás alatt álló szerződésmódosítási kérelem értelmében a jelenleg futó projektünk 

véghatárideje várhatóan 2021. június 30-ra, míg a projekt által elérhető forrás legfeljebb 

1.500.000.000 Ft-ra módosul. A forrásráemelés eredményeként a mintegy 5 éves megvalósítási 

időszak végére a munkaerő-piaci programokban résztvevők száma (a maximális forráslekötés 

esetén) várhatóan eléri az 1.121 főt.  



 

A megyei paktum projekt első üteme megvalósításának és forrásfelhasználásának tapasztalatai 

alapján kerülhet véglegesítésre a felhasználni tervezett forrás pontos nagysága és az ehhez 

kapcsolódó indikátor-vállalás. 

 

Költségnövekmény igények kezelése 

A 17/2017. (II.1.) Korm. rendelet elvi lehetőséget biztosít a költségnövekmények 

finanszírozására a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében támogatott 

projektek esetében legfeljebb a megítélt támogatás 30 %-ának megfelelő mértékig. Az Irányító 

Hatóság tájékoztatása szerint kizárólag azon támogatott projektek többlet forrásigényei 

kerülnek elbírálásra, ahol már lezárultak a kapcsolódó közbeszerzési eljárások vagy 

amennyiben csak a tervezői költségbecslés áll rendelkezésre, de a projektgazda nyilatkozik a 

költségnövekmény igény felett esetleg keletkező forrásigény önerőből történő biztosítására. Az 

Irányító Hatóság és a Magyar Államkincstár a költségnövekmény igények elbírálása előtt 

megvizsgálja, hogy a Kedvezményezett önerő bevonásával vagy a pályázatban szereplő 

műszaki-szakmai tartalom indikátorvállalást nem veszélyeztető módosításával kezelni tudja-e 

a felmerülő forráshiányt. Amennyiben nem, úgy az igényeket a programszintű indikátorokhoz 

történő hozzájárulás mértéke alapján terjesztik a Kormány elé. Az Irányító Hatóság a 

költségnövekmények kezeléséhez és Kormánydöntésre történő előterjesztéséhez minden igény 

tekintetében állásfoglalás céljából felkéri a Heves Megyei Önkormányzatot. 

Az Irányító Hatóság első ízben 2018. március 29-én kelt levelében kérte fel a Heves Megyei 

Önkormányzatot, hogy a költségnövekmények további kezeléséhez és a Kormánydöntésre 

történő előterjesztéséhez hozzon döntést a TOP-4.1.1-15-HE1-2016-00008 kódszámú 

„Nagyvisnyó orvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének korszerűsítése” elnevezésű projekt 

kapcsán benyújtott költségnövekmény igénnyel kapcsolatosan. A kérésnek eleget téve a 

Közgyűlés a 2018. április 26-i ülésén a 29/3018. (IV.26.) számú közgyűlési határozatával 

támogatta a projekt kapcsán felmerülő 7 969 115 Ft összegű költségnövekmény igény 

kormánydöntésre történő előterjesztését. 

Az IH igen rapszodikus ütemben küldi a költségnövekmény igényekkel kapcsolatos 

visszamutatásokat, viszont a projektek előrehaladása, illetve az indikátorteljesülés miatt 

feltétlenül fontos a mielőbbi döntés meghozatala. Az előzőekben részletezett körülmények 

okán, illetve a soron kívüli közgyűlések okozta esetleges szervezési nehézségeket feloldva, a 

Heves Megyei Közgyűlés 2018. április 26-i ülésén az 5/2018. (IV. 26.) számú önkormányzati 

rendelettel módosította az SZMSZ-ét. Az önkormányzati rendeletmódosítás alapján az SZMSZ 

2. melléklet III.4. „Megyei Döntés-előkészítő és Pályázatértékelő Ideiglenes Bizottság” 

pontjának 4.1. Átruházott hatáskörök alpontja szerint az ideiglenes bizottság foglal állást a TOP 

támogatással rendelkező projektek esetében az IH által megküldött költségnövekmény 

igényekkel kapcsolatban. 

A Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkára a 

támogatott projektek többlet forrásigényei tekintetében időközben beérkezett 



 

költségnövekmény igények Kormánydöntésre történő előterjesztéséhez 2018. szeptember 18-

ai levelében állásfoglalás megtételére kérte a Heves Megyei Önkormányzatot, mint Területi 

Szereplőt. A Megyei Döntés-előkészítő és Pályázatértékelő Ideiglenes Bizottság 2018. 

szeptember 28-ai ülésén 3 költségnövekmény igény tekintetében hozott támogató határozatot. 

A Magyar Államkincstár – mint Közreműködő Szervezet – Heves Megyei Igazgatóságának 

tájékoztatása szerint 2018. november 15-ig összesen 12 projekt esetében, mintegy 161,5 millió 

forint értékben került benyújtásra költségnövekmény igény a kedvezményezettek részéről. 

ITP megvalósulásának pénzügyi előrehaladása 

A Magyar Közlöny 2018.08.13. napján megjelent 126. számában az 1367/2018. (VIII.13.) 

Korm. határozattal (továbbiakban: Határozat) a Kormány elfogadta a 2018. évi 

fejlesztéspolitikai célokat. Ennek alapján a Terület- és településfejlesztési Operatív Programot 

érintően országosan 187,05 Mrd forintnyi számlás elszámolás vagy támogatási előleg 

elszámolás benyújtása vált szükségessé a Kedvezményezettek részéről. 

A fenti célok elérése érdekében augusztus hónapban a Magyar Államkincstár, mint 

Közreműködő Szervezet minden megyében felmérte a projektek előrehaladását, nyilatkoztatva 

a projektgazdákat a fejlesztések jelenlegi helyzetéről és várható pénzügyi előrehaladásáról. 

Ezen felmérés országos összesítése alapján Heves megyére vonatkozóan 2018. október hónap 

végéig legalább 3,35 Mrd Ft, év végig további 4,45 Mrd Ft értékben szükséges számláknak 

beérkeznie a Közreműködő Szervezethez a Határozatban megfogalmazott célok eredményes 

teljesülése érdekében.  

A Heves Megyei Önkormányzat és a Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatóságának 

munkatársai 2018. szeptember 25-én részt vettek az IH szervezésében lebonyolított országos 

konzultáción, ahol a fenti kormányhatározat teljesítésével kapcsolatban operatív egyeztetés 

történt. A Heves Megyei Önkormányzat 2018. november 9-én megkereséssel élt a Magyar 

Államkincstár Heves Megyei Igazgatósága irányába, amelyben azzal kapcsolatosan kérte a 

Közreműködő Szervezet szíves tájékoztatását, hogy milyen arányban teljesültek az egyes 

projektek részéről a 2018. október 31-i határidőre elvárt számlák benyújtásai. A Közreműködő 

Szervezet tájékoztatása alapján összesen 125 projekt esetében, 1 milliárd 781 millió forint 

értékben került benyújtásra elszámolás 2018. október 31-ig. 

Megyei Döntés-előkészítő és Pályázatértékelő Ideiglenes Bizottság munkája 

A közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Heves Megye 

Közgyűlésének 12/2014. (XII.15.) önkormányzati rendelete 81. §-ban szabályozottak szerint a 

Megyei Döntés-előkészítő és Pályázatértékelő Ideiglenes Bizottságnak a meghozott döntéseiről 

utólagos tájékoztatási kötelezettsége van a Közgyűlés felé. A Megyei Döntés-előkészítő és 

Pályázatértékelő Ideiglenes Bizottság üléseinek összehívására az IH vezetőjének írásbeli 

megkereséseit követően került sor. A Tisztelt Közgyűlés 2018. június 29-ei tájékoztatása óta a 

Megyei Döntés-előkészítő és Pályázatértékelő Ideiglenes Bizottság a TOP projekteket érintő 



 

támogatási kérelmek tekintetében – a költségnövekmény igényeket tárgyaló egy ülésén 

túlmenően - 1 alkalommal ülésezett:  

A Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkára a 

megyei önkormányzatot az PM RFP Irányító Hatósága által a 2014-2020 programozási 

időszakban meghirdetett TOP projektek tekintetében beérkezett támogatási kérelmek 

vonatkozásában 2018. június 14-ei levelében a döntéselőkészítő-bizottság területi szereplőt 

képviselő tagja által képviselendő álláspont kialakítására kérte. 

A Megyei Döntés-előkészítő és Pályázatértékelő Ideiglenes Bizottság 2018. június 25-ei ülésén 

- a TOP-4.2.1-16 számú "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának 

bővítése, fejlesztése" című konstrukció keretén belül 1 darab támogatási kérelem 

kapcsán hozott határozatot, 

- a TOP-5.1.2-16 számú „Helyi foglalkoztatási együttműködések” című 

konstrukció keretén belül 3 darab támogatási kérelem kapcsán hozott határozatot, 

- a TOP-5.3.1-16 számú "A helyi identitás és kohézió erősítése" című konstrukció 

keretén belül 19 darab támogatási kérelem kapcsán hozott határozatot, 

- a korábban már értékelt pályázatokkal összefüggésben született újraértékelés 

keretében 7 darab támogatási kérelem kapcsán hozott határozatot. 

A Megyei Döntés-előkészítő és Pályázatértékelő Ideiglenes Bizottság ülésein meghozott 

döntések tartalmukat tekintve megegyeznek az Irányító Hatóság által végső közgyűlési 

visszamutatásra és döntésre beterjesztett anyaghoz készült – a Közgyűlés 2018. június 29-i 

ülésén már megtárgyalt – előterjesztés szerinti javaslatokkal. 

A tájékoztatót a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága 2018. december 4-i ülésén 

tudomásul vette. 

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a jelen tájékoztatóban foglaltakat tudomásul venni 

szíveskedjék. 

Eger, 2018. december 4. 

 

Szabó Róbert  

 

 

Törvényességi szempontból ellenőriztem: 

 

 

Dr. Barta Viktor 



 

Felhívás 

kódszáma 
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száma (db) 

 

 

Igényelt 

támogatási összeg 

(Ft) 
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által 
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(db) 
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által megítélt 

támogatás  

(e Ft) 

 

Hatályos 

szerződések 

(db) 

 

Teljes ITP 

megyei 

keretösszeg 

(mrd Ft) 

 

TOP-1.1.1-15 Ipari Parkok, iparterületek fejlesztése 5 3 497 651 239 3 1 819 477 699 3 

7,158 

TOP-1.1.1-16 Ipari Parkok, iparterületek fejlesztése 8 4 558 970 156 7 4 060 000 000 7 

TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés 12 1 870 103 811 11 970 998 211 11 

TOP-1.1.3-16 Helyi gazdaságfejlesztés 12 1 236 924 878 10 599 920 073 10 

TOP-1.2.1-15 
Társadalmi és környezeti szempontból 

fenntartható turizmusfejlesztés 
19 4 516 434 234 12 2 585 065 533 12 

3,765 

TOP-1.2.1-16 
Társadalmi és környezeti szempontból 

fenntartható turizmusfejlesztés 
12 2 190 581 893 8 1 275 800 000 8 

TOP-1.3.1-15 
Gazdaságfejlesztést és munkaerő 

mobilitását ösztönző közlekedésfejlesztés 
1 1 334 000 000 1 1 334 000 000 1 

2,669 

TOP-1.3.1-16 
Gazdaságfejlesztést és munkaerő 

mobilitását ösztönző közlekedésfejlesztés 
1 1 335 000 000 1 1 335 000 000  

TOP-1.4.1-15 

A foglalkoztatás és az életminőség javítása, 

családbarát, munkába állást segítő 

intézmények, közszolgáltatások 

fejlesztésével 

28 2 442 841 683 20 1 753 012 495 20 

3,175 

TOP-1.4.1-16 

A foglalkoztatás és az életminőség javítása, 

családbarát, munkába állást segítő 

intézmények, közszolgáltatások 

fejlesztésével 

25 2 029 444 248 21 1 632 796 484 21 
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Hatályos 

szerződések 

(db) 

 

Teljes ITP 

megyei 

keretösszeg 

(mrd Ft) 

 

TOP-2.1.1-15 Barnamezős területek rehabilitációja 2 999 789 800 2 999 789 800 2 

7,373 

TOP-2.1.1-16 Barnamezős területek rehabilitációja 1 365 000 000 1 365 000 000 1 

TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása 6 4 183 325 775 5 

2 704 968 700 
(IH vezetői döntéssel 

további 1 478 357 075 

Ft) 

6 

TOP-2.1.2-16 Zöld város kialakítása 4 2 028 702 121 3 1 229 994 022 3 

TOP-2.1.3-15 
Települési környezetvédelmi infrastruktúra-

fejlesztések 
10 1 219 513 112 5 456 840 630 5 

TOP-2.1.3-16 
Települési környezetvédelmi infrastruktúra-

fejlesztések 
11 2 376 227 392 9 1 819 913 178 9 

TOP-3.1.1-15 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés 11 3 020 030 632 9 2 503 988 633 9 

4,699 

TOP-3.1.1-16 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés 10 3 303 615 225 7 2 174 962 848 7 

TOP-3.2.1-15 
Önkormányzati épületek energetikai 

korszerűsítése 
45 3 469 310 156 34 2 474 337 365 34 

5,341 

TOP-3.2.1-16 
Önkormányzati épületek energetikai 

korszerűsítése 
41 3 099 142 384 37 2 757 608 628 36 

TOP-3.2.2-15 

Önkormányzatok által vezérelt, a helyi 

adottságokhoz illeszkedő, megújuló 

energiaforrások kiaknázására irányuló 

energiaellátás megvalósítása, komplex 

fejlesztési programok keretében 

3 623 810 432 2 498 651 932 2 
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TOP-4.1.1-15 
Egészségügyi alapellátás infrastukturális 

fejlesztése 
17 1 050 175 781 14 721 281 357 14 

0,716 

TOP-4.1.1-16 
Egészségügyi alapellátás infrastukturális 

fejlesztése 
1 32 999 710 1 32 999 710 1 

TOP-4.2.1-15 
Szociális alapszolgáltatások 

infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése 
15 1 162 170 576 8 522 861 499 8 

0,905 

TOP-4.2.1-16 
Szociális alapszolgáltatások 

infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése 
9 613 405 852 8 414 065 488 8 

TOP-4.3.1-15 Leromlott városi területek rehabilitációja 4 1 105 000 000 4 1 105 000 000 4 
1,210 

TOP-4.3.1-16 Leromlott városi területek rehabilitációja 1 100 000 000 1 100 000 000 1 

TOP-5.1.1-15 

Megyei szintű foglalkoztatási 

megállapodások, foglalkoztatási-

gazdaságfejlesztési együttműködések 

1 800 000 000 1 800 000 000 1 

3,459 
TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések 5 1 410 000 000 4 990 000 000 4 

TOP-5.1.2-16 Helyi foglalkoztatási együttműködések 3 735 175 170 3 735 175 170 3 

TOP-5.2.1-15 
A társadalmi együttműködés erősítését 

szolgáló helyi szintű komplex programok 
4 355 570 039 4 355 570 039 4 

0,450 

TOP-5.2.1-16 
A társadalmi együttműködés erősítését 

szolgáló helyi szintű komplex programok 
1 94 000 000 1 94 000 000 1 

TOP-5.3.1-16 A helyi identitás és kohézió erősítése 19 818 382 377 17 818 382 377 17 0,772 

Összesen 347 57 977 298 676 274 43 520 416 870 274 41,69 

 


