
Megye neve: 

Megyei ITP neve: 

Megye forráskerete  

(Mrd Ft):
32,10

TOP prioritások  
 2. Vállalkozásbarát, 

népességmegtartó 

településfejlesztés 

TOP prioritások intézkedései
 1.1. Helyi gazdasági 

infrastruktúra 

fejlesztése 

 1.2. Társadalmi és 

környezeti 

szempontból 

fenntartható 

turizmusfejlesztés 

 1.3. A 

gazdaságfejlesztést és 

a munkaerő mobilitás 

ösztönzését szolgáló 

közlekedésfejlesztés 

 1.4. A foglalkoztatás 

segítése és az 

életminőség javítása 

családbarát, munkába 

állást segítő 

intézmények, 

közszolgáltatások 

fejlesztésével 

 2.1. Gazdaságélénkítő és 

népességmegtartó 

településfejlesztés 

 3.1. Fenntartható 

települési 

közlekedésfejlesztés 

 3.2. Önkormányzatok 

energiahatékonyságán

ak és a megújuló 

energia-felhasználás 

arányának növelése 

 4.1. Egészségügyi 

alapellátás 

infrastrukturális 

fejlesztése 

 4.2. A szociális 

alapszolgáltatások 

infrastruktúrájának 

bővítése, fejlesztése 

 4.3. Leromlott városi 

területek 

rehabilitációja 

 5.1. Foglalkoztatás-

növelést célzó 

megyei és helyi 

foglalkoztatási 

együttműködések 

(paktumok) 

 5.2. A társadalmi 

együttműködés 

erősítését szolgáló 

helyi szintű 

komplex 

programok  

 5.3. Helyi 

közösségi 

programok 

megvalósítása 

Forrást biztosító Strukturális 

Alap megnevezése
ERFA ERFA ERFA ERFA ERFA ERFA ERFA ERFA ERFA ERFA ESZA ESZA ESZA

TOP prioritások közötti 

forrásmegosztás (Mrd Ft) 
147,785

A megye forráskeretének 

megoszlása TOP prioritások 

között (Mrd Ft) 

5,940

Az egyes TOP prioritásokon 

belüli intézkedések közötti 

forrásmegoszlás (Mrd Ft) 

114,354 71,328 51,126 61,642 147,785 75,276 125,710 21,510 17,089 23,170 66,271 8,622 14,798

A megye TOP forráskeretének 

megosztása prioritásonként és 

intézkedésenként a TOP belső 

arányok szerint  (Mrd Ft)

4,596 2,867 2,055 2,477 5,940 3,025 5,053 0,865 0,687 0,931 2,664 0,347 0,595

Az egyes TOP prioritások közötti 

saját igényeken alapuló 

forrásmegoszlás

(Mrd Ft)

5,939

Az egyes TOP prioritásokon 

belül az intézkedések közötti 

saját igényeken alapuló 

forrásmegoszlás

(Mrd Ft)

4,147 2,718 2,055 2,458 5,939 3,151 5,520 1,084 0,690 0,731 2,663 0,347 0,595

2015-ben meghirdetett források

(Mrd Ft)
2,747 2,000 2,055 2,000 4,939 2,500 3,500 1,084 0,690 0,731 2,663 0,347 0,000

2016-ban meghirdetésre kerülő 

források 

(Mrd Ft)

1,400 0,718 0,000 0,458 1,000 0,651 2,020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,595

2017-ben meghirdetésre kerülő 

források 

(Mrd Ft)

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1.

 3. Alacsony széndioxid kibocsátású 

gazdaságra való áttérés kiemelten a városi 

területeken 

 1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére 

200,986

8,07811,995

Fejér megye 

298,450 61,769

Fejér megyei Integrált Területi Program

2,483 3,605

89,691

 4. A helyi közösségi szolgáltatások  fejlesztése és a társadalmi 

együttműködés erősítése 

 5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, 

foglalkoztatás-ösztönzés  és társadalmi 

együttműködés 

11,378 8,671 2,505 3,605

1. oldal, összesen: 6



Prioritás Intézkedések Eltérés magyarázata

1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése alacsony támogatás intenzitás/önerőképesség/ITP-t megalapozó fejlesztési igények

1.2. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés
A területi szereplők saját igényének összesítése alapján az RFP IH által kialakított optimum szerinti 

összeg.

1.3. A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló 

közlekedésfejlesztés
-

1.4. A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába 

állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével

A területi szereplők saját igényének összesítése alapján az RFP IH által kialakított optimum szerinti 

összeg.

2. Vállalkozásbarát, 

népességmegtartó 

településfejlesztés

2.1. Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés -

3. Alacsony széndioxid 

kibocsátású gazdaságra 

való áttérés kiemelten a 

városi területeken

3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés
A területi szereplők saját igényének összesítése alapján az RFP IH által kialakított optimum szerinti 

összeg.

3.2. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-

felhasználás arányának növelése

A területi szereplők saját igényének összesítése alapján az RFP IH által kialakított optimum szerinti 

összeg.

4. A helyi közösségi 

szolgáltatások fejlesztése 

és a társadalmi 

együttműködés erősítése

4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése az IPT-t megalapozó fejlesztési igények nagysága 

4.2. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése -

4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja az IPT-t megalapozó fejlesztési igények nagysága/akcióterület kijelölési problémái

5. Megyei és helyi emberi 

erőforrás fejlesztések, 

foglalkoztatás ösztönzés 

és társadalmi 

együttműködés

5.1. Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási 

együttműködések (paktumok)

Foglalkoztatási adatok és az indikátorok teljesíthetősége miatt történt forrásátcsoportosítás 5.1.2 

konstrukcióról az 5.1.1 konstrukcióra.

1. Térségi gazdasági 

környezet fejlesztése a 

foglalkoztatás 

elősegítésére

2. oldal, összesen: 6



 1. Térségi gazdasági 

környezet fejlesztése a 

foglalkoztatás 

elősegítésére 

11,378

 2. Vállalkozásbarát, 

népességmegtartó 

településfejlesztés 
5,939

 3. Alacsony széndioxid 

kibocsátású 

gazdaságra való áttérés 

kiemelten a városi 

területeken 

8,671

 4. A helyi közösségi 

szolgáltatások  

fejlesztése és a 

társadalmi 

együttműködés 

erősítése 

2,505

 5. Megyei és helyi 

emberi erőforrás 

fejlesztések, 

foglalkoztatás-

ösztönzés  és 

társadalmi 

együttműködés 

3,605

A területi szereplő forrásának saját igényeken alapuló megoszlása 

prioritásonként (Mrd Ft)

35%

27%

8%

11%

A területi szereplő forrásának saját igényeken alapuló megoszlása 
prioritásonként (Mrd Ft)

1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás
elősegítésére

2. Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés

3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés
kiemelten a városi területeken

4. A helyi közösségi szolgáltatások  fejlesztése és a társadalmi
együttműködés erősítése

5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések,
foglalkoztatás-ösztönzés  és társadalmi együttműködés

3. oldal, összesen: 6


