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A 2021-2027-es REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM (POR) STRUKTÚRÁJA – KÖZPONTI RÉGIÓ 
A 2021-2027-es Regionális Operatív Program szintézise – 3-ik verzió – 2021 október 

 

Szám Prioritási 
tengely 

Kiemelt célkitűzés 
(OS) 

Folyamatok típusai Haszonélvezők kategóriái Javasolt 
költségvetés 
(euró)- FEDR 

1 Innovációra 
és 
dinamikus 
vállalkozás
okra 
alapozó, 
versenykép
es régió az 
ésszerű 
gazdaságér
t   

a (i) A kutatási és 
innovációs teljesítmény 
fejlesztése, valamint 
fejlett technológiák 
alkalmazása   

1.Folyamat: A dokumentációs és tájékoztatási központok (CDI) és 
technológiatranszfer központok (TT) strukturális fejlesztése a vállalkozások 
érdekében  

 A közszféra CDI- ésTT-infrastruktúrájának fejlesztése  

 A vállalati szintű CDI infrastruktúráinak fejlesztése 
Támogatott az új rendszerek kiépítése, valamint a már létezők fejlesztése, 
bővítése és korszerűsítése, a regionális üzleti szféra iránti nyitottság és 
együttműködés pedig kötelező jellegű. A regionális stratégiai megközelítés a cél.  
2. Folyamat: A kapcsolati hálók és szinergia fejlesztése, a vállalkozások, kutatási-
fejlesztési központok és felsőoktatási intézmények hálózatának létrehozása, 
innovációs és tudáshálózatba való beépítése, összefüggésben a regionális 
szektorok és szakterületek ésszerű szakosodásával  

 A KKV-ék és a dokumentációs és tájékoztatási központok részvétele az 
együttműködést célzó struktúrákban, partnerségekben és programokban  

 Innovációs klaszterek 
3. Folyamat: Innovatív vállalkozások egy innovatív régióért: 

 Az ötlettől a piacig – az innovációs folyamat támogatása az innovációs 
egységekben azáltal, hogy lehetővé válik a kezdeményezések 
felkarolása, illetve kész, értékesíthető és használható termékké és 
szolgáltatássá való alakítása. A korai technológiai érettség különböző 
szintjei a vállalkozói felfedezési mechanizmus révén olyan mértékben 
támogatottak, amilyen mértékben megfelelnek a Központi Régió 
észszerű szakosodási stratégiájában beazonosított igényeknek. 

 Partnerségek az innovációért, beleértve a vállalati szintű 
technológiatranszfert. Támogatott a szereplők közötti közvetlen 
együttműködés szándéka, az innováció vállalkozások szintjén való 
fejlesztéséért és gyakorlatba ültetéséért, valamint a tudásátadás és 
technológiatranszfer érdekében. 

A javasolt cselekvésekre az integratív megközelítés lesz jellemző, a kiemelt 
célkitűzés a(iv) pontjában meghatározott tevékenységeknek megfelelően.  
A megvalósuló beavatkozásoknak az észszerű szakosodás regionális 
szakterületére kell vonatkozniuk.  

Kutatási, fejlesztési és innovációs 
egységek (köz és magán)  
Egyetemek 
Technológiatranszfer egységek  
Terület-közigazgatási egységek 
KKV-ék, nagyvállalatok, start up-ok, 
civil szervezetek  
Klaszterek 
A fenti egységek közötti partnerségek 
 

82.156.981 
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a (iii) A KKV-ék 
versenyképességének 
és fejlődésének 
ösztönzése, 
munkahelyek 
teremtése az illető 
vállalkozásokban, 
termelékeny 
beruházások  

 1(4). Folyamat: A KKV-ék fejlesztése befektetésekkel, ipari korszerűsítéssel, a 
technológiai előrehaladás és a fenntartható regionális gazdaság révén   

 A KKV-ékba való technológiai befektetés  

 Scaleupok a startupok és mikrovállalkozások számára  
 2(5) Folyamat: A KKV-ék fejlesztését támogató struktúrák  

 Inkubátorházak és üzleti accelarator projektek  

 Ipari parkok a regionális észszerű szakosodás (RIS) területein 
 

Kiegészítő cselekvések, amelyek a projektek részét képező kompetenciák 
fejlesztésére vonatkozik. 

KKV-ék, startupok, mikrovállalkozások 
Egyetemek, klaszterek, az üzleti 
támogató struktúrákat adminisztráló 
egységek  
Terület-közigazgatási egységek 
Partnerségek 

139.784.630 

a (iv) Az észszerű 
szakosodáshoz, ipari 
átálláshoz, illetve 
vállalkozáshoz 
szükséges 
kompetenciák 
fejlesztése   

A kiemelt célkitűzés tervezett cselekvései a következők: 

 A kiemelt célkitűzés a(i), illetve a(iii) pontjában finanszírozott 
folyamatokhoz kapcsolódó tevékenységek  

 A kiemelt célkitűzés a(i), illetve a(iii) pontjában finanszírozott 
befektetések különböző projektjeiben közvetlenül résztvevő 
alkalmazottak képzése.    

 A kiemelt célkitűzés a(i) pontjában támogatott, a kutatási és 
innovációs egységeken belül működő csapatok készségeinek 
kiterjesztése és támogatása abban, hogy a piacon is bemutassák a 
birtokukban lévő és generált tudást.  

 A kiemelt célkitűzés a(i) pontjában támogatott regionális szereplők 
(dokumentációs és tájékoztatási egységek, egyetemek, 
vállalkozások) készségnövelése, hogy együttműködhessenek a tudás 
és innováció létrehozásában.   

 A kiemelt célkitűzés a(i), illetve a(iii) pontjában finanszírozott 
innovációs klaszterek, inkubátorházak, üzleti accelaratorok és ipari 
parkok kapacitásának növelése és fenntartása, hogy a KKV-ék, KKV 
csoportok és inkubált cégek számára szakosított szolgáltatásokat 
biztosítsanak, beleértve az ésszerű szakosodáshoz és ipari átállához 
szükséges fejlett készségek kifejlesztését.    

 A kiemelt célkitűzés a(i) pontjában támogatott, a vállalatok számára 
szakszerű szolgáltatásokat biztosító technológiatranszfer egységek 
kapacitásának növelése  

 A regionális egységek ösztönzése tudásközösségekben való 
részvételre  

 8.049.696 

Összesen 229.991.307 

2 Digitális 
régió 

a (ii) A digitalizálás 
előnyeinek 
gyümölcsöztetése a 
polgárok, a 

1 Folyamat: Digitális közösségek egy okos régióért, három alfolyamattal:   

 Smart-city típusú intézkedések támogatása a megyei jogú városok és 
kisvárosok esetében, a fenntartható városfejlesztés megközelítésében  

Területi-közigazgatási egységek, 
Partnerségek a területi-közigazgatási 
egységek között 

40.831.294 
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vállalkozások, a 
kutatási és 
közintézmények javára 

 A helyi szintű közszolgáltatások digitalizálásának támogatása, beleértve 
a kiberbiztonságot, a helyi szintű közszolgáltatások digitalizálási 
projektjeinek átjárhatóságát – új és innovatív, a polgároknak és 
vállalkozásoknak célzott szolgáltatások. 

 „Open innovation” kísérleti jellegű regionális platform az okos város 
szakterületén – regionális stratégiai projekt 

 2. Folyamat: Digitális vállalkozások a fejlett gazdaságért, amelynek ésszerű 
szakosodási szektorai a következők:   

 A KKV-ék digitalizálásának támogatása  

 A digitális innovációs hub-ok létrehozása és támogatása (beleértve az 
EDIH-et) 

Partnerségek a területi-közigazgatási 
egységek és magánszervezetek között 
(vállalkozások, civil szervezetek) 
Egyetemek 
KKV-ék 
 

a (iv) Az észszerű 
szakosodáshoz, ipari 
átállás 
megvalósításához és 
üzletkötéshez 
szükséges 
kompetenciák 
fejlesztése  

A kiemelt célkitűzés a(ii) pontjának kiegészítői: 
1 Folyamat: Digitális közösségek egy okos régióért: 

 A kiemelt célkitűzés a(ii) pontjában támogatott digitális felületeket kezelő 
közalkalmazottak képesítésének támogatása  

2 Folyamat: Digitális vállalatok a fejlett gazdaságért  

 A kiemelt célkitűzés a(i) pontjában támogatott digitális eszközöket kezelő 
cégalkalmazottak képesítésének támogatása a jobb felhasználás 
érdekében  

 1.246.941 

Összesen 68.791.962 

3 Környezetb
arát 
közösségek 
régiója  

b (i) Az 
energiahatékonyság, 
illetve az 
üvegházhatást 
előidéző gázkibocsátás 
csökkentésének 
népszerűsítése   

A regionális épületállomány felújítása (lakó- és egyéb rendeltetésű épületek, köz- 
és magánépületek), támogató intézkedések a régió épületeiben való újratermelődő 
energiaforrások felhasználási arányának növelésére, beleértve a hatóságok 
közigazgatási kapacitásának megerősítését, hogy olyan projekteket dolgozzanak 
ki, amely az épületek átfogó felújítására vonatkozó intézkedéseket foglalják 
magukba.    
 
Tájékoztató jellegű folyamatok:  

 a Központi Régió lakóépületei energiahatékonyságának és 
energiafogyasztási teljesítménye növelésének biztosítása/javítása, 
beleértve az épületstruktúra megerősítését a földrengéstani elhelyezkedés 
függvényében, a veszélyeztetettség és kitettség alapján, támogatási 
intézkedések, amelyek hozzájárulnak az újratermelődő energiaforrások 
arányának növeléséhez az illető épületek energiafelhasználásában (például a 
tömbházaknak/lakásoknak a központosított hőenergiatermelő és -ellátó 
rendszerhez való csatlakoztatási/visszakapcsolási munkálatai; a hőenergia- és 
a melegvízfogyasztás egyedi mérésére szolgáló berendezések 
beszerzése/felszerelése; fluoreszkáló és izzólámpák nagy 
energiahatékonyságú és hosszú élettartamú lámpatestekre való cseréje a 
közös helyiségekben, felvonók vagy alkatrészeik felszerelése/ cseréje; stb.), 

Területi-közigazgatási egységek és a 
középületek energiahatékonyságának 
megyei területi-közigazgatási egységei 
Partnerségek a területi-közigazgatási 
egységek között, beleértve a megyei 
területi-közigazgatási egységeket 
A regionális szinten középületekkel 
rendelkező központi hatóságok  
Partnerségek a területi-közigazgatási 
egységek és lakótársulások között 
Partnerségek más helyi és országos 
közintézmények között  
 

101.617.000 
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illetve az alapvető beruházásokhoz kapcsolódó intézkedések, mint például a 
járdák javítása, szolgáltatások a fogyatékkal élők számára; a belső burkolatok 
helyreállítása a beavatkozás területein; tetőépítés/bontás/csere/javítás vagy 
más hasonló tevékenység) 

 a Központi Régió középületei energiahatékonyságának és 
energiafogyasztási teljesítménye növelésének biztosítása/javítása, 
beleértve a műemlékként megnevezett épületeket, épületstruktúra 
megerősítésére vonatkozó intézkedések, a földrengéstani elhelyezkedés 
függvényében, a veszélyeztetettség és kitettség alapján, a villamos- víz- és 
szellőztetés hálózat rehabilitációjára és korszerűsítésére vonatkozó 
intézkedések, amelyek hozzájárulnak az energiafogyasztás csökkentéséhez és 
az energiahatékonyság növeléséhez, bemutató projekt és támogató 
intézkedések,   amelyek hozzájárulnak az épületek energiafelhasználásában 
való újratermelődő energiaforrás-felhasználás növeléséhez (például a 
tömbházaknak/lakásoknak a központosított hőenergiatermelő és -ellátó 
rendszerhez való csatlakoztatási/visszakapcsolási munkálatai; a hőenergia- és 
a melegvízfogyasztás egyedi mérésére szolgáló berendezések 
beszerzése/felszerelése; fluoreszkáló és izzólámpák nagy 
energiahatékonyságú és hosszú élettartamú lámpatestekre való cseréje a 
közös helyiségekben, felvonók vagy alkatrészeik felszerelése/cseréje; stb.), 
illetve az alapvető beruházásokhoz kapcsolódó intézkedések, mint például a 
járdák javítása, szolgáltatások a fogyatékkal élők számára; a belső burkolatok 
helyreállítása a beavatkozás területein; tetőépítés/bontás/csere/javítás vagy 
más hasonló tevékenység) 

 Intézkedések, amelyek a hatóságok közigazgatási kapacitásának 
megerősítéséhez járulnak hozzá, és amelyek az energiahatékonysági ”deep 
renovation” típusú projektek kidolgozását segítik elő az útmutatók és jó példák 
kézikönyveinek összeállítása, energiahatékonysági stratégiák kidolgozása 
(például az üvegházhatású gázkibocsátás csökkentésére vonatkozó stratégia)  
révén, a projektek részeként. 

b (vii) A 
környezetvédelem, a 
biodiverzitás és zöld 
infrastruktúra javítása 
főként városi 
környezetben, a 
környezetszennyezés 
csökkentésével  

A teljesség igénye nélkül, a következő tevékenységtípusok kapnak finanszírozást a 
régió városi környezeteiben a környezetvédelem, zöld/kék infrastruktúra 
javításának érdekében (beleértve ezeknek a területeknek a revitalizációját):   

 A Központi Régió városi környezete zöld folyosóinak kialakítása és 
bővítése, az utcahálózat átszervezése a zöldövezet kialakítására és a 
közutak felületének csökkentésére. 

 Olyan beavatkozások, amelyek hozzájárulnak a városi biodiverzitás 
megőrzéséhez, például partok kialakításával a városi környezetben 

Városi jellegű területi-közigazgatási 
egységek  
Funkcionális várostérségek és 
metropoliszövezetek területi-
közigazgatási egységei  
Partnerségek a területi-közigazgatási 
egységek között, továbbá ezek és más 
helyi és országos közintézmények 
között  
Közösségközi fejlesztési társulások 

97.098.250 
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 Zöldövezetek létrehozása/korszerűsítése/bővítése a hatályos 
törvénykezés előírásai szerint (parkok, városi erdőterületek, kertek) a 
Központi Régió városi térségeiben és funkcionális városi területein.  

 A projektek részét képező kiegészítő tevékenységek, amelyek 
zöldfelületek létrehozását/korszerűsítését/bővítését célozzák (például a 
parkok felszerelése utcabútorokkal, pályák és sétányok kialakítása, 
világítási infrastruktúra és térfelügyelőrendszer felszerelése, wifi és 
rekreációs létesítmények biztosítása), valamint technológiai felújításokat, 
amelyek hozzájárulnak a már meglévő vagy újonnan kialakított 
zöldövezetek karbantartásához és  lehetővé teszi a projektek antropogén 
összetevője ökológiai lábnyomának csökkentéséhez, és pozitív hatással 
vannak a Központi Régió városi biodiverzitására, hozzájárulnak az 
életkörülmények regionális szintű javításához. 

 A romos terek újjáélesztését és újbóli használatba helyezését célzó 
beavatkozások, a használaton kívül lévő területek zöldövezetként és más 
funkcionalitású térként való üzemeltetése a Központi Régióban   

 A helyhatóági kapacitás növelése az alábbi támogatások révén:  
 Területi-közigazgatási egységek, funkcionális várostérségek és 

metropoliszövezetek szintjén való tervezési/stratégia 
kidolgozási/tanulmánykészítési tevékenységek, amelyek beazonosítják 
egy-egy térség szükségleteit, valamint a városi biodiverzitás 
megőrzésére, illetve a zöld/kék infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó 
befektetési igényeket – a lebonyolított projektek keretében, és 
összhangban az Integrált Városfejlesztési Stratégiákkal (SIDU). 

 A projektek részeként: a lakosság tudatosságának ösztönzésére irányuló 
tevékenységek a városi környezet és a biodiverzitás védelmére 
vonatkozóan   

Összesen 198.715.250 

4 Fenntarthat
ó városi 
mobilitást 
kifejlesztő 
városok 
régiója  
 

b (viii) A fenntartható, 
többmódozatú városi 
mobilitás 
népszerűsítése a nulla 
szén-dioxid-
kibocsátásra áttérő 
gazdaságért  

Hozzávetőleges folyamatmeghatározások:  

 A városi tiszta infrastruktúra fejlesztése: a fenntartható városi mobilitás 
folyósóinak kialakítása, a kerékpározásra alkalmas infrastruktúra 
fejlesztése, sétálóutcák kialakítása, a bike-sharing rendszer bevezetése, 
monitorozási rendszerek használata, beleértve a park & ride rendszert. 

 A közszállítás fejlesztése és optimalizálása a környezetvédő járművekbe 
való befektetéssel (elektromos, CNG, hidrogénalapú) és a vonatkozó 
infrastruktúra kialakításával 

 Az alternatív üzemanyagfelhasználás infrastruktúráinak kifejlesztése 

 A városi mobilitás menedzsment rendszereinek kialakítása, például a 
forgalomirányítási rendszereké vagy a mobilitási alkalmazásoké. 

Városi jellegű területi-közigazgatási 
egységek  
A funkcionális várostérségek és 
metropoliszövezetek területi 
közigazgatási egységei  
A területi közigazgatási egységek közti 
partnerségek, beleértve a megyeieket 
Közösségközi fejlesztési társulások 
 
 
 

198.715.250 
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5 Hozzáférhet
ő régió 

c (ii) A fenntartható, 
okos, intermodális 
országos, regionális és 
helyi mobilitás 
kialakítása, amely 
ellenáll a 
klímaváltozásnak, 
beleértve a TEN-T-hez 
való hozzáférés 
javítását és a 
határokon átnyúló 
mobilitást 

A megnevezett prioritás az alábbi infrastruktúra típusok támogatását célozza meg:   

 1 Folyamat – A regionális érdekeltségű közúthálózat korszerűsítése és 
bővítése (beleértve a megyei ragú útnak tekintett terelőutakat), hogy a 
TEN-T-hez való közvetlen vagy közvetett csatlakozást biztosítani lehessen 
– ideértve az út- és környezetbiztonsági intézkedéseket, a településeken 
belüli gyalogos övezetek korszerűsítését/javítását és kerékpárutak 
létesítését – regionális prioritások felállítása.   

 2 Folyamat – A forgalmi torlódások felszámolását célzó megoldásokba 
való befektetések a megyeközpontokban és ezek övezeteiben a közúti 
infrastruktúrába való befektetések révén, terelőutak 
építésével/korszerűsítésével/fejlesztésével, aluljárók, csomópontok 
kialakításával, ideértve az út- és környezetbiztonsági intézkedéseket – a 
megyeközpontok bejáratánál, amit a Fenntartható Városi Mobilitási Tervek 
(PMUD) is prioritásnak tekintenek, és amelyek versenyszerű pályázati 
kiírás tárgyát képezik.  

Megyei szintű területi-közigazgatási 
egységek  
Megyeszékhely szintű területi-
közigazgatási egységek  
A területi-közigazgatási egységek közti 
partnerségek 
 

168.031.000 

6 Oktatásra 
alapozó 
régió 

d (ii) az oktatási 
felzárkóztatás, 
élethosszig való 
tanulás 
szolgáltatásaihoz való 
hozzáférés javítása az 
infrastrukturális 
fejlesztés által   

1 Folyamat: A korai oktatásban, illetve kötelező oktatásban való részvétel növelése 
– a szak- és technológiai oktatás kivételével (az óvoda előtti képzés, az óvodai, 
elemi iskolai és gimnáziumi, továbbá középiskolai és speciális oktatás) 
Folyamattípusok:  

 Az oktatás intézményeinek felépítésébe, bővítésébe, korszerűsítésébe és 
felszerelésébe való befektetések, amelyek hozzájárulnak a biztonsághoz 
és az intézményi működéshez, az infrastruktúrára vonatkozó minimális 
standardok betartásához, illetve az oktatási elveknek a tervezi feltételekkel 
való összehangolásához: oktatási terek, rekreációs terek, egyéb 
létesítmények, amelyek kiegészítik az oktatási tevékenységeket 
(edzőtermek, sportpályák), szálláshelyek, iskolai étkezdék, közlekedési 
eszközök stb. 

 A speciális oktatás intézményeinek építésébe, bővítésébe, 
korszerűsítésébe és felszerelésébe való befektetések: felzárkóztató 
oktatási központok a megyei tanácsok alárendeltségében  

A beruházások rangsorolása a pályázati felhívás útmutatójában szereplő 
kritériumok alapján valósul meg a következők szerint: a városi és vidéki környezet 
közötti eltérések csökkentése az oktatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés és 
minőség tekintetében, a korai iskolaelhagyás és oktatástól való távolmaradás 
helyzetének javításához való hozzájárulás, a marginalizált csoportokhoz tartozó 
gyermekek és tanulók oktatáshoz való hozzáférésének javítása. A lakosság 
egészének demográfiai folyamatai, ezen belül pedig az iskoláskorú lakosság 
aránya olyan kritériumok, amelyek hozzáadódnak a fentiekhez a beruházások 
közép- és hosszú távú fenntarthatóságának és hatékonyságának biztosítása 
érdekében.   

Területi-közigazgatási egységek  
A területi-közigazgatási egységek közti 
partnerségek 
Egyetemek/felsőoktatási intézmények  
 

77.837.342 



 

7 
 

2 Folyamat: A szak- és technológiai oktatásban való részvétel növelése   
Folyamattípusok:  
A tengely keretében beazonosított tevékenységek a szak- és technológiai 
oktatásban való részvétel növelésére vonatkoznak a szükséges feltételek és keret 
megteremtésével, hogy a munkapiaccal összhangban lévő készségek és 
képesítések megszerezhetőek legyenek.   

 A szak- és technológiai oktatási intézmények infrastruktúrájának 
fejlesztése (kivéve mezőgazdasági szakiskolákat), ami főként az érvényes 
standardok megteremtését és az ezekhez való felzárkóztatást jelenti, az 
infrastruktúrának a fogyatékkal élő vagy speciális igényű diákok 
szükségleteihez való hozzáalakítását, így a befektetések, a 
korszerűsítés/épületbővítés/építkezés mellett az iskolai műhelyeknek, 
laboratóriumoknak, könyvtáraknak olyan didaktikai eszközökkel és 
gépezetekkel való felszerelésére is vonatkozik, amelyek a gyakorlati tudás 
megszerzését elősegítik, továbbá a sportpályák és tornatermek 
felszerelésére.  

 Mindemellett a diákok lakhatási körülményeinek és a szállítási 
lehetőségeinek javítása, hogy az oktatási szolgáltatásokhoz 
hozzáférjenek a hátrányos helyzetű társadalmi kategóriákhoz tartozó 
gyermekek is, beleértve a szállítási eszközöket.  

3. Folyamat: A harmadik szintű képzés jelentőségének növelése  
Folyamattípusok: 
A prioritás keretében megjelölt beavatkozások, tevékenységek a régió 
egyetemeinek szerepét erősítik meg olyan oktatást, tudást és készségeket biztosító 
szolgáltatókként, amelyek a régió gazdaságát is támogatni tudják.  

 A harmadik szintű képzés infrastruktúrájának fejlesztése, hogy 
felszerelése és dologi javai felzárkózzanak az európai egyetemek 
szintjéhez, összhangban legyenek a régió piacának ésszerű 
szakosodásra és szükséges képességekre vonatkozó igényeivel 

 Az egyetemi hallgatók új csoportjának bevonzására alkalmas feltételek 
megteremtése (vidéki vagy más megyékben lakók diákok), a lakhatási 
körülmények és az oktatás járulékos szolgáltatásainak biztosításával 
(tornaterem, sportpálya), továbbá az infrastrukturális hozzáférés 
megteremtése révén a mozgáskorlátozott személyek számára.  

7 Fenntarthat
ó 
turizmusra 
alapozó 
régió  

d(v) A kultúra és 
turizmus szerepének 
növelése a gazdasági 
fejlődésben, társadalmi 
felzárkóztatásban és 
szociális innovációban   

Két típusú folyamat valósul meg:  
1.Folyamat – A vidéki közösségek fenntartható fejlesztése a természeti és 
kulturális értékeik turisztikai potenciáljának érvényre juttatása által  

 A vidéki környezet UNESCO és A kategóriájú műemlékeinek és ezek 
környezetének megőrzése, védelme és fenntartható érvényre juttatása: a 
helyszínhez vezető bekötőút rehabilitációja; központi terek rehabilitációja, 

Területi-közigazgatási egységek 
(főként vidéki és megyei) országos 
közigazgatási hatóságok 
A területi-közigazgatási egységek közti 
partnerségek 

26.264.508 
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telephelyeken belüli zöldövezetek kialakítása, ezek művészeti és kézműves 
rendezvényekre való alkalmassá tétele; kézművességre és kézműves 
termékekre alapozó turisztikai terek rehabilitációja/ létrehozása/ fejlesztése; a 
helyszín meglátogatását segítő hálózat és épületvilágítás; a műemlék 
digitalizálása a célpont népszerűsítése érdekében. 

 A természeti örökség és ökoturizmus védelmét és érvényesítését célzó 
beavatkozások: közhasznú természeti turisztikai célpontok létrehozása, a 
járulékos közhasznú infrastruktúrák kialakítása/korszerűsítése, a kisléptékű 
közinfrastruktúra fejlesztése az idegenforgalmi attrakciók érvényre juttatására, 
jelzett útvonalak létrehozása, megfigyelőállomások és panorámák létrehozása, 
via ferrata kialakítása, barlangok és egyéb természeti célpontok látogatásra 
való alkalmassá tétele, sürgősségi helyzetekre (hegyimentők) is megfelelően 
felszerelt menedékházak és menhelyek létrehozása, kerékpárturizmushoz 
szükséges, megfelelően jelzett bicikliutak létrehozása. 

 A balneáris turizmus újjáélesztését célzó beavatkozások az ilyen jellegű 
üdülőhelyeken, illetve a vonatkozó potenciállal rendelkező helyeken: a 
balneáris turizmus  közinfrastruktúrájának fejlesztése (beleértve a gyűjtő- és 
szállítási hálózatokba való befektetéseket a gyógyhatású ásványvízforrások és 
sóbarlangok vidékén, a kezelőközpontok megközelíthetőségének javítását 
üdülőtelepen belül stb) közhasznú természeti turisztikai célpontok létrehozása, 
a kisléptékű közinfrastruktúra fejlesztése az idegenforgalmi attrakciók érvényre 
juttatására, a szabadidős közinfrastruktúra kialakítása és bővítése, beleértve a 
kapcsolódó közművesítést a rekreációs létesítmények parkosított területein 
(sportpályák, játszóterek, szabadtéri amfiteátrumok, színpadok stb.; 
utcabútorokkal való felszerelés, sétányok kialakítása/rehabilitációja, 
gyalogutak, kerékpársávok, parkok és zöldövezetek létrehozása/ 
rehabilitációja/korszerűsítése/parkosítása) 

 A fentieket kiegészítő, a digitalizálás eszközeit is hasznosító turisztikai 
népszerűsítő tevékenységek, illetve innovatív tevékenységek, amelyek a 
turistáknak ajánlott szolgáltatásokat teszik változatossá, növelik a turisztikai 
célpontok vonzerőjét és megközelíthetőségét.  

 A kedvezményezettek közigazgatási kapacitásának növelése és -
fejlesztése: az örökségvédelmi létesítmények konzerválása/karbantartása 
terveinek kidolgozása, és a közvélemény tájékoztatására vonatkozó tervek és 
tevékenységek támogatása.  

2 Folyamat – A gyermekek és fiatalok társadalmi felzárkóztatásának növelése 
a nekik szóló turisztikai eszközök és szolgáltatások fejlesztésével  
A szabadidőközpontok (diáktáborok) infrastruktúrájának javítása: a szálláshelyek, 
illetve az étkező helyiségek fejlesztése, továbbá az oktatási és szabadidős 
tevékenységek megszervezésére alkalmas infrastruktúra bővítése (sportpálya, a 

A területi-közigazgatási egységek, civil 
szervezetek, országos közigazgatási 
hatóságok és vallási intézmények 
közötti partnerségek 
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sporttevékenységekre alkalmas egyéb terek, konferenciatermek és 
rendezvényszervezésre alkalmas terek)   

8 Vonzó régió e (i) a helyi integrált 
szociális, gazdasági és 
környezetvédelmi 
fejlődés, illetve városi 
környezet kulturális 
örökségének, 
turisztikájának és 
közbiztonságának 
fejlesztése, előtérbe 
helyezése  

Az előirányozott beruházások a következő folyamattípusokra vonatkoznak, a 
teljesség igénye nélkül.  

 A városi közterek integrált regenerálása, beleértve a polgárok 
biztonságára vonatkozó különböző rendszerek biztosítását: a városi 
regenerációs projektek részeként a városközpontok és történelmi 
városrészek integrált helyreállítása, a lakótömbök köztereinek kialakítása; 
a kisméretű zöldövezetek, rekreációs helyek és szabadidő eltöltésére 
alkalmas terek, játszóterek és sportközpontok 
létesítése/korszerűsítése/kiterjesztése; okos térfigyelő kamerahálózat 
felszerelése/fejlesztése, a villamoshálózati infrastruktúra fejlesztése, okos 
energetikai rendszerek használata  

  A kulturális örökség fenntartható megőrzése, védelme és érvényesítése 
 A kulturális infrastruktúrába való befektetések: a kulturális terek 

(múzeumok, művészeti galériák, előadóterek, mozik stb.) 
felújítása/korszerűsítése/felszerelése, a kulturális szektor fejlődéséhez 
alkalmazkodó multifunkcionális kulturális terek kialakítása és 
felszerelése; a turisztikai és kulturális népszerűsítő tevékenységek 
digitalizálása; 

 A turisztikai infrastruktúra javítása, főként a gazdag turisztikai potenciállal 
rendelkező térségekben. 

 A kedvezményezettek közigazgatási kapacitásának növelése, fejlesztése 

 Stratégiai dokumentumok kidolgozása/aktualizálása, főként az Integrált 
Városfejlesztési Stratégiáé (SIDU), illetve Fenntartható Városi Mobilitási 
Tervé (PMUD) 

A SIDU alapján, az integrált városfejlesztés mechanizmus alkalmazása. A 
megyei jogú városok előre meghatározott összegekből gazdálkodhatnak. A 
városok esetében, a SIDU szintjén pályázatot hirdetnek, kialakul a 
támogatásra javasolt projektet listája.  

Városi jellegű területi közigazgatási 
egységek  
Funkcionális várostérségek, 
metropoliszövezetek  
Partnerségek a területi közigazgatási 
egységek között, beleértve a 
megyeieket 
Partnerségek a területi-közigazgatási 
egységek, civil szervezete, vallási 
intézmények és központi hatóságok 
között   
 

157.560.831 

7 Technikai 
támogatás 

 A menedzsmentrendszer működésének biztosítása  
A kedvezményezettek kapacitásának növelése  

 50.880.439 

2021-2027-es POR alapjai összesen: 1.176.787.889 

 


