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A 2021-2027-es Regionális Operatív Program (POR) Struktúrája – Központi RÉGIÓ 
A 2021-2027-es Regionális Operatív Program szintézise – végleges változat 
 

Sor-
szám 

Prioritási 
tengely 

Kiemelt 
célkitűzés (OS) 

Folyamatok típusai Haszonélvezői 
kategóriák 

Javasolt 
költségvetés 
(euró) - FEDR 

Összköltség
vetés 
(FEDR + 
állami 

költségvetés) 
euró 

1 Innovációr
a és 
dinamikus 
vállalkozás
okra 
alapozó, 
versenyké
pes régió 
az ésszerű 
gazdaságé
rt   

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, magán 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, innovatív termékké és szolgáltatássá való 
alakítása. A korai technológiai érettség különböző szintjei olyan mértékben 
támogatottak, amilyen mértékben megfelelnek a Központi Régió észszerű 
szakosodási stratégiájában beazonosított igényeknek, a vállalkozásfelfedezés 
által. 

Ebben a keretben egy Equity típusú pénzügyi eszközt határoztak meg az innovatív start-
up-ok számára (az európai regionális fejlesztési alap/FEDR 6 millió eurót különít el erre) 

 Partnerségek az innovációért, beleértve a vállalati szintű technológiatranszfert. 
Támogatott a szereplők közötti közvetlen együttműködés, az innovációnak a 

Kutatási, fejlesztési 
és innovációs 
egységek/CDI (köz- 
és magán 
intézmények)  
Egyetemek 
Technológiatranszfe
r egységek  
Terület-
közigazgatási 
egységek (UAT) 
KKV-ék, 
nagyvállalatok, start 
up-ok, 
civil szervezetek  
Klaszterek 
A fenti egységek 
közötti partnerségek 
 
 

82.156.981 96.655.272 



 

2 
 

vállalkozások szintjén való fejlesztéséért és gyakorlatba ültetéséért, valamint a 
tudásátadás és technológiatranszfer érdekében. Előirányozott továbbá a nyitott 
innováció révén történő közös létrehozás elképzelése.  

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

a (iii) A KKV-ék 
fejlődésének és 
versenyképess
égének 
ösztönzése, 
munkahelyek 
teremtése az 
illető 
vállalkozásokba
n, 
termelékenység
et növelő 
beruházások 

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

 A KKV-ékba való technológiai befektetés  
Ehhez a komponenshez egy hitel formájú, tőkeprémium jellegű pénzügyi eszközt 
irányoztunk elő, a hektáranként leosztáshoz egy 25.000.000 eurós irányadó keretet 
különítettünk el (FEDR-alap) 
   
2(5) Folyamat: A KKV-ék fejlesztését támogató struktúrák  

 Inkubátorházakba és üzleti akcelerátorokba való befektetés 

 Befektetések az ipari parkok észszerű szakosodásának (RIS) területein 
Kiegészítő tevékenységek, amelyek a fejlesztési projektek részét képező kompetenciák 
javítására vonatkoznak. 

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

139.784.630 164.452.506 

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

A kiemelt célkitűzés (OS) tervezett cselekvései a következők: 
A kiemelt célkitűzés a(i), illetve a(iii) pontjában finanszírozott folyamatokhoz kapcsolódó 
horizontális tevékenységek 

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

 A kiemelt célkitűzés a(i) pontjában támogatott, a kutatási és innovációs 
egységeken belül működő csapatok készségeinek kiterjesztése és támogatása 
abban, hogy a piac számára is hasznosítsák 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 akcelerátorok 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 átálláshoz 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 9.470.231 



 

3 
 

 A regionális szereplők kapacitásnövelésére irányuló tevékenységek a 

készségfejlesztési központként elképzelt Innovációs Ügynökség révén  

Ugyancsak a kiemelt célkitűzés (iv) pontjában meghatározottak szerint hozzáférhető lesz a 
képzés a KKV-ék alkalmazottjai számára, különösen a képesítés kiterjesztése és az 
átképzés azon vállalatok részére, amelyek nem kapnak finanszírozást a kiemelt célkitűzés 
(i) és (iii) pontjai keretében (újonnan bevezetve, a Bizottság javaslatára) 

Összesen 229.991.307 270.578.008 

2 Digitális 
régió 

a (ii) A 
digitalizálás 
előnyeinek 
gyümölcsözteté
se a polgárok, a 
vállalkozások, a 
kutatási és 
közintézménye
k javára 

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

 a közszolgáltatások digitalizálásának támogatása, többek között smart city típusú 
városi fejlesztések révén. Tervezzük a helyi közszolgáltatások digitalizálásának 
támogatását, ideértve a kiberbiztonságot, illetve a helyi közszolgáltatások 
digitalizálási projektjeinek interoperabilitását – polgároknak és vállalatoknak szóló 
új és innovatív szolgáltatások; ez a művelet magában foglalja a smart city típusú 
városi fejlesztések támogatását is, amelyek a fenntartható városfejlesztésre 
alapozó önkormányzatokra és városokra vonatkoznak; 

 Open innovation kísérleti jellegű regionális platform a smart city (okos város) 
szakterületen – regionális stratégiai projekt 
 

2. Folyamat: Digitális vállalkozások a fejlett gazdaságért, amelynek észszerű szakosodási 
szektorai a következők:   
A KKV-ék digitalizálásának támogatása: 

 A KKV-ék digitális átállásához szükséges szolgáltatásokba és berendezésekbe 
való beruházás által  

 Az üzleti modell megújulását szolgáló technológiák és digitális eszközök 
alkalmazása által  

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

40.831.294 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26.713.727 

48.036.816 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31.427.914 

a (iv) Az 
észszerű 
szakosodáshoz
, ipari átállás 
megvalósításáh
oz 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(ii) pontjában támogatott digitális eszközöket kezelő 
cégalkalmazottak képesítésének támogatása a jobb felhasználás érdekében 

 1.246.941 1.466.989 

Összesen: 68.791.962 80.931.720 

3 Környezet
barát 

b (i) Az 
energiahatékon
yság, illetve az 

A regionális épületállomány részleges vagy teljes felújítása a Központi Régió lakó- és 
egyéb rendeltetésű épületei energiahatékonyságának növelésével, az 

Területi-
közigazgatási 
egységek és a 

101.617.000 
amelyből: 
 

119.549.412 
amelyből: 
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közössége
k régiója 

üvegházhatást 
előidéző 
gázkibocsátás 
csökkentéséne
k 
népszerűsítése   

energiaforrások észszerűsítésével és az üvegházhatást előidéző gázak 
csökkentésével regionális szinten.  
 
Tájékoztató jellegű folyamatok:  
 

 támogatás a Központi Régió lakóépületei energiahatékonyságának és 
energiafogyasztási teljesítménye növelésének biztosítása/javítása érdekében, 
illetve a projektek részét képező olyan intézkedések, amelyek hozzájárulnak az 
újratermelődő energiaforrások arányának növeléséhez az illető épületek 
energiafelhasználásában, továbbá a fő beruházás járulékos intézkedéseivel, mint 
például az épületek szerkezetének konszolidálása a beazonosított kockázati tényezők 
mértékének és kitettségük függvényében, a földrengéstani zónába való besorolásuk, 
illetve egyéb, a tartósságot, a kiaknázás és működés biztonságát célzó befektetésekkel, 
mint például a tűzbiztonság, megközelíthetőség stb.  A járulékos intézkedések 
szigorúan az épületek szükségleteit tekintik alapként és a fő befektetésnek legfeljebb 
15%-át tehetik ki. Ugyanakkor, a projektek részeként a végső 
kedvezményezettek/haszonélvezők körében tudatosítási akciók is leszenek, amelyek a 
fogyasztáshoz való viszonyulásuk fontosságára összpontosítanak.   

 a Központi Régió középületei energiahatékonyságának és energiafogyasztási 
teljesítménynövelése biztosításának/javításának támogatása, beleértve a 
műemlékként megnevezett épületeket, többek között ezek villamos- víz- és 
szellőztetés hálózatának rehabilitációja és korszerűsítése, amely hozzájárul az 
energiafogyasztás csökkentéséhez és az energiahatékonyság növeléséhez, a projektek 
részeként pedig az épületek energiafogyasztásában való újratermelődő energiaforrás-
felhasználás növelése, járulékos intézkedésként pedig a épületstruktúra megerősítése 
a földrengéstani elhelyezkedés függvényében, a veszélyeztetettség és kitettség 
alapján, illetve egyéb, a tartósságot, a kiaknázás és működés biztonságát célzó 
befektetések, mint például a tűzibiztonság, megközelíthetőség stb. A járulékos 
intézkedések szigorúan az épületek szükségleteit tekintik alapként és a fő 
befektetésnek legfeljebb 15%-át tehetik ki. 

 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. 

 
A következő pénzügyi eszközre született javaslat:  
 
Regionális szinten felismerték egy olyan pénzügyi eszköz kifejlesztésének fontosságát, 
amely a magas energiafelhasználású, alacsony hatékonyságú és fokozottan hiányos 

középületek 
energiahatékonyság
ának 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  
 

 
 
 
25.000.000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
76.617.000  

 
 
 
29.411.765 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
90.137.647 
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struktúrájú középületek (kórházak, műemlék státuszú közigazgatási paloták és/vagy a helyi 
közigazgatás egyéb középületei) átfogó energetikai rehabilitációs projektjei számára 
szükséges. E pénzügyi eszközöknek az említett épületek energiateljesítménye növelésére 
való felhasználásának lehetőségére vonatkozó részleteket, és adott esetben a javasolt 
eszközre vonatkozó részleteket az előzetes elemzést követően (a CPR 58. cikke szerint) 
adják meg. Az előzetes felmérés beazonosítja a piaci hiányosságokat, és javaslatot tesz a 
tapasztaltak helyreállítására alkalmas pénzügyi eszközökre, a lehetséges 
kedvezményezettek tipológiájára, a végrehajtás módszereire és az ajánlott pénzügyi 
keretre. – 15 millió euró az európai regionális fejlesztési alapoból 

b (vii) A 
környezetvédel
em, a 
biodiverzitás és 
zöld 
infrastruktúra 
javítása főként 
városi 
környezetben, a 
környezetszenn
yezés 
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 vonatkozó intézkedések  

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

 Zöldövezetek létrehozása/korszerűsítése/bővítése a hatályos törvénykezés 
előírásai szerint (parkok, városi erdőterületek, kertek) a Központi Régió városi 
térségeiben és funkcionális városi területein, továbbá a projektek részét 
képező kiegészítő tevékenységek, amelyek ezeknek az övezeteknek a 
megfelelő működtetését szolgálják  (például a parkok felszerelése 
utcabútorokkal, pályák és sétányok kialakítása, világítási infrastruktúra és 
térfelügyelőrendszer felszerelése, wifi és rekreációs létesítmények biztosítása), 
valamint technológiai innovációk, amelyek a természeti adottságokra 
alapoznak vagy 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 területek új funkciójának kialakítását és újbóli használatba helyezését 
célzó beavatkozások, a használaton kívül lévő területek zöldövezetként és más 
funkcionalitású térként való használata a Központi Régióban. 

 A helyhatósági 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 

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

97.098.250 114.233.235 
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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: 198.715.250 233.782.647 

4 Fenntartha
tó városi 
mobilitást 
kifejlesztő 
városok 
régiója  
 

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

Irányadó tevékenységek:  
 

 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 stb. 

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 

198.715.250 233.782.647 

5 Hozzáférhe
tő régió 
 

c (ii) A 
fenntartható, 
észszerű, 
intermodális 
országos, 
regionális és 
helyi mobilitás 
kialakítása, 
amely ellenáll a 
klímaváltozásn
ak, 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 rangú 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. A megyei közutak 
korszerűsítése kötelező módon magába foglalja a közúti biztonságra vonatkozó 
járulékos intézkedéseket, amelyeket a pályázati útmutatóban részleteznek.  

 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. E beruházások révén a 
Fenntartható Városi Mobilitási Tervek (PMUD) előirányozott, integrált városi 
mobilitásra vonatkozó intézkedései is támogatást nyernek, amelyek 
tulajdonképpen a környezetkímélő városi közszállításra való áttérésre vonatkozó 

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

168.031.000 
amelyből: 
130.000.000 
 
 
 
 
 
 
38.031.000 

197.683.529  
amelyből: 
152.941.176 
 
 
 
 
 
 
44.742.353 
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stratégia részei. Mindezek mellett a beruházások kapcsán bizonyítást kell nyernie 
annak, hogy ezek a közúti biztonság javítása érdekében szükségesek, illetve az 
ebben tapsztalt akadályokra és negatív externáliákra is hatást gyakorolnak anélkül, 
hogy aláknáznák a fenntartható mobilitásra való áttérés népszerűsítésére tett 
erőfeszítéseket.  

6 Oktatásra 
alapozó 
régió 

d (ii) az oktatás, 
képzés és az 
élethosszig 
tartó tanulás  
minőségi és 
inkluzív  
szolgáltatásaih
oz való egyenlő 
hozzáférés 
javítása 
hozzáférhető 
infrastruktúra 
fejlesztésével, 
beleértve a 
távoktatás és az 
online oktatás 
és képzés 
rugalmasságán
ak ösztönzését 
 

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 építésébe, bővítésébe, modernizációjába és 
energetikai korszerűsítésébe, az iskolai laborok, műhelyek, a tanárok és diákok 
digitális felszerelésébe való befektetések, továbbá az oktatási és rekreációs 
terekbe, egyéb létesítményekbe (tornatermekbe, sportpályákba, szálláshelyekbe, 
iskolai étkezdékbe) való beruházások, illetve azon közlekedési eszközökbe, 
amelyek hozzájárulnak a vidéki, illetve hátrányos helyzetű közösségekhez tartozó 
diákok oktatáshoz való hozzáféréséhez. 

 az infrastrukturális beruházásokat kiegészíthetik azok a humán- és oktatási 
erőforrások, amelyek hozzájárulnak az oktatási szolgáltatások minőségének 
javításához, illetve a speciális oktatási igényű és hátrányos helyzetű 
közösségekhez (főként a roma közösségekhez) tartozó diákok oktatási 
hozzáféréséhez és felzárkóztatásához: iskolán kívüli tevékenységek és afterschool 
révén, amelyek a projektek legfeljebb 15%-át tehetik ki.  

 
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 
elsajátíthatóvá váljanak a munkapiaccal összhangban lévő készségek és képesítések. 
 

 Az oktatási infrastruktúra korszerűsítésébe/bővítésébe/építésébe való 
beruházások, a diákok gyakorlati tudásának megszerzéséhez szükséges 
felszerelések beszerzése, az iskolai műhelyek, laboratóriumok, könyvtárak a 
sportpályák, tornatermek, étkezdék és diákszállások felszerelésére, beleértve a 
részleges energetikai felújítását, az infrastruktúrának a fogyatékkal élő vagy 
speciális igényű diákok szükségleteihez való hozzáalakítását, járművek 
beszerzését, hogy a hátrányos helyzetű közösségekhez tartozó diákok 
hozzáférjenek az oktatáshoz.  

Területi-
közigazgatási 
egységek  
A területi-
közigazgatási 
egységek közti 
partnerségek 
Egyetemek/felsőokta
tási intézmények  
 

54.476.949 93.176.837 
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 Más tevékenységek, amelyek hozzájárulnak az oktatás minőségének növeléséhez 
és a munkapiacon szüksége készségek elsajátításához: tanárok és műhelyvezetők 
továbbképzése, az alkalmazottak együttes képzése, digitalizáció stb. 

 
3. Folyamat: A harmadik szintű oktatás 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. 

 az oktatás infrastruktúrájának felépítése/energetikai felújítása/korszerűsítése és 
felszerelése, ami hozzájárul a képzés és készségelsajátítás minőségének 
növeléséhez. A beruházások költségvetésének legfeljebb 15%-ából ESZA+ típusú 
beruházások eszközölhetők, amelyek hozzájárulnak oktatási programoknak a 
készségek aktuális igényszintjéhez való fejlesztéséhez és hozzáillesztéséhez, 
különösen a digitalizációhoz, továbbá ösztönzik az alkalmazottak részvételét az 
egyetemisták gyakorlati képzésében stb. 

 az egyetemi hallgatók új csoportjának bevonzására alkalmas feltételek, a lakhatási 
körülmények és más szolgáltatások megteremtése, továbbá az infrastrukturális 
hozzáférés megteremtése a mozgáskorlátozott diákok számára, felzárkóztatási 
intézkedések a speciális igényű diákoknak. 

7 Fenntartha
tó 
turizmusra 
alapozó 
régió 

d(vi) A kultúra 
és turizmus 
szerepének 
növelése a 
gazdasági 
fejlődésben, 
társadalmi 
felzárkóztatásb
an 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  
 

 Az UNESCO és A kategóriájú műemlékeinek és ezek környezetének 
megőrzésére, védelmére és konszolidálására vonatkozó beruházások. Ezek 
az UNESCO örökség vagy A kategóriájú műemlék helyszínének és 
környezetének restaurálására, rehabilitációjára és megőrzésére vonatkoznak. A 
fentieket kiegészítő tevékenyégek vonatkozhatnak a kulturális sokszínűség 
népszerűsítésére, a kultúrához való hozzáférés elősegítésére, a közösségi 
kapacitás ösztönzésére a kulturális kezdeményezésekben való részvételre, a 
közösség innovatív modell alapján való részvételére, a helyi közösségekre pozitív 
hatást gyakorló innovatív és társadalmi szerveződést támogató tevékenységekre. 
Igény szerint a beruházások támogathatják a hátrányos helyzetű közösségek 
felzárkóztatását, illetve a munkapiacon való részvételüket. Az Új Európai 
Bauhaus alapvető értékei a kulturális örökségvédelmi beavatkozások 
kontextusának elemei, amelyek a fenntarthatóságot az esztétikával és 

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

26.264.508 30.899.421 
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felzárkóztatással kapcsolják össze, tekintettel az európai zöld megállapodás 
operatívvá tételére.  

● A természeti örökség és balneáris turizmus védelmét és érvényre juttatását 
célzó beavatkozások és befektetések idegenforgalmi hasznosításuk érdekében: 
a teljesség igénye nélkül ezek vonatkoznak a nevezett közhasznú természeti 
helyszínek kialakítására, a kapcsolódó infrastruktúra létrehozására/korszerűsítésére, 
a kisléptékű közinfrastruktúra fejlesztésére az idegenforgalmi attrakciók érvényre 
juttatása érdekében (az útvonalak turisztikai jelzésekkel való ellátása, via ferrata 
típusú útvonalak, kilátók kialakítása stb.), továbbá turisztikai menedékhelyek, 
elsősegélynyújtó pontok építése/felújítása, a hegyimentőállomások építése/felújítása 
és felszerelése, kerékpárutak kialakítása és megfelelő jelzése, a szabadidős 
közinfrastruktúra kialakítása és bővítése. Kiegészítő tevékenységekként a projektek 
magukba foglalnak turisztikai népszerűsítő tevékenységeket, beleértve a digitális 
eszközhasználatra vonatkozó tájékoztatást. A javasolt beavatkozásokat 
összehangolják az itt releváns stratégiákkal.  
 

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 
sporttevékenységekre alkalmas egyéb terek, konferenciatermek és rendezvényszervezésre 
alkalmas terek)   

intézmények közötti 
partnerségek 
 

8 Vonzó 
régió  

e (i) a helyi 
integrált 
szociális, 
gazdasági és 
környezetvédel
mi fejlődés, 
illetve a városi 
környezet 
kulturális 
öröksége, 
turisztikája és 
közbiztonsága 
fejlesztésének 
népszerűsítése 

Ez a prioritás az integrált fenntartható városfejlesztési mechanizmus támogatását javasolja, 
beleértve a stratégiai dokumentumok, elsősorban a SIDU és a PMUD 
fejlesztésének/aktualizálásának támogatását, valamint a kedvezményezettek közigazgatási 
kapacitásának növelését/fejlesztését célzó intézkedéseket. Így a SIDU keretében 
kiemeltnek tekintet projektek a Régióban önkormányzatok és városok szintjén kerülnek 
finanszírozásra. Az önkormányzatoknak és városoknak szóló felhívások egyaránt 
tartalmazzák a stratégia elfogadhatósága, illetve a minimumfeltételek teljesítése, valamint a 
stratégián belül javasolt projektek elemzését. Ez utóbbiakat az integrált megközelítés 
szempontjából támogatják. 
 
Az előirányozott beruházások a következő folyamattípusokra vonatkoznak, a teljesség 
igénye nélkül.  
 

 A közterületek regenerálása, beleértve az állampolgárok biztonságára vonatkozó 
rendszerek biztosítását; 

 

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 

157.560.831 185.365.684 
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 A kulturális örökség, valamint a kulturális infrastruktúra megőrzése, védelme és 
fenntartható hasznosítása 

 A turisztikai infrastruktúra fejlesztése, különösen az értékes turisztikai potenciállal 
rendelkező területeken; 

 A kedvezményezettek közigazgatási kapacitásának növelését/fejlesztését célzó 
intézkedések; 

 Stratégiai dokumentumok, elsősorban SIDU és PMUD kidolgozása/aktualizálása. 
 
a) A fenntartható városrehabilitáció és a közterek biztonsága érdekében a következő 
intézkedések előirányozottak: 
• Közterületek integrált rehabilitációja a települések központi és történelmi központjának 
terein, közösségi terek a lakótömbök közös területein; 
• Kisméretű zöldövezetek, rekreációs és szabadidős terek, játszóterek, sportközpontok 
létesítése/korszerűsítése/bővítése; 
• Okos térfigyelő rendszerek telepítése/bővítése; 
• Közvilágítási infrastruktúra korszerűsítése 
 
b) A kulturális örökség és a kulturális infrastruktúra megőrzése, védelme és fenntartható 
hasznosítása érdekében a következő intézkedések előirányozottak:  
• Műemlékek helyreállítása, konszolidálása, védelme és megőrzése; 
• A restaurált örökségvédelmi célpontok digitalizálása 
• A kedvezményezettek közigazgatási kapacitásának növelését/fejlesztését célzó 
intézkedések: az örökségvédelmi célpontokra vonatkozó megőrzési/karbantartási tervek 
kidolgozása és támogatás a lakossági hasznosításukra, érvényre juttatásukra vonatkozó 
tevékenységi terveknek. 
• Infrastrukturális beruházások a kultúra területén: kulturális terek (múzeumok, művészeti 
galériák, színházak, mozik stb.) rehabilitációja/korszerűsítése/felszerelése, valamint a 
kulturális szektor igényeihez illeszkedő multifunkcionális kulturális terek kialakítása, a 
kulturális és turisztikai népszerűsítő tevékenyégek digitalizálása   
 
 
c) A turisztikai infrastruktúra területén a következő intézkedésekre kerül sor: 
• A gyógyüdülőhelyek turizmusának fejlesztése, beleértve a termálvízgyűjtő és -szállító 
rendszerébe történő beruházásokat, a kezelőbázisok létrehozását, rehabilitációját és 
korszerűsítését, a turisztikai attrakciók hasznosítását célzó kisméretű közinfrastruktúrák 
fejlesztését, a szabadidős infrastruktúra fejlesztését, sportolási lehetőségekre alkalmas 
terek kialakítását; 
• Az éghajlati és balneoklimatikus üdülőhelyek idegenforgalmának fejlesztése, ideértve a 
közhasznú természeti turisztikai célpontok kialakítását, a kapcsolódó közmű-infrastruktúra 
kialakítását/korszerűsítését; 

intézmények és 
központi hatóságok 
között   
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• Szabadidős turizmus fejlesztése, beleértve vidámparkok kialakítását; 
• Turisztikai erőforrásokhoz való hozzáférés javítása (más tevékenység kiegészítéseként); 
• Hiánypótló innovatív turisztikai szolgáltatások népszerűsítése; 
 
A hangsúlyt nemcsak az állami infrastruktúrákba történő beruházásokra fektetik azok 
típusától függetlenül, hanem a kiegészítő soft intézkedésekre is, amelyek együttesen 
hozzájárulnak a városi települések társadalmi, gazdasági, kulturális vagy környezeti 
vonatkozásainak javításához. 
 
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. 

9 Technikai 
támogatás 

 A menedzsment rendszere működésének biztosítása  
A kedvezményezettek kapacitásának növelése 

 49.517.469 58.255.846 

POR 2021-2027 összesen: 1.152.064.526 1.384.456.339 

 


