Tájékoztató a Komárom-Esztergom
Megyei Integrált Területi Programról
Megyei fórum a 2014-20-as időszak pályázati lehetőségeiről
2015. június 30. Almásfüzítő

Petrik E., KEMÖH

Előzmények

•2030-ig szóló megyei területfejlesztési koncepció
(elfogadás: 2014. március 7-én)
•a
megyei
területfejlesztési
stratégiai
és
operatív
program
(elfogadás: 2014. augusztus 28.)
•Megyei Integrált Területi Program (ITP) 1.0 változata
(elfogadás: 2014. október 31.)
•Megyei Integrált Területi Program (ITP) 2.0 változata
(elfogadás: 2015. május 8.)
Ötszöri projektgyűjtés (1359 db)
Partnerségi tervezés, a megye minden érintett javaslatára
számít: 54 rendezvény, 901 résztvevő!
Szoros együttműködés Tatabánya MJV –vel.

Projekt statisztika
•
•
•

Városok
Községek
Egyéb szerv.

•

Hazai forrásra:

•

Ágazati programra: 487 db, összesen: 312.146,32 MFt

TOP:

310 db
697 db
352 db
1359 db

fejl költség:
fejl. költség:
fejl. költség:

130.729,77 MFt
63.556,33 MFt
276.606,62 MFt
470.892,72 MFt

443 db, összesen: 61.432,51 MFt

429 db pályázat 97.313,9 mrd Ft fejl. igény

Gazd.fejl.
10.402,71 MFt
Közutak
19.569,00 MFt
Barnamező, zöldterület
vízrendezés:
17.511,00 MFt
Energetika
10.520,00 MFt
Szoc.ell.
607,00 MFt
Helyi paktum
313,00 MFt

Turisztika
Óvoda, bölcsöde
Közlek. fejl.
Eü.ell.
Szoc.városrehab.

20.956,00 MFt
5.457,50 MFt
8.438,19 MFt
1.661,50 MFt
779,00 MFt

Megyei ITP célrendszer elvei
•
•

Vidék-város együttműködése
REL-agrárlogisztika fejlesztések
összekapcsolása, városi CLLD

•

Barnamezős területek
revitalizációja, funkióváltása
Használaton kívüli,
alulhasznosított épületek bevonása
a fejlesztésekbe (műemlékek, helyi
védelem alatt állók)

•

•
•

•
•

Gazdasági infra megújuló energiák
hasznosításával
Gazdasági területek
összekapcsolása
Húzóágazatok szakember
igényének biztosítása
Klaszterek, beszállítói hálózatok,
innovációs hálózatok
létrehozásához szükséges
kapcsolatépítési programok

•
•

•

•
•

•

Ösztöndíjprogramok (turisztika,
lovasterápia, halgazdálkodás),
vízrendezéshez, zöldfelület
fejlesztéshez kapcsolódó
foglalkoztatási paktum
Forster vár és kastélyprogramjához
kapcs.fejl., bányászati, régészeti
örökség fejlesztése
Extrém, zöld, szelid, zarándok
turisztikai fejlesztések
Kerékpáros-turizmus fejlesztése
során preferáltak az MTrT szerinti
országos és térségi jelentőségű
nyomvonalak
EUROVELO-hoz vagy turisztikai
attrakcióhoz vagy turisztikai
vonzerőt is növelő városrehab.
akcióter.-hez kapcsolódás

Várható menetrend
2015. június: TOP Monitoring Bizottsági tárgyalás
július: ITP-k elfogadása (NFK)
július-augusztus:pályázati
felhívás
tervezetek
véleményezése
szeptember-október: pályázatok meghirdetése
november-december: döntés
2015. FORRÁSOK 2/7-e , ~7,4 MRD FT lekötése
MEGYE szerepe – KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK
– FORRÁSALLOKÁCIÓ
– FELHASZNÁLÁSI MÓDOK
– INDIKÁTOROK
– Menedzsment feladatok ellátása

Területi kiválasztási kritériumok (TKR)
TKR

ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK

kötelező (IH) kritériumok:
Illeszkedés a TOP céljaihoz
Szakmai indokoltság
Indíthatóság/előkészítettség
Komplexitás
Hatás
fenntarthatóság,

Saját-megyei
Illeszkedés a megyei
területfejlesztési programhoz
Hozzájárulás:
a
megye
gazdaságának
diverzifikálásához
- a munkához jutás feltételeinek
javításához
- a területi és társadalmi kohézió
erősítéséhez
az
épített
és
természeti
környezet, értékeinek, erőforrásainak megőrzéséhez, fenntart-

ható hasznosításához

TOP

INTÉZKEDÉS MEGNEVEZÉSE

TOP
FORRÁSARÁNYOS
MEGYEI KERET
LEOSZTÁSA
INTÉZKEDÉSENKÉN
T
MRD FT

MEGYE ÁLTAL
TERVEZETT
INTÉZKEDÉSENKÉNTI
MEGOSZTÁS
MRD FT

TOP 1.

TOP 2.

1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése

3,714

3,714

1.2. turizmus fejlesztés

2,317

2,471

1.3. közutak fejlesztése

1,66

1,66

1.4. óvodák, bölcsödék

2,002

2,002

4,8

4,8

3.1. kisléptékű közlekedésfejlesztés

2,445

2,445

3.2. intézmények energetikai korszerűsítése

4,083

4,083

4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális
fejlesztése

0,699

0,699

4.2. Szociális alapszolgáltatások
infrastrukturális fejlesztése

0,555

0,4

4.3.Leromlott városi területek rehabilitációja

0,753

0,753

5.1. Foglalkoztatás paktumok

2,152

2,152

5.2. A társadalmi együttműködés erősítését
szolgáló helyi szintű komplex programok

0,28

0,28

5.3. Helyi közösségi programok megvalósítása

0,481

0,481

2.1. barnamezős területek funkció váltása,
zöldterületek fejlesztése, vízrendezés

TOP 3.

TOP 4.

TOP 5.

1702/2014. (XII.3.) Korm. határozat
K-E megye: 25,94

Megyei tervezett
forrásallokáció

mrd Ft

Forrás felhasználási módok
- területi lehatárolások

Forrás felhasználási módok

INTÉZKEDÉS MEGNEVEZÉSE

KIEMELT CÉLTERÜLET
(A)

KIEMELT CÉLOK
(B)

KIEMELT
CÉLCSOPORTOK
(C)

MINDEN
JOGOSULT
(D)

1.1. Helyi gazdasági
infrastruktúra fejlesztése
(többségi önkormányzati
tulajdonú)

Duna menti térség magtelepülései
barnamezős területei 20%

1.2. Társadalmi és környezeti
szempontból fenntartható
turizmus-fejlesztés

Tatabánya központú városhálózati
csomóponti térség i 50%
Duna mente és vidéki térségek
25-25 %

1.3. A gazdaság-fejlesztést és a
munkaerő mobilitás
ösztönzését szolgáló
közlekedésfejlesztés

Tatabánya központú városhálózati
csomóponti térség települései
kivéve a térség komáromi járásban
lévő települései 30 %

1.4. Munkába állást segítő
intézmények, közszolgáltatások
2.1. Gazdaság-élénkítő és
népességmegtartó településfejlesztés

—
vidéki térség városai és községei
továbbá városias térségek községei
10%

*üres, vagy alulhasznosított épületek gazdasági célú
(pl inkubátorház, szolgáltatóház, innovációsközpont)
hasznosítása 10 %
*helyi alapanyagokra alapozott önkormányzati
közétkeztetési feladatellátáshoz szükséges
infrastruktúra és közösségi, önkormányzati többségi
tulajdonú agrárlogisztikai infrastruktúra kialakítása
10%

—

60 %

Ökoturisztika, természeti értékekre épülő
turisztikai kínálatbővítés és ipari-bányászati múlt,
geológiai-régészeti értékek megóvása,
bemutatása: 50%

—

—

—

—

70 %

—

—

100 %

—

—

74-90%

3.1. Fenntartható települési
közlekedésfejlesztés

—

—

MTrT szerinti térségi és országos
kerékpárút hálózati elem (kivéve EuroVelo)
60%

3.2. Önkormányzatok
energiahatékonyságának és a
megújuló energiafelhasználás
arányának növelése

vidéki térség városai és községei,
és városias térségek községei 40
%

alap és középfokú intézmények energetikai
fejlesztései 10%

—

55 %

4.1. Egészségügyi alapellátás
infrastrukturális fejlesztése

vidéki és városias térségek
községei 40 %

—

—

60 %

vidéki és városias térségek
községei 50 %

—

—

100 %

—

—

—

100 %

—

—

90 %

—

—

100 %

—

40%

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

40 %

Kisbéri járás 10 %

—

—

Több települést érintő, térségi közösségi
tervezés 30 %
Ösztöndíjprogramok 30 %

Indikátorok
- Projektszinten
- Megyei szinten
- Országos szinten
- Monitorozás
- ITP módosítás lehetőségei
- Eredmény mérési
indikátorok – tartalék,
szankciók

TOP
intézkedés/Kimeneti
indikátor neve

Mértékegység
e

Megye által
vállalt
indikátorértékek

1.1./ A fejlesztett vagy
újonnan
létesített
iparterületek és ipari
parkok területe

ha

44,59

1.3./ A felújított vagy
korszerűsített utak teljes
hossza

km

11,04

1.4./ Fejlesztett, 0-3 éves
gyermekek elhelyezését
biztosító
férőhelyek
száma

db

406*

2.1./ Városi területeken
létrehozott
vagy
helyreállított nyitott terek

m2

45.307,52

3.1./
Kialakított
kerékpár-forgalmi
létesítmények hossza

km

22,28

3.2./
Üvegházhatású
gázok
becsült
éves
csökkenése

tonna CO2
egyenérték

12.222,91**

4.1./Fejlesztéssel érintett
egészségügyi
alapellátást
nyújtó
szolgálatok
(benne:
háziorvos,
házi
gyermekorvos, fogorvosi,
védőnői szolgálat és
kapcsolódó
ügyeleti
ellátás,
iskolaegészségügyi
ellátás)
száma

db

30

4.3./Helyreállított
lakóegységek
városi
területeken

lakóegység

38

5.1./A
foglalkoztatási
paktumok
keretében
munkaerőpiaci
programokban
résztvevők száma

szám

1394

Projekt kiválasztás

272/2014. (XI.5.) Korm. Rendelet a „Biblia”
•Támogatási kérelem – MÁK, mint KSz
•Befogadás, előértékelés
•Megyei önkormányzat – értékelés véleményezése, saját
kritériumokra értékelés kiegészítése
•Együttdöntés- IH képviselő-megyei közgyűlés elnöke
•Támogató döntés IH vezetője
Támogatási kérelem – projektötletre is épülhet – mérföldkövek

Megkezdettség – projekt-előkészítés – 2014. jan. 1-után
keletkezett költségei elszámolhatóak

Projektek menedzselése
Megye feladata a mód. 272/2014 Kormányrendelet alapján:

-

Közszféra szervezet kedvezményezettek a projektek
előkészítésére és a végrehajtás során jelentkező
projektmenedzsment feladatokra igénybe vett szakértői
szolgáltatást kizárólag akkor számolhatják el a projekt keretében,
ha a szakértői szolgáltatást állami vagy önkormányzati
költségvetési szerv, vagy 100%-ban állami vagy önkormányzati
tulajdonú gazdasági társaság, egyéb szervezet látja el.

- A megyei önkormányzat köteles résztvenni a projektek
előkészítésében - ideértve a közbeszerzési eljárások
dokumentációjának elkészítését, és az eljárás lefolytatását is - és
megvalósításában, ha azt a települési önkormányzat kéri.

•
•
•

•
•
•

FONTOS
Szakmai követelményrendszer ismerete
Tulajdonviszonyok
Tervi előkészítettség (projekt ötlet szinten is kell!)
1.2 intézkedésnél- megvalósíthatósági tanulmány
2. intézkedésnél – integrált településfejlesztési
stratégia kell a városoknak
vízrendezésnél vízvisszatartás, hasznosítás
3.1. intézkedésnél kerékpárforgalmi hálózati terv
3.2. energetikai felújításoknál - energetikai
tanúsítvány
Komplex szemlélet (pl. hálózatosodás)
Hozzájárulás a megyei indikátorvállalásokhoz
Projekt méret

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Hummel Rudolf, osztályvezető
vidékfejlesztési, idegenforgalmi, koordinációs és környezetvédelmi osztály

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal
2800 Tatabanya, Fő tér 4.
Hummel.rudolf@kemoh.hu
34-517-155, 30-229-6160

