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Projekt azonosító: TOP-1.5.1-20-2020-00023 
Kedvezményezett: VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 

 

Magyarország Kormánya 2020. október 6-án TOP-1.5.1-20 kódszámon felhívást tett közzé, melyben a 
2021-2027 EU-s ciklus stratégiai tervezési és projektszintű előkészítési feladatokra a megyei 
önkormányzatok részére biztosít forrásokat. 
A felhívás célja, hogy az előbb felsorolt tevékenységeket Kedvezményezettek minél magasabb 
végezzék el, a 2021-ben meghirdetésre kerülő felhívásokra a települési önkormányzatok minél 
gyorsabban és részleteiben is előkészített projekt javaslatokat nyújtsanak be. 
A Veszprém Megyei Önkormányzat a Felhívás alapján több támogatási kérelmet nyújt be (külön a 
Felhívás 3.1.1 A pontjában meghatározott feladatokra és külön a projektszintű előkészítési 
tevékenységekre). 
Jelen projekt (támogatási kérelem) célja:  
2021-2027-es programozási időszakhoz kapcsolódó stratégiai dokumentumok előkészítési feladatainak 
elvégzése. A 2021-27-es programozási időszak területi operatív programjának a megvalósításához 
szükséges, helyi, integrált területi stratégiai dokumentumok: területfejlesztési koncepció és program, 
integrált területi program – felülvizsgálata, elkészítése. Ezen dokumentumokon kívül elkészül a megyei 
kerékpárforgalmi főhálózat terv is. 
A projekt szakmai-műszaki tartalma:  
A Veszprém Megyei Önkormányzat az alábbi dokumentumok felülvizsgálatához és elkészítéséhez 
szakértői szolgáltatást vesz igénybe: 
Az Integrált Területi Program 2021-27 időszakra vonatkozó felülvizsgálata és elkészítése. 
A területfejlesztési koncepció és területfejlesztési program vonatkozó felülvizsgálata és elkészítése. 
A megyei kerékpárforgalmi főhálózati terv elkészítése. 
Az esélyegyenlőségi és környezetvédelmi szempontok:  
A projekt a vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályok betartása mellett valósul 
meg. A projekt megvalósulása során keletkezett dokumentumok a Veszprém Megyei Önkormányzat 
honlapján minden megyei szereplő részére hozzáférhető és elérhető. 
A projektnek a környezet állapotára vonatkozóan nincsen kedvezőtlen hatása, NATURA2000 és 
természetvédelmi területet nem érint. 
Klíma kockázat nincsen. 
A projektben tervezett költségek reálisak, melyeket szerződésekkel támasztunk alá. 
A közbeszerzés nem releváns. 
A saját teljesítést a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal munkatársai végzik el (szakmai 
megvalósítás, PM). 
A szakmai megvalósításban résztvevő munkatársak az adatok gyűjtésében, rendszerezésében, a 
projekt előkészítése koordinációjában működnek közre, kapcsolatot tartanak az Irányító Hatóság 
munkatársaival (pl.: Felhívások előkészítése, véleményezés, egyeztetések, terület specifikus 
szempontok kidolgozása). 
A projekt konzorciumban valósul meg. 
A nyilvánosságot a KTK2020 útmutatóban meghatározottak szerint biztosítja Kedvezményezett (aloldal, 
"C" tábla, egyéb kommunikációs eszközök). 
  



 

 

 
A tervezett projekt megvalósítása szervesen hozzájárulhat a Versenyképes Magyarország Operatív 
Programban meghatározott prioritások (versenyképes megye; klímabarát megye, "humánus" megye) 
stratégiai előkészítéséhez. 

 

 


