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Kitöltve visszaküldendő 2021. december 17-ig a projektgeneralas@vpmegye.hu email címre.
Település neve:
Sorsz.

Kérdések

1.

Ki lesz a pályázó?

2.

Amennyiben konzorciumban valósul meg,
ki a bevonandó partner?

3.

A projekt illeszkedik Veszprém Megye
Területfejlesztési Programjához

Válaszok
(megfelelő rész(ek) aláhúzandó(k))
− helyi (települési) önkormányzat
− többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági
társaság
− nem konzorciumban valósul meg
− vízügyi igazgatási szerv
− közösségi közlekedést közszolgáltatási szerződés
alapján ellátó gazdasági
− jogszabály alapján meghatározott kizárólagos
építtető (pl.: NIF Zrt, Magyar Közút NZrt)
− központi költségvetési szerv és intézményei
− térségi fejlesztési tanács
− helyi önkormányzat költségvetési szerv
− jogi személyiségű civil szervezet
− Európai területi együttműködési csoportosulás
− Megyei önkormányzat
− Önkormányzati hivatal
− Nonprofit gazdasági társaság
− Vállalkozás, amelyben az állam vagy a helyi
önkormányzat 100%-os tulajdoni részesedéssel
rendelkezik.
1 – nem
2 csak a területi potenciál erősítése a vidékies
térségekben, a városok és térségeik összehangolt
integrált fejlesztése, fenntartható térség- és
településfejlesztés intézkedéshez illeszkedik
Illeszkedik további intézkedésekhez is, mégpedig:
− Zöld város program (zöld folyosó kialakítása,
fasorok telepítése, megfelelő csapadékvíz
elvezető rendszerek kiépítése)
− Települések zöldfelületi rendszerének növelése
(jelentős növénytelepítést vagy vízfelület
növelést tervez)
− Helyi közösségi és kulturális, sport, szabadidős
terek és szolgáltatások fejlesztése,
− Barnamezős
és
rozsdaövezetek
újra
hasznosítása
− Okos települési megoldások alkalmazása
(energiahatékony világítás, okos közlekedési
megoldások stb…,)
− Járás települései közötti kerékpárúthálózat
fejlesztése (Kerékpárosbarát fejlesztések)
− A településeken belül közlekedő lakosok
biztonságának növelése érdekében szükséges
forgalomtechnikai
megoldások
kialakítása
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4.

Településtipizálás, illeszkedés az ITP-heztelepülési funkció.

5.

Tartalmaz-e a megvalósítandó projekt
klímasemleges megoldásokat?
Releváns klímasemleges megoldások:
- körforgásos energiarendszer előnyben
részesítése
- megújuló és tiszta energiaforrások
használata,
- beruházás eredményeként javul az adott
épület energiahatékonysága,
- beruházás eredményeként csökken a víz-,
gáz-, és áramfogyasztás,
- beruházás eredményeként csökken az
ÜHG kibocsátás,

Válaszok
(megfelelő rész(ek) aláhúzandó(k))
(tevékenység
Forgalomcsillapítás,
közlekedésbiztonság, akadálymentesítés)
− A megye külső és az egyes térségei közötti belső
kapcsolatrendszerét javító, a munkahelyek és
szolgáltatások jó színvonalú elérhetőségét
korszerű és fenntartható módon biztosító
mobilitás
− A kerékpáros közlekedés feltételeinek javítása,
e-bike rendszer fokozatos kiépítése
− belterületi utak fejlesztése
− kerékpárút hálózat kialakítása és a meglévő
kerékpárút hálózat további fejlesztése, a
balesetmentes
közlekedés
feltételeinek
megteremtése
− kerékpártárolók kialakítása
− Feszíni víztározás mennyiségi növelése és
hasznosítása (vízgazdálkodási beavatkozások)/
Belterület védelmét, helyben tartást és
késleltetett levezetést szolgáló vízkár elhárítási
és vízvisszatartási célú tározók integrált
szemléletben
történő
fejlesztése,
rekonstrukciója
− Zöldfolyosók
kialakítása
(külterületi
zöldfelülethez való kapcsolódás esetén, a
település teljes átszellőztetése biztosíthatóvá
válik)
− A
zöldinfrastruktúra
ellátottságának
és
hozzáférhetőségének növelése
− Villámárvizek mérséklésére irányuló komplex
fejlesztések
(záportározók
kialakítása,
vízfolyások burkolt felületének megszűntetése,
mederrendezés)
− Csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése
(vízgazdálkodási beavatkozások)/ Belterület
védelmét
szolgáló
vízelvezető-hálózat
fejlesztése, rekonstrukciója)
1000 fő alatti
1000 fő feletti
város
járásközpont

igen
nem
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8.
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10.

11.
12.
13.

14.

15.

16.
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- fenntartható (öko) hulladékgazdálkodás.
Tartalmaz-e a megvalósítandó projekt a
fenntartható fejlődéshez kapcsolódó
szemléletformálást?
Hozzájárul-e a megvalósítandó projekt a
megyei tudatos vízgazdálkodáshoz,
elősegíti-e a megyei vízgyűjtő szemlélet
érvényesülését?
Érint épített vagy rekonstruált zöldfelület?

Válaszok
(megfelelő rész(ek) aláhúzandó(k))
igen
nem
igen
nem

igen
nem
Amennyiben zöldfelület növelést tartalmaz 0-1000 m2
a megvalósítandó projekt az épített vagy
1001-1500 m2
rekonstruált zöldfelület nagysága
1501 - 2000 m2
mekkora?
2001 - 2500 m2
2501 - 3000 m2
3001 és felette
A fejlesztés kizárólag földmedrű árkok, − nem készül burkolt árok és zárt rendszerű
tározók építését, rekonstrukcióját érinti?
vízelvezetés, kizárólag szikkasztást biztosító árok és
tározók épülnek.
− burkolt árok és/vagy zárt rendszerű vízelvezetés
készül, nem kizárólag szikkasztást biztosító elvezetés
és tározók épülnek.
A település a 147/2010 (IV.29.) Korm.
igen
rendelet alapján magas talajvízállású
nem
területnek minősül?
A projekt a 123/1997 (VII.18.) Korm.
igen
rendelet alapján kijelölt sérülékeny
nem
vízbázisok védőterületeit érinti?
A felszín alatti víz szempontjából − A beruházással érintett település vagy települések
fokozottan vagy kiemelten érzékeny felszín
nem érintenek fokozottan érzékeny felszín alatti
alatti vízminőség védelmi területeken lévő
vízminőség védelmi területet.
települések a 219/2004. (VII. 21.) Korm. − A beruházással érintett település vagy települések
rendelet alapján fokozottan vagy kiemelten
fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi
érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi
területen fekszik.
területeket nem érint?
− A beruházással érintett település vagy települések
kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi
területen fekszik.
Hozzájárul-e a megvalósítandó projekt az
okos megoldások elősegítéséhez és a igen
digitális
megoldások
előnybe nem
részesítéséhez?
A projekt keretében fejlesztéssel érintett − projekt kizárólag egy település közigazgatási
települések száma.
területét érinti.
− amennyiben a projekt 2 település közigazgatási
területét érinti.
− amennyiben a projekt legalább 3 vagy több település
közigazgatási területét érinti.
A projekt komplex fejlesztést tartalmaz?
− 1 főtevékenységhez kapcsolódó tevékenységek
A szempont azt vizsgálja, hogy a projekt
megvalósítására irányul a projekt.
keretében minél több felhívás szerinti − 2 főtevékenységhez kapcsolódó tevékenységek
főtevékenység megvalósításra kerül a
megvalósítására irányul a projekt.
projekt keretében
− 3 főtevékenységhez kapcsolódó tevékenységek
megvalósítására irányul a projekt.
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„A” főtevékenység: Települési kék
infrastruktúra fejlesztése (vízgazdálkodási
beavatkozások)
„B” főtevékenység: Belterületi zöld
infrastruktúra fejlesztése
„D”
főtevékenység:
Fenntartható
közlekedésfejlesztés
A projekt tartalmaz a közúti közösségi
közlekedés
színvonalának
javítását
megvalósító tevékenységet.
A megvalósítási helyszín közvetlen
környezetében elhelyezkedő gazdasági
üzemek, vállalkozások száma.

−

Válaszok
(megfelelő rész(ek) aláhúzandó(k))
min. 3 főtevékenységhez kapcsolódó tevékenységek
megvalósítására irányul a projekt, és minden
főtevékenység esetében min. 2 db önállóan
támogatható tevékenység tervezett.

igen
nem

0 db
1-3 db,
Érintett gazdasági üzem, vállalkozás: a 4-10 db,
fejlesztéssel összefüggő területen, vagy és 11-20 db,
annak
50
méteres
körzetében 21 db vagy annál több esetén.
elhelyezkedő, a fejlesztés által könnyebben
elérhető vállalkozás.
A projekt keretében településeket
igen
összekötő új kerékpárosbarát útvonal kerül
nem
kialakításra?
Kerékpárosbarát fejlesztés esetén a projekt
igen
elősegíti a meglévő kerékpárforgalmi
nem
létesítmények hálózatosodását?
A tervezett kerékpárosbarát útvonal lakott
területen
kívül
elhelyezkedő igen
munkahelyeket köt össze a belterülettel, a nem
településközponttal?
A
projekt
keretében − nem tartalmaz
közlekedésbiztonságot,
− közlekedésbiztonságot vagy forgalomcsillapítást
forgalomcsillapítást szolgáló fejlesztések
szolgáló fejlesztést tartalmaz
megvalósítása tervezett?
− közlekedésbiztonságot
és
forgalomcsillapítást
szolgáló fejlesztést is tartalmaz.
A projekt részeként kerékpárosbarát
igen
útvonal
is
kiépítésre
kerül
(pl.:
nem
kerékpársáv).
A tervezett projekt mely önállóan
„A” főtevékenység: Települési kék infrastruktúra
támogatható tevékenységet tartalmaz
fejlesztése (vízgazdálkodási beavatkozások)
„B” főtevékenység: Belterületi zöld infrastruktúra
fejlesztése
„C” főtevékenység: Közösségi, kulturális, sportolási
infrastruktúra, IKT és okos települési fejlesztések
„D” főtevékenység: Fenntartható közlekedésfejlesztés
„E” főtevékenység: Hulladékkezelés, kármentesítés
A projekt önállóan nem támogatható,
− Helyi klímastratégia készítése
választható tevékenységet is tartalmaz
− önkormányzati tulajdonú belterületi közutak
fejlesztése,
− ITS vagy településfejlesztési terv elkészítése,
felülvizsgálata, módosítása.
− Települési szintű körforgásos gazdasági stratégiák
kidolgozása vagy körforgásos gazdasági elemek
integrálása meglévő stratégiákba
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−

Válaszok
(megfelelő rész(ek) aláhúzandó(k))
A fejlesztéssel érintett építmények használatához
szükséges közművek bekötése, bővítése, felújítása,
korszerűsítése, védelembe helyezése.

„A” főtevékenység esetén:
− Felszíni vízelvezetést kiegészítő, a vízszintet szabályozó rendszer kialakítása,
− Csapadékcsatorna-hálózat építéssel közvetlenül érintett, a beruházás során sérült közúthálózat
burkolat, buszöböl, járda, kapubejáró, parkoló felület beruházás előttivel azonos típusú burkolattal
történő helyreállítása
− Szennyező források kizárása
− Töltéskorona burkolat építése
− Növényzet telepítése, helyreállítása a létesítményekhez tartozó területen a kékzöldinfrastruktúra
zöldfelületi elemeinek folytonosságának biztosítása
− Keresztező műtárgyak kiváltása, kiépítése, átépítése, felújítása, rekonstrukciója
− Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv (ITVT) elkészítése, aktualizálása.
− A meglévő növényállomány megóvását szolgáló beavatkozások
− Szemléletformáló, a vizek helyben tartását és megfelelő fenntartást, az elkészült infrastruktúra és
kataszter használatának bemutatását népszerűsítését segítő akciók, programok, kiadványok.
„B” főtevékenység esetén:
− Zöldinfrastruktúra hálózat fejlesztési- és fenntartási akcióterv és kataszter készítése (ZIFFA)
− A zöldterület jellegzetes stílusjegyeit hordozó, az építészeti örökség részét képező műtárgyak, tájés kertépítészeti alkotások megőrző, helyreállító rekonstrukciója.
− Komposztáló létesítése az érintett zöldterületen képződött zöldhulladék hasznosítására, szelektív
hulladékgyűjtés elősegítése.
− Szükséges építmények és műtárgyak bontása, növényirtás, hulladék elszállítás.
− A meglévő növényállomány megóvását szolgáló beavatkozások.
„C” főtevékenység esetén:
− Közterületi térfigyelő kamerarendszer kialakítása, telepítése.
− Közterületi wi-fi hálózat kialakítása.
− Szemléletformáló, az előkészítés és tervezés során az érintettek bevonását célzó vagy az elkészült
infrastruktúra használatának bemutatását és népszerűsítését segítő akciók, programok,
kiadványok, applikációk.
„D” főtevékenység esetén:
− Önkormányzati és/vagy állami közutak, hidak építése, fejlesztése, felújítása
− Meglévő kerékpárforgalmi létesítmény korszerűsítése
− Kerékpártámaszok, kerékpárparkolók, egyéb kiegészítők létesítése
− Gyalogos közlekedéshez kapcsolódó infrastruktúra kiépítése, felújítása lakott területen belül
− Automata forgalomszámláló eszközök telepítése
− Csomópontok, átvezetések átalakítása és kialakítása
− Kerékpáros pihenőhely kiépítése
− Kerékpárforgalmi létesítmény útfenntartó gépeinek a beszerzése
− Közvilágítás kialakítása, megvilágítások beszerzése és elhelyezése
− A támogatható tevékenységek megvalósításához szükséges alábbi munkálatok elvégzése
− Zöldfelület-építési, átalakítási munkák
− Innovatív kerékpárosbarát műszaki megoldások alkalmazása
− Kerékpárszállítási lehetőség kialakítása
− megújuló energiaforrások telepítése, bevonása
„E” főtevékenység esetén:
− Kapcsolódó kármentesítési munkák, amennyiben főtevékenységként nem támogatott.
− Önkormányzati tulajdonú barnamezős területek alapinfrastruktúrájának kiépítése.
− Települési zöldhulladék hasznosítás érdekében a szükséges építmények építése, meglévő épületek
átalakítása, bővítése, valamint szükséges eszközbeszerzés
− Szemléletformálás.
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26.

Lakónépesség száma

27.

Védett épület felújítása történik?

28.

Helyi Építési szabályzatban foglaltaknak
megfelel?
A fejlesztés építési engedély köteles-e?

29.
30.

Építési beruházás rendelkezik műszaki
tervekkel?

31.

Tervezett infrastrukturális fejlesztések
rövid leírása

32.
33.

Tervezett megpályázni kívánt összeg?
A projekttel érintett kerékpáros
infrastruktúra hossza.
Épített vagy felújított zöldinfrastruktúra
nagysága.
Árvízvédelmi intézkedések által érintett
lakosság száma

34.
35.

………….. fő

Válaszok
(megfelelő rész(ek) aláhúzandó(k))

− nem
− műemlék épület
− műemléki környezetben álló épület
− helyi védelem alatt álló épület
igen
nem, módosítás szükséges
igen
nem
igen
nem
részben (hiányzó tervek felsorolása szükséges)

…………… Ft
…………… km
…………… ha (1 ha = 10.000m2)
………….. fő

