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6.1 A beavatkozási területek/műveletek leírása 

 

A beavatkozási terület/művelet megnevezése: 1. Multifunkciós ifjúsági szórakoztató központ 
kialakítása és fejlesztése 

 

Kulcsprojektek: Önkormányzati tulajdonú területen, az önkormányzat által végrehajtott közösségi 
célú fejlesztés 

 

Indoklás, alátámasztás: Az orosházi járás (és a mezőkovácsházi járás) vonatkozásában a fiatalok 
számának csökkenése, az elvándorlásuk elleni egyik védekezési forma a minőségi és kulturált 
szórakozás lehetőségének a helyi megteremtése. Egyik érintett járásban sem található mozi, az 
önkormányzat tulajdonában álló gyopárosfürdői területen a minőségi szórakozás és rekreáció 
komplex vertikuma megteremthető a számukra. 

 

Specifikus cél: Humán infrastruktúra fejlesztése. 

 

A helyi felhívások, támogatható tevékenységek meghatározása: kultúrát és a kulturális örökség 
megőrzését előmozdító támogatásként olyan intézmény vagy szolgáltatás 
fejlesztése/átalakítása/létesítése, amely időben korlátlanul vagy korlátozottan, ingyenesen vagy 
díjfizetés ellenében kulturális vagy közművelődési lehetőséget biztosít a felhasználó számára. Ide 
tartoznak többek között a következők: közoktatási intézmény, (kert)mozi, (szabadtéri) színház, kiállító 
terem, kiállító tér, muzeális intézmény, könyvtár, kulturális központ, koncertterem, koncert tér, 
rendezvényközpont. Támogatható résztevékenységek: 

- mozi és egyéb kulturális szolgáltatás megfelelő kialakítása érdekében felmerülő építési és 
infrastrukturális költségek és eszköz/berendezés/felszerelési tárgy vásárlása, kiegészítő és 
kapcsolódó szolgáltatások 
 

A sportlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős létesítményhez nyújtott támogatásként 
multifunkciós közösségi terek kialakítása (pl meglévő funkciók kiegészítése bowling-pályával),  
zöldfelület-rendezés, szabadtéri sportlétesítmények korszerűsítése és fejlesztése, kiegészítő és 
kapcsolódó szolgáltatások 

 

Kiegészítő jelleg, lehatárolás:  

A kulcsprojektünk szervesen illeszkedik más, korábban már megvalósított fejlesztésekhez. A projekt 
helyszíne az Orosháza- Gyopárosfürdő területén működő strand felújításához is kapcsolódik, és segít 
összehangolni a két terület működését, a fiatalok számára kiemelten vonzóvá tenni a gyopárosfürdői 
területet.  Hosszú távú tervek szerint ezen a helyszínen fog megépülni a város új sportcsarnoka, 
illetve a közelben fog működni a Kodolányi Főiskola műszak-informatikai kara. Ezen fejlesztések 
egymást kiegészítve, a szinergiák révén biztosítják a terület és a fejlesztés kihasználását. 

Jelen intézkedésben nem támogatható az alábbi támogatási konstrukcióban támogatást nyert 
fejlesztések: 
- TOP-1.2.1-15  
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- TOP-2.1.1-15  

- TOP-2.1.2-15  

- TOP-4.3.1-15  

- TOP-5.2.1-15  
- TOP-5.3.1-16  

- TOP-6.1.4-15  

- TOP-6.3.1-15  

- TOP-6.3.2-15  

- TOP-6.7.1-15  

- TOP-6.9.1-15  

- TOP-6.9.2-16  
 

 

A művelet / helyi felhívás célcsoportja:  

A projekt fő célcsoportja az orosházi fiatalok. A lehetséges kedvezményezett a helyi önkormányzat, 
vagy olyan egyesület, amelyben a helyi önkormányzat tagsággal rendelkezik (kivéve a TOP CLLD 
HACS): 

- helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 32) 

- egyesület (GFO 516, 517, 519, 521, 525, 526, 528, 529), amelyben a helyi önkormányzat tagsággal 
rendelkezik (a TOP CLLD HACS nem pályázhat) 
 

A kiválasztási kritériumok, alapelvek:  

A TOP Monitoring Bizottság által elfogadott értékelési szempontok közül az alábbiak alkalmazását 
tervezzük: 

• Hozzájárulás a gazdasági növekedéshez 
• Hozzájárulás a munkahelyteremtéshez 
• Hozzájárulás a külső természeti hatásokkal szembeni ellenálló képesség erősítéséhez 

Ezen túl, az alábbi szempontokat érvényesítjük a kiválasztás során: 

• Lokális multiplikatív hatás: A nyertes árajánlat adók között Orosházán székhellyel/telephellyel 
rendelkező vállalkozás szerepeltetése 

 

Egy pályázó által igényelhető támogatás: 320 000 000 Ft (a projekt elszámolható összköltségének 100 
%-a) 

Tervezett elszámolási mód: tételes, költségalapú 

 
Tervezett forrás: Intézkedésre allokált forrás: 320 000 000 Ft. Tervezett önerő: 0 Ft.  

Forrás ütemezése: II ütemben a fejlesztési környezet további fejlesztése indokolt, TOP CLLD 
forrásokból. 
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A megvalósítás tervezett időintervalluma:  

A művelet megvalósításának becsült kezdete (a helyi felhívás megjelenése): 2017.01.01 

A művelet becsült vége (a támogatott projektek zárása), hónapos pontossággal: 2019.12.31. 

 

A beavatkozási terület/művelet megnevezése: 2. Közösségi tér fejlesztés  

Kulcsprojektek: Nem releváns 

Indoklás, alátámasztás:  

Orosházán a közösségi terek nem teljes mértékben felelnek meg az elvárásoknak. Vannak hiányzó 
közösségi terek, vannak olyanok, melyeknek a színvonala nem megfelelő, és vannak olyanok is, 
melyek kihasználtsága nem éri el a kívánatos szintet. 

Jelen intézkedésben új közösségi terek létrehozását, és meglévő, megfelelő kihasználtságú közösségi 
terek felújítását támogatjuk. 

 

Specifikus cél: Humán infrastruktúra fejlesztése 

 

A helyi felhívások, támogatható tevékenységek meghatározása:  

Közösségi terek létesítésével, felújításával kapcsolatos építési beruházások, eszközbeszerzések 

 

 

Kiegészítő jelleg, lehatárolás:  

A pályázat illeszkedik más, Orosházán megvalósult fejlesztési pályázatokhoz.  

 

A művelet / helyi felhívás célcsoportja:  

Az intézkedés fő célcsoportja a teljes helyi lakosság. Az intézkedés kedvezményezetti köre:  

- helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 32);  
- helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 37);  
- önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaság (GFO 1, 2, 57);  
- egyesület (GFO 516, 517, 519, 521, 525, 526, 528, 529) (a TOP CLLD HACS nem pályázhat);  
- egyházi jogi személy (GFO 55);  
- alapítvány (GFO 563, 565, 569);  
- közalapítvány (GFO 561);  
 -többségi önkormányzati tulajdonban lévő nonprofit gazdasági társaság (GFO 11, 57);  
 

A kiválasztási kritériumok, alapelvek:  

A TOP Monitoring Bizottság által elfogadott értékelési szempontok közül az alábbiak alkalmazását 
tervezzük: 

• Hozzájárulás a gazdasági növekedéshez 
• Hozzájárulás a munkahelyteremtéshez 
• Hozzájárulás a külső természeti hatásokkal szembeni ellenálló képesség erősítéséhez 

Ezen túl, az alábbi szempontokat érvényesítjük a kiválasztás során: 
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• Lokális multiplikatív hatás: A nyertes árajánlat adók között Orosházán székhellyel/telephellyel 
rendelkező vállalkozás szerepeltetése 

 

Egy pályázó által igényelhető támogatás: 5 000 000 - 20 000 000 Ft (a projekt elszámolható 
összköltségének 100 %-a) 

Tervezett elszámolási mód: tételes, költségalapú 

 
Tervezett forrás: Intézkedésre allokált forrás: 83 333 333 Ft. Tervezett önerő: 0 Ft.  

Forrás ütemezése: II ütemben a fejlesztési környezet további fejlesztése indokolt, TOP CLLD 
forrásokból. 

A megvalósítás tervezett időintervalluma:  

A művelet megvalósításának becsült kezdete (a helyi felhívás megjelenése): 2017.01.01 

A művelet becsült vége (a támogatott projektek zárása), hónapos pontossággal: 2019.12.31. 

 

A beavatkozási terület/művelet megnevezése: 3. Civil szervezetek és önkormányzati 
intézmények közösségépítő és/vagy kulturális tevékenységét segítő eszközbeszerzések 
 

Kulcsprojektek: nem releváns 

 

Indoklás, alátámasztás:  

A helyi civil szervezetek, illetve önkormányzati intézmények által ellátott közösségépítő 
tevékenységek, a civil szervezetek közösségi tereinek eszközellátottságának a fejlesztése hozzájárul a 
helyi lakosság ellátási biztonságának a növeléséhez, tartalmas programokat biztosíthat.  

 

Specifikus cél: Humán infrastruktúra fejlesztése 

 

A helyi felhívások, támogatható tevékenységek meghatározása:  

Helyi infrastruktúra fejlesztését célzó beruházási támogatásként a támogatás keretében a 
beruházáshoz kapcsolódó tárgyi eszköz és immateriális javak beruházási költsége számolható el, az 
alábbi megkötésekkel: 

- informatikai eszközök (tipikusan laptop, asztali számítógép, tablet, asztali nyomtató, hálózati 
nyomtató stb.) beszerzése csak korlátozott mértékben támogatható (maximum a beruházás 
elszámolható összköltségének 30%-áig elszámolhatóak).  

- Mobiltelefon és okostelefon beszerzése nem támogatható! 
- önkormányzati intézményeknél is csak közösségépítő tevékenységet szolgáló tárgyi eszközök 

beszerzése támogatható  
 

 

 

Kiegészítő jelleg, lehatárolás:  
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Az intézkedés során felújított, fejlesztett közösségi terek közösségépítő tevékenységek helyszínei 
lesznek, a kulcsprojekt háttér-feltételeit igyekeznek megteremteni. 

 

A művelet / helyi felhívás célcsoportja:  

A művelet célcsoportja a helyi lakosság, a kedvezményezetti kör által nyújtott szolgáltatások által. 
Kedvezményezettek: 
- helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 32);  
- egyesület (GFO 516, 517, 519, 521, 525, 526, 528, 529);  
- egyházi jogi személy (GFO 55);  
- alapítvány (GFO 563, 565, 569);  
- közalapítvány (GFO 561);  
 

A kiválasztási kritériumok, alapelvek:  

A TOP Monitoring Bizottság által elfogadott értékelési szempontok közül az alábbiak alkalmazását 
tervezzük: 

• Hozzájárulás a gazdasági növekedéshez 
• Hozzájárulás a munkahelyteremtéshez 
• Hozzájárulás a külső természeti hatásokkal szembeni ellenálló képesség erősítéséhez 

Ezen túl, az alábbi szempontokat érvényesítjük a kiválasztás során: 

• Lokális multiplikatív hatás: A nyertes árajánlat adók között Orosházán székhellyel/telephellyel 
rendelkező vállalkozás szerepeltetése 

 

Egy pályázó által igényelhető támogatás: 200 000 - 500 000 Ft (a projekt elszámolható 
összköltségének 100 %-a) 

Tervezett elszámolási mód: tételes, költségalapú 

 
Tervezett forrás: Intézkedésre allokált forrás: 40 000 000 Ft. Tervezett önerő: 0 Ft.  

Forrás ütemezése: II ütemben a program továbbvitele indokolt, további TOP CLLD forrásokból. 

A megvalósítás tervezett időintervalluma:  

A művelet megvalósításának becsült kezdete (a helyi felhívás megjelenése): 2017.01.01 

A művelet becsült vége (a támogatott projektek zárása), hónapos pontossággal: 2019.12.31. 

 

A beavatkozási terület/művelet megnevezése: 4. Ösztöndíj-program (motivációs és 
orientációs) 
Kulcsprojekt: nem releváns 

 

Indoklás, alátámasztás:  

Orosháza Városának informatikai és élelmiszeripari jellegű specifikálása érdekében, és részben a 
Kodolányi János Főiskola Orosházán induló műszaki képzéseinek kiszolgálása mellett tehetség-
támogató és orientációs célú ösztöndíj-program indítása, illetve a megfelelő szakmai felkészülés 
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érdekében szakkörök szervezésének a támogatása. Hosszú távú cél, hogy a helyi és térségi 
tehetségek motivált szaktanári kar és megfelelő infrastuktúra segítségével kiemelkedő színvonalon 
tudjanak teljesíteni élelmiszertudományi és informatikai tématerületeken. 

 

Specifikus cél: Képzési motiválás és orientálás. 

 

A helyi felhívások, támogatható tevékenységek meghatározása: „A” komponensen belül ESZA 
típusú forrásként a támogatható tevékenységek: 

• ösztöndíj nyújtása általános iskolás, középiskolás (matematika, fizika, informatika) és 
főiskolás (műszaki jellegű Bca képzésben részt vevő) gyermekek számára  

„B” komponensen belül ESZA típusú forrásként a támogatható tevékenységek: 

• ösztöndíj nyújtása általános iskolás, középiskolás (biológia, kémia) és főiskolás (agrár vagy 
élelmiszeripari jellegű Bca képzésben részt vevő) gyermekek számára 

„C” komponensen belül ESZA típusú forrásként a támogatható tevékenységek: 

• ösztöndíj nyújtása kiváló szakmai gyakorlatot teljesítő, szakképzésben részt vevő diákok 
számára 

 „D” komponensen belül ESZA típusú forrásként a támogatható tevékenységek: 

• gyakorlatorientált szakkörök vagy nyári táborok szervezése általános és középiskolában, 
matematika, fizika, informatika, biológia, kémia tématerületen, a megfelelő laborhasználat 
biztosítása mellett 

 

Kiegészítő jelleg, lehatárolás:  

Az intézkedés a városban meglévő alap- és középfokú oktatási infrastruktúrára és a pedagóguskarra 
támaszkodva, azok jobb kihasználását szolgálják, ösztönözve a fiatalokat a reál tárgyak irányába, 
támogatva további ismeretek megszerzését.  

 

A művelet / helyi felhívás célcsoportja: Az intézkedés célcsoportja az orosházi oktatási 
intézményekben tanuló általános és középiskolás gyermekek, illetve az orosházi lakhellyel rendelkező, 
felsőfokú képzésben résztvevő fiatal felnőttek. 

Az intézkedés kedvezményezettjei: 

- helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 32);  
- önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaság (GFO 1, 2, 57);  
- egyesület (GFO 516, 517, 519, 521, 525, 526, 528, 529);  
- egyházi jogi személy (GFO 55);  
- alapítvány (GFO 563, 565, 569);  
- közalapítvány (GFO 561);  
 

 

A kiválasztási kritériumok, alapelvek:  

A TOP Monitoring Bizottság által elfogadott értékelési szempontok közül az alábbiak alkalmazását 
tervezzük: 
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• Hozzájárulás a gazdasági növekedéshez 
• Hozzájárulás a munkahelyteremtéshez 
• Hozzájárulás a külső természeti hatásokkal szembeni ellenálló képesség erősítéséhez 

Ezen túl, az alábbi szempontokat érvényesítjük a kiválasztás során: 

• Lokális multiplikatív hatás: A nyertes árajánlat adók között Orosházán székhellyel/telephellyel 
rendelkező vállalkozás szerepeltetése 

 

Egy pályázó által igényelhető támogatás:  

• „A” és „B” komponensnél a programba bevont általános iskolás gyermekenként 2000 Ft * 4 
félév * 5 hó  (max 100 fő) 

• „A” és „B” komponensnél a programba bevont középiskolás gyermekenként 5000 Ft * 4 félév 
* 5 hó  (max 70 fő) 

• „A” és „B” komponensnél a programba bevont hallgatónként 15 000 Ft * 4 félév * 5 hó  (max 
50 fő) 

• „C” komponensnél a programba bevont szakmai képzésben részt vevő diákonként 5000 Ft * 
4 félév * 5 hó  (max 30 fő) 

• „D” komponensnél: 5000 Ft/szakkör*30 hét * 2 év * 5 tématerület * 12 évfolyam vagy tábor 
szervezése esetén 5000 Ft/fő/nap 

 

(a projekt elszámolható összköltségének 100 %-a), 

Tervezett elszámolási mód: egyösszegű átalány 

 
Tervezett forrás:  

„A” komponens: 13 000 000 Ft 

„B komponens: 13 000 000 Ft 

„C” komponens: 3 000 000 Ft 

„D” komponens: 18 000 000 Ft 

Intézkedésre allokált forrás: 47 000 000 Ft. Tervezett önerő: 0 Ft.  

Forrás ütemezése: II ütemben a program továbbvitele indokolt, további TOP CLLD forrásokból. 

A megvalósítás tervezett időintervalluma:  

A művelet megvalósításának becsült kezdete (a helyi felhívás megjelenése): 2017.01.01 

A művelet becsült vége (a támogatott projektek zárása), hónapos pontossággal: 2019.12.31. 

 

A beavatkozási terület/művelet megnevezése: 5. Munkakörülmények javítását támogató 
program 

 

Kulcsprojekt: nem releváns 
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Indoklás, alátámasztás: A civil szervezetek, a vállalkozások és a munkaerőpiac közelítésével 
növelhető a vállalkozások termelékenysége, ami által növelhető a munkaerő-foglalkoztató képessége. 
A munkahelyeken az egészségmegőrzést segítő eszközök alkalmazásával javítható a helyi lakosság 
egészségi állapota, ezáltal a teljes közösség is jobban jár (a jobb egészségi állapot kevesebb 
táppénzben töltött idővel jár együtt). A helyben maradó pályakezdő fiatalok számának növelésével 
csökkenthető a hiányszakmák részaránya, miközben foglalkoztatásukkal nagy eséllyel hosszú távon 
berendezkednek az orosházi életre.  

 

Specifikus cél: Helyi integráció erősítése 

 

A helyi felhívások, támogatható tevékenységek meghatározása:  

„A” komponensen belül a támogatható tevékenységek: 

• vállalkozásoknál a pályázat benyújtásakor legalább fél éve teljes munkaidőben 
foglalkoztatott munkavállalók OKJ-s továbbképzésének támogatása 

„B” komponensen belül a támogatható tevékenységek: 

• munkakörülmények javítását célzó egészségügyi, sport és ergonomikus berendezések 
vásárlásának támogatása (kerékpár, világítás, masszőrágyak, stb.) 

• Alkalmazottak számára rekreációs tevékenységet végző munkatárs (pl tréner, masszőr stb.) 
bérköltségének támogatása középvállalkozások és önkormányzatoknál 

„C” komponensen belül a támogatható tevékenységek: 

• pályakezdő fiatalok számára lakhatási támogatás nyújtása 

 

Kiegészítő jelleg, lehatárolás: Az intézkedés a vállalkozások egyéni fejlesztéseinek és a térségben 
megvalósított oktatási/képzési fejlesztések és humánfejlesztő tevékenységek eredményeinek a helyi 
hasznosulását, az elért eredmények multiplikatív kihasználását segíti. Célunk a vállalkozásoknál 
kiválóan teljesítő személyek továbbfejlődésének a támogatása, a dolgozó aktív lakosság egészségügyi 
fejlesztése, a helyi és térségi fiatalok életkezdési segítésével hosszú távú letelepedésük elősegítése. 

 

 

A művelet / helyi felhívás célcsoportja:  

A fő célcsoport a helyi vállalkozásoknál foglalkoztatottak.  

Kedvezményezettek: 

- helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 32);  
- önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaság (GFO 1, 2, 57);  
- egyesület (GFO 516, 517, 519, 521, 525, 526, 528, 529);  
- alapítvány (GFO 563, 565, 569);  
- közalapítvány (GFO 561);  
 -többségi önkormányzati tulajdonban lévő nonprofit gazdasági társaság (GFO 11, 57);  
- kis- és középvállalkozás (GFO 113, 114, 116, 117, 12, 121, 122, 123, 128, 129, 228, 23)  
 
„A” komponensre csak kis és középvállalkozás nyújthat be pályázatot!  
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A kiválasztási kritériumok, alapelvek:  

A TOP Monitoring Bizottság által elfogadott értékelési szempontok közül az alábbiak alkalmazását 
tervezzük: 

• Hozzájárulás a gazdasági növekedéshez 
• Hozzájárulás a munkahelyteremtéshez 
• Hozzájárulás a külső természeti hatásokkal szembeni ellenálló képesség erősítéséhez 

Ezen túl, az alábbi szempontokat érvényesítjük a kiválasztás során: 

 

 

Egy pályázó által igényelhető támogatás:  

• „C” komponensnél 30 000 Ft/fő/hónap az elszámolható költség maximuma, maximum 10 
hónapos időintervallum figyelembevételével.  

 

Egy pályázó által igényelhető támogatás: 200 000 - 10 000 000 Ft  

Tervezett elszámolási mód: tételes, költségalapú1 

 

 
Tervezett forrás:  

„A” komponens: 10 000 000 Ft 

„B komponens: 30 000 000 Ft 

„C” komponens: 12 000 000 Ft 

 

Intézkedésre allokált összes forrás: 52 000 000 Ft. Tervezett önerő: 0 Ft.  

Forrás ütemezése: II ütemben a program továbbvitele indokolt, további TOP CLLD forrásokból. 

A megvalósítás tervezett időintervalluma:  

A művelet megvalósításának becsült kezdete (a helyi felhívás megjelenése): 2017.01.01 

A művelet becsült vége (a támogatott projektek zárása), hónapos pontossággal: 2019.12.31. 

 

A beavatkozási terület/művelet megnevezése: 6. Innovációs alprogram 

 

Kulcsprojekt: nem releváns 

                                                           
1 A bérköltségek alapján akkor nyújtható támogatás, ha  
a) a beruházás a kedvezményezett vállalkozásnál foglalkoztatottak számának nettó növekedését eredményezi a beruházás megkezdését 
megelőző 12 hónap átlagához képest,  

b) a munkahelyeket a beruházás befejezésétől számított három éven belül betöltik,  

c) kis- és középvállalkozás esetén a beruházó a beruházás megkezdésekor már létező, továbbá a beruházással létrejött új munkahelyeket a 
munkahely első betöltésétől számított legalább három évig az érintett területen fenntartja,  
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Indoklás, alátámasztás: Orosháza az üvegiparáról, baromfifeldolgozásáról és a termálvíz turisztikai 
hasznosításáról országszerte híres. Ezen területek további fejlesztése a hosszú távú előnyök 
fenntartása érdekében szükséges. Az egészség és az egészséges életmód előtérbe kerülésével a 
funkcionális élelmiszerek kutatása, a termálvíz egészségügyi és helyi hasznosítása jelentős fogyasztói 
igényeket tud kielégíteni. 

 

Specifikus cél: Innovatív tevékenységek fejlesztése 

 

A helyi felhívások, támogatható tevékenységek meghatározása:  

„A” komponensen belül a támogatható tevékenységek: 

• termálvíz innovatív és helyi egészségmegőrző hasznosítása érdekében helyi marketing-
tevékenység, lakossági csoportok szervezése, koordinálása, szállítása, egészségügyi szűrése, 
animátorok alkalmazásával termálvizes sportprogramok szervezése, tapasztalatok 
publikálása 

 „B” komponensen belül a támogatható tevékenységek: 

• egészséges (funkcionális, baromfiból készült) élelmiszerekkel kapcsolatos szemléletformáló 
programok, piackutatások, kutatási, kísérleti és pilot projektek indítása  
 

Kiegészítő jelleg, lehatárolás: Az intézkedés a helyi lakosságra építve példamutató és innovatív 
szolgáltatás-csoporttal kíván hozzájárulni a helyi értékek hosszú távú meglétéhez, fejlődéséhez. 

 

A művelet / helyi felhívás célcsoportja: Az intézkedés célcsoportja a helyi lakosság. 

Kedvezményezettek: 

- egyesület (GFO 516, 517, 519, 521, 525, 526, 528, 529);  
 

A kiválasztási kritériumok, alapelvek:  

A TOP Monitoring Bizottság által elfogadott értékelési szempontok közül az alábbiak alkalmazását 
tervezzük: 

• Hozzájárulás a gazdasági növekedéshez 
• Hozzájárulás a munkahelyteremtéshez 
• Hozzájárulás a külső természeti hatásokkal szembeni ellenálló képesség erősítéséhez 

Ezen túl, az alábbi szempontokat érvényesítjük a kiválasztás során: 

 

 

Egy pályázó által igényelhető támogatás: 5 000 000 - 40 000 000 Ft (a projekt elszámolható 
összköltségének 100 %-a) 

Tervezett elszámolási mód: tételes, költségalapú 
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Tervezett forrás: Intézkedésre allokált forrás: 50 000 000 Ft. Tervezett önerő: 0 Ft.  

Forrás ütemezése: II ütemben a program továbbvitele indokolt, további TOP CLLD forrásokból. 

A megvalósítás tervezett időintervalluma:  

A művelet megvalósításának becsült kezdete (a helyi felhívás megjelenése): 2017.01.01 

A művelet becsült vége (a támogatott projektek zárása), hónapos pontossággal: 2019.12.31. 

 

A beavatkozási terület/művelet megnevezése: 7. Példakép-alprogram 

 

Kulcsprojekt: nem releváns 

 

Indoklás, alátámasztás: A helyi lakosság a mindennapi életét élve nem tudatosítja magával, hogy 
milyen értékekkel, milyen jó emberekkel találkozik nap mint nap – így nem is veszik észre, milyen 
értékes lakókörnyezetben élnek. A mindennapi jó, pozitív és előrevivő események rögzítése, gyűjtése, 
széleskörű propagálása meg tudja mozdítani a helyi közösséget, a példaképek teremtése és ápolása 
szintén az előrevivő magatartást népszerűsíti, motiválóan hat a közösségre. A fiatalok számára egy 
kulturált szórakozást és kikapcsolódási lehetőséget biztosító ifjúsági klub megteremtése remek 
helyszínt és alkalmat teremt a közösségi életre. 

 

Specifikus cél: Helyi integráció erősítése 

 

A helyi felhívások, támogatható tevékenységek meghatározása:  

„A” komponensen belül a támogatható tevékenységek: 

• Napihős program megvalósítása érdekében programkoordinátor alkalmazása, az apró 
jócselekedetek gyűjtése, helyi médiában megjelentetése 

 „B” komponensen belül a támogatható tevékenységek: 

• mobilitási program részeként programkoordinátor alkalmazása, illetve lakosság számára 
kiemelt országos kulturális és sporteseményekre utazások szervezése, iskolai csoportok 
kirándulásainak szervezése, városi gála szervezésével az év legjobb diákjának, 
közalkalmazottjának, pedagógusának, sportolójának, vállalkozójának, szakmunkásának, az 
év emberének a kiválasztása 

„C” komponensen belül a támogatható tevékenységek: 

• ifjúsági klub működtetéséhez programkoordinátor alkalmazása, ifjúsági klub helyiségének 
bérlése, eszközbeszerzés, rendezvény- és programszervezési költségek. 

 

 

Kiegészítő jelleg, lehatárolás: Az intézkedés kiemelt célja a helyi lakosság identitástudatának a 
növelése, a helyi pozitív emberi cselekedetek gyűjtésével és népszerűsítésével helyi példák teremtése, 
a lakosságon belüli ismertségek és interakciók növelése. A mobilitási programmal elérhetővé tesszük 
az országos rendezvényeket a helyi lakosok számára, amely főleg a fiatalok körében csökkentheti az 



 
 

13 
 

elvágyódást. Az ifjúsági klub által szervezett programokkal az alkalmi és rendszeres szórakozás és 
kikapcsolódás biztosítható. 

 

A művelet / helyi felhívás célcsoportja: Az intézkedés célcsoportja a teljes helyi lakosság 

Kedvezményezettek: 

- helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 32);  
- helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 37);  
- önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaság (GFO 1, 2, 57);  
- egyesület (GFO 516, 517, 519, 521, 525, 526, 528, 529);  
- egyházi jogi személy (GFO 55);  
- alapítvány (GFO 563, 565, 569);  
- közalapítvány (GFO 561);  
 -többségi önkormányzati tulajdonban lévő nonprofit gazdasági társaság (GFO 11, 57);  
 

A kiválasztási kritériumok, alapelvek:  

A TOP Monitoring Bizottság által elfogadott értékelési szempontok közül az alábbiak alkalmazását 
tervezzük: 

• Hozzájárulás a gazdasági növekedéshez 
• Hozzájárulás a munkahelyteremtéshez 
• Hozzájárulás a külső természeti hatásokkal szembeni ellenálló képesség erősítéséhez 

Ezen túl, az alábbi szempontokat érvényesítjük a kiválasztás során: 

 

 

Egy pályázó által igényelhető maximális támogatás:  

„A” komponens: 13 500 000 Ft 

„B komponens: 10 000 000 Ft 

„C” komponens: 16 500 000 Ft 

 

 (a projekt elszámolható összköltségének 100 %-a) 

Tervezett elszámolási mód: tételes, költségalapú 

 
Tervezett forrás:  

„A” komponens: 13 500 000 Ft 

„B komponens: 10 000 000 Ft 

„C” komponens: 16 500 000 Ft 

 

Intézkedésre allokált forrás: 40 000 000 Ft. Tervezett önerő: 0 Ft.  

Forrás ütemezése: II ütemben a program továbbvitele indokolt, további TOP CLLD forrásokból. 

A megvalósítás tervezett időintervalluma:  
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A művelet megvalósításának becsült kezdete (a helyi felhívás megjelenése): 2017.01.01 

A művelet becsült vége (a támogatott projektek zárása), hónapos pontossággal: 2019.12.31. 

 

A beavatkozási terület/művelet megnevezése: 8. Rendezvény alprogram 

 

Kulcsprojekt: nem releváns 

 

Indoklás, alátámasztás: A helyi közösségi terek kihasználásához, a társadalmi integráció, az eltérő 
társadalmi csoportok bemutatkozási lehetőségeinek a biztosítása érdekében szükséges és indokolt a 
helyi civil szervezetek rendezvényeinek a támogatása. A város térségi szerepének az erősítése, a 
fiatalok személyiségüknek legmegfelelőbb fejlesztése érdekében nagyszabású tehetségkutató és 
sportágválasztó napot szervezünk, melyhez kapcsolódva a kilátogató szülők és felnőttek  
egészségügyi szűrését és életmódra orientálást végezzük el. A rendezvényen bemutatkozik és 
kipróbálható minden sportág, minden helyi szabadidős és hobbiegyesület, klub tájékoztatást ad 
tevékenységéről. 

 

Specifikus cél: Helyi integráció erősítése 

 

A helyi felhívások, támogatható tevékenységek meghatározása:  

„A” komponensen belül a támogatható tevékenységek: 

• civil szervezetek rendezvényeinek a támogatása 

 „B” komponensen belül a támogatható tevékenységek: 

• tehetségkereső és sportágválasztó nap szervezése érdekében eszközvásárlás, bérleti díjak, 
fellépők tiszteletdíjai és költségi, utazási és utaztatási költségek,  

 

 

Kiegészítő jelleg, lehatárolás:. 

 

A művelet / helyi felhívás célcsoportja: Az intézkedés célcsoportja a helyi lakosság. 

Kedvezményezettek: 

- egyesület (GFO 516, 517, 519, 521, 525, 526, 528, 529);  
- helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 32);  
- helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 37);  
- önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaság (GFO 1, 2, 57);  
- egyházi jogi személy (GFO 55);  
- alapítvány (GFO 563, 565, 569);  
- közalapítvány (GFO 561);  
 -többségi önkormányzati tulajdonban lévő nonprofit gazdasági társaság (GFO 11, 57);  
 

 

A kiválasztási kritériumok, alapelvek:  
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A TOP Monitoring Bizottság által elfogadott értékelési szempontok közül az alábbiak alkalmazását 
tervezzük: 

• Hozzájárulás a gazdasági növekedéshez 
• Hozzájárulás a munkahelyteremtéshez 
• Hozzájárulás a külső természeti hatásokkal szembeni ellenálló képesség erősítéséhez 

Ezen túl, az alábbi szempontokat érvényesítjük a kiválasztás során: 

 

 

Egy pályázó által igényelhető támogatás:  

„A” komponens: 200 000 Ft 

„B komponens: 40 000 000 Ft 

 

(a projekt elszámolható összköltségének 100 %-a) 

Tervezett elszámolási mód:  
„A” komponens: egyösszegű átalány (200 000 Ft) 

„B komponens: tételes, költségalapú 

 
Tervezett forrás: Intézkedésre allokált forrás: 52 000 000 Ft. Tervezett önerő: 0 Ft.  

Forrás ütemezése: II ütemben a program továbbvitele indokolt, további TOP CLLD forrásokból. 

A megvalósítás tervezett időintervalluma:  

A művelet megvalósításának becsült kezdete (a helyi felhívás megjelenése): 2017.01.01 

A művelet becsült vége (a támogatott projektek zárása), hónapos pontossággal: 2019.12.31. 

 

 

A tervezett műveletek összefoglaló táblázata. 



 
 

16 
 

 Megnevezés 
 

Indoklás, alátámasztás Specifikus cél Támogatható tevékenységek Kiegészítő jelleg, lehatárolás Célcs
opor
t 

Forr
ás 

Tervez
ett 
időinte
rvallu
m 

1
. 

Multifunkciós 
ifjúsági szórakoztató 
központ kialakítása 
és fejlesztése (K) 

Az orosházi járás (és a mezőkovácsházi járás) vonatkozásában 
a fiatalok számának csökkenése, az elvándorlásuk elleni egyik 
védekezési forma a minőségi és kulturált szórakozás 
lehetőségének a helyi megteremtése. Egyik érintett járásban 
sem található mozi, az önkormányzat tulajdonában álló 
gyopárosfürdői területen a minőségi szórakozás és rekreáció 
komplex vertikuma megteremthető a számukra. 
 

Humán 
infrastruktúra 
fejlesztése. 

Kultúra illetve kulturális örökségek 
megőrzése érdekében intézmény vagy 
szolgáltatás fejlesztése (például mozi). 
Multifunkciós közösségi terek kialakítása, 
fejlesztése. Sportlétesítményekhez 
kapcsolódó szolgáltatásfejlesztés. 

A kulcsprojektünk szervesen illeszkedik 
más, korábban már megvalósított 
fejlesztésekhez. A projekt helyszíne az 
Orosháza- Gyopárosfürdő területén 
működő strand. A közeljövőben 
megépülő új városi sportcsarnok, illetve 
a Kodolányi Főiskola műszak-
informatikai kara. 

oros
házi 
fiatal
ok 

320 
000 

2019.1
2.31 

2
. 

Közösségi tér 
fejlesztés 

Orosházán a közösségi terek nem teljes mértékben felelnek 
meg az elvárásoknak. Vannak hiányzó közösségi terek, vannak 
olyanok, melyeknek a színvonala nem megfelelő, és vannak 
olyanok is, melyek kihasználtsága nem éri el a kívánatos 
szintet. 
Jelen intézkedésben új közösségi terek létrehozását, és 
meglévő, megfelelő kihasználtságú közösségi terek felújítását 
támogatjuk. 

Humán 
infrastruktúra 
fejlesztése 

Közösségi terek létesítésével, felújításával 
kapcsolatos építési beruházások, 
eszközbeszerzések 

A pályázat illeszkedik más, Orosházán 
megvalósult fejlesztési pályázatokhoz.  

A 
teljes 
helyi 
lakos
ság a 
teljes 
helyi 
lakos
ság 

73 
333 

2019.1
2.31 

3
. 

Civil szervezetek és 
önkormányzati 
intézmények 
közösségépítő 
és/vagy kulturális 
tevékenységét 
segítő 
eszközbeszerzések 

A helyi civil szervezetek, illetve önkormányzati intézmények 
által ellátott közösségépítő tevékenységek, a civil szervezetek 
közösségi tereinek eszközellátottságának a fejlesztése 
hozzájárul a helyi lakosság ellátási biztonságának a 
növeléséhez, tartalmas programokat biztosíthat.  
 

Humán 
infrastruktúra 
fejlesztése 

A támogatás keretében a beruházáshoz 
kapcsolódó tárgyi eszköz és immateriális 
javak beruházási költsége számolható el 
(informatikai eszközök korlátozottan, 
mobiltelefon beszerzés költsége nem 
számolható el, önkormányzati 
intézményeknél is csak közösségépítő 
tevékenységet szolgáló tárgyi eszközök 
beszerzése támogatható) 
 

Az intézkedés során felújított, fejlesztett 
közösségi terek közösségépítő 
tevékenységek helyszínei lesznek, a 
kulcsprojekt háttér-feltételeit 
igyekeznek megteremteni. 
 

Helyi 
lakos
ság 

40 
000 

2019.1
2.31 

4
. 

Ösztöndíj-program 
(motivációs és 
orientációs 

Orosháza Városának informatikai és élelmiszeripari jellegű 
specifikálása érdekében, és részben a Kodolányi János 
Főiskola Orosházán induló műszaki képzéseinek kiszolgálása 
mellett tehetség-támogató és orientációs célú ösztöndíj-
program indítása, illetve a megfelelő szakmai felkészülés 
érdekében szakkörök szervezésének a támogatása. Hosszú 
távú cél, hogy a helyi és térségi tehetségek motivált 
szaktanári kar és megfelelő infrastruktúra segítségével 
kiemelkedő színvonalon tudjanak teljesíteni élelmiszer 
tudományi és informatikai tématerületeken. 

Képzési motiválás, 
orientálás. 

Ösztöndíj nyújtása általános iskolás, 
középiskolás, főiskolás gyermekek számára. 
Ösztöndíj nyújtása kiváló szakmai 
gyakorlatot teljesítő, szakképzésben részt 
vevő diákok számára. Gyakorlatorientált 
szakkörök szervezése általános és 
középiskolában, matematika, fizika, 
informatika, biológia, kémia tématerületen, 
a megfelelő laborhasználat biztosítása 
mellett 

Az intézkedés a városban meglévő alap- 
és középfokú oktatási infrastruktúrára 
és a pedagóguskarra támaszkodva, azok 
jobb kihasználását szolgálják, 
ösztönözve a fiatalokat a reál tárgyak 
irányába, támogatva további ismeretek 
megszerzését.  

Tanu
lók 

47 
000 

2019.1
2.31 

5
. 

Munkakörülmény-
támogató program 

A munkahelyeken az egészségmegőrzést segítő eszközök 
alkalmazásával javítható a helyi lakosság egészségi állapota, 
ezáltal a teljes közösség is jobban jár (a jobb egészségi állapot 
kevesebb táppénzben töltött idővel jár együtt). A helyben 
maradó pályakezdő fiatalok számának növelésével 

Helyi integráció 
erősítése 

Vállalkozásoknál a pályázat benyújtásakor 
legalább fél éve teljes munkaidőben 
foglalkoztatott munkavállalók OKJ-s 
továbbképzésének támogatása. 
Munkakörülmények javítását célzó 

Az intézkedés a vállalkozások egyéni 
fejlesztéseinek és a térségben 
megvalósított oktatási/képzési 
fejlesztések és humánfejlesztő 
tevékenységek eredményeinek a helyi 

Helyi 
vállal
kozá
sokn
ál 

52 
000 

2019.1
2.31 
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csökkenthető a hiányszakmák részaránya, miközben 
foglalkoztatásukkal nagy eséllyel hosszú távon 
berendezkednek az orosházi életre.  
 

egészségügyi, sport és ergonomikus 
berendezések vásárlásának támogatása, 
rekreációs munkatárs bérköltésének 
támogatása. Pályakezdő fiatalok számára 
lakhatási támogatás nyújtása. 

 
 

hasznosulását, az elért eredmények 
multiplikatív kihasználását segíti. Célunk 
a vállalkozásoknál kiválóan teljesítő 
személyek továbbfejlődésének a 
támogatása, a dolgozó aktív lakosság 
egészségügyi fejlesztése, a helyi és 
térségi fiatalok életkezdési segítésével 
hosszú távú letelepedésük elősegítése. 

fogla
lkozt
atott
ak 

6
. 

Innovációs 
alprogram 

Orosháza az üvegiparáról, baromfifeldolgozásáról és a 
termálvíz turisztikai hasznosításáról országszerte híres. Ezen 
területek további fejlesztése a hosszú távú előnyök 
fenntartása érdekében szükséges. Az egészség és az 
egészséges életmód előtérbe kerülésével a funkcionális 
élelmiszerek kutatása, a termálvíz egészségügyi és helyi 
hasznosítása jelentős fogyasztói igényeket tud kielégíteni. 

Innovatív 
tevékenységek 
fejlesztése 

Termálvíz innovatív és helyi 
egészségmegőrző hasznosítása érdekében 
helyi marketing-tevékenység, lakossági 
csoportok szervezése, koordinálása, 
szállítása, egészségügyi szűrése, animátorok 
alkalmazásával termálvizes sportprogramok 
szervezése, tapasztalatok publikálása. 
Egészséges (funkcionális, baromfiból 
készült) élelmiszerekkel kapcsolatos 
szemléletformáló programok, 
piackutatások, kutatási, kísérleti és pilot 
projektek indítása. 

Az intézkedés a helyi lakosságra építve 
példamutató és innovatív szolgáltatás-
csoporttal kíván hozzájárulni a helyi 
értékek hosszú távú meglétéhez, 
fejlődéséhez. 

Helyi 
lakos
ság 

50 
000 

2019.1
2.31 

7
. 

Példakép-alprogram A mindennapi jó, pozitív és előrevivő események rögzítése, 
gyűjtése, széleskörű propagálása meg tudja mozdítani a helyi 
közösséget, a példaképek teremtése és ápolása szintén az 
előrevivő magatartást népszerűsíti, motiválóan hat a 
közösségre. A fiatalok számára egy kulturált szórakozást és 
kikapcsolódási lehetőséget biztosító ifjúsági klub 
megteremtése remek helyszínt és alkalmat teremt a 
közösségi életre. 

Helyi integráció 
erősítése 

Napihős program megvalósítása érdekében 
programkoordinátor alkalmazása, az apró 
jócselekedetek gyűjtése, helyi médiában 
megjelentetése. Mobilitási program 
létrehozása, programkoordinátor 
alkalmazásával. Ifjúsági klub 
működtetéséhez programkoordinátor 
alkalmazása, ifjúsági klub helyiségének 
bérlése, eszközbeszerzés, rendezvény- és 
programszervezési költségek. 

 
 
 

Az intézkedés kiemelt célja a helyi 
lakosság identitástudatának a növelése, 
a helyi pozitív emberi cselekedetek 
gyűjtésével és népszerűsítésével helyi 
példák teremtése, a lakosságon belüli 
ismertségek és interakciók növelése. A 
mobilitási programmal elérhetővé 
tesszük az országos rendezvényeket a 
helyi lakosok számára, amely főleg a 
fiatalok körében csökkentheti az 
elvágyódást. Az ifjúsági klub által 
szervezett programokkal az alkalmi és 
rendszeres szórakozás és kikapcsolódás 
biztosítható. 

Helyi 
lakos
ság 

40 
000 

2019.1
2.31 

8
. 

Rendezvény 
alprogram 

A helyi civil szervezetek rendezvényeinek a támogatása. A 
város térségi szerepének az erősítése, a fiatalok 
személyiségüknek legmegfelelőbb fejlesztése érdekében 
nagyszabású tehetségkutató és sportágválasztó napot 
szervezünk, melyhez kapcsolódva a kilátogató szülők és 
felnőttek  egészségügyi szűrését és életmódra orientálást 
végezzük el. A rendezvényen bemutatkozik és kipróbálható 
minden sportág, minden helyi szabadidős és hobbiegyesület, 
klub tájékoztatást ad tevékenységéről. 

Helyi integráció 
erősítése 

Civil szervezetek rendezvényeinek a 
támogatása. Tehetségkereső és 
sportágválasztó nap szervezése érdekében 
eszközvásárlás, bérleti díjak, fellépők 
tiszteletdíjai és költségi, utazási és utaztatási 
költségek. 

 
 

 Helyi 
lakos
ság 

52 
000 

2019.1
2.31 
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