Mezőhegyes Város Önkormányzata és a Projektfelügyelet Kft között létrejött keretszerződés alapján, a nevesített és előkészítés alatt álló projektötleteket tartalmazó
1. sz. melléklet

MEZŐHEGYES

1. számú MELLÉKLET

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
Pályázati felhívás címe

A felhívás
kódszáma

Projekt megnevezése

Projekt tervezett
költsége (bruttó)

Projekt tervezett
beadása (év)

1.

Felhívás Ipari Parkok, Iparterületek
Fejlesztésére

TOP-1.1.1

Önkormányzati tulajdonban levő területen
infrastrukturális fejlesztés feldolgozóipari jellegű KKV-k
betelepítésének érdekében
(Lehatárolt tartalék keret terhére)

200 000 000 Ft

2016

2.

Helyi gazdaságfejlesztés

TOP 1.1.3

Agrárlogisztikai fejlesztés.
(Lehatárolt tartalék keret terhére)

120 000 000 Ft

2016

3.

Társadalmi és környezeti szempontból
fenntartható turizmusfejlesztés

TOP-1.2.1

"Mini-Viharsarok" makettpark kialakítása, a kistérségi
közös pályázat részeként, turisztikai termékcsomag
keretében.
(Lehatárolt keret terhére)

30 000 000 Ft

2016

4.

Társadalmi és környezeti szempontból
fenntartható turizmusfejlesztés

TOP-1.2.1

Lovastúra útvonal kialakítása turisztikai projekt
keretében, lovas- fogadóhelyek és pontok kialakításával.
(Lehatárolt keret terhére)

100 000 000 Ft

2017

5.

A foglalkoztatás és az életminőség
javítása családbarát, munkába állást
segítő intézmények, közszolgáltatások
fejlesztésével

TOP 1.4.1

Óvoda fejlesztés, Gyermek nappali ellátás; épületfelújítás
és eszközök beszerzése.
(Lehatárolt keret terhére)

50 000 000 Ft

2016

220 000 000 Ft

2016

30 000 000 Ft

2016

Városrehabilitáció
A) kijelölt akcióterület zöld infrastruktúrájának a
rekonstrukciója. (Javasolt terület: város központi része)
Utcabútorok elhelyezése, kondipark.
B) Multifunkicós rendezvénytér kialakítása; piactér
kialakítása. (települési arculatfejlesztés)
C) Környezettudatosságot erősítő akcióprogramok
megvalósítása. (települési arculatfejlesztés)
(Lehatárolt keret terhére)

6.

Zöld város kialakítása

TOP-2.1.2

7.

Települési környezetvédelmi
infrastruktúra-fejlesztések

TOP-2.1.3

Belvízelvezető csatorna rendszer korszerűsítése.
(Lehatárolt keret terhére)

8.

Energiahatékonyság és megújulóenergiaforrás használat fokozása az
önkormányzatoknál

TOP-3.2.1

ÁMK energetikai célú felújítás.
(Szabad megyei keret terhére)

311 520 000 Ft

2016

9.

Önkormányzatok által vezérelt helyi
közcélú energiaellátás megvalósítása
megújuló energiaforrások
felhasználásával

TOP 3.2.2

500 kWatt alatti napelempark építése. Kizárólag 100%
önkormányzati tulajdonú , vagy 100%-os gazadasági
társaság kizárólagos birtokában lévő, közcéllal
működtetett épület energia-igényének kielégítése
támogatott.
(Szabad megyei keret terhére)

150 000 000 Ft

2016

10.

Egészségügyi alapellátás infrastrukturális
fejlesztése

TOP-4.1.1

150 000 000 Ft

2017

11.

Szociális alapszolgáltatások
infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

TOP-4.2.1

60 000 000 Ft

2016

Orvosi rendelők egy helyre telepítése meglevő épület
átalakításával, felújítással. (volt DÉMÁSZ székházba)
eszközök beszerzése.
(Szabad megyei keret terhére)
Szociális ellátások, szolgáltatások kialakítása, fejlesztése.
Önó külső höszigetelés spec festék; nyílászáró; fűtés
(gépjármű vásárlással)
(Lehatárolt keret terhére)

A felhívás
kódszáma

Projekt megnevezése

12.

Leromlott városi területek
rehabilitációja

TOP-4.3.1

Modern szociális bérlakások kialakítása; A köz-biztonság
javítását, a fejlesztés eredményeinek megőrzését
szolgáló tevékenységek; Foglalkoztatást elősegítő
funkció.
(Lehatárolt keret terhére)

13.

Helyi foglalkoztatási együttműködések

TOP-5.1.2

A) Foglalkoztatási megállapodások (paktumok)
B) Munkaerőpiaci programokhoz, a célcsoport
képzéséhez, foglalkoztatásához kapcsolódó programok.
(Lehatárolt keret terhére)

14.

A társadalmi együttműködés erősítését
szolgáló helyi szintű komplex programok

TOP-5.2.1

15.

Helyi közösségi programok
megvalósítása

Pályázati felhívás címe

Projekt tervezett
költsége (bruttó)

Projekt tervezett
beadása (év)

200 000 000 Ft

2016

80 000 000 Ft

2016

A) Együttműködés megteremtése
B) Folyamatos szociális munka megteremtése
C) Foglalkoztatás elősegítése
D) Gyermekkori és iskolán kívüli fejlesztés és oktatás

105 000 000 Ft

2016

Helyi közösségi fejlesztések, együttműködések,
programok.
(Lehatárolt keret terhére)

105 000 000 Ft

2018

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében beadni tervezett
projektek (15 db) összes támogatási igénye:

1 911 520 000 Ft

Kelt.: ………………………….………, 2015 (év) ……………………...…. (hónap) ……. (nap)
……………………………………………………….
Mezőhegyes Város Önkormányzata

Kelt.: ………………………….………, 2015 (év) ……………………...…. (hónap) ……. (nap)
……………………………………………………….
Projektfelügyelet Kft.

