
 

Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása VMOP-1.4.1-21 

Pályázati összefoglaló 
 

1. Pénzügyi feltételek: 
 Támogatás formája: vissza nem térítendő  

 Támogatás összege: Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege 

minimum 1 millió Ft, maximum a megyék által az egyes városokra allokált 

forrásoknak pénzügyi arányok szerinti megfelelő aránya lehet. 

 Támogatási előleg:  

a)25%-a, de nonprofit gazdasági társaság kedvezményezett esetén legfeljebb 

ötszázmillió forint,  

b) 100%-a a helyi önkormányzati vagy köztestületi költségvetési szerv, helyi 

önkormányzat, kedvezményezett esetén, amennyiben  

- a fizetési számláit az Áht. alapján a kincstárban köteles vezetni, vagy 

az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások 

kezelésére a kincstárnál külön fizetési számlával rendelkezik, vagy  

- megítélt támogatásának összege nem éri el az ötvenmillió forintot.  

 

2. Pályázók köre: 

Városi jogállású települési önkormányzatok (GFO 321)  
Helyi önkormányzati hivatal (költségvetési szerv) (GFO 325),  
Nonprofit gazdasági társaság, szervezet (GFO 572, 573, 575, 576, 599), amelyben a 
helyi önkormányzat 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik.  

 
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában 
is van lehetőség.  
 
Várostérség pályázása esetén támogatási kérelem konzorciumi formában, vagy a 
várostérséget alkotó települések együttműködési megállapodását követően a 
stratégia készítésére kijelölt központi város által is benyújtható. 
 
A beruházás célja: A fenntartható városfejlesztési intézkedések támogatása a 

megyei területfejlesztési koncepciók és területfejlesztési programok alapján 

kiválasztott városi jogállású településeken, várostérségekben. 

 

Önállóan támogatható tevékenységek: 

- Az Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészítése  
- a Versenyképes Magyarország Operatív Programhoz történő 

illeszkedés érdekében a 2019-ben vagy 2020-ban készült Integrált 
Településfejlesztési Stratégia módosítása és kiegészítése szintén az 
Irányító Hatóság által megadott módszertan elvárásai szerint  

- a megvalósításra kiválasztott ITS végrehajtás  
 

 

 

 

 

 



 

Önállóan nem támogatható tevékenységek  

I. Kötelezően megvalósítandó 

1) Projektmenedzsment tevékenység  
2) Nyilvánosság biztosítása 

 

II. Választható tevékenységek 

 
- ITS-t alátámasztó elemzések, tanulmányok készítése;  
- partnerségi egyeztetés, hálózatépítés;  
- jövedelemtermelő projektek esetében üzleti terv készítése;  
- energetikai felmérés;  
- digitális alkalmazások megvalósíthatóságára irányuló elemzések, 
- Stratégiában tervezésre kerülő és programhoz illeszkedő projektek 

előkészítése a felhívásban meghatározott mértékig.  
 

Elszámolható költségek: 

 
I. Projektelőkészítés költségei  

ITS készítés, kiegészítés  
Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége  

- egyéb szükséges háttértanulmányok, szakvélemények, elemzések, üzleti 
terv  
- szükségletfelmérés, előzetes igényfelmérés, célcsoport elemzése, 
piackutatás, helyzetfeltárás  
- szakértői hálózatépítés, szakértői műhelymunkák költsége  
- társadalmi partnerek, érintettek bevonásával kapcsolatos költségek  

 
Közbeszerzés költsége  

- közbeszerzési szakértő díja  
- közbeszerzési eljárás díja  

 
Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség  

- előkészítéshez kapcsolódó egyéb szakértői tanácsadás  
 

II. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei  
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége  
Egyéb szakértői szolgáltatás költségei  

- fordítás, tolmácsolás, lektorálás költsége  
- felmérések, kimutatások, adatbázisok, kutatások, tanulmányok készítésének 
költsége  
 

Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei  
- marketingeszközök fejlesztése  
- rendezvényszervezés, kapcsolódó ellátási, ún. „catering” költségek  
- egyéb kommunikációs tevékenységek költségei  

 
Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége  
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj  
Egyéb szolgáltatási költségek  

- biztosítékok jogi, közjegyzői, bankköltségei  
- hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek  
- vagyonbiztosítás díja  
 

III. Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei  
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás  

- munkabér  



 
- foglalkoztatást terhelő adók, járulékok  
- személyi jellegű egyéb kifizetések  

 
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség  

- utazási költség  
- helyi közlekedés költsége  
- napidíj  
 

IV. Projektmenedzsment költség:  
a) Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása:  

- munkabér  
- foglalkoztatást terhelő adók, járulékok  
- személyi jellegű egyéb kifizetések  

b) Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség:  
- utazási költség  
- helyi közlekedés költségei  
- napidíj  

c) Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja  
d) Egyéb projektmenedzsment költség:  

- projektmenedzsmenthez kapcsolódó iroda, eszköz és immateriális javak 
bérleti költsége  
- projektmenedzsmenthez kapcsolódó anyag és kis értékű eszközök költsége  

 
V. Általános (rezsi) költség  

Általános (rezsi) költség  
Egyéb általános (rezsi) költség  
 

VI. Adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát)  
Az alábbi költségkategóriák költségtípusai vonatkozásában számolható el:  

o Projektelőkészítés költségei (összes költségtípus vonatkozásában);  
o Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei (összes 

költségtípus vonatkozásában, kivéve: szakmai megvalósításhoz kapcsolódó 
bérleti díj);  

o Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei (kivéve: 
szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség);  

o Projektmenedzsment költségek (összes költségtípus vonatkozásában, kivéve: 
projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség és egyéb 
projektmenedzsment költség).  

 

Műszaki szakmai elvárások 

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia készítésére vonatkozó projekt műszaki, 
szakmai tartalmának meghatározásához az alábbi elvárások figyelembe vétele 
szükséges:  
a) Az ITS-t a Felhívás mellékleteként megjelent módszertani útmutató alapján, abban 

foglaltak szerint szükséges elkészíteni. A 2019-ben vagy 2020-ban elkészült ITS 
kiegészítése az irányító hatóság által közzétett módszertani útmutatóban foglaltak szerint 
történhet, a kiegészítésre vonatkozó előírások alapján.  

b)  Az elkészült ITS-nek rendelkeznie kell a képviselőtestület/közgyűlés jóváhagyásával. Az 
erről szóló határozat benyújtása az Irányító Hatósághoz legkésőbb a VMOP terhére 
megvalósuló első beruházás támogatási szerződésének megkötéséig szükséges. 

c) Amennyiben a város nem készít új stratégiát, hanem meglévő aktuális ITS kiegészítését 
végzi el, az ITS-t elfogadó közgyűlési határozatnak a teljes ITS-re kell vonatkoznia.  

d) A stratégia kiterjedhet a város közigazgatási határán kívüli, funkcionálisan a városhoz 
tartozó településekre, azaz tartalmazhat olyan akciókat, amelyek a várostérség 
településén valósulnak meg. A várostérségbe tartozó települések csak az ITS alapján 
tudnak forráshoz jutni a VMOP-ból. A várostérségben zajló beruházások megvalósítása 
minden esetben az érintett településék kölcsönös együttműködési megállapodásán 



 
alapul, amely együttműködési szándékot írásban is vállalni szükséges, és jelen felhívás 
támogatási kérelméhez csatolni szükséges.  

e) A stratégia teljes tervezéssel készül, azaz tartalmaznia szükséges valamennyi akciót, 
amelyet a város középtávon megvalósítani tervez a stratégia által lefedett területen. Ezen 
belül szükséges leszűkíteni a VMOP forrásainak terhére megvalósítani tervezett 
beruházások körét, azok indikatív keretösszegének, a várható számszerűsített 
eredmények, valamint a finanszírozó alap megjelölésével. A beruházások VMOP-hoz 
való illeszkedése, valamint a tervezett költségük összegének egyezősége a megye által 
a város számára meghatározott összeggel az értékelés során vizsgálatra kerül.  

f) Az ITS alapján VMOP forrásterhére tervezett beavatkozási területeknek és céloknak, 
valamint azok költségtervének illeszkednie kell a megyei önkormányzat területfejlesztési 
koncepciójához, programjához, valamint az Integrált Területi Programhoz, és az abban 
fenntartható városfejlesztés vonatkozásában meghatározott elvárásokhoz és 
feltételekhez.  

g) A technikai projekt keretében lehetőség nyílik a város számára a zöld- és digitális 
átálláshoz felméréseket készíteni.  

h) A technikai projekt keretében lehetőség nyílik a város számára továbbá a projektek, az 
akcióterületek és az ITS pénzügyi megvalósíthatóságához üzleti modell, üzleti terv 
készítésére.  

i) A VMOP forrásainak keretében megvalósuló projektek esetében a városnak 
számszerűsített vállalásokat is szükséges tenniük a VMOP indikátorai vonatkozásában, 
mivel beruházásaival hozzá kell járulniuk a megyei ITP és a VMOP céljainak 
teljesítéséhez. Számszerűsített vállalások hiányában az ITS nem támogatható.  

 

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia végrehajtására vonatkozó projekt 
műszaki, szakmai tartalmának meghatározásához az alábbi elvárások 
figyelembevétele szükséges:  

j) Az ITS végrehajtásához kapcsolódó projektmenedzsment feladatok ellátására az 
önkormányzat vagy olyan gazdasági társaság jogosult, melyben a helyi 
önkormányzat 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik.  

k) A ITS keretében a VMOP forrásai terhére megvalósításra kerülő beruházások 
esetében projektmenedzsment, kommunikációs és rezsi költség nem igényelhető, 
mivel ezeket a költségeket jelen technikai projekt terhére szükséges tervezni.  

l) A technikai projektben elszámolható költség annak fényében változhat a 
megigényelthez képest, hogy amennyiben értékhatár alatti beruházás valósul meg, 
ott az egyszerűsített elszámolási szabályokat szükséges alkalmazni és ezeknek 
megfelelő százalékos korlátok kerülnek érvénybe a vonatkozó technikai költségek 
számítására (projektmenedzsment, kommunikáció, rezsi).  

m) A város vagy a várostérség központi városa az ITS-ben foglalt saját, VMOP 
illeszkedésű fejlesztéseire vonatkozó támogatási kérelmeit TKR kiemelt 
eljárásrendben nyújtja be az IH által megjelentetett felhívásokra. Az IH a VMOP 
prioritásaihoz illeszkedve hirdeti meg a Felhívásokat prioritásonként és alaponként 
egyet, a saját projektek benyújtása komplex, integrált formában is megtörténhet a 
stratégia készítésére kijelölt város ütemterve szerint.  

n) Lehetőség nyílik a VMOP forrásainak terhére történően helyi felhívások 
megjelentetésére is a helyi célcsoportok (pl.: egyházak, civil szervezetek) támogatása 
érdekében. Ebben az esetben az ITS-ben szükséges megjeleníteni a város által 
megjelentetésre szánt helyi felhívások körét, javaslatait: cél, célcsoport(ok), tartalom, 
forrásallokáció meghatározásával. A helyi Felhívásra beérkező helyi támogatási 
kérelmek kiválasztásában a stratégia készítésére kijelölt város vesz részt.  

 
o) Az ITS tartalma csak olyan formában módosítható, hogy a módosítást követően 
továbbra is összhangban legyen a megye területfejlesztési koncepciójával és 
területfejlesztési programjával.. Az ITS VMOP-ra irányuló beruházási tartalma és 



 
forrásigénye, forrásallokációja, valamint ütemezése az Irányító Hatóság 
jóváhagyásával módosítható. Az ITS VMOP-ra irányuló szakmai tartalmának 
csökkenése esetén – a csökkenés mértékétől függetlenül – a stratégia 
megvalósítására elszámolható költség és a támogatás összege arányosan 
csökkentésre kerül az érintett tulajdonságtól vagy képességtől való elmaradás 
arányában.  
 
p) A stratégia készítésére kijelölt városnak gondoskodnia szükséges a stratégiában 
vállalt beruházási ütemtervének és forráslehívási tervének megfelelő 
előrehaladásáról, a tervezett beruházási projektek ütemtervnek megfelelő 
benyújtásáról, a források ütemezett lehívásáról. Ütemtervtől, kifizetési tervtől való 
eltérés esetén – amennyiben az programszintű abszorpciós kockázattá válik – az 
Irányító Hatóság az ütemterv felülvizsgálatára, aktualizálására és intézkedés 
megtételére szólíthatja fel a várost. Az intézkedés elmaradása a város részéről a 
stratégia IH általi felülvizsgálatával, módosításával és forrásainak csökkentésével 
járhat.  
 
q) Az ERFA 9. cikkely a tagállam kötelességévé teszi a tagállami ERFA forráskeret 
8%-ának fenntartható városfejlesztési eszközre való felhasználását, ezért 
programszintű (pl.: árfolyamváltozásból származó) többletforrás rendelkezésre állása 
esetén az Irányító Hatóság a stratégiák előrehaladásának ismeretében és 
függvényében lehetővé teheti többletforrás bevonását a stratégiába.  
 

 

Megvalósításra vonatkozó dátumok: 

A támogatási szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 84 hónap áll 
rendelkezésre végső határideje 2027. december 31. 
 
Elérhetőségeink:  
Honlap: www.tempo-consulting.hu 

E-mail: juhasz.balint@tempo-consulting.hu 

Telefon: 06/30 330-5159 
 
Juhász Bálint 
Ügyvezető  
Tempo-Consulting Kft. 

 


